
Devlet Nüshası 

AKŞAM'm Küçük ilânlarını 
Mutlaka Okuyunuz! 
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
Pazar, Sah ve Perşembe günleri çıkar. 

AKŞAM Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 

Ser. 2 19 — No. 6766 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 18 Ağustos 1937 Telefon: 24240 (tdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Atatürk manevra sahasında tedkikat 
yaptıktan sonra Istanhula dönüyorlar 
öğleden sonra makineli silâhlar, tank 
ve tayyarelerimiz harekete geçtiler 

Yeni Irak Başvekili 
Bağdadahareket etti 
Irak ordusunda karışıklıklar çıktığı 

hakkında kuvvetli şayialar dolaşıyor 
- ^ — -

General Bekir Sıdkmın katili suikasdin 
sebebini bir türlü söylemiyor 

Şam n — Burada bulunan eski Irak 
Başvekili B. Cemil Midfîü Irak kralı
nın daveti üzerine yeni kabineyi teş
kil etmek için Bağdada hareket et
miştir. 

Bağdad 17 — General Bekir Sıdkı-
nm Musulda katlinden sonra 1936 
senesindeki darbei hükümetten evvel
ki vaziyete dönülmesi düşünülmek
tedir. Samda bulunan ve yeni kabine
yi teşkile memur edilen B. Cemil Mid-
faîden başka 1936 senesi darbei hükü
meti neticesinde sürgüne gönderUmiş 
olan Haşimî Cereyanı reisi Nuri paşa 
ile diğer eski nazırlar, Bağdada dön
meğe davet edileceklerdir. 

Yeni Irak kabinesini teşkile memur 
edüen B. Cemil Midfaî eski Osmanlı 
ordusu topçu zabitlerinden idi. Bal
kan harbine, ve büyük harp esnasm-
da Filistin muharebelerine iştirak et
miş, sonra Emîr Faysala ilhak etmişti. 

(Devamı 2 nci sahifede) Yeni Irak Başvekili Cemil Midfal 

Atatürk karargâhta harita üıerinde tedkikat yapıyorlar (Diğer resimler altıncı sahifemizdedir.) 

Çorlu 17 (A.A.) — Atatürk ve ma
iyetleri erkânı, kolordu merkezinde bir 
müddet kalarak tedkikatta bulunduk
tan sonra 21,10 da İstanbula hareket 
etmişlerdir. 

Çorlu 17 (Manevraları takib eden 
muharririmizden telefonla) — Gece 
saat birde yatmıştık. Beşe doğru oda-
mızm kapısı çalmdı: 

— Kalkın, manevra başUyor! 
Kolordu binası bulunduğumuz ye

rin yanı başındadır. Önünde kırktan 
fazla otomobil birikmiş, bunların gü
rültüleri bizi aceleye sevkediyor. 

Nazik ve faal müımandanmız gel
di. 5,5 de İstanbuldan birlikte getir
diğimiz gazetelerimize aid otomobil
lerle yola düzüldük. Fakat yukanda 
bahsettiğim 40 kadar otomobille bir
likte... 

Arabamız onların araşma karıştı. 
Mihmandarımızı ve bazı arkadaşlan-
mızı gözümüzden kaybettik. Otomo
bilimizle Saray yolu istikametine doğ
ru bir miktar ilerledikten sonra Veli-
meşe denen köprüye varmadan, sağa 
saptık. Nereye gittiğimizi bilmiyor
duk. Otomobilimiz diğer otomobilleri 
takib ediyordu. 

Bir buçuk saat kadar kırmızı kuv
vetlerin ötede beride göründükleri ha
fif arızalı arazi üzerinden geçtikten 
sonra yüksekçe bir tepeye çıktüs. 
Otomobiller burada durmuştu. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Atatürk, mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil, orgeneral 
Fahreddin ile manevra sahasında 

Antakya, iskenderun 
ile muhabere kesildi 

Vatanîlerin teşvikile 15,000 bedevi topiandı 
[Yazısı ikinci sahifede] 

Manevra başlangıcmda 
muharebe vaziyeti 

" « - • • » 

Kırmızı ordu Sarı ordu ile Meriç boyunda 
harbederken Mavi ordu Karadeniz 

sahillerine asker ihraç ediyor 
Çorlu 17 (Manevralan takip eden 

muharririmizden) — Manevra baş
langıcı için her iki tarafa verilen 
muharebe vaziyeti şöyle tesbit edil
di: Bir kırmızı ordu ile San ordu 
Meriç boyunda muharebe etmekte
dir. San lehine muharebeye giren 
bir Mavi ordu Karadeniz sahilleri
nin Midye mmtakasına ihraca baş
lamış ve karşısındaki Kırmızıların 
zayıf sahil muhafız kıtalarını süre
rek Midye - Büyük Manika hattına 
kadar ilerilemiştir. 15 ağustos gü
nü Mavinin bu hatta karşı yaptığı 
taarruz Kırmızının kuvvetlenmesi 
dolayısile muvaffak olamamıştır. 

îkinci kademe olarak ka
raya çıkan Maviye mensup 
bir tümen, ihracım ikmal 
ederek 16 ağustos akşamı
na kadar Saray mıntaka-
sında toplanmış ve kendi 
kolordusundan Kırmızının 
sol kanadını kuşatmak üze
re Çerkesköy istikametin
de taarruz etmek emrini al
mıştır. 

Bıma karşı Kırmızı tümen bir 

kolordusunu bu mmtakaya tahşid 
etmiştir. Bu kuvvetlerden Çerkeş 
köyünde bulunan Kırmızı bir tü
men Mavinin kuşatmasını önle
mek üzere Büyük Manika istika
metinde 17 ağustos sabahından iti
baren harekete geçmiştir. Alman 
bu vaziyet üzerine Kırmızı tümen
le Mavi tümen Manika cenubunda 
Derviştepe - 204 - 207 rakımlı tepe
ler hattında karşılaşmışlardır. 

Bidayette Mavi tümen iki 
alayı ile Kırmızı cenahında 
muvaffakiyetli taarruzlar 
yapmış ve bu sırada emrin
de bulunan bir süvari alayı 
ile de Kırmızının yan ve ge
rilerine düşmüştür. Fakat 
Kırmızı tümenin muhare
beye müdahale eden ve so
la geriye kademeli olarak 
ileriliyen iki alayı Mavi tü
mene mukabil taarruz yap
mağa başlamıştır. 

Manevra bu suretle Mavinin ta
arruzu ve Kırmızının mukabil ta
arruzu şeklinde devam etmektedir. 

VeüNuri 

Yunanistanla 
ticarî muahede 
Yakında bir heyetimiz 

Atinaya gidecek 
• Ankara 18 (Telefonla) —r Yunanis
tanla aramızdaki ticarî münasebet
leri daha ziyade genişletecek yeni bir 
ticaret muahedesi imzası tekarrür et
miştir, Bunun için Atinada yapılacak 
müzakerelere iştirak etmek üzere bir 
heyetimiz yakında Atinaya gide
cektir. 

Vcm ticaret muahedesi iki memle
ket arasındaki ticari münasebetleri 
daha ziyade inkişaf ettirecektir. 

Fikir işçileri 
için nizamname 

İş dairesi bir nizamname 
hazırlamağa başladı 

Ankara 18 (Telefonla) — İş dairesi 
fikir ve beden işçilerini ayıracak bir 
nizamname hazırlamaktadır. Bu ni
zamname hazırlandıktan sonra fikir 
işçileri için ayrı bir iş l&ylhası hazı^ 
lanarak meclise verilecektir. 

Lâyiha hazırlandıktan sonra Bü- , 
yük Millet Meclisine verilecek ve önü
müzdeki devrel içtimaiye esnasında 
meclisten çıkanlmasma çalı^lacaktır. 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler J 
Antakya, İskenderun 
ile muhabere kesildi 

Kırıkhanda yeni tecavüzler yapıldı. Halayda 
Vatanîlerin teşviklle 15,000 bedevi toplandı 

Ankara 18 (Telefonla) — Hatayda-
kl son kanşıklıklann devamı dolayısl-
le fevkalâde komiser Kont de Marte-
1in önümüzdeki hafta Paristen döne
ceği bildirilmektedir. 

Dün gece Kırıkhanda tarikçiler ve 
fesatçılar, üç eve silâh atmışlar ve 
Alevîlerin ileri gelenlerinden Maru
fun akrabası Lâtifin evini gazlı pa
çavralar atmak suretile yakmışlardır. 

Antakya, İskenderun, Halep tel
graf hat lan kesilmiştir. Antakyada 

devriyeler Beyruttan gelen zırhlı oto
mobillerle gezmektedirler. 

Hataydan Türkiye hududuna ilti
ca edenler fevkalâde komiser vekiline 
emniyet temin edilmedikçe Antakya-
ya dönmiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Fena maksadlarla hareket edenle
rin elinde bir âlet olan aşiretler, mü
temadiyen Hataya dolmaktadır. Ci
vardaki aşiret kuvvetlerinin 15,000 i 
aştığı ve bunlann teşvik gördükleri 
merkezden emir bekledikleri bildiril
mektedir 

Japonya Çin İle 
münasebatını kesti 
Cinde umumî seferberlik ilân edildi 

Japon konsoloshanesi tahrip edildi 
Tokyo 17 — Nankinde Japon mas

lahatgüzarı ve sefaret memurları 
Nankini terk ederek Çingtaoya ha
reke tetmişlerdir. 

Londra 18 (Akşam) — Nankinden 
gelen haberlere göre Çin hükümeti 
umumî seferberlik ilân etmiştir. Ja
pon bahriye nezaretinin tebliğine gö
re Çin kuvvetleri şimale doğru yürü
yüşe devam ediyorlar. Çin kuvvei 
külliyesi Fuating-Fu ile Açangçeoda 
toplanmıştır. 

Çin tayyareleri Şanghaydaki Japon 
konsoloshanesini tamamile tahrip et
mişler, buna mukabil de 13 Japon 
tayyaresi Şapeyde Çin mevzilerini şid
detle bombardıman etmişlerdir. 

Vaşington 17 (A.A.) — Roasevelt 
ve HuU, Cindeki vaziyeti tedkik et
mişlerdir. İki devlet adamı Japonya 
ile Çin arasında hali harp mevcud ol
duğunun ilân edüip edilmiyeceği me
selesini tedkik etmişlerdir. Çünkü iki 
memleketin harp halinde oldukları
nın ilân edilmesi bunlar hakkında bi
taraflık kanununım tatbikini istil
zam edecektir. 

İyi haber alan mahfiller. Amerika
nın hali harbin mevcud olduğımu 
yakında ilân edeceğini tahmin et
mektedirler. 

Şanghay 17 (A.A.) — Şehirde mu
harebeler devam ediyor. Japon ge
mileri Çin hatlarını bombardıman et
mektedir. İzuma amiral gemisi bom
bardımana daha müessir bir suret
te iştirak etmek için mevkiini değiş
tirmiştir. 

Şehirden ecnebilerin çıkarılmasına 
başlanmıştır. İngiliz ve Amerikan te
baası kadın ve çocukların ilk kafi
lesi hareket etmiştir. 

Şanghayda 8 İngiliz harp gemisi 
toplanmıştır. Captown kruvazörü 
Nankine hareket etmiştir. 

Düşürülen Çin tayyareleri 
Tokio 17 (A.A.) — Bu sabahki 

kabine içtimaında Bahriye Nazırı, Ja
pon tayyarelerirün şimdiye kîidar 87 
Çin tayyaresini ve 17 Çin hangarını 
tahrip etmiş olduklannı bildirmiştir. 
Bahriye Nazırı, Japon tayyarelerinin 
Nanchang hava üslerinde mühim ha
sarlar ika etmiş olduklarını ilâve et
miştir. 

Nazır, Changhai'da vaziyetin Çi-
rün meseleyi yeniden gözden geçir
mekten imtinaı dolayısile vahim ol
makta devam ettiğini söylemişitr. 

Harbiye Nazırı general Sugiyama, 
Nankin hükümeti kıtaatının şimale 
doğru ilerlemekte olduklarını söyle
miştir. 

Santander etrafında 
mutıarebe 

Nasyonalistler bir şehri 
işgal ettiklerini bildiriyorlar 

Bilbao 17 (A.A.) — Nasyonalistler 
Barello, Chirco, Arroya kasabalannı 
ve Santanderin 55 kilometre cenu
bunda kâin Reinosa şehrini işgal et
mişlerdir. 

H ü k ü m e t t ekz ip ed iyor 
Santander 17 (A.A.) — Yapnuş ol-

duklan şiddetli taarruzlara rağmen, 
nasyonalistler, Reinosayı işgal edeme
mişlerdir. 

Asi ler aras ında i syan mı? 
Madrid 17 (A.A.) — Askerî mahfil

ler, Toledo ve Talaverada asi safların
da isyan çıktığını bildirmektedirler. 
Bu mahfiller, dün sabah asi hatların
da şiddetli tüfek ve mitralyöz ateşleri 
Iştilmekte olduğunu ilâve etmektedir
ler. Asi tayyarelerinin Talaveranm 
üzerinde uçarak şehre bomba attıkla-
n görülmüştür. 

Anarş i s t l er in vaz iyet i 
Madrid 17 (A.A.) — General Miaja, 

14 üncü fırkaya Cumhuriyet bayrağı
nı tevdi etmiştir. Fırkanın şefi, maruf 
anarşist Mera, bu münasebetle bir nu
tuk söylemiştir. Mera, anarşistlerin 
enternasyonalist olmakla beraber bu 
hal-pte nasyonlist bir tarzı hareket it
tihaz etmeğe karar vermiş olduklarmı 
ve ecnebi müdahalesinin harbi bir is-
tiklÂl harbi şekline sokmuş olduğunu 
tebarüz ettinniştir. 

Yeni I rak başvekil i 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Harp bittikten sonra Irak meclis reis
liğine intihap edilmiş, bir aralık da 
kabine riyasetinde buluamuştu. 

Adana 17 (Hususî) — Türk Sözü 
gazetesinin bugün hususî muhabirin
den aldığı malûmata göre, İrak ordu
sunda çok geniş mikyasta bir karışık
lık çıkmıştır. Öğle üzeri İrakla olan 
bütün telefon ve telgraf muhaberatı 
kesihniştir. 

Başvekil Süleyman Şevket paşa ka
binesinin istifa ettiği de söyleniyor. 
Bağdad heyecan içindedir. 

Kudüs 17 (A.A.) — Reuter muha
biri bUdiriyor: 

İrak ordusunda ciddî karışıklıklar 
çıktığı hakkmda burada teyid olun-
mıyan kuvvetli şayialar devam etmek
tedir. Telefon muhaberatı dün Öğie-
denberi kesilmiştir. 

Katil bir şey söylemiyor 
Deyli Telgraf gazetesi yazıyor: Irak 

genel kurmay başkanı general Bekir 
Sıdkıyı Musulda öldürmüş olan nefer, 
bu suikasdin sebeplerini bir türlü söy
lememektedir. Katili bu cinayete şu 
iki sebepten biri sevketmiş olabilir; 
1 — Geçen seneki hükümet darbesi es
nasında Öldürülen Irak Harbiye Na
zın Cafer Elâskerinln intikamını al
mak, 2 — Son zamanlarda cenubî Fı
rat havzasında yapılan temizleme 
ameliyesi esnasında ölenlerden birinin 
öcünü almak. Katilin bu ölenlerden 
birinin akrabası olduğu zannedilmek
tedir. 

Atatürkiin Zonguldaklı
ların telörafına cevabı 
Zonguldak 17 (A.A.) — Kömür yo

lunun Çatalağzı İle Zonguldak arası 
İnşaatımn bitmesi ve demiryolunun 
Zonguldaga girmesi münasebetile vali 
ve Parti başkanı tarafmdan halkın 
şükran ve tazimlerirü sunan telgrafa 
Atatürk şu suretle mukabele buyur
muşlardır: 

B. Halid Aksoy 
Vali ve C. H. P. îlyönkurul başkanı 
Demiryolunun, Kömör ilinin mer

kezine ulaştığı mesud hadisesini bil
diren telgrafmızı büyük memnuni
yetle aldım. Bu münasebetle muhte
rem halkın bana karşı gösterdikleri 
yüksek duygulara teşekkür ederim. 

K. ATATÜRK 

Beraet edecek sanmış! 
Dün Izmirde görülmemiş 
bir yaralama vakası oldu 

izmir 17 (Telefonla) — Bugün bu
rada Adliye binasmın önünde çok fe
ci bir vaka oldu. Ayet oğlu Ömer adın
da biri sekiz ay evvel kendisini Boz-
yakada bir zeytinlikte tabanca kurşu-
nile belinden yaralıyarak sakat bıra
kan Süleymana raslamış ve derhal ta
bancasını çekerek Süleymana ateş et
miştir. Süleyman sol omuzundan ya
ralanmıştır. 

Koltuk değneklerile dolaşan Ömer, 
jandarma muhafazası altında Adliye
ye getirildi ve ifadesinde şunları söy
ledi: 

— Süleyman beni sakat bıraktı. Se
kiz aydaiıberi devam eden muhake
memiz bugün sona erecekti. Avukatı 
onun masum olduğunu söyledi. Belki 
beraet eder, diye düşündüm ve beni bu 
hale koyan adamı, Süleymanı öldür
meğe karar verdim. Fakat jandarma
lar önüme geçtiler. Kararım evvelâ 
onu, sonra da kendimi ortadan kal
dırmaktı. 

Ömer teykif edildi. Öğleden sonra 
Süleymanm ağır cezadaki mahkemesi 
bitti. Ömeri yaralıyarak sakat bırak
mak suçundan iki sene dört ay hapse 
mahkûm oldu. 

İkinci noterlik 
Vekâle t lâğvedi lmesine 

karar verdi 
istanbul ikinci noteri B. Hasan hak

kında bir sahte vasiyetname tanzimi 
suçundan dolayı tahkikat yapıldığını 
ve kendisinin tevkif edildiğini yaz
mıştık. 

Bu hadise etrafmda Vekâlet tedki-
kat yapmış ve neticede noterlik da
iresinin lâğvine karar verilmiştir. 
lağıv keyfiyeti dün İstanbul müd
deiumumîliğine bildirilmiş ve alâka
darlara tebligat yapılmıştır. İkinci 
noterliğin muamelâtı îstlnbul altıncı 
noteri B. Galip Bingöle devredilmiş
tir. 

30 ağustos zafer 
bayramı 

izmit 17 (A.A.) — 30 ağustos Zafer 
bayranmmda Kocaeli vilâyetini temsi-
len Dumlupmara üç kişilik bir. heyet 
gidecektir. Bu heyet meçhul asker â-
bidesine vilâyet namına bir çelenk ko
yacaktır. 

B. Falih Rıfkı Atay bir 
kaza geçirdi 

Çorlu 17 (Telefonla) — Saylav B. 
Falih Rıfkı Atay bugün bir otomobil 
kazası geçirdi. Otomobil hendeğe yu
varlandı ise de B. Falih Rıfkı Ataya 
hiçbir şey olmadı. Bugün buraya ha
fif yağmur yağdı. 

Dün Güzel sanatler akademi
sinde beş sergi açıldı 

Dün Güzel sanatler akademisinde 
heykel, resim, tezyyinî sîtfiatler, afiş 
ve tarihte Karagöz ismile beş sergi 
açılmıştır. Sergiler içinde bilhassa 
memleketimizde ilk defa olarak açı
lan Türk heykeltra^lan sergisi şaya
nı dikkattir. 

Başvekilimizin mühim beyanatı 

Umumî buhran içinde en 
yüksek prensipimiz şudurt 

Her türlü vesaitle suliıe hizmet etmek, milletler 
arasında uzlaşmayı ilerletmek, emniyetimizi 
başka devletlerle mücadeleılen beklememek 

BaşvekU İsmet İnönü İskandinavya 
gazetecilerinden A. J. Fischere uzun 
beyanatta bulunmuş, muharririn ge
rek memleket işleri, gerek Türkiyenin 
haricî siyaseti hakkında sorduğu muh
telif suallere etraflı cevaplar vermiş
tir. Bu arada muharririn Avrupadaki 
buhranlı hava ve büyük mikyasta tes-
lihat plânlan Türkiye üzerinde ne de
rece tesir yapmaktadır sualine karşı 
başvekil İsmet İnönü demiştir ki: 

— Buhranlı hava ve teslihat yarışı 
tabiî olarak her memlekete tesir et
mektedir. Umumî buhran havası için
de vatanımız için de tehlike ihtimal
leri vardır. Bu tehlikenin ne zaman, 
nasıl ve hangi taraftan geleceği katî 
olarak tesbit edilemez. Biz komşuları
mızla uzlaşmıya erişebilmek için akla 
gelen her şeyi yaptık. Eski düşmanlık
ları unutturmıya çalıştık ve müstakil 
sulhperver plânlarımız hakkında ken
diliğimizden teminat verdik. 

Umumi buhran havası içinde bizim 
en yüksek prensipimiz şudur: Her tür
lü vesaitle umımıî suUıe hizmet etmek 
ve bütün kudretimizle milletler ara-
smdaki uzlaşmayı ileriletmek ve hiç 
bir zaman kendi emniyetimizi başka 

devletlerle mücadeleden bekleme 
dir. 

— Türkiyeye Avrupamn muğlâk 
meselelerile Asya meseleleri arasında 
köprü nazarile bakılabilir mi? 

— Türkiye Avrupa ve Asya büyük 
kıtaları arasında bir irtibat mıntaka-
sı ve mutavassıt sayılabUir. Zaten bi
zim de şark politikamız, azalan ken
di aralarında tam ve samimî dostlulç 
içinde yaşıyan bir Milletler cemiyeti 
düşüncesini istihdaf ediyor. 

— Son seyahatiniz politika nokta
sından ne gibi neticeler hasıl etmiş
tir? 

— Londraya yaptığım seyahat mu
ayyen ve binaenaleyh müsbet ve mü-
cerred gayelere matuf değildi. Daha 
ziyade esasen taajryün etmiş bir siya
sî vaziyetin tenvir ve tarsini maksadı 
gözetilmiştir. 

Bu seyahat Türk ve İngiüz milletle
ri arasındaki dostluğun güzel teza
hüratını müşahede ve tesbit etmeğe 
bizim için müteyemmin bir fırsat teş
kil etmiştir.» 

Muharrir mülakatının sonunda 18 
memlekette bir çok meşhur adamlarla 
görüştüğünü fakat hiç birinin kendi
sinde İsmet İnönü kadar insaniyet-
perver tesir ve intiba bırakmamış ol
duğunu kaydetmektedir. 

Bir İspanyol vapuru 
daha torpillendi mi? 
Şehrimiz İspanyol mahafili Mar Nero vapurunun 

torpillendiOini ne teyid ve ne tekzib ediyorlar 
Geçen pazar günü Bozcaadadan 

15 mil uzakta general Frankonun bir 
tahtelbahiri tarafından batırılan İs
panyol vapurundan sonra Karadeniz-
den Akdenize çıkan Mar Nero namm-
daki İspanyol vapunmun Adalar de
nizinde bir tahtelbahir tarafmdan ba-
tınldığı hakkında dün şehrimizde ba
zı şayialar dolaşmıştır. 

Şehrimizdeki salâhiyettar İspanyol 
mahafili bu haberi ne teyid ve ne de 
tekzib etmişler ve sadece demişlerdir 
ki: 

— Bu hususta hiç bir haber alma
dık. Mar Nero namında İspanyol va
puru, Gudad de Cadizin torpillenme
sinden iki gün sonra İstanbuldan ge

çerek Akdenize açılmıştır. Fakat bu 
vapurun akıbeti hakkında bize henüz 
fena bir haber galmemiştir. 

İngiliz harp gemileri faaliyete 
geçecek 

Londra 18 (Akşam) — Çanakkale 
açıklarında bir İspanyol gemisinin 
meçhul bir tahtelbahir tarafmdan ba
tırılması hâdisesi İngiliz siyasî maha-
filinde çok fena tesir uyandırmıştır. 

Bu hâdise üzerine İngiliz bahriyesi 
Akdenizde herhangi bir İngiliz gemi
sine böyle bir hücum vaki olursa der
hal harp gemilerile müdahale ederek 
tahtelbahiri batırması için emir al
mıştır. 

Bir dalgıç 
denizde bozuldu 

Bir geminin çapasını 
çıkarmak isterken hava 

borusu tıkandı 

Zonguldak 9 — Kozluda feci bir 
kaza olmuş, bir dalgıç deniz dibinde 
havasızlıktan boğulmuştur. Facia şöy
le cereyan etmiştir: 

Kozlu önünde demirini koparan 
Doğan vapurunun çapasını deniz al-
tmdan çıkarmak için EreğlUi Keçi 
Mehmed isminde bir dalgıç 25 kolaç 
suya inmiştir. Dalgıç çapayı bulmuş, 
iple bağlamaya çalışırken demir dal
gıca lıava veren lıortumun üzerine yı
kılarak tıkamış, dalgıç havasızlıktan 
ölmüştür. 

Faciaya bir ihniîdin sebep olduğu, 
her dalgıcın yanmda bıçak bulunma
sı lâzımgelirken Mehmedin suya bı-
çaksız indiği ve bu yüzden ağırlıkları
nı kesip yukai'i çıkamadığı anlaşılmış
tır. 

iki evin dördüncü 
katı yandı 

İtfaiye ateşin büyümesine 
meydan vermedi 

Kumkapıda Bayramçavuş mahal
lesinde Arabzade sokağmda Saib ve 
Arâksinin kiracı olarak oturdukları 
27 numaralı dört katlı evin dördün
cü katından dün öğleden sonra yan
gın çıkmıştır. 

İtfaiyeye haber verilinceye kadar 
yangın yan taraftaki Erahi ile Ona
nın oturduklan 25 numaralı evin 
dördücü katma sirayet etnüştir. İt
faiye yetişerek iki evin dördüncü kat
ları yandıktan sonra daha büyümesi
ne meydan vermeden yangını söndür-' 
müştür. Yangının sebebi tahkik edi
liyor. 

İzmiti Kâğıt fabrikası 
tenvir edecek 

izmit 17 (A.A.) — İzmit belediyesi 
Kâğıt fabrikasından aldığı elektriği 
kendi tesisatına bağlamış ve 15 ağus
tos akşammdan itibaren muvaffaki
yetli tecrübeler yapmıştır. 30 ağustos
ta da açılma töreni yapılacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Çivili yol 
Köprüde yaya yürüyücülerin kar-

pdan karşıya geçmesi için yapılan çivili 
geçitler, Galata ve Eminönü meydanla-
n n a da yapılıyor. Şehrin bu en kala
balık iki meydaıunda, bilhassa akşam
lan ne derece izdiham olduğu göt 
önüne getirilirse, gidiş gelişin intizam 
altına ahnması lüzumu derhal anlaşı-
ür. İstanbul, artık eskisi gibi değU-
dir, hele yaz mevsiminde çok kalaba-
hk bir şehir olmuştur. Tramvaylar, 
otomobiller, diğer nakil vasıtalan-
nm sayısı artmıştır. Köprüye vapur
lardan boşanan halk, geçen yıUara 
nisbetle çok fazladu-. Bunun için, sey
rüseferin tanzimi büyük Avrupa şe
hirleri gibi İstanbulda da bir mesele 
hâline girmiştir. Bahusus, şehrimi
zin meydan ve caddeleri bu kalaba
lığa göre değildir. Akşamlan Köprü
de arka arkaya dizilen tramvaylann 
manzarası, şehrin deveran cihazında-
ki tıkanıkhğa en iyi delildir. 

Bu hal karşısmda, otomobil, tram
vay gibi yaya yürüyenlerin de gelip 
geçişini tanzim etmek zaruridir. Ga-
ripitr ki bu zarureti anlamıyanlar, 
medenî şehirlerde en basit bir iş olan 
bu çiviU geçitleri acayip acayip sey
redenler var. 

Bizde mevcud diğer garip bir ha
leti ruhiye de, herkesin yolu sırf ken
disine mahsus sanmasıdır: Yaya yü
rüyen, arkadan gelen bir otomobUe 
yol vermek mecburiyetinde kalınca 
kızar. Sokak ortasında sallana salla-
na yürüyenler, yahut tam ortada 
sohbete dalanlar, kenara çekilmek lü
zumu karşısmda hiddet ederler, hat
tâ bir de küfür savururlar. Şoförler, 
kalabahk içinden geçerken, yol sırf 
kendilerinin imiş gibi, halka kızarlar. 
Tramvay vatmanlan, caddelerin ye
gâne hâkim ve sahipleri gibi, önde 
bir araba iki saniye kaldı mı küplere 
binerler ve çan üzerinde tepinirler. 

Belediye nizamlannın gayesi, bü
tün halkın, bütün nakil vasıtalannın 
şehir caddelerinde gidiş gelişten müş
terek ve müsavi istifadesini temin et
mek, nakliyatı durdurmadan, hat tâ 
ağırlaştırmadan yaya gidenlerin ra
hat ve selâmetini temin etmektir. Çi
vili geçitler, sırf halkın selâmeti için
dir. Ayni zamanda bir terbiye vası
tasıdır. Böyle kalabahk yerlerde hal
kın sallapati yürümemesi yalnız ezi
lip çiğnenmemesi için değil, terbiye
si için de faydalıdır. Bundan dolayı
dır ki bir şehir ne kadar terakki eder, 
medenUeşirse sokakta yürümek o 
derece güçleşir, nizam ve intizama 
bağh olur. Bunun için bu takyidata 
kızmamah, seve seve boyun eğmeli. 
Ferdi terbiye yamnda, halkm bir de 
müşterek cemaat terbiyesi vardır, 
bunda en büyük âmil terbiye nizam-
landır. Vali vekili, temizlik gibi, bu 
işten de çok iyi anlıyor. Ak-şamcı 

K a ç a r k e n a y a ğ ı t a ş a t a k ı l d ı , 
d ü ş e r e k y a r a l a n d ı 

Necib isminde biri, Saraçhaneba-
şında Muhiddin adında birine bıçak 
çekmiş, kendisini yakalamağa gelen
lerin de elinden kurtulmak için kaç
tığı bir sırada ayağı büyük bir taşa 
tfikılarak düşmüş ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

Necib tedavi altına alınmıştır. Tah
kikat devam etmektedir. 

K ı r ı m m u h a r e b e s i n d e ö l e n 
F r a n s ı z l a r i ç i n â y i n 

Bu sabah saat onda Feriköy mezar-
lığmda Kırım muhairebesinde ölen 
Fransızlar için bir âyini ruhanî yapı
lacaktır. 

Çeşmeler caddelerden 

Çeşmelerin suları da sık 
sık kontrol edilecek 

Belediye şehrin büyük caddelerinde 
bulunan Hamidiye, Terkos gibi çeş
meleri arka sokaklara nakletmeğe 
karar vermiş ve işe başlamıştır. Bu
na sebeb, çeşme önlerinde kalabalık 
toplanarak gelip geçişe mani olma-
sma meydan vermemektir. 

Bımdan başka bazı çeşmelerin de 
çöplükler civannda bulunduklan gö
rülmüştür. Çeşmelerin böyle pis bir 
yerde bulunmalan içilecek suyun te
mizliğini ihlâl edeceğinden bu gibi 
yerdeki çeşmeler de kaldırılacaktır. 

Belediye, çeşmelerin daimî suret
te sularını kontrol etmeğe karar ver
diğinden membalannda olduğu gibi 
çeşmelerden de sık sık numuneler alı
narak tahlil edilecek ve tahlil netice
sinde suyun bulaşık olduğu görülür
se o çeşme derahl kapatılarak mec
rası tamir edilecektir. 

2 4 s a a t t e b e ş t i f o v a k a s ı 
Son yirmi dört saat içinde şehri

mizde yeniden beş tifo vakası tesbit 
edilmiş ve 1336 kişiye birinci, 1449 
kişiye de ikinci aşı yapılmıştır. 

Dün de yiyecek, içecek satıp ta 
mecburî aşı yaptırmayanlar aşı mer
kezlerine sevkedilerek aşı yapılmış
lardır. 

Sıcaklar şiddetlendi 
Yolda giden biri, üzerine 

fenalık gelerek düştü 
Son günlerde sıcaklar yeniden şid

detini arttırmıştır. Dün termometre 
33 dereceye kadar çıkmıştır. Öğle vak
ti hava çok ağır ve sıkmtılı idi. Ak
şama doğru bir parça serinlemiştir. 

Dünkü sıcakta Yorgi admda biri 
Sirkeci caddesinden geçerken birden
bire üzerine fenalık gelmiş ve yere 
düşmüştür. Düşme esnasında başm-
dan yaralandığından yaralı Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

B i r ç o c u k b a ş k a b ir ç o c u ğ u 
y a r a l a d ı 

Üsküdarda oturan 10 yaşlarında 
Özcan isminde bir çocuk, 13 yaşmda 
Beyti isminde diğer bir çocuk tara
fından ekmek bıçağile sol gözü üze
rinden yaralanmıştır. Bu yaralamaya 
yolda buldukları beş kuruşun payla:-
şılamaması sebeb olmuştur. Özcan 
tedavi altına almmış, Beyti de yaka
lanmıştır. 

İhracatı kontrol usulü 
genişletilecek 

ihracatımızı kontrol etmek üzere 
İktisad Vekâleti tarafından geçen se
ne tesis edüen kontrol heyetmin bir 
senelik tecrübeleri iyi neticeler ver
miştir. Bu kontrol usulünün 1 eylûl-
dan itibaren genişletilmesine karar 
verümiştir. 

Profesör Âkil Muhtar 
Parise gitti 

Pariste toplanacak olan beynelmi
lel karaciğer kifayetsizliği tıb kon
gresine murahhas olarak iştirak et
mek üzere profesör B. Âkil Muhtar 
dün akşamki ekspresle şehrünizden 
hareket etmiştü:. 

Haklı şikâyetler 
iki mahalle 

halkının dileği 
Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma

hallesinden birçok okuyuculan-
mız yazıyor: 

Belediye sular idaresinin şeh
rin muhtelif yerlerinde 300 terkos 
çeşmesi açacağını gazetelerde oku
duk. Bizim mahallemizde 550 ve 
mülga Sahaf Muslihiddin ma
hallesinde 250 hane vardır. Bu 800 
hanelik iki mahallede ise ancak 
bir Terkos çeşmesi vardır. Bu çeş-
me de akşamlan saat altıda kapa
nır, sabahlan saat 6 da açılır. 

İki mahallenin halkı da ekse
riyetle fakir olduklan ve evlerinde 

Terkos suyu bulunmadığı için sa
bahtan akşama kadar birer tene
ke su almak için çeşme başında 
çırpınıp duruyorlar ve nöbet bek
liyorlar. 

Acaba belediye sular idaresinin 
açacağı 300 çeşmeden birini de bi
zim mahallemizde tesis etmesi ve 
bizi sabahtan akşama kadar çeşme 
başında nöbet beklemekten kur
tarması kabil değil midir?. 

Umumî sıhhat namına bu dile
ğimizi alâkadarların nazan dik
katine vazetmenizi rica ederiz. 

Ü s k ü d a r a d l i y e s i i ç i n y e n i 
b i r b i n a a r a n ı y o r 

Üsküdar Adliye yangmı üzerine 
Adliye devairi muvakkaten kayma
kamlık binasının yarımdaki bir bina
ya nakledilmişti. Bu bina ihtiyaca ki
fayet etmemektedir Üsküdar Adliyesi 
için bütün devairi istiab edecek şe
kilde muvafık bir bina bulımması 
karaflaştırılmış ve tedkikata girişil
miştir. Muvafık bina bulunur bulun
maz derhal satın alınarak Üsküdar 
Adliyesi nakledilecektir. 

O t o b ü s l e r i n d u r a k y e r l e r i 
Şehir içinde işliyen otobüslerin geli

şigüzel yerlerde durdukları görülmüş
tür. Otobüslerin yolcu tarafmdan her 
arzu edilen yerde durdurulması yol
lardaki seyrüsefer intizamını ihlâl et
tiğinden otobüsler için birer durak 
mahalli tesbit edilmesine karar veril
miştir. Bunun için bir kroki hazırlan
mıştır. 

Bir motor bir 
sandalı batırdı 

Saudalcı boğuldu, 
yolcular kurtarılabildi 
Silivriden yüklü olarak Halice ge

len Emin kaptanm idaresindeki Te
ceddüdü bahri isimli motor dün sabah 
Hâl iskelesine bir miktar buğday çı
kardıktan sonra Ayvansaraya doğru 
giderken karşıdan gelmekte olan Za-
haryadis admda birinin sandalına 
çarpmıştır. Bu çarpışmada sandal 
parçalanmış, Zaharyadisle yanmada 
bulunan diğer iki kişi denize dökül
müşlerdir. 

Kazayı gören kayıkcüarla Teceddü
dü bahrî motorunun tayfaları yetişe
rek iki kişiyi kurtarmışlardır. Fakat 
sandalcı denize düştükten sonra biri 
daha görünmemiştir. Kendisinin su
yun altındaki çamurlara saplanarak 
boğulduğu anlaşılmıştır. 

Vakaya müddeiumumilik el koymuş, 
muavinlerden B. Kemal Tan vaka 
yerine giderek tahkikat yapmış ve ka
zayı yapan motor kaptanı ile tayfaları 
isticvab etmiştir. Motor kaptanı dün 
dördüncü istintak hâkimi tarafmdan 
sorguya çekilmiş ve tevkifine lüzum 
görülmediğinden serbes bırakılmıştır. 

Dün akşam geç vakıta kadar yapı
lan araştırmalara rağmen Zahar^a-
disin cesedi bulunamamıştır. Araştır
malara devam edilmektedir. 

Yangın başlangıcı 
Kibrit fabrikasında bazı 

kibrit çöpleri tutuştu 
1 — Büyükdere kibrit fabrikasmda 

dün bir yangın başlangıcı olmuştur. 
Fabrikamn bir tarafındaki kibrit çöp
leri, bir aralık her nasüsa tutuşmuş 
ve bu kibrit çubukları tamamen yan
dıktan sonra ateş söndürülmüştür. 
Ateşin nasü çıktığı araştırılmaktadır. 

2 — Dün, öğleden sonra Florya ci
varında bir fundalık tutuşmuş ve 
vaktinde yetişen Bakırköy İifaiyesi 
tarafındsm bir mikdar fundalık yan
dıktan sonra ateş söndürülmüştür. 

T a r a ç a d a n d ü ş t ü 
Lâlelide Koska caddesinde 14 nu

marada oturaiı darphane memurla-
nndan Halid, evinin üst katmdaki 
daraçadan süşmüş, hastaneye kal
dırılmıştır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Akşamları saat 18 ile 20 arasında Karaköy köprüsü 

üzerinde seyrüsefer kesafeti azamî haddini bulmakta 
ve bu yüzden geliş, gidiş büyük müşkülâta uğramakta 
olduğundan bunu mümkün mertebe azaltmak için ha
reketleri ağır ve manevra kabiliyetleri az olan boş ve
ya dolu hayvanh yük arabalarile yüklü, yüksüz hay
vanların saat 18 den 20 ye kadar Köprüden geçmesi 
Daimî Encümenin 16/8/1937 T. li toplantısındaki ka
rarla yasak edilmiştir. 

Bu yasak ilân tairhinden üç gün sonra 22 /8 /937 ta
rihinden itibaren tatbik edilecektir. İlân olunur. 

(B.) (5351) 

İSTANBUL HAYATI 

Eğlenerek yorulanlar!. 
Herkes pazar tatilinde gezmeğe, 

eğlenmeğe çıkıyor, mesire yerleri gi-
rüemiyecek hale geliyor. Acaba pa-
zann gayri günlerde eğlence yerleri 
ne vaziyettedir, diye merak ederdim. 
Geçenlerde bir pazartesi günü fırsat 
buldum, Florya trenine bindim. Ben, 
trende yapayalnız kalacağımı zenne-
derken birer, ikişer yolcular kom-
partimanları doldurmağa başladılar. 
Hepsinin de ellerinde mayo, havlu 
ve yiyecek paketleri. Demek ki, bir 
çoklannuzm maişet temini için kan-
ter içinde didindiği sırada, zamanla
rını eğlenceye tahsis edebilen bir 
hayli bahtiyarlar da varmış... 

Floryada trenden indim. Gülüşe 
oynaşa plajlara dalan kadınh erkekli 
gruplar arasından geçtim. Hat bo
yunda Uerliyen di^er bir kalabahğa 
katıştım. 

Mandolin çalarak, şarkı söyliyerek 
güneş altmda yürüyorlar. Sağda sol
da yamaçlar üzerinde bir ağaç gİH 
rünce kahkahalar atarak koşup göl
geliğe oturuyorlar. Bir, iki lokma 
yemekten sonra dans başhyor. Cifler 
döne döne yolun yorgunluğunu çı
karıyorlar. Ve, gene paketlerini top
layıp yola koyuluyorlar. 

Dolaşa dalaşa Çekmece istasyonu
na kadar geldik. Yol kenarına sıra
lanan talikalardan birine de ben at
ladım. Kâh deniz kıyısına kadar inen, 
kâh kıvnla kıvnla tarlalar arasına 
dalan dönemeçli şosede yirmi daki-
kahk yolculuktan sonra arabalanmu 
Çekmece köyünün çeşme başına sı-
ralandüar. Arabadan inenler soluğu 
kasap dükkânlarının önünde alıyor
lar. 

— Kasap başı, şuradaki bize iki ki
lo pirzola kes. Tuzunu, biberini ka
rıştır, çünkü onu burada yiyeceğiz. 
Akşam üzeri eve götürmek için üç 
kilo da yemekUk ayır. 

Koyun gövdeleri parçalandı. Kıy
malıklar, pirzolalıklar, bilmem nelik-
1er ayrüdı. Et paketlerim koltukları
na sıkıştıranlar köyün kıyısmdaki 
kırlara koşuyorlar. Her çaluun dibin
den bir duman yükseliyor. Kebaplar, 
külbastılar kızarırken mandolinler, 
gramofonlar da faaliyete geçiyor. 
Danslar, oyunlar birbirine karışıyor. 
Yemeğin ardından çah gölgelerinde 
bir iki saat te uyku Ue geçiriliyor. 

Akşama doğru gene paketler topla-
myor, tahkalar yola diziliyorlar. Ka-
dmh erkekli gruplar istasyonun al-
tmdaki kumlukta arabalardan ini
yorlar. Herkeste bir soyunma telâşL.. 
SırtındakUeri kumlar üzerine fırla
tanlar; mayolarla, uçkurlu donlarla, 
hattâ çırılçıplak koşuşarak denize da-
hyorlar. Bağınşmalar, kahkahalar, 
çığlıklar, karanlık basmcaya kadar 
devam ediyor. 

tşte; bizde ayn bir âlemde eğlene
rek yorulan bu bahtiyarlar kafilesi
ni ancak son trenin keskin düdük ses
leri harekete getirebUiyor ve neşe
nin yorduğu bu vücudler komparitt-
manlann kadife koltuklarına gömü
lerek gece karanhğmda aramıza ka
rışıyorlar. — C. R. 

r ; \ 
Festival takvimi 
18 Ağustos: Çarşamba 

Beşiktaş Suad Parkta saat 21,30 da 
Şevki ve arkadaşları tarafından temsü 

Kavuklu Alinin iştirâkile. 

J 
Bay Amcaya gföre... 

— Oeçen gece Avrupaya bir yolcu 
geçirirken düşündüm bay Amca... 

... fAcaba, dedim, şu Avrupa treni 
neden gündüz... 

... «Hiç olmazsa akşam üstü hare
ket etmez de... 

... «Böyle gece, zifiri karanlıkta 
hai:eket eder?...» 

B. A. ~ Memleketlerine seyyah 
çağıran Anadolu turistleri Avrupa 
gezmesine çıkanları görüp üzülme 
«inler diye olmalıl... I 
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Atatürk manevra sahasında 
[(Baş tarafı 1 ind sahifede) 

Daha yolda iken yol arkadaşlan-
mızm bazı saylavlar ve mütekaid ge-
nerallar olduğunu tahmin ediyorduk. 
Fakat indikten sonra kafilemizin ba-
§mda mareşal Fevzi Çakmağm bu
lunduğunu anladık. 

Meğer bulunduğumuz yer Devriş-
tepe imiş ve kırmızı kuvvetlerden bir 
fırkamn - ki hangi fırka olduğunu 
gazete vasıtasile mavilere haber ver
miş olmamak için söylemiyorum -
kendi gayretlerile elde ettikleri ilk 
mühim tepe imiş. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve maiye
tindeki erkân bu kuvvetin kuman
danlarından izahat almağa başladı
lar. Arada sırada bir çamlık dibinden 
asla görünmiyen bir top patlıyor. Yü
rüyüşler oluyor. Yerde sürünen mu
habere tellerine çarpmamak için iti
na ile adım atıyoruz. Dürbinle bakın
ca ufuklarda kımıldamalar farkedili-
yor. Fakat bunlann kim olduğunu 
ancak mütehassıs bir göz anlıyabilir. 

Tepenin üzerinde mareşal Fevzi 
Çakmağın refakatindeki erkân ara-
Knda; orgenerallerden Fahreddini, 
Ali Saidi, İzzeddin Çalışları tedkik edi
yorum. Bilhassa mareşalla orgeneral 
Fahreddin jüksek rütbeli komutan
lara sualler soruyorlar ve biran, bir 
topım niçin patlamış olduğu onları 
alâkadar ediyor. 

Mareşale dikkat ediyorum. Geniş 
omuzlar üzerinde çok güzel bir tena
süple duran akı karasından fazla 
genç bir baş. Resimlerine nazaran her 
halde pek daha genç görünüyor. 1,80 
kadar tahmin ettiğim boyu vücudile 
mütenasip, baldırları mevzun, mun
tazam ellerinin bilekleri kaim. Mare
şal üniforması üzerine dürbin ve ta
banca takmış; sesi kalın ve ihtişamlı. 
Nadir gülüyor, fakat tebessümü gü-
Eel. 

Bütün harekât esnasında dört beş 
saat kendilerile birlikte bulundum. 
Ancak bu Derviştepede konuştukları
na rasladım. Ekseriya dinlemeyi ko
nuşmaya tercih ediyorlar. 

Erkân arasında korgeneral Muzaf
fer Ergüderi ve bundan başka amiral 
Mehmed Aliyi görüyorum. Heyette 
bahriyemizin yegâne mümessili şim
dilik kendileridir. Fakat amiral Şük
rü de gelecekmiş. 

îşte mütekaid general ve saylav 
Ali Fuad, Pertev, Kâzım. Ali Fuada 
dikkat ediyorum. Hiç konuşmıyor. 
Bütün misafirler gibi onun elinde 
de bir harita var, harekâtı takib edi
yor. Orgeneral Kâzım, B. Cevdet Ke
rim gibi sivil. Maamafih gene askere 
yakın bir kılık. Bugünün sivU kılık-
lan da bilhassa dikkate lâyık. Avcı 
ceketi, kilot pantalon vesaire. Apu-
letli sivil esvab giyenler arasında bi
lâhare mülâki olduğumuz B. Falih 
Rıfkı Atay ve B. Kılıç Ali de var. 

Mareşal ve arkadaşları Dervişte-
peden mavi tarafa geçti, biz de oto
mobille onları takib ettik. Yalnız bu 
harekâta vakıf askerî mahfilin sual 
ve cevab parçalan kulağıma çarpıyor. 
Bir mısır tarlasının üzerinde ufukla
ra doğru dik-binle bakıyorlar. İşte 
Cümle parçalan: 

— Kolbaşı göründü. 
— Açılmış üerleyorlar. 
Orgeneral Fahreddin: 
— Mavi topçu geç kalmış, diyor. 
— Burada bir taarruz karargâhı 

Tar. 
Bir kaç mevkü daha teftişten son

ra bir yolun üzerinde durduğum sı-
nuia bir hazırlık dikkatimizi celbetti. 
Bımun sebebini anlamakta güçülük 
çekmedik. Atatürk, refakatlerinde 
Başvekil ismet İnönü, Dahiliye Vekili 
B. Şükrü Kaya ve hükümet erkânın
dan, saylavlardan bir gı-up olduğu 
halde teşrif buyurdular. 

Atatürkün otomobili açık ve diğer 
otomobiller kapaU idi. Büyük Önder 
Başvekil İsmet İnönü ile otomobilde 
yanyana oturuyorlardı. Atatürk ma
reşalin elini sıktı. Biraz konuştuktan 
sonra derhal faaliyet başladı. 

Civanmızdaki kuvvetlerin komu
tanları birer birer Atatürkün karşı-' 
sına çağırılıyor. Cumhur başkanımız 
Te askerî, medenî Büyük Önderimiz 
sualler soruyor. İlk önce bu suallerin 
lert ve şaşırtıcı olduklarına dikkat 
ediyorum. Fakat cevaplan aldıktan 
sonra Atatürk gönül alıcı bir izahatla 
kendilerini taltif buyuruyorlar. 

öğrendiğime göre Atatürk bu me-
yanda orgeneral Fahreddin, korgene
ral Salih Omurtaka ve daha bazı ko
mutanlarımıza mahfazalar içinde sa
atler hediye etmişlerdir. 

Napolyon bir harp baskını esnasın
da hızla uykudan uyandırılınca: 

— îmtüıan için kaldırıldığımı san
dım da korktum, demiş. 

Çok isterdim ki, Fransız cihangiri 
şu manevrada bir vaziyete dair Ata
türk tarafından imtihana çağınlsa 
idi. Onun nasıl şaşırdığını seyretmek 
isterdim. 

İsmet İnönü ekseriya elinde dürbin 
ufuklara bakıyor. Her hareketi ile 
nazik ve sevimli olan Başbakanımız 
da komutanlanmıza şaşırtıcı sualler 
soruyor. Bilmem tesadüf mü, ben 
yanlannda bulunduğum sırada top
çuluğa dair sorgular sordular. 

Atatürk, geniş bir gri kasket, yan 
spor açık kahve rengi ceket ve yelek, 
gri kilot ve san manevra botlan giy
mişlerdi. Gözlerinde siyah bir toz göz
lüğü, ellerinde gri renkte bir eldiven 
vardı. 

İsmet İnönü ise ceketi, yeleği ve 
kasketi kilotundan daha kojoı olan 
bir gri komple giymişlerdi. Ayakla-
nnda rogan çizmeler vardı. Ellerinde 
bir kamçı tutuyorlardı, göğüslerinde-
ki İstiklâl madalyası dikkate çarpı
yordu. 

ö ğ l e d e n s o n r a 
öğleden sonra cephelerdeki taar

ruzlar arasında manevra, mütekabil 
taafruz şeklinde devam etti. Makineli 
silâhlar, tanklar, tayyareler harekete 
geçti. 

Kırmızı tarafın Karışdiran mevki
inde bulunan suvai'i livasına mensup 
otomobillere bindirilmiş alayı kırmızı 
tümenin cephesini takviye etmek üze
re emir aldı. Alay saat 17 de zırhlı oto
mobillerin himayesinde Karışdıran-
dan Yanıkağıl köyüne hareket etti. 

Ayni zamanda kırmızı kolordunun 
Çorluda bulunan bir tümeni de cep
he gerisine yanaşmak üzere emir aldı. 
Muhtelif yollardan istifade ederek 
cepheye doğru yürüyüşe geçti. 

Bugün öğleden sonraki harekât 
arasında kırmızı ve mavi tayyarlerin 
keşif faaliyeti de vardı. Tayyareler 
kendi tarafına icab eden raporları at
tılar. 

Atatürk, İsmet İnönü ve refakatle
rinde bulunan zevat öğle yemeğini Çer-

kesköyünde yedikten ve bir müddet 
istirahatten sonra tekrar manevra sa
hasına gelmişler, harekâtı askeriyeyi 
büyük bir dikkatle takib etmişlerdir. 
Atatürk ve maiyetleri akşam saat 19 
da Çorluyu şereflendirmişlerdir. 

M a n e v r a d e v a m e d i y o r 
Çorlu 17 (A.A.) — Manevrayı taki

be memur hususî muhabirimizden: 
Büyük Trakya manevraları 17 ağus
tos sabahından itibaren - bugün Çer 
kesköyünden hareket eden bir kır
mızı tümenle bir mavi tümenin Ma
nika köyünün cenub sırtlarında kar-
şılaşmasile başladı. Muharebe evvelâ 
mavinin taarruzu, sonra da kırmızı-
mn mukabil taarruzu halinde cere
yan etmiştir. 

Atatürk refakatlerinde Başvekil İs
met İnönü, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya ve maiyetleri erkânı olduğu 
halde geldiler ve manevra sahasını 
gezerek harekâta iştirak eden birlik
lerin vaziyetini gözden geçirdiler. 

Manevı*a, devam ediyor. 
F i l i s t i n d e y e n i h a d i s e l e r 

Kudüs 17 (A.A.) — Taarruz vaka
ları devam etmektedir. Tulkerimde 
arazi sahiplerinden ve eşraftan bir 
Arap sokakta öldürülmüştür. 

Beisan'da polise yardım eden bir 
Arap katledilmiş, diğer bir mahalde 
de başka bir Arap öldürülmüştür. 

Evlenme töreni 
Mütekaid miralay Ruşeni Alinin kızı 

MtZEYTEN'le müteahhid ve tüccar SUA-
DIN evlenme törenleri Cumartesi akşamı 
Tokatlıyan salonlarmda Büyük Önderin 
ve Saraçoğlu Şükrü, Cevat Abbas, Recep 
Zühtü, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Polis mü
dürü, Kavalalı İsmaU Hakkı, Sablha Gök
çenin ve birçok zevatm huzurlarile yapıl
mıştır. Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Bu akşam: Heybeliada 
Plaj Gazinosunda 

E N A Y İ L E R 
19 ağustos perşembe akşamı 
Festival gecesi: Taksim bah

çesinde, Zozo Dalmasın 
İfiUrakile HALİME 

Yugoslav ve 
Romanya heyetleri 

de geldiler 
Trakya manevralannda hazır bu

lunmak üzere davet edilen dost ve 
müttefik Yugoslavya heyeti dün sa
bah Konvansiyonel trenile şehrimize 
gelmiş ve Sirkeci garmda büyük mera
simle karşılanmıştır. 

Yugoslav heyeti, genel kurmay baş
kanı general Nediçin riyasetinde genel 
kurmay 2 nci başkanı general Braşiç, 
Yugoslavyanın Ankara ataşemiliteri 
albay Rakoçeviç ve kurmay ön yüzba
şısı Milovan Grigoriyeviçten mürek
keptir. 
' Sirkeci istasyonu, Türk ve Yugoslav 
bayraklarile süslenmişti. Tren saat 
10,20 de Sirkeci istasyonunda du
runca, önde Yugoslav genel kurmay 
başkanı general Nediç bulunduğu hal
de, heyet âzası trenden inmişler ve 
mareşal Fevzi Çakmak namına! kur
may ikinci başkanı korgeneral Asım 

Gündüz, İstanbul kumandan vekili kor
general Cemil Cahid Toydemir, genel 
kurmay yarbaşkanı Veysel Ünivâr, İs
tanbul merkez komutanı tuğgeneral 
İhsan İlgaz, Hariciye protokol şef mu
avini B. Kudret, Yugoslavya masla
hatgüzarı, general konsolosu, elçilik 
ve konsolosluk erkânı tarafından kar
şılanmışlardır. ^ ^ 

General Nediç, trenden iner inmez 
korgeneral Asım Gündüzün ve diğer 
generallerin samimiyetle ellerini sık
mış ve fransızca: 

— Seyahatim gaiyet iyi geçti. Sizi, 
memleketinizi ve ordunuzu tanıdığım
dan dolayı bahtiyarım, demiştir. 

Muzika Yugoslav ve Türk marşla-
nnı çalmış, askerî kıta da selâm res
mini ifa etmiştir. 

Muhterem misafirimiz, general Ne
diç, askerî kıtayı teftiş ederken türk-
çe olai'ak: 

— Merhaba asker! demiş ve istas
yonun içinde ve dışında toplanan 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

General Nediç ile korgeneral Asım 
Gündüz ilk otomobile ve maiyetleri de 
diğer otomobillere binerek doğruca 
Perapalas oteline gitmişlerdir. 

Heyet, öğleden sonra Dolmabahçe 
sarayına giderek defteri mahsusu im
za etmiş. Taksim âbidesine çelenk 
koymuş, İstanbul kumandanlığında 
general Asımı ziyaret etmiştir. 

R u m e n h e y e t i d e g e l d i 
Rumen heyeti dün saat 15 te Ro

manya vapurile gelmiştir. Heyet, genel 
kurmay başkanı general Şikityu'nun 
başkanlığında genel kurmay ikinci 
başkanı ganeral Lakobiç, albay Ştef-
ba, Romanyanm Ankara ataşemilite
ri yarbay Leon Jorjdan mürekkeptir. 

Heyet, Galata rıhtımında genel 
kurmay ikinci başkanı korgeneral 
Asun Gündüz, İstanbul komutan ve
kili korgeneral Cemil Cahid Toydemir, 
genel kurmay yarbaşkanı tümgeneral 
Veysel Ünivar, merkez komutanı tuğ
general İhsan İlgaz, protokol şef mua
vini B. Kudret, Romaııya elçisi, ge
neral konsolosu tarafından karşılan
mıştır. 

Muzika Rumen ve Türk marşlarını 
çalmış, askerî kıta ihtiram resmini 
yapmıştır. Heyet alkışlar arasında 
otomobUlere binerek Perapalas oteli
ne gitmiştir. Burada bir müddet isti
rahatten sonra Dolmabahçe sarayına 
giderek defteri mahsusu imza etmiş
ler, müteakiben Taksimde Cumhuri
yet âbidesine çelenk koymuşlardır. He
yet, îstabul kumandanlığında general 
Asım Gündüzü ziyaret etmiştir. 

Rumen heyeti reisinin 
b e y a n a t ı 

Rumen askerî heyeti reisi dün bir 
muharririmize şunlan söylemiştir: 

— Senelerdenberi aramızda' dostluk 
bulunan Türkiyeye geldiğimden çok 
memnunum. Osmanlı imparatorluğu 
zamanmdanberi mevcud olan dostluk 
Cumhuriyet devrinde son derece kuv
vetlenmiştir. Biz Türkiyeye yalnız 
dostlukla değil, minnettarlık hislerile 
de bağhyız. Tarih buna şahiddir. 

Dün akşamki ziyafet 
Dün akşam genel kurmay ikinci 

başkanı general Asım Gündüz tara-
fmdan misafir heyetler şerefine Pe
rapalas otelinde 70 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

Heyetler bu akşam vapurla Tekir-
dağma hareket edecekler, oradan ma
nevra sahasına gideceklerdir. 

Ö L Ü M 
Şehrimiz inşaat malzemesi tüccar-

lanndan Sarafoğlu Demir Kardeşler 
firmasmdan 

Bay Dikran Demir 
vefat etmiştir. Cenaze merasimi ya-
nnki perşembe günü saat 15 de Bey
oğlu Balıkpazan Ermeni kilisesinde 
icra kılınacaktır. 

istanbul Avcılar ve Atıcılar Birliğinden: 
Birliğimiz âzalarının hamil oldukları hü
viyet varakalarını Birlik merkezine geti
rerek yeni sene tasdikini yaptırmalarını 
rica ederiz. 

Teşekkür 
Diş tabibi Anesti N. Ander müptelâ slt 

duğum diş hastahğımm tedavisi için tek
mil gayreti ile muhakkak bir ölümden 
beni kartardı. Kırk gün kırk gece gündü» 
bana ağır iztiraplar veren bu hastalılf 
pek nadir görülmüştür. Binaenaleyh ha
yatımı kendisine borçlu olduğumu alenert 
beyan eyler ve yüzümde hiç bir emar« 
bırakmadan tedavi ettiğinden dolayı te
şekkürlerimin gazeteniz vasıtasile iblâğım 
rica ederim. 

Matmazel S. Der Sarkisjran Yeşilköy 

YENİ NEŞRİYAT 

Y A R I M A Y 
61 inci 15 Ağustos sayısı çıkmıştır. Zari! 

renkli bir kapak içinde çıkan bu sayıda 
mütenevvi yazı ve resimler vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 
Bankamızdan evvelce tekaütlük tazminatı alarak ayrümış olan eski me

murlarımızdan ahiren intişar eden 3202 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası kanununun 62 nci maddesi mucibince beyanname vermek su-
retile tekaütlük haklannı muhafaza etmek isteyenlerin bu beyannameleri 
12/9/937 tarihinde bitecek olan müddetin hitamından evvel Bankamıza tev
di etmeleri kendi menfaatleri ikitzasmdan bulunduğu ilân ve tebliğ olunur. 

. (2676) (5120) 

Akay işletmesinden: 
1) işletmemizin Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede te

sis edeceği elektrik santralının bina kısmile, yaptınlacak olan transformatör 
kulübesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnarnesi 
B) Fennî şartname 
C) Keşifler 
Ç) Projeler 
D) Mahal listesi 
E) Mukavele projesi 

"T) Fennî şartname lahikası 
3) Eksiltme 7 Eylül 1937 salı günü saat 16 da idare merkezinde şefler 

encümeninde yapılacaktır. 
4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transformatör 

kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 
5) Talipler her iki keşif yekûnunun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 

teminat getireceklerdir. 
6) Teklif sahipleri getirecekleri zarflan yukarıda yazılı günde nihayet 

saat 15 e kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine tevdi etmiş bulun-
mahdırlar. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

7) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın 
alınabilir. (5332) 

İstanbul Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 — Evsafı fennî şartnamede yazılı beş ton sülfür dü karbon şartnamesi 

veçhile ve Mersinde teslim kaydile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27/'8/937 
tarihine müsadif Cuma günü saat on beşte Vilâyet konağında Ziraat Müdür
lüğü odasında müteşekkil komisyon huzurunda ve açık eksütme suretile ya
pılacaktır. 

2 — Tahmin bedeli 1750 liradır. 
3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü mad

delerinde yazılı ahkâm dairesinde yukarıda yazılı gün ve saate kadar komis
yona müracaat eylemeleri lâzımdır. 

4 — Eksiltmeye iştirak için vakti muayyenden evvel muhammen bedelin 
% 7,5 olan 131 lira 25 kuruşun makbuz mukabilinde mal sandığma yatırılmış 
olması veya banka teminat mektubunun komisyona verilmesi şarttır. 

5 — Şartnamesi ve fennî şartnamesi her gün Ziraat Müdürlüğü kalemin
de görülebilir. (5252) 

Sultanahmed erkek sanat okulu arttırma 
ve eksiltme ve ihale komisyonundan: 

Nev'i 

Dağhç eti 

Sadeyağ 

Türk antrasidi 
Y. Levamarin 

Mikdarı 

13500 K. 

5000 

Fiat 
K. S. 
47 Kilo 

95 » 

110 ton 2275 
30 » 1475 

Eksiltme T. G. S. 

2/9/937 perşembe 
14,30 

2/9/937 Perşembe 
15,70 

6/9/937 Pazartesi 
14 

İlk teminat Şekli 
L. K. 

475 87 kapalı 

356 25 açık 

220 87 açık 

Okulun yukarıda yazılı dört kalem yiyecek ve yakacağı eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasın
da yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
evsafı haiz olmaları. Ticaret odasının 937 belgesini ve yiyeceğe talip olanlar ay
rıca her hangi bir devlet müessesesinde erzak müteahhidliği yaptıklarına dair 
bonservis taşımaları ve ibraz etmeleri lâzımdır. 

KapaU eksiltmeye gerek doğrudan doğruya ve gerekse taşıdığı vekâletna
meye istinaden vekâleten iştirak edecekler bu vesaiki kanununun 32 nci 
maddesine tevfikan gerekli zarfına koyacaktır. ! 

Ve zarflar bu maddedeki tarifat dairesinde tanzim edilmiş bulunacaktır. 
İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen komisyona ve şartnameleri görmeK 
istiyenler okula başvurmaları ilân olunur. (5329) 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları \ 
Kıymeti 

Lira Kr. 
2422 50 

Pey parası 
Lira Kr. 

181 70 Lâleli: 

338 43 25 00 Yedikule: 

Lâleli tramvay caddesi Koska cadde
sinde 2 No. İl dört oda bir mutfak 
ve bahçesi olan meşrutahanenin ta
mamı 122 • 
İmrahor mahallesinde îmrahor cad
desinde eski 101 yeni 107 No. lı y$ 
tamamı 11 metre olan arsanın tama
mı 5550 f 

3654 00 274 50 Cağaloğlunda: Alemdar mahallesinde Ticarethane yp 
Çatalçeşme sokağmda 12 No. lı 261 
metre murabbaında bulunan müfreal 
bir kıt'a arsa. ( 

3060 00 229 50 Cağaloğlunda: Alemdar mahallesinde Ticarethane vi 
Çatalçeşme sokaklannda 46 No. lı 225 
metre murabbaında bulunan müfrei 
bir kıt'a arsa. \ 

Yukanda yazılı emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmaya çıka-» 
nlmıştır. İhalesi 2/9/937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. îstekUlt-
rin Mahlûlât idaresine müracaatları. X6319), 
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18 Ağustos 1937 AKŞAM. SahlfeS 

SİYASI İCMAL: 

Çekoslovakyanm vaziyeti 
Bütün dünya İspanya ve Uzak Şark 

muharebelerile meşgul bulunduğun^ 
dan Avrupamn sulhunu tehdid eden 
diğer meselelerle çok meşgul olamı
yor. Halbuki bu meselelerle yakından 
alâkadar bulunan devletler büyük en
dişe içindedirler. Meselâ Sovyetler 
birliği Fransa gibi kendisi ile karşilıklt 
yardım esası üzere müttefik bulunan 
Çekoslovakyanm dkibetinden çok kor
kuyor. 

Sovyet matbuatı bu mesele ile çok 
alâkadar oluyor. Avrupamn bazı mü
him gazetelerinin Çekoslovakya ile 
Almanya arasındaki münasebattn iyi 
olmadığına dair neşrettikleri haber v» 
bahusus Almanyanm Çekoslovakyaya 
karşı yaptığı geniş mikyastaki harp 
hazırlığı hakkında verdikleri mufas
sal malûmat Sovyetlerin büsbütün en-
dişelerini artırmaktadır. 

Bu gazetelerin neşriyatına göre Al-
manyamn askeri ve yan askerî miir 
sellâh kuvvetleri arasında (Çe) ler 
imha edilmedikçe Almanyanın nefes 

alavuyacağı yolunda telkinat yapıl
makta imiş. 

Gene bu gazetelere göre Almanya, 
Çekoslovakyaya karşı taarruzi mak-
sadlara uygun tahkimat yapmaktadır. 
Umumî harpte Parisi uzaktan bom
bardıman eden ve şişman Berta ismi 
verilen toplara benzer yeni toplar ya
pılıp Weissewesserin 5 kilometre şima
line ve Muskaun 6 kilometre cenubu
na yerleştirilmiştir. Bu toplarla Çekos
lovakyanm en mühim sanayi merkez
leri bombardıman edilecektir. 

Hududun Planen ile Devau arasın
daki kısmı üzerinde Almanlar bir çok 
hava meydarUan ve cephanelikler te
sis etmişlerdir. Almanyanm her biri 
on beşer tayyareden mürekkep bir 
çok hava fHolan Çekoslovakya hudu
dunda hazır bulunmaktadır. Bütün 
bu hazırlıklar Çekoslovakyanm mu
kadderatı üzerinde bu devletle yakın
dan alâkadar hükümetleri endişe 
içinde bulundurmaktadır. 

Feyzullaıh Kazan 

ispanya, Rusyadan dönen 
bütün vapurlarına dikkatli 

bulunmalarını bildirdi 
Batırılan İspanyol vapurunun mürettebatı Odesaya 

götürülecek ve oradan memleketlerine gönderilecek 

Batırılan Ciudad de Cadiz tspan jol vapuru 
Bozcaadamn 15 mil açığında Fran-

ko hükümetine mensup C - 3 işaretli 
tahtelbahir tarafmdan batınlnuş 
olan Ciudad de Cadiz vapurunun 79 
kişiden müı-ekkep tayfalan, henüz 
kendilerini kurtarmış olan. Varlaam 
Avanesof petrol gemisinde bulımuyor-
1ar. 

Bunların Odesaya götürülüp, ora
dan yük almakta bulunan İspanya 
vapurlarmdan birine bindirilmesi ve 
memleketlerine gönderilmesi düşünül
mektedir. Batırılan vapur süvarisi, 
bu hususta hükümetinden talimat 
istemiştir. Ciudad de Cadiz vapuru
nun ümid ve intizar hilâfında olarak 
Adalar denizinde batırılması, Kara-
denizdeki Sovyet Rusya limanlarına 
gidip gelmekte olan Valensia hükü
metine mensup vapurları büjrük bir 
t€lâ§ ve endişeye düşürmüştür. 

Yolda bulunan ve Sovyet Eusyadan 

memleketlerine dönmekte olan bütün 
İspanyol vapurlanna bu torpilleme 
hâdisesi derhal telsizle bildirilmiş ve 
tahtelbahirin tecavüzüne uğramamak 
için çok müteyakkız davranmaları, 
lâzımgelen emniyet tedbirlerini alma-
lan emredilmiştir. 

Frankonun tahtelbahiri tarafmdan 
Adalar denizinde batırılmış olan İs
panyol vapuru, 1929 senesinde inşa 
edilmiş, 4602 tonluk ve iki bacalı çok 
güzel ve zarif bir posta vapuru idi. İs
panya dahilî harbi başlamazdan evvel 
İspanya limanlan ile Orta Amerika 
arasmda işliyordu. 1934 senesinde 260 
seyyah üe İstanbula gelmişti. 

Bu vapurun mürettebatım kurta
ran Varlaam Avanesof gemisi 1932 se
nesinde İsveçte inşa edilmiş 10,733 
tonluk 405 kadem uzunluğunda ve 55 
kadem genişliğinde son sistem bir pet
rol gemisidir, 

Eminönü emniyet 
memuru B. Ali 

Pazar günü Devlet hava yoHan işletme İdaresinin daveti üzerine Anka-
tadakl gazeteciler tayyare İle şehir üzerinde uçuşlar yapmışlardır. Yukandaki 
kesimler bu uçuşta bulunanları ve Ankaramn tayyareden çekümlş umumî 
•^ınzarasını gösteriyor. 

45 günde 6000 
lira ceza 

Eminönü emniyet 
memurluğunun faaliyeti 
Vilâyet ve bele

diyenin son sıkı 
yasaklarım tatbik 
hususımda bü
tün poUs seferber 
vaziyettedir. Bu 
yasaklarm tam 
bir surette tatbi
ki için polis mer
kezlerinin kadro
ları kısmen geni(^ 
letUmiş, yeniden 
bir mikdar zabı
ta! belediye me
muru daha alm-
mıştır. 

Yasağm tam 
bir surette tatbiki için' en çok uğrar 
şan merkezin Eminönü emniyet me
murluğu olduğu tesbit edilmiş ve em
niyet memuru B. Alinin tatbikatta 
bilfiil iş başında bulunarak son 45 
gün zarfında altı bin lira ceza tah
silatı yaptığı anlaşılmıştır. 

•Kendisi vilâyet ve emniyet direk-
törlüğünce takdir edilmişitr. Para 
cezası veremiyecek vaziyette olup ta 
ikametgâha bağlanarak bilâhare ce
zalan tahsil edilenler bu yekûnun 
haricindedirler. 

Son yirmi dört saa tiçinde Eminö
nü mmtakasmda 123, Fatihte 26, 
Beyoğlunda 47 kişi cezalandırılmış, 
bundan başka Fatihte açıkta satılan 
37 ekmek müsadere edilmiş, 97 ek
mek te çeşniye muhalif çıktığmdan 
alınmıştır. 

Eminönü mmtakasmda sıhhate 
muzır görülen 23 kâse yoğurt, 18 ki
lo armut ve şeftali imha, çeşniye mu
halif 93 francala müsadere edil- ; 
mistir. 

Yemiş cinayeti 
muhakemesi 

Hamallar kâtibini öldüren 
Yusuf dün isticvab edildi 

Sirkecide hamallık yaparken işin
den çıkarıldığı için hiddetlenerek iki 
buçuk ay evvel Yemişte hamallar kâ
tibi Hüse3dni öldürmekten suçlu har 
mal Yusuf Karabatağm muhakeme
sine dün sabah ağır ceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

Bu davanm alâkadarları ve merak
lıları f aizla olduğundan muhakeme es-
nasmda Adliye koridorlarında intl-
zamsızlığm önüne geçmek üzere ted
bir alınmıştır. Mahkemede evrak 
okunduktan sonra Yusuf vakayı şöyle 
anlatmıştır: 

— İşten çıkarılmıştım. On ay işsiz 
kaldım. İhtiyaç içinde idim. Tekrar 
hamalUğa alınmam için bir çok de
falar haberler gönderdim, kendim 3ral-
vardım, fakat bütün ricalnmı red
detti. Vaka sabahı Yemiş yekunda 
kendisile kairşılaştım. Beni işe jılması 
için tekrar yalvardım, yakardım. Söz
lerime ehemmiyet vermedi. «Sen da
ha çok sürüneceksin» dedi. Bu söz üze
rine kendimi kaybetim. Ne yaptığımı 
bilmiyorum... 

Bımdan sonra şahitler dinlenmiş, 
bunlar vakanm sonuna yetiştiklerini 
söylemişlerdir. Şahitlerden Ali: 

— Vaka yerine geldiğim zaman Yu
suf elinde bıçakla Hüseyinin üzerine 
saldırıyor ve Hüeseyinin vücudundan 
kanlar akıyordu. Yusuf benim gözü
mün önünde bıçağım bir defa daha 
Hüseyinin kamma sapladı ve bıçsr 
ğmdan kaSılar sızarak kaçmağa baş
ladı. Yaralı Hüseyini eczaneye, oradan 
da hastaneye kalthrdılar. Sonra has
tanede ölmüş... 

Demiştir. Bu şahitlerin ifadesine 
karşı suçlu Yusuf ayağa kalkarak: 

— Bay reis, ben cinayeti inkâr et
miyorum. Cinayet esnasmda şuurumu 
kaybetmiştim. Hüseyini ben vurma
dım, benim ekmeğim vurdu. O, benim 
ekmeğime mani olmuştu. 

Cevabmı vermiştir. Gelmiyen şahit
lerin çağınlması için muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

Bir çocuk duvardan düştü 
Fındıklıda oturan 9 ysı̂ ında İclâl, 

bahçede oynamakta iken bir duvar 
üzerine çıkmış ve burada muvazene
sini kaybederek düşmüş, tehlikeli su
rette yaralandığından Beyoğlu has
tanesine kaldiiuiûiştîr. 

Izmirde Fuar hazırlığı 
Paraşüt kulesinden Kül-
türpark nasıl görünüyor? 

Sağlık müzesine her giren, itendisinin dolrtoru 
olaral( çıltacagına şüphe etmemelidir 

Fuar yollanııa asfalt dSkülüyor. 

İzmir belediye reisi doktor Behçet 
Uz: 

— Yarın, dedi, saat dokuzda Kül-
türparkta buluşalım, f uan beraber 
gezelim. 

Ertesi gün tam saat dokuzda Kül-
türparkm önünde otobüsten iniyor
dum, arkada rap diye bir otomobü 
durdu, belediye reisi geldi, İki tara-
fm böyle da.kıkası dakikasma rande
vuya gelmelerine ender tesadüf edi
lir doğrusu... 

Kültürparkm ild kapısı var: 
Lozan kapısı, Montrö kapısı, Lozan 
kapısından beraberce girdik. 650 bin 
metre murabbaı geniş bir saha üze
rine kurulan bu parkm 360 bin metre 
murabbaım fuar alıyor. 

Belediye reisi izahat veriyor: 
— Şu Sümer Bank, şu İş bankaa 

paviyonlan... Bu. vilâyet paviyonu. 
İşte şu ileride görünen sağlık müze
si... 

Kültürparkm en muazzam bina-
lanndan biri de paraşüt kulesidir. 48 
metre yüksekliğinde inşa edüen ku
lenin önündejriz. Sordum: 

—Şimdi kuleye çıkılabilir mi? 
— Elbet, isterseniz çıkalım. 
Bay Behçet Uz önde merdivenleri 

çıkıyoruz. Kuleye iç merdivenden 
çıkıldığı gibi asansörle de çıkıhyor. 
Fakat henüz asansör tertibatı bit
memiş, fuann açıhş gününe kadar 
her şey tamamlanacakmış. 

Tramvayda, otobüste, vapurda, şu
rada, burada bir çoklarından duy
dum: Kule yüksek değilmiş, atlıyan-
lann paraşütleri açılmayıverirse teh
like varmış!. Bu edişeye hiç te ma
hal yoktur. Çünkü kuleden paraşüt
ler kapalı iken değü, açık atlana-
caktır. 

Sovyet dostlanmızın paraşüt ku
leleri ahşaptır. Bizim kule ise tama
men betonarmedir ve dünyamn ilk 
betonarme paraşüt kulesi İzmirde ya
pılmıştır, yüksekliği de 4 metre faz
ladır. 15 metre temel vardır. 

Kuleden Kültürpark seyredilecek 
bir şey doğrusu... Ne manzara, ne 
manzara... Yangın sahasının nasıl 
imar edildiğini iyice görmek, bul
varları, asfalt yollan etrafhca kavn-
yabilmek için istiyenlere tavsiye ede
rim. Bu kuleye bir kere de onlar çık-
smlar. 

Belediye reisi: 
— İşte, dedi. Bu gördüğünüz" koca 

yangın sahasından tam 12,500 evin 
enkazı kaldınldı. Tabakhane deresi
nin pis manzarası örtüldü. İşin sonu 
alımncaya kadar sarîedeceğimiz pa
ra bir milyon lirayı bulacaktır. 

Bay Behçet Uzun anlattığma gö
re, Paris belediyesi yüz milyonlarca 
lira sarfettiği halde bizim yaptığı
mız işin yansı kadar bir eser meyda
na getirememiş... Düşünülecek bir 
mesele: 

— Nasü oluyor da işi biz bu kadar 
ucuza mal ediyoruz? 

Behçet TJz şöyle cevap verdi: 
— îyi düşünmek, plânla hareket et

mek ve iyi bir amele gibi çalışmak
la.., 

Vaktlle yangın sahasım İmar et

mek için (100 milyon) liraya ihtiyaç 
olduğunu öne süren ecnebi mütehaa-
sıslann kulaklan çınlasın. 

Fuarda gece gündüz, pazarlan da: 
tatil yapılmaksızm çalışüıjror ve de« 
korasyon işine pek fazla ehemmiyet 
veriliyor, Türk muallimlerin, Türk 
talebelerin bu işlerde çahştıklanm vö 
muvaffak olduklarım gördüm. Fuar» 
da 15 i büyük, 200 ü küçük 215 pavl-
jron var. 

S a ğ l ı k m ü z e s i 
Kültürparkm en kıymetli müesse

selerinden biri sağlık müzesidir. Sıh
hiye Vekili doktor B. Refik Saydamın 
pek fazla ehemmiyet verdiği bu mü
ze her vatandaş için istifadeli olar 
çaktır, İstisnasız olarak hemen her
kes arüıyamadığı hastalıklarm nero-
lerden ve nasıl geldiğini, ne gibi za
rarlar yaptığmı bu müzede canh bir 
şekilde seyredecek ve anhyacaktır. 

Çocuk düşürmek, frengi, tifo, \o-
rem, hattâ başağrısı... Akla gelnü-
jren en küçük bir rahatsızük baştan 
nihayete kadar bu müzede gözlerin 
önünde bir resmi geçid 3rapacaktır. 
Sağlık müzesine her girenin kendi
sinin doktoru olarak çıkacağma asla 
şüphe etmemelidir. 

Cenuüeddin Bildik 

Deniz hırsızları 
Polis dört kişiden mürek

kep bir şebeke yakaladı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şubesi 

dört sabıkaUdan mürekkep bir de
niz hırsızı'şebekesini meydana çıkar
mıştır. 

İzzet, Ahmed, Zeki ve Ahmed isim
lerinde bulunan bu dört sabıtadımn 
yaptığı muhtelif işlerden başka, son 
günlerde; Antalya nakliyat ambarına 
ait olmak üzere denizde mavnalarda 
bulunan dikiş makinelerini de gece 
çalarak kaçtıklan tesbit edilmiş, ve 
sıkı bir araştırmadan sonra dördü de 
yakalanmışlardır. 

Şebeke efradı ilk zamanlarda her 
şeyi inkâr ederek işin içinden sıyrıl
mak istemişierse de polisin elde et
tiği delâil karşısında itirafta bulun-
muflardır. Kumpanya efradımn; di
kiş makinelerini sattığı yerler taay
yün etmiş ve makineler geri ahıv 
mıştır. 

Deniz hırsızlan hakkındsüd tahki
katın derinleştirilmesine lüzum gö
rülmüştür. Bu tahkikat bittikten 
sonra kendileri adliyeye verilecekler
dir. 

Bir hırsız taşa tutuldu 
Bodrum jandarma kumandam Eş-

rrfin dürbün ve saire gibi eşyaanı 
çaUp kaçan sabıkalılardan Hüseyin 
ikinci şube memurları tarafından yar 
kalanmış ve eşya da meydana çıkanlr 
mıştu:. 

Çanta kapan bin yaKaıaııui 
tJsküdarda oturan Takohi, Nuh-

kuyusu caddesinden geçerken, Ah
med isminde biri, el çantasmı kapıp 
kaçmış, fakat polisler tarafından 
yakalanmıştır. 
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Ma nevra saha sın dan en son resim imler 

Sağda: Atatürk, tsmet tnönü, kcmuıtanlar ye saylavlar harekâtı taMb ediyorlar. Solda: Başvekil bir atışı tedkik ederken 

Atatürk Derviştepede genel kurmay başkanı Fevzi Çakmağın elini akarlarken 

Atatürk, lımet İnönü harekâtı 
takib ediyorlar 

AtAtürk, harekât etrafında orgeneral Fahreddinden izahat ahyorlar 

Atatürk İsmet İnöntt ile beraber manvra sahasma gelirlerken Bir er atış esnasmda Harita üzerinde tedkikler 

(AKŞAM) in edebî romanı Tefrika No. 19 

Mektep arkadaşları 
Burhan Cahid 

Konuşmadan, hattâ ayaklarının 
ucuna basarak uzaklaştılar. Cevvale-
nln gözleri parlamıştı. 

Neşeli, hâkim bir sesle: 
— Gördün mü, dedi. Erkekleri böy

le idare etmeli işte! 
Süheylâ, arkadaşmm neşelenmesin

den memnun olmuştu. Fakat o erkek
leri bu kadar ürkütmek taraftan de-
ğUdi. 

İki delikanlı uzaklaşıp kendileri 
eski vaziyetlerine döndükleri zaman 
dedi ki: 

— Sen her bakana böyle yapacak 
olursan bir yerde rahat edemezsin! 

Cevvale başım salladı: 
— Haklısın. Fakat bunu ben ancak 

kadınla alâkalı görünmeyi saygısızlık 
derecesine çıkaranlara yaparım. Bun
lar daha yanımızdaki masaya gelme
den dönüp durdular. O kadar boş yer 
varken burnumuzun dibine geldiler. 
Bonra da antika meraklısı gibi gözle
rini üstümüze diktiler. Eğer terslik et
meseydik klmbilir daha ne kadar ileri 
gideceklerdi. Kadınlar arasmdaki fark
ları seçemlyen ve her kadını kendi 
görüş zaviyesile ölçüp arzusuna, key

fine göre ahkâm çıkaran erkekler ap
tal oldukları kadar küstahtırlar d|i.. 
bunlara karşı biraz nazik ve zayii gö
rünmeye gelmez... 

Cevvale birdenbire durdu. Başhyan 
bir musikinin ilk parçalarını taklb 
ederek: 

— Aman dinle, dedi, Maskaninin en 
güzel eseri... 

İki arkadaş bu nefis musiki parça
sını dinliyerek çaylarım içtiler. 

0ün karardığı zaman Cevvale ar
kadaşım kaldırdı: 

— Haydi bakalım. Çalışan kışlar 
ortalık kararmca evlerinde bulımma-
hdırlar. 

Ve geldikleri gibi, tramvaya binme
den yürüye yürüye evlerine döndtUer. 

* : | t * 

Kış sakin geçti. 
Bahar, ilk defa İstanbul bahçelerin

de göründü. 
Adalardan gelen mimozalarla Bo

ğaziçi bahçelerinde yetişen mor me
nekşeler Beyoğlu caddesinde satılma-
a başladığı mevsim artık İstanbul 
şa veda etmiştir. 
Bütün kış ancak bir iki kere irine-

maya giden Cevvale gecelerini kitap-
larile başbaşa geçirmişti. Şimdi imti
hanlara hazırlamyordu. 

Üniversite âlemine ilk zamanki kor-
kulanna rağmen pek iyi adapte oldu
ğu için artık zevkle, neşe ile çahşıyor-
du. 

Bu ilk smıfm dersleri daha ziyade 
kitaplar üzerirkie geçmekle beraber 
gene zevkU idi. Arkadaşlarile de kay
naşmıştı. İlk zamanlar smıflannm 
havasma hafif leylâk kokuları karış
tıran güzel kıza, arkadaşlannm varU-
ğmdan gıcıklananlar da ahşımşlardı. 
Slkret gibi çaj>km ruhlu olanlar onun
la arkadaşlıklanm daha İleri götür
mek için çok çalıştıkları halde gör
dükleri mukavemet karşısında mağlû
biyeti kabul etmişlerdi. 

İlk tecrübeyi yapan doktor Pertev 
Celâl artık onunla samimf ojjpauştu. 
Oenç kıza karşı derin bir hürmet gös
teriyordu. 

Bu muhit ve bu hava İçinde çalışan 
Cevvale ilk sınıfln iıçtlhanlaruu yük
sek bir derece ile verdi. - r 

O şimdi yalmz Tıb fakültesi m^i -
tinde değil bütün Üniversite âleminde 
tanmmiftı. Hukukçu ve edebiyatçı aı-
kadaşlarile de ahbab olmuştu. Arka-
daşlan onu Üniversite talebeleri cemi
yetine murahhas seçmişlerdi. 

Profesörlerden arkadaşlarına kadar 
muhitini kazanan genç kız ilk adım

da karşılaştığı zorluklardan sonra ar
tık bu hayatta sıkmtı çekmiyeceğine 
inanmıştı. 

Nefis itimadı kuvvetlenmişti. Haya
tı biraz daha anİEimıştı. Kendi kendi
ne hükmediyordu ki artık bu mesleği 
başaracaktı. Hocalarının tabiri ile ar
tık yırtılmış sayılabilirdi. Herhangi 
sanatte, meslekte İlk müşkülleri yen
dikten sonra ilerisinde muvaffak ol
mak tabiiydi. 

İşte ruhu ve dimağı böyle olgun 
hisler ve fikirler içinde Cevvale anne
sini görmek için İzmire gitti. 

Bir sene evvel nefsine emin olmak
la beraber yabancı muhitlerin tesirin

den karşılaşacağı hâdiselerin derecesin
den emin olmıyarak İstanbula şüphe 
ve heyecanlar içinde gelen genç kız 
şimdi başı yukarıda gözleri tereddüd-
süz bakarak dönüyordu. 

Aımesini biraz daha ezik ve hare
ketsiz buldu. 

O şimdi küçük çocuğuna bağlan
mıştı. O olmasa belki bu kadın ihti-
piT denecek bir yaşta olmadığı hal
de neşesini büsbütün kaybedecekti. 

Cevvale yeni muvaffakiyetlerinin 
annesini talimin ettiği kadar sevin
dirmediğini görüyordu. 

Genç kız ona: 
— Merak etme anne, bir kaç sene 

daha bekle., doktor olacağım. Evinin 
erkeği olacağunl 

Dedikçe o ümidsizliğinden bir zer
re kaybetmeden, iğreti tebessümlerle 
cevap veriyordu. 

İstanbulda etrafmdan daima teb
rik, teşvik, takdir görmeğe alışan genç 
kız annesinin bu menfi ve lâkayd va
ziyetini bir türlü anlayamıyor, sinir
leniyordu. 

O İzmire neler hülya ederek gelmiş
ti. Sınıfı geçtiğini mektupla haber 
verdiği için gelir gelmez annesinin 
ona sarılıp tebrik etmesini, ailenin 
yüzünü ağarttığı için onunla iftihar 
ettiğini söylemesini bekliyordu. 

Gerçi sarılıştılar, öpüştüler. Fakat 
genç kız dinlemeğe hazırlandığı keli
meleri o kadar beklediği halde anne
sinin ağzından işitemedi. 

Fakat onu gene mazur görüyordu. 
Zaten doktor olmak içm İstanbula 

gitmesine razı olmıyan annesinden 
böyle bir karşılama beklememek lâ
zımdı. Ona kalsa lisenin daha son sı
nıfında iken kendisini istiyenlerden 
birine varmalı, erkeksiz kalan eve 
mutlak bir erkek getirmeli idi. Annesi 
işte herhalde bunu affedemiyordu. ı 

Onu yüzüstü bırakmış, gitmişti. 
Artık ne yapsa, ne olsa, elinde doktor
luk diploması değil, profesörlük bera
tı ile dönse gene makbule geçmiye-
cekti. 

(Arkası var) 

« 
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Yüz elli sene evvel Avrupa 

Tavanarasında oturan Korsikalı 
subay İmparator olunca.» 

imparatorun randavusuna geç gelen Segür kontu şöyle özür 
diledi: '̂Krallar yığınına rasladım haşmetmaab!..„ 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 181. _Yazan: Mustafa Rayıb Es-atlı 

1786 dayız. Mukaddes Cermen Ro
ma imparatoru, Papa ile elele vermiş, 
Hıristiyanlık âlemine tahakküm edi
yor. İmparator, mazinin bütün haş
metine tevarüs eden bir Habsburg'-
dur. 

Habsburglarm yanmda Romanof-
1ar ufak tefek kalıyor. Nimen'den 
itibaren uçsuz bucaksız Rus toprak
larını aşıp Sibiryaya, oradan da Pasi-
fiğe dayanan bir ülkenin sahiplerine 
bile imparatorluk unvanı çok görü
lüyor. 

Krallara gelince, onlarm da satvet 
ve ihtişamlan parlak. Büyük Frederi-
kin dehâsı ve fütuhatı sayesinde mey
dana çıkan Prusya kralı Hohenzolerm* 
lere mensup olmakla göğüs kabartı
yor. Güstav-Adolf ile 12 inci Şarlın 
halefi İsveç kralı Stokholm'dan şima
le hükmediyor. Norveç ve Danimarka 
kralı Skandinavya'yı paylaşıyor. İngil
tere kralımn ülkesi Hindistandan Ka-
nadaya doğru inkişafa başüyor. 14 ün
cü Lui ile Şarl-Kenn torunu İspan
ya kralı Şarkî Hindistanı nüfuzu al-
tma alıyor. Brayans hanedanının şefi 
Portekiz kralı cenup Amerikayı ele 
geçirmek üzere, Fransa kralı da dokuz 
asırlık bir hanedamn evlâdı... 

Avrupa, yedi göbek ecdadı tuğlu V9 
taıçlı imparatorlarla krallann elindey-
ken Valansda:, fakir bir subay var. Bir 
evin tavan arasında oturuyor ve her-
gün kanuni on paralık simidle doyu
ruyor. Yemek zamanı fırına gidiyor, 
on para veriyor, ayak üstünde iki si-
mid yiyor, üstüne bir bardak su içip 
gidiyor. Bu subay, Korsikalı Napolyon 
Büonapart'dır. 

1808 deyiz. Vaymar'da o tarihe kar 
dar misli görülmemiş bir ziyafet var. 
Bir haftadır Erfürt'de dünya sulhu 
için Fransa imparatoru ile Rusya 
Çan arasmda konuşmalar oluyor. Bir 
hafta sonra Fransa imparatoru bütün 
Avrup mümessillerini ziyafete çağın-
yor. Krallar, Arşidük ve Grandükler, 
Prensler, Başvekiller, Nazırlar, Sefir
ler, Mareşal ve Feldmareşallair ziyafet 
sofrasma oturuyorlar. 

Masaya Fraiısa imparatoru riyaset 
ediyor, karşısmda da Rusya çan var. 
Davetliler arasında göze çarpan şun
lar: Sa Majeste BaVyera kralı Vürtem-
berg kralı, Saks krah, Prusya kralı na-
mma kardeşi Son Altes Ruayal, prens 
Güiyom, yirmi kadar prens, Bad bür 
yük Dukası, Hess büyük Dukası, Vura 
burg büyük DükaSı, Frankfurt büyük 
Dukası ve saire ve saire... 

Yemek sessiz devam ediyor. Herke
sin gözü ziyafetin şefinde. Herkes, 
hepsi ondan iltifat bekliyor. Çar Alek-
sandr göztinün içine bakıyor. Fransa 
İmparatoru bir aralık: «Topçu subayı 
olduğum devirlerde...» diye söze başlı
yor... 22 sene evvel simidci fırmmda 
bir bardak su ve iki simidle kann do
yuran Napolyon Buonapart 22 sene 
sonra Haşmetlû Fransa imparatoru 
1 İnci Napolyon tinvanlle krallara 
Vaymar'da ziyafet çekiyor... 

Napolyonla Rusya çan Erfürt'de ko-
nuştuklan şurada fehrln çehresi de
ğişmişti. Oraya gelen asUsadeleıl 

Subay Bttonapart tavanaTasmdaki odasında 

Almanyanm yüksek aileleri takip et
ti. Komedi-Fransez her üç günde bir 
iki yüz kişiye temsil veriyor. Napol
yon Fransanm en kıymetli sanatkâr
larım Erfürte getirtmişti. Meşhur 
aktör Talmayı bütün Avrupa alkışU-
yordu. 

Bir gece Volterin «Ödip» eseri oyna!-
nıyordu. Bir gün evvel Napolyon, Tal
mayı çağırmış: «Büyük bir adamm 
dos t l ı ^ Allahm bahşettiği nimettir» 
mısramdan sonra biraz durmaismı ten-
bih etmişti. Aktör imparatorun em
rini yrine getirdi ve bu sırada locada 
Napolyonım yamnda oturan Rusya 
çan Napolyonun elini sıkı sıkı tuttu: 

— Bu sözün doğruluğuna hergün 
kail oluyorum! dedi. 

Bu dalkavukluğu, Türklerin elin-; 
den Tuna üstündeki eyaletleri alabU-
mek için yapıyordu. 

Bir gün de Aleksandr konferansa 
geldi ve salondan girince küıcım 
unuttuğunu farketti, Napolyon der
hal kendi kılıcım belinden çıkardı. 
Çara verdi. Çar ajrağa kalktı: 

— Bu kıUa size karşı çekmlyece-
ğlm! dedi. 

Bu kıhç, Erfürt konuşmalarmdan 
sonra Napolyon ordusunun kazandı
ğı zafer hatıralarile beraber Hermi-
ta]da teşhir edildi. Çar verdiği söz
den üç sene sonra Napolyonun düş
manı olmuş onunla harp etmişti. 

Sulh konuşmalan uzun sürüyordu. 
Napolyonun canı sıkılmağa başladı. 
Her gün tiyatro seyredilmezdi ya! 
Başka eğlence bulmaliydi. Veymara 
gidUdi. öğle ziyafetinden sonra at
larla ava çıkıldı. 

Bir akşam kendisine Almanyanm 
en tanınmış İki şairini, Göte ile Vie-
landı takdim ettUer. Onlarla saat
lerce konuştu. Komeyden, Sezardan, 
hıristiyanlıktan bahsetti. Yirmi gün-
denİDeri, Avrupanm kral ve prensleri
ne önünde diz çöktüren imparator, 
bu iki muharririn önünde âdeta dize 
geldi Faustla Oberon müellifini, yaz-
dıklan eserleri medhederek, seve şe
ye okuduğunu BÖyliyerek ihya etti. 

Ertesi gtln îena muharebesinin ya
pıldığı yerde W tören tertip edildi. 

••t^^K?'^i^*^3'•^'TiaP 

Napolyoıı Bonapart Rusya («n ile Pnuya knüşD) ağırlıyor 

İmparator muharebenin nasıl cere
yan ettiğini anlattı, sonra bir zaman 
vuruşulmuş olan yerde avlanıldı. 

Bir kaç gün sonra Rusya Çan, Tu
na eyaletlerini zaptetmek üzere Er-
fürtten aynldı. 

Erfürt müzakerelerinde yalnız bir 
kişi yoktu. Bu, Napolyonun «iskelet» 
dediği Avusturya imparatoru 2 nci 
Fransua idi. Tenezzül edip gelme-
mişit. Altı ay sonra Fransa ordusuna 
maiglûp oldu. Ondan sonra 2 nci 
Fransua, hükümeti erkânı, Metemik 
bUe Napolyonun affma mazhar ol
mak için çareler anyorlardı. Bir 
Avusturya arşidüşesi ile evlenmesini 
teklif ettiler. 

Avusturya zaferinden sonra Fran-
saya dönen Napolyonu, Alman kral-
lan gelip tebrik etti. Napolyonun 
kral tayin ettiği kardeşleri de gel
mişti. Fontenblo sokaklannda kral
dan geçilmiyordu. Sarayın kapıcısmm 
arabacüardan birine söylediği: «Eğer 
efendin kral değilse dışanda bekliye-
ceksln» sözü meşhur oldu. 

Protokol nazın Segür kontu im
paratorun randevusuna biraz geç gel
di ve şöyle özür diledi: 

— Haşmetmeap arabam kral yığı
nına tesadüf etti. 

İşte bu sıralarda 7 nci Ferdlnand 
Napolyonun akrabalanndan birile ev
lenmek istiyordu. Napolyon da ona 
kardeşi Lüsyenin kızı Şarlotu vermek, 
ondan sonra onu İspanya kralı nasbet-
mek fikrindeydi. Fakat Lüsyen ha
şan, sefih, hattâ serseri bir hayat sü
rüyordu. 

İmparator bunun için tereddüd-
deydl. Bir gün yazdığı bir mektupta 
dedi ki: 

«Lüsyen bu kötü hayatı sürmekte 
devam ederse Şarlota bir kral vere-
miyeceğim.» 

Gene bu devirlerde Şarlota büyük 
bir saray yaptmyordu. Napolyon mi
mar ve mühendislere şu mektubu 
yazdı: 

«Belki de bir gün bu sarayda bir 
düzüne hükümdar misafir edeceğimi 
nazan dikkate ahmz.» 

Bu sarayı sonra oğlu Roma kralı
na tahsis etti... 

Dünya kime kalmış ki... Rusya he-
Eimetlnden sonra basma yemin eden 
krallar ona karşı geldiler. Korsika-
lımn akrabalanna kız veren Alman 
krallan, kendisine kızını veren Avus
turya imparatoru, ölünceye kadar 
sadık kalacağına yemin eden Prusya 
kralı, hepsi, herkes ona karşıydı... 
Nihayet mahpus olarak Sent - Kelen
de can verdi. 

Akademi Fransez üyesi Lui Madlen 
diyor ki: 

ölümünden sonra bile krallar üs
tündeki hâkimiyetini kaybetmiş de
ğildir. Merammı anlatmak istiyen 
tarihçi: «Çar 1 inci Aleksandr, Avus
turya imparatonı 2 nci Fransua, 
Prusya kralı 4 üncü Frederik Giyom» 
diye yazmak mecburiyetindedir. 
Amma sadece «imparator» yazarsa 
ter okuyan Napolyondan bahsettiği
ni anlar. — 8. t. S. 

Sabri beyin tevkifi üzerine (Teceddüd 
fırkası) da tarihe mal olmuştu 

— Eşyajrı kaybetmiyeceğim, ema
neten muhafaza edeceğim. Hükûmc- j 
tin verdiği karardan siyaseten rücu 
edemem ve fırkanm faaliyetine devam 
etmesine müsaade edemem. Maama-
fih arzu ederseniz mahkemeye gidiniz. 
dedi. 

Sabri bey, sadrazamın bu katî söz
leri karşısmda: 

— Bugünkü buhran esnasmda biz 
mahkemeye gidersek memleketi işgal 
ederiz. İleride lüzum görürsek gideriz. 

Ve artık tek bir söz söylemiyerek 
sadrazamm odasından çıkıp gitti. Ay
ni günde hükümet, fırkanın İstanbul-
da ve taşradaki şubelerini de kapat
mıştı. 

S a b r i b e y i tevki f e t t i l e r 
Maamafih Tevfik paşa hükümeti 

(Teceddüd fırkası) nm faaliyetine ni
hayet vermekle beraber erkân ve men-
suplarmdan hiç birini tevkif ve şahsen 
tazyik etmemişti. Fakat aradan çok 
geçmeden Tevfik paşanm üçüncü kar 
blnesi de iktidar mevkiinden çekilmiş 
ve tamamile (Hürriyet ve İtilâf) fır
kası mensuplarmdan mürekkep Da-
mad Ferid paşa hükümeti iktidar mev 
kilne gelmişti. Yeni hükümetin ilk da-
hUÎ icraatı, ittihatçıları tevkif etmek 
oldu: Harbi umumîde kabine ve mer
kezi umumî azası ve muhtelif saha
larda tanınmış maruf ittihatçılar ya
kalanarak polis müdürlüğüne götü
rüldükten sonra harb zamanında faal 
vaziyette bulunmıyan ittihatçıların da 
tevkifine başlandı. Bu arada bir gün; 
29 mart, 335 (1919) da Ka:dıköy polis 
merkezine şu emir tebliğ edildi: 

«Teceddüd fırkası reisi sabık Saru-
han mebusu Sabri beyin hemen tevkl-
fb. 

Dahiliye Nazın; Cemal 
Sabri bey o gün saat 4,30 vapurile 

Kadıköyden İstanbula inmek üzere is
keleye gelmişti. Bu esnada Sabri be
yin yanma avukat Haydar bey na-
mmda biri geldi ve Sabri beyi lâkır
dıya tuttu; bunun mürettep bir ha
reket olduğu anlaşüıyordu. Bundan 
sonra Tevfik isminde bir polis geldi 
ve Sabri beyi Kadıköy polis merkezi
ne davet etti. Sabri bey tevkif edildi
ğini anlamıştı. Burada yanma bir po
lis verdiler ve doğruca İstanbula gön
derdiler. Bu polis memuru gayet na
zik bir gençti, Sabri beye mümkün ol
duğu kadar bir mevkuf muamelesi 
yapmıyordu. Galata; köprüsüne çık-
tıklan zaman saat sekizi bulmuştu. 
Sabri bey yemek yemek üzere Abdul
lah efendi lokantasma gitmeği teklif 
etti. Polis kabul etti. Lokantacı Abdul
lah efendi Sabri beyi görünce: 

— Hoş geldin beyefendi? deyince: 
Sabri bey: 
— Yanuna gelme, beni tevkif etti

ler, dedi. Polis, uzakta bir masaıda o-
turmuştu. 

Abdullah efendi: 
— Bende gayet kuvvetli bir bira var; 

istersen memuru derhal sarhoş ede
rim. 

Sabri bey bu teklifi reddetti ve ye
mekten sonra doğruca polis müdür
lüğüne gitti. Buradan da; Bekirağa bö 
lüğüne sevkedildi. Ertesi gün Sabri 
bey, bir süngülü neferin nezareti al-
tmda Bekirağa bölüğünden polis mü
dürlüğüne gönderiliyordu. Sabri bey 
yolda iki paket sigara aldı birini ne
fere verdikten sonra: 

— Sana birşey rica edeceğim: Silâ-
hmdaki süngüyü kmma koy, yanm
da kurşunun var ya? Kaçarsam beni 
vurursun! Üç, dört adım da geriden 
gd. Dedi. 

Nefer buna razı oldu ve busuretle 
polis müdürlüğüne gittiler. 

«Ittihad ve Terakki» nin 24 
milyon altını! 

Polis müdürü Amavud Tahsin bey, 
isticvap etmek üzere, Sabri beyi kabul 
etti ve ilk sual olarak: 

Kapatılan (Teceddüd fırkası) na son 
darbeyi indirm^ için hükümet ta

rafından tevkif edilen Sabri bey 
«Son resimlerinden biridir» 

— Onlar değil, yirmi dört milyon 
altını ne yaptm?. 

Sabri bey acı acı gülerek cevap ver
di: 

— Ben sizi akülı bir adam zanne
diyordum! Bende yirmi dört milyon 
altm olsa siz 24 saat burada otura
mazdınız! Mademki siz ittihatçüa-
için «müthiş komitecidirler!» diyorsu
nuz.. Biz bu para ile İstanbulu ateşe 
verirdik!. 

Polis müdürü, Sabri beyin gayet 
samimî ve şiddetli olan bu mukabe
lesine hak verdi. O sırada odada bu
lunan müdüriyet erkânmın yüzüne 
bakarak güldü ve Teceddüd fırkası 
reisinin gönlünü almak için kahve, 
sigara' ikram etti. Sabri bey bu istic
vabından sonra tekrar Bekirağa bö
lüğüne iade edildi. 

Diğer taraftan Sabri beyin tevkifi 
Kadıköy muhitinde çok fena tesu 
yapmıştı. Sabri bey uzun müddet Ka
dıköy kâtibi mesulü bulunduğu için 
bütün halkı kendinden memnun et
mişti: Türk, Hıristiyan, hattâ ecnebi 
500 kişinin iştirakile Sabri beyin le
hinde sadrazama, amiral Galtrop'a, 
Dahiliye Nezaretine birer mazbata ve
rildi ve Sabri beyin tevkifi protesto e 
dildi. 

Fakat «Hürriyet ve İtilâf» mensup
larından mürekkep olan hükûmetla 
işgal kuvvetleri, bu protestoya aldır
mıyorlardı. Sabri beyin tevkifi ile ar
tık eski «Ittihad ve Terakki» istiha
lesi olan (Teceddüd fırkası) nin da 
-gayri resmî surette olsun- faaliyette 
bulunmasına imkân kalmamış, «Itti
had ve Terakki» nin tarihî varlığını 
kurtarmak, padişahtan, hükümet
ten, işgal kuvvetlerinden gelecek dar
belere karşı siyasî bir mukavemet 
tesis etmek için gösterilen gayretler 
suya düşmüştü. Bu suretle damad 
Ferid paşa hükümetinin gayız ve 
kini karşısında «Ittihad ve Terak-
ki»nin bu tarihî halefi de mevkiini ta
rihe terketmeğe mecbur olmuştu. 

29 Mart 335 (1919> 

SON 

— «İttihad ve Terakkl»nin 
lan ne oldu? dedi. 

Sabri bey mukabele etti: 
— Hükümete verdik yal. 
Polis müdürü: 

para-

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Refeul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu; Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Vasıf. Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Agop l«-
nasyan, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Halk, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Ahmed 8u^d, 
Bakırköy: İstepan, Sarıyer: Asaf, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumell-
hisarmdakl eczaneler, Aksaray: E. 
Pertev, Beşiktaş: Vidln, Kadıköy: Pa-
zaryolunda Rıfat Muhtar, Modadı» 
Alâaddin, Üsküdar: Merkez, Fener-
Emilyadi, Beyazıd: Kumkapıda Bel-
kis, Küçükpazar: Hasan Hulusi, 8a-
matya: Yedikulede Teofilos, Alemdar. 
Cağaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 

] 
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Dün yapılan maraton koşusu 
çok muvaffakiyetli oldu 

35 kilometreyi çok güzel bir zamanda koşan 
İbrahim ve Şevki yarışı göğüs göğüse bitirdiler 

Memleketimizde ilk defa olmak ü-
zere dün atletlerimiz arasında bir 
Maraton koşusu denemesi, 35 kilo
metre olmak üzere, Fenrbahçe stadı 
ile Maltepe arasmda gidiş geliş ola
rak yapılmıştır. 

Koşuya 10 atlet iştirak etmiş ve bu 
10 atletten 8 i mesafeyi muvaffaki
yetle bitirmişlerdir. 

Koşunun en sayam dikkat tarafı 
baştan sona kadar çetin bir mücade
leye sahne olmasıdır. Bilhassa Anka
ralı Şevki ile İstanbuldan Galatasa
raylı İbrahim arasında dönüşten iti
baren çok sıkı bir çekişme başlamış ve 
koşunun bundan sonraki kısmı çok 
heyecanlı olmuştur. Nihayet stad ka
pısına kadar omuz omuza gelen at
letler son bir gayret sarfettiklerl hal
de yine biribirlerini geçmeğe muvaf

fak olamıyarak yansı beraber bitir
mişlerdir. 

Bu iki genç, 35 kilometrelik mesar 
feyi 2 saat 23 dakika 12 saniye gibi 
fevkalâde güzel bir zamanda koşmuş
lardır. Bu derece Türkiye rekorudur. 

Her sene Balkan oyunlarında uzun 
mesafelerde fazla puan kaybettiğimi
zi nazan dikkate alan federasyon bu 
sene Bükreşte Şevki ile İbrahimi Mar 
raton partisine iştirak ettirecektir. 

Şevki ve İbrahlmden sonra ikinci 
olarak Ankaradan Ali mesafeyi 2 sar 
at 29 dakikada koşmuştur. Bundan 
sonra derece alanlar sıra ile şunlar
dır: Üçüncü Fenerbahçeden Hakkı, 
dördüncü Beşiktaştan Nuri. 

Çocuklar koşuyu bitirdikleri zaman 
hiç yorgunluk alâimi göstermemişler
dir. Gençlerimizi bu muvaffakiyetle
rinden dolayı tebrik ederiz. 

Finlandiyalı güreşçiler dün şetırimize geldiler 

Dün gelen Finlandiyalı güreşçiler 

Bu hafta festival münasebetile ter-
tib edilen güreşlere iştirak edecek 
olan üç Finlandiyah güreşçi dün Ro
manya vapurile şehrimize gelmişler
dir. Gelenler şunlardır: 

61 kilodan Kerkkeinin, 79 kilodan 
Nordling, ağır sıkletten Nlstoum. 

Macaristandan ve Estonjradan da^ 
vet edilen gürşeçiler de bugünlerde 
geleceklerdir. 

Kastamonuda güreş ilerliyor 
'•%4"i i-

Kastamonu (Akşam)" — Her işte 
olduğu gibi spordal da çok kıymetli 
yardımlarını esirgemiyen sayın Vali
miz B. Avni Doğan Kastamonuya ilk 
geldiği sıralarda kurduğu «Kastamo
nu Spor» klübü futbol, güreş, dağcı
lık, atletizm kollarını faal bir şekle 
sokmuş ve haftaiım muayyen günle
rinde antrenmanlara başlanmıştır. Bu 
kollardan bilhassa güreş oldukça iler
lemiştir. Nizami şekilde güzel bir min
dere ve bütün güreş levazımma sa
hip bulunan bu kol güreşçileri Anka
ra güreş muallimlerinden B. Necati 
Tokbudak tarafından İki buçuk ay 
kadar çalıştırılmıştır. Bu kısa zaman
da çok ümitler veren bu müsaid bün-
jreleri tam bir sistem dahilinde ve 
daimî çalıştırmak için bir çok feda;-
Icftrlıklara katlanarak bu defa İstan-
Inildan ujsta bir güreşçi getirtilmiş

tir. Güreş takunumz 30 ağustosta 
Samsun bölgesile bir maç yapateaktır. 

Macar atletleri cuma günü 
geliyor 

Balkan oyunlan için hazırlanmak
ta olan atletlerimiz bu hafta cumar
tesi ve pazar günleri Macar atletleri-
le yanşacaklardır. 

Şehrimizde müsabakalar yapacak 
olan Macarlar cuma günü sabahleyin 
geleceklerdir. Macarlar arasmda Ko-
vaç gibi bütün dünyaca tanınmış re-
kordmenler bulunmaktadır. 

Necdet, Recep, Salâhaddin 
kampı terk ettiler 

Kamptaki çalışmalan muntazam 
olmadığı için üç atlet, Necdet, Receb 
ve Ankaralı Salâhaddin kampı terke 
davet edilmişlerdir. 

B O R S A 
17 Ajnstos 1937 
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İstanbul asliye 
5 nci hukuk 

mahkemesinden: 
Haliç vapurları şirketine aid Ayvansa-

rayda vapur iskelesinde bağlı 38 tonluk 
ve derunundaki montajı yapılmış 110 bey
gir kuvvetinde 275 devirli iki silindir ve İki 
zamanlı, Atlas marka Dizel motörü İle mü
teharrik 12 No.lı vapur veyine defununda 

bir Kampaunt köhne kazan ve aksamı alın
mış yalnız silindirler faundaşm ve kısmen 
kondenseri havi 141 tonluk 3 NoJı vapu
run hurda teknesi ve yine derunundaki 4 
silindirli 4 zamanlı 38 beygir kuvvetinde 
benzin motörile müteharrik çift kat kut-
ranl tik kaplama Haliç nam motorbotu, 
kararı mahkeme mucibince açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Muhammen kıymetleri: 12 No.U vapura 
6000, motörüne 12000, montajma 300 ki 
cem'an 18300 lira. 3 NoJı tekneye 1200 
lira ve motorbota 3180 lira kıymet takdir 
olunmuştur. Arttırma şartnamesi ilân ta
rihinden İtibaren İstanbul asliye 1 İnci 
hukuk malıkemesinde ve mezkûr şirketin 
Ayvansaray vapur iskelesi yanında herke
sin görebileceği şekilde açık bulundurul
maktadır. Nöbetçi mahkeme divanhane
sinde birinci açık arttırma ağustosun 
2 ncl Pazartesi günü saat 15 te icra kıUn-
ması. Arttırma bedeli muhammen kıyme
tinin yüzde 76 ini bulmadığı takdirde en 
son arttıramn taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün müddetle uzatılarak 
ağustosun 17 nci salı günü ayni saatte 
mezkûr mahalde ikinci arttırma yapıla
rak en çok arttırana İhale edileceği mu
karrer iken birinci arttırmada talip zuhur 
etmemiş ve 17/8/937 sah günü de yapılan 
arttırmadan muhammen kıymetin yüzdü 
75 ini bulmaması hasebile ikinci bir art-
tınna zarureti hasıl olarak bunun için de 
3/9/937 cuma günü saat 15 tayüı edilmlf 
olduğundan arttırmaya İştirak etmek Is-
tlyenlerln bu gün ve saatt" yukarıda ya
zılı kıymetlerinin yüzde 7.5 nisbetlnde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubrnu hamil olarak gelmeleri ilân 
olunur. Arttırma peşindir. Tahakkuk ede
cek vergi ve rüsum arttırma bedelinden 
tesviye olunacaktır. Dellâliye müsterive. 
aittir. (33-124) 

I Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları | 
1 — 3 adet araba beygiri 19/Ağustos/937 tarihine rasthyan perşembe 

günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 
2 — Alınacak bu beygirlere aid şerait komisyondan her gün öğrenilebilir. 
İsteklilerin, belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona hay-

vanlarile birlikte müracaatlan. (5136) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

1 — Gümrük Muhafaza memurlan için 768 çift siyah vidala fotinin 1/9/937 
çarşamba günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Tasınlanan tutarı 3225 lira 60 kuruştur. 
3 — Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 — İsteklilerin ilk teminat o la r^ 242 liralık vezne makbuzu veya Banlca 

mektuplan ve kanunî vesikalariyle birlikte o gün Galatada eski İthalât gümrü
ğü binasındaki komutanhk satmalma komisyonuna gelmeleri. (5180) 

istanbul l iman işletnne idaresinden: 
Galata nhtım üzerinden eski mumhane antreposunun bulunduğu mahal

de yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmuştur. 
1 — Pazarlık 25/8/937 çarşamba günü saat 10 da şefler encümeninde icra 

edilecektir. 
2 — Pazarhğa girmek içm (17.000) liralık teminatın encümene tevdii meş

ruttur. 
3 — Taliplerin (150,000) liralık bir işe aid inşaat yaptıklarım tevsik etme

leri lâzımdır. 
4 — Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler (10) Ura mukabilin

de Fen servisi şefliğinden almacaktır. (5000) 

Ankara Belediyesinden: 
1 — Şehirde yapılacak muhtelif yolların inşası işi on beş gün müddetle 

ve kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Keşif bedeli 315000 liradır. 
3 — Muvakkat teminatı 16850 liradır. 
4 — Şartnamesini 790 kuruş bedel mukabilüıde almak isteyenlerin her 

gün Yazı İşleri kalemine müracaatlan ve ihale 20/Ağustos/937 cuma günü 
saat on bir buçukta Belediye Encümeninde yapılacağmdan o gün saat on bu
çuğa kadar isteklilerin teminatlarile birlikte tekhf mektuplarım Belediye En
cümenine vermeleri. (2563) (4955) 

Ankara Valiliğinden 
Haymana kazasının muhtelif köylerinde yapılacak ceman 200 adet aynı 

tipte kerpiç göçmen köy evi 1/9/937 Çarşamba günü saat 16 da Ankara vüâ-
yeti binasında toplanacak komisyon huzurunda ihale yapılmak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

i — Keşif bedeli beher ev için 481 Ura 51 kuruştur. 
2 — MuvaJckat teminat 6065 lira 10 kuruştur. Teminat Kızılay Cemiyeti 

Umumî Merkezi namına malsandıklarmca emanet kabzolunacaktır. Alâkadar-
larm yukarıda adı geçen günde tekliflerinin ticaret odası vesikasmı ve temi
nat mektubu veya makbuzlarım nihayet saat 15,30 za kadar Ankara vilâyeti 
evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir numara pusulası almaları şarttır. 

İsteyenler şartname ve plânları Ankara, İstanbul İskân Müdürlüklerinde 
görebilirler. ĉ TSö» «5254» 

Kapalı zarfla Eksiltme İlânı 
İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 

ve İhale Komisyonundan: 
1 — Kapah zarfla eksütmeye çıkarılan İş 74 forma tahmin olunan genel 

nüfus sayımı neticeleriıü gösteren 12 cilt kitaptır. Beherinden ikişer bin adet 
bastırılacaktır. 

2 — Tahmin olunan t»edel 16 sahifelik beher forması için 35 lira üzerinden 
2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 lirahk banka mektubu veya tahvü 
veıilecektir. 

3 — Teldif zarfları 1937 senesi Eylül ayımn 6 mcı pazartesi günü saat 14,30 
da genel Direktörlük binasmda toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat vesikasiyle teklif mektupları eksiltmenin açılma-
smdan bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. Bu baptaki şart
name komisyon kâtipliğinden istenilebilir. Numunede dairede görülebilir. (4646) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
1/9/937 Çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(5800) lira keşif bedelli İstanbul Tıp talebe yurdu yemekhanesi üzerine yapı
lacak kat ilâvesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksUtme, Ba3andırlık işleri genel hususî ve fennî şartnameleri, 
proje, keşif hulâsasüe buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (435) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecek

leri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Tica
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (5186) 

İstanbul Defterdarlığmdeaı: 
Lira K. 

35 sayılı Büyükçarşıda: Kayserilioğlu sokağmda kâin eski 33 
dükkâmn tamamı. 

Büyükçarşıda: Karamaıüıoğlu sokağında kâin 1 sayıU kagir 
dükkânm tamamı. 

Küçükpazar: Süleymaniye caddesinde Dökmeciler sokağmda 
kâin eski ve yeni 91 sayıh dükkânm tamamı. 

Beyoğlunda: Taksimde Kazancı maiıallesinin Saatçi sokağında 
eski 1 yeni 3 sayüı muhterik hanenin anlcazile beraber 171 metre 
murabbaı arsanm tamanu. 

Büyükçarşı: Keseciler sokağmda eski ve yeni 46 sayılı kagir 
dükkânm tamamL 

Bakırköy: Cevizlik mahallesinde Yeniyol sokağında eski 136 
yeni 7 sayılı evin 2/60 payL 

Büyükçarşıda: üncuoğlu sokağmda eski \re yeni 32 sayılı dük
kânm tamamı. 

Yeşilköy: Ümraniye mahallesinde Üçüncü sokakta 20 sayılı evin 
9/20 payL 

Aksarayda: Eski Kâtipkasım yeni Yalı mahallesinin Kumsal 
sokağında eski 82 yeni 229 sayılı evin tamamı. 

Beyoğlu: Kazana mahallesinin Tatarağası sokağında kâin eski 
12 yeni 10,18,14, 20 sayıh ve 916, 77 metre murabbaı münhedim 
apartunan ve dükkân arsasınm tamamı. 

Yukanda yazıh mallar 20/8/937 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedeline istikrazı dahili ve % 3 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliple
rin % 7,5 pey akçelerini muayyen vakitten evvel yatırarak yevmi mezkûrd» 
Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde mütegekkil satış komisyonuna mü̂  
racaatları. (F) (4823) 
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Mehmed Ramiz Ayşe ile evlenmeği 
düşünüyordu. Artık yaşı üerlemiştı. 
Kendisine bir can yoldaşı lâzımdı.. 
9h Ayşe de güzel kadındı. Sözü soh
beti yerinde idi. Yalmz Mehmed Ra
inizin korktuğu tek bir şey vardı. 
Bazı kadınlarm kocalarına ev işleri 
gördürdüklerini duyuyordu. Halbuki 
kendisi ev işinden nefret ederdi. Ay-
şenin ona ev-işi gördürmesi ihtima
linden ödü kopuyordu. 

Nüıayet bir gün Ayşeye izdivaçtan, 
evlenmek istediğinden, yalnızlıktan 
kendisine bir hayat yoldaşı lâzım ol
duğundan bahsetti. Ve sözü büyük 
korkusuna getirdi. 

— Yalnız, dedi, bazı kadınlar ko-
calarma yemek pişirtirlermiş. Tasav
vur ediniz, erkeğm mutfakta yemek 
Iflşirmesini... Ne çirkin değil mi? 

Ayşe yüzünü buruşturdu: 
_ Aman tüylerim örperdi... Er

keğin mutfakta işi ne?... Ben öyle 
yemek pişiren erkekten nefret ede
rim. Ben evlensem doğrusu kocamı 
katiyen mutfağa sokmam. 

Mehmed Ramiz bunu işitir işitmez 
hemen: 

— Ayşe, dedi, benimle evlenir mi
sin?... 

Ayşe zaten ne zamandanberi bu 
teklifi bekliyordu. Heyecan içinde ba-
çmı önüne iğdi, kırmızı dudaklan 
arasından bir kelime döküldü: 

— Peki!... 
Hemen o günü birer nişan halkası 

yaptırdılar, taktılar. Artık Mehmed 
Ramiz kendisini bekliyen saadet gün
lerinin heyecanı içinde idi. Ayşenin 
•özleri kulağında çınhyordu: 

— Ben kocamı katiyen mutfağa 
•okmam... 

Bir arkadaşına evlenmek tasavvu
rundan bahsetti. Arkadaşı ona: 

— Sen ev işlerinden çok korkarsın... 
Sakın karın sana sonra ev işleri yap
tırmağa kalkmasın?... 
Mehmed Ramiz, muzaffer bir tavırla: 

— Yoooooo... dedi, kanm beni mut
fağa bile sokmıyacak... 

Nihayet büyük gün geldi, çattı. 
Daha ilk günden Ayşe: 

Aman, dedi, yemin ettim. Seni 
mutfağa sokmıyacağım... Sakın gir
me emi? 

Mehmed Ramiz son derece mem
nun: 

_ Peki karıcığım ...dedi. 
Bir ay böyle geçti. Bir gün Ayşe 

kocasına: 
— Kuzum kocacığım... dedi, sen 

nasıl olsa kendi ütünü kendin yapar-
«m değil mi?. Büirim merakh er-
keksindir. Elbiseni ütülerken benim 
de şu çamaşırlarıma bir iki ütü vu-
ruverirsin. Bak seni mutfağa sekmi
yorum görüyorsun ya., bu kadarcık 
bir işi yaparsın artık... 

Mehmed Ramiz sesini çıkarmadı. 
Evet ötedenberi ütüye meraklı idi. 
Bekârken kendi ütüsünü kendisi ya
pardı. Fakat evlenince bu vaziyetin 
değişeceğini umuyordu. Neyse sesini 
çıkarmadı. 

Kendi elbiselerile beraber karısı-
nm çamaşırlanm da ütüledi. Ertesi 
günü hizmetçi kaçmıştı. Ayşe sıkıntı 
İçinde idi. Mehmed Ramiz öğleyin 
jeve gelince: 

— Kuzum Ramiz... dedi. şu süpür
geyi al da ortalığı süpürüver... Bak 
Bana mutfağa gir demiyorum. Her 
kadmm kocasının mutfaktan çıktığı 
yok. Sen mutfağa daha adımmı at-
madm... Hem biliyorsım ya... Bu
gün hizmetçi kaçtı. Ben de iş gör
düm. Karıcığına bu kadarcık olsun 
bir hizmetin dokunsun... 

Mehmed Ramiz gene sesini çıkar
madı. Ertesi günü kansı ona başka; 
bir iş daha gösterdi: 

— Kocacığım., şu seccadeleri al 
taraçaya çık... Adam akıllı silk., se
nin erkek kuvvetinle tertemiz olur 
seccadeler... Bak sana mutfakta iş 
göstermiyorum... 

Mehmed Ramiz artık yavaş yavaş 
bu: «Sana mutfakta iş göstermiyo
rum...» sözüne kızmağa başlamıştı. 
Zaten mutfakta iş yoktu ki... Yemek
leri lokantadan geliyordu. Bulaşıkla-
rmı da hizmetçi kaçalıdanberi apar-
tıman kapıcısının karısı yıkıyordu. 

Mehmed Ramiz bunlan düşüne
rek evin taraçasma çıktı. Seccadele
ri de beraber çıkarmıştı. Bütün öf
kesini seccadelerden aldı. Yapıştırdı 
bastonu seccadelere yapıştırdı basto

nu seccaddelere... 
Fakat yeni ve münasib bir hizmet

çi bulmak da hakikaten çok güçtü. 
Bımun için ertesi günü Ayşe ko-

casma: 
— Kuzum kocacığım, dedi, şu par

keleri cilâlansa... Senin bu işlere ak
lın yatar... Bak mutfağa gir demiyo
rum... 

Mehmed Ramiz bu sefer itiraz etti: 
— Fakait karıcığım... dedi, biz ne 

şartla evlenmiştik?... 
Öyleya.. Mehmed Ramiz katiyen 

ev işi görmemek kararile evlenmiş 
ve fikirlerini evvelce Ayşeye açmıştı. 

Lâkin Ayşe: 
— Ne şartla evlenmiştik?... diye 

köpürdü. Konuştuğumuzu hatırlasa
na... Ben seni mutfağa sokmıyacak-
tım... İşte gene sokmıyorum... Ben 
sözünde duran bir kadınım. Ya başka 
kadmlann kocaları gibi mutfaktan 
çıkmazsan ne yapacaksın?.. 

Mehmed Ramiz sesini çıkarmadı. 
Ayşenin söylediği doğru idi. Genç ka
dın evlenirken ona sadece: 

— Ben seni katiyen mutfağa' sok-
ımyacağım... diye söz vermişti ve iş
te hakikaten de mutfağa sokmıyordu. 

İki gün sonra Ayşe kocasım banyo 
dairesine çağırdı: 

— Ramiz buraya gel... 
— Ne var karıcığım?... 
— Evvelâ şu banyoyu, şu tozla: par

lat... Uzun etme, gene işin iş bak ev
lendik evleneli mutfağa adımını bile 
attırdım mı?... 

Mehmed Ramiz boynunu bükerek 
bu işi de yaptı. Banyonım paıiatıl-
ması bittikten sonra Ayşe bir tepsi 
içinde bulaşıkları banyo dairesine 
getirdi. 

— Kuzum şunları da: yıkayıver. 
Mehmed Ramiz şaşkın: 
— Ne? Bulaşık mı yıkıyacağım? 

Fakat bolaşık mutfak işidir., hani 
ben mutfağa girmiyecektim? 

— Seni mutfağa sokmamak için 
bulaşıkları buraya getirdim., yemin
liyim, mutfağa adımını atmıyacak-
sm... Onun için bulaşıkları buraya 
kadar getirmek zahmetine girdim., 
görüyorsun ya, ne mükemmel kadı
nım., erkek dediğin katiyen mutfağa) 
yakışmaz., onun için ben de seni dün
yada mutfağa sokmıyacağım... Bula
şıkları banyonım bir köşesinde yıka-
yıverirsin... 

Mehmed Ramiz: 
•— Allahaşkma kancığım, dedi, şu 

yeminini bozmak için köpeklere ek
mek mi doğnyacağız, fıkaraya sada
ka mı vereceğiz? Ne yapacaksan ya-
pahm, yeminin bozulsun da ben mut
fağa gireyim. Mutfak işlerini görme
ğe razıyım., sen de öteki işlere bak... 
Olmaz mı?. (Bir yıldız) 
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İstanbul —- Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,06: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 20: Nezihe ve arkadaşları tara-
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Rıza tarafından arabca söy
lev, 20,45: Bimen Şen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı), 21,15: ORKESTRA, 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Piyano solo: Madam 
Elsa Stangel taraf mdan, 23: SON. 

Ecnebi istasyonlarının en 
müntehap programı 

Milano (368) satt 22,30, senfonik konser. 
Breslav (315) 20, tHaydn» ve Mozart» tan 
parçalar. Viyana (507) 20,25. Senfonik 
konser. Kolonya (456) 21,10, Radyo orkes
trası. Strasburg (349) 21,30, Ses konseri. 
Bükreş (364) 22,45,Konser. Varşova (1339) 
22 (Chopin) konseri. Viyana (507) 22,40, Vi
yolonsel ve piyano. 

Dans musikisi 
Varşova (1334) saat 23. Frankfurt (251) 

23,40. Londra (Kısa dalga) 24. 
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6 R İ P İ N 
En şiddetli baş ve diş 

ağrıiarmı keser. 

6R İP İN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

6RİP IN 
Ki nklığı, nezleyi soğuk algınlıklarından 

mütev( II d bütün ağrı, sızı ve 
sancıları geçirir. 

K U B Î L A V HAMT 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 145 

RADYOLİN İLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalaymız. 
Zira bir veya iki defa yapılan 
her iş mutlaka yarım demek

tir ve bu kadarile dişlerin 
sıhhatini tam temine 

imkân yoktur. 

Yemeklerin kırıntıları, 
salyanın ifraz ettiği 
mikroplar, dışarıdan 
alınan muzır mevad 
karşısında dişler ve 
diş etleri eğer müte
madiyen temizlenmez

se bozulmağa ve çürümeğe mahkûm
dur. Çürük dişler, mide ve barsak 
ihtilâtlanndan zatürreeye kadar her 

^ nevi hastalığa yol açabilir. 

RADYOLİN 
Ve muhakkak sabah, akşam ve her yemekten sonra 

yahud hiç değilse günde 3 defa fırçalamak şartile 

Kubilây s e ç m e denizcilerden bir ordu 
hazırlıyarak yola çıkmıştı. Kanton 

İsyanını bastırmak için çok 
şiddetli tedbirler alınmıştı... 

Daha bir hafta önce, şehrin dört 
köşesine şöyle bir «hakan buyruğu» 
ilân edilmişti: 

«Kızım Gülçini kaçıran, onu 
evinde sakhyan ve ona gizli
den gizliye yardım edenler ele 
geçerse, derhal idam edilecek
tir.» 

Prenses Gülçinin bu buyruktan ha
beri yoktu. 

Ve Tarhan Şanga, insana dehşet 
Teren bu buyruktan Gülçine bahse
derek, kızcağızın derdine dert katmak 
istememişti. 

Tarhan, Gülçine: 
— Bugün saraya gideceğim, yav

rum! dedi. Hakanı görüp sözlerini 
kendisine tekrarlamağa çahşacağım. 

Gülçin ellerini uzatarak bağırdı: 
— Beni bu felâketten kurtar, Tar

han baba! Tahammülüm kalmadı 
artık. Ne saadet, ne saltanat... Hiç 
bir şey düşünmüyorum. Bir kere Ter-
lamn sesini duymak, ondan sonra 
Ölmek istiyorum. Bu saadeti bana 
ancak sen tattırabilirsin, Şanga! 
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« Y a r ı n s a b a h , g ü n e ş d o ğ m a 
d a n i d a m e d i l e c e k s i n ! » 

Gece yansından sonra... 
Zindanın demir- parmaklıkları ara-

smdan bir baş uzandı: 
— Terlan, Terlan... Uyuyor musun? 
Terlan yattığı yerden başını kal

dırdı. 
Gözlerini kapıya dikti; 
— Tuman, sen misin? 
Ve yavaşça kalkarak sürüne sürü

ne kapıya yaklaştı: 
— Buraya nasıl gelebildin, Tuman? 
Kubilâym baş cücesi ağzını par

maklığa dayamıştı. 
Kapıdaki nöbetçiler biraz uzakta 

dolaşıyor ve bütün askerler Terlana 
acıyordu. 

Hakan buyruklarına ve gösterilen 
sonsuz şiddete rağmen herkes Terla
na yardım etmek istiyordu. 

Tuman: 
— Bir dileğin var mı, aslanım? 
Diye sordu. 
Terlan bu sözden şüpheye düşerek: 
— Çoktanberi gelmemiştin? dedi. 

Böyle gece yarısı buraya gelşinin el
bette bir sebebi vardır. Haydi, her 
şeyi bana anlat, Tuman! Benden hiç 
bir şey saklama! Ölüme o kadar su
sadım ve tahammülüm o kadar taştı 
ki... Eğer bana idamımı müjdeleme
ğe geldinse, Gülçine kavuşmuş ka
dar sevineceğim... 

Tuman hassa kumandanını çok 
sevdiği için, o gece kellesini koltuğu
na alarak Terlanı görmeğe gelmişti. 

Bir insana falanca gün, falanca sa
atte öleceksin demek kolay bir iş de
ğildi. Fakat, Terlan ölümünü dört 
gözle bekliyen ve böyle bir haber kar
şısında hiç te sarsılmıyacak bir er
kekti. 

Tuman kekeliyerek mırıldandı: 
— Yarın sabah, güneş doğmadan 

İdam edileceksin; Terlan! 
Tuman bu sözleri söylerken titri

yordu. 
Terlan gülerek başım salladı. 
Almnı demir parmaklığa dayadı: 
— Beni bir an evvel iztırap ve iş

kenceden kurtaracak olan bu habe
ri ne büyük bir sevinçle karşüadı-
ğımı bilemezsin, Tuman! Ben her-
dakika ölen, fakat kalbi ve beyni gene 
işliyen, gözleri gene gören, kulakları 
duyan bir insanım. Cellâdın satırı 
beni iztıraptan kurtaracak. Ölümü, 
tekrar yaşamak için istiyomm. Gül
çine, öldükten sonra kavuşacağım
dan emirJ^ 

Tuman susuyordu. 
Zindanın basık tavanlannda kor

kunç akisler yapan bir ses işitildi. 
Yan taraftaki aslanlar, demir iska

ndan sarsarak bağınşıyorlardı. 
Bu korkunç seslerin üstünde bir 

hazin inilti dalgalandı. 
Terlan kendi kendine söyleniyor-

du: 
— Demek ki, yarın sabah güneş 

doğmadan İdam edileceğim, öyle mi? 
Terlan başını önüne eğmişti. 

— Bir düeğin varsa bana söyle Ter
lan! Elimden geleni yapacağım... 
Kim bilir, belki günün birinde pren
ses Gülçin meydana çıkar. Ona bir 
diyeceğin varsa, bana söyle! 

Terlan, Gülçinin admı duyunca 
sendeledi: 

— Onu hâlâ seviyorum. Tuman 1 
Gülçini görürsen, onun için ölmek 
istediğimi söyle! Ben, yerin üstünde 
olmazsa, yerin altında ona kavuşaca
ğım. Eğer hakan onun idammda da 
ısrar ederse, hiç olmazsa, ikimizin 
mezarını yanyana kazsalar ve bizi 
birbirimize yakm olarak gömseler. 
Halbuki ben bu saadetten de mah
rum kalacağımı bUiyorum. Çünkü 
boynu vurulan suçlulann mezarlaıı 
yoktur. Onların cesedini kireçli ku
yuya atarlar. Ziyanı yok ikimizi de 
bir kuyuya atsınlar. Bizim, toprak 
altında cesedlerimiz değil, ruhlarımız 
birleşecek... Ruhlarımız yaşıyacak. 
Bu et ve kemik yığınları soğuduktan 
sonra neye yarar?... 

Nöbetçi birdenbire kapıya yaklaştı; 
— Haydi, Tuman! Vakit geldi. Cel-

lâdlar neredeyse gelirler. Seni bura
da görürlerse, bizi de sorguya çeker
ler. Çabuk, uzaklaş buradan. 

Tuman nöbetçinin sesini duyunca 
fazla bir şey söyliyemedi, kapıdan çe
kildi. 

Terlan bir iki adım jrürüdükten 
sonra yere diz çöktü. Ellerini yukan-
ya kaldırdı: 

— Ulu Tanrım! Sen varsm ve sen 
hâkimlerden, hükümdarlardan daha 
merhametlisin! Fakat, ben senden 
merhamet dileniyorum. Suçum yok. 
Kimseyi öldürmedim, kimseye fena
lık yapmadım. Senden adalet istiyo
rum! Çektiğim iztrapları görüyor ve 
sesimi duyuyorsan, beni bu felâket
ten kurtar! Bu gece güneş doğmadan 
satırını boynuma indirmeğe hazırla
nan cellâdlarla beni karşılaştırma! 
Tanrım, ölümden korkmuyorum. Fa
kat, haksız olarak öldürüleceğime ya
nıyorum! 

Bu hazin sesi aslanların kökreme-
si takip etti. Sanki Terlanm bu ha
line onlar da acıyor gibi bir ağızdan 
bağınşıyorlardı. 

BÖLÜM: 4 
Kubilây deniz harbine 

gidiyor.. 
Kanton cİTannda Yay adaları

na kaçan Çinliler, semilerini tes
lim etmedikleri için, Moğol filoU-
rile harbe tutuştular. Halkı isya
na teşvik ve sahilleri tahrip eden 
Çinli deniz kuvvetlerinin son fer
dine ve son ı:emisine kadar ya
kılmasını ve Moğol muhariplerinin 
bu savaştan tam bir zaferle dön
mesini isterim.-n 

(Hakan buyruğuV 
Sung imparatorluğundan kalma 

denizciler Kanton civarmda Yay ada^ 
lanna kaçmışlar, yıllardanberi orada 
gemilerini düzmek ve hakana karşı 
isyan hazırlıklarını tamamlamakla 
meşgul olmuşlardı. 

Kubilây han deniz harbinde mu
vaffak olabilecek iki fırka seçme as
kerle (yirmi bin kişi ile) yola çık
mıştı. 

Bayan bahadır orduda kumandan 
olarak bulunuyordu. Bundan başka 
bir çok generaller de vazife almış
lardı. 

Moğol kuvvetleri Kantona varır 
varmaz, oradaki Moğol filoları baş
kumandanı amiral Şütso ile birleşe
cekler ve asi Çinlilere her cepheden 
hücumlar yapacaklardı. 

Kubilâym amiral Şütsoya itimad 
Ve güveni vardı. Kantonda Şütso bu-
lunmasaydı, asi Çinlilerin isyan ve 
muvaffakiyet sahalan çok genişlemiş 
ve tehlike - önüne geçilemiyecek ka
dar - büyümüş olacaktı. 

Kubilây Pekinden ayrılırken impv 
ratoriçe Tiyen - Fojıı naib olarak bı
rakmış ve fakat baş vezir Scmgayt 
ondan fazla salâhiyet vermişti' 

(Arkası var) 
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KANZUK 
SAÇ BOYALARI 
J U V A N T İ N 
KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabiî renk veren tanın
mış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Kadın, kaç yaşında 
daha güzeldir? 

Bu sualin cevabını kimseler ve
remiyordu. FaJcat yapılan tecrüp 
Veler fu neticeyi verdi: 

— Kadın her yaşta güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMİ, VE

NÜS PUDRASI, VENÜS RUJU, 
VENÜS BRİYANTİNİ, VENÜS 
RİMELİ, VENÜS ESANSI kullan 
mak şartile... 

DİKKAT 
Yavrular ını y a z hastal ık
lar ından k o r u m a k i s t i yen 
a n n e l e r i n n a z a n d i k k a 

t i n e : 
Çocuklar için en iyi gıda ana sü

tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en lyl ve mükemmel 
gıda Amerikada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazırlanan 
ve memleketimizin doktor-

larmca takdir edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli sflttOr 
Fazla tafsilât Istlyenlere Meccanen lite
ratür gönderilir. Galata posta kutusu 
İ ^ B 1255. Her Eczanede satılır. • • 

^/g^ Operatör- Ürolog 

Dr. Mehmed AH 
idrar yolları 

hastalıkları rnûtthassısu ZöprObaı 
• • Emlnöna haa Tel: 21Öİ6 

G a i p aranıyor 
İzmitte ikamet eden eşim bayan Hida

yet ve oğlum Muradın 11 temmuz 937 ta
rihinde kayboldular. Bugüne kadar aradı 
isem de kendilerini bulamadım. İnsaniyet 
namına kendilerinin her nerede oldukla

rını bilenler aşağıdaki adresime bildirsinler, 
izmit Kadıköyünde 35 No .da Said Şahin 

harp malûlü. 

Zayi — 4/5,931 tarihinde Cağaloglu kız 
orta okulundan aldığım 415 numaralı tas
diknameyi kaybettim. Yenisini alacağım-
daa eskisinin hükmü yoktur. 

Mebrure NecmeddlA 

ÇOCUK FODRASI 
Alelade TUVALET veya TALK pudrası de-
g îldir. O bilhassa çocuklar için hazırlanmış 
ve çocuk hıfzıssıhhasma tatbikan yapılmıştır. 

PERTEV ÇOCUK 
P U D R A S I 

kullanan analar onu reklâm etmegfi memleket 
borcu bilmekte ve bize hergün binlerce 

teşekkür mektubu gröndermektedtr. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELIVIEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satı^ yeri. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine 

kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve 
yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazüabilmek için aşağıdaki şartlara uy
mak gereklidir. 

1 — Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihamnı vererek 
bakaloryasım yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lâzım
dır. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar 
enstitüye alınamaz.) 

2 — İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar 
orada okudukları sömestrelerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrelevine alımrlar. Ancak 
Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde 
okunan Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine gfiren-
lerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 — Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukan ol
maz. Niharî talebe yüksek yaş kaydma bağlı değildir. 

4 — Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabüiye-
ti ve sağlamlıklan hakkmda tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
lâzımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askerî hizmete kabiliyetli olduğu 
aynca tasrih edilecektir. 

5 — Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yerüden sağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 — Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay 
staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verüir. 
Yatacak çiflikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de ensti
tüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 — Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
beple olursa olsun kendiliğinden stajmı veya tahsilini bırakanlardan veya ce-
zaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkmda 
verilecek pümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname almır. 

8 — Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus 
kâğıdım, aşı kâğıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim kâğıdım, orta 
ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştiri
lerek el yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile bir
likte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne ba^vımırlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmeli
dirler. Aksi takdii'de düekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 — Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yazılı kâğıtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkın
da hiç bir muamele yapılmaz. 

10 — Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvuran
lar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine göre 
seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurma sırasma gö
re almabilirler. Aynı şerait altmda liseden fen kısmından çıkacaklar tercih 
olunur, 

11 — Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 — Başvurma zamam Austosun birinci gününden Eylülün 30 uncu 

günü akşamma kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilemez. (4643) 
(2298) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
i — Kurumumuz tecrübe hayvanlarımn bir senelik yiyecekleri olan aşa

ğıda isim ve miktarlan yazılı lıayTan yemleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İhale: 2/9/9S7 tarihine rasthyan perşembe günü saat 16 da Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 — Muhammen beiel 3135 liradır. 
4 — Muvakkat teminat: 235 lira 13 kuruştur. 
5 — Fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. ((2692» ((5175» 
îsmi 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kuru yonca 

Miktar 
Kt 

37000 
12000 
21500 
12000 

lirayekûfl 

ı Beher kilosunun 
fiyatı Kr, 

4,25 
1,75 
3.5 
5 

ı 

Yekûn tutan 
lira 

1572,5 
210 
752,6 
600 

SUS 

İ!k defa olarak alaturka sahnesinde 
Hakikî yenilik ve sürpriz: 

.ti^ir^" PANORAMA bahçesinde 
BÜKREŞIN EN MEŞHUR VE MARUF 

ÇİGAN ORKESTRA ve BALETOSU 

VI DOZA PATI 
Antmrüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari Lâboratuvarı, İSTANBUL 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tablet'eri ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobia ) Galata İSTANBUL 

MEMUR ARANIYOR 
ETİ BANK - Ankara 
Bankamız inşaat servisi için iyi almanca bilen bir memur alınacaktır. 

İnşaat resimı çizebilen ve makine ile yazmak bilenler tercih olunur. 
2.5/'8/'93T akşamma kadar müracaat kabul olunur. 

Ankara Belediyesinden: 
Belediyemize alınacak arazöz, Vidanj ve Süpürgeli araba vesaire için ve

rilecek tekliflerin 2/'Ağustos/937 tarihine kadar Belediye Reisliğine gönde
rilmesi ilân edilmişti. Halbuki tekliflerin bu müddet zarfında yetiştirilemiye-
ceğl vaki müracaattan anlaşıldığından bu müddet 2/'Eylül/937 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Teklif vereceklerin malûmu olmak üzere ilân olunur. (2564) (4956) 

PROFILAKSIN 
Belsoğukiuğu ve Frengiden korur. 
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istanbul Haricî Askerî 
kıtaatı ilânları 

izmir Müstahkem mevki kıtaatı için 
kapalı eksiltmede olan 110200 kilo 
Biğır eti yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Ve ihalesi 24/8/ 
937 Salı günü saat 16 da Kışlada sa-
tmalma komisyonunda yapüacaktır. 
Muhammen bedeli 30305 lira olup mu-
Takkat teminatı 2273 liradır. Şartna
mesi 152 kuruş mukabilinde almır ve 
arzu edenler her gün komisyonda gö
rebilirler. İsteklilerin Ticaret odasm-
da kayıth bulunmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunvmun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
muvakkat teminat makbuzu ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden aii az 
bir saat evvel komisyona vermiş bu
lunmaları. (248) (5033) 

* 
İzmir Mst. Mv. Kıtaatı için kapalı 

rarfla münakaşada; olan 128 ton un 
yeniden münakaşaya konulmuştur. 
Ve ihalesi 24/8/937 Sah günü saat 
17 de Kışlada satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. Muham
men bedeli 16 bin lira olup ilk temi • 
natı 1200 liradır. İsteklilerin Ticaret 
odasında kayıtlı bulunmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ya^üı ve-
slkalariyle ilk teminat makbuz veya 
Banka mektuplariple ihale saatinden 
en az bir saat evvel Komisyona ver
meleri. (249) (5034) 

Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 
80 bin kilo Söde yağı kapalı zarfla ek
şitmeye konmuştur. Eksiltme 25 
ağustos 1937 Çarşamba günü saat 11 
de Sarıkamışta Askerî Satmalmak ko-
miyon binasmda yapılacaktır. Tah
min bedeli 19800 lira, ilk teminatı da 
1485 Uradır. İşbu eksiltmenin evsaf 
yt şartlarım görmek istiyenler her 
gün ve ihaleye iştirak edeceklerin de 
belli saatte komisyona müracaat ede
ceklerdir. Eksiltmenin şartnameleri 
komisyondan parasız olarak verilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklejr teklif 
mektuplarlyle birlikte yeıü sene Tica
ret vesikalarını ve bu işe yeter ilk te
minat makbuzlannı veya banka mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev-
yti. komisyona vermiş bulunacaklar
dır. (251) (5036) 

• 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 

için kapalı zarfla 1327 ton un satm ah-
nacaktır. Muhammen fiyatı (14) kü
rem olup tutan 185780 liradır. Ük te
minatı 10539 liradır. Şartnamesi her 
gün Tümen satınalma komisyonunda 
görülebilir. İhalesi 20/8/937 cuma gü
nü saat 10 dadır. Şartname ve evsaf 
860 kuruş mukabilinde isteklilere ve
rilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesika ve teminat mek-
tı^flarmı havi zarflarım belli gün ve 
saatinden en az bir saat evveline ka
dar Tümen satınalma komisyonuna 
vermeleri. (219) (4835) 

* 
Kapalı zarfla 32500 kilo Sığır eti 

satın alınacaktır. Sığır etinin beher 
kilosu 30 kuruştan 9750 lira biçilmiş
tir. İhalesi 6/9/937 pazartesi günü saat 
16 da Çanakkale Müst Mv. Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. İs-
teküleri İhaleden bir saat evvel temi
nat akçeleri olan 731,25 ürayı ve iha
le kanunun 2-3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile Komisyona müracaat etme
lerini. «275» «5322» 

Pınarhisarm 517 ton kuru otu iha
le pazarlık suretiledir. Muhammöi 
bedeli 21976 lira ilk teminatı 1650 li
radır. İhalesi 24 Ağustos 937 Salı gü
nü saat 15 dedir. Vizede yapılacaktır. 

* 
Karaköse ve Kağızman için 200 bi

ner, İğdır ve Surliahan için 300 biner 
kilo askerî evsafta fabrika unu kapalı 
zarfla eksiltemeye konulmuş. Kara-
köseye aid unun tahmin bedeli yirmi 
sekiz bin lira, ilk teminatı 2100 lira, 
ihalesi 25/8/937 Çarşamba günü sa
at 10 da. Kağızman ununun tahmin 
bedeli 30 bin lira, ilk teminatı 2250 
Urt, ihalesi 25/8 937 Çarşamba günü 
8«*t 11 dedir. İğdır ununun tahmin 
bedeli 51 bin lira, ilk teminatı 3800 U-
ra, ihalesi 25/8/937 Çarşamba günü 
saat 15 tedir. Surhahan ununun tah-
nıin bedeli 51 bin liradır. İlk teminatı 
3800 lira, ihalesi 25, 8; 937 Çarşamba 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HA.MBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
O. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

Heraklea vapuru limanımızda. 
Kavala vapuru limanımızda, 
Kythera vaburu 21 Ağustosa doğru, 
Sparta vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Burgaz, Varna, Köstence, için 

Umanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Kythera vapuru 24 Ağustosa doğru, 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Heraklea vapuru 18 Ağustosa doğru, 
Sparta vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Fada tafsilât için Gftlata'da Ova-

kimyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
liİNTE vapur acentahğma müracaat. 

Telefon: 44-;60 - 44769 

İstanbul Levazım 
amirliği ilânları. 

İdareleri İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı müessesat için seksen üç 
ton sade yağı 31/8/937 salı günü saat 
on beş otuzda Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli yetmiş bin beş yüz elli lira
dır, îlk teminatı dört bin yedi yüz yet
miş yedi lira elli km'uştur. Şartnamesi 
353 kuruş mukabilinde komisyondan 
almır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle beraber teklif mektuplarım iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (76) (5171) 

* 
Harp akademisi eratı için dört ton 

sade yağı 31/8/937 salı günü saat 15 
de Tophanede Satınalma komisyonun
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 3400 liradır. îlk teminatı 
255 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ka
nunî vesikalarüe beraber komisyona 
gelmeleri. (77) (5172) 

istanbul komutanlığı 
ilânları ] 

İstanbul Gayrlmübadiller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi ve Hissesi 

2394 Ayvansaray Atik Mustafapaşa Bostan 

2988 Boğaziçi Yenimahalle 

3257 Beyoğlu Yenişehir 

3400 Kurtuluş 

3456 Aksaray Langa İmrahoar 

E. 4 Y. 4-6-8 Arsa 

Çayır E. ve Y. 20 Arsa 

Demirhane ve Demirciler 19-21-8 Arsa 

E. Despot 
y . Kokoroz 
E. Bakla 
Y. Nefer 

E- ve Y. Arsa 
2 

E. 10-51-53 Arsa 
Ada 38 

Harita 1598 

Tavşantaşı 

E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 

E. Hacı Foti 
Y. Ali Yazıcı 
E. Yeniyol 
Y. Çegirge 

İkinci Bağlaryolu 

Değirmen yolu 

E. Birinci bağlar 
Y. Reşadiye 

59 

1 Arsa 

Harita Arsanm 4 6 His. 
21 - : 

Hisseye göre 
muhammen K. 

3680 
KHapalı zarf 

150 
Açık arttırma 

150 » 

650 > 

470 » 

280 

330 » 

E. 14 Ahşap depo ve üstünde oda- 250 » 
ların 164/4359 His. 

130 * 

3482 Beyoğlu Hüseyinağa 

3564 Kadıköy Osmanağa 

3597 Galata Yenicami 

3619 Bakırköy Cevizlik 

3819 Boğaziçi Yenimahalle 

4876 Erenköy Bostancı 

5465 Boğaziçi Yenimahalle 

6756 Bostancı 

İkanı 
Yukarıda evsafı yazılı gaynmenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 27 8 937 tarihine düsrn 

::uma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

E. ve Y. 
12 

E. 19 MÜ. 

E. 22-23-24 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

100 » 

1000 
Kapalı zarf 

E. 15 MÜ. Y. 15 Maa bahçe ve ahşap hanenin 350 
1/2 His. Açık arttırma 

Çatalçeşme Yozgat tariki 11-15 Arsa 
Harita 45 

110 

Süle3maaniye askerî matbaanm bir 
kısmma yeniden bir oda yaptırılacak
tır. Açık eksiltme Ue ihalesi 20/Ağus-
tos/1937 cuma günü saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 300 
liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İstekUlerin 23 
liralık ilk teminat makbuz veya mek-
tuplan ile ihale gününden evvel inşa
at şubesinden alacakları vesikalariyle 
beraber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda komutanük satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (4865) 

• 
Demir kapıdaki M. M. Vekâleti yok

lama heyetinin işgal ettiği bina tamir 
ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 
20/Ağustos/'1937 cuma günü saat 
15,30 da yapüacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 297 lira 65 kuruştur. Şart
namesi hergün çileden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 23 lira
lık ilk etminat makbuz veya mektup-
lan ile ihale gününden evvel inşaat 
şubesinden alacaklan vesikaları ile be
raber ihale günü vakti muayyeninde 
Fmdıklıda komutanlık satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (4866) 

• 
Çatalca Mst. MV. komutanlığı kıta-

tınm senelik ihtiyacı olan 47000 kilo 
sığır eti satın alınacaktır. Kapalı zarf
la ihalesi 23/Ağustos/1937 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men tutan 13630 liradır. Şartnamesi 
hergün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 1022 liralık ilk te
minat makbuz veya mektupları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yaalı vesaikle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Jmdıkbda komu
tanlık satmalma komisyonuna verme
leri. (4867) 

Beşiktaş icra memurluğundan 
Sahipleri Hasan ile Elifin şayian muta

sarrıf oldukları Nişantaşmda Teşvikiye 
mahallesinde Bayır sokağmda 84 numa
ralı bahçeli ahşap hanenin kabili taksim 
olmamasından mahkemece şuyuun izalesi 
suretile satışına karar verilmiş ve daire
mizce açık arttırma ya çıkartmıştır. Ev
safı zemini mermer döşeli bir avlu, yük
lü dolaplı bir oda, yine bir sofa üzerinde 
bir oda ve bir de hela, zemini malta d*-
seli bir bodrum, ocaklı mutfak, bahçeye 
methali vardır. Bahçede bir kuyu bir 
merdiven altı bir oda bir hela, ikinci kat 
bir sofa üzerinde biri yüklü, iki oda bh* 
hela, üçüncü kat tavan arası, biri yüklü 
ve dolapü biri küçük biri büyük bir oda 
ve bir de hela mevcut olup hududu sağ 
tarafı. Hasan kerimesi Refia, hane ve 
bahçesi sol taralı Rüştü h&nesi ve bahçe
si arkası Abdullah hane ve bahçesi ve 
cephesi Bayır sokağı İle çevrilmiş maa ar
sa hanedir. Kıymeti muhammenesi (iki 
bin sekiz yüz) 2800 liradır. Talip olanla-
rm dellâliye ve ihale pulları kendilerine 
ait olmak üzere 19/9/937 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacak
tır. Aksi takdirde satış en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 5/10/937 ta
rihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttırana ihalesi icra edilecektir. 2004 nu
maralı icra kanununun 126 ncı maddesi 
mucibince ipotek ve diğer hak sahipleri
nin faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde dai
remize bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve daha fazla malûmat almak 
istiyenlerin dairemizin 937/1351 numaraü 
dosyasile müracaatları lüzumu ilân olu
nur. M. 1209 

BU AKŞAM 
IMEıînir N u r e t t i n 

SUADİYE PLAJINDA 
Deniz motörleri 

Bütün dünyaca maruf 
Maschinenfabrik Buckua R. Wolf A. G. 

M A M UL Â T I 
30 - 100 beygir 

Türkiye Umum Vekili 
" Sazmaş „ Sânayi ve Ziraat makinaları T .A. Ş. 

Taş Han 5 ci kat. İstanbul - Bahçekap. 

Sarayburnu Park gazinosunda 
4 Eylül cumartesi günü akşamı: Beyazıt çoculc esirgeme kurumu himayesinde 

SÜNNET DÜĞÜNÜ SABAHA KADAR 
San'atkâr NAŞİT ve arkadaşları, varyete, kanto, düeto, caz, incesaz, 

Karagöz, Hokkabaz vesaire. Tafsilât el ilânlarmda. 
28 Ağustos tarihine kadar kayıt yapılacaktır. İsteklilerin hergün saat 

(11) den (4) e kadar Turan Tiyatrosuna müracaatları. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 

Zayi — Iş bankası istanbul şubesinde 
namıma açtırdığım vadeli hesaba ait 172 
sayılı bonoyu zayi ettiğimden hukmu kal-
madıgmı ilân ederim. .. ^.. „ ,, 

Mehmed Zuhdu Koçoglu 

günü saat 16 da. İhaleleri Karaköse-
de Askerî Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameleri yirmi ku
ruş mukabilinde Karakösede Satmal
ma komisyonunda verilir. Teklif mek-
tuplarmı ihale saatlerinden bir saat 
evvel Karakösede Komisyon Başkanlı
ğına verilmişveya posta ile gönderil
miş bulunacaktır. (250) (5035) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Hâkim-
litinden: 

Yusuf, Binnaz ve Feridin müştereken 
mutasarrıf oldukları Tophanede Defter
dar Ebülfadıl mahallesinde Acıçeşme 
çıkmazmda eski ve yeni 3 numaralı ve 
264 lira muhammen kıymetli arsanın ta
mamı şüyuun izalesi için açık arttırmaya 
konulduğundan 937 senesi Eylül aymm 
otuzuncu perşembe günü saat 14 ten 15 e 
kadar Beyoğlu Sulh hukuk mahkemesi 
başkâtipllğince müzayede ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli: Muhammen bedelin yüz
de 75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. 
Bulmadığı takdirde on beşinci gününe ge
len 15/10/937 Cuma günü saat 14 ten 15 e 
kadar icra olunacak ve en çok arttırana 
ihale olunacaktır. 

1 — Gayri menkulün evsafı mahkeme 
başkâtibi nezdindeki M7/29 numaralı 
dosyada yazılı olduğundan anlamak isti
yenler orada okuyabilirler. 2 — İhaleye bi
rikmiş maliye, belediye vergilerile vakıf 
icaresi, dellâliye ve yirmi senelik taviz be
deli müşteriye aittir. 3 — Artırmaya gir

mek istiyenlerin muhammen bedelinin yüz 
de yedi buçuk nlsbetinde teminat akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat mektu
bunu getirmeleri garttır. 4 — Artırma be
deli ihaleden itibaren yedi gün içinde 
mahkeme kasasına yatırılır. Aksi takdir
de ihale bozularak farkı fiyat, zararu zi
yan ve faiz bilâ hüküm kendisinden alına
caktır. 5 — 2004 numaralı icra ve İflâs ka
nunun 126 ncı maddesine tevfikan gayrı 
menkul üzerindeki alacaklılar haklarını, 
hususile faiz ve masarife dair olan İddia
larını isbat için ilân gününden itibafen 
20 gün İçinde evrakı müsbitelerile birlikte 
.satış memuruna müracaat etmelidir. Aksi 
takdirde haklan tapu kütüğüyle sabit ol-
mıyanlar, satış parasmm paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 6 — Şartname mahke
me divanhanesinde herkesin görebileceği 
yerde asılmıştır. Fazla malûmat almak is
tiyenlerin 937'29 sayısile başkâtipliğe mû-

I racaat etmeleri ilân olunur. (M. 1212) 
I 

I — Şartnamesi mucibince 1 adet kabartma etiket basma makinesi açık 
eksütme suretiyle satın alınacaktır. 

II — Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 liradır. 
III. — Pazarlık, 23/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV. — Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabiiir. 

V — Fiatsız teklif ve katalogların ihale gününden en az bir hafta evvel İn
hisarlar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte Sc 7,5 güvenme paralariyle bir
likte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5042) 

• 
I — Kayseridc inşa edilecek Karabarut, Dinamit, kapsül tecrid depolariyle 

bekçi kulübesi ve etrafımn tel örgülerle çevrilmesi işleri kap>ah zarf usuliy'" ' 
siitmeye konulmuştur. 

II — Keşif bedeU (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. 
n i — Eksiltme 23/VIII/ 937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat on beşte 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV — Şartname, keşifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuruş mukabilinde 
her gün İnhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden ve İnhisarlar Kayseri Baş
müdürlüğünden ahnabiiir. 

V — Mühürlü teklif mektubu kanunî vesaik, şaı-tname, keşifname ve sair 
eksiltme evrakı ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf-

I 1ar eksiltme günü en geç saat on dörde kadar yukarıda adı geçen komisyon 
başkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (4998) 

Hariciye Vel̂ âJetinden: 
1 — Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 20830 Ura 28 kuruş keşif 

bedelli Sisalkrafe çatı kaplaması boya, tamir, havuz ve saire ile Hariciye köş
kü Müdür evi. Garaj ve serlerin kalorifer tesisatı işleri kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ald proje, keşif, şartname ve u.̂ , - tvum (110) kmı-, \MM 
mukabilinde Hariciye vekâleti levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

3 — Muvakkat teminat 1562 lim 27 kuruştur. 
4 m* Eksiltme Ankarada Hariciye vekâleti levanm müUüılüğü oda.sır ı 

27 Ağuslos 1987 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da yapıiacağmdû.. -
teklilerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplannı vermeleri .a-
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. (2690) (5158) 

if 
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4 üncü sayısı çok zengin münderecatla bugün çıktı. 
içindeki yazılar; 

Siyaset ve İktisadiyat: 
Necmeckün Sadak Bir uzviyetin kan damarları 

kesilmek tehlikesine uğrarsa! 
Her ay Yeni Fransız başvekili «Portre» 
Galip Kemali a Eski Moskova sefiri».. Tarih tekerrür eder mı? 
Pierre Descaves Mare Nostrum kimindir? 
Le Mois'dan İspanya ihtilâli 
Muharrem Feyzi Ayın notları 

Felsefe ve içtimaiyat; 
Profesör M. Sekip însan hafızasının karakteri 
Servet Yesari oğlu Unutturan suyu 
Ahmed Ağaoğlu Kıyametten mektuplar 
* * * Cemiyetin tekâmülü 
John Dewey Terbiye ve içtimaî inkılâb 

İlim ve fen: 
Fatin «Rasatane müdürü» Teşekkül kâinat faraziyeleri

nin ve heyet ilminin geçirdiği 
merhaleler. 

Edmon Golbot İlim kafası 

Edebiyat ve sanat: 
Mithat Cemal Abdülhamid ve zabıta romanları 
Şükûfe Nihal Şiir 
Profesör Ali Nihad İran edebiyatı 
Her ay Necip Fazıl diyor ki.. 
Hasan Âli Yücel Şiir 
Faruk Nafiz Şiir 
Jules Bertaut Pik Vik*in yüzüncü yılı 
Fazıl Ahmed Şiir 
Andre Montü Yeni ressamlar 
H. K , Edebiyatı cedidenin felsefesi 
Sabahaddin Ali Ses «Hikâye» 
Muazzez Kaptan oğlu Şiir 
P. D Molyer bedbaht bir koca idi. 
Ali Mümtaz Şiir 
İbrahim Hakla Adem Aleyhisselâm Türkçe bilirmiş! 
Fazıl Ahmed Rüya deresi 
Şerif Hulusi Umumî edebiyat 

Memleketin yegâne büyük ilim ve sanat mecmuası olan 
H E R A Y 

160 Sahife - 50 kuruştur. 

I iL M I 
Beynelmilel Sergisinde 

anayı sa 
Sergi 20 Ağustos 1937 de açılacaktır 

Sovyet Pavyonunda, S. S. C. I. fabrikalarında imal, olunan muhtelif 
ziraat makineleri, traktör, otomobil, yol makineleri, telefon tesisatı, 

fennî elektrik malzemesi ve sair fenni inşaat gösterilmektedir. 
Sergide teşhir edilen mallar, Sovyetlerin, sanayiin bazı kısmında 

ne kadar ileri gittikleri hakkında bir fikir vermektedir. 

SEFALiN 
^j5İ-» 

A 

Sergide gösterilen mallar hakkında malûmat almak Istlyenler arzu ettikleri malûmatı mahallinde alabilirler. 
Fennî malzemenin mubayaası hakkında malûmat almak üzere, İstanbul, Beyoğlu, İstiklâl caddesi 443 No. 

da S. S .C. i. Türkiye Ticaret Mümessilliğine müracaat edilebilir. 

5. S. C. /. Türkiye Ticaret Mümessilliği = = ^ ^ = 

Bazan ufak bir tecrübe insanal 
mûhlm şeyler kazandırır. 

Başınız ağrıyorsa 
Derhal bir kaşe 

S E F A L İ N 
alınız. 

NEZLE, GRİP 
BAŞ ve DİŞ 
ağrılarına karşı 
Eczanelerden 1 lik 
ve 12 lik ambalaj

larını arayınız. 

FESTİVAL MEHTAB 
20 Ağustos Cuma akşamı 

71 Numaralı vapurda saz hey'eti: 

Bayan S A F İ Y E ve 
27 Numaralı vapurda: 

BALKAN FESTİVAL HEYETLERİ 
Köprüden kalkacak vapurlar 

71 Numara saat 21 de 
65 Numara saat 21 de 

Beykozdan kalkacak vapur: 
74 Numara saat 19,20 de 

yeni Mahalleden kalkacak vapur: 
66 Numara saat 19,45 de A . 

Tafsilât için Perşembe ve Cuma 
g:ünkü gazeteleri okuyunuz. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedea 
AKŞAM Matbaan 
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