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Manevra sahasmda bir merminin inf Uâkı Siperi aşan diğer bir tank 

Yarın büyük geçid resmi yapılacak 
Manevra kırmızıların nihaî 

muvaffakiyetile bitti 
Dûn cephede tam manasile 

cehennemi bir vaziyet hasıl oldu 
Atatürk harekâtı dün de takip ettiler. Misafirler bugün Edirneye 

gidecekler, General Kâzım Dirik bir nutuk söyliyecek 

izmir enternasyonal fuarı 
dün merasimle açıldı 

ll<tisacl Vekili ile belediye reisi 
çok mühim nutuklar söylediler 

'*lnkilâbcı, çalışkan, yiğit Egeliler her işte, her yerde 
ve her zaman i\tatürkün gösterdiği yoldadırlar.,, 

izmir 20 (Telefonla) — Yedinci 
İzmir Entemasyola fuarı bugün saat 
18 de fuann fahri başkanı İsmet İnö
nü adına tktisda Vekilimiz B. Celâl 
Bayar tarafından açılmıştır. İzmir 
şehri 30 gün sürecek olan bu millî 
bayram mür.asebetile daha sabahtan 
baştan başa bayraklarla süslenmişti. 

İktisad Vekili öğle üzeri kotrasils 
Foçadan İzmire gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. B. Celâl Bayar, İzmir 
Palasta İzmir ve Manisa ValUeri ile 
görüştükten ve üzüm, incir satışlan 
hakkında malûmat aldıktan sonra 

saat 18 de fuarın önündeki liozan 
meydanına gelmiş ve meydanda top
lanan halk kütlesi tarafmdan alkış-
lanrmştır. 

Fuann Lonzan kapısı üzerinde dal-
gşdanan Türk bayrakları arasında 
fuara iştirak eden devletlerin bay
rakları da vardı. 

Saat 18 de muzikanm çaldığı İs
tiklâl Marşını müteakib evvelâ Bele
diye Reisi B. Behçet Uz hoparlör te
sisatına aid mikrofonun önünde bir 
nutuk söylemiştir. Bunu, İktisad Ve-
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Atotürk harita üzerinde harekât 

Çorlu 20 (Manevra sahasmdaki mu
harririmizden) — Saat sekizde Çorlu
dan çıkan komutanlar heyeti ile bir
likte saat 8,30 raddelerinde 194 nu
maralı tepe civarına vardığımız za
man burada bir fundalık gördük. Bu 
fundalığın içinde muazzam tanklar 
maskeli oiarak duruyordu. B r̂ müd
det bunları tedkikten sonra heyet 194 
numaralı tepeye doğru yollandı. Ata
türk ve refakatlerindeki zevat 194 nu
maralı tepeyi teşrif buyurdular. Ec
nebi askerî heyet te diğer bir yoldan 
bu mevkie gelmişlerdi. Büyük ve kati 

muharebe burada olacaktı. Bu esnada 
tayyareler uçuyor. Görülebilen uf
kun her başından mütehassıs olmı-
yan bir gözün hattâ dürbünle bile ma
hiyetini seçemiyeceği bazı kıpırdama-

(Devamı 7 inci sahifede) 

hakkmda malûmat aUyor (Diğer resimler dokuzuncu sahifemizdedir.) 

Manevra sahasında 

Dünkü taarruz nasıl 
başladı nasıl bitti 

Tayyareci Bayan Sabiha Gökçen kırmızı 
tarafa mühim bir keşif raporu attı 

Çorlu 20 (Manevra sahasındaki 
muharririmizden) — 19 ağustos ak
şamına doğru tesadüfen Kırmızı kol
ordu kumandanlığında bulunuyor
dum. Kırmızıya mensub bir tayyare 

kolorduya bir rapor attı. Bu rapo
run kime aid olduğunu bihneden 
açtılar ve muhteviyatını tedkik etti
ler. Raporun kıymeti şurada idi;>B^__ 
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frak elçisinin beyanatı 

Irakm haricî siyasetinde 
değişiklik yoktur 

Yeni Irak Başvekili lıiç iıir partiye mensup deOildlr-
şimdiye kadar lıarice de teb'id edilmemiştir 

J 

Irak devletinin Türkiye Büyük el
çisi B. Naci Şevket Irakta vukua ge
len son hâdiselerden sonraki vaziyet 
ve teşekkül eden yeni Irak hükümeti
nin takib edeceği haricî siyaset hak
kında dün Türk gazetecilerine şu be
yanatta bulunmuştur. 

— Irak ordıısu sabık erkânıharbiye 
reisi general Bekir Sıtkmın Musulda-
ki katli hâdisesi ve bunu dört gün 
sonra takibeden Başvekil Hikmet Sü-
leymanın istifası öyle görüyorum ki 
bazı yanlış haberlerin yayılmasına ve 
bu yanlış haberler esas tutularak bir 
takım yanlış mütalealann ileri sü
rülmesine yol açmıştır. 

Meselâ bu katü hâdisesinin Irakm 
ve ihtimal ki Şarkın mukadderatını 
değiştireceği ihtimalinden ve Irakm 
luulci siyaisetinde bazı değişikliklere 
vesile olacağından bahsedildiğini gö
rüyorum. 

Evvelâ şunu beyan etmek isterim ki 
yeni kabineyi teşkil eden Başvekil 
Esseyid Cemil Elmidfanî ne merhum 
Yasin paşanın partisinden ve ne de 
Esseyid Cemil Elmidfaî ne merhum 
sindendir. Kendileri gayet bitaraf ve 
Iraklılarca sevilmiş, üç defa Başve
kâlette bulunmuş, ayan âzasından 
bir zattır. Ayni zamanda hiç bir va
kit te harice teb'id edilmiş değildir. 

Son ahnan malûmata nazaran I-
rakta vaziyet tamamile sükûnet kes-
betmiştir. Asayiş yerindedir. Hükü
met vaziyete hâkimdir. Ve herşey ha

li tabiîsindedir. 
İki gün evvl Irakm Türkiyeye kar

şı haricî siyasetine dair bazı beyanat
ta bulunmuştum. Bugün Irakm ve 
şimdi iş başında bulunan hükümetin 
umumî haricî siyaseti hakkında da
ha fazla tafsilât verebilecek vaziyet
teyim. Irakın haricî siyaseti merhum 
Kral Faysalın Irak için tesbit ve 
Kral Gazinin teyid ettiği ve mütea
kiben iş başına geçen bütün kabine
lerin takibettiği siyasetin aynidir. 

Yeni kabine Irakm müttefiği olan 
İngiltere hükûmetile dostane müna-
sebatmı, iki taraf aıasmda akdedilen 
ittifaka istinaden muhafaza edecek
tir. 

Ayni zamanda kardeş ve komşu 
Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve di
ğer Şark memleketlerile olan dosta
ne münasebetlerini muhafaza edecek 
ve işbu münasebet ve bağların takviye, 
idame ve tenmiyesine elinden geldiği 
kadar çalışacaktır. 

Kabine I r ^ l a - İran arasanda ahi
ren akdedilen muahedeleri ve Saada-
bad misakmı azamî süratle tasdik 
edilmek üzere Irak parlamentosuna 
takdim edecektir. 

Irak hükümeti ayni zamanda Arab 
ittifakı misakmı muhafaza ve idame 
edecektir. 

Irak hükümetinin diğer bütün dev
letlerle olan münasebatı dostluk ve 
bans esasına müstenid olacaktır. 

Hatay lıalkı evlerinden 
çıkamıyor 

Halkevini açmadılar, iki 
Türkü bıçakladılar 

Adana 20 (Hususî muhabirimiz
den) — Hatamdan gelen son haberlere 
göre, halk korkudan evlerinden dışa
rıya çıkamamaktadır. Antakyada hali 
tabiî avdet etmiş denemez. Çarşılar 
halâ kapalıdır. 

Kont dö Martelden inhilâl eden 
Fransanın Suriye fevkalâde komiser
liğine general Bilbaüin getirileceği 
söylenmekte İse de bu haber teeyyüt 
etmemiştir. 

Sancakta iki Türk köylüsü meçhul 
eller tarafından bıçakla yaralanmış
lardır. Katiller henüz bulunamamıştır. 

Antakya Halkevi, kolonelin emrile 
kapalı bulunmaktadır Kapı mühürlü
dür 

MussojininijL nutku 
Üç kıtanın medeniyeti ve 

Berlin - Roma mihveri 
Palermo 20 — Mussolini bugün 

burada irad ettiği nutukta: 
— Üç kıtanın medeniyetini akıttı

ğı Akdenizle yıkanan bütün memle
ketlere banş için hitab ediyorum. 

Dedikten sonra Fransa ve İngilte
re ile en iyi münasebatı temenni et
tiğini söylemiştir. 

B. Mussolini, son iki senenin İngi
liz - İtalyan münasebetlerinde büyük 
bir anlaşmazlık mevcud olduğunu 
söyledikten sonra, 

«Ufuk şimdi yeniden aydınlan
maktadır» demiş ve İtalyanm bütün 
Avrupa meselelerinde teşrikimesaiye 
amade bulımduğunu bildirmiştir. 

B. Mussolini, «Havayı kirleten ölü» 
diye tavsif ettiği Cenevreden İmpa
ratorluğun tanınmasını istemediğini 
Jcaydettlkten sonra Berlin - Roma 
mihverine geçmiş ve Berlinden geç
meden Komaya ve Komadan geçme
den de Berline varılamıyacağını söy-
liyerek: 

«İki rejim arasında icraatta tesa-
nüd vardır» demiştir. 

Ziraat vekâleti 
teşkilât kanunu 

Merkez ve taşra kadroları 
tamamen hazırlandı 

Ankara 20 (Telefon) — Ziraat Ve
kâleti teşkUât kanununun ne zaman 
tatbik mevkiine konulacağı hakkın
daki suale cevaben, Ziraat Vekâleti 
idari müsteşarı B. Naki demiştir ki: 

— Bilindiği gibi teşkilât kanunu
muz bir Haziranda neşir ve ilân edil
miştir. Bu kanunun bir maddesine 
göre merkez ve taşrada yapılacak teş
kilâtın kanunun neşri tarihinden iti
baren üç ay içinde yapılması icab et
mektedir. Kanun bir haziranda neş-
redildiğine göre bu müddet 1 eylülde 
bitecektir. 

Yeni kanuna' göre, gerek taşra ve 
gerek merkez teşkilâtı kadroları ta
mamen hazırlanmıştır. Kadrolar Ve
kilimizin tedkik ve tasdikinden geç
tikten sonra meriyet mevkiine konu
lacaktır.» 

İspanyada harp 
Santander cephesinde 

asiler ileriliyorlar 
Bilhao 20 (A.A.) — Santander cep

hesindeki harekâttan bahseden «Ba-
dioespana» dün asilerin birçok kasa
baları işgal ettiklerini bildirmektedir. 

Bayonne 20 (A.A.) — Santanderin 
yakininde küçük bir liman olan Re-
quejanadan dün bir vapurla buraya 
gelmiş olan seyyahlar, nasyonalistle-
rm ileri hareketlerinin metodik ola
rak devam etmekte olduğunu ve şeh
rin işgal edilmesinin ancak bir gün 
meselesinden ibaret bulunduğunu be
yan etmişlerdir. 

Megallanes vapuru 
Halice girdi 

Bundan bir buçuk ay evvel Çanak
kale boğazında vuku bulan bir çarpış
ma esnasında Cape Pino namındaki 
İtalyan şilebini batırmış olan ve mah
kemece üzerine hacız vazedilerek ha
reketten menedilmiş olan Megallanes 
nammdaki İspanyol vapuru, iamr 
için bu sabah Halice giı-miştir. 

Atatürk dün 
avdet ettiler 
Manevraları takip için Trakya-

ya gitmiş olan Atatürk dün saat 
on altıyi kırk beş geçe Istanbula 
avdet buyurmuşlardır. 

Atatürk dün sabah 7,30 da 
Çerkesköyünden hareketle 194 
rakımlı tepeyi teşrif etmiş ve 
ilk harekâtı oradan tekib eylemiş
lerdir. Reisicumhurun refakatin
de Başvekil, Vekiller bulunuyor
du. Çorludan gelen Mareşal Çak
mak, Orgeneral Altay, Mebuslar, 
misafirlerimiz, profesör Afet, 
matbuat erkânı, ecnebi heyetler 
ve daha bir çok zevat da burada 
bulunmakta idi. 

Atatürk, Vekillerle birlikte ha
rekâtı muhtelif noktalardan ta
kib buyurduktan sonra 12,45 te 
avdet etmek üzere Mareşale, ku
manda heyetine, ecnebi heyetlere 
veda etmiş. Başvekil, Vekiller ve 
refakatindeki zevat ile birlikte 
Çerkesköyüne dönmüşler, oradan 
trenle Tstanbula avdet etmişlerdir. 

İzmir fuarı 
Atatürk ve ismet Inönüne 

çekilen telgraf! 
izmir 20 (A.A.) — Yedinci İzmir 

Enternasyonal fuannın,açılması mü-
nasebetile Ekonomi Bakanı B. Celâl 
Bayar tarafından Reisicumhurumuz 
Atatürke ve İsmet İnönüne aşsığıda-
ki telgraflar çekilmiştir: 

Atatürk - Reisicumhur -
İzmir Enternasyonal fuarını Baş

vekilimin emrile bugün açtım. Fuar 
kudretli idare ve rehberliğinizle iler-
liyen ulusal endüstirimizin eserlerini 
bir araya toplamıştır, ve her sene ar
tan bir hızla tekâmül etmektedir. 
Fuar için çalışanların muvaffakiyet
leri göze çarpmaktadır. İzmirliler ve 
fuar münasebetile İzmlrde toplanan 
binlerce yurttaş Siz Büyük Kurtarı
cımızın yolunda daima yürüyecekle
rini ve dünya durdukça sizi başların
da görmenin kendileri için en büyük 
saadet olduğunu derin minnet tahas-
suratı içinde ifade ettiler ve zati dev
letlerine iblâğını istediler, tazimatım
la arzeder ellerinizden öperim. 

İktisad Vekili 
Celâl Bayar 

tsmet İnönü - Türkiye Başvekili -
Yüksek emirlerinizle İzmir Enter

nasyonal fuannı açtım. Vermiş oldu
ğunuz direktifler göz önünde tutula
rak fuar geçen yıllardan daha güzel 
bir şeküde hazırlanmıştır. Bu müna
sebetle İzmir Valisinin ve Belediye 
ReisiniJi kıymetli mesailerini takdiri 
devletlerine arzederim. Açılış töreni 
münasebetile İzmirlilerin ve İzmirds 
toplanan binlerce yurttaşın hakkı
nızda gösterdikleri sevgi ve duygula
rını iblâğ etmek benim için zevkli bir 
vazifedir. Saygılarımla ellerinizden 
öperek arzederim Başbakanım. 

İktisad Vekili 
Celâl Bayar 

Ziraat Vekili 
Ankara 20 (Telefon) — Ziraat V^ 

kilinin pazar günü İstanbuldan ha-' 
reket ederek pazartesiye buraya gel
mesi bekleniyor. 

Arazi tahrir komisyonları 
Ankara 20 (Telefon) — Maliye Ve

kâleti, arazî tahrir komisyonlan mua
melâtını yerinde teftiş edecek olan 
hususî idare müdürlerile kaza kay-
makaınlarma bu teftişleri dolayısile 
harcirth verilmesini kararlaştırmış
tır. Iüu*cirah havaleleri bugünlerde 
alâkadar vilâyetlere gönderilecektir. 

Dün g^eceki yangın 
Beylerijeyinde Burhaniye mahalle

sinde Neşet sokağında Tevfiğe aid üç 
katü ahşap binanın ikinci katından 
dün gece yangın çıkmış, itfaiye ge
linceye kaüar evdekiler tarafından 
söndürülmüştür. Yangının sebebi tah
kik ediliyor. 

Majino hattında infilâk 
Paris 21 (Akşam) ~ Majino istih

kâm hattı civannda Haltoyda obüsler 
patlamış birçok binalar hasara uğra
mıştır. 

Cezirede çıkan 
isyan genişliyor 

isyan Derbesiye, Hasice ve Kamışlıya da 
sirayet etti, Amudeye giden Fransız 

heyeti tecavüze uğradı 
Ankara 21 (Telefonla) — Suriye-

den alman haberlere göre Cezire
de çıkan isyan genişlemektedir. Der
besiye, Hasice ve Kamışlıda Amu-
dede olduğu gibi isyan başlamıştır. 
Tayyarelerle taramalar yapılmakta
dır. İsyanm elebaşılan Mirza ve Abdo 
nammda iki kişidir. Bunlar şiddetle 
aranmaktadırlar. 

Hududlanmıza iltica edenlerin sa

yısı gittikçe çoğalmaktadır 
Halepten Amudeye gönderüen Fran

sız heyeti orada taarruza uğradığın
dan geri dönmeğe mecbur kalmıştır, 
îsyan mmtakasmda açlık başgöster-
miştir. 

Diğer taraftan Cebeli Dürüzde de 
isyan çıktığı haber verilmektedir. Halk 
Cebeli Dürüze yeni gönderüen muha
fızı taşa tutmuştur. 

Şanghay da göğüs göğûse 
m uharebeler oluyor 

Pekin - Hankov hattında büyük bir mulıarebe 
başlamak iizeredlr. Amerika amiral 

gemisine bir gülle düştü 
Şanghay 21 — Muharebe, beynel

milel mıntakaya yaklaşıyor. Göğüs gö
ğûse muharebeler oluyor. Topçu dü
ellosu çok şiddetlidir. Dün birçok ha
va muharebeleri olmuştur. 

Dün Şanghayda vuku bulan muha-
reijelerde bir çok yangınlar çıkmış
tır. Şehirde takriben iki kilometre 
uzımlukta büyük bir yangın devam 
ediyor. 

Japonya müdahale kabul 
etmiyor 

Tokyo 21 — Başvekil beyanatında 
Japonyanm hiç bir devlete Çin ile ih
tilâfına müdahale etmesine müsaade 
etmiyeceğini beyan etmiştir. 

Japon başvekili sözüne devamla de
miştir ki: 

— Japonya şimdiye kadar harekât
ta takip ettiği mevziiliği bırakıp Çine 
karşı büyük bir muharebeye girmeğe 
mecbur oluyor. 

Büyük bir muharebe başlamak 
üzere 

Pekin 21 — Japon askerî makama-
tı Çinlilerin Pekin-Hankov hattı bo
yunda kuvvetler tahşid etmeleri üze
rine bu cephede iki ordu arasında 

büyük bir muharebe başlamak üzere
dir. 
Amerika zırhlısma bir gülle 

düştü 
Şanghay 21 — Bir gülle Amerika 

amiral gemisi olan Augusta kruvazö
rüne düşmüştür. Bir tayfa ölmüş ve 
18 kişi yaralanmıştır. Amerika amirali 
iki muhai'ibi protesto edecektir. 
Japonlar cephelerinin yarıl-

dığını tekzib ediyorlar 
Şanghay 20 (A.A.) — Japonlar, 

Hanken ile Yangtseu arasında hat
larının kesilmiş olduğu hakkındaki 
haberleri tekzib etmişlerdir. Çinlile
rin cenuba doğru ilerlediklerini in
kâr etmemekle beraber JajKMi kıta
larının Broadwaya hâkim olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Pekin 20 — Üç Çin fırkası Pekinin 
35 mil cenubundaki Japon mevzileri
ne doğru ilerliyor. Burada pek yakın
da bir muharebe bekleniyor. İki Çin 
fırkacı Tiyençinin 30 mü cenubunda
ki Japon mevzilerine karşı cephe al
mıştır. 

Japonlar Nankow geçidine yaklaş
mışlardır. 3 Çin fırkası bu geçidi mü
dafaa ediyor. 

Yugoslavya ile 
Türkiye arasında 

Parasız vize verilmesi 
için anlaşma 

Ankara 21 (Telefonla) — Diğer ba
zı devletlerle olduğu gibi Yugoslavya 
hükümeti ile'* hükümetimiz arasmda 
mülkî ve askerî memurlarla talebe ve 
muhtaçlara karşüıklı olarak paı-asız 
vize verilmesi için bir anlaşma yapıl
mıştır. 

Mülkî ve askerî memurlarla talebe
ler, memur ve talebe oldukları pasa
portlarında yazılmak şartUe başka 
formalitelere tâbi olmaksızın her iki 
taraf mümessillerine veya konsolos-
lanna yalmz pasaportlarını ibraz 
ederek parasız vize alabileceklerdir. 
Muhtaçlar ise bu vaziyetlerini isbat 
etmek şartile meccanen vize alabile
ceklerdir. 

• • Üzüm fiatleri 
7,5 kuruşa mal olan üzüm 
20 kuruşa satılıyormuş 
Akhisar 19 (Akşam) — İstanbul 

tüccarları tarafından buradan satuı 
alman çekirdeksiz üzümlerin fiati 5 
kuruş olduğu halde İsbanbulda 20 
kuruşa satılmaktadır. 

Buradan navlun olarak kilo başı
na 60 para alınmaktadır. Belediye ve 
sair rüsumla birlikte bir kilo üzüm 
İstanbula 7,20 kuruşa mal olmakta
dır. Bunu 20 kuruşa satmak doğru 
değildir. 

Spor teşkilâtı 
olmıyan vilâyetler 
Bütün vilâyetlerimizde bi

rer spor bölgesi kurulacak 
Ankara 21 (Telefonla) — Türk 

sp>or kurumu genel merkezince veri
len yeni bir kararla henüz spor teş
kilâtı olmıyan Ağn, Bingöl, Bitlis, Bo
lu, Çoruh, Elâziz, Erzincan, Gazian
tep, Gümüşane, Hakâri, Kars, Ma
latya, Maraş, Mardin, Muş, Niğde, 
Siird, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van 
vilâyetlerinde de spor bölgeleri kuı-u-
lacaktır. 

Bu suretle Türkiyede mevcud vilâ
yetler adedince spor bölgesi olacaktır. 

Sarıyer kaymcdcamı 
Ankara 20 (Telefon) — Sanyer 

kaymakamı B. Recai üçüncü sınıf 
mülkiyi? müfettişliğine tayin edilmiştir, 

Rumen mektep p i s i 
Dün geldi, Vali tarafından 

bir ziyafet verildi 
Dost ve müttefik Romanya filosu

na mensup kapiten Dimitrroki namm
daki mckteb gemisi dün limanımıza 
gelmiş ve şehri top atmak suretile 
selâralamıştır. 

Dün akşam vali tarafından Pcra-
palas otelinde Rumen mektep gemi
si kumandan ve zabitanı şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 
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ARADA SIRADA; 

Gece yarısından sonra 
İstanbul 

Alaturka saat, fayton araba, yan
dan çarklı vapur devirlerinde, güneş 
battıktan bir iki saat sonra İstanbul 
sakaklarından el ayak çeküirdl Ana 
caddelerde hemen hemen hiç kimse 
görülmez; yan sokaklarda kahve ve-
j a komşu dönüşü bir iki fener gö
rünür ve gece yansına doğru, ancak 
köpek ulumalarile bekçi sopalarının 
s. si duyulurdu. Son vapur, son tren 
ihtiyacı olmadığı gibi, Beyoğlundan 
Fatihe geç vakit dönenlerin sayısı da 
üçü beşi geçmezdi. Esasen Fatihten 
Beyoğluna çıkmak upuzun bir seya
hat sayıhr ve gece yansından sonra 
köşelerden birinde bekliyen bir deri 
bir kemik atlı külstür bir arabaya 
binip Fatihe dönmek nimet telâkki 
edilirdi. 

Eski İstanbul külüstür gece yansı 
arabalarmın yerini bugün otomobil
ler tuttu, seyrü sefer merkezi de ts-
tanbulu alaturka saat, fayton araba, 
yandan çarklı vapur devirlerinde ol
duğu gibi idare ediyor. 

Son vapur v« son trenlerden tstan-
bula ayak basanlar için nakliye ve
saiti bulup binmek bir iztiraptır. 
Köprübaşında, istasoyn önlerinde bir 
kısım şoförler mânâsız ve halkı taciz 
eden bir rekabetle içinden çıkılmaz 
bir kanşıkhk ^-ücnide getiriyorlar. Va
purdan, trenden çıkan halk, ne ya
pacağını, nereye gideceğini, hangi 
otomobile bineceğini şaşırarak uzun 
müddet kaldmmlarda kalıyor. 

İşin asıl garibi, gece yansından 
'îonra sizi otomobiline bindirip yolda 
Aksilik eden bir şoförü şikâyet içiu 
otomobilin mımarasmı alimamz işe 
yaramıyor. Seyrü sefer: Lütfen mer
keze kadar geliniz, şoförlerin resmine 
bakıp kendisini teşhis edmiz, diyor. 
Çünkü gece yansından sonra hangi 
otomobilde, hangi şoförün çalıştığmı 
seyrü sefer merkezi bUmiyor. 

Seyrüsefer idaresinin gece ismi 
esaslı halletmesi sırası çoktan gel
miştir. İstanbul alaturka saat, fayton 
araba devrini yaşamıyor. Bugün 
seyrü sefer zaptı raptı da yalnız son 
vapur, son tren, son tramvay zama-
nma inhisar edemez. Marmarada hu
susî ve umumî motörlerin de işlediği
ni nazan dikkate almak gerektir. 

Selâmi Sedes 
"..•..„„„••..„,......".....". ""• "" • • """""" 

Üç yaralama 
l Yüksekkaldırımda oturaın Es

ter ile Saim isminde biri arasında, 
metres tutmak yüzünden kavga çık
mış Saim, Esteri bıçakla omuzundan 
yaralamıştır. Ester, yarası tehlikeli 
olduğımdan Beyoğlu hastanesine kal-
dınlmıştır. 

2 — Tophanede Bostan başmda 
Gülbaba sokağında oturan Ömerle, 
Kireçkapıda oturan ainele çavuşu Be
kir, iş yüzünden kavga etmişler, Be
kir Ömeri yaralamıştır. 

3 _ Galatada Arab camisinde Ala-
camescidde oturan Cemal ile İsmail 
isminde bir arkadaşı Galatada Şarab 
iskelesinde bir meyhanede rakı içer
lerken para meselesinden kavga et
mişler, İsmail Cemlai bıçakla yarar 
hyaı-ak kaçmıştır. Cemal, tedavi al-
tma almmıştır. İsmail aranmaktadır. 

Bir arabacı demir taş ırken 
ağ ır yara land ı 

Arabacı Süleyman isminde biri, 
dün arabasile, Ayvansarayda bir fab
rikaya demir çubuklan götürmüş, 
bıa-ada demirleri fabrikaya taşırken 
iki demir parçası arasmda kalarak 
Vücudunun muhtelif yerierinden ezil
miş, tedavi altma almımştır. ^ ^ ^ 

Tifo azalıyor 
Son 24 saat 

içinde 4 vaka 
gorulau 

Tifo vakalan azalmakta devam e-
dıyor. Son yirmi dört saat içinde 4 
tifo vakası kaydedilmiştir. Vakalann 
azalmasma rağmen aşıya vesair ted
birlere devam ediliyor. 24 saat içinde 
1081 kişiye birinci, 1036 kişiye de i-
kinci aşı yapılmıştır. 

Geçen sene bu mevsimde İstanbul-
da günde 10-12 tifo vakası görülü
yordu. Bu sene salgının ihtidalarında 
vukuat fazla olmakla beraber ciddî 
surette çahşılması sayesinde şimdi 
vakaları geçen senelerden aşağıya in-
diı-mek kabil olmuştur. Alâkadar ma
kamlar tifo vakalarının daha ziyade 
azalacağını ümid ediyor. 

Fabrika bacaları 
Vilâyet hıfzıssıhha mütehassıslığı 

fabrika bacalanndan çıkan duman 
ve gSLZİann civar binaları fena koku 
altında bırakarak halkın sıhhatini 
bozduklannı görmüş ve buna mani 
olacak tedbir alınması lâzım gelece
ği hakkında belediye reisliğine bir ra
por vermiştir. 

Belediye bu raporu tedkik etmek
tedir. Yakında fabrika bacalan hak
kında bir karar verilecektir. 

flyasofya müzesi 
Mihrabın mozaikleri ve 

altın kubbesi temizleniyor 
Ayasofya müzesinin içi ve dışı ile 

mozaikleri İpek-Film tarafmdan fil
me çekilmiştir. 

Profesör Whittemore ve maiyeti 
mayıstan beri mihrabm altm kubbe
sinin temzileme ve sağlamlaştırma işi-
le uğraşmaktadırlar. 

Mibrab duvarlarını döşemeden kub
beye kadar kaplayan ve mozaik na
kışlarla süslü olan kıymetli mermer
leri temizlemek ve korumak için mih
raptaki büyük iskeleye ilâveler yapıl
maktadır. 

Profesör Whittemore mihrab moza
iklerini ilkbaharda halka açabilmek 
için bu yılki çalışmasmı ilkkânunım 
haftasına kadar uzatacaktır. 

Yoksul çocuklara yardım 
birliçinin balosu 

İstanbul Uk okullan yoksul çocuk
larına yardım biriiği Beşiktaş idare 
kurulu tarafından 21 Ağustos 1937 
cumartesi günü akşamı Bebek bahçe
sinde tertip edilen balonım her türia 
hazırlıkları ikmal edilmiştir. Zozo 
Dalmas üe arkadaşlaıı ve Tepebaşı 
bahçesi Macar bayanlar orkestrası da 
bu baloya fahriyen iştirak etmek su-
retile programı zenginleştirecektir. 

Bir mütekaid rıhtımda kalb 
sektesinden öldü 

Galata nhtımındaki Aksu vapuri-
le Karadenize gidecek olan bir yolcu-
svmu teşyi eden mülkiye müfettişli
ğinden mütekaid Necib, birdenbire 
fenala:şarak düşmüş ve ölmüştür. 
Cesedi muayene edilince kalp sekte
sinden öldüğü tesbit edilmiş, gömül
mesine izin verilmiştir. 

Haklı şikâyetler 
Susuz kalan bir mahalle 

Karagümrükte Dervişali mahal
lesinde oturan bir okuyucumuz 
yazıyor: 

Mahallemiz kenarda olmak ha-
sebile Terkos teşküâtt henüz vü-
cude getirilmemiştir. Son zaman
larda diğer suların kesilmekte ol
duğu malûmdur. 350 hanelik ma
hallemizde yanm masura akan bir 
çeşme vardır. Karagümrük Der
vişali mahallesinde Alişan çeşme
si namile maruftur. Son günlerde 
bu çeşmenin suyu 24 saat fasıla 
ile akıtılmaktadır. Bu yüzden tek
mil mahalle halkı tahammül edil-
miyecek derecede bir su sıkıntısı 
çekiyor. Mahallemiz sanki Kerbe-
lâ olmuştur. Yüzümüzü yıkamak 
için değil, içmek için su bulama
dığımızı söylersem mübaiâ4a te
lâkki edilmesin. Halbuki hastalık
tan sakınmak, temiz ve sıhhî gez
mek için, doktorlarımız bol bol 
banyo tavsiye ederler. 350 hanelik 
bir mahalleye yanm masura akan 
bir suyu, 24 saat fasıla ile akıtmak 
doğru olmasa gerektir ve alâka
darların bundan malûmatları ol
duğunu zannetmek bir hatadır. 

Herhangi bir yangın zuhurun
da birkaç yüz metre mesafeden 
hortumlarla su almak icap etmek
tedir. Bu müşkülâta meydan ver
memek için çeşmenin her zaman 
akması, ve hazinenin dolu bulun
ması yahud Terkos suyu getiril
mesi iktiza eder. Alâkadarların 
nazan dikkatlerini celbetmek üze
re bu satırların neşrini rica ede
rim. 

NOT: 
Karilerimizden gelen şikâyet 

mektuplanm 4 üncü sahifemizde 
okuyunuz. 

Yeni FatiyaymaJumı 
Şileden gelerek dün 

işe başladı 
Fatih kayma

kamlığına tayin 
olunan Şüe kay
makamı bay İh
san Sakızh Şile
den gelerek dün 
yeni vazifesine 
başlamıştır. 

İhsan Sakızlı 
Şilede kaldığı bir 
sene gibi az bir 
zaman zarfında 
köyjtanunu tat-
bikile köylerde 
yollar ve köprü
ler yaptırarak ve 
köprüsü gibi elli küsur metre uzunlu
ğunda muazzEtm bir eseri köylü elile 
ve köy kanunu tatbikUe meydana ge
tirerek bu köprü civannda beş altı 
köyü kış mevsiminde mahsuriyetten 
kurtarmış ve köylerde sağlık duru
mundan bazı ıslahat ve yenilikler te
min etmiştir. 

Merkez kazada dahi belediye işle
rinde ıslahat yaparak plaj gazinosu
nu tecdiden tamir ve esnafın mm-a-
kabesine fazla itina etmiştir. Kıymet
li idarecilerimizden bay İhsanın yeni 
vazifesinde de muvaffakiyetler düer 
kendisini tebrik ederiz. 

B. ihsan Sakızlı 
bilhassa Korucu 

Halk hamamları 
Bazı hamamcılar
la birlikte şirket 

kurulacak 
Terkos tesisatı olmıyan hamamla-

rm belediye tarafından kapatılma;sı 
üzerine belediyenin halk hamamları 
açacağını yazmıştık. 

Belediye reisliği, şehrin hamam iş
lerini esasından tedkik ve tanzim et
meği münasib gömıüş ve bu işi ik-
tisad müdürlüğüne havale etmiştir. 
Düşünülen şekle göre belediye, bazı 
hamamcıların iştirakUe bir şirket te
sis etmek ve şirketin koyacağı serma
ye ile alaturka, alafranga tertibatı ih
tiva eden hamamlar açmak fikrinde
dir. Bunun için mevcud bazı hamam
lardan istifade edileceği gibi, yeniden 
hamam da yaptırılmasına teşebbüs 
edilecektir. 

K ü f e i le nak l iyat y a s a k 
edi l iyor 

Sırt hamaUığının lâğvinden sonra 
küfeler içinde 50 küoyu geçmeyen za
tî eşyanın muvakkaten taşınmasına 
müsaade edilmişti. Haber aldığımıza 
göre bu müsaadenin kaldırılması mu
vafık görülmüştür. Yalnız verilecek 
kararın ne zamandan itibaren tatbik 
edileceği henüz belü değüdir. 

İki cesed 
ikisinin de kaza neticesin

de öldüğü anlaşıldı 
Evvelki akşam üzeri biri Saraybur-

nu civannda, biri de Heybeli sahille
rinde iki cesed bulunduğu yazılmıştı. 
Bu cesedleıln hüviyetleri hakkmda 
zabıtaca yapılan tahkikat neticelen
miştir. 

Sarayburnunda bulunan cesedin, 
Şehremininde oturan Hakkı oğlu Yu
suf isminde bir işçi olduğu. Heybeli sa-
hiUerindekinin de bu adada oturan 
27 yaşlarında Sultana isminde bir 
Musevi kızı bulunduğu tesbit edilmiş
tir. 

Bu kızın parmaklarında ve kulalda-
rmdaki mücevherlerin yerinde dur
makta olması, vücudunda hiç bir ce
bir, darb, mücadele ve emsali eserler 
bulımmaması bir kazaya kurban git-
nüş olduğu neticesini vermiştir. 

Saraybımırmnda cesedi bulunan 
Yusuf un ise; yüzmek üzere denize 
git-diği bu civardaki akıntılan bilme
diği için boğulduğu anlaşılmıştır. 

Her iki cesed de gömülmek üzere 
ailelerine teslim edümistir. 

Festival tsıkvimi 
21 Ağustos cumartesi: Yüzme mü

sabakası (Macar takımile İstanbul 
muhtelit takımı arasmda) Modada 
saat 13,30 da. 

Atletizm müsabakaları (Türk ve 
Macar atletlerinin iştirâkile) Fener
bahçe stadında saat 14 de. 

Beynelmilel güreş müsabakaları: 
Taksim stadyomunda saat 21,30 da. 

Balkan Festivali: Taksim Belediye 
Bahçesinde saat 21,30 da (Bulgar, Ru
men, Yugoslav, Yunan ve Türk ekip
lerinin iştirâkile). 

Taksimde Şehir bandosu, Fatihte 
İtfaiye bandosu. 

SOHBET: 

Okurken 

j 

Münekkid, gazete medeniyetinin 
yarattığı en garib mahlûktur. Avru
pa memleketlerinden gelen gazeteler-
deld tenkid yazılarma bir bakın: her 
münekkid haftada hiç değilse dört 
beş kitab okuyor; bunların bazdan da 
dört yüz, beş yüz sapfalık... 

Demek ki çabucak, koşar gibi oku
yorlar. Kariler de böyle acele acrie 
bir okumadan sonra verilmiş hüküm
lere itibar ediyor... Öyle makine giM 
okuyan adamların yürüteceği «müta
lâa» lardan istifade etmek, meslekleri 
hakkında onlardan ders almak istiyen 
muharrirler de var.'.. 

Halbuki ancak ağır ağır, durup dü
şünerek okuduğumuz kitablan anh-
yabiliriz. Ancak onlar zihnimizde bir 
iz bırakır, ancak onlar bize sırlarım 
tevdi eder. Münekkid trir eserin öni-
nü kavrayıp onu başkalarına da an
latan, o eserdeki yeniliği meydana 
çıkaran, bünyesindeki meziyetleri ve 
kusurları görebilen adamsa yavaş ya
vaş, tekrar tekrar okuması lâzım ge
lir. Bunun içindir ki her hafta bir kaç 
kitab hakkında fikir beyan eden mü-
nekkidlere hiç bir zaman itibarım ol
madı. Onların yazılarına ancak, bah
settikleri kitablann mevzuu, hikâye
si hakkında üstünkörü bir fikir edin
mek için bazan göz gezdiririm. Hü
kümlerinin büyük bir kıymeti olma
dığını bilirim. 

Tenkidin elbette iyisi de var: bir 
eser üzerinde uzun uzun düşündük
ten sonra yazılmış olanları... Fakat 
bunlar hemen hiç bir zaman (iprofes-
sionnel» münekkidlerin kaleminden 
çıkmaz. Yahud onları yazan münek-
kidler her hafta üç beş kitabdan bah
sedenler değil, y«ni çıkan kitablara 
bağlı olanlar değil, gerek eski, gerek 
yeni bir eser, bir muharrir hakkında 
gönülleri isteyince iikirlermi söyli-
yenlerdir. , 

n 
Roman, hikâye, tiyatro tenkidi ko

laydır; «essai» lerden bahsetmek de 
kolaydır. Mevzuları hulâsa edilir, mu
harririn neyi göstermek istediği an
latılır, fikirler münakaşa edilir... Fa
kat şiir tenkidi gay«t zordur. Bir man
zumenin niçin güzel veya niçin çirkin 
olduğunu anlatamayız: onun meziyet
leri de, kusurları da kendi içindedir. 
Bir manzume hakkında söylenen bü
tün sözler bana daima onun dışında 
gibi gelir. Mevzuundan bahsedersi
niz, şür mevzuda değildir; kafiyesin
den bahsedersiniz, şiir vezinde ve ka
fiyede değildir. Halbuki bir romanın, 
bir hikâyenin, bir tiyatro piye»nin 
mevzuu tâ kendisidir. 

Romam, hikâyeyi, tiyatro piyesleri
ni, «essai» leri çok severim; fakat on-
larm en güzellerini de - nihayet tah
in edilebildikleri için - şür derecesin
de bir sanat eseri sajrmağa gönlüm 
razı olmuyor. 

Münekkid bize bir romanı, bir hikâ
yeyi sevdirebilir, veya seviyorsak biri 
onun güzel olmadığına ikna edebilir. 
Fakat hiç bir mündddd bize bir şairi 
sevdiremez veya seviyorsak bizi on
dan soğutamaz. 

Şürin tenkidi, inşad'dır. Bir kimse
ye, hoşlanmadığı bir şairi sevdirmek 
istiyorsanız o şairin manzumelerini 
okuyan: belki heyecanınızı ona da 
sirayet ettirebilirsiniz. Bundan başka 
çare yoktur. 

Hikâye, roman yazıhr ve gözle 
okunur. Halbuki şiir, yazılı şeklinde 
değil, ses'indedir. Gözle okununca ta
mam olmuş sajolmaz. Bunun için dİ-

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Nurullah Ataç 

Baj Amcaya sore.. 

— Karşıdaki zat mı, onun adı bay 
Snhri'riirbav Amra.,, 

... Gayet dikkatli.» ^ Bi]ha.s.sa ba§ı önünde.» Gözü yerde bir arkadaştır!.. B. A. — Tam belediye memuru oli^ 
cak adam desene!.. 
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Halkın şikâyet 
ve temennileri 

Sohbet 

Dokuzuncu işletme banliyö 
hattında kadınlara mahsus 

vagonlar 
Bir kariimiz dokuzuncu işletme idare

sindeki banliyö trenlerinde kadınlara 
mahsus vagonların lüzumsuzluğundan 
bahsederek diyor ki: 

«İki gün evvel Floryadan dönüşte tren 
bermutad dolu idi. Boş bir vagon görerek 
girdik. Fakat biraz sonra gelen kontrol 
burasmm «kadmlara mahsus» olduğunu 
söyledi ve bizi zorla dışarıya çıkarmak is
tedi. Halbuki vagonda bir tek kadın otu
ruyordu. Memur, vagon boş bile olsa böyle 
gidip geleceğini söyledi. 

Halbuki Florya ve diğer istasyonlara gi
denler ekseriya maa ailedirler. Biz erkek
ler kadmlanmızı burada bırakıp başka 
vagondfi mı duracağız, harem dairesinin 
evlerde bile çoktan kalktığı bu devirde 
trenlerde neden duruyor? Her halde unu
tulmuş olacak. Alâkadarların nazarı dik
katini celbetmenizi rica ederim.» 

Köprüdeki çivili yollar 
Çarşıkapı Mimar Hayreddin mahallesi 

16 numarada B. Ali Ertürk yazıyor: 
«Köprü üzerinde karşıdan karşıya geç

meyi emniyet altma almak için belediye 
güzel bir kararla çivili yollar yaptı. Ve bu 
karara göre yoldan insan geeçrken bütün 
nakil vasıtaları duracaklardı. 

Fakat geçen gün bir arkadaşımla bura
dan geçerken az daha bir tramvay altın
da kalıyorduk. Vatmana neden durmadı
ğını sordum. Sen karışma dedi. Belediye 
memurlarına söyledim «durması lâzım, şi
kâyet et» dediler. Amma gene aldıran ol
madı. Acaba vatmanlar son karardan 
haberdar edilmemişler midir?» 

Yer varsa hastalan geri 
çevirmemeli! 

Feriha isimli bir bayan gazetemize ge
lip teessür içinde anlattı: 

Cumartesi günü bir müddettenberi has
ta olan annemi Haseki hastanesine KÖ-
türdüm. Hastaneye yatması için icap ?den 
muameleyi ve fakruhal ilmühaberini 
tamamlamış, telefonla hastanede yer olup 
olmadığını sormuş ve mevcut olduğu cu-
vabı üzerine hastaneye gitmiştik. , 

Bu vaziyette bize «yer yok!» dediler. 
Hasta annemi güçlükle gene eve naklettim. 
Bir sıhhat müessesesinin bir hastaya 
karşı böyle muamele yapması doğru mu
dur? Yoksa bu müessese canının istediği 
hastayı kabul etmekte serbes midir? 

Tepebaşı yokuşu tamire 
muhtaç 

Fahir isimli bir kariimiz yazıyor: 
Beyoğlu ile Kasımpaşayı birbirine ba^-

lıyan, bu münasebetle daima işlek olan 
Perapalas arkası, Tepebaşı yokuşu bakım
sızlıktan pek feci bir hal almıştır. Bu hal 
halkı inip çıkarken çok rahatsız etmek
tedir. Çuvvetli yağmurlarda taşlar kalk
tığından lâğım suları caddeyi takip ede
re kevlerimizin önünden geçmektedir. 

Yağmurlu gecelerde buradan geçenlerin 
içi su dolu bir çukura batmaması müm
kün değildir. Mahalle halkı bundan bizar 
olmuştur. Alâkadar makamın nazarı dik
katini celbedecek olursanız bizlere iyilik 
etmiş olacaksınız. 

L 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşında 
Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: Vezne
cilerde Üniversite, Karagümrük: Meh-
med Fuad, Bakırköy: İstepan, Sarı
yer: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihisarındaki eczaneler, Ak
saray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: 
Vidin, Kadıköy: İskele caddesinde, 
Sotiryadis, Yeldeğirmeninde Üçl3r, 
Üsküdar: Ahmediye, Fener: Balatta 
Merkez, Beyazıd: Cemil, Küçükpazar: 
Yorgi, Samatya: Yedikulede Teofilos, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Ahmed 
Hamdi. 

B O R S A 
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(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı dahili 95,2!) 
1933 İstikrazı 95,25 
Ünitürk I 15 

» II 
> III 

Mümessil I 
» II 
» m 

İş Bankası 
> hamiline 

» Müessis 

14,55 
14,55 
38,60 

41 

9,00 
9,90 

75 

Türkiye Cum
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir 
menleri 
Şar değir
menleri 

90 

24,40 
7,10 
7,10 

12,65 
10,90 

0,80 

Para (Çek fiatlerl) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Bürüksel 
Amsterdam 

21,05 
631 

78,9') 
15,02,33 
86,60,85 
3,44,15 
4,69,15 
1,43.25 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 

Bükreş 
Moskova 

63,39.14 
22.86.25 
1,96.50 
12.04,44 

34,39 
4,17.90 
3,93,10 

106,49,75 
20)43,50 

(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 
yebiliriz ki bir şiirin güzelliğini anlat
mak, onun sesini duyıu*makla kabil 
olur. Onun güzelliğini yazı ile, yani 
sessiz bir vasıta ile anlatmak bunun 
için imkânsızdır. 

III 
Miguel de Unamuno: «Benim söz

lerimde paradoks varmış; bunu o ka
dar söylediler ki artık paradoksun ne 
demek olduğunu anlamaz oldum» di
yor. Unamuno her an, o anda düşün
düğünü söyliyen adam... İtiraf ede
yim ki sözlerini daima anlamıyorum; 
belki kendi dilini, yani ispanyolcayı 
bilseydim, daha iyi anlardım. Fakat 
anlamamak, onu sevmeğe mani olmu
yor. Canh adam: birtakım kuru fikir
ler söylemekle kalmıyor, kariin karşı
sında, onunla beraber düşünüyor, 
onunla beraber yaşıyor. Onu okurken 
bir insanla konuştuğumuzu hissedi
yoruz. Ona cevab vereceğimiz, onunla 
münakaşa edeceğimiz geliyor. Hare
ket ne kadar paradoksal ise, her ya-
şıyan mahlûk ne kadar paradoksal 
ise Don Miguel de o kadar paradoksal.. 

Bu «paradoks» kelimesi fikir âlemi
ne çok fenahk etmiştir. Birçok haki
katlere, budalanın biri çıkıp o yaftayı 
yapıştırdı mı durgun itikadlara sap
lanmış olanlar o hakikatlerden yüz 
çevirir. Daha fenası onlara gülümser, 
güler, onları ciddiye almaz. 

Karşısmdakine itiraz için: «Sen 
paradoks yapıyorsun.» diyen adam
dan çekinin: o sözlerini alaya ala
rak, yani en alçakça silâhla hücum 
etmek istiyor demektir. 

Nurullah Ataç 

v:;^ıarc:/,v?<ov 
21 Ağustos 937 Cumartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19,30 Konferans: Doktor Saüm 
Ahmed (Hareketlerimizi tanzim eden mtı-
essirat). 20 Cemal Kâmil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 Ömer Riza tarafından arabca söylev. 
20,45 Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayarı). 21,15 Orkestra. 22,15 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün programı. 
22,30 Plâkla sololar, opera, operet parcları. 
23 SON. 

22 Ağustos 937 pazar 
Öğle neşriyatı: 12,30 plâkla Türk musiki

si, 12,50: Havadis, 13,00 Beyoğlu Halkevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil, 14,00: 
S O N . 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans mu
sikisi, 20,00: Müzeyyen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve Halk şarkıları, 
20.30: Ömer Rıza tarafından Arabca söy
lev, 20,45: Muzaffer ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve Halk şarkıları, 
(saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün pro
gramı, 22,30 Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 23,00: S O N . 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

20/8/1937 

F 1 A T L A R 
C I N S I 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Buğday kızılca 
Arpa 
Bakla 
Çavdar 
Yulaf 
Kuşyemi 

Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

6 
5 
6 
4 
3 
4 
3 
8 

22 6 27 
25 6 5 
7i 6 15 
2 4 7 

38 4 12i 
30 — — 
39 
25 8 33 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Keten tohumu 
Un 
Z. yağı 
Mısır 
Yulaf 
Nohut 
Tiftik 

D I Ş F İ 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

550 Ton 
173 i » 
60 9 
35 > 
53 i » 
21 » 
30 » 
30 » 
3 » 
7 3/4 » 

A T L A R 

Fındık G. : Hamburg 
Fmdık L. : Hambuı 'K 

8,58 Kr. 
4,99 » 
5,77 » 
5.03 • 
3,77 » 
8.15 » 

94,60 » 
94,60 » 

Ünitürk I 15, 

Yarın yapılacak tenis 
maçları programı 

Saat 
10 Ciras veya A. v A. Paten veya 

Mustafa Vurel. 
10 Kris veya C. veya Şevket v Mir 

veya Mussas 
10 A. Sermet veya Nişan veya Man-

go V Rasih veya B. 
11 Rotman ve Vasil v C. 

Medoviç veya S. Bakir veya Or
han veya B. ve Fahir veya Ser
met H. veya Ali Sazan veya: 

Jaffe. 
11 Bayan Gorodestcky ve Vedat A. 

V Bayan Medoviç ve Mango 
14 Suat veya Triandafilides veya 

Ahmet T. veya Fehmi v Ciras 
veya A. veya A. Paten veya Mus
tafa Erel. 

14 S. Bakir ve başkası v K. Bükey ve 
H. Sermet 

14 Jaffe ve başkası v R. Perahia ve 
J. Gindorf. 

14,45 Kris veya C. veya Şevket ve
ya Mir veya Mussas v K. Bükey 
veya Vedat A. veya Rotman 
veya Lemm. 

14,45 Celâl Uluğ veya Ahmet Arif 
veya H. Bugeja veya Melih v 
Rasih veya B. veya Mango ve

ya A. Sermet veya Nişan. 
14,45 Bayan White ve J. Seager v B. 
15,30 Bayan Kurteli ve başkası v 

A . ;î • ' 

15,30 Bayan Lescuyer ve J. Gindorf 
V Bayan Gindorf ve başkası. 

15,30 A. Paten ve Lemm v A. 
16,15 Suad ve Vedat A. v Rasih ve 

Orhan. 
16,15 Melih ve başkası v Nişan ve 

Fehmi. 
16,15 Reinhardt ve Medoviç v Kris 

ve Arevyan. , 
17,15 Suat ve Vedat A. veya Rasih 

ve Orhan v S. Bakir ve başkası 
veya K. Bükey v H. Sermet. 

17,15 A. Paton ve Lemm veya A. v 
Melih ve başkası veya. Nişan 
ve Fehmi 

17,15 R. Perahia ve J. Gindorf ve
ya Jaffe ve başkası y Muhlis 
ve Ercüment veya B. 

17,15 Rotman ve Vasil veya C. v Re-
inhaıdt ve Medoviç veya Kris 
ve Arevyan. 

M e s u d bir e v l e n m e 
Eski Hariciye Nazırlarından Raşit 

paşanın torunu Selma Eyüpoğlu ile 
eski Maarif Nazırlarından Zühtü pa
şanın torunu Semih Pervinin düğün
leri Parkoteli salonlarında akrabaları 
huzurunda tesid edilmiştir. Yeni ev
lilere saadetler dileriz. 

Vapur gezintisi 
Galata Çocuk Esirgeme kurumu tfiış-

kanlığından: 
Galata Çocuk Esirgeme kurumu muh

taç çoculdar menfaati için bugün jaat 
on beşte tertip ettiği vapur gezintisine 
hayırsever halkı davet etmekle şeref duyar. 

Bu akşam Büyükdere aile 
bahçesinde ENAİLER 

23 ağustos pazartesi günü 
akşamı Bebek Belediye 
bahçesinde ZOZO Dalmas-
m iştirakile Halime. 

Kiralık konforlu 
küçük apartımanlar 

Taksim tramvay caddesi üzerin
de, güneşli ve havadar, kalorifer, 
sıcak su ve asansörlü bir binada 
üç ve dört odalı apartımanlar 1 
eylülden itibaren kiralıktır. Tak
sim Topçu caddesi 2 numaralı 
UYGUN apartımam kapıcısına 
müracaat. 

Bu akşam 

TEPEBAŞI BAHÇESINDE 
Meşhur beş kişilik 

EARL EREMO 
trupunun fevkalâde numeroiarı 

Bugün ve yarın matine ve suvarelerde 
SFaATELLİNİ'lerin 

mı^mmmmmm son temsilleri ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

Sat ış ilânı : 
Üsküdar icra memurluğundan: 
ibrahim Ethem tarafından Vakıf paralar idaresinden 23076 ikraz numara-

sile borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf ta
rafından 1035 lira kıymet takdir edilmiş olan Üsküdar Selâmi Ali efendi mahal 
leşinde karakolhane Soğ. da eski 26, 26 Mü. Yeni 32, 34 sayılı sağ tarafı Nesim 
arsası, sel tarafı Aıbesyan arsası, arkası Mişon vesaire arsaları, cephesi tariki 
âm ile mahdud elyevm maa bahçe hanenin evsafı ve mesahası aşağıda yazıh» 
dır: 

Gayrimenkulun yeni sokak ismi İspir ve kapı numarası 8 olub beden di* 
varları kagir ve içi ahşap ve heyeti umumiyesi itibarile harapcadır. 

Bodrum kat: Bir taşhk üzerinde zemini çimento yemek odası, tulumbali 
sarnıç ve kuyusu olan mutbak, gusulhane. merdiven altı, kömürlük, hela. 

Zemin kat: Bir sofa üç oda, bir heladan ibarettir. 
Mesahası: Umum sahası 491 metre murabbaı olup bundan 79 metre murab 

baı bina geri kalanı bahçedir. 
Yukarda hudud. evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun açık arttırmaya 

konmuş elup 29 9 937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 den 16 ya ka-
kadar Üsküdardaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin ' < 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın 
üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzen: arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 14 10/937 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttır
ması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çek arttıranın üzerine 
ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymeti 
% 7,5 u nisbetinder pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lâzımdır; 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
attir. 

2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 inci maddesinin 4 ün». ıkra-
smca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve ir 
tifak hakki sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair elan id
dialarını, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 1 3/ 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunduru
lacak olan arttırma şartnamesi 937/4771 numaralı dosyasına müracaatları ilân 
olunur. (5438) 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leylî Tıp Talebe yuıdu talebesi için mevcut şartname ve numunesine 
göre 1000 çift ökçeii terlik açık eksiltmeye konmuştur. 

1 — Eksiltme. Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü 
binasındaki komisyonda l/'9/937 çarşamba günü 14,30 da yapılacaktur. 

2 — Tahmini fiat: Bir çift terliğin fiatı 125 kuruştur. 
3 — Muvakkat garanti: 93 lira 75 kuruştur. 
4 — İstekliler şartname ve numuneyi Çemberlitaş civarında Fuat paşa 

türbesi karşısında Leylî tıp talebe yurdu merkezinde görebilir ve şartnameyi 
de parasız olarak alaDilirler. 

5 — İstekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı beıgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektup-
larile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5295) 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden: 
1 — Ağustosun yirmisinden Eylülün yirmisine kadar 937/938 ders yıh 

îçin talebe kaydına başlanacağı. 
2 — Okula yeniden kaydolunmak isteğinde bulunanlarla, okula devam 

etmekte elan talebeler, kayıtlarını yenilemek için sağltk muayeneleri de bir
likte yapılmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri saat on üçten en yediye kadar 
okula müracaatları. 

3 -- Lise ve orta kısım sen sınıf bitirme sınavlarına Eylülün birinci, ol
gunluk smavlarma Eylülün dokuzuncu, diğer sınıfların engel ve bütünleme 
sınavlarına Eylülün yedinci günü başlanacağı bildirilir. (5400) 

Kütahya vilâyetinden: 
Vilâyet matbaası için alınacak kâğıt ve sair malzemenin ihalesi günü elan 

17/8,927 tarihinde yapılan bir teklifin ithalât kanununa uygun olmaması ve 
başkaca da talip bulunmaması sebebile eksütme müddeti 27/8 937 cuma günü 
saat (15) de i^jale edilmek üzere uzatılmıştır. 840 lira muhammen bedelli iş bu 
malzemeye talip olanların mezkûr günde muvakkat teminatlarUe vilâyet daimî 
encümenine müracaatları ilân olunur. (5428) 

Adana belediye riyasetinden: 
1 _ Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum görüldüğü için 

ihalesi tehir edilen cenaze otomobili yeniden açık eksiltmeye konulmuştur, 
2 — Muhammen bedeli (2400) liradır. 
3 _ Muvakkat teminat «180» liradu:. 
4 ihalesi Eylülün 6 inci Pazartesi günü saat en beşte Belediye Encüme

ninde yapılacaktır. 
5 !_ Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İsteyenlere para

sız verilir. 
6 İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilân olunur. (5416) 

İstanbul ennniyet direktörlüğünden: 
Direktörlüğümüz için kapalı zarf usulüe eksiltmeye konulan azı 82500 ço

ğu 90000 kilo yulaf, azı 90000 çoğu 99000 kilo yemlik ot, azı 60000 çoğu 66000 kilt: 
yataklık ot için teklif olunan fiatlar haddi lâyık görülemediğinden işin pazar
lıkla intacına karar verilmiştir. İsteklilerin 674 lira 40 kuruş muvakkat temi
nat akçesile 25/8/937 çarşamba günü saat 16 da Vilâyet muhasebecilik daire
sinde kurulu komisyona ve şeraiti görmek üzere Direktörlük Hesap Memurlu
ğuna müracaatları . (5417) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartname ve plânı mucibince Paşabahçe İspirto Fabrikası arasında 

yaptırılacak kıhf ambarı binası kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 
2 — Muhammen bedeli «25094,80» lira ve muvakkat teminat «1883» liradır. 
3 — Eksiltme 6/IX/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 ~ Şartnameler «126» kuruş mukabilinde her günü İnhisarlar İnşaat şu
besinden aliiıabilii'. 

5 — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve % 7,5 güvenme parasını 
ihitva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda 
adı geçen komisyon başkanUğma makbuz mukabiünde verilmelidir. (5425) 
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SÎYASI İCMAL: 

Yeni karışıklıklar 

'( 

tspanya işlerinin Avrupa devletle
rini birbirlerine katmaması için şim
diye kadar yapılan teşebbüsler akim 
kalmıştır. Boğuşan her iki tarafın da 
muharib birer müstakil devlet olduk
tan hukukan tanınması ve aynı za
manda gönüllülerin geri alınması 
için İngilterenin teklif ettiği plân 
Sovyetler birliğinin general Franko-
nun hükümeti muharib bir devlet 
olarak tanınmasına hiç bir zaman 
tarafdar ölmıyacağını bildirmesi üze
rine suya düşmüştü. 

Şu kadar var ki tam bu sırada İn
giltere ile İtalyanın tekrar anlaşmak 
üzere birbirlerine ellerini uzatmaları 
İspanya işlerinin vehametini tehdid 
eylemiş ve ademi müdahale işinin 
aksaması yüzünden Avrupa politika
sını bozulmaktan kurtarmıştı. 

Son zamanlarda İspanya işleri ye
ni yeni meseleler doğurdu. General 
Frankonun tahtelbahirleri evvelâ 
Akdenizin tam ortasındaki tarik olan 
Sicilya ile Tunus arasında faaliyete 
giriştiler ve muhtelif gemileri batır-
dılar. Daha sonra Akdenizin şark 

havzasına yayılarak Bozcaadanın 
önünde gemileri batırmağa başladı
lar. 

Diğer tarafdan İspanya işleri orta 
Avrupa devletlerini de mevcud siyasî 
zorluklara karıştırdı. İtalya ve Al-
manya gibi faşist bir devlet olub İs
panya işlerinde bunlarla beraber ha
reket ederek general Frankonun ta
rafını tutan Portekiz yeniden silâh
lanmak için iki sene evvel hazırladığı 
plân üzere Çekoslovakya fabrikaları
na sipariş ettiği silâhların imalini 
Çekoslovakya hükümetinin durdur
ması şiddetli bir gerginlik husule ge
tirmiştir. 

Portekiz devleti Çekoslovakya He 
diplomasi münasebatını kesmiş ve 
Pragdaki sefaretini Portekiz tebaası
nın himayesini İtalya sefaret ve kon
soloslarına bırakarak geri çekmiştir. 
Tabiatile Lizbondaki Çekoslovakya 
sefareti de geri alınacaktır. Avrupa 
devletlerinin iki muhasım cepheye 
ayrüdıklannı bu yeni hadise bir kat 
daha isbat etmiştir. 

Feyzullah Kazan 

Üsküdar adliyesi gangını 

YakalânâıTNîirettm 
cürmümH*!!?! ®**' 
Yangından biraz evvel adliye binası 

etrafında dolaşbğı tesbit edildi 

Suçlu Nuredin 

Bu seklide 

^ 
m 

11 - 12 Ağus
tos gecesi Üskü-
darda Paşaka-
pısındaki adli
ye binasını ya
kan, yangın hak
kında ilk tahki- ' 
kat yapıldığı sı
rada; ateşin bi
nanın alt katın
daki sulh hukuk 
mahkemesi ka
leminin sokak 
tarafına isabet 
eden kısmında
ki kaplamaların 
tutuşmasile çık
tığı tesbit edilmişti, 
yangının dış kaplamalar tutuşarak 
çıkmış olması, pek tabiî olarak hadi
sede bir kaza ihtimalinden daha faz
la kasd ihtimallerinin göz önünde 
bulundurulmasını icap ettiriyordu. 

İlk iş olarak malûmatına müracaat 
edilen ve yangın gecesi daire nöbet
çisi olan Ali her şeyden ademi ma
lûmat beyan ediyor, yangım gören 
bekçi Lâtif ile, onun çağırmış olduğu 
polis memuru da, ateşin çıktığı yer
de, gaz, benzin, paçavra ve mümasili 
şeylere rasgelmediklerini ve bunların 
kokularını da almamış olduklarım 
söylüyorlardı. 

Bu hale nazaran kasd ihtimalle
rini, delillerile tahakkuk ettirmek 
müşkül olacaktı. 

Fakat buna rağmen zabıta ve ad
liye müştereken yağının sebebi üze
rinde tahkikatı derinleştirmeğe ka
rar vermişlerdi. Bu tamik ve tedkik 
sırasında bilhassa yangından kurta-
j'ilmış olan kasaların üzerinde durul
muş ve bunların vaziyetleri birer bi
rer gözden geçirilmiştir. 

İşte bu gözden geçirme sırasında 
icra kasalarından birinin, küid terti
batının tozulmuş olduğu hissini ve
recek emarelere rasgelinmiş ve zabı
ta, bunun mütehassıs ustalara mua
yene etirilerek bu bozukluğun yan
madan evvel mi, sonra mı olduğunun 
tesbitiııe lüzum göstermiştir. 

Bunun üzerine kasa ustaları kilid 
üzerinde tedkikler yapmışlar ve icap 
eden raporu da alâkadar makama 
vermişlerdir. 

Kasd ihtimalleri üzerinde incele
meler bu şekilde devam ederken, tah
kikatla meşgul olan müddeiumumi 
Tahsin, muavin Orhan ve sulh ceza 
hâkimi, her ihtimale karşı, bir defa 
da, mahkûmiyetleri kesbi katiyet et
miş şahıslann vaziyetlerini gözden 
geçirmek istemişlerdir. 

Müddeiumumîlik ilâmat daiıcsmm 
mahkûmlara mahsus olan dosyalan 

tedkik edilmeğe başlanmış, bu ted
kikler sırasında da bir ihbar vaki ol
muştur. 

İşte bu husustaki tedkikat netice
sinde; dolan dırıcüıktan mahkûmiyeti 
olan ve Beylerbeyinde oturan 29 yaş
larında Nureddinin, yangım kasden 
çıkardığı hakkındaki kanaatler te
bellür etmiştir. 

Nureddinin, yangın gecesi pek faz
la içtiği, geç vakit adliye civannda 
dolaştığı ve bundan evvelce de ötede 
beride bazı sözler sarfetmiş olduğu ta
hakkuk edince; kendisi oturduğu 
evde geç vakit yakalanmış ve hazır
lanan tahkikat evrakile, sulh ceza 
mahkemesine sevk edilmiştir. 

Hâkim B. Lûtfi; Nureddinin ilk 
sorgularını yapmış, hüviyetini tesbit 
etmiş ve cürmün mahiyetine göre da
vanın rüyeti salâhiyeti harici olmaa 
itibarUe hakkında tevkif kararı vere
rek sorgu evrakının müddeiumumîliğe 
tevdii kararlaşmıştır. Müddeiumund-
lik evrakı müstantikliğe vermiştir. 

Yapılacak istintaJç tahkikatı hadi
senin mahiyetini tenvir edecektir. 
- Üsküdar müddeiumumisi B. Tah
sin, bu iş hakkında demiştir ki: 

— Yangında ateşin dışarıdan çık
mış ohnası dolayısile kasd ihtimal
leri üzerinde yürümekte idik. Bir kaç 
cepheden yapılan tahkikat neticesin
de; yangının Beylerbeyinde oturan 
Nureddin tarafından ika edildiği an
laşılmış ve kendisi tevkif edilmiştir. 
Hakkında lâzımgelen kanunî takibat 
ve muamele ne ise ifa edilecektir. 

Nureddin. hakkında müstantiklik
çe yapüacak tahkikat bittikten sonra 
mahkemeye sevk edilecektir. 

Müdde îumumîn in beyanat ı 
Bu hadise etrafında İstanbul müd-

.deiumumîsi B. Hikmet Onat dün şu 
izahatı vermiştir: 

— Yangmm evvelâ kazaen çıktığı 
zannedümişti. Fakat Üsküdar zabıta 
ve adliyesi tarafından yapılan tahki
kat neticesinde kasde delâlet edecek 
bazı izler elde edilmiş ve bu cepheden 
tahkikat genişletilmiştir. Nihayet 
Nureddin admda bir mahkûmun va
ka gecesi yangmdan bira'z evvel sar
hoş ve şüpheli bir vaziyette adliye bi
nası civarmda dolaştığı zabıta tara
fından tesbit edilmiştir. Nureddin 
zabıta tarafından yakalanarak sor
guya çekilince cürmünü itiraf ede
rek yangmı kendisi yaptığını söyle
miştir. Nureddin tevkif edilmiştir. 

Burdur Deftertarlığı 
Ankara 20 (Telefon) — Eminönü 

mal müdürü B. Abdullahm Burdur 
vilâyeti defterdarlığma tayini yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. 

Sömikok 
Toptan fiatler 85 kuruş 

indirildi 
Ankara 19 (A.A.) — İktisat vekâle

tinden: 1 - 3003 sayılı endüstriyel ma-
mulâtuı maliyet ve satış fiatlerinin 
kontrol ve tesbiti hakkındaki kanu
nun vermiş olduğu salâhiyete istina
den sömikok fabrikasımn istihsal et
tiği sömikok satış fiatı yeniden tetkik 
edilerek bir ton Türk sömikokunun 
Zonguldak toptan satış fiatı 17,25 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

2 - Bu fiat 20/8/1937 den itibaren 
muteberdir. 

[Vekâletin yukarıki tebliği üzerine 
tahkikat yaptık. Zonguldakta bir ton 
sömikokun toptan satış fiati 18.10 
lira idi. Binaenaleyh vekâletin dün
den itibaren muteber olmak üzere tes
bit ettiği yeni fiat eskisine nisbetle 
ton başına 85 kuruş noksandır. Pera
kende satış fiati henüz tebliğ edilme-

" mistir. Maamafih toptan satışta ton 
başına 85 kuruş indirildiğine göre pe
rakende satışta da buna göre tenzüât 
yapılacağı tabiîdir.] 

Feci bir kâza 
Bir madende bir amele 

yaralanarak öldü 
Eskişehir (Akşam) — Eskişehire 65 

kilometre mesafede bulunan Taştepe 
köyündeki maden ocaklarında çok fe
ci bir kaza olmuştur. 19 ağustos per
şembe günü sabahı saat 8 de işleri
ne başlamak büzere köyden ocaklara 
giden amele muayyen saatlerinde va
zifelerine başlamışlardır. Bu taş ve 
maden ocağmda elle işleyen bir vinç 
vardır. Amelelerden birisi bu vincin 
kolunu çevirirken, kol elinden kur
tulmuş ve çok hızlı bir sadme ile ba
sma çarparak ağır surette yaralan-
masma sebep olmuştur. ZavalU amele 
başmdan akan kanlar içinde yere sc-
rümiş ve hâdiseden Eskişehir müddei
umumîliği haberdar edilmiştir. 

Bir taraftan müddeiumvunîlik tah-
kikatmı yaparken diğer taraftan ya
ralı Esldşehir memleket hastanesine 
kaldırılmış, araba ile hastanenin 
önüne getirildiği vakit ifade dahi ve-
remiyerek ölmüştür. Kazanm kendi 
hatası yüzünden olduğu anlaşılmış
tır. 

Emniyet memurları 
arasında yeni tayinler 
Şehrimize aid 

yeni emniyet ta
yinleri peyderpey 
tebliğ edUmek-
tedir. Emniyet di
rektörlüğü birin
ci şube merkez 
memurlarından 
Tahsin Fatih em
niyet memurluğu
na, dördüncü şu
be merkez me-
murlanndan Ze-» 
ki Demir iküıci 
şube müdür mu
avinliğine, üçün
cü şube merkez 

Fatih emniyet 
memurluğuna 

tayin edilen B. 
Tahsin 

memurlarmdan Zeki Akalın ikinci 
sımf emniyet amirliğine, ikinci şube 
ikinci kısım baş memuru Tevfik Üs
küdar emniyet memurluğuna, Kadı
köy merkez mumuru Tevfik Harran 
emrûyet memurluğuna, Fatih merkez 
memuru Mehmed Sürüç emniyet me
murluğuna, zabıtai ahlâkiye memu
ru Şevket Adalar emrüyet memurlu
ğuna, merkez memurlarmdan Adil 
Birecik emniyet memurluğuna tayin 
edilmişlerdir. 

NOVOTNi 
Serin ve güzel bahçesinde her 

akşam sevimli Tenor 
B A Y Y U N K A 

En güzel şarkılarmı okuyor 
Her öğleden 14,30 a kadar meş

hur NOVOTNİ orkestrası en seç
kin parçaları çalıyor. 

Tenzilâtlı jiyatlar: 
Tahldot 4 tabak 75 kuruş 

Daire Tepebaşı 

Dünkü taarruz nasıl 
başladı nasıl bitti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

porda Kırmızı kumandanın öğren
mek istediği yeni bazı mühim nok
talar hakkmda izahat vardı. Niha
yet bu kıjrmetli ve mühim keşif ra
porunun kahraman tayyarecimiz 
Atatürk kızı bayan Gökçenden oldu
ğu anlaşıldı. Rapor şudur: 

Saat 21 de Lüleburgaz-Uzunhacı -
Büyük Manika - Saray yolu ile keşif 
mıntakalanna uçtum ve Kolordudan 
emredilmiş olan yollar üzerinde gör-
dlUderimi ve düşman durumlarını a-
şağıya yazıyorum: 

Saray - Güngörmez yolunda düş
man hareketleri görülmüştür. Sara-
ym 4 kilometre şarkılıdaki sırtlarda 
durub durub lâmbaları yanan ordu
gâhlar, farları yanan 4-3 otomobil 
görülmüş ve bu kıtaya tenvir atıl
makla düşman durumu tesbit edil
miştir. Sarayın iki kilometre şima
li şarkisinde Galata deresi kenarın
da gündüz keşfedüen ve lâmbalan 
yanan büyük ordugâh çadırları gö
rülmüş ve buraya atılan tenvir bom-
basile aynca portatif çadırlardan mü-
rekkeb küçük bir ordugâh tesbit e-
dilmiştir. 

Bu keşif saat 21.45 ile 22,3 arasın
daki zaman içinde yapılmıştır. 

H a z ı r l a n a n taarruz 
On dokuz ağustos öğledenberi Ma

vinin ileri mevzilerini ele geçirmiş 
bulunan Kırmızı taraf, yirmi ağus
tos (dün) sabahına kadar Mavinin 
asü mevzileri üzerinde keşifler yap
mış ve neticede şöyle bir taarruz ter-
tib etmişti: Birinci tümen Sarayla 
Bekleme arasındaki mmtakadan, di
ğer bir tümen de Saray ve garbmda-
ki ımntakadan taarruz edecekler; 
süvari livası Yuvalı ve Egriköy üze
rinden Mavinin sağ cenahım kuşata
cak; bir piyade livası, kolordu ihti
yatı olarak Küçükmanika civarmda 
bulunacak; tank taburu Bekleme is-
tikametuıde 61 inci fırkanın emrinde 
olarak 202 rakımlı tepeye taarruz 
edecek.. 

Kırmız ı taraf i lerl iyor 
Kırmızı kolordu bu taarruz plânı

na bu sabah (dün) saat 8,30 da kesif 
bir topçu ateşi hazırlığile başladı. 
Kırmızı toplarmm bu tesirli ateşi 
sayesinde baskı altmda tutulan Ma
vi taraf ateşli silâhlan Kırmızı piya
denin ilerlemesine mâni olamıyor
lardı. Bir müddet topçu ateşi devam 
ettikten sonra Kırmızı piyadeler ken
di ağır makineli tüfeklerin ve daha 
sonra hafif makineli tüfeklerin hima
yesinde Mavi mevzilerine doğru iler
lemeğe başladüar. Bu sırada Mavinin 
bombardıman tayyareleri alçak uçuş
larla Kırmızı hatlannı bombardıman 
ediyorlardı. Aynı zamanda Mavi av 
tayyareleri de pike saldırmalarile 
Kırmızı hatlarma ve Kırmızı topçu 
mevzilerine makineli tüfek ve bomba 
ile müessir oluyorlardı. Kırmızımn 
tayyareleri muharebe sahası üzerin
de görülmedikleri için Mavi tayyare
lerin bu aradaki faaliyeti çok mües
sir olmuştur. Kırmızı piyadeler Mavi 
mevzilerine yaklaşmca tanklar bek
leme istikametinde ilerliyen piyade 
gruplarma yol açmağa başladılar. 
Fakat Kırmızı tayyareleri Mavinin 
tank defi topçusunu baskı altında 
tutamadığı için tanklarm bir kısmı 
bu defi toplan tarafmdan saf harici 
kılmdı. Mütebaki tanklar da mün-
ferid kaldıklan için piyadelerinin ge
risine çekilmeğe mecbur oldular. Bu
nu takiben Kırmızı topçu ateşini Ma
vi hatlarmm gerisine doğru kaydır
mağa başladı; Mavi mevzileri üzerin
de iki taraf birbirine karıştı ve yakın 
boğuşma başladı. Hakemler derhal 
müdahale ederek iki tarafı da tertib-
lendirmeğe başladılar. 

İkinci taarruz 
Yapılan tetkik neticesinde Kırmı-

zınm taarruzunu Mavi mevziinin de
rinliğine doğru götüremiyeceğine ka
rar verildi ve her iki taraf hakemler 

tarafından durduruldu. Bu karar 
Kırmızı kolordu kumandanlarına bil
dirildi. Kolordu kumandanı süvari 
livasını ve emrinde bulunan bindiril
miş alayını süratle Çukur)aırd civa
rına celbederek bu alayla Mavi sağ 
cenahına tazyik yapmak ve taarru
zun neticesini bu cenahta aramağa 
karar verdi. Saat 12 sularında bindi
rilmiş alay yolun pek az müsaid ol
masına rağmen büyük bir intizamla 
ve süratle yetişti. Evvelâ motosiklet 
taburu, müteakiben kamyonlara bin
dirilmiş taburlar yere inerek muha
rebeye başladılar. Saray kazası için
de Kırmızı ve Mavi kuvvetler arasın
da sokak muharebeleri cereyan etti. 
Bu taarruzla beralîer Kırmızı sağ ce
nahta Bekleme mmtakasmdaki yar
ma taarruzunu tekrarladı. Ve Mavi 
mevzilerinin derinliklerine kadar çö
kertmeğe muvaffak oldu. Bu sırada 
Mavi Saray mmtakasmdan iki piya
de alayile bir mukabil taarruz teşeb
büsü yaptı; fakat Kırmızı kolorduya 
mensub ihtiyat piyade livasmm mü-
dahalesile bu taarruzu neticesiz kal
dı. Kırmızı süvari livası da, evvelce 
aldığı emir mucibince, iki alayile Ma
vi sağ cenah gerisine taarruz etti. Ve 
bu cenahta bulunan Mavi süvari ala
yının cephesine çattı. Süvari livasm-
dan bir kısmı yaya çengine girerek 
bu alayla muharebeye tutuştu. 

Vaüiyet bu şekilde Kınnızının le
hine devam ederek saat 15 de Saray 
şarkmdaki Ortahayır sırtlarmda bu
lunan manevra komutam manevra-
nm nihayet bulduğunu emretti. Ve 
manevraya iştirak eden birlikler grup 
grup toplanarak ordugâhlara doğru 
yürüyüşe başladılar. 

Misaf ir ler imiz 
Tekirdağ 20 (Hususî) — Ecnebi 

heyetler Saray belediyesinde yemek 
yedikten sonra saat 14 de oradan ha
reketle genel kurmay heyetile birük-
te Ortabayır sırtlarına geldi ve ora
da baş hakem korgeneral Salih Omurı 
tağm manevranın bitiş vaziyeti hak
kında verdiği izahatı dinled; burada 
mareşal ve orgeneral Altay ile korge
neral Omurtağ ecnebi heyetlere veda 
ederek aynldılar. Misafirler korgene
ral Asım Gündüzün refakatinde 15,10 
da Ortabajardan hareketle doğru 
Tekirdağma döndüler ve 17,20 de İz
mir vapuruna geldiler. Yann Edime-
ye gidecekler. 

Bir artistin 100 bin 
\\\M elması caiındı 

Ketty Gallian 

HoUivuttan bildiriliyor: Burada fi
lim çevirmekte olan Fransız sinema 
yıldızı Ketty Galliamn mücevherleri 
çahnmıştır. Artistin mücevheratı 100 
bin Türk lirası kıymetindedir. Ame
rika zabıtası bu esrarengiz hırsızlan 
şiddetle aramaktadır. 

KANSIZUK 
beoîrsulik ida yeğine deva kani ihya edea Ç i n A D niTÇrHIKNS PARİS 

l^örasteııi, 

taüyet TI 
Chlorott 

Ea muntatup etibba taraf ladan tertip edilmiştir. 
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BAĞCILIK: 

Üzümleri, taze olarak, laş 
nihayetine kadar muhafazı^ 

etmek kabildir 

Memleketimizde yetişen meyvalar ata
sında, üzümlerimiz mühim bir mevki İş
gal eder. Topraklarımızın ve iklim şartla
rımızın mükemmeliyeti sayesinde, en mü
kemmel üzümlerin memleketimizde yeti
şebilmesi gayet tabiidir. 

Vücude çok faydalı ve insanlar tarafın
dan İştaha ile yenen üzümlerin hemen 
bütün sene taze olarai^ muhafazası veya 
hiç olmazsa senenin kısmı âzammda, taze 
olarak sofralarımızda bulundurulması her
kes tarafından arzu edilen bir keyfiyettiv. 

Böyle, kış ortalarında, sevdiğiniz dost
larınıza, taze üzüm çıkarılarak, yemek es
nasında takdim edilirse cidden çok mak
bule geçer. 

Asmalardan koparılan üzümler az za
manda buruşur, solar ve bozulurlar. 

Avrupada her ne kadar İktisadî olmı-
yan usullerle, serlerde taze -üzüm yetişti
rerek kışın da üzüm bulundurulursa da, 
bu usul bizde ekonomsal değildir. 

Buna mukabil, üzümlerin bozulmaksı
zın taze olarak uzunca bir müddet mu
hafaza imkânları vardır ki, biz bu usulle
ri okuyucularımıza kısaca anlatacağız. 
Fakat bundan evvel hangi üzümlerin mu
hafaza kabiliyetleri olduğunu izah etmeyi 
faydalı gördük. 

Meselâ: Çavuş, pembe çavuş, nurunigâr, 
yapıncak gibi üzümlerin kabukları çok in
ce olduklarından, bu üzümlerin uzunca bir 
müddet muhafazaları kabil değildir. 
Buna mukabil, kırmızı, beyaz rezakı, müş

küle, iskender misketi, Beyrut hurması, tilki 
kuyruğu, keçi memesi, Şam parmağı gibi 
yerli üzümlerle, Vanblân, iylkan. pemb-j 
Malağa, üşiviblând gibi üzülemrin ka
bukları kalın ve üzüm taneleri de sap
larına kuvvetli olarak yapışık olduğundan, 
taze olarak muhafazaları kolaydır. 

Üzümlerin taze ve yaş olarak muhafa
zalarında, rutubet, hararet, ziya, cere
yanı hava gibi mühim faktörlerin tesiri 
çoktur. 

Üzüm muhafaza edilecek mahallin sı
fırdan aşağı ve + 7 - 8 dereceden yukarı 
çıkarılmaması ve ayni zamanda hara
retin de sabit bulunması l&zımdır. 

Az ziyadar,, havadar, yalnız cereyanı 
hava olması icap eder. 

Evlerde şimale maruz odalar bu şeraiti 

Sebzecilik: 
Alabaş nasıl bir sebzedir, 

nasıl yetiştirilir?, 
Alabaş dediğimiz 

•e memleketimizde 
henüz taammüme 
başlıyan, arahk zi
raatı yapılan kış-
Lk sebze olarak ye
tiştirilen lahana 
cinsinden bir seb
zedir. 

Resmimiz erken 
yetişen alabaşlar
dan birini göster
mektedir. 

Bımun, cins ve nevileri muhteliftir. Baş
lıca, mavi ve beyaz cinsleri ile erken ye
tişen, turfanda nevileri meşhurdur. 

Alabaşlar, senenin muayyen aylarında, 
her üç ayda bir. yetiştirilebilir. Soğuklar
dan o kadar müteessir olmazlar. Mavi, 
menekşe renginde olan alabaşlar erken ye
tişirler ve çok turfanda körpe bir nevidir. 

Alabaşlar lahanalar sınıfından olmaları 
hasebile, onlar gibi yetiştirilir. Alabaşların 
güzel etli yemeği yapıldığı gibi, sebze çor
bası - borş - içerisine rendelenerek veya 
küçük küçük parçalar halinde katılır. 

Haşlanarak yapılan salatası da pek 
makbul ve iştaha akıcıdır. Bilhassa içeri
sinde emlâhı madeniyesi olduğundan, vü
cude faydalıdır. 

Midesi zayıf, gaz yapanlara tavsiye edi
lemez. İyi haşlanarak hardal ile yapılan 
turşusu da mükemmeldir. 

Alabaşlar; iyi hazırlanmış, kumsal, güb-
reli, biraz kireçli umuslu toprakları se
verler. 

Tohumlan, ilkbaharda, gübreli camlı 
yastıklara ekilir, bunlardan fideler eldo 
edilince, çıkarılarak 25 - 30 santim fası
lalarla yerlerine, asıl tarlasma dikililer, 
sulanırlar. Yetişinceye kadar iki üç defa 
çapalanır, tıpkı lahana gibi sulanırlar. 
Alabaşları, yaz esnasında, iki üç defa ye
tiştirmek, tohumlarını ekerek fideler elde 
etmek kabildir. Bu suretle körpe alabaş
lar elde edilirler. 

Gazetemizde int işar eden ziraat 
fazılannm iktibası ve kitap, risale 
şeklinde neşri hakkı mahfuzdur. 

ihtiva etmektedir. 
Muhafaza edilecek üzümlerin iyi kema

le gelmiş olması ve uzun müddet asmalar 
üzerinde bırakılması lâzımdır. 

Üzümlerin taze olarak muhafazaları 
için muhtelif usuller vardır: 

1 — Kemale gelen üzümleri daliarile 
muhafaza etmek: Bu usulde, ederinizde, 
serin, lıavadar, rutubetten âri, bir oda 
tefrik edilir ve arıların, diğer haşeratın 
girmemesi için pencereler ince tel kafes
lerle kapatılır. Qdanm duvarlarına ufkî 
olarak 50 - 55 şer santim mesafelerle sı
rıklar konularak tesbit olunur. Bu sırık
lar üzerine, asma çubuklarile birlikte, i:e-
sllen salkımlı çubuklar, blrbirlerinle te
mas etmemek şartile ve on beşer santim 
fasılalarla sırıklar üzerine asılırlar. 

Çubuklann her iki uçları - tebehhüre 
mâni olmak için - mumla veya aşı ma-
cunile kapatılır. 

Arasıra muayene edilir, salkımlarda üç-
rümüş veya çürtimege yüz tutmuş tane
ler varsa, bunlar, makaslarla, el dokun-
maksızm kesilirler. 

Bu suretle üzümleri, taze olarak uzun 
müddet muhafaza etmek kabildir. Bazan 
da, salkımları havi yeşil taze çubuklar», 
tellere asılı, resmimizde görüldüğü gibi, 
kaplar içerisine konulan su içerisinde mu
hafaza etmek te kabildir. 

Bu usulleri, diğer usullerle beraber, ikin
ci bir yazımızla İzaha çalışacağız. 

Muhabere Güvercinleri 
Güvercinlerin orduda 
hizmetleri büyüktür 

Geçenki yazımız
da güverclnlenn 
taksim ve tasnifi 
meyanmda, bir de 
muhabere güver
cinleri olduğunu, 
bunlar, muayyen 
noktalar arasmda, 
mektup alıp gö
türdüklerini ve bu 
maksat için bes
lenmiş, terbiye \ 
ıslah edilerek ye
tiştirilmiş güver
cinlerin bulundu
ğunu izah etmiştik. 

Resmini dercet-
tlglmiz muhabere 
güvercinleri, çok 
zeki, pek hassas, çevik hayvanlardandır. 

Muhabere güvercinlerinin boyları uzım, 
ufkilerinden ziyade amudlyeti fazla oldu
ğundan ayağına veya göğsüslerine bağla
nan mektupları emin bir şekilde nakle
derler. 

Boylarmm uzunluğu takriben, 36 - 38 
santimdir. Başı, gagası küçük, almlan dac, 
gagası ekseriyetle siyah, geniş ve mu-
kavvesçedir. Gözleri koyu kırmızı, irice ve 
etrafındaki tüyleri açık renkte, ekseri
yetle beyazdır. Gerdanı orta uzunlukta, 
fakat kuvvetlidir. 

Sırtı, göğsü kuvvetli ve genişçedir. Ka
natlan çok kuvvetli ve pek geniştir. Ka
natlarının tüyleri, açıldığı vakit, siyahtır. 
Ayakları küçük, bacaklan pek kısa ve kuv
vetlidir. 

İşte muhabere güvercinleri, evsaf itiba-
rile diğerlerinden, bu şekilde tefrik edi
lirler. 

Yukarıda verdiğimiz izahat, bir muha
bere güvercininin evsafmı göstermek
tedir. 

Güvercinlerin askerlikte hizmetleri ve 
orduda oynadıklan roller pek büyüktür. 
O kadar ki, muhtelif ve muajryen nokta
lar, iki cephe arasmda, en tehlikeli za
manlarda bile, bunlarla muhabere temini 
kabildir. O kadar ki, gece yarısı bile, uça
rak, üzerinde bağlı olan vesaiki götürüB 
ve getirirler; çok mahir, sadık hayvan
lardır. 

Cihap harbine iştirak etmiş ve harpte 
büyük hizmetleri sebkat eden bir çok gü
vercinler vardır. Bunlardan birinin ge
çenlerde telef olarak kendisine askerî me
rasim yapıldığını gazetelerde gördük. 

Merasimi yapılan bu güvercin. Ameri
kanın, Nevyork şehrinde, Jersey Farth 
Monmouth kasabasında harpte bulunmu? 
Moker adındaki güvercindir. Telef olan 
bu güvercine askerî cenaze merasimi ya
pıldığı, matbuatta intişar etmiştir. 

İsmi geçen bu güvercin, Amerika ordu-
sile beraber, Fransadaki garp cephesinde 
askerlik hizmetini yapmış ve orduya oü-
yük faydaları, yararlıklan dokunan çok 
kıymetli bir güvercm imiş. 

Elyevm, muhabere maksadile, eskiden 
olduğu gibi, bizde terbiye edilerek yetişti
rilen güvercinler vardır. Bunlar, bugün, 
ordumuzda talim ve terbiye edilmektedir. 

Bunlarm en makbul cinsleri Almanya-
da yetiştirilmektedir. Bunların teksir ve 
ıslahı diğerlerinin aynidir. Yalnız bu cins 
güvercinler çok hassas ve cesur, sadık hay
vanlardır. Muhabere güvercinleri, bütün 
tuyurdan daha fazla yaşarlar. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

Ehli, katmerli zakkum yetiştirmek 
Kadıköy, B. Ah-

med: Mektubunu
zu okuduk, sordu
ğunuz nebat hak-
kmda izahat veri
yoruz: 

Rhododendron : 
Ehli zakkum de
mektir. Buna Alp 
gülü de derler. Ya
banî zakkumlardan 
farkı, çiçeklerinin katmerli olmasıdır. 
Az çok ona benzer. Beyaz, kırmızı, 
pembe ve sarı çiçekler açar. Şüceyr halin
de güzel bir süs fidanıdır. Resmimiz kat
merli beyaz çiçekler açan ehli zakkumu 
göstermektedir. Kış, yaz nebat yaprakla
rını dökmez. 

Teksirleri — Tohum, çelikleme ve aşı 
iledir. 

Tohumlarile teksir, tıpkı Azaliya gibidir. 
Çeliklemeleri, çiçek açma zamanından 

sonra yapılır. Bunun için nebatın bir se
nelik dalları intihap olunur. 

5 - 6 gözlü ve alt kaidesindeki göz al-
tmdan çelikler kesilir, teneffüs için, yal
nız tepelerindeki yapraklar bırakılıp di
ğerleri hazf olunur. Bundan sonra çelik
ler, sekizde bu- dere kumu karıştırılmış, 
1 kıdım çürümüş gübre, iki kısım yaprak 
çürüntüsü, 2 kısım âdi toprak ile karışık 
funda toprağmdan yapılmış mahlut top
rakla doldurulmuş saksılar veya kasalar 
içerisine, kalemler, yarışma kadar diki
lir. Bunlar ya sıranın yanm gölgeli ve 
yahut ziyadar bir oda içerisine konur. Ka
bil ise, ilk zamanlar üzeri bir cam fa
nusla örtülür. Kalemleri, kökleninceye 
kadar ratıp tutmak lâzımdır. 

Çelik kalemler kök hasıl ettikten sonra, 
en iyi teşekkül etmiş olanlar, yerlerinden 
çıkarılarak diğer saksılara şaşırtılır, bu
rada bir müddet kaldıktan sonra diğer 
saksılara nakledUirler. 

Aşı ile de, bunlan teksir ve ıslah ka
bildir. Şöyle ki: 

Nebatın sağlam ve kuvvetli dalları in
tihap olunarak, üzerinde 3 göz bulunacak 
bir şekilde, keskin bir çakı ile, takriben 6 
santim boyunda kesilir. Alt kaidesinden 
üç santim mesafede ufkan ve kaUnlıgınıa 
dörtte biri kadar bir kertik yapılır, V3 
kalemden bölünürler, yalnız alt tomurcu
ğun, gözün haricinde kalmasına dikkat 
olunur. 

Aşılanacak yabanî kısım da, toprai^an 
on santim irtifamda ufkan kesilir. Diğer 
ehli kalem gibi, üç santimlik br kertik ya
pılır ve kalem bu kertiğe sıkı sıkıya yer
leştirilir, bağlanır ve macunlanır. Bir müd
det sonra meyva ağaçlarmda olduğu gibi, 
bunlar tutarlar, yekpare ehli bir nebat 
olurlar. 

Bu ameliyat bu aylarda yapılır. Bun
dan başka her hangi bir dalma, havaî 
bir tenekeli toprak koymak'şartile, kök
leştirmek suretile de teksir kabildir. 

Soğanlı çiçeklerin soğanları ne vakit 
dikiUr? 

Feneryolu, B. Ahmed Şefik: Mektubu
nuzu alâka ile okuduk. Zümbül, lâle, ner
gis, korokos, anomon, hattâ begonya ilh... 
gibi soğanlı, yumrulu çiçeklerin soğanları 
bu aylardan İtibaren toprağa, saksılara 
dikilebilirler. 

Dikilecek toprağın iyi hazırlanmış, güb
relenmiş, yaprak çürüntüsü, funda top
rağı, bir mikdar dere kumu ile kanştınl-
mış bir toprak olması lâzımdır. 

Dikilecek çiçek soganlarmın, baş taraf
ları yani kök salacak tıla kısmı, aşağı 
gelmek üzere yerlerine veya saksılara yer
leştirilmelidir. Soğanları pek derin dik
mek doğru değildir, sathî olarak dikilmesi 
daha doğrudur. 

Meselâ: Lâle, hafif bir toprakta 10 san-

Çiçekçilik: 

Amarylislerin sevdiği toprak 
ve soğanlarının dikme zamanı 

Amarylislerin sevdiği toprak; 1/3 nisbe-
tinde funda toprağı, 1/3 ince dere kumu 
ile karıştırılmış yaprak çürüntüsü, l,/3 
toprakla kanştınlmış inek gübresi çümü-
tüsü. Bu topraklarm malılûtu içerisinde 
Amarylislerin soğanları mükemmel bir şe
kilde yetişir ve güzel güzel çiçekler açar. 

Amarylislerin teksiri; soğanlarile ve so-
ğanlannm yanlanndald yavru ve soğan
cıklarladır. Tohumla da teksir kabildir, 
fakat uzun zamana muhtaçtır. Buna, ye
ni neviler elde etmek maksadile, tesalüb, 
metizaş, ibridasyon yapılacağı zaman mü
racaat edilir. 

Sunî ilkah sayesinde muhtelif renk ve 
cesamette amarylisler elde etmek kabildir. 

Amarylislerin çiçek açma zamanı; zi
raat usullerine, dikim zamanma, soğanlı 
saksıların bulundukları yerlerin hararet 
derecesine göre çiçek açma zamanı tama-
mile değişir. Maahaza, Amarylisler ekse
riyetle, nisan, mayıstan itibaren haziran 
nihayetine kadar çiçek açarlar. 

Amarylisler, mükemmel çiçek açabilme
leri için, soğanların kurak, serin ve ha
vadar bir yerde sakin bir kış devresi, is
tirahat devresi geçirmeleri lâzımdır. 

Teşrinievvel veya sani aylarında Ama
rylisler yerlerine, saksılara dikilip 10 - 15 
hararet derecesinde bulunan bir mahal
le konursa soğanlar uyanmağa başlar ve 
şubat, martta çiçek açarlar. 

Çiçek zamanı biter bitmez, soğanların 
teşekkül, inkişaf ve büyüme devresi baş
lar. Ve bu zamanda Amarylislerin güne* 
şi bol olan bir yere konması ve çok su-* 
lanması lâzımdır. 

Salonlarda yetiştirilen, orada çiçek aç
tırılan Amarylis saksıları yazın, dışarı
ya, bahçeye çıkarılması ondan sonra isti
rahat devresini ikmal zımnmda, tekrar 
içeriye alınması lâzımdır. Kylûl nihayeti
ne kadar soğanlann istirahat devresi baş
lar ve kânunuevvel veya saniye kadaU 
istirahat devresi lâzımdır. Ondan sonra 
tekrar yerlerine, saksılara dikilirler. 

Amarylisleri eylülden itibaren de yerle
rine dikmek kabildir. Ancak bu aylarda 
dikilen Amarylisler teşrinisaniden itiba
ren çiçek açmağa başlarlar. Bu takdirde 
hararet derecesi sabit ve 15 - 16 dan aşa
ğı olmıyan yerlerde, Amarylislerin bu
lundurulması icap eder. 

Bazan da meselâ; A. lutea nevinin so
ğanları dikildikten bir iki ay .son
ra, yani, eylül, teşrinievvelden İtibaren 
san renkte çiçekler açar. İhtiyar Ama
rylis soğanlarından iri iri çiçekler elde 
edilebilir. 

Amarylisler, 2 - 3 sene kadar bulunduk
ları yerlerde, saksılarda kalabilirler. On
dan sonra yerlerini, toprağmı değiştirmek 
lâzımdır. 

Toprağı değiştirileceği zaman soğanla
rın da zedelenmemesi, yavrularının ayrı
lıp diğer bir saksıya dikUmeleri lâzımdır. 
Yavru soğanlaıdan, ancak 2 - 3 sene son
ra çiçek elde etmek kabildir. 

tim derinliğinde, nergis 15 santim, zümbül 
12 - 13 santim derinliğinde dikilirlerse 
kâfidir. 

Şayet toprak funda toprağı, fazlaca 
kumsal ise, soğanları daha derine dikmeic 
icap eder. 

Soğanlan topraklanna yerleştirdikten 
sonra, toprakla soğanlarm temasını te
min zımnmda, toprağın biraz tazyik edil
mesi lâzımdır. 

Soğanlı çiçeklerin yetiştirme, üretme V0 
bakım tarzları hakkında, sırası geline» 
daha fazla izahat verileceğinden sorğula-
rmıza kısaca cevap vermeği münasip göf-
dük, o yazılanmıza daha bir müddet in
tizar etmenizi tavsiye ederiz. 

(AKŞAM) m edebî romam Tefrika No. 22 

Mektep arkadaşları 
Ve hiç kimse ona: 
— Üniversitede neler yaptın? Neler 

öğrendin? 
Diye sormıyacak, kimi yavrusunun 

gülleri babasına, çenesi anasma ben-
liyor diye avuç kadar et parçası üs
tünde falcılık edecek, kimi albümin 
hücumundan şişmiş bacaklarım gös
terip: 

— Ah kardeş, gebelik işte. 
Diye bu şeklini gizli bir gururla teş

hir edecekti. 
Annesinin durgun, lâkayd hallerin

den de bizar olan genç kız bütün ta
til mevsimini geçirmek fikrile geldiği 
İzmlrde daha fazla kalmaktan sıkıl
dı. Geldiğinin üçüncü haftasında İs-
tanbula döndü. 

Cevvaleye çok alıştığı için İzmire 
gitmesinden müteessir olan teyzesi bu 
dönüşe çok sevindi. Küçük doktoruna 
kavuşmuştu artık. Başı ağrıdığı za
man piramidon veren, romatizması 
kabarmca diz kapaklarına spirosal 
süren, patlıcan dolması yiyip midesi
ni bozduğu zaman mentalı solüsyon
larla rahat ettiren Cevvale artık onun 

Burhan Cahid 

nazarında o semtteki apartımanlann 
çoğ\ma sahip olan meşhur doktorlar 
kadar mükemmel bir doktordu. 

Böyle ufak tefek ilâçlarından isti
fade ettiği zamanlar bütün duası bu 
idi: 

— İnşallah, sen de bir apartıman 
yaptırırsın yavrum, arkamızdaki arsa 
hâlâ satılmadı. Sen doktor oluncıya 
kadar bırakırlarsa hemen yedi katlı 
bir apartıman kurdurur, safana ba
karsın. 

Daha poliklinik görmeyen bir fa
külte talebesi için bu temenni uzak 
bir hayal olmakla beraber Cevvalepin 
okşanmak ihtiyacı duyduğu gururu
nu kabartıyor, karşılaştığı menfi fi
kirlerin kalbmde bıraktığı kırıklığı 
tamir ediyordu. 

Artık kitaplarına, küçük eczanesi
ne kavuşmuştu. 

Onun çabuk dönüşüne Süheylâ da 
sevinmişti. 

Gfenç kız çalıştığı yerden on beş gün 
izin almıştı. Senede bir ay olan izni
ni ikiye ayırıp yaz ve kış aylarından 
istifade etmeyi düşünen Süheylâ din
lenmek İçin Pendikte dayısımn yanı

na gitmeğe hazırlanıyordu. 
Cevvalenin gelişi bu programı değiş

tirdi. Deniz vaktiydi. 
Cevvale ona deniz ve güneş banyo-

larma devam ederse vücutce çok isti
fade edeceğini söyledi. Pendikte bunu 
yapamıyacaktı. Adamakıllı plaj yok
tu. İki arkadaş bir başka program 
yaptılar. Vapur tarifelerini karıştırdı
lar. Nihayet Altınkuma gitmeye karar 
verdiler. 

Köşebaşında duran otobüs onlan 
Beşiktaşa indirecek, doğru Altınkuma 
giden vapura yetiştirecekti. Yol gerçi 
biraz uzundu, fakat bol bol deniz lıa-
vası almış olacaklardı. 

Cevvale tanıştığı, görüştüğü ahbap
ları arasında kendine en yakın Sühey-
lâyı buluyordu. 

Onun arasıra çalışma hayatına 
karşı isyanları olmasa daha hoşuna 
gidecekti. Fakat genç kız bu makine
leşmiş hayata bazan öyle küsüyordu 
ki o buhranlı anlarında uzanacak 
herhangi bir el onu mağlûb edebile
cekti. Bu zayıf tarafı da olmasa Sü
heylâ tam kendi kafasında bir arka
daştı. Güzin evlenip gittikten sonra 
Süheylânm düşünceleri değişmişti. 
Cevvalenin telkinleri, tesirleri genç 
bzm fikirlerini geliyordu. 

Altmkum gezintilerine başladıkları 
saman biribirlerile daha iyi anlaştık-
larmı gördüler. Oünün bir çok saatle

ri beraber geçiyordu. Bir balık kadar 
yü2mesini bilen Cevvale arkadaşını da 
denize alıştırmakta güçlük çekmedi. 
Öğle sonlanna kadar devam eden bu 
deniz gezintisi çok neşeli geçiyordu. 

Fakat bu sefer de bir tesadüf iki 
arkadaşın rahatım kaçınr gibi oldu. 

Her sabah plaja şık bir motörbotla 
ve şişman hanımı üe gelen orta yaş
lı bir adam bir gün yalmz olaı-ak gel
mişti. Hafta arası tenha olan plaj yol
cuları artık biribirlerini tanıyorlardı, 
îki arkadaş iskelenin ta ucundan de
nize atlama talimleri yaparlarken bu 
adam da yanlarına geldi. Güzel vü
cutlu iki genç kızın bu hareketleri ho
şuna gitmiş olacaktı. 

Cevvale en yüksek yerden ok gibi 
atlayıp çıkıyor. Süheylâ da ondan ce
saret alıyordu. 

Gene bir seferinde iskeleye çıkan 
Cevvaleye: 

— Bravo küçük hanım, dedi. Şu 
yüksekten atlamanın da bir metodu 
var mı Allah aşkmıza. 

Cevvale bu göbeği ve gerdanı sark
mış baba adamı cevapsız bırakmak 
istemedi: 

— Tabiî var efendim. 
— Öğretir misiniz? 
— öğretmek göstermek demektir. 

Bizim gibi bir çok atüyanlan görü
yorsunuz. Dikkat ederseniz kâfi! 

Fakat o bu konuşma fu'satmı de

vam ettirmek istiyordu. 
— Sizin atlayışlarınıza bayıUyorum, 

Ne de güzel.. 
Fakat lâkırdısı yarıda kaldı. 
Cevvale yüzüne bile bakmadan: 
— Pardon, dedi ve kurbağa gibi sıç

radı. Denize atladı. 
Biri nar çiçeği, biri havaî mavi ma^ 

yolarile dahp çıkan iki genç kızı te
dirgin eden bu konuşmadan sonra 
bü: daha iskeleye çıkmadılar. Tapta
ze vücutlerini sıcak kumun içiue 
sakhyacak gibi serilip yattılar. 

Konuşuyorlardı. 
Tatile girmiş, gürbüz vücutlerini en 

güzel sporla terbiye etmeğe başlamış 
neşeli iki genç kız gevezeliği ile konu
şuyorlardı. Plaja gelen şişman kadın» 
larm nasıl sütiyen bağladıklarını, yüa» 
me bilmiyen yaşU başlı erkeklerin big 
metre derine gitmeden nasıl çırpmıp 
korktuklarını, plaja şık elbiselerile 
geldikleri halde soyununca bacakla-
nnın çarpıkhğı, göğüslerinin düşük
lüğü, kalçalarının kalmlığı meydana 
çıkan kadınların biçimsizliklerini bi-
ribirlerine anlatıp gülüşüyorlardı, M 

Pek yakınlannda kumlar hışırtısı 
ile beraber kendilerine yabancı gelmi-
yen o sesi işittiler: |i 

— Şimdi de güneş banyosu ha|; 
Doğrusu böyle güzel vücutleri olanla! 
denizde de, karada da ne yapsalar yâ  
kıstırırlar. (̂Arkası var), ; 

,T^ 
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Manevra kırmızıların nihaî 
muvaffakıyetile bitti 

lar oluyordu, önde ve arkada infilâk 
neticesi dumanlar gözükmekte ve 
bımları takiben top sesleri işitilmekte 
İdi. 

Millî Mücadelenin tamnmış ku
mandanlarından bir zata yaklaşarak 
bu görmekte olduğum vaziyetin izah 
edUmesini rica ettim. Sayın general 
bir taı-aftan dürbüıüe ufukları takib 
ederken diğer taraftan da şu izahatı 
lütfetti, tabiî keUme, kelüne ıstüah-
l a n ile birlikte değil mealen hülâsa 
lediyorum: 
i — Kırmızı topçu Mavi taraf mev
zilerini şiddetli topçu ateşi altına al
dı. Bakınız önde ve arkada patlama
lar oluyor. Kırmızılar tarafında gör
düğünüz patlamalar harp endahtla-
rıdır. Bunların mefruz mermileri ne
reye düşeceği tesbit edilmiş oralarda 
bombalar pathyor. Şimdi saat do
kuzdur. Bu topçu ateşi yarım saattir 
devam ediyor. Fabrikada yapılan bu 
bombalar, istihkâmcüar tarafından 
mevzilere işaret olarak bırakılmıştır. 
Hulâsa, kırmızıların Maviler cephe
sindeki yarma hareketi başlamadan 
evvel hakikî bir hazırlık yapıldığı gö
rülüyor. En mükemmel ecnebi ordu-
larmda da hazırlığın bundan daha 
iyi yapılabileceğini sanmam. Kırmı
zının bu vaziyeti karşısında Mavi ta
raf, müdafaada gösterilmesi lâzun 
gelen en büyük sükûtu ve metaneti 
gösteriyor. Silâhlanna ve tertibar 
tına emin olarak kemali azimle Ku:-
mızımn yarmasım bekliyor. Mavi 
tayyareler ve topçular azamî surette 
vazifelerim yapmaktadırlar. Yarma-
n m mahiyeti şudur: Kırmızı, k^vvetı-
nm mühün kısmı Ue Saray ve Küçük 
Manika arasmda Mavi tarafı yarmak 
istemesidir. Bundan gaye Midye hat
t ı ricatini kesmektir. 

— Ne kadar topçu iştirak ediyor? 
— Yirmi kadar batarya görüyo

rum. Dumanlar öyle gösteriyor. 
— Tayyareler? 
— Geçid resmmde sayarız. Bugün 

30-40 tanesini gördük, 
Tayy^eler hakkmda daha malû

mat istedim. General beş türlü tay
yaremiz olduğunu söylediler. Haki
katen de gök yüzü kimi büyük, kimi 
küçük, kimi münferid, kimi grup ha
linde, kimi yüksek, kimi alçak, sayıl
ması müşkül olacak kadar çok tay
yarelerle 'dolmuştu. Bunlardan bom
bardıman tipi olanlan, kumanda he
yetinin toplann ve tankların bulun-
duklan yerler üzerinden geçiyorlar, 
mefruz bombalanm bırakıyorlardı. 
Avcı tayyareleri bunlara yol gösteri
yordu. Avcı tayyareleri bazan baş a-
sağı düşer gibi hareketleri yapıyor
lardı. Bunlarm ne taraf tayyareleri 
olduğunu saym generale sordum: 
Mavi olduğunu söyledi. Bu sırada ge
neralin yanma İsmet İnönü, Şükrü 
Kaya ve Saraçoğlu gelmişlerdi. Hep 
birlikte büyük bir alâka Ue harekâtı 
seyretmeğe başladılar. 

Tam rnanasUe cehennemi bir va
ziyet hasıl olmuştur. 

Büyük taarruz 
Saat dokuz buçuktu. Kırmızılann 

büyük taarruzu başlamıştı. Kulağı
ma bu ana baba grünü içinde şu cüm
le parçalan çalınıyordu. 

— Maviler bomba atıyorlar tank-
lara.„ 

— Kırmızılar Mavi avcı hatlarmı 
gfcçtUer, 

— Şimdi tanklar iki yana gidiyor, 
tarıyor, sağa sola dönüyorlar, düş
man mevkii aslîsini arıyorlar. 

önümüzde jayılan ovada bir insan 
ve makineli silâh dalgası harekete 
geçiyordu. Yer yer dumanlar kaban-
yordu. Kırmızılann demin maskeli 
duran g:ördüsümüz tanklan Mavile
re dofnı hücuma geçmişlerdi. Piya
de de bunlara refakat ediyordu. Mit-
ralyözler. toplar, bombalar, ve Mavi 
tayyarelerin motor sesleri ortalığı 
büyük bir gürültüye boğuyordu, öy
le zamanlar oluyordu ki, bilhassa ba* 
şımjzın üstünde uçan tayyarelerin 
uğultusu yüzünden yanımızda ko
nuşanların sesleri işitiiemiyordu. Bir 
aralık havaya bir işaret sütunu yük
seldi. Bu Kırmızılar taraftndan ken
di topçulanna verilmiş bir işaretti. O 
noktadaki ntev7İIeri aldıklarını, bina

enaleyh, endahtm daha ileriye yapıl
ması icab ettiğini bildiriyorlardı. 

Süngü süngüye gelmek üzere üerli-
yen iki tarafı hakem heyeti durdurdu. 
Kırmızı tayyarelerin geç kaldığı söy
leniyor. Bir noktada fazla tekasüf ol
duğundan burasınm düşman topçu
suna hedef teşkil edeceği tenkidi üe-
ri süriUüyor. 

Büyü Öndere bakıyorum: 
Alâka Ue takip buyuruyorlar 
ve bazı cümlelerle noktai na
zarlarını izhar ediyorlar son
ra ecnebi misafirlerimizin a-
rasında geziyorum. Erkânı 
harbiye reisleri, ataşemili-
terler deniz ve hava ataşele
ri, baston suretindeki manev
ra iskemlelerini açıp ilişmiş
ler.» Gördüklerini defterleri
ne not ediyorlar. 

Diğer tanınmış bir generalimize 
Kırmızı tayyarelerm ne için gecikti
ğini sordum. Onlar hücum dakikası
nı beklemişlerdi. Hareketlerini öyle 
ayarlamışlardı. Halbuki MavUer da
ha atik davrandılar. Cevabım aldım. 

Hakem heyeti nihayet hareketi 
durdurdu. Seyri nadir olan bu mey
dan muharebesine şimdi Kırmızıların 
bindirilmiş kuvvetleri de iltihak ede
cektir. «Bindirilmiş kuvvet» demek 
kamyonlara bindirilmiş piyadeler de
mektir. Bunlar arkada ihtiyat olarak 
bekletilmekte iken Kırmızı kumanda 
heyetinin verdiği kararla yola çıka-
nlmıştır. Maksadları Maviyi yandan 
vurmaktı. Gelişlerini seyretmek üze
re otomobülerle başka bir mevkie 
gittik. Hâlâ dört bir yanımızda top
lar, mitralyözler ateş edip duruyor
du. Tâ yanımıza isabetler oluyordu. 
Bereket versin ki bunlar yukanda 
bahsettiğim işaret bombaları idi. Hep 
mefruzdular. Bize bir zaral-ları olrm-
yordu. Bu müthiş muharebenin orta-
smda masallardaki harb eden erkek 
gibi dolaşıyorduk. 

M a v i t a y y a r e l e r i n h a r e k e t i 
Bir aralık Mavi tayyarelerin bu sa

bahki hareketi hakkında hava kuv
vetleri kamutanlarımızdan albay Şe
fik Çakmaktan malûmat rica ettim. 
Beni tenvir ettiler. Diğer menabiden 
de topladığım malûmat dahil olmak 
üzere bildiriyorum: 

— Sabahleyin Mavinin mevzii ke
şif faaliyeti yapıldı. Kırmızının taar
ruz hazırlıklarmı haber almca Mavi
nin hava' kuvvetleri bütün hazırlık-
lan ile buna tevcih ettiler. Saat 9 da 
bir bombardıman kuvveti 9 tayyare-

lik olarak Kırmızının hedeflerini al
çaktan ve yüksekten bombardıman 
ettiler. Bu zaman zarfında Mavinin 
av tayyareleri bu taarruzu himaye 
ediyorlardı. Aynı zamanda açıkta 
gördükleri canlı hedeflere tank ki» 
talarma ve kumanda karargâhlarına 
taarruz ediyorlardı. 

S a r a y k a s a b a s ı n d a 
Üsküdar Baha mezarlığmda bekle

yip. Çukur yurd mevkiinde bindiril
miş kuvvetlerin heybetli gelişine ras-
ladık. Önde motosikletler., ne tarla, 
ne hendek tamyorlar. Her manü aşı-
yorlair.. arkadan kamyonlar piyade
lerini çıkarıyorlar. Bunlar da karşı 
sırtlara doğru yayılıyoriar. 

Dün gece geç vakit Kırmızılar ta-
rafmdan almdığı haberi verilmiş olan 
Saray henüz Mavilerdedir. Bindiril
mişleri seyrettikten sonra Atatürk 
ecnebi misafirlerimize veda ettUer. 
Biz de ecnebilerle birlikte Mavilerin 
hâlâ müdafaa ettikleri ve sokak ke
narlarındaki evleri siper tutarak en-
dahtta bulundukları Saray kasabası
na girdik. Saray, Osmanlı tarihinde 
ordularm Avrupaya doğru akınlar 
yaparlarken konakladıkları, eyyam 
görmüş bir yerdir. Şimdiki manza
rası: Yepyeni bembeyaz evlerile şip
şirin asri bir kasaba., güzel bir mey
danı, bir klübü var... Bahçesinde pa
ketlerimizden çıkardığımız sandoviç-
lerimizi, yemişlerimizi yedikten son
ra başka bir tepeye gittik. 

Burada semamızda tayyare muha
rebesi oluyordu. Ecnebi misafirlere 
son vaziyet anlatıldı ve nihayet Kır
mızıların nihaî muvaffakiyeti ile ma
nevranın bittiğini öğrendik. 

Göğsümüzün üstünde Atatürkün 
imzasım taşıyan (Türkyie birinci 
kolordu manevrası hatırası) olan 
madalyalar var. Bunlardan manevraya 
iştirak eden bütün kahraman asker
lerimize de birer tane dağıtüacakmış. 
Göğsümüzün içinde de Türk askerle
rine karşı muhabbetle kabaran bir if
tihar hissi var. Orduyu bu mükem
meliyette makineleşmiş bir hale geti
ren ve onu bu deı-ece intizamla hare
ket ettirip ecnebi misafirlerimize 
karşı yüzümüzü ağartan devlet ve 
ordu büyüklerine Türk milleti ne de
rece sevgi duysa ve minnet hissetse 
yeridir. 

Yann (Bugün) Edimeye, gidece
ğiz. General Kâzım Dirik bir nutuk 
söyliyecektir. Öbür gün de (Yann) 
Çorlu ile Sarajt arasında düz bir ova
da kurulan tribünlerde büyük geçid 
resmim seyredeceğiz. 

VELt NURt 

izmir enternasyonal fuarı 
dün merasimle açıldı 

Marmarada yabancı 
tahtelbahir görüldü mü? 

Resmî makamlarda malûmat yok Limnl 
civarmtla da bir tahtelbahir oörünmiis 

Marmara denizinde yabancı bir ı 
tahtelbahir görüldüğü hakkmdaki 
rivayetler devam ediyor. Dün bazı 
gazeteler tahtelbahiri Hamidiye kru
vazörünün gördüğünü ve parola sor
duğunu, geminin cevab verecek yer
de denize daldığım yazıyorlardı. Bu 
rivayete göre Hamidiye hadiseyi tel
sizle her tarafa bildirmiş ve Boğaz
larda ica() eden tedbirler alınmıştır. 

Yeni neşriyat üzerine tekrar alâka;-
dar makamlara müracaat ettik. Ha
diseye dair hiç bir malûmat mevcud 
olmadığını öğrendik. 
Limni civarında meçhul bir 

t a h t e l b a h i r 
Atina 20 — Limnos namındaki 

Yunan vapuru kaptanı, Limni ada-
smın 15 mil şimali şarkîsinde derüz-
den çıkan milliyeti meçhul bir tah
telbahir ve biraz ötede de 12 cankur
taran simidi gördüğünü bahrî ma
kamlara tebliğ etmiştir. Kaptan bu
nun Ciudad de Cadiz ve Armuro na-
mmdaki İspanyol gemilerini torpille
yip batıran tahtelbalıir olduğunu tah
min ediyor. 

i s p a n y a n ı n p r o t e s t o s u 
Valensiya 20 — Hükümet, ticaret 

vapurlanna mütemadiyen yapüan 
tecavüzler meselesini tedkik etmiş 
ve buna karşı devletlere bir protesto-
name göndermeğe karar vermiştir. 

Londra 20 — İngiliz bayrağım çek
mek suretüe kendisini takib etmek
te olan meçhul torpito muhriplerinin 
elinden kaçmış olan bir İspanyol va
puru Cezair limamna iltica etmiş
tir. İspanyol vapuru Cezair limanın
dan ayrılmamakta zira mezkûr tor
pito muhriplerinin kendisini açık de
nizde beklediklerini zannetmektedir. 

Bir delikanlı tabancasını te
mizlerken tabanca ateş aldı, 

yaralanarak öldü 
Alemdarda Akbıyık civarında otu

ran Fuad adında 19 yaşında bir de
likanlı dün evinde tabâncasmı te
mizlerken kazaen patlamış ve çıkan 
kurşunla yaralanmıştu:. Yaralı Fuad 
Gülhane hastanesine kaldırılmışsa da; 
aldığı yaraiufl Lcsirile ölmüştür. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
kili B. Celâl Bayarm nutku takib 
etmiştir. Çok alkışlanan bu nutuk
lardan sonra Celâl Bayar makasla 
kapıdaki kurdeleyi kesmiş ve davet
lilerle içeri girerek ayn ayn bütün 
paviyonları gezmişlerdir. İktisad Ve-
küi muvaffakiyetlerini gördüğü pa-
viyon sahiplerini millî ve iktisadî 
müesseselerimizin müdürlerini ve 
fuara iştirak eden ecnebi müessese
leri müdürlerini tebrik etmiştir. Üç 
saat süren fuardaki tedkikler esna
sında İngiltere paviyonu ziyaret edil
diği zaman İngüiz konsolosu tarafın
dan B. Celâl Bayara zarif bir buket 
verilmiştir. 

Celâl Bayarm beyanatı 
Vekil fuar gazinosunda istirahat 

ederken gazetemize şu beyanatta bu-
lımmuştur: 

— Sergi geçen senelere nazaran 
daha iyidir. Her sene ilerlemekte ol
duğunu gördüğümüz İzmir Enter
nasyonal fuan gelecek seneler için da 
çok ümid vericidir. Buranın, nut
kumda da işaret ettiğim veçhile bir 
hususiyeti vardır ki sadece bizim 
okonomimize hizmet etmekle kalmı
yor, sosyal vazife de görüyor. 

Sergide bu sene nazara çarpan ye
ni işlerden birisi de yeni ve kıymetU 
yerli mallamın teşhiri, devlet fabri
kalarının, hususî teşebbüslerin yeni 
millî hayatımıza getirdikleri eserleri
nin ilk defa olarak burada gösteril
mesidir. Memlekette sınaî ve iktisadî 
hayat jöikseldikçe ' İzmir Enter
nasyonal fuarı da ihtişamını arttırı
yor. Şu halde memleketin iktisadiya-
tmdaki terakki hamlesini görmek 
istiyenler için İzmir fuannı ziyaret 
ve tedkik etmek icab eder. 

Sergi için çalışanlara şu dakikada 
takdir hissi besliyorum. Milletimiz 
burada yerli eserleri ve ayni zaman
da dost memleketlerin teşhir ettik
leri eşyalan görmelerinde büyük fay
da mülâhaza ettiğim için herkesi İz
mir Enternasyonal fuannı ziyarete 
davet ediyorum.» 
Ü z ü m K u r u m u n d a t e d k i k a t 

iktisad Vekili yarın (bugün) öğ
leden evvel Türkofisde ve üzüm kuru
munda bazı tetkikler yapacak, üzüm 
kurumunun yeni inşa ettirdiği mo
dem incir ve üzüm imalâthanelerini 
gezecektir. Vekü saat 17 de üzüm ku
rumu tarafından Avrupa için 400 ton 
yaş üzüm yüklenecek olan İsveç ban
dıralı Ema vapnjunda şereflerine ve
rilecek çay ziyafetinde bulunacak, 
bundan sonra şehri gezecektir. B. Ce
lâl Bayar pazar sabahı kotrasUe İs-
tanbula hareket edecektir. 

î k t i s a d V e k i l i n i n n u t k u 
iktisad Vekili B. Celâl Bayar Fu

a n açarken söylediği nutkunda, İs
met İnönünün Fuara hususî bir ehem
miyet atfettiğini kaydederek, Fuan 
sadece İzmire has iktisadî bir eser de-
ğü bütün memleketin her şubesini 
faaliyete sevkeden büyük bir âmil ola
rak tanıdığım söyliyerek: 

— İktisadî elamanlarımız arasm
da Fuarımızı, bizi daima terakkiye 
götüren bir Fuar olarak kabul ediyo
ruz. 

Demiştir. B. Celâl Bayar, Fuarın ik
tisadî cepheden temin ettiği muvaf
fakiyetin ayni zamanda sosyal cep
heden de ehemmiyetli olduğunu Kül-
türparkm terbiyevî tesirler icra ede
ceğini söyledikten sonra bu husus-
lan temin eden Vali B. Fazh Gülecin, 
Belediye reisi ve onun çalışkan arka-
daşlarmm himmetlerinden bahset
miş ve demiştir ki: 

— Fuar muvaffak olmuştur ve 
muvaffakiyeti tevali etmektedir. Hiç 
şüphe etmiyorum ki bu muvaffakiyet 
daima ilerliyecek ve temadi edecek* 
tir. İzmir fuannı şimdi gördüğümüt 
zaman takdirle eserlerini müşahede 
edeceğimiz miUi müesseslerimiz ve 
hususî teşebbüslerimizle fuara gelen 
ecnebilerin teşhir ettikleri asar ile de 
zevk duyacağız. Bilhassa bu meyan-
da üç dört devletin resmen iştirakin
den büyük haz duymaktayız. Fuann 
her sene gösterdiği tekâmühi temin 
eden mahallî çalışmanın yanı başın
da hükümetin yardımlanm zikreden 
Belediye Reisine diyebilirm ki bu yar-
dmı İzmir için olduğu kadar bütün 
memlekete şamil bir hakikat için de 

devam edecektir. İzmir fuarmın her 
sene ilerlediğini kaydettim. Bu UerlO' 
mek devama mazhar olacağım ilâve 
eyledim. Fakat fuarın arzumuz veç
hile tam ve kâmU bir şekle getiril« 
mesi için muhterem Ebediye Reisi* 
nin nutuldarında dedikleri gibi mü-
k»nel bir sergi saraymm biran evvel 
inşa edilmesi lâzımdır. Takında bu sa
ray inşa edildiği takdirde sergi tam ar
zumuza muvafık mütekâmil bir şekil 
alacakttır. Bu hususta da yakında 
muvaffak olacaklarını ümid ederim, 
tzmirin çahşkan Belediye Reisi şü^ 
hesiz vatanperver ve teiniz İzmirlile
rin hissiyatına tercüman olarak ba^ 
na hükümet hakkında ve bilhassa 
Büyük Şefimiz Atatürkümüzün yük
sek şahsiyetleri hakkında söyledikle
rinizi kendilerine anyen söylemeği 
milli ve vicdanî bir vazife addedece
ğim ve bundan çok yüksek bir şeref 
duyacağım. İsmet İnönü hükümeti 
memleketin en küçük derdi ile en ya
landan alâkadar büyük işleri başar
mağa alışmış olduğunu bilirsiniz. 
Büyük Şefimiz Atatürke gelince: Bu 
mümtaz şahsiyeti sadece Türkiyede 
değil bütün cihanda takdir etmiyen 
bir ferd yoktur. Atatürk bize hıra-
f elerden kurtulmuş yep yeni hür ve 
müstakü bir vatan hediye etti. Biz 
Atatürkün şahsî kıymetiıü ancak 
vatanımızla ölçebUiriz. Atatürk bi
zim nazarımızda vatan kadar kıy
metlidir. 

Belediye reisinin nutku 
Belediye Reisi B. Behçet Uz nut

kunda fuann bütün Türkiye için ne
şe kaynağı, iç ve dış ticaretimiz için 
çok müsaid bir tanıma ve tanıtma 
yeri olduğunu Büyük Şefin kurtuluş
tan sonra yeni Türkiyenin iktisad ve 
doktrinleıini İzmirde verdiğini, fuar 
çalışmalannın İnönü hükümetinden 
çok müzaheret gördüğünü, Türk mil
letinin Atatürkün gösterdiği hedefle
re tereddüdsüz koştuğunu, Atatürk 
rejiminin ve Cumlıuriyetin hükü
metle halkı en sıkı bir şekilde kay
naştırdığını kültür park ve fuann 
Cumhuriyet feyizleri üe yükseldikle
rini söyledikten sonra Başvekilimi
zin geçen seneki irşad ve direktifle
rinden büyük ilhamlar alındığım, İk
tisad Vekilimizin fuaıa her hususta 
yardımda bulunklanm söylemiş ve 
Nafia Vekilinin tenzilâtlı tarifelerle 
gösterdiği alâkanın kıymetini anlat
mıştır. Belediye Reisi, Trakya Genel 
müfettişliğine, İzmir ve Manisa vali
lerine vilâyetler ve ticaret odalanna 
fuara iştiraklerinden dolayı teşek
kürlerini büdirmiş, fuara iştirak e-
den millî müesseslerimizin eserlerin
deki güzellik ve fevkalâdeliğe işaret 
ederek demiştir ki: 

— Kemalist Türkiyede güzeMğin, 
yenUiğin ileri hamlelerin sonu dura
ğı yoktur. Biz asırlarm en büyük a-
damı. Aziz Önderimiz Kemal Ata-
türkten aldığımız emir ve işaretle da
ima jrmiye giden, daima ileriye ko
şan bir milletiz. 

Belediye Reisi fuann gelecek sene 
daha iyi olacağını, kültür park ve 
fuann bilhassa Başvekilimizin çok 
candan alâka ve yardımlan ile her 
yıl biraz daha genişleyip güzelleştiğini, 
yavaş yavaş millî bir toplantı yeri 
haline geldiğini, söylemiş ve îktisafl 
Vekiline doğru dönerek şu sözlerle 
nutkunu bitirmiştir: 

— KıymetU İktisad Vekilimiz Ce
lâl Bajrar, saym ve sevgili Başvekili
mizin ve sizin himayelerinizde mem
lekete. İzmire bir çok faydalar temin 
eden fuannuzı açtığımzdan dolan 
zati âlinize teşekkür ederek İzmirli
ler namma bir ricada bulunacağım. 
Ulu Önderimiz Atatürke talimleri
mizle beraber lütfen söyleyiniz ki, bu 
güzel semanın altmda, bu lâciverd 
denizin kıyılarında yaşıyan inkılâbcı, 
çalışkan ve yiğit Egelüer her işte. her 
yerde ve her zaman onun gösterdiği 
yoldadırlar. Onu dünya durdukça 
başımızda görmek saadetimizdir. Bi
le emanet ettiği Cumhuriyeti ve kur-
lw*îtı Ant yurdu korumak en bü
yük \Tizifemiwiir. Bu uğurda bütün 
Egeliler tek bir Türk çibi kanımızla 
canımoı feda etmeğe hazmı. Çok 
yaşa Atatürk... 

file:///Tizifemiwiir


-̂ ••#̂ r. 

Sahife 8 A K Ş A M 21 Ağustos 193̂ / 

mı 

Şanghay nasıl bir yerdir ? 
Avrupa ve Amerikanın ihtişamile Çinin 
sefaletinin bir araya toplandığı şehir 
Dünyanın hiç bir şelırinde Şanglıayda olduğu 
kadar muhtelif ırlc ve dine mensub adam yoktur 

Şang hayda beynelmilel ımntakadan bir görünüş 
Uzak Şarktaki yeni hadiseler, 1932 

de olduğu gibi, bütün dünyanın na-
zan dikkatini Şanghay üzerine çe
virdi. Bu şehir beş yüz milyona yakuı 
nüfusu bulunan Çinin en büyük tica
ret merkezi olduğu gibi nüfusunun 
çokluğu itibarile Londra, Paris, Ber
lin, Nev York ve Tokyodan sonra dün-
yanm altmcı büyük şehridir. 

Mavi nehir havzasmm teşkil ettiği 
orta: ve asıl Çinin bütün dünya ile 
kapısı şehirdir. Nüfusu dört mil
yondan fazladır. Bunun bir mil
yonu 1848 senesinde Çin ile harbeden 
İngiltere ve Fransa tarafmdan Nan-
kinde kabul ettirilen muahede mu
cibince burada tesis olunan beynel-
müel mmtaka ile Fransız mmtaka-
smdadır. Kalanı Çapei tesmiye edilen 
Çin mahallesinde yaşıyor. 

Ecnebi ve Fransız mmtakalann-
daki halkın da kahir ekseriyeti Çin
lidir. Ecnebilerin başlıcası yirmi bin 
kişi tutan Japonlar ve gene yirmi 
bine yakın olan beyaz muhafız deni
len Rus mülteciler ve on bin kişi tu
tan İngiliz tebaasıdır. İngiliz tebaa
sından çoğu Hintlidir. Bunlar ara
sında Bombaydan hicret eden sir 
Sason da: vardır. Bağdaddan Hindis-
tana ve oradan Şanghaya nakleden 
bu milyoner Musevi, Londrayı geride 
bırakan ve Nev-York ile rekabet eden 
eflâke ser çekmiş muazzam apartı-
man ve ticaretgâh binaları yaptır
mıştır. Bunlan işletiyor. 

Bir mUyona yakın Çinli, ecnebi 
idaresi ve zabıtası sayesinde huzur 
İçinde yaşadıklarından çok zengin ol
muştur. Mavi nehirin havzasmda 
250 milyon halk yaşar. Bunlar bütün 
ihtiyaç] armı Şanghay vasıtasUe te
min ederler. 

Beynelmilel mmtakanm belediyesi 
ve zabıtası burada yaşıyan muhtelif 
ecnebi milletlerin mümessillerinden 
mürekkeptir. En ziyade Japonlar uya
nık olup intihaplara tek nüfusa kadar 
iştirak ettiklerinden belediye idare
sine hâkimdirler. 

Mmtakanm muhafazası için efra-
dmm ekserisi beyaz Rus olmak üzere 

gönüllü teşkilâtı vücuda getirilmiş
tir. Zabitleri İngilizdir. Mmtakanm 
muhafazası için Japonya, İngiltere, 
Amerika ve Fransa askerî ve bahri 
kuvvetler bulundurmaktadırlar. Bun
lan istedikleri kadar artırabilirler. 
1927 haidiseleri esnasmda İngiltere 
bütün İngiliz imparatorluklarmdan 
getirttiği kuvvetlerle Şanghaydaki 
İngiliz muhafaza kuvvetini 20,000 
kişiye çıkarmış ve sonradan tedricen 
bunlan geri almıştır, 
îngilterenin ve bütün Avrupauın ye 

kadar dansederler. 
Servet ve sefahat ayni zamanda 

cinayetleri de çoğaltmıştır. Bilhassa 
Amerikadaki gangsterleri taklid 
eden haydudlar ve insan kaçıran teş-
küâtı Şanghayda almış yürümüştür. 
Bu haydudlarm teşkilâtı bütün Çinli 
tacirleri haraca kesmiştir. Hairacı 
mvmtazam vermiyen her hangi taci
rin cesedini Vangpu nehrinin ça
murlu sulan 12 kilometre uzaktaki 
Mavi deryaya götürmektedir. Gangs
terlerin korkusundan Çinli tacirleı* 

Beynelmflel mmtakadaM binalardan biri 
Amerikanm Cinde yatırdıklan mil-
yai-larca İngiliz liralık sermayenin 
yüzde altımşı Şanghayda bulundu-
ğıma nazaran bu şehrin ne kadaı; 
zengin olduğunu fazla izah etmeğe 
hacet yoktur. 

Şanghay zengin olduğu kadar da 
sefahat yeridir. Londra ve Paris 
Şanghaym yanmda hiç kalmaktadır. 
Barları ve dans salonlan dünyaya 
şöhret salmıştır. Buralan gayet güzel 
Çinli ve Rus kızlan ile dolmuştur. 
Bunlardan her biri 6 pense sabaha 

Şanghayda ÇUn mahallelerinde (aifi 

beraberlerinde müsallâh muhafızlar 
gezdiriyorlar. Bımlann çoğu Bolşe-
viklerden kaçan Çarlık ordusunun za
bit ve küçük zabitleridir. 

Maahaza cihayet ve haydudluk 
benynelmilel mmtakada yapüamıyor. 
Burada', ekseriya âmirleri Japon ve 
İngUiz zabitleri bulunan polis teşki
lâtı Londra ve Tokyo zabıtalan kadar 
sıkıdır. Lâkin beynelmilel mmtakanm 
hududundan birkaç metre ötede 
gangsterler ve haydudlar istedikleri 
gibi cirit oynıyorlar. 

Şanghaya (Büyük Okyanosun in
cisi) lâkabi verilmiştir. Bir derece 
doğrudur. Avrupa ve Amerikanm bü
tün ihtişamı burada toplanmıştır. 
Fakat Avrupa ve Amerika medeniyeti
nin muazzam eserleri yambaşmda Çi
nin en derin sefaleti de yaşamaktadır. 
En kibar klüplerin yambaşmda af
yon köşeleri vardu:. Dünyada hiç bir 
şehirde bukadar muhtelif ırk ve din
den olan adamlar toplanmamıştır. 
Şalnghaya lâyık olan asıl unvan 
(Asrî Babil kulesi) bulunuyor. 

Ayni zamanda Şanghayda üç türlü 
kaza usulü ve kanun caridir. Çinli 
şehrinde idamı mucib bir haJ Fransız 
mmtakasmda hiç bir mesuliyeti ve 
eczayı müstelzim olmaz. Yalmz iki 
İşten yani afyonculuk İle komünist
lik fiilinde üç mmtakada da aynı ce
za verilmektedir. Beynelmilel mmta
kada afyon İçen yahut komünistlik 
yapan bir Çinli yakalanırsa Çinli bel
denin zabıtasma teslim edilir. Cezası 
idamdır. — F, 

Çekirdeksiz kuru üzüm 
ihracatını kontrol 

Tatbik edilmeğe başlanan nizam 
namede mühim esaslar var 

Ankara 20 (Akşam) — Vekiller he
yetince tasdik edilerek 15 ağustostan 
itibaren meriyete giren «çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatmm murakabesi» 
hakkındaki nizamnameye göre Tüv-
kiyeden ihraç edilecek çekirdeksiz ku
ru üzümler aşağıdaki hükümler dai
resinde kontrole tabi olacaıktır: 

1 — Kontrol İzmirde yapılacaktır. 
Maamafih İktisad Vekâleti lüzum gö
receği diğer yerlerde de kontrol mer
kezleri açmağa salâhiyettardır. 

2 — Gayri safî 25 kiloya kadar 
gönderilecek numuneler veya yolcu 
beraberinde götürülecek ayni mik-
dara kadar çekirdeksiz kuru üzümler
le vapur ve gemi kumanyaları için 
250 kiloya kadar liman ve iskeleler
den çıkarılacak çekirdeksiz kuru 
üzümler kontrolden hariç olacaktır. 

3 — Çekirdeksiz kuru üzümler tah
ta, bez veya kâğıd üzerine serilerek 
kurutulacaktır. Bunlar bulunmadığı 
takdirde, yerde taşsız ve temiz top
rakla yapılmış bir sıva tabakası üze
rinde üzümlerin kurutulması caizdir. 

4 — Çekirdeksiz kuru üzümleri ih
tiva eden çuvalların gayri safî sık
leti 100 kiloyu geçemez. 

Çuvallann kaldınlması veya indi
rilmesi gibi işlerde çengel veya kan
ca kullanılması ve beşten fazla çuva-
Im birbiri üzerine konulmak sureti-
le istif edilmesi yasaktır. 

5 — Müstahsil tarafından satıla
cak üzümlerin temiz, taşsız kâfi de
recede kurutulmuş salkım çöplerin
den aynlnuş, yabancı koku ve lezzet
ten âri ve ıslatılmamış olması şarttır. 

İşleme yerleri ve işçiler hakkında 
aranacak şartlar İktisad Vekâletince 
jrapılacak bir talimatname ile ayn-
ca tesbit olımacaktır. 
İhraç edilecek kuru üzüm

lerin vasıf lan ve tasnifi 
İhraç edUecek çekirdeksiz kuru 

üzümlerin içinde, birbirine yapışmış 
üzüm tanelerinden hasıl olup <To-
pan» adı ile bilinen külçeler ve kal
bur makinesinden çöplerle karışık 
olarak düşen küçük, etsiz, bozuk ta
nelerden mürekkep olup kalbur altı 
denilen üzümler bulunmıyacaktır. 

Üzümlerin sülfür diaksit mikdan 
on binde yedi nisbetinden fazla ola-
mıyacaktır. 

Çekirdeksiz kuru üzümler aşağıda 
yazıh tiplere göre hazırlanmış olarak 
İhraç edilecektir: 

A ) Standard tipler, 
B) Hususî tipler, 
Standard tipler «normal» ve «in

ce» namile iki kısma aynlmışıtr: 
Normal Standard tipler 7 numara

dan 12 numaraya kadar altı tipten 
ve ince standard tipler de 17, 18, 19, 
20 ve 21 numaralı beş tipten ibaret
tir. Bu tiplere göre hazırlanmış üzüm
lerin kutuları markalanarak ve üze
rine tiplerin isimleri yazılarak ihraç 
edilecektir. 

Her sene ihracat mevsimi başında 
İktisad Vekâleti kontrol memuru ile 
Vekâlet tarafmdan seçilecek iki, ti
caret odasınca üzüm ihracatçıları 
arasından seçilecek ve borcasa seçile
cek bir zattan mürekkep bir heyet 
teşkil olunacak, bu heyet nihayet 
bir eylüle kadar o seneki standard 
tip ntimunlerini tesbit edecektir. 

Standard tiplere göre ihraç edile
cek çekirdeksiz kuru üzümlerin bu 
nümımelere uygun olması şarttır. 
Ancak yüzde beşe kadar bir Tolerans 
kabul edilebilecektir. 

Ambalaj nasıl olacak? 
Nizamnamede ihraç edilecek çekir

deksiz kuru üzümlerin ambalajı hak
kında da hükümler vardır. Bu hü
kümlere nazaran standard tiplere gö
re hazırlanmış üzümler haricen 
39 - 39,5 X 27 - 28 X 15 -15,50 santi
metre ebadında tahta kutular için
de ihraç olunacaktır. Bu kutuların 
başlıklan ve yanları 10 -12 ve kap
lan 6 - 9 milimetre kalmlığmda ola
caktır. Bununla beraber İktisad Ve
kâleti yukanda yazılı ebadı değiştir
meğe ve standard tiplerin bilûmum 

veya bazı numaraları için, çekirdek
siz kuru üzümlerin kutu içinde ayrı
ca kâğıda sarılmasını mecburî kıl
mağa salâhiyettar olacaktır. Kutu
lar üzerine konulacak yazı ve işaret
ler kızgın presi âletleri ile basılacak
tır. Standard tiplerin numara ve 
isimlerinin kutu üzerindeki yerleri 
İktisad Vekâletince tesbit olunacak 
ve bu yerler sabit olacaktır. 

Hususî tiplerin ihracında, çuval 
müstesna olmak üzere her türlü ku
tu ve sair ambalajlar kullanılabile
cektir. 

Topan ve kalbur altı her türlü 
ambalajlar içinde ihraç olunabile-
cektiı-. 

Bunlardan başka nizamnamede 
kontrolün ne suretle yapılacağına ve 
nizamnameye aykırı hareket edenle
re tayin olunacak cezanın mikdanna 
dair hükümler vardır. 

Zeytin mahsulü 
Bu sene diğer yılların 

üç misli olacak 

Bir zeytin âah 

tzmir (Akşam) — Ege mmtakasi-
nın bu seneki zeytin mahsulü çok gü
zel ve verimlidir. Köylüler, bu sene
nin bereket senesi olduğunu söylüyor
lar. Diğer yıllara nazaran bu sene 
zeytin mahsıüü üç misli olacaktır. 
Ağaçlar, mahsulle yüklüdür. Mevsi
min kurak gitmesine rağmen baz* 
yerlere hafif düşen yağmurlar, zey
tin mahsulü için çok faydah olmuş
tur. 

Bir gencin muvaffakiyeti 
Gümrükler ta

rife müdürlüğün
den mütekaid B. 
Hakkınm oğlu * 
Reyan Paris üni
versitesi hukuk 
fakültesinde li
sans yaptıktan ' 
sonra yazdığı«Les 

conflits de quali-
fications dans les 
droits français, 
anglo - saxon et 
italien compares»^ 
mevzulu tezi mü
dafaa ederek hukuk doktoru olmiış-
tur. 

B. Reyan ayni zamanda Sorbonda 
ve yüksek siyasî ilimler mektebinde 
de tahsilini ikmal etmiş, bu arada 
Londı-a ve Viyanada ilm ve lisans ci
hetlerinden malûmatım tevsi edereM 
yurda dönmüştür. "1 



Atatürk hava muharebesi hakkmda hava kumandanından iahat ahyor Manevra sahasmda üç kolu birleştiren enstantane 

İsmet İnönü dürbünle harekâtı taklb ediyor 

Hariciye Vekilimiz Yunan Genel Ruımay Başkam ile görüşüyor 

9Dngü füngüy^ Askerlere su tevtf Tanklar siperleri aşarkeh, 

â 
njadder ava hattında Topçular manevra «ahasında bir nehri geçerkm 
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Bugün Macarlarla yüzme, su topu ve 
atletizm müsabakaları yapılacak 

Geceleyin de güreşçilerimiz dûnga 
şampigonlarile karşılaşacaklar 

İstanbul şampiyonluğunu kazanan ve bugün Macarlara karşı oynıyacak takı
mın esasını teşkil edecek olan Galatasaray Vaterpolo oyuncuları antrenörlerile 

bir arada 
Bugün ve yarın ecnebi temaslarile 

dolu çok faal bir spor haftası olacak
tır. Dünyanın en kuvvetli ekiplerile 
yapılacak olan atletizm, su topu, jrüz-
me ve güreş müsabakalan bu spor
lar üzerinde mevsimin en mühim te-
maslannı teşkil etmektedir. Bu mü
sabakalar hakkmda okujoıcularımıza 
izahat veriyoruz: 

A t l e t i z m müsabaka lar ı 
paras ızdır 

Atletizm müsabakalan bugün ve 
yarm Kadıköy Fenerbahçe stadında 
millî takımımızla Macar şampiyon
ları arasında yapılacaktır. Teşvik 
müsabakası mahiyetinde olan yarış-
larm bütün meraklılar tarafmdan 
seyredUmesi için federasyon iki gün 
devam edecek olaH bu yanşlara du
huliye koymamıştır. Herkes jrarışlan 
bedava olarak seyredebilecektir. 

Bu müsabakalar için dün Macaris-
tandan gelen, sekiz atlet şunlardır: 

Giens: Son yapılan bir müsabaka
da 10,4 gibi fevkalâde bir derece ya
pan bu atlet Macaristan rekordmeni-
dir. Burada 100, 200 ve bayrak koşa
caktır. 

Vadas: 400 metreyi 48 de koşan bu 
koşucu 800 metreyi de 1.55 den aşağı 
koşmaktadır. 

Ratoni: 1500 de 3,57 dakikalık de
receyi her zaman rahat rahat tutan 
Ratoni Avrupamn en kuvvetli muka-
vemetçilerindendir. 

Nemet: Uzım koşularda dünyanm 
en iyi atletleri aracında yer alan bu 
atletin 5000 de derecesi 15 dakikaya 
yakmdır. 

Sabo: Maniah koşularda çok sivril-
miş bir atlettir. Son müsabakalannm 
birinde 110 metreyi 15,1 de koşmuş
tur. 

Sanni: Bu atlet Maicar dekatlon 
şampiyondur. Birçok müsabakalarda 
çok ijd dereceleri olan Sanninin en 
iyi derecesi sırıkla atlamadadır. 4 met
reden fazla atlıyan bu atlet Berlin 
olimpiyaülarmda sırıkla atlama dün
ya altıncısı olmuştu. 

Bunlara mukabil bizim atletleri
miz de bugün en İ3d formunda bu
lunmaktadır. Müsabakalarm çok he
yecanlı olacağı ve bazı müsabakalai:-
da yeni rekorlar kaydedileceği tah
min edilmektedir. Ezcümle 110 ma
nialıda Faiğin ve 400 de Melihin çok 
iyi dereceler yapması beklenmekte
dir. 

Cumartesi günü saat 16 da başla
mak üzere şu müsabakalar yapıla
caktır: 100, 800, 3000, uzun atlama, 
sınkla atlama, gülle, 4x100 bayrak, 
110 manialı. 

Pazar günü müsabakalara gene 
saat 16 da başlanacak ve şu yanşlar 
yapılacaktır: 200, 40(|, 1500, 5000, 
yüksek atlama, cirid, çekiç, disk, Bal
kan bayrak, üç adım, sırıkla atlama. 

Bu müsabakalar neticesinde bir 
hafta sonra Bükreşe sekizinci Balkan 
oyunlarma gidecek millî talom belli 
olacağı için bütün etletlerimiz en iyi 
derecelerini yapmağa çalışacaklardır. 
Y ü z m e v e su topu maç lar ı 

Avrupanm en kuvvetli yüzücüleri
ne ve su topu takmuna malik olan 
Macarlar şehrimize kuvvetli bir kad
ro ile gelmişlerdir. Gelenler arasmda 
bu mevsim dünya sürat şampiyonu 
Çiki geçmiş yüzücüler bulunmakta
dır. 

Son yapılan Avrupa su topu şam
piyonasında en kuvvetli rakipleri 
Almanları da kolayca: 3 - 1 yenen Ma
carlar bugün Avrupa şampiyonu ad
dedilmektedirler. Buraya gelen ta
kımda Macar millî takımmda yer al
mış oyuncular bulunmaktadır. 

Buna' mukabil bizim yüzücülerimiz 
ve bilhassa Galatasaraylı rekordmen 
Halilin bu mevsim ardarda rekorlar 
kırması çok iyi bir vaziyette olduğu
nu göstermişti. Halilin Macar şam-
piyonlai'i karşısında alacağı derece
ler heyecanla beklenmektedir . 

Bundan başka ilk haricî temasmı 
yapacak olan su topu takımımızm 
pişkin Macar osomculann karşısında 
ne derece muvaffak olacağı merak 
edilmektedir. 

Müsabakalar bugün saat 14 de 
Moda havuzımda yapılacaktır. 

Yarın gene Modada yapılacak olan 
yarışların ikinci kısmı da saat 4 de 
başlıyacaktır. Haricî temaslar nokta-
smdan haiyli toy olan yüzücülerimi
ze muvaffakiyetler ve hayırlı bir baş
langıç temenni ederiz. 

G e c e k i güreş ler 
Bu gece bir müddettenberi şehri

mizde bulunan Macar, Estonya, Fin
landiya ve İsveç güreşçilerile ilk gü
reşler yapılacaktır. Aralarmda birçok 
dünya şampiyonlatı bulunan bu gü
reşçiler hakkında birkaç gün evvel 
etraflıca malûmat vermiştik. 

Tumua şeklinde yapüacak olan bu 
güreşler evvelce de yazdığımız gibi 
üç gece devam edecektir. Bu güreş
ler esnasında Balkan müsabakalan 
için millî takımımızın 56, 66 ve 72 ki
loları da seçilecektir. Diğer kilolarda 
güreşecekler tayin edilmişlerdir. 

Güreşçilerimizin menecerliğini ya
pan bay Kemalden aldığımız malû
mata göre bu gece şu güreşler yapı
lacaktır: 

61 kilo: Birinci güreş Yaşarla Ke
nan arasında ikinci güreş Rasimie 
Finlandiyalı Kerkain arasmda yapı
lacaktır. 

79 küo: Birinci güreş Rızıkla Fin
landiyalı Nordling arasmda, ikinci 
güreş Adnanla Kasımpaşalr İsmail 
arasında yapılacaktır, 

87 kilo: Birinci güreş Mersinli Ah-
medle İsveçli Kaduje arasmda, İkinci 

Bugünkü spor 
hareketleri 

1 — Kadıköyde Macarlarla at
letizm maçı, saat 16 da. 

2 — Modada Budapeşte - İstan
bul muhteliti arasında yüzme ve 
su topu maçları, saat 14 de. 

3 — Gece Taksimde festival gü
reşleri, saat 21,30 da. 

At yarışlarının 
beşinci haftası 

Yarınki yarışlar arasında 
3500 metrelik bîr koşu var 

Yann Veliefendide yapılacak at ya-
nşlan geçen dört haftanmkilerden 
çok daha enteresandır. Şimdiye ka
dar her hafta yalnız beş yanş yapıl
makta idi. Yann koşuların sayısı altı
ya çıkarılmıştır ve bunlardan biri 
3500 metre gibi uzun bir mesafe üs
tündedir. 

3 ve daha jmkarı yaştaki halis kan 
İngüizler arasmdaki ilk koşunun me
safesi 1400 metredir. Buna Temru, 
Copaine, Bekâr, Nansuk, Sülün, Ros-
toaca gireceklerdir. Yanşm ikramiye
leri 255 liradır. 

İkramiyeleri 255 lira ve mesa:fesi 
1600 metre olan ikinci koşu yanmkan 
Arap ve halis kan Arap taylara mah
sustur. Bunda Atillâ, Mesud, Ceylân, 
Yümaz, Karakuş; Nazima ve Merzuk 
koşacaklardır. 

Üçüncü koşunun mesafesi 2600 met
re, ikramiyeleri 255 liradır. Bu yanşa 
dokuz hayvan iştirak edecektir. Müş
terek bahis bu en kalabalık koşu ile 
3500 metrelik beşinci koşu üzerine ol-
duğımdan bahsi müşterekçilerin hay
li sıkmtı çekmesi ve kazanan atların 
bu yüzden iyi para vermesi ihtimali 
vardır. Bu koşuda Bayburd, Andre Bu 
Mahmure, Olga, Ceylân, Ayhan, Se-
miramis, Mavzika, Yüksel yarışacak-
laSrdır. Bayburd 65 kilo ile koşacak, 
diğerleri sırasile eksilerek Yüksel 52 
kilo ile yarışacaktır. 

Dördüncü koşu 3 ve daha yukaıı 
yaştaki yerli halis kan İngiliz arasın
da ve 2000 metre üstündedir. İkrami
yeleri 3200 liradır. Bu yanşa Girgin, 
Dafya:, Baylan girecektir. 

Beşinci koşu dört ve daha yukarı 
yaştaki halis kan Araplar arasında 
ve ikramiyeleri 320 liradır. 3500 metre 
üstündeki bu yarışa Vural, Benli Boz 
ve Ünlü girecektir. 

Vilâyet birinci tecrübe koşusu adı 
verilen altmcı yarışın mesafesi 1400 
metredir. İkramiyeleri 750 lira olan 
bu yanşa üç ve daha yukan yaştaki 
yarım kan ve saf kan Arap tay ve at
lan girecektir. Bu yanşta' koşacak 
hayvanlar Giüüzar, Nazan, İnci ve 
Dumandır. s. G. 

Hakemleri davet 
T. S. K. atletizm federasyonu başkanlı

ğından: Aşağıda isimleri yazılı arkadaşla
rın Macar atletik klüb gençleri ile yapıla
cak müsabakalarda hâkem durmak üzere 
teşrifleri rica olunur. 

B. Unvan - Adil Giray - Naim Karaos-
man - Rıza - Hüsameddin - İhsan - Ceh-
dl - Cezmi - Besim Koşalay - Ahmed İh
san - Sadık Ekrem - Sudi - Rauf - Se
mih - İbrahim Hoyi - Mustafa Ühan 
Ferhad. 

Kongreye davet 
Anadolu klübü başkanlığından: 
21 Ağustos cumartesi günü saat (15) de 

fevkalâde kongre yapılacağından âzanm 
Şemşipaşadaki klüp merkezine gelmeleri 
tebliğ olunur. 
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güreş Mustafa ile Estonyalı Nes ara
sında yapılacaktır. 

Ağır sıklet: Birinci güreş Samsun
lu Ahmedle İsveçli Niman arasında, 
ikinci güreş Çobanla Finlandiyalı 
Nistnım arasmda yapılacaktır. 

Bu sıraya göre Macar Zanburi ile 
Estonyalı Palusalu ilk geceki güreş
lerde yer aJmıyacaklardır. 

Müsabakalainn en heyecanlısı ya
rı ağır ve dünya birinci ve ikincisi 
olan İsveç ve Estonyalı güreşçilerle 
bu ayarda birer güreşçi olan Mer
sinli ve Mustafanın güreşleri olacak
tır. 

Üç gece dünyanm en naındar p 
üstadları karşısında zor bir imfihan 
geçirecek olan pehlivanlarımıza mu
vaffakiyetler temenni dileriz. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN K A N I I R T E M — Tercüme iktibas hakkımah'uzdur. 
, Tefrika No. 937 

Genç Türklerin Avrupada neşrettikleri 
gazeteler, ihtilâlci bir hizip 

Ta ki Abdülhamidin müstebidane 
ve tahribkâr mesleğine hizmet eden 
paşa ve beyzadeler nihayetsiz nimet 
ve zevk, israf ve sefahet içinde ha-
jrat sürerken millet ve vatan aşkile 
istibdada karşı isyan ederek bin tür
lü mihnete, aizaba. katlanan başka 
gençlerin birer hürriyet amelesi gi
bi deruhde ettikleri işi başarmağa na
sıl çalıştıklan açık olarak anlaşüa-
bilsin! Abdülhamid bir taraf dan da;-
hilde böyle baş kaldırmağa cüret eden 
gençleri ezmekle uğraşıyor, diğer ta-
rafdan da hariçte Ahmed Rıza ve Mu-
rad beylerle damad Mahmud paşa 
nezdindeki teşebbüslerini Sabahaddin 
beye karşı da tekrardan usanmıyor
du; onu da İstanbula avdete ikna için 
pek çok uğraşıyordu. 

Babasmm vefatmdan iki sene ka
dar sonra Lütfullah bey papas kıya-
fetile İstanbula girmek isterken arka
sından yetiştirilmiş bir jurnal Ue yar 
kalanmış, muhafaza altında saraya 
götürülmüş, valdesinin yanma veril
miş, meşrutiyete kadar sıkı bir taras-
sud altında tutulmuştur. Damad 
Mahmud paşa ile oğulları hakkmda 
verilmiş idam hükmünün kuru bir 
tehdidden ibaret bulunduğu bu mua
mele ile bir kat daha teeyyüd eyle
mişti. 

Enformasyon ajansınm 13 haziran 
1906 tarihinde verdiği malûmata gö
re: Lütfullah bey a;ğabeyini avdete 
ikna memuriyetile padişah tarafın
dan bir defa Parise gönderilmiş, fa
kat muvaffak olamıyarak geriye dön
müştür. 

Damad Mahmud paşamn ölümü 
üzerine Brüksel elçiUği de uhdesinde 
bulunan Paris büyük elçisi Münir pa
şa tarafından (1) verilen emir üzeri
ne Brüksel başkonsolosu Emin Aslan 
bey Mahmud paşanın oturduğu dai
reyi mühürlemişti. 

Fakat Mahmud paşanın vefatından 
evvel ehemmiyetli evrakı emin bir ye
re tevdi edilmiş olduğu için bu mua
meleden sarayca beklenilen semere 
- yani paşanm memleket dahilinde 
kimlerle münasebette bulunduğu hak
kmda malûmat - elde edUememiştir. 

Damad Mahmud paşamn hatıratı
nı yazmış bulunduğunu (Milliyet) ga
zetesinde okuduğum bir mektupta 
görmüştüm. Bu hatırat neşredilse 
Abdülhamid saltanatının saraya ait 
meçhul kalmış bir çok noktalan şüp
hesiz ki tenevvür ederdi. 

Abdülhamid meşrutiyetin ilânına 
kadar arkası kesilmiyen Jön Türk neş
riyatını tatil ettirmekle boş yere uğ
raşmıştır. Zaten bunlardan biri ka
pansa diğeri intişara başhyordu. Dok
tor İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet 
beyler tarafmdan çıkanlıp evvelce ta
til edilmiş olan (Osmanh) gazetesi 
gene neşriyata koyularak Abdülha
mid aleyhinde propagandasmda de
vam ediyordu. Orada, burada muhte
lif namlar altında siyası ve mizahı 
gazeteler bu propaganda)a teşdid ey-
liyordu. 

Bu gazetelerin başlıcalan şunlar
dır: 

Cenevrede Tunalı Hilmi beyin çı
kardığı Ezan (1896), Londrada Hür
riyet (1896), Kahirede Kanunu Esasî 
(1897), ingüizce ve türkçe Yıldız, türk-
çe ve ermenice Sadkyı Millet, Cenevre
de Hakikat (1897), Meşrutiyet (1900), 
Emel (1900), Doğru Söz (1906), Pariste 
ve Kahirede türkçe Şûrayl Ümmet 
(1902), Şûrayi Osmanî (1906), Kahi
rede Mizan, Türk (1903), Saib beyin 
çıkardığı Sancak (1900), Londrada 
Emin Hindiye tarafmdan türkçe, arap-
ça, farsça çıkarılan Hilâfet, Tuna, 
Terakki (1906), Kahirede Enini Maz
lum (1899), Mizahî Zuhuri (1901), 
Ahali (1905), Anadolu (1903), Cenev
rede Mizahî Beberuhi (1898), Mizahî 
Dûvul (1901), İttüıad, Hürriyet, Lâk
lâk, İstirdad (1901), Rumeli, fransız-
ca I.a foudre (1901), Pariste İntibah 

i-(1900), Havatım, İş
veni Fikir (1907), Eley-

yam, Arnavutluk, Selâmet. Yıldınm, 
Hak (1900), İstikbal, Cenevrede İnti

kam (1900), Kahirede Mizam Adalet 
(1900), Tokmak (1901), fransızca Le 
Monitör Otoman, Le Liberal Otoman 
(1901), Şark, Muvazene, Albania, La 
federation ottoman (1903). 

Bunlardan başka ilmî mahiyette 
Şikagoda Şikago sergisi (1893), Ka
hirede Musavver Şark (1900), Cenev
rede İçtihad (1904), Pariste Şark ve 
Garp (1896), Kahirede Mecmuai Ke
mal gibi mecmualar da çıkarılıyor
du (2) 

Bunlardan bazılarımn ömürleri pek 
az oluyordu. Abdülhamid bu ahrara-
ne neşriyata karşı gelmek ü2ere Pa
riste iki gazete çıkartıyordu. Bunlar
dan biri Mısırlı Ebu Nazarenin diğeri 
de Nikolaidisin idaresinde idi. 

Ebu Nazare genç Türklere hücum 
ile kalmaz. Mısırı işgal eden İngilizler 
aleyhinde de neşriyatta bulunurdu. 
Abdülhamidin bu iki gazetesi meşru
tiyetin ilâmna kadar devam eylemiş
tir. İttihad ve Terakki cemiyetinin 
Manastır meriıezi şubesi de son za
manlarda Manastırda (Ne5Târi Haki
kat) namile bir gazete çıkarmağa baş
lamıştı. Mahzenlerde, ormanlarda ha-
zırlamp müstensihle basılan bu gaze
tenin muharririnin yazısı anlaşılma
mak üzere ilk üç nüshası günü Kufî, 
diğer altı nüshası da talik yazısile çı
karılmıştı. (Onuncu nüshası ise Manas
tırda hürriyetin ilân edildiği 10 tem
muzda neşrolunmuştur.) 

Bütün Jön Türk gazetelerinde ga
ye - Abdülhamidden para çekmek için 
çıkarılan gazeteleri bu meyanda say-
rmyacağımız tabiîdir - Abdülhamid 
saltanatını yıkmaktı. Fakat tecrübe
ler yalnız gazete neşriyatile bu işte 
muvaffak olmamn imkânsızlığım 
gösteriyordu. Bu imkânsızlık Avrupa-
daki Jön Türlslerce de hissolunmuş 
bulunmalı idi ki 1905 senesinde ara
larında bir ihtilâlci hızbm da peyda 
olduğu görülmüştü. 

Bu hizbin Pariste Le soir gazetesin
de neşrettiği programda şu maddeler 
münderiçti: 

1 — Osmanlılar için hürriyet ve 
adalet namına bütün milletin kıyamı; 

2 — İstanbulda âzası hareket reis
leri tarafından seçüecek bir selâmeti 
umumiye komitesinin ihdası; Osmanh 
olmıyanlann bu komiteye girememesi; 

3 — Abdülhamid ile veliahdin, şey-
hislâm ile idarei hamidiyede mület 
kam içenlerin kanun harici sajalma-
ları; 

4 — Beşinci sultan Murad ile cins 
ve mezhep farkına bakılmıyarak bü
tün politika mahkûmlarmın kurta
rılmaları; 

5 — Bazı tarikatların dağıtılması ve 
irticaa yanyacak bazı mukaddes eş
yanın muhafaza altma alınması. 

6 — Bir kanımu esasî hazırhyacak 
bir meclis seçmeğe haddi bulûğa var
mış bütün Osmanhlarm davet edü-
mesi; 

7 — Âzası bu meclisten münavebe 
ile seçüecek muvakkat bir ihtUâl mah
kemesi teşkili; 

8 — İşkencelerin ve imtiyazlarm il
gası, 

9 — Serbesti ve aralarmda Abdül
hamid idaresine hizmet etmiş olanlar 
bıüunsa dahi bütün ecnebilere hür
met ve mallannı sıyanet, 

10 — İnzibatı muhafaza için yeni 
bir polis teşkili, 

11 — Bütün Osmanlılar için kanu
nen müsavat, 

12 — Osmanh meclisine en az yir
mi beş yaşında olanların arayı umu
miye ile âza olabilmesi, 

13 — Düyunu umumiye için Avru
palılara ciddî teminat, 

14 — Teşkil edilecek muvakkat hü
kümet tarafından kanun harici ilân 
edilenlerden maadası içüı kanunu 
esasinin ilânile beraber umumî af. 

(Yaşasın hürriyet!) nisadile biten 
bu beyannameyi yazan Yusuf Fehmi 
beyden başka bu gurupa Jön Türkler
den kimlerin dahil olduğu bilinmiyor. 

(Arkası var) 

(1) Alfred Durand: Jeune Turquie, vellto 
Franr.e. Münir paşa için Belçika kralı hu
zuruna kabul merasimi yapılmamıştır. 

(2) Matbuat umum direktorlüğünco 
neşredilen (Dünya matbuatına bir bakı§) 
risalesi. 

A' 
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Sermed Serab pencerenin kenarın
daki iskemleye oturmvış, Nadide için 

yapacağı şiirin kafiyelerini bulmağa ça
lışıyordu. O hep böyle yapardı. Evvelâ 
tasarladığı msriTnTT̂ PTiin kafiyelerini 
sıralar, ondan sonra mısraları mey
dana çıkanrdı. HMIÜZ yirmi beş ya-
çmda olan genç ve heveskâr şair, 
Nadide için delidivane oluyordu. 

Lâkin ne fayda ki Nadide onun bii-
yük şiir dehasmı anlamıyordu. Ah bir 
kere genç kız bunu anlasaydı. Kendi
sinin ne büyük, ne derin, ne hassas 
bir şaiı- olduğunun farkma varsaydı. 

Aksi gibi Sermed Serabın şiirlerini 
hiç bir mecmua da neşretmiyordu. 
Şimdiye kadar şür göndermediği 
mecmua, hâttâ gündelik gazete kal
mamıştı. 

Lâkin bunlardan hiç biri de basü-
mamıştı. Şöyle iyi basılmış, şık bir 
kitabı olsaydı her halde Nadidenin 
kalbinde heyecan fırtınaları kopara
bilirdi. 

Nihayet, Sermed Serab kadar ver
di. Şık bir şiir kitabı bastıracaktı. O 
günden sonra genç şair için hümmali 
ve son derece zevkli bir çalışma baş
ladı. 

Yazdığı bütün aşk; şiirlerini top
ladı. En güzellerini seçti. Bir kaç yeni 
şiir de yazdı. Şimdi bunları bastır
mak kalıyordu. 

Ah, Naidide için ne büyük bir sür
priz olacaktı. Bir gün ona bastırdığı 
şık kitabını götürecek, eserlerinin 
çıktığını, basıldığını gayet tabiî gö
ren bir üstad tavrile ve büyük bir sü
kûnetle: 

— A... Bak az daha unutuyor
dum... Yeni bir kitabımı basmışlar... 
Sana bir tane vereyim... diyecekti. 

O zaman çantasından bir kitap çı
karacak, ilk sahifesine Nadide için 
uzım bir ithaf yazacak, genç kıza ve
recekti. Sermed Serab bunu düşün
dükçe sevincinden deli olacak radde
ye geliyor, kendi kendine: 

— Ah, diyordu. Ah o günü görecek 
miyim?... 

Müsveddeleri çantasmda, evvelâ 
kitapçı kitapçı dolaştı. Hiç bir kitapçı 
bu meçhul şairin garip şürlerini bas
mağa cesaret edemiyordu. 

Nihayet karar verdi. Kitabmı ken
di hesabına bastıracaktı. Hem böyle 
olmasına seviniyordu da... Son de
recede güzel olan şiirleri her halde 
kapısüacaktı. Kitabı daha piyasaya 
çıkar çıkmaz haftasmda tek nüsha 
kalmıyacakü. O halde kitapalan 
zengin etmekte manâ mı vardı? 

Kendi kitabmı kendi bastırır ve bir 
hafta içinde zengin olurdu... Yalnız 
zengin değü, zengin ve meşhur ola
caktı. Bu sefer de birer birer matba
acıları dolaştı. Lâkin istediği gibi şık 
ve güzel baskılı bir kitap neşretmek 
İçin epey pai'aya lüzum vardı. 

Halbuki yirmi beş yaşma kadar ha
yatım yalmz şiir yazmakla geçiren 
genç şair şimdiye kadaor hiç bir yerden 
beş para kazanmış değildi. Şimdi o 
kadar paı-a bulup şür kitabmı nasıl 
bastıracaktı? 

Bu para meselesi genç şairin belini 
Xena halde büküyordu. Ne yapmalı 
idi?... Nereden para' bulmalı idi?... 

Birdenbire aklma gene dâhiyane 
bir fUdr geldi. Aksaraydaki babaxian 
kalma küçük ev ne güne duruyordu? 
Hemen o günden tezi yok, evin kapı
şma: «Satıhk hane» lâvhasııu ya
pıştırdı. Fakat bu parasızlık zama-
nmda da küçük eve kimse alıcı çıkmı
yordu. 

Halbuki Sermed Serabın beklemeğe 
de hiç tahammülü yoktu. Bunun için 
ucuz mucuz evi sattı. Kendisine an
cak kitabmı bastıracak kadar pai'a 
lâzımdı. Ondan fazlasını ne yapacak
tı? Kitap piyasaya çıktıktan ve satıl
dıktan sonra nasıl olsa adam akıllı 
«engin olmıyacak miydi?... 

Evin parasını alır almaz, hemen 
matbaacıya pey verdi. Müsveddelerini 
bıraktı. Kitabının derhal basılmasını 
sıkı sıkı tenbih ettL 

Aldığı bütün ev parasını bu işe tah
sis etmek niyetinde idi. Bunun için 
kitabın en güzel, en bahalı kâğıta ba
sılmasını istiyordu. 

Genç şair hiç bir masraftan çekin
miyordu. Ev parası tamamile kitaba 
gitmişti. Şimdi Senned Serabıa yar 
tacak yeri yoktu amma gönlü sevinç 
içinde idi. Gecelerini arkadaşlarında 

geçiriyordu. Onun beklediği şey kita-
bm biran evvel basılması idi. Kitap 
basıldıktan sonra saadet, servet, şöh
ret, hepsi ona elini uzatacaMı... 

İş bir kere kitap basüsın... 
Nihayet beklenüen büyük gün gel

di çattı. Kitabm bütün formaları ba-
sümıştı. En güzel kâğıda, fevkalâde 
nefis bir kap yaptırdüar. 

Kitabının herşeyinin tamam oldu
ğunu gören Sermed Serab adetâ se
vincinden zıp zıp sıçrayacaktı... Ki
tabı hemen kitapçılara dağıttı... 
«Kalbimde şafak..» şür kitabmm bü
tün camekânlara konulmadı için ki-
tabcılara sıkı bir tenbih geçUdi. 

Sermed Serab bir kitabı ciltlettir
di. Çantasma koydu. Heyecandan kal
bi dvu^cakmış gibi atarak sevgüisinin 
evinin yolunu tuttu. Kendisini adetâ 
bur rüya içinde sanıyordu. Vakıa evi 
barkı gitmişti. Biraz da borçlanmıştı. 
Üstü başı pek eskimişti. Elbise alacak 
pai-ası da yoktu amma, ai'ük hülyası 
tamamlanmıştı. Bir hafta sonra bü
tün kitaplai'i satıldığı zaman herşey 
değişecekti. Fakat asıl mühim olanı 
bu Idtaiplann Nadidenin kalbinde ko
paracağı heyecan ve aşk furtması idi. 

Nadide ile oturup konuşurken Ser
med Serabm içi içini yiyordu. Biran 
evvel kitabmı çıkarıp kıza vermek. 
Onun hayret ve takdirle dolu bakışla
rım görmek istiyordu. 

Fakat kitaplarının sık sık neşredil
mesine alışmış bir üstad gibi hareket 
etmek, fazla heyecan göstennemek 
istiyordu. Nihayet genç kızdan ayrı
lacağı zaman büyük bir soğukkanlı
lıkla: 

— A., dedi, s£. daha unutuyordum. 
Benim j'^ni bir kitabımı basmışlar... 
Sana bir tane vereyim... 

Nadide şaşırdı: 
Senin mi kitabım basmışlar?... 

Sermed Serab ayni soğukkanlüıkla: 
Evet., dedi, bir şiir kitabımı bas

mışlar... 
Böyle söyliyerek çantasmdan cilt

lettirdiği kitabı çıkardı, ilk sahife
sine uzun bir ithaf yazdı. İthafta 
güllerden, bülbüllerden bahsettikten 
scmra imzaladı. Nadideye verdi. 

Genç kız pek o kadar büyük bir he
yecan alâkası göstermemişti. 

Genç şair içinden: 
— Heyecanmı belü etmek istemi

yor... Şimdi muhakkak eve kapana
cak, şiirlerimin her mısraını birer bi
rer ezberliyecek... diyordu. 

Üç gün sonra Sermed Serab, eski 
k i t^ lan kaldırımlann üzerine sere
rek satan bir kitapcmm önünden ge-

Çektiği ıstırabla-
nn mes'ulü 
kendisidir 

N E V R O Z İ N 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş s^rısmdan 
eser kalmıyacaktı. 

N E V R O Z İ N 
Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 
diş ağnlarile üşütmekten müte-
vellid ağrı, sızı ve sancılara; karşı 

bilhassa müessirdir. 

N E V R O Z İ N 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

Yazan: İskender F. Sertelli No. 148 

"Japonlar kendi nnahallelerini kale gibi 
tahkinn ettiler, şehirde harp olursa 

bundan zararlı çıkacak Moğollardır...,, 

çiyordu. Birdenbire kaldırımın üze
rinde kendi kitabını gördü. 

Şaşırmıştı. Kitabı daha piyasaya 
çıkaraU üç gün olmuştu. Ne zaman 
ımutulmuş ,ne zaman eskimiş ve ne 
zaman eski kitaplar satan bu adamm 
eline geçmişti. 

Hemen kitabım aldı. Kabını açtı. 
Bir de ne görsün. Nadideye yazdığı 
son derece şairane ithaf cümleleri... 

Bu esnada kitapçı da yanma yak
laşmıştı: 

— O kitabı al bayım al., diyordu... 
Hem yepyenidir... Bak tek bir sahi-
fesi bile açılmamış... Sonra kitabı 
yazalı sıdamm el yazısUe imzası da 
var... Bunu bana bir kız sattı... He
rifin sevgilisi midir nedir?... Al sen 
bu kitabı okur okur da alay eder, gü
lersin!... 

(Bir yıldız) 
lllUtlIimmilBHIIHIIIIIMtlIlllllinilllllllllHllllllttIlllUIIIIIMIItlIlllllliinillUHniMHIlllHIIIIIIIIIIII 

RADYO UN 
Diş macunilc dişlerinizi her sabah ve akşam, her ye
mekten sonra fırçalamakla kazanacağmız şunlardır: 

Dişlerinizin sağlamhğı ve beyazlığı, 
temin edilecektir. 

Çürüklerle, diş etlerindeki iltihab-
1ar ilerlemekten menolunacaktır. 

Vücudun yediğiniz gıdalardan tam 
istifade etmesi kabil olacaktir. 

Mide, barsak bozuklukları geçecek 
ve hazım intizama girecektir. Sebeb-
leri meçhul kalan rahatsızlıklanmz 
zail olacaktır. 

Mikroblardan, ağız ifrazatından 
geçen hastalıklarla, sarı hastalıklara 
karşı bünyeniz mukavim bir hale ge-

. lecektir. 

Altı kısımda, kısaca hü
lâsa ettiğimiz şu muvaffa
kiyetler ise, şüphesiz umu
mî sıhhatinizin düzelme
si, neşenizin artması ve 
hayattan daha çok zevk 
almanız demettir. 

Bütün bu nnükemmel neticeler dişleri
nizi günde asgarî 3 defaRADYOLlNle 
fırçalamak suretile elde edebilirsiniz. 

— Ya general Hun - Kanı unutu
yor musun? 

— Onun kuvvetleri zayıftır. Hun -
Kan, amiral Şütsonun karşısında, 
kurumuş yapraklar gibi derhal yere 
serilir. Mağlûp olur. Daha acı ve kor
kunç bir hakikat var ki, bunu söyle
meğe dilim varmıyor. Fakat, madem
ki Kantona varınca haı-p meydanın
dan kaçacak ve Japon mahallesinde 
saklanacaksm! O halde sana bu kor
kunç hakikatten de bahsedeyim. 

Özkan o kadar samimî görünüyor
du ki Çinlinin ufak bir şüpheye düş
mesine bile imkân yoktu. 

— Sana rastladığım için, kendi 
kendime nekadar seviniyorum bu
sen... 

Diye söylenirken, Çinli yeni ve 
hepsinden daha mühim bir sır ifşa 
eder gibi, etrafına bakmdıktan sonra: 

— Kanton Japonyaya ilhak edilir
se, amiral Şütso Kanton eyaleti pren
si olacak... Bunu Japonya imparato
ru kendisine vadetmiş, dedi. 

Bir kaç saniye sustu. 
Özkan bu haber karşısında şaşır

mıştı. 
Çinli yelkenci neler söylüyordu! 
Kantonda hakana bağlı sadık bir 

kimse kalmamış miydi? 
Özkan, Çinliye sokuldu: 
— Demek ki amiral Şütso tam mâ-

nasile avlanmış. Hakan namına de
ğil, Mikado hesabına çalışıyor, öyle 
mi? 

— Bunu anlıyamadın mı hâlâ? 
— O halde Kantonda döğüşmek 

çok mânâsız olacak. Ben KubUây ha
nın yerinde olsam, geri dönerim. 

— Oraya gitmekle hiç olmazsa ge
neral Hun - Kanı ve maiyetindeki as
kerleri kurtarmış olur. 

— Ya donanma?... 
— Donanma amiral Şütsonun elin

dedir. Ondan bir gemi bile alamaz
sınız. 

—̂  Asilerin elindeki gemilere kim 
kumanda ediyor? 

— Bunu bütün dünya biliyor da 
sen hâlâ duymadın mı? Japonlar ku
manda ediyor asi gemilerine. 

— Demek (Yay) adalannda haka
na baş kaldıran asüerin kumandan-
lan Japon, öyle mi? 

— Şüphesiz, 
— Şu halde Kubilây bunu anlarsa 

ve Kantonda asilerle harbe tutuş
mağa karar verirse, ilk önce Kanton
daki Japon mahallelerini kül eder. 

Çinli birden gözlerini açtı: 
— Ne diyorsun? Japon mahallele

rini yakar mı? İşte o zaman Japonlar 
yıldırım gibi, hakanm ordusuna fe
lâket yağmuru yağdırırlar. 

— Felâket yağmuru mu. Bu da ne 
demek? 

— Ne demek olacak? Japonlar ken
di mahallelerini kale gibi tahkim et
tiler. Şehir içinde müthiş bir haı-p 
başlarsa, bundan zararlı çıkacak, Mo
ğollardır. Sen Japonlan Kantonda 
uyuyor mu sanıyorsun? 

»* 

«Ben kellemi veririm, kılıcımı 
vermem!» 

Kubilâyın ordusu Kantona yak
laşmıştı. 

Yirmi dört saat sonra amiral Şüt
so ile buluşacaklardı. 

Çinlilerin «Esrar beldesi» dedikleri 
Şi - Ho dağlan önünde konaklamış
lardı. 

Şi - Ho dağlarının yamaçlarında ip
tidai Çinli kabilelgr otururlardı. Bun-
lann bir kısmı kayaları delip ev 
şekline sokmuşlardı. 

Kubilây geniş bir sahaya karargâ
hını kurdu. 

Buralarını çok iyi tanıyan askerler
den biri hakana, Şi - Ho yamaçların
da bir peygEunberin yüz binlerce te
baası olduğundan, ve buralara o pey-

I gamberin hükmettiğinden bahset
mişti. 

Kubilây bu haberi kulak arkasına 
atmamıştı. 

«Hakan otağı» kmulduktan ve or
du istirahate çekildikten sonra, Ku

bilây, Bayan bahadırla konuşmağa 
başladı: 

— Şi - Ho yamaçlarmda yüz bin
lerce tebaası olan bir peygamber var
mış. Bu adamı tammak istiyorum. 

— Yolda gelirken, bu peygamber
den bana da bahsettiler, hakanım! 
Buraya kadar gelmişken, Şi - Holula-
rm peygamberini görmeden geçmek 
doğru olmaz. 

— Hele bir soruştur bakalım. Ne 
tarafta oturuyorsa kendisine bir ha
ber gönderelim de buraya gelsin. 

Bayan bahadır Kanton isyanında 
bu adamın da parmağı olup olmadı
ğım düşünüyor ve kendisini herkes
ten çok görmek istiyordu. 

Özkamn hakana verdiği malûmat 
ta az mühim d^üdi. Kantonda gü
nün bilinde teessüs etmesi ihtima
linden bahsedilen Kanton eyaleti 
prensliğinin Mikado tarafından ami
ral Şütsoya vadedilmiş olması Kubi-
lâyı bir hayli düşündürmüştü. 

Çinli yelkencinin bu haberleri uy
durmadığı muhakkaktı. Bunların 
elbette bir kajmağı vardı. Halk arası
na sızan bu haberler, şimdi haka
nm kulağına da erişmiş bulunuyordu. 

Kubilây Kantona hazırhklı gitme
ğe karar vermişti. Orduda her türlü 
tertibat ahnmıştı. İlk önce amiral 
Şütso ile görüşülecek. Amiralin ah
vali şüpheli görülürse, ilk iş olarak. 
Kantondaki Japon mahalleleri tara
nacaktı. 

Bayan bahadır, Şi - Holularm pey-
gamberUe temas etmeyi de Kanton 
isyanı kadar ehemmiyetli görüyor ve: 

— Onunla konuşmadan yolumuza 
devam etmeyelim diyordu. 

Kubilây bu işe Özkanı memur et-
miştL Özkan yanına dört yüz atlı 
alarak, yeni peygamberi aramak üze
re, o"du karargâhından ayrıldı ve 
dağlara tırmanmağa başladı. 

* 
Özkan dö:"t yüz atlı ile Şi - Ho da

ğına tırmaıuriîen, dağlılar Moğol at
lılarım görerek evlerine ve kaya oya'k-
lanna kapanıp gözden kaçıyorlaı^iı. 

Özkan dağlılardan birini yakaladı: 
— Bizden niçin kaçıyorsunuz? de

di. Size fenalık yapacak değiliz. Sa
dece peygamberinizi ari3roruz. Onunla 
biraz görüşmek istiyoruz. Kendisini 
görüp döneceğiz... Haydi, bize onun 
nerede oturduğunu söyle!. 

Çinli korkudan yerlere yataı-ak, bir 
kelime ile cevap verdi: 

— Bilmiyorum. 
— Sen, taptığm insanın nerede 

oturduğunu bümez misin? 
Çinlinin ağzından başka bir söt 

çıkmadı. 
Özkan biraa sonra bir yerliye da

ha rasladı. Ayni sözleri ona da sor
du. Ve bir kelime ile: 

— Bilmiyorum. 
Sözünden başka bir cevap alama

yınca, Özkan: 
— Ben sizi söyletmesini bilirim! 
Dedi. Çinliyi yere yatırdı. Kollarım 

bağladı. 
Dayak faslı başlayınca, Çinli, Mo

ğolların elinden kurtulamıyacağım 
anladı. Elüe, uzaktan görünen kaya-
lıklan gösterdi: 

— İşte orada oturuyor. 
Cinliyi bırakmadılar. 
Özkan: 
— Yalan söylersen, seni tekrar dd-

ğeceğim! 
Diye bağmyordu. 
Moğollar atlanm sürdüler. 
Yanm saat sonra, dağUmn göster

diği kayahğa vardılar. 

Uzaktan taş yığmlan halinde gö
rünen bu dağın tepelerinde ağzı ku
yu gibi açılmış bir çok oyuklar vardt. 
Yerliler bu oyuklar içinde yaşıyorlar
dı. Oyuklann içi çok eski devirlerde 
dağalarda ve kayalar arasında yaşı-
yan iptidaî insanların yaşayışına ben
zemiyordu. Her oyukta göz göz oda
lar, salonlar, mezarlar vardı. Bu göz
lerin hepsi de aydınlıktı., hava ve 
ışık alan menfeıleri vaniı. DağUhrm 
evlerinde şehirdeki gibi her ihtivan 
karşılıyan eşya ye yiyecek bulunur
du. (Arkası var| 
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Haydi Uyan! 

ÇOCUK 
D ÜN YA/1 

Süzan mektebiışdeıi'çok neşeli gel
di. Annesile babalmi^ birinci oldu
ğunu müjdeliyecekti. .Yolda âdeta ko
şarak yürüyordu. ; 

Tam evinin solçağma sapacağı sı
rada, üstübaşı perişar^ ihtiyar bir ka
dın gördü. İnleye inl^e, bastonuna 
dayanarak sendeliyorflu. 

Süzan bu kadını iahıyordu. Dadısı 
söylemişti. Fakir bif kadmdı, bir ba
rakada tek başına oturuyordu. Bara
kası bir çıkmaz sokaktaydı. Bütün ev-
lâdları, torunları ölmüştü. Herkeal 
nasıl geçindiğine şaşıyordu. Çünkü 
kendisile beraber, bir torunundan ya
digâr kalan bir de kedi besliyordu. 

İhtiyar kadın durdu, daha derin in

ledi. Kaldırımdan aşağı iniyordu. Sü
zan yanına sokuldu: 

— Ne var nine?. 
— Yürüyemiyorum, ayağıma sancı 

girdi. 
— Kolundan tutayyn mı?. 
— Teşekkür ederim, amma beni ta

şıyabilir misin?. 
— Taşırım, dayan bana. 
Annesi Süzana yolda kimse ile ko

nuşmamasını tenbih etmişti, amma 
bu kadın biçare, zaVallı bir kadındı 
yürümeğe başladılar. İhtiyar kadm: 

— Maşallah kuvvetli imişsiniz, dedi. 
— Elbette. 
Orta yerinde pis sular akan bir yo

la girdiler. Çıkmazın sonunda ihti-
yarm barakasına geldiler. Bu yüksek 
bir barakaydı. Kapıdan karanlık bir 
yere girdiler. Karşılarma dar, dimdik 
bir merdiven çıktı. Süzan duraladı. 
Bu dar ve dik merdivenden ihtiyan 
nasıl çıkaracaktı?. Çok güçlükle bu işi 
de yaptı. Penceresi tavanda bir oda
ya girdiler. İhtiyar pis, yırtık pırtık 
yatağa yattı. Süzan sordu: 

— Bir istediğin var mı?. 
— Teşekkür ederim, artık evinize 

gidiniz, anneniz merak eder. 
— Annemi buraya' getireceğim, ge

lip size bir baksın, lazımsa bir doktor 
çağırtsın. 

— Sakın ha, doktor para ister, be
nimse on param yok. 

— Siz paraja düşünmeyin, 
Suzan kapıdan çıkarken ayakları

na kedi süründü. İhtiyar doğruldu. 
— Benim tek dostum... Bir dili ek

siktir, o kadar akıllı bir hayvandır. 
— Sevimli hayvan, ona da biraz süt 

getireyim. 
SuzaH kediyi okşadı, barakadan çık

tı.. 
4> 

Eve geldiği zaman annesi merak et* 
meğe başlamıştı. 

— Nerede kaldm Süzan?. 
Süzan anlattı. Annesi: 
— Öyleyse sen hemen feahvaltı yap, 

ben mantomu giyeyim, ihtiyara gidip 
bakalım. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII||||||||||f|||||||iilti|||,i|||i||||||||i,||||,|„|,t«|finH|| 

Yaramaz şeker yiyordu. Annesi sor
du: 

— Şekerleri nasıl aldın? 
— İlâcımı içeyim diye para verdi-

rüz ya, o para ile aldım. 
— İlâcını içtin mi? 
— İçmedim anne. Kardeşime: Şe

kerlerin yansım sana veririm dedim, 
ilâcı o içti. 

Özleyiş! 

Geçen sene yazm Yaramaz denize 
gittiği gün büyük bir deniz kabuğu 
bulup saklamıştı. Bu sene yazm ba
şında denizi özlediğini hissetti, bir 
sabah... 

M H ^ H ^ ^ 

0 "1 1 

HPL?! 
... Annesi ne görsün, Yaramaz deniz 

kabuğunu kulağına tutmuş sallıyor: 
Anne denizin sesi geliyor - Evet çocu
ğum - demek bu deniz telefonu, tele
fonla geleceğimizi söyliyeyim mi?.« 

Doktor lâzımdı. Kadmm ayağı şişi-
yordu. Doktora telefon ettiler, ertesi 
sabah için randevu aldüar. 

Doktor geldi, muayene etti. Kadmı 
hastaneye kaldırmaktan başka çare 
yoktu. 

İhtiyar kadın ağlamağa başladı: 
— Beni odamdan ve kedimden ayır-

maymız. Ben hastaneye yatarsam be
ni kim yoklar?,, 

Süzan: 
— Ağlama dedi, ziyaret günleri ben 

gelir seni yoklarım, kedini de evimize 
alırız, sen iyileşinceye kadar bizde ka-
lur. 

Bir otomobU getirttiler, ihtiyar ka
dını hastaneye yatırdüar. 

Pazar günü anne kız hastaneye git
tiler. Süzan kedi3d götüremiyeceği için, 
birkaç poz fotoğraf çıkarttı... İhtiyar 
kadm gözlüklerini taktı, kediye bak
tı: 

— Çok sevindim, dedi, hiç değilse 
o iztırap çekmiyor. 

Kendisi çok iztırap çekiyordu., ha-
yatmdan ümid kesilmişti... O gece 
gözlerini dünyaya yumdu. 

* 
»r Yaz geçti. Kış geldi. Ihtiyarm kedi

si Boncuk artık Süzaiıdan ayrılmıyor, 
köpek gibi onu her yerde takip edi
yordu. 

Geceleri Süzan çalışırken dizleri
nin dibinden ayrıhmyordu. Annesi de 
memnundu. Boncuk geldi geleli evde 
fare kalmamıştı. 

... Bir gece Süzan uyandı. Boncuk 
yatağma girmiş, sanki haydi uyan 
der gibi mıyavlıyordu... Kapıya koşu
yor, tekrat gelip yatağa sıçrıyordu. 

Süzan kediyi kapı dışarı etmek üze
re kalktı, kapıyı açtı. O zaman işi an
ladı. Evin içinde bir koku, mutfaktan 
da duman çıkıyordu. Yangm vardı. 

Ev halkmı uyandu:dılar, derhal it
faiyeye haber gönderdiler, itfaiye der
hal yetişti, ateşi söndürdü. Süzan 
yangını Boncuğun haber verdiğini 
söyledi. 

O günden sonra babası da Boncuğu 
sevdi. 

inin GTiiaceraOan 
7^ 

MaU maymunların insanları taklid ettiklerini anladı. Eğer onun da maymun X^ 
elleri olsaydı!... Etrafına bilgin nazırlarını toplar ve Niyam - Niyam kralı Bambanuı 
köşkleri, sarayları ĝ ibi köşkler saraylar yaptırırdı... gece olurken hayvanlar Labnbe-
tanya köyüne giriyorlardı. Köyün etrafına hendekler kazılmıştı. Nöbetçiler uzakUn 
gözlüyordu... 

. . ( . 

Hayranların her türlü konforu temia edilmişti. Sevimli bir mahlûk olan GoH 
köy halkma kaptanlık ediyordu,. Bir ak'jam, boru kuşu Alarm borusunu çaldı. Bu ka-
şun sesi bizim itfaiyenin borusuna benzer. 

Ne vardı? Bir ceylân yavrusu oyuna dalmış, köye girmemişti... Bir aslana rasladı» 
Koşmağa başladı. Aslan kovalıyordu. Acaba yavru kendini kurtarabilecek miydi? MsH 
Niyam - Niyamm yardımile kapmın köprüsünü indirdt Ceylân yavrusu son bir K*T-
retle köprüyü geçti. 

^lali emretti: Köprüyü kaldırınız!... Derhal kaldırdılar. Hızını alamıyan aslan ka
fasını köprüye çarptı. Gözönde şimşekler çaktı, burnundan çeşmeden su boşanıresı-
sma kan boşandı. Mali emretti: Ateş ediniz!.. Kırk ok birden aslana saplandı. 

Aslan homurdanarak geri döndü, kaçına|:a başladı. Köy hayranlan arkasmdan 
alay ettiler. Ceylân yavrusu annesinin bacaklarına sarıldL Maliden de aıar işitti T0 
bir daha geç kalmıyacağına söz verdi. 
UHUUflUlUUlUllIlMIIUIIIIIUIIIIIIUIIUUMlUHlIHIIMUlMllUHmiMlIUHİltnıUllIlHHIIIIIIMIHHinlIllllllllUlllflIlinillllllllllUlinillUlllllltlIiniMHI 
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CUMARTESİ 
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8 Harfliyim 

3, 2, 1, 8, 5 im «soğuk algınlığı» 4, 7, 3 üm «peri'» 6, 7, 8 im «hortumlu 
hayvan») dır. 

Bilmecemizi doğru halledenlerden birinciye: Fotoğraf makinesi, ikinci
ye: Perger takımı, üçüncüye: Dolma kalem, ayrıca 200 kariimize muhtelif 
hediyeler verilecektir. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Saraçhane başında Horhor caddesinde 
Erkekler kısmı: Münir Paşa könagmda-K.zIar kısmı ile ilk kısım: yeni yapılan binada 

^l. HAYRİYE LİSELERİ ol^^.. 
Ana . n . - orta - Hse - - a ^ ^ ^ j - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t İ l L ^ S f ^ n ^ T s e ^ a ^ r 

mecburîdir. Açılan şubeler ^olay^süe Mun r̂ paşâ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^ ^ ^ nıüştemilâtı havi büyük bahçeli ye
mi ile ilk kısma. Munır paşa ^ ° ^ f ^̂ Jf̂ ^̂ ^̂ ^̂  tedrisat ayrı bir talim heyeti tarafından yapılacaktır. Munır pa-
ni yapılan bina tahsis ol^"?"§^"^;. ̂ if^^;;'^^^^^^ Çarşambadaki şubeye naklolunan ilk kısım yeni binamıza alın
sa konağının kâfi gelmemesi .î^^^^f;;^ |^^^" ' ^ r i talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsü ile naklolu-
mıştır. çarşambada da ayrıca ilk ̂ '''^J^'^^'^^^^^^^ saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Te-
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergun saoan t>cutt 
lef on 20530 . sınavları 1 Eylülde başlayacak ve 8 Eylülde bitecektir. Diğer sınıf

l ı inci ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel sınavımı ı y ^ 
lann smavları 8 Eylülden 17 Eylüle kadar sürecektir 

İstanbul Gayrlmübadlller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve Hissesi 

2191 Erenköy Bakkal sağır köyünün Bakkalköy 
Çeşme civarı mevkiinde 

4288 Beyoğlu Kamerhatun 

4298 Üsküdar Icadiye 

4395 Yeşilköy Köyiçi 

Şebek 

E. Kâhya Serkis 
Y. Sübyeci 
E. Ermeni kilisesi 
Y. İnci çiçeği 

4692 Kumkapı Tavaşî Süleymanağa Ördekli bakkal 
4766 Beyoğlu Yenişehir E. Taşçılar 

Y. Akağalar 

E. 15 Y. 21 İçinde bir miktar 
eşcarı müsmiresi olan 
tarlanm 1/2 his. 

E. 4 Mü. Arsa 

E. 34 Y. 42 Harap ahşap hane ve 
bahçenin 1/2 his. 

E. 32 Y. 17/1 Harap ahşap iki hane 
17/2 ve kulübe ve bahçenin 

66/72 his. 
24 Arsanın 4/5 his. 

E. 27 Y. 35 Arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

200 Açık 
arttırma 

1470 Kapalı 
zarf 

160 Açık 
arttırma 

220 » 

180 » 
430 » 

4930 Erenköy Körkuyu 
7926 Kadıköy Caferağa 

5094 Arnavutköy 
7980 Büyükada Nizaın 
8081 Koca Mustafapaşa Arabacı 

Beyazıt 

8122 Arnavutköy 

8193 Büyükada Maden 

Körkuyu 
E. Moda cad. Y. Moiz 
mahallen: Halisef. 

Ambarlıdere 
Nizam 
Seyfullah efendi 

Büyükayazma 

E. Acemköşkü 

E. ve Y. 9 
E. 63 Mü. 

Y. 4 

E. 42 Y. 7 
24 Mü. 

E. 1-6 Y. 1-1/1 
ve 16-16/1 

E. 15 

E. 27 Ada: 197 
Parsel: 3 

Tarla 
Dükkân enkazı ve arsa 

Tairlanm 1/6 his.^ 
Arsa ' 
İçinde kâğir ahır ve 
odaları olan bostanın 
3/30 his. 
Teneke bir kulübesi 
ve bir havuzu olan 
bahçenin 1/4 h i s .^ 
Tarla ve incirliğin 
1/2 his. 

400 
400 

390 » 
500 » 
450 » 

450 > 

610 » 

8210 Üsküdar Yenimahalle Fıçıcı 500 E. 60-60 Mü. Y. 42-44 Ahşap iki hane ve 
bahçenin 6/12 his. 

,1, crovri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 1/9/937 tarihine düsen 
I Yukarıda evsafı yazılı gayn me ^^^^^^ ^^^^^ bonosiledir. ' 
(Çarşamba gunu s a a t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g j | | | g — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ , ^ ^ 1 ^ — ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

VILDA^e -4 «- •r y-

1«TE/RiN 

NCR AVIN BİRİNDE 
Gi/EMiZDEN PARANIN FAİZİNİ A L 

rJRK TİCARET BAHKA/l 

SUADİYE PLAJI 
BU AKŞAM 

Fevkalâde Mehtap Eğlenceleri 
v^^^^m^^Kma^mmm Duhuliye yoktur, ^^mmmammmm^mm^ 

Sümer Bank 
UMUMÎ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

İVIEIVIUR NAMZEDİ ALINACAK 
Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur nam

zedi alınacaktır. Mektepten (PEK İYİ) derece ile mezun 
olan namzetler imtihansız, İYİ ve ORTA derece ile mezun 
olanlar müsabaka imtihanı ile seçileceklerdir. 

Seçilenlerden bir ecnebi lisanını iyi bilenler (80) , di
ğerlerine (70) lira maaş verilecek ve Ankara'da vazife 
alanlara ayrıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

İmtihan 10 Eylül 937 tarihinde, Ankara'da ve Istan-
bulda aynı zamanda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini ka
yıt ettirmek ve izahnameyi almak üzere 1 Eylül 937 tarihi
ne kadar Ankara'da Sümer Bank Umumî Müdürlüğü Per
sonel servisine ve Istanbulda Sümer Bank İstanbul şubesi 
müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol 

Kız ve 
Erkek ALMAN LISESI ve Ticaret 

mektebi 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarî sınıf 

D e r s l e r e 9 E y l ü l P e r ş e m b e B a ş l a n a c a k t ı r . 
Kayıt muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar, 

nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikna
me veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 

^m^^^^^^^^^^^ 49486 ya telefon edilmesi. t ^ ^ ^ H H ^ B B B ^ B ^ i 
ilk defa olarak alaturka sahnesinde 

Bûkreşin en meşhur ve maruf 
ÇlGAN ORKESTRA ve BALETOSU 

PANOIt AMA 
bahçesinde büyük muvaffakiyetler kazanıyor. 

U N İ R ^ N F R E D D İ N 
Ayrıca: S. ATİLLA Anadolu Revü heyeti yepyeni programile 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞİ 

HORMOBİN 
Tabletleri H J J H H I I Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata İSTANBUL 

O
Ankara Palas 

Birçok senelerdenberi san'atindeki maharetile 

Brem Bayanlarımızın memnuniyetini kazanmış olan adın berberi H A S A N 
rlülün birinci gününden itibaren^ 
Ankara Palas berber lalonunda çalışmaya başlıyacaktır 
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Maçtan sonra 
kuvvetinizi tazelemek ister
seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 
He bir Duş alınız. 

UAVAGAÎI ŞOFBENİ 
Bayanlar, Büyük Dertten Kurtuldunuz!! 

T~l ry Tt r • r Kadının âdet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhî bir tuvalat «sendeti» dir.l 
ği ğTj l\/§ 1 I . Hususî (PEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler \ 

"^ '^ " ^ ^ altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıhhî ve fennî bir şe
kilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kam derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da 
vermez. Gayet hafif ve 3rujnu§aktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda,. sporda, vazifede, mektep
te seve, seve kullanacağımz FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağianm bir de^ 
fa ay başılarmızda kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet [ 
eder. Her eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulımur. 

tsmet Eczane ve Lâboratuvan Galata İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik her siparişi müşterilerini memnun j 
edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

% 

•<*»* • 

Kumbara, biri 

HÂyKSJrJH 

TÜRKIYE. 
CUMHU R[YFrt 

ZffiflflOflNKHSI 

Büyük-
derede BEYAZ PARKTA Bu 

aksam 

Taksim Bahçesinin bütün artistlerinin 
iştirakile sabaha kadar eğlenceli bir gece. Meşrubat 45 kui"uştur. 

mmmKKKKI^KB ^^^ beyaz elbise müsabakası mtmmımmmmmKm 

KANZUK 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlarm köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

GRİpBAŞveDiŞAĞRILAPI 
NEVRALJI-ARTRITIZM ROMATİZMA 

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 vilâ
yeti binasmda toplanacak komisyon huzıorunda ihale yapümak üzere kapa!» 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

i — Keşif bedeli beher ev için 481 üra 51 kuruştur, 
2 — Muvaickat teminat 6065 lira 10 kuruştur. Teminat Kızılay Cemiyeti 

Umamî Merkebi namma malsandıklarmca emanet kabzolunacaktır. Alâkadar-
lann yukarıda adı geçen günde tekliflerinin ticaret odası vesikasını ve temi
nat mektubu veya makbıızJanm nihayet saat 15,30 za kadar Ankara vilâyeti 
evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir numara pusulası almalan şarttır. 

İsteyenler şartname ve plânlan Ankara, İstanbul İskân Müdürlüklerinde 
görebilirler. (i2756» «5254» 

Ulviye Ersin Biçld Diki$ Yurdu ı 
En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikiş 10 ayda mükemmel öğ

retilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Mezunlar Yurt 
ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt muamelesi başlamıştır. Adres: 

Tepebafi: Bay Murat Ap. No. 2 ^ • • • • • • • ^ * 

•S 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MfDE 
EKŞİLİK ve YANMALARINI^ 

M A Z O N 
MEYVA T U Z U 

giderir. Hiçbir zararlı ve miishil maddesi yoktur. Şeker 
bilir. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi 
lâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. 
Mazon isim Horoa Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve 
tembul Yenipostahane arkasmda No. 47 

hastalığı olanlar bile ala-
lâtif, tesiri kolay ve mü-

Boton ecza deposu: Is-

ilâçrarmızı t:X SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik
kat, ciddî bir istikametle hazırlanır. FOSFATİN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıdr. 

lenen yavrular tombul, kuvvetli ve 
Bununla bes-

neşeli olur. 

Scandinavlan Near 
East Agceny 

Galatada Tahir han S üncü kat 
Tel: 44991 - 8 - 3 

Svenska Orient Linien Gothenburj 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlf. 

Odynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanları şark ve Karadeniz başlı-
* limanları arasında 15 günde bir azimet 
*» avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
4»n beklenen vapurlar. 

Vlngaland vapuru 20 Ağustosa doğru 
Nordland vapuru 1 Eylüle doğru 
Vasaland vapuru 9 Eylüle doğru 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

öam - Kopenhag, Odynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslog limanları 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vingaland vapuru 20 Ağustosa doğru 
Nordland vapuru 1 Eylüle doğru 
Vasaland vapuru 9 Eylüle doğru 
J^zla tafsilât İçin Galata'da Tahir han 

> öncü katta kâin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 ^ ^ ^ ^ 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HAMBURG 

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

A. O. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

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

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

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

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Heraklea vapuru 18 Ağustosa doğru, 
Sparta vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Fazla tefsflât için GalaU'da Ova-

kfanyan hanında DOTÇE LEVANTE 
Ü N Y E vapur acentalı^ma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Her sabah 
daha genç I 

Türk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve Lise kısımlarına 20/Ağustos/937 den itiiaaren talebe kabu

lüne başlanacaktır. Gündüz ücreü 35 yatı ücreti 185 Uradır. Matbu izalı-
name mektep idaresinden istenebilir. Her husus için Bursada kız lisesi 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) 

Venl bir reçete, 
Uyurken, size 

Gendik ve Güzellik 
getirir. 

Oaha taze, daha açık, daha genç ve 
Vnruşuklukları gaip olmuş bir cild gören
ler adeta bir muciaeâir diyecekler. FUha-
Idka asri fennin yeni bir zaferidir. Viya-
iMidan bildirilen bu şayanı hayret keşif, 
«•iocel.ı tabir edilen ve cildi ihya eden 
fc*r unsurdur. Bunu Viyana Üniversitesi 
Fımfesörü Boktor Stcjakal, kemali itina 
•e «eçilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş 
^tH hüceryelerinden istihsale muvaffak 
^hıuştur. Bundan mara cilıliıılsi SiDcel 
fk tesliyebilirsiniz. Bu Biocel cevheri yal-
MK (Fenbe rengindeki) Tokalon kreminde 
•nvcut olduğuhdan her akşam yatmaz-
İMi evvel kuUandıS'innda siz uyurken cil-
Moizi basler ve gençleştirir. Her kullanan 
İBUlına on ya( ûaHm eenç görünmesini te-
•Un eder. Gündüz için beyaz rengindeki 
Vokalon kremini kullanınız. Siyah nokta
lan eritir. Açık metameleri kapatır m 
Ali beyazlatıp yumuşatır. 

Or. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloglu Nuruo«m«-
niye caddesi No. I 7 Baha Bey Apartı-
manı pazardan maada he-'gün 1 3 - 1 7 
bMtalarmı kabul eder. TrVfnn: 23925 

II İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Cinsi 

Yulaf 

Pirinç 

Bulgur 

Tahmin fiatı Teminatı 

132 ton 
242 » 
275 » 

66 » 
715 » 
110 )) 

7800 kilo 
63000 » 

135000 » 
10200 » 

Kuruş Lira 
5 490 
5 903 
5 103*:2 
5 248 
5 2682 
5 413 

26 153 
26 1229 
13 1317 

. 13 100 

Eksiltme Tarihi 
hi. 

B/9,937 
8/9/937 
8/9/937 
9/9/937 
9/9 «37 ' 
9/9 937 

10/9/937 
10/9/937 
10/9/937 
10/9 937 

Saati 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

Çanakkale Müstahkem Mevki birlikleri için kapalı zarfla yukarıda cins ve 
miktarı yazılı erzaklar hizalarındaki tarihlerde Müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Her kıtamn ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli
lerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleıiyle ve ilıale kanununun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaatlai'i. (303) (5442) 

Üsküdar Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Üsküdar Kız Enstitüsü ve Akşam kısımlaruıa 20/8/'937 tarihinden itiba

ren talebe kaydına başlanmıştır. Taliplerin (*ula müracaatlan ilân olunur. 
(5320) 

Sümer Bank 
Umum Müdürlüğünden: 

usta Maiatyada açılacak jakarlı bez ve iplik fabrikası için usta ve 
muavini yetiştirilmek üzere 48 kişi alınacaktır. 

Bunlar «vvelâ Kayseri bez fabrikamızda nazarî ve amelî deı-s görerek 
yetiştirilecektir takriben altı ay kadar devam edecek olan bu ders müd
deti zarfında iaşe ve ibateleri kendileı-ine ait olmak üzere 80 kuruş yev
miye verilecektir. Staj müddetinin ikmalinden sonra gösterecekleri li
yakate göre yevmiyeleri tayin edilecektir. 

Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lâzımdır. 

1 — Türk olmak 
2 Asgarî ilk mektep mezunu bulunmak (Sanayi mektebi mezun

ları ile fabrikalarda bir müdde* çalışnuş olanlar tercih edilir), 

3 — Askerliğini yapmış bulunmak. 
Taliplerin 7 Eylül 1937 tarihine kadar umumi müdürlüğümüze M. 

E. rumuzu altında tahriren müracaat etmeleri ve dilekçelerine aşağıda 
yazılı vesaiki iKştrrmeleri ilân olunur. 

A — Nüfus tezkeresi müsaddak sureti 
B — Askerlik teaiıis tezkeresi. 
C — Mektep şehadetnamesinin müsaddak sureti 
D — Sıhhat raporu ile hüsnühal vesikası 
F — Üç adet vesika fotoğraü. 

Beşiktaş: Yıldız — Eski Şems^iM^âtip 

OKULLAR 6UNEŞİ (Dlrel̂ törlüğûnden) 
1 — Yuva - İlk - Orta kısımları gündüzlü - geceU kız, erkek talebe kaydına 

başlanmıştır. Hergün kayıt işi yapılır. 
2 — Eskiden kayıtlı talebenin kayıtlarını yenilemeleri. 
8 — Bütünleme smavları Eylülün birinden itibaren yapılacağı. 

, _ ^ . ^ . . ı . . . » , _ ^ _ . i M Telefon: 42282 ^^^^^^^^^^^^^^ 

I 
Kadıköy Altıyol Ağzı BAYANLAR BİÇKİ YE DİKİŞ yui'dunun 
senelik SERGİSİ büyük bir itina ile açılmıştır. Heı-kes için zi
yaret serbesttir. 
i:Webe kaydı başlamıştır. Taşradsm mümcaatlarda azamî ko
laylık gösterilecektir. 

Serginin son günü 25 Ağustos Çarşambadn:. 

• Her akşam : HARBİYEDE 

BELVÜ 
Jahçesi alaturka kısmında Süriyento meşhur rakkasesi 

MELİKE CEMAL 
Mısır filim vıldızı \e rakkjise 

TAHİYYE MUHAMMED 
Ajrıca 

BftYANMUALLÂ 
D R O T T 

Bfarkah 
İSVEÇ MAMILATI 

Mazotu mütaharrilc 
DENİZ ve K.\E.\ 

MOTÖRLERI 
ilâ 160 beygir kuvvetind* 

19S7 MODELİ 
Motörlerin şaheseridir 

Drott motörlerin kalitesi 
Tiksek fiati ise 

ucuzdur. 

Türkiye umumî acentası 
Türk - Avrupa Ltd. <>ti 
İSTANBUL - GALATA 
Perşembe pazarı No. 61 

istanbul Haricî Askerî 
kıtaatı ilânları 

İstanbul Levazım 
A • I * W • « I A 1 amirliği ilanları. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları | 
1 _- fi 'Ağıısîos 937 gününde yapılan münakaşasında teklif olunan fiatı 

yüksek görülen (85000) kilo nohut, 25/Ağustos/937 tarihine rastUyan Çarşam
ba günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Beher kilosunun tahmin edilen bedeli <.9.. kuruş <.95.) santim olup mu
vakkat teminatı uRSI» lira <'32» kuruştur. Şaı-tnamesi komisyondan parasız ola
rak her gün nlınabilır. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı taınunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gun 
ve saatle Jiasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (5431) 

Kütahyada yaptırılacak meydan 
tesviye işinin ihale günü istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek-
siltaneye konulmuştur. Keşif bedeli 
61796 lira 99 kuruştur. Eksiltmesi 
7/Eylûl/937 Salı günü saat 15 dedir. 
Şartname keşif ve projeler 309 kuru
şa M. M. V. Satmalma komisyonun
dan alınır. Eksiltmeye girecekler ka
nunî teminat ve 2490 sayılı kanvmun 
2 ve 3 üncü maddelerde yazılı belge
lerle idarî şartnamenin 4 üncü mad
desinin «F» fıkrasmda yazılı vesika
larla birlikte teklif mektublanm iha
le saatinden behemehal bir saat evvel 
Arüıarada M. M. Vekâleti Satmalma 
komisyonıma vermeleri. «297» «5375» 

• 
Sivas garnizonundaki kıtaatm ihti-

jracı olarak kapah zarf usulile eksilt
meye konulan 328 bin kilo ekmeklik 
un 31/8/937 sah günü saat 15 de iha
le edüecektir. Bedeü 38704 lira ve mu
vakkat teminatı 2902 lira 80 kuruş
tur. Şartnamesi her gün öğleden son
ra komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde
ki vesaiki ve teminat makbuzunu ha
vi teklif mektuplarını 32 inci madde
ye göre tertip ederek ihale saatinden 
bir saat evvelisine kadar komisyona 
vermiş bulunmaları. (260) (5126) 

• 
Tümen birlikleri için 37 ton sade ya

ğı kapalı zarfla alınacaktır. Eksiltme
si 27/Ağustos/1937 saat 16 dadır. Mu
hammen bedeli 33300 lira, ilk temina
tı 2497 lira 50 kuruştur. Teklif mek
tupları belli saatten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Şartnamesi 166 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
teklif mektuplarını ve kanunî vesika-
larile Lüleburgaz Tümen satmalma ko
misyonunda bulunmalan. (264) (5129) 

* 
İki adet perçin makinesi kapah zarf

la eksütmeye konmuştur. Tahmin edi
len bedeli 17000 lira olup ilk teminatı 
parası 1275 liradır. İhalesi 5/10/937 
sah günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte teminat ve teklif mektup
larım ihale gününden en geç bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M' V. Sa
tmalma komisyomma vermeleri 

(305) (5444) 
* 

Pmarhisanıı 517 ton kuru otu ihale 
pazarlık suretiyledir. Muhammen be
deli 21976 lira ilk teminatı 1650 Ura
dır. İhalesi 24/Ağustos/937 salı günü 
saat 15 dedir. Vizede yapüacaktır. 

(30C) (5445) 

idareleri İstanbul Levazım âmuU-
ğine bâğU müessesat için 15 ton ka
şar peynirinin 24/8/937 Salı günü 
saat 15 de Tophanede satmalma ko
misyonunda kapah zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 9 bin li
radır. İlk teminatı 675 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki belgelerle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(72) (5003) 
* 

İdareleri İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı müessesat için 30 ton be-
yaz peynirin 24,'8/937 Salı günü sa
at 15,30 da Tophanede satmalma ko
misyonunda kapalı zaı-fla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 12 bin 
liradır. İlk t«mmatı 900 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilu. İstek-
lüerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle bera
ber teklif mektuplarını ihale saalan-
den bir saat evvel komisyona veı-me-
leri. (73) (5004) 

* ** 
Sirkeci Demirkapıda Vekâlet Mua

yene komisyonunda mevcut 4000 adet 
kadar Cam Kavanoz, 1000 adet kadar 
teneke kutu ve 120 kilo kadar tagayyur 
etmiş sade yağı 27/8/937 cuma günü 
saat 15 de Tophanede satmalma ko
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 83 Uradır. Te
minatı 13 Uradır. Satılacak olan eşya
lar Sirkecide muayene komisyonunda 
görülebilir. İstekUlerin ihale saatinde 
Tophanede satmalma komisyonuna 
geUneleri (83) (5447) 

• 
Maltepe Askerî üsesinde mevcut olan 

2500 teneke 24/8 937 sah günü saat 
14 de Tophanede satmalma komisyo-
nımda pazarlıkla arttırması yapıla
caktır. Tahmin bedeli 125 liradır. Te
minatı 9 lira 38 kuruştur. Tenekeler 
okulda görülebilir. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (82) (5446) 

istanbul komutanlığı 
ilânlan 

DrJORHORNi 
I Eminönü Eczanesi yanında hasta-
llanm kabul eder. Telefon: 24131 

Maçkadaki komutanlık muhabeı« 
deposu tamir ettirilecektü". Açık ek
siltme ile ihateş ît Ağustos'937 aı-
ma günü saat 15 de yapılacaktır. Mu
hammen keşif bedeli 110 lira 20 ku
ruştur. Şartnamesi hergün öğleden 
evvel komisyonda görületriür. İste"bi
lerinin 9 Uralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle ihale gününden e\-
vel komutanlık inşaat şubesinden ala-
caklanveslk;" ' ' • . , : > • - - " ' " •" 
nü vakti muav^i'innuv îmu ..;<-
mutanhk satmalma kor'' "^"" 
neler; (5ifiO^ 

• • « • • « • • • » » » » • • • • • • • • • • • • • • ' • " • • • • • • • ' 

Sahibi Ntcmeddiı: Sadak 
Umunu neşriyat nımnau: Selân^ 

AKŞ.\M Matl»aaa 
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Ankara Enternasyonal Sergisinde altın madalya kazanan 
V E B o L i D 

Şehir ve kuyu sularının en yüksek 
derecede de olsa sertliği giderir ve 

o o 

kireçli acı suları (0-1) derecede tatlı 
suya çevirir. 

Ev idaresinde tasarruf 
Lütfen şu hesabı tetkik ediniz: 

Sabun, Sodadan % 60 Tasarruf! 
Tuvalet levazımı, Kremlerden % 90 Tasarruf! 
Havagazinden, Mahrukattan % 40 Tasarruf! 
Çay, Kahve ve Meşrubattan % 50 Tasarruf! 
İçme ve Yıkama Suyundan % 100 Tasarruf! 

Ev İşleri ve Mutfakta: 
l.'«»(tİM«MCt11«« 

Tatlı su 

istediğiniz 
kadar 

İstediğiniz 
yerde 

Tatlı su ile pişen et, tavuk ve sebzeler çok 
çabuk pişer, çok lezzetli ve hazım olur. 

Çay ve kahve de lezzet ve koku 
haddi azamisini bulur. 

tsviçrede Produits Webbolite A. G. m 

VEBOLİD 
C İ H A Z L A R I 

"VEBOLİD „ tatlı su yapıcı kireçsizleme cihazları Sıhhiye 
Vekâleti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve Gülhane Askeri 
Hıfzıssıhha şubesi, Zürih Politeknik mektebleri Hıfzıssıhha ve 

Bakteriyoloji Enstitüsü tarafından tevsik olunmuştur. 

" V E B O L I D „ tath su filtresi 

— Eylerimizde şehir sularımızı ve 
kuyularımızda temiz sularımızı yal
nız acı ve kireçli oldukları İçin kul
lanamadığımızdan dışarıdan taşı-

dığımız sulardan artık bir "VEBOLİD,, 
almakla kurtulacağız. Evimizin 

Kuyularından 
Musluklarından 

e/l nefis taze tatlı suyu alacağız. 

Fen, nihayet kireçli suyun 
tahrib kudretini dırdı. 

V E B O L I D tasfiye cihazları, içindeki madde 
değiştirilmeksizin mütemadiyen kullanılır. 

VEBOLİD 
S ı h h a t i n 
Güzelliğin 
S e r v e t i n 

Banyo ve Tuvalette: 

Bir tatlı su banyosu nefis bir rahatlık temin, 
sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 
Tatlı su ile yıkanmış saç ipek gibidin Tabiî 
3nımuşaklığı muhafaza eder ve dökülmesine 
mâni olur. Ondülâsyonu kolaylaştırır ve 
idame ettirir. 

Tatü su ile tıraş rahatlık ve kremsiz yumu
şak cild temin eder, ustura yanığından kur
tarır. 

Portatif modellerden J tipi 
Saatte 250 Utre kudretindedir. 

Fiati: — 25 lü-a — 

Sabit cihazlardan W tipi 500 - 2000 litre, 
dakikada 7 i litreden 250 litreye kadar 

bütün bir su şebekesini tasfiye eden 

M U H A F I Z I 
OLDU 

Mutlaka kullanılması lâzımgelen: 

Alelûmum bütün evlerde, 
Otellerde, Mekteblerde 
Hastanelerde, 
Umumi mutfak ve lokantalarda, 
Sanatoryomlarda, 
Etıstitülerde, 
Laboratuarlarda, Eczanelerde, 
Pastanelerde, 
Müesseselerde, Fabrikalarda, 
Hamamlarda, 
Çamaçırhanelerde, 
Tuvalet ve berber salonlarında, 
Boyahanelerde, 
Fotoğrafhanelerde, röntgenlerde (film ve 

camlar üzerinde kireç teressübatı izalesi, 
lekesiz kopyalar elde edilmesi). 

ALELÛMUM SANAYİDE — ISTIM KAZAN
LARINDA — MOTOR TEBRİDLERİNDE VE 
ŞÖMtZLERİNDE — KALORİFERLERDE.... 

E c z a n e v e m ü s t a h z a r a t i m a l â t h a n e l e r i n d e , ! 

ı t r i y a t v e m ü s k i r a t f a b r i k a l a r ı n d a : 

Müstahzaratı sudaki kirecin ve magnezyumun teres-
sübatından ve lezzet üzerindeki tahripkâr tesirinden 
kurtararak nefasetin âzamisini temin eder. Mevaddı 
kimyeviye, semmiye ve ıtriyenin inhilâl kabiliyetini 
tezyid ettiği gibi muzır tagayyürata da mâni olur. 
îmbik ve kaynama kaplarının hayatlarını temdid ve 
zaman ve mahrukattan tasarruf temin eder. 

K o l o n y a v e m ü s k i r a t i m a l â t ı n d a : 

Kokuyu ve dansiyeti yükseltir. Buz imalâtında 
daha çabuk salâbeti temin eder. Gazoz imalâtında ne
faseti temin eder. 

cihazlar 125 liradan. 

Çamışır Yıkanmada: 
KİRECİ ALINMIŞ SUYUN ÇAMAŞIR ÜZERİNDEKİ FAYDALI 

TESİRLERİ: 
1 — Kireci alınmış su içerisine batırılan ve bu su ile çalkanan 

çamaşır bilâhara gayet kolay temizlenir. 
Kireci alınmjş suyun kiri eritici bir tesiri vardır. 

2 — Kireci alınmış su ile yıkanan çamaşırda % 50 - 60 nisbe-
tinde sabun tasarrufu vardır. Bundan maada sair çamaşır 
yıkama yardımcı maddelerinden dahi bu nisbette tasar
ruf edildiği gibi soda istimalinden tamamile sarfı nazar 
edilir. 

3 — Yumuşak su ile yıkanan çamaşır zedelenmez ve mensuca
tın dayanma müddeti iki ve hat tâ üç misli temdid edilmiş 
olur. 

: Siparişler posta ücreti alınmak
sızın gönderilir. 

: Su tahlilleri meccanen yapılır. 
: Mütehassıslarımız, prespektus-

lerİmiz emrinizdedir. 

Portatif cihazın iki lâstik borusundan biri sıcak 
veya soğuk musluğa takarak diğerinden nefis ^ 
tatü su alınır. Cihazlar için suyun sıcak veya 
soğuk, tazyikli veya tazyiksiz olması müsavidir. 

SARFİYATI: Bin beş yüz litre vasati sertlikte 
su için yalnız ol» kUo âdi mutfak tuzudur. Ve 
bütün masrafları bundan ibarettir. 
Ev ve apartımanlar için 125 liradan... 
Fabrika ve Müessesata 200 liradan... 
Sabit tesisat bütün su şebekesini tatldaştınr. 

T e d i y a t t a k o l a y l ı k g ö s t e r i l i r . 
Sulan tasfiye etmek için lüzumlu olan tesisatı imal eden 

diğer firmalar karşısında Vebolid'in değer biçilmez menfaati 
kullanılışmdaki kolayhk, istihsal ettiği tath suyun en asg^arî 
maUyeti, ve en muktesidane bir tertib oluşu ile ifade edilebilir 
ki, bu vasati yüksek sertlikte bin litre su tasfiye için bir kilo
gram âdi tuz (tedcihan kaya tuzu) masrafından ibarettir. 

Türkiye ve Şarkı karib sahibi imtiyazı 
iiVEBOUD» Türk Limited. 

İsviçrede Produits VVebbolite Anonim şirketi imalâtı 
Telgraf adresi: Vebolid, İstanbul 

İDARE MERKEZİ: Galata Voyvoda No. 40 - 42, Tel: 44507 
Galata Posta Kutusu 1094 

B o y a h a n e l e r d e , î p e k v e i p l i k h a n e l e r d e : 

Sudaki kirecin ve magnezyumun boyaları tahrip ve tağyir ile 
renklerini ihlâl edici tesiratından kurtararak çok daha az bo
ya ve daha az zaman sarfile daha nefis ve sabit neitceler verir 
ve kaynama kablarınm hayatlarını, su ve mahrukat tasarru
funu temin eder. 

D e r i v e b a ğ ı r s a k i m a l â t h a n e l e r i n d e : 

Bağırsak ve derilerin kireçsiz su ile yıkama ve muhafazasın
da teknik zaruretler vardır. Kireçli su ne miktar kireci ihtiva 
ederse etsin bağırsak ve derileri tahrib ve kıymetlerini düşürür. 

Yapağ işliyen kumaş ve halı imalâthanelerinde: 

1 — Temizlemede, soda sarfiyatının azalmasına, 

2 — Boyada, boyaların renklerinin istenilen parlaklıkta ol
masına hizmet eder ve teressübata mâni olur. 

3 — Su ve zaman sarfiyatından azamî tasarruf yapar. 

TORKİYE, İRAK, İRAN, SURİYE, HATAY ve FıLıSTıN'in başlıca şehirlerinde kuvvetli acentalar ve plâsiyeler isteniyor. 
Umumî Satış Yerleri: 

lAnkara — Vehbi Koç Ticaret Evi 
[Ankara — Şark Merkez Ecza Deposu ' 
listanbul — Ziyaeddin Said Voyvoda 40-42 Galala 
lizmir —Şifa Eczanesi 
lAdana — Fevzi Dural 
Isamsun — Şık Terakki Ticarethanesi 
İBalıkesir — Hulusi Erdin 
lElâziz — Salim Kule 
İKütahya — İhsan Şerif Eczanesi 

Malatya — Mahmud Nedim ve Biraderi 
İnebolu — Salâhaddin Çelebi 
Sivas - Y u s u f Ziya Ünsalan ve Oğlu 
Biga — Zühtü Zeren 
Kastamoni — Mustafa Nuhoğlu 
Taşköprü — Tükmen Kardeşler 
Denizli — Eczacı Sabri 
Aydın — Raif Günaydın 

Bursa — Behçet Yarıcı 

Merzifon — Larlar Kardeşler 
M. Akhisar-Hilmi Faiz 
Tosya — M. Remzi Damgacıoğlu 
Mersin — Halid Asral, Singer Acentası 
Eskişehir — Hikmet Özgür 
Muğla — Faik Kazezoğlu 
Safranbolu — Nuri Sarıoğlu 

Edremid — Ali Rıza Karagözoğlu 
Edirne —Aziz îşbilen 
Zonguldak - Mehmed Hilmi Gürol 
Gazi Antep — Mehmed Sırrı Özkaya 
Antalya — Adil Aşçıoğlu 
Diyarbekir—Celâl Ayyıldız 
Adpazarı — Eczacı M. Reşad Kürem. 
Ayvalık — Salih ve Necmi Komili. 


