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iDAREHANE t l.taabul 
Nuroımant,.. Şeref aok, En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi TELEFON N•. 20Uf 

AÇIK 
SÖZ 

ur Arif Oruç mahkemede 
........... ________ _ 

M&aşları 
Barem hnunu tadil edi

liyor, az maaşlar 
çoğaltılacak •• 

Mareşal Fevzı ÇaKmaK 

idam talebile bu sabah 
muhakeme başladı 

Arif Oruç meğer fırka bile kurmaya, 
Teşkilatı esasiye kanununu değiş· 

tirmeye de teşebbüs etmiş r f Üçük memur[;; terfih edilecek 
<ı1em derecesi 15 e indirilecek Mareşal 

y Çakmak 
Muhakeme 
Nasıl oldu?. 

eni layihanın önümüzdeki Ka- Hararetle 
lnutay toplantısına yetiştirilmesi Karşılandı Arif Oruç neler 

takarrür etti --·- Söylüyor? 
ô-r ·-· . _ . G':_nel, kurmay Başkanımız Bu sabah Ağır Ceza Mahkemesin- . 

Tn.urı ? endıgımtze go e hukumet, barem kanununda bareme dahil mc- !Atana da iki gUn kalacak de eski Yarın gazetesi sahibi Arif 

1 
kQ,.a ar, csa~lı ~rettf? terfih. edecek 1/eni ı:e mühim cazı tadilat icrasına Orucun muhakemesine başlanmı~ • 

r vcrın~tır. Vekaletlerde ve di.ğer hükilmct daiTel~ri~dc ~alışan 1 Mareşal Atina dönü- tır. 
............ (Devamı 2 ıncı sahıfede) .. d v Ağır Ceza koridoru bu münasebet 
.. , şu 1 ogru _md anekvra- le daha erkenden kesif bir kalaba : sm t ı·no·· nu·· ·ıstan ara gı ece lıkla dolmuştu. 

• Atina, 2 (Hususi Muhabirimizden) Bunların arasında Arif Orucun 
- Türkiye Genel Kurmay Başkanı mahkemede nasıl bocalıyacağını gör· 

b U a g e 11• yor Marqal Fevzi Çakmak, bu sabah mek üzere gelen bir çok gençler, kas· 
saat dokuz buçukta Adatepe muhri- kelli Üniversiteliler de göze çarpı • 

1 
- bile Falear'a gelmiştir. Kendisi Yu- yordu . 

• ·• •• nan hükumetinin ve ordusunun da- Ağır Ceza salonunun karşısındaki flonu·· burada Ulu Ondere veWsi bulunmaktadır. Mareşali biz- dlu~&ra ası~as~ .bu~tnkü !ll].ahke,me -
.. .. • . . . erın esamı ını gos eren ısten n en 

zat Buyuk Erkanıharbıye Reısı Ge- d A 'f O ·· ·· . . . sonun a rı rucun curmu ve mu-•• ı A ki\. ı kt neral Papagolos ıstıkbal etmıştir. Fa- hakemesi şu satırlarla işaret edil • mu a 1 o a c a 1 r lear'ı .teşrif eden ve büyük askeri 1 mişti: 
merasımle karşılanan Mareşal, ak - Davacı: Hukuku amme, maznun: 4 r A ~ ~ şanı Atinada bulunacak ve müttefik Ahmet oğlu Arif Oruç, suç: Taklibi 

l rt .ı URK refakatinde inönü d:vleti? h~kfı~et m?rkezinde ild hükumet için ifşaat. (Dava yenidir.) 
O fi / .., • gun mısafır cdılccektır. Yunan ga- Bu davadan evvel görülecek beş _. 

ll n d ug U halde haf fQ!JQ lC7Q zeteleri bu vesile ile Türk dostluğu- dava vardı. Saat ona doğru kalaba. " Yarın,,cı Arif Oruc A(dırceza mahkenesıne 
fJekz•ll • h , f • f , Ç d nun ,.e ittifakının chcmmiyetiııi te- hk fazlalaştığından izdıhama mani gellyor ve muhakeme edlllyor erz e Y e l Q7QJ lR an ma- barüz ettiren makaleler yazmakta . (Devamı 2 inci sahifede) 
11

e 11 ,. a sahasında kar şılanacakldJ;~k hariciye ........................................................................ ~ ..... j'"~"'""S~;i·y·~· .. ·;~"""f iJ'i';f i~d·~ ...... . 
Veziri bu vahim hadiseler! 

(Yazısı 2 inci ıagfammla) 

Ulu Onder ismet lnönü ile beraber 

'----
ll~=u=ga=ı~a=t_a~=y=a=pı=ıı=y=o=r = 

Q/c/e sebze ve megva satışı 
~ durmuş değildir 

Sabah geldi 
TUrklye. Irak har 1 c ı 
siyaseti de§ltml yecek 

- ·--
Hariciye V ~ziri pazar. 
tesi akşamı Ankaraya 

gidecek 
Yeni Irak Hükumetinin Hariciye 

Nazırı Tevfik Süveydi bu sabahki 
ekspresle Cenevreden şehrimize gel
miştir. Cenevrede Milletler Cemi -
yeti Assamblesine hükümeti namına 
iştirak eden Tevfik Süveydi, Sirkeci 
istasyonunda Hariciye Vekilimiz 

Buhran 
Devam ediyor 

Rüştü Arasla Vali ve Emniyet Mü- GönUllUler ispanyadan 
(Devamı ikinci sayfada) çıkaralabllecek mi? 

-·-
Çin - Japon Müsterek nota pazartesi 
LJ b . ·l d. lt~lyaya veriliyor 
nar l a evlen l Londra, 2 (Hususi) - ispanyada 

- - • her iki tarafta bulunan bütün ya -
Son dakıkada bancı gönüllülerin İspanyadan çek -
bir Çin şehri tirilmesi hakkında Fransa ile İngil
d h d •• t •• tere tarafından hazırlanan müşterek 

a a U Ş U nota, pazartesi günü İtalya Harici-

a~arJar sabahtan 
Londra, 2 (Hususi) - J apon kıt'a- ye Nazırı Kont Ciano'ya verilecek -

lan Şimali Çinde yeniden bazı mü - tir. 

akşama çevriliyor hi~ me.vzilc.ri ve şehirleri .ele geç.ir~ İtalyanın bunu ne suretle karşıla-
mışlerdır. Çın ordusu Paotık şehrını yacağı henüz belli olmamakla bera
tahliye ederek bu şehrin .. 120 kil? - raber vaziyet çok nazik göriilmekte
metre cenubunda tahaşşut etmıye dir. Çünkü İtalyanın bu meselelerin 
başlamıştır. Bu arada 60 bin kişilik müzakeresinde İngiltere ve Fransa
bir Çin kuvveti J aponlar tarafından (Devamı ikinci sahifede) 
ihata edilmiştir. Bu kuvvetlerle Ja- 111u11111111ıı11ıuıııııı111111111ııııuuııııuııımıımıııııııuıııııııuuıııı 
ponlar arasında anudane muharebe
ler yapılmaktadır. 

Çin tayyareleri de dün gece Japon 
hatları üzerinde görünmüşler, Ja -
ponların şiddetli bir ateşi karşısında 
bir ~ey yapmıya muvaffak olama • 
dan geri dönmüşlerdir. 

Diğer taraftan Cenevrede Uzak 
Şark hadiselerini tetkik eden 23 !er 
Komitesi Japonyanın mütcarrız va
ziyetinde olduğunu tesbit etmiştir. 

Zirai kalkınma 
- -·--

Hükumet ilk tedbiri Or
ta Anadoluda alıyor 

Ankarada köy mümessil· 
lerl ile birlikte toplantı 

yapılacak 

Filistinde tevkif edilenler 
sürgüne gönderiliyorlar! 

- -- -· -

Sultanületraş harekete geçiyor 
Suriyeden gelen haberlere göre ldiseler doğuracak bir şekilde ziya - · 

S:11"i.ye i~~ Cebel~düruz nrasın~a ge~·- [deleşmektedir. 
gınlık gun gcçtıkçe çok vnhım ha- . ı Detıamı 2 inci <;rıufuda) 

1 
v 

iM H z 1 
Pek yakında 1..ç b:..yUk ese· 
rin blrden neşrine başhyoruz 

Bir: Akşamc •• 
Yazan: Osman Cemal Kayqılı 

iKi 

66No. lu Ca u ' il 

Yazan : Celil Cengiz 
- Mu rat Rel• ve KudÜ• Kı:darı mü.:1llfl -

,uç: 
Aşka inandım! 

Yazan : Halil Bedi Fırat ••• Hikayelerimiz : Son Telgraf küçük h ik8ye sü-
tunlarını oa zengın ıestlrlyor 

Tarık Sunayo'nın da muvaffak imzası bu sütunlar· 
da sık sık görüleceKtlr .. ••• D aima en iyi havadis, en canlı ya::ı, en itinalı röportaj, en kuv-

vetlı magazın ve kadın yazılarını SON TELGRAF'da bulacak
sınız. SON TEGRAF. okuyucularına en çok çalışan ve okuyucu.

larnıdan en çok rağbet gören, sabah gazetelerinin veremedikleri bü
tün yeni haberleri bir gün oncc okuyucularnıa lıildiren gazetedir ... 

• •• YAŞAYA N ISTA N BUL : Nusret Safa Coşkun 'un gıızetemiz 
için hazır! ıdığ ı röpo rtaj sils lt!Sİ olacak, en merakla ~ebir mevıulan. 

ııı onun kaleminden okuyacaksınız. 

1 



~ - SON TELGRAF -2 Birincitefrin 937 

Arif Orucun mahkeme
sine u sabah başlandı 

İsmet lnönü 
İstanbula 
Gelecek 

Memurların ı~~,..., 

Maaşları 
(Birinci sayfadan devam) zeyanlarla dolu olduğu okunan ta-

olmak üzere polisçe tertibat alındı. lepnameden anlaşılıyor ve: 
Saat onu çeyrek geçe Arif Oruç Arif Orucun (Bir kaç söz) serlev-

mehkemeye getirildi ve salonun dı- halı bir yazısında, ezcilmle; (Türk 
şındakı maznunların oturma yerine vatandnşları için en emin ve yeni 
alındı. fırkanın cKurtuluş• fırkası olduğu 

Üzerine siyah bir ceket, altına gri ve bu fırkanın erkanının ısirnlerinin 
bır pantnlon giymiş ve elinde şap - şimdilik mektum tutulduğu, inkılap 
kasını tutuyor, etrafa müdekkik ve hareketinin pek yakınlaştığı ve u
urkek nazarlarla bakıyordu. Kendi- mumi bir kongrede kat'i şeklini ala
si çok zayıflamış, adeta tanınmıya - cak bir program hazırlandığı ve esas 
cak bir hale gelmisti. hukul·lnr ismi verilen bu programın 

Nihayet, bu davacmn evvel görü- 5 maddcsınde; bir dereceli intihap 
kcek olan muhakemeye başlandı. ile viluyet ve ayan meclileri teşkil e
Bu, bir hafi dava idi. dileceği gıbi. saçma sapan ve teşki-

Aradaki intizar devresinde Arif ıatı esasıyeyi tağyire matuf beze -
Oruç çok asabi ve bitkin bir halde yanlar savruluyordu. 
mütemadiyen elind ki şapkasını sal- / Dosya meyanında mevcut olan iki 
lıyor, etraftaki izdihamın verdiği sı- bro.ıirdeki bu yazılar ve Sofyada 
cak havadan kurtulmak ister gibi I tabeciilen bulgarca (Zara) gazetesi
)elpaze yerine k-ullanı:yordu. nin bazı yazıları hakkındaki ehli -

Saat on bire doğru Ağır Ceza salo- hıbrc raporu ve bu broşürleri mem
nu açıldı. Kalabalık, bir sel gibi içeri lcketc göndermesi ve bunların (se
nktı ve Arif Onıç bir jandarmanın mere vermek kabiliyetinden mah -
refakatinde maznun )erine geçip a- rum tesebbüs halinde kalması Arif 

AJdığımız malGmata nazaran 
ismet lnönü bu günlerde Ankara
dan hareketle lstanbula gelecek ve 
Ulu Ônder Atatürke mülaki ola-
caktır. 

Cumhurreisimiz refakatinde ismet 
İnönü olarak lzmiri, manevra sa• 
hasını şereflendirecektir. 

Başbakan Vekili Celal Bayar Ye 
İcra Vekilleri heyeti, mebuslar Cum
hurreisimizi manevra sahasında kar
şılayncaklardır. 

Manevraların hatta, Trakya ma -
nevralarından ileri büyük ehemmi -
yeti kaydedilmektedir. 

Cumhurrcisirniz Atatürk, dün Be
yoğlunda bir gezinti yapmışlar, öğ
le yemegini Perapalasta İç ve Dış 
Bakanlarile birlikte yemişler, ye -
mekten iki saat sonra Floryaya dön
müşlerdir. 

DOKTOR ARAS, TEK • 
RAR CEMİYETİ AKVA
MA GİDECEK Mİ? 

yakta durdu. Orucu Türk ceza kanununun 146 ncı 
Reis isticvaba ba !adı. maddesinin 2 nci fıkrası, yani idam Dış Bakanı Doktor Aras henüz 
Arif Oruç evli olduğunu, 3 çocuğu tnlebile mahkemeye sevkediyordu. şehrimizde bulunmaktadır. Dün 

bulunduğunu, Fatihte Klrkçeşme m'l- Reis, buna karşı ne diyeceğini ken- Cumhurreisi Atatürk tarafından İç 
hallesinin Hasanbey sokağında otu- disine sordu. Bakanı ve Parti Genel Sekreteri ile 
rurken bilahare Avrupaya gidip O, cebinden çıkardığı bir kiiğıdı birlikte kabul edilmişler ve yemeğe 
memlekete döndüğilnü söyledi. Re- mübaşire \;erdi ve kaydiyesi alın - alıkonmuşlardır. 
isin: dıktan sonra reis okunmasını cm _ Doktor Arasın tekrar Cenevreye 

- Başka mahkumiyetiniz var mı? retti: gidip gitmiyeceği malum değildir. 
Sualine: Arü Oruç, bu istidasına: Bu hususta kendisi gazete muhabir-

- Başka muhakemelerim oldu. 1 (1933 senesi zarfında Pariste neş- !erine: 
Bir defasında 6 seneye mahkum ol- reylediği iddia edilen bu broşür ta- c- Milletler Cemiyeti Assamblesi 
dum. mamen muharreftir.) diye başlıyor içtimalarına el'an devam ediyor. 
Cevabını verdi. ve 2330 numaralı af kanunu hiliıfına Tekrar gidip gitmiyeceğim Büyük 
Reis Refik hakkındaki son tahki- tevkif edildiğini ve bunu feci bir ha- Şefimin emirlerine bağlıdır.> 

katın açılmasına dair olan evrakın ta olarak telakki ettiğini söyliyerek: Demiştir. 
ve talepnamenin okunacağını söy • - Maksadım, mevkufiyetten işti- NAZİLLİ FABRİKASI -
ledi ve okunmıya başladı. ka değıl, müdevvenatı kanuniyenin NIN AÇILIŞI 

Bunda; Arif Orucun mahkemeye halelden vikayesini ve tamamen tat- Nazilli Basma Fabrikasının küşat 
sevkini icabettiren cürümler birer bikini görmekten ibarettir.> diyor ve resmi bu ayın onunda Bıısvekalet 
birer sayılıyor ve bütün hareketleri hakkında noksan tetkikat yapıldı - Vekili Celal Bayar tarafından ya -
teşrih ediliyordu. Bundan nnlaşıldı- ğını, mevhum bir firarilik isnad e- pılacaktır. 
ğı üzere: dildiğini iddia ettikten sonra: BAŞVEKALET HUSUSt 

Arif Oruç 1932 senesinde Viyana- cAf kanununun 9 uncu maddesi KALEM DİREKTÖRLÜ -
ya gideceğinden bahsile pasaport a- gayet sarihtir; 28 temmuz 1933 ten GÜ 
larak 15-12-932 tarihinde şehrimiz - evvC'l islenen cürümler affedilmiş- Bay VPditten açılan Boşvekalet 
den hareket eden Anderyıı vapurile tir. Binaenaleyh, broşürün tarihi neş- Hususi Kalem Direktörlüğüne İş 
limanımızdan ayrılmış ve Bulgaris- rini tesbit etmek lazımdır ki, bro - B.:ll'kası Umumi Katibi Baki Sedes'in 
tann, Parise gitmiştir. şürlerin 1933 senesinin 16 ve 18 ha- tayin edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bulgaristanda (Türkiye Cumhuri- ziran günlerinde Sivas ve Giresuna -··-
)eti aleyhine taklıbi hükumet için) posta ile geldiği resmen anlaşıldığı
bir gazete neşrine ba lıyarak bunu na göre, o halde basılması da 28 tem
memleketimize de göndermiyc cüret muzdan evvel, yani af ten en· el işle
etmis ve ayrıca (Kurtuluş Fırkası) nen ct.irümlcr meyanındadır.• diye 
namile mevhum bir fırka teşkil ede- bir müdafaada bulunuyordu. 
rek bu fırka ncşriyntından (Yarın) İstidasının okunmasından sonra, 
adlı iki broşurü Sivns Ağır Ceza RC'is Refik müddeiumumiye müta
mahkcmesile Giresun Ticaret Oda - Iea!':ını sordu. 

Irak hariciye 
Veziri bu 
Sabah geldi 

(Birinci sahifeden devam) 

~ına da yollamıştır. Oralarca da bu Müddeiumumi, dosyayı tetkik et _ dürü, lrak Sefiri, Konsolosu ve şeh
muzır broşürler derhal hükumete mck istedi ·,inden muhakC'mc önü _ rımızdcki Iraklılardan bazıları ta -
tesJim edilmi~tir. müzdeki pazartesi günü saat 9,5 ğa 

Bu broşi.irlerin saçma sapan he - , talık edildi. 
rafından karşılanmıştır. 

1 Dost devletin kıymetli misafiri ikı 
~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~=~nş~rim~dek~~~wpazM~si 

Taksim abidesine Parkotelde bu akşamı kalkan ekspresle buradan 
Ankaraya gidecektir. Kendisine Irak 

Bu Sabah Çelenk Akşamki• zı·yafet Hariciye Müsteşarı Sabih Necip re-
fakat etmektedir. Irak Hariciye Na-

K d Fennin en son terakkiyatını ya - zırının Ankarada devlet adamları -
0Il U kından takip etmek üzere açılan Diş rnızla mühim temaslaröa bulunacağı 

tabipleri tekamül kursuna iştirak et- öğrenilmiştir. Evvdce limanımızı ziyaret için ge
leccğıni haber vcrdiğırniz Arjantin 
mektep gemisi ancak bugün saat 15 
te buraya gelebilecektir. Gemi, me
ı asimle karşılanacaktır. 

mek üzere .:· .,~ taşradan ve Bul- Yeni Irak kabinesi programını ilan 
garistandan gelen diş tııbipkri şere- etmi~tir. Bu programa gôre, ordunun 
fıı'le> bu akşam Parkotelde bir akşam siyasetfo alakası kesilecek, memle -
ziyafeti verilecektir. kette adil politikası takip olunacak. 

Mac!en kömUrU çok 
satllıyor 1 

Dün gelen Rumen mektep gemisi 
efradı da başlarında kumandanları 
olduğu halde bu sabah Taksime ge
lerek Cumhuriy.et abidesine mera
simle çelenk koymuşlardır. 

Son günlerde mevsim münasebe
tiJc maden komürü satışları çok ha
rantlenmi tir. Elde me\'cut stok ma-

5İV8S• Dİvrik hattıda d n kömürü bulunmasına rağmen 

1 ti.ıcc rlar kiralayacak şilep alarak 
8ÇI ıyor mutemacliyen Zonguldak, Ereğli, A-

dahilde tam manasile huzur ve sü· 
kı'.ln iade edilecektir. 

Bu beyannamenin bize taallilk e
den l:ısmı, harici siyrsette eski çiz:. 

len programa göre harekette devnm 
olunacağı ve Türk - Irak iktısadi 
münasebatının genişletilmesi için ıkı 
memleket demiryollarının birleşti -
rilmesi işine hız \'erilcceği noktala
rıdır. 

(Birinci sahifeden devam) 
on binlerce nıemuru yakından al6kadar eden btı kanunu tadil edecek 
olan yeni layiha, Meclisin te§riııisani devresinde behemehal mü:akere 
edilecektir. 

Bu maksatla Başvekalet Vekili Celal Bayann emri üzerine yeni 
kanun layihası hakkındaki tetkik ve hazırlıklara hız verilmi§tir. Kanun
da yapılacak tadilat, gayet mahrem tutulmaktadır. Yalnız bu tadilatın 
behemehal bareme dahil biitün memurların bugünkil vaziyetlerinden 
çok daha müreffeh bir hale sokabilmeyi istihdaf ettiği muhakkaktır. 

Bu arada şimdi 20 dereceye ayrılmış olan memurların yeni tadilatla on 
beş smıfa indirilmesi, ilk yedi derecenin lıer birinde beşer, diğer seki
zinde onar lira zam yapılması aradaki kesirlerin kaldırılması ve 20 li
radan nz olan asli m~lann yirmiye çıkartılarak diğer derecelerin bu 
yirmi esası üzerinden zam görmesi usulurıiin kabul edileceği muJıak
kak görülmektedir. 

Ayni zamanda bir vekalette de camlı surette beş ve on yıldan fazla 
hizmet görenlerle ali tahsil görmüş olanların ı·e ecnebi dil bilenlerin 
daha ziyade terfih edilmesi cihetine gidilecektir. 

Bu maksatla biitün memurların sicilleri de yeni baştan tetkik olu
nacaktır. 

Bir noktai nazara göre de terfi esaslarında yalnız ali tahsil dere
cesine değil, ehliyet, liyakat ve inkişaf kabiliyetine de değer atf edile
cek, bu bakımdan da barem ve memurin kanununda tadilat yapıla -
caktır. 

Suriye ve 
vahim 

1 _,...... (Birinci sahifeden devam) 

1 Ce~lidüruz muhafızlığından isti
faya mecbur kalan Sultanületraş, 
ahiren deniz yolile Fransadan avdet 
eden Suriye }"evkalade Komiserini 
ziyaret ederek vaziyeti anlatmıştır. 

Bundan başka Ltizkiyede intihap 
yüzünden başlıyan mücadele de çok 
mühim neticeler verecek bir safha
ya girmiştir. Hnlk, üçe ayrılmış, her 

grup kendi namzedinin kazanmasını 
temin için her çareye baş vurmıya 
başlamıştır. Bunun üzerine Suriye 

Başvekili Mürdüm Lazkiyeye gide
rek mahallinde tetkikat yapmıya ve 
buna göre tedbirler alnuya mecbur 
kalmıştır. 

Kudüs, 2 (AA.) - İngiliz maka
rnalı tarafından tevkif edilen Yük -

sek Arap Komitesi nzalarile Hayfa 
Arnp Bankası Direktörü Sussex krü
vazöründe bulunmaktadırlar. Mev -
kuflar bugün Hint Okyanusundaki 
Seychelles adalarına nefyedilecek -
!erdir. 

Kudüs, 2 (A.A.) - Rcuter muha -
biri bildiriyor: 

Dün akşam ve gece, bütün Filis -
tinde devamlı bir sükun hüküm sür
müştür. Polis ve asker devriyeleri 

fazlalaştırılmıştır. İngiliz polislerile 
askerleri, makinelitüfeklerle hususi 
otomobiller içinde mütemadi suret
te devriye gezmektedir. 

Öğrenildiğine göre, tevkifi karar
laştırılan mühim şahısların ikisi 
müstesna diğerleri, mandater devlet 
maknmları elindedir. 
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Daimi sergi 
için iki he yet 
Kuruldu 
İktısat Vekaleti şehrimizde milli 

mamultit ve marnuatımızı teşhir için 
daimt bır ~erli mallar sergisi kurul
masını vılfıyete bildirmişti. Bu hu
susta yapılan tetkikler sonunda da
imi sergi binası yapmak üzere en 
mu\' af ık ~er olarak Taksim stadyo
mu seçilmiş ve bu, ş hircılik müte
hassısı Prost tarafından da kabul e
dılmiştir. 

Stadyomun satın alınması ve bu
rada ne ~uretlc bir sergi binası ku
rulacağı hakkındaki tetkikat da ya
kında neticelendirılecektir. Ancak bu 
husı..:sta epeyce müşkülat karşısında 
kalınncağı sanılmaktadır. 

Dığer taraftan serginin idare şekli 
etrafında tetkikler yaparak bir tali· 
matname hazırlamak üzere de bir 
komisyon kurulmuştur. Bu komis -
yon. Bckdiye İktısat Müdürü Asım 
Suıcna. Ticaret Odası Umumi Ka
tibi Cevat Nizami, Sanayi Birliği U
mumi kiıtibi Halittcn mürekkeptir. 

Muğalata 
Yapılıyor 
Seyyar satıcılığın eski şekline ni

hayet verilmesi, her yeni işde oldu
ğu gibi yaş sebze ve meyvaların a
lım \"e satım işlerinde d~ bazı karı -
şıklıklar ortaya çıkarmıştır. Bu ka
rışıklıkların en miihim sebeplerin -
den birisi esnafın henüz yeni usul
lere intibak edememesi, diğeri de 
pazar yerlerinin erken olması yü -
zünden esnafın Haldeki malların 

hepsini satın alıp halka satamama -
}arıdır. 

Bu vaziyet karşısında gerek Bele
diye, gerek Haller İdaresi bu mah -
zurları izale için yeni tedbirler al -
mıya başlamışlardır. Bu nradıı pa -
zar yerlerinin kurulma saatlerinin 
değiştirilmesi mevzubahstır. 

HAL MÜDÜRÜ NE DİYOR? 
Bu hususta Hal İdaresi Müdürü 

Bay Mustafa demiştir ki: 

- Halde normal vaziyet avdet ct
mek tedir. Bazı gazeteler tarafından 
yapılmakta olan mugalfıtalı neşriyat 

asılsızdır. Dün Hale gelen malların 
_. --... ---: . yüzde sekseni satılmıştır. Bugün ge-

Ah Hayd~r Emır1n cena• len malların satışına gelince, satış 
.. zesı kaldtrtFdı işleri düne nazaran daha hararetli-

Dun 'efat eden Heybeli Deniz li- d' 
'h ır. 

scc;ı tarı muallimi Muharrir ve edip 
Ali Haydat Emir'in cenazesi bu sa- Pazar saatlerinin sabahleyin oluşu, 
bah merasimle Heybelideki evinden teamül mucibince akşamları evleri
kalclırılmı~ ,.e Heybeli kabristanına nın gıda maddelerini tedarik eden 

Nafıa Vekfıletinin emri üzerine masra, Cide gibi kömür havzaları -
Ankara - Zonguldak arasında dün - mııdan \"lğın yığın maden kömürü 
den itibaren yolcu treni işletilmesıne g tırtmektcdirlC'r. 

gömülmüştür. erkeklere uygun gelmediği için pa-
.. """"'"''"'""""'"' , , , zar saallel'inin sabahtan akşama çev-.. , uı ıııı 111111111111111111ıu111111ııuıııuınuu11111ıııu111111ııırıuııuuımıttHıt1ıuunuuıııııuıınınınt1U1•rııın 

başlanılmıstır. İlk tren Ankaradan B lcclıye, bir ihtikara meydan ,·e
dı.in saat 10 da Zonguld ga gelmiş, rılmrmcsi için kontrolunu tezyit et· 
bınlcrce ki i tarafından büyük teza- mi tır. Turk antrasitine karşı yapı-
hüratla karşılanmıştır. lan ta1epllcr de çok artmıştır. 

Sivas - Divrik hattının ray fer~i - -·~ 
yatı ikmal edilmistir. Bu hnt da 1 Bir müsamere 

GENÇLİK VE İHTİRAS .. 
Cumhuriyet bayr;mında açılacak - I C. H. P. İstiklal kamunu 2/10/937 
tır. cumartesi akşamı Taksim bahçesin

Genç adam, ihtirası olan adamdır. 
Temiz 1:e ıılvi oldukça ihtiras, ya§a
manın en insanı alametidir. 11ıtiras-

Bir infilak 
Yalovada Baltacı çiftliğine ait ve 

N:uri Kaptanın idaresindeki Tahsin 
Bahri motörü bu sabah meyvahoş is
kelesinde iken saat 4 de motördc bir 
infilak olmuş ve motör birdenbire 
ateş almıştır. Yangın, itfaiyece mo
tör batırılmak suretile söndürülmüş 
ve infilakın sebep ve mahiyeti hak
kında araştırmalara başlanılmıştır. 

25 liraltk kA§ıt paralar 
piyasaya çıkarıhyor 

de şehrimizin kıymetli artist \"e saz 
heyctlerinın Miraklerile ve bilhassa 
elli kişilik saz heyetinin hep birlikte 
sahnede bulunmasının temini sure
tile bir müsamere tertip ettiği haber 
alınmı_tır. 

sız genç adam, tısaresiz posadır kan
sız kalbdir, dalgasız denizdir. hti -
rassız genç adam, bir cayakta ölü. 
dür .. 

Genciz ve ihtirasımız var. ihtira-
-·- sımızı en iyi tatmin edecek, enerji-

Kepah şişe 100 para mizi en giizel harcayacak bir mem
Kapalı şişe Taşdelen sularının 100 lckctteyiz: ln'J.cıliip içinde, dava saf· 

paraya s, ttırılmasına karar veril - larındayız. 

mi tir. Topyekun bir inşa içindeyiz: Mil-

i -·- let inşası, memleket inııası · 'her dam-
hraç edllecek Palamut· la alın teri, harç olabilir/ 1ıcr 7ıare-

laren kontrolu 
1
ket bir taşı temeline koymakla bite

ihraç edılecek palamutların kon- bilir. Memleketi yeni baştan manen 
trolü hakkında İktısat Vckiıletince f ethedeccğiz. Biribirimizi tutaltm. 
hazırlanan yeni nizamname Vila - ' ahbap çavuşlar gibi değil, ayni saf-

Bazı gençler göriiyorıız: Bütün ilı

tiraslarmı, kravatını elbisesine uy
durmak, bıyığını Duglasvari uzat -

mak gibi fantazi şeylere hasrediyor

lar. Onlardan birine her rastlayl.§ta 

yakalarından tutmak, silkmek, cken

dine gel arkada§!> diye lıaykımı.ak 

istiyonmı, cSana kim, neyi emanet 
etti, farkında değil misin?> ... 

Oooh! Eğer zengin olsaydım, An

karayı Bizansla§tırmamak için, pa
muk omuzlu 1:e Duglas bıyıklı ziip

pelere rastladıkça; cebine Beyoğlu 

1:e 1 atta Faris bilet ücretini koyar 

t'C bıına malıkcme iicrcti ve cezası 

rilmesi için Belediye nezdinde teşeb
bı.islerde bulundum. Bu teklifim, Be
lcdı) enin aliıkadar makamlarınca 

te:tkike başlnnılm1ştır. Bu şekil hale 
gelen yaş sebze ve meyvalarm da 
gününde derhal satılmasını temin 
edeceği için malların bozulmasına 

meydan kalmıyacaktır.• 
Diğer taraftan esnaf daha ziyade 

araba ve beygirle seyyar satıcılığı 

tercih ettiğinden bu sabah da ilan 
edilen pazar yerlerinden az bir kıs
mında pazar kurulmuş ve pazar ku -
rulan yerler Belediye müfettişleri 
tarafından tetkik edilmiştir. · 

Bergama ve civarını ge· 
ze~ seyyahlar 

Alman bandralı (Mil Voke) vapu
rile ~ehrimize gelen 563 ecnebi sey-

yah buradan İzmire gitm~lerdir. 
Aralarında muhtelif milletlere men-

Yeni kağıt paralarımızdan bir kıs
mının basılması tamamlanmıştır. 

Bunlardan 25 liralıklar yakında mev
kii tedavüle çıkarılacaktır. yete tebliğ edilmiştir. taki göniillüler gibi... 

1 

olan bir k~ lirayı da katarak bir to

kat atıp; cScnin yerin buralar de
j iJil!> diye koı'ardım ... 

. Behçet Kemal Çağlar 

sup ııvukat, doktor, muallim gibi 
meslek, iş adamları ve talebeler 

mevcut olan seyyahlar İzmirden 
Bergama, Ef ez ve Eskülap harabe
lerini gezmişlerdir. 

• 

Manevi müsavat 
bahsi .. 

Bazı kelimeler derler ki, Nyon ~~ 
devri yaşatır. Bazı tiıbirler de rn . 
lctler arası münasebatmın pek ne 
yecanlı geçmiş günlerini daiın~.~· 
tırlatarak sonra gelenlerin yüzU • 
gfı.h elem çizgisi çizer, gah dudalc ~ 
rında bir tebessüm uyandırır... ~· 

cMancvi müsavat> tabiri de ~ s' 
deniz korsanlığına karşı topl~11 

•• 

Nyon kararlarına sonradan ış~. 
rak edenleri~ kullandığı bir tabiftlt 
dir. Evvela, Ingilterc ve Franstı ıılY 
Akdenizde tam bir müsavattan b .. 5" 
seden İtalyanlar, sonradan bu rnı.ıf!-
,·atın ne olduğunu izah ettiler: ]\ iO 
nevi müsavat, dediler. Bu tfıb~ 
bir müddet daha ömrü olacağını So~ 
liyebiliriz. Çünkü Sinyor Mu~o;i~t 
nin Almanya seyahatini tafsılatı 

· ı · d ınu0e-yazan Italyan gazete erın e c ~ 

vi müsavab tabirinin ç~ .~an ı.ıl
yerlerde kullanıldığını goruyor ,t 
Avrupa bilsin ki, diyorlar, Alınan 
ve İtalyaya her vesile ile ve her ~3fı 
selede en bü) ük milletlere karşı 0l'i1 
siyasi ve hatta bilhassa manev-l 
müsavat hakkı tanınmalıdır!.. ~ 

Roma - Berlin mihveri varken. 
talyanlar kendileri için istedikl~rı . 
tabiidir ki, Almanlar için de ist1Ye 
ceklerdir. Fckat ebilhassa rnane~ 
müsr.vah tabiri tesadüfi bulunrtl . 
bir söz değildir. Diğer Avrupa de' 
lctlerile Fransa ve İngiltere> g-. 
Garp devletlerile müsavat sözii le 
taya çıktı mı, hatıra aradaki -1ta 
ve Almanya bir tarafta, !ngntere·tr 
Fransa diğer tarafta- ihtilaflı no1' 6' 
lar gelmektedir. Akdcnizde 1talY8 r 
tedenberi Fı·ansa ile müsavat iste, 
di. Habeş mcselesindenberi Akde 
nizde İngiliz donanmasının miie tiJ 
faaliyeti, şu son zamanda ise fngt. 
ve Fransız donanmalarının . teş~ı 
mesaisi İtalyanın ötedenbcri ıste ır 
müsavatı vücude (fetirmekten çolc 

b ·ı11 
zaktır. Fakat İtalyan matbuatı şcU" 
bu bahsi kurcalamak istemiyor. &' 
kü cmüsavab sözünü yazar yaztıl 1 
hemen ilave ediyorlar ki. bu ,f!'l 
nevi> bir müsavattır. Fakat cnıurı; 
müsavat'm tarifini bize vermiyor . 

Ne olursa olsun, İngiliz ve Fr~~9 
sız diplomasisinin Romadaki son .e( 

1 
liyeti, işlere başka bir cereyan ' 

i
di. f 

Ahmed R8 "'.,.; 
lllUIUMlNtttlltll UltllllllHlllllUIHllOllHllllflUUI ut1ıı' 

Mısır çarşısın~ 
Tamiri .,-e 
Belediye, günden güne bar br 

yüztutan Mısırçarşısını bugünle 
mütehassıs mühendislerine te 

ettirecektir. t 
1 Çarşıdaki bazı dükkancılar, (1 

duvarların badana ve sıvaların~,~ 
külmesini ileri sürerek bir te 
mevcut olduğunu zannetmişler~ 
esaslı bir endişe olmadığı tahrnıtl 
dilmektedir. 
Maamafıh Mısrçarsısının 

muhtııç tarafları görülürse 
tamir olunacaktır. 

Buhran devarrt 
ediyor 

(Birinci sahifeden devan'~ 
ya karşı tek reyle yalnız kalJl1 
için Almanyanın da bulunrn99 

ayak direyeceği ve bu yüzdcP ııt 
bir müddet daha uzayacağı :ıııfl 
dilmektedir. 

ı.o Maamafih, G<'neral FraJl . Jil 
•• 1l 

mukabil taraftaki yabancı gorı 
1 !erin kendi tarafındnn gönderı 

bir heyet huzurut"da tek bir ~rı · 
!kalmayıncaya kadar geri çekti e 
1 mcsi suretile bu işe muvafa~ıı~J11 
C<'ği hakkında bir haber şnyı 0 

tur. 

1 
Bu takdırde, İspanya ıneselC· 

umulduğundan daha çabuk }lll 

Jimkiın hasıl olabikccktir. 

Zirai k~ikınrtt' 
Ziraat V kaleti, memıcke:irı'1Jı 

zirai kalkrnma hareketleri içı; 1 
zırladığı projenin Orta An3 ~o 
taalluk eden kısmını bitirJllC 
redir. ~ 

Memlekette daimi bir zirnate)jli 
ramı mahiyetini alacağı için \19.1'#, 
bu proje hakkındıı ziraaUe ıı.~1 ı 
mahalli halkın da rnütnlcn18 9~ 
mıya lüzum görmüştür. Bu ~~ 
la Orta Anadolunun zürra b rı JI. 
dan seçilen mümessiller ytır1 ~ 
karadıı Ziraat Vekili tarafırıd t 1 
öğle yemeğine çağırı1mışınrdı"~f 
mek, Gazi Orman Çiftliğinde .. ~e 
cek ve yemeği müteakip köY1~Z 
vadide bir hasbıhalde bulu~ ,,c 
tır. Bu 2l'ada hükumeti~ :ıı~ 
yaseti hakkında da kendiler ·e . \. 
hnt verilecek ve köylü yenı eÔ 
zirnat vesaiti hakkında ten'·fr 
cektir . 
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~ Osküdar tramvaylan 1 1 

Yeni vapurlarımız ı-Hafk Filo zofu] 
d iyo r ki : 

Almanyada 9 büyük vapu· Bir~:!.~e!~!.:: ~!.~yor. Resim ve heykel 

ıil' 

ı · 
, . 

Biletler yüzde 30 
ucuzlayacak 

ıslahat projesi Yeni bir 
tanzim 

n~k .. d 
ı lalı u ar tramvayları id~resinin 
?tıe1t ı ~etrafındaki tetkikler sona er
Çoğaı Uzeredir. İdarenin varidatını 
Uc: 1:ın~ için her şeyden önce bilet 
bet~ erının indirilmesi suretile rağ-

ıı:ı,.. -
tııişı· l:ogaltılması esası kabul edil -
tıiıı ır:. Bu nıaksatıa bilet ücretleri -
ıtıes·l'üzdc otuz nisbetinde indiril • 
tllaltı etrafında bir proje hazırlan • 

la dır 1\ • 
~acak ıslahat işi için de 

Çeşmeler 
Geceleri 
A.kmıyacak 

edildi 
bir proje tanzim edilmiştir. 
Diğer taraftan bilhassa yaz mev

siminde tramvay seferleri çoğaltıla

caktır. Bu hatda çalışan tramvay şir

keti memurlarının istikbali için de 
bazı esaslar düşünülmekted ir. 

Hulasa yeni müdür; halkın Üskü

dar, Kadıköy ve Havalisi tram -
vaylarma rağbetini çoğaltmak için 
azami gayret sarfcdccektir. · 

ihraç 
Maddelerinin 
Kontrolü 

müzesi 

1 

San'at işleri ve tezahürleı'ile çok 
yakından alakada~ olan m~:Jıarrir ve 

!hoca Hakkı SiiJıaya, buyun b~ra~a 
serzenişte bulunacağım. Evvelkı gun 
cKurwı. gazetesinde yazmış olduğu 

bir fıkrada, Hakkı Süha; cYakında, 

bizde de bir resim galerisi açılaca -
ğını duyduğunu> söylüyor. 

, Hangi yakında? Yoksa dostum, ma
l ziyi istikbal halinde mi görüyor? 
Zira, Dolmaba1ıçe sarayının sabık 

V clia1ıt Dairesi, on iki günden beri, 

Türkiyenin cLuvr> u vaziyetinde bu
lunmaktadır ve ismine cResim ve 

Heykel Müzesi> verilmiş olan bu e
bedi galeriyi Ata iirk; bizzat açmış

~ tır. Esasen Dolmabahçe Sarayının 
Veliaht Dairesinin de müze olarak 

tahsisi için emri veren yine kendisi
dir. 

Evet, on iki gündenberi, Türkiye 
bir cLuvr> e maliktir. Orada, meç -
hul kalmış eski ü.stad ressamların ol
duğu gibi, bugün dahi tanınmak is-

'terıı tetkik2tla da buna 
s 1

1
1llkAn bulunamadı 

tenmiyl?n ve anlamamazlık yiizün -
den tezyif edilen genç üstadların e

Yakın da hububatın kont• serleri teşhir olunuyor ve olunacak. 
rolUne de başlanıyor Lakin, da1ıa şimdiden, günde. üç 

• e d 1., •1 yor Venedikte bir gece knlmış, ertesi güıı r U muz 1 n ş a istasyonda treni bekliyormu . Birl 
---- ------ se>kiz, ötekisi on bir yaşında, biri kız, 

(Marmara) tipindeki ilk vapur 
13 Martta gelecek 

Halkımızın günden güne artan seyahat etmek hevesi karşısında De: 
nizyolları vnpurları ihtiyaca gayri kafi gelmekte ve mevcut postalar, çok 
az olduğundan bazan yolcular iskelelerde kalrnakt~d~r. ·~. . . 

Bu vaziyeti gözönüne alan ve ihracat mevsimının gel.dıgmı .~ore: 
İktısat Vekaleti; vapur seferlerini çoğaltmıya karar vermış ve dunde 
itibaren Trabzon postaları haftada dörde çıkarılmıştır. 

Yeni kurulan dördüncü posta, her çarşamba gi.inü şehrimizden hareket 
edecek ve ekspres postası olarak hiç bir yere uğramndan doğruca Trab
zona gidecektir. Trabzondan kalkacak vapur, :u~a günleri ~areket ede-
cek ve yalnız İneboluya uğrayarak sonra şehrı~ıze g~l:cekhr.w ... 

Diğer taraftan, halkın Denizyollarına .ka:.şı .. gosterdığı bu ragbct. dtişu
nülerek Almanyaya sipariş edilen 9 ycnı buyuk vapurumuzun ınşaatı 
·1 ı ektedir. Aldınımız malıimata göre bu vapurların 6 sı (Marmara), ı er em ı::. • ~ .. •• d (M · ) 
(Akay) ve (İzmir) vapurları tipindedir. Dıger uçu e er~ı~ va~U:U 
· · d ı tezgaha konan bu vapurlarımızdan Marmara tıpındekı ılk tıpıneoup . ~·ık t\'k:::.1t· 13 artta hükumetimize tesli medılecegı tısa c cu.e ıne vapurumuzun m 
bildirilmiştir. 
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Çıkarılan Piyangosu 
Doçentler Hazırlanıyor 
MUnhal Doçentllkler '2 En bUyUk lkramlve t 

biri erkek iki çocuklu bir Fransız 
aile de arkadnşımla beraber treni 
bekliyorlarmış. Arkadaşım, tren vak· 
tıni beklerken zamanını boş geçir -
memek için, orada def terini çıkara -
rak garın bir h'Tokisini çizmiye baş
lamış. Çocuklardan büyüğü yanına 
gelmiş, temiz bir fransızca ile sor
muş: 

- Ressammısınız? 

- Evet. Sen resmi sever misin? 
- Hayır amma nnlarım. 
Arkadaşım gülümsemiş. 

Ve: 
_ o halde, bu krokiyi beğendin 

mi? 
_ Hayır amma daha bitmemiş. 

Bittikten sonra size söyliyebilirim. 
Ressam arkadaşım krokisinin pek 

tren vaktine kadar biteceğinden emil 
olmadığı için küçük münekkidin fik
rini öğrenmek için albümünden ev
velce yapılmış bazı krokiler göster
mek istemiş. Açmış defterini, çocuk 
birdenbire: 

- A!.. Renoir'dan kopya, diye hay
kırmış. 

Ressam arkadaşım anlatıyor: 
~~ ~r i.daresi saat 17 de Hamidiye 
liaıb e e.r1ndeki suyu kesmektedir. 
l'iııcı Ukı birçok kimseler ancak işle
('d"ben döndükten sonra su tedarik 

(' " ilnı k taraf e tedirler. Bu maksatla halk 

İhracat mallarımızın kontrolü hak- dört yüz ziyaretçisi olan bu müzeye, 
kındaki kanunun t atbikine başlan- mtinevver geçinenlerimizden kaç ki
dığı gündenberi muhtelif . Av:upa şi gitmiştir ve kaçı böyle bir milze
memleketlcrinden yapılan sıparışler tdn mevcudiyetinden haberdardır? 
artmıştır. İşte bu nokta acıdır. Münevverlerin, 

ye ballft oldu milyon lira 
Üniversite doçentlerinden Tah • Tayyare piyango müdürlüğü bu 

- Bu gösterdiğim resim, hakika -
ten Renoir'dan kopya idi. Leuvre'de 
bazı eserlerin kurşun kalemle çizgi 
halinde kopyalarını almıştım. Fakat 
on bir yaşındaki çocuğun bunu anla
ması tuhafıma gitmişti. Merak edip 
ailesine yaklaştım, onları selamla -

~~ ından Belediyeye yapılan müra-

Suı sular idaresine bildirilmişti. 
ltaua ~ İdaresi yaptığı yeni tetki -
lertn a, Çeşnıe işlerindeki kontrol

' t<ı~ Vaz.iyeu itibarile saat 17 den 

itan :.~u suların açık kalmasına im-
c.orenıelll<?ktedir. 

Diğer taraftan bu suretle üzü~, 1 hiç olmazsa kulak dolgunluğile et-
incir ve palamuttan sonra, yakında d l z 
hububat maddelerinin de kontrol rafta olanlardan lıaber ar o ma arı 

dahi gerek değil mi? edilmesine başlanılacaktır. 

Bu iş için Hizım olan kontrol me - Müzenin açılı.~na ne kadar sımin-

muru gençleri yetiştirmek için ya- dimse, işte huna, doğru.su, o kadar 
kında şehrimizde ve İzmirde iki müteessir oldum. 
kurs açılacaktır. Fikret Adil 

. 
Fikir işçileri · Hay~an B Neslı 

linlar için ayrı bir kanun Islah ediliyor 

sin Rüştü, Übeyt, Yusuf Ziya ve yıl da, yılbaşında büyük mükafatlı 
Hilmi Ömer doçentlikten çıkartılmış bir keşide tertip etmek için şimdi -
ve muhtelif liselerde ihtısasları da- den hazırlığa başlamıştır. 
iresinde muallimliğe tayin edilmiş· Bu seferki en büyük ikramıycnin 
!erdir. 500,000 lira yerine(l) milyon lıra 

Bu suretle Üniversite kadrosun - olması ve ayrıca yarım milyon lira
da 12 doçentlik münhal vardır. Bun- Iık ta bir mükafat konulması düşü
lara imtihanla hariçten talip olan - nülmektcdir. Diğer taraftan bu a -
lar alınacaktır. yın 11 inde bu tertibin son keşidesi 

çekilecektir. 
Piyango müdürlüğü yeni tertipte 

de mükafat miktarını ve ikramiye 
adedini arttıracak, amorti usulünü 

dun: · 
- Pek zeki ya\•runuz var. Resim

den anlıyor. Fakat bu bilginin nasıl 
onda hasıl olabildiğini öğrenmek is
tiyorum, dedim. 

Babası cevap verdi: 
- Basit, pazarları müzeye gitmek 

adetimizdir, dedi. 

Arkadaşım, tren gelinciye kadar 

Piyasada 
Hararetli 
Satışlar 

1 Fransız ailesile konuşmuş. Aile reisi değistireccktir. 
...... . · .... .....••....•.................•........•..••.• mar~ngozmuş. 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Şöyle bir düsündüm de, müzeleri-

k Merinos koyunlar1 da hazır.la naca çoğaıtuıyor 
Hayvancılık ve hayvan neslinin 19 ıslahı için sarfcdilen gayretler me-

38 Haziranına kadar bütün ge- yanıı:_d~. ş~hrimiz.deki aygLr deposu 

°fle/ emirler de çıkmış olacaktır. Bu. maksatla T~akya h~v-al~sinde 

mahkemesinden : miz günlerce ziyaretçisiz kalırken, 
çok İ::.tanbul Hazinei Muhakemat Mu- münevverlerimiz bile müzelere git

düriyeti namına avukat Niiz.het Erk meyi lüzumsuz bir iş telakki ederler
tarafından Sadık ve onC(' Fatıhte A- ken pazarlarını I..ouvre'de geçiren 
tikalipnşa mahallPsinde Hasanfehmi marangoz çocuklarını kıskandım. 
Paşa C"ddesinde ıo numaralı evde Halk Filozofu 

Yün ve yapağı daha 
satıh yor 

Umumiyetle son hafta içinde pi
yasada canlı ve hararetli munmele
lcr olmuştur. Çekirdeksiz üzüm fi. 
atları oldukça dalgalı geçmiştir. Fi
atlar 25 kuruşa kadar çıkmıştır. Buğ
day piynsasında bir hafta evveline 
nisbetle bir değişiklik yok gibidir. 
Sert buğday 6,50 kuruş, yumuşnk 

mallar 6 kuruştur. 

da buyultu lecektır. 

l3 tetkıkler yapan zıraat enstıtusu mu-~ llai~ ~Üddettenberi Ege havzasında bulunmaktn olan İktısat Vekaleti allimlerinden Salih Zeki ile profesör 
"-l~s! l1ınurn Reisi Enis Behiç, salı günü şehrimize d_önmüş olacaktır. Samuel Aksoydan mürekkep bir he

~ltı~irrı·ıg~nıız malCımata göre Cenevredeki Beynelmilel lş Bürosu; kabul yet Edirnedcn şehrimize dönmüş -
~%-. ız ış kanunundan haberdar edilmiştir. Kanun orada c tüd edilmek- tür. Yakında Ankaraya giderek ra-

ı. _ biğ , porlarını ' 'ereceklerdir. qq~ltla er taraftnn bazı gazeteler; fikir işçileri için yeni bir nizamname Diğer tnraftan (Merinos) koyun-

'• h" ~~~'."' ~azmışlarsa da Bay Enis_ Behiç bunu ht"iy~tl~ tekri~ etmiş !arı cinsinin diğer koyu~l~r:"'.'ız a· ~~Un ilhıyetın İş Bürosunda olmadıgını, olsa olsa fıkır ışçılerı ıçın ayrı rasında taammüm ve teksm ıçın her 
~~C! Çtkarılrnası mümkün bulunduğunu ve belki de hem fikren, h em tarafta faaliyete devam edilmekte -

'l\;~~•lıııa~ıar için bir şey düşünülebileceği~! söy ı.em~ştir. _ . . dfr. yakın bir z•:n•.•da. Merino~ yü-

Bakla iiolları da biraz yüksek o
lup 4,25 kuruş ile azami 6,50 kuruş 
arasındadır. 

Yün ve yapağı muameleleri bil -
hassa hararetli geçmiştir. Fiatiarın 
biraz daha yükseleceği ümit edil -
mektedir. ~~;t eyı lllahıyetteki işlerde bedenen çalışan ışçıler~n ış mudd~~lerın ı 1 nü ihracatımız buyuk bır mevkı ala

aglaıını eJlıek salahiyeti, kanun mucibince ancak bır yıllık mudd~te caktır. 
" · ıştır. ---· şüklük varsa da fiatlar 43 ls Qın,, •• 38 kuruş arasındadır. h "enaıe h tk • · k "hl t· .. .. 1 75 8 bugun ~ira Y , tısat Vekaleti, bu bır yıllı mu e ın son gunu o an numar - ·-

P.ımuk fiatlarından hafif bir dü
kuruşla 

~u n 1938 tarihine kadar bütün genel emirlerini çıkarmış olacaktır. sefere başlıyor 
~t· llıeya d . . ·· d Bir hastahane 0~ hnkk n a 1940 senesi haziranının 15 ine kadar, 48 snatlık ış mu - Şirketi Hayriye tarafından yerli genı,ıetilec e k ~ iliz ındaki kanunun esasıhı muh telif i~lcr hakkında tesbit edecek işçi , yerli mühendis ye yerli proje 

ar lt:~nanıeler de çıkarılmış olacak ve bütün jş müddetleri; o vakte ile Haliçteki kendi tezgahlarında ya- Ev\•elce yalnız mecruhların teda-
1~ 

1

Yet ke bed k · - visi için kurulan Beyoğlu Zükur \JZii .s ece tır. "'ılan (75) numaralı vapur bugünden ~1" lll. Ve i · k d · · d 11 t J hastanesinin büyültüleceğini haber leı-;yll'ıaları ncır işçilerinin gelecek seneye ·a n.r me~·sım~n e .. saa itibaren ilk seferine başlayacaktır . 
' ıııd~ 48 kabul edilmiştir. Geçenlerde H'.smen ilan edılen ış muessese- Bu münasebetle bugün saat 15 te vermiştik. Aldığımız mütemmim 
~ttr. saatlik haftanın tatbikına bu ayın 15 inden itibaren başlanıla- Şirketin hususi davetlileri Boğazda malUmata göre bu hastaneyi adama-

-L""'"''""• bir deniz tenezzühü yapacaklar ve kıllı genişletmek için bir proje ha-

s ö nid;; ........................................... z~;·;;·ıJ;;;·i~·;···· ,fıf ~~~fı~,~~f~~,::,:;;ıı~;,:;;;~~11:,:~11!~~'1'~:;~~t~;~~~;füi1;,~:11:,;;;11~;;;,:; 
4 Çeşme Kaçan Ziraat mekteble_ri 

11 çı/190.,. Katil 

..,~::~·.~~~"..'c':::'..~" su Ak=~sk•:,:~d•";s•• Beşer senelik lise haline 
~ lıı ~dığ azı seıntıerinde halkın Zonguldak hapishanesinde yat -

~~ b~llld 'ını Ve bazı yerlerde ÇCŞ· makta olan Süleymanlı köyiinden kon u 1 a c a k 
t ~tıı et~iğ Sakaların halka ta - Halil oğlu Knhraman isminde alçak 
~ ltnı~ lahk· ını 'Yazmıştık. Dün yap- bir anne katili, hapisaneden kaçmi -
~~ .. allı ~e-ı: tkııta göre sakaların su ya muvaffak olmuştur. 

...... L 
1
lleler Dokuz senedenberi mevkuf bulun-1,t ' ••alka ayrılmış olup bun- Ziraa fimizin 

11 b rnaıı duC:u hapishaneyi bu Eylıilün 12 nci t:ı ırak 1 sus çeşmelere kat- b 

~l.ltl ı ?nanı • gecesi gizlice terkeden ana katili o-
bıı. arına b·ı ası alak .. dar zabıta radan şehrimize gelmiye muvaffak 

111.. ıser t ı dirilrnişlir. ı · t k 1 • d 
alınan geni 

inkişafı için 
fedbjrler 

''
1 
'l'etlt <lraftan . . olmuş ve Balıkesire geçerek Akhi- Bu yı ; zıraa me tep erın e umu-

~~ os çe ~ enıden tesis edi- sara gitmiştir. mi bir tedris ve idare sıstemi tatbik \ı1ttria 0%.::rn::e~c.rinin şehrin ihti- Akhisarda sakin bir hayat g0çiren edilecektir. 
~lıtı da anı {h Yapılan son tah- hemşiresi Haticeyi de para isteyerek Bu yıl; parasız \'e paralı olarak 1
t'ti' J'~nid &§ılrnıştır. Bu itibarla ölümle tehdit etmiş, zavallı kızcağız kabul edilen talebenin iyi yetişmesi h ~ ~ı · en §ehr· 
1 lı. t\ıt l ll'ı usı ın rnuhtclif yer • bu gözleri dönmiiş ana katilinin pa-
~tr-1ıC!tle ~lli Uk daha 'konulması ra hırsile kendisini de öldüreceğini 

tq1itır ~§?ne açılması karar- hissedince komşudan para tedarik 
~it ~ . etmek bahanesile evden ayr ılmış ve 

~~t '-rrall;--- hemen zabıtaya haber vermiştir. 
)..~lı-;q lt•d 111UdUrlU§U Eve gizlice gelen karakol kuman-
"l\i.<flti-ıl Y~ıı.ı ~Oları danı Reşit çavuşla yanındaki jan -
~ Uır;~ v..ıetı z· darmalar, sefil herifin tabanca kur-ttı ~ c.~ ltadr' ırant Umum 
ı. %1'. ~~iltliltJ,,rolarınaa Yeniden şunlarile ve yaylım atcşile karşılaş
"'~ 'l~ h '" Yap mışlarsa da p usu kurup kendini sağ ellııe ka Usustqk· rnıya başla • yakalamıya m uvaffak olmuşlardır. 

dar b•t· ı hazırJılar bir-
ı lrilecektir. Hapishane kaçkını haydut Zongul-

dağa se"·kedilmiştir. 

için icabeden tedbirler alınmıştır. 

Evvelce de haber verdığimız gibi zi
raat mekteplerinde asıl ıslahat gele· 
cek yıldan itibaren tatbik edilecek -
tir. 

Bir taraftan ziraat :mektepleri tak
\•iye edilirken, öle taraftan bu mek
teplerin haricinde tekrar ziraat ele
maniarı yetiştirilecektir. 

Ziraat mektepleri; gelecek ders 
yılından itibaren yeni ''e beşer sene
lik birer ziraat lisesi halin<' kona -

1 caktır. Zirnat liselerine arazi sahip
! lerinin çocukları alınacak \'e Yük-
1 sek Ziraat Enstitüsüne talebe yetişi tirilccektir. 

Ayrıca, devlet çiftlıklerinde de iki
ışer senelik zirnat kursları açılarak 
buralara, üçer sınıflı köy mektepleri 

l mezl'nları parasız alınacaktır. 

ı Devlet çiftliklerinde ameli ziraat 
kursl<.rına V~kiıletçe büyük bir e
hemmiyet verilmektedir. 

Butün bu tedbirlerden maada zi-
raatçiliğimizin inkişafı ve zfraatte 
makine usulünün taammümü, ziraat 
ilminin her şubesinden \'e her mah-

· suldcn a7ami ismade için yeni tcd-
1 birler nlınacnktır. 

oturmuş olan Mustafa nleynlerıne 
933 vılında kendilerıne ihale cdılen 
umu

0

mi hapishanPnin bakkaliyesı i İL.AN 

Hakkımda, Misyonerler cemiyetina Çin mukavele yaptıklarından naşi 
mensup olduğuma dair çıkanlan şamahalli mezkür tekrar müzayedeye 
yiaların aslı olmndığını, mezkur ceçıkarılmış eski bedel ile yeni bedel miyetlc hiç bir alakam olmadığını 

arasında 478 lira bir fark hasıl olmuş 
ilan ederim. 

olduğundan bnhsile mezkur farkın Fatih çifte Bnşkurşunlu No. 14 
her ikisinden tahsili hakkındaki da- Mehmet İsmail Baydar 
vanın muhakemesinde; müzayede 
şartnamesindeki Mustafa imzasının İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
kendisine ait olmadığı hakkında mahkemesinden : 
müddeialeyhlerden Mustafa istek Mordohay kızı Tudu tarafından 
veçhile yemin tevcihi lüzumuna ve Beyoğlunda Fırın sokağında 26 No. 
davete icabet ettiği takdirde istiktap lu evde oturan kocası Yako .Firuz 
muamelesinin icrasına ve gelmediği aleyhine mahkememizin 937/659 
takdirde yeminden imtina etmiş ad- No. lu dosya ile açılan. boşanma da
dedilerek davaya snbit nnzarile ba- vasının muhnkemesi olan 13/9/937 
kılacnğına dair cıkarılan da\·etiye günü için ikametgahı meçhul olan 

1 Mustafanın hiilcn oturduğu mahal- M. aleyh<? ilanen davetiye tebliğ e. 
: lin meçhul olduğu cihetle tebliğ ; dildiği halde gelmemesi hasebile gı-
1 dilmemiş olmasına mebni mezkur ~ap kararı ittihaz ve ilanen tebliği

·emin da\1etiyesinin ilanen çıkarıl- ne karar verilmiş ve muhakeme 
l masına ve ona, bu husus içın bir ay 27 /10/937 günü saat 14 e talik edil
i mühlet verilmesine ve muhakeme- miş olduğundan M. aleyh Yako'nun 
ı nin 3/11/937 çarşamba günü srıat 14 e mezkur gün ve saatte mahkemeye 
1 
talikine karar verilmiş olmakla key- gelmediği veya bir vekil gönderme-
fiyet ilan olunur. <937 - 95) diği surette gıyabında tahkikata de-
Kodıköy Birinci Hulh Hukuk mah- vam olunııcağı \'e bir daha m.ahke-

kemcsinden: meye nlınmıyacağı ilan olunur. (4361 
Kndıköyiinde Osmanağa mahalle- r ., 

sinin Şehzade Süleyn:an Paşa sok~- ! 
ğında 64 sayılı evde hJlen ıkametga
hı meçhul mülga Seyrisefain idare
si sevahili mülecavire memuru Re
cai'ye: 

Mahkemenin 937/433 sayısına 
kayıtlı dosyasile İstanbul Vil.ıyetı 
Muhasebe Müdürlliğü tarafından -
leyhinıze açılan bilet esmanından 

zimmetinizde kalan 8 .lira 30 kuru
şun faiz ve üerPti ve1ciılc>t \ e masa
rifi muhakeme ile bırlıkte tah ilı 
talep davasından dolayı namınıza 

gönderilen davetiye ikamf'tg:ıhını -
zın meçhuliyetine binaen bıltıteblig 
geri gönderilmiş ve davacı vekilinin 
talebile 20 gün müddetle hakkını;:da 
ilanen tebligat icrasına karar V<'ril · 
miş olduğundan muhakemeni2e ba
kılmak için tnyin kılınan 22/J0/937 
tarihine müsadif cuma günü s:ıat 

110,30 da Kadıköy Sulh birinci hukuk 
maM·emesindc biz.zat veya tarafınız
dan musaddak bir vekaletname ile 
bir vekil göndermek surctile hazır 
bulunmanız v~ aksi takdirde h~sım 
vekilinin talebile hakkınızda gıyap 
kararı ittihaz olunacağı teblii{ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (433/937) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Beşiktaş-Ta aim 
Otobüs ücretleri 
Çok yük~ t ir! 

Bc§iktaşta Valide çcşmcs'nde 
Spor sokağında oturan Bayan Ne
riman Faru1: imzasilc aldığımı= 
bir me1-tupta: Tramvay Şirketi 
tarafından işletilen Bcşikt~-Tak

sim arası otobüslerindeki fiat Y'i.1:
seUiğindcn şikayet edilmekte ve 
uzun yıllardır Beşiktaş ve civa
rında oturan 1ıalkın bu fazla pa-

rayı verdiği bildirilmektedir. 
Maçka'dan Bcyn.zıda kadar 12,5 

kurU§a otobüsle gitmek kabil 0 1-

1 
duğu halde ayni mesaf cnin yansı 
kail.ar olan Bcsiktaş - Taksim ara-
sı i~n 14 kuruş alınması 1ıakika
ten doğru dc9ıldir. 
Binacnaley1ı, alakadarların bu 

ta -ifcyi ctkik ederek yeni ve ten
=iliitıı bir t ıırif eyi şirkete kabul 
ettirmesini arzu ve talep ederiz. 
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• H iKAYE 
Filistinde lngilizleri tedhiş ediyorlar ! 

"Kurd, adı verilen esraren· _UÇAN ve DEŞi~~z~n,~~.~~;~~ay• 
' ' 

1 

Bir çok yıla mahkum olmuş suçlu 

gı·z adamdan bahsedı·ıı·yor ;~~~~~l~~ı~i:~i=~~;~~dfj~:;ı~~eb~;~ 
• olume mahkum edılmış, olumu be.t-

liyen suçluların hücreleri önünden "K d k• b• 1 k b•t• 1 t• geçirdiler. Hiç olmazsa bunlardan ur il es 1 ır ra za 1 1 o up cesare 1 ~!~~n~·e;~:~iş~s::~~~k;:~~:ö~:e: 

ile çok meşhur imiş ... İngilizleri öldüren ~E;:~1~;~:t~0:ı~;~:h:::::~~: 
üç kişiyi bulmak için her tarafa polis sij~~m:~·s:::::ı~kl~:;:~~:r~~ı~~;~:· 

yaz tel karışmış bır suçluydu bu ..• 

k 11 k 1 • ld 1 d ' Yaklnştım, ne söyliyeccğimi, ne söy-ope erı sa ırı 1 • leme~ is~ediğimi, hatta şoracağımı 
bile bılmıyordum, fakat o benden da· 

---------------------,--------------------~ ha büyük bir alışkanlık gösterdi, kı

Bir de gizli "Karael,, çetesi var ki, para 
vermigen zenginleri bombalıyor, öldürüyor, 

evlerini gıktırıgormuş ! 

rışmış, sakalları çıkmış çizgili yüzü-
nün taşıdığı iki parlak gözünü ba'la 
çevirerek: 

- Siz ... diye sordu, yukarıdan va
şıyanlar, gezenler ve gülenler mem
leketinden mi geliyorsunuz?. 
İstemiyerek güldüm: 

-----------------------------....... ------------------------- - Evet, dedim, oradan geliyorum. 

Filistinde siyasi mahiyette cina ·• 
yet1er devam ediyor. Ge~nlerde ileri 
gelen Araplardan bazıları öldürül
dü, ağır surette yaralandı, sonra al
dıkları yaradan öldü. Bunlar, biri
birini takip eden vak'alardır. 

Kudüsten yeni gelen mallımata gö
re Gal!le mıntakası kaymakamı Pel
land ile beraberinde muhafızı Ro
bertson pazar günü kiliseden çıkar
larken katledilmişlerdir. İngiliz ga
zetelerinin iddinsınca bunlar, Filis
tin Araplarının kar~ listesinde öldü
rüJmiye namzet olrırak isimleri kay
dedilmiş kimselerdir. Mesela Pel • 
land bunlardan 1 numarayı haiz i
miş!. Pclland, muhtelif yerlerinden, 
bilhassa karnından ve başından a
ğır surette yaralanmıştır. Hemen öl
müştür. Yanındaki muhafızı polis 
de başından ve omuzundan yaralan
mıştır. Ve aldığı yaradan yarım saat 
sonra ölmüştür. Kaymakamın bir de 
muavini vardı ki, diğer iki arkadaşi
le beraber orada bulunuyordu. Fa
kat bunlar, zorlukla kaçmıya mu -
vaffak olmuştur. Kendılerine hiç bir 
şey olmamıştır. 

Kiliseden cıknrken kaymakam ya-

Fakat orada gülmiyen gülenden çok, 
yaşamamak istiyen yaşamak için 
çırpınanlardan pek fazla ... 

O da güldü: 
- Öyledir, dedi ... ve sonra derin 

derin içini çekerek: 
- Ben de, bir zamanlar oralarday

dım, ben de bir zamanlar oralaf'la 
yaşardım, orada, oralarda sergüzeşt 
arardım ... Ben de ... 

Sözünü kestim ve sordum: 

- Peki amma siz niçin suçlusu -
nuz böyle? . 

Bana baktı, vc bakışlarile sanki; 
cNeden mi?» demek istiyordu. Niha-

" yet: 
lngıılz asKerıerının '<Umandasında talim gören - Bunu sormayın, dedi ,bunu hiç, 

1 

Flllstlnli gençler hiç sormayın ... Hem sorup da nesini 
öğreneceksiniz? 

nındaki muhafızı polise: disini kilisede temsil etmiştir. Fakat Ben: 
- Bizi buldular, yakala!. çıktıktan sonra işte bu vak'a olmuş- _ Her halde, dedim, çok fırtınalı 
Demiştir. Kaymakam kendilerini tur. bir hayat geçirmiş olacaksınız! ... 

öldürmek için takip eden adamı o- Vak'ayı yapanlar kaçmıştır. o gözl<?ri yaşararak : 
rada tanınmış bulunuyordu. Şimdiye Bunun üzerine yollar tutulmuş, fa- _ Fırtınalı .. hem de çok fırtın::ı.lı 
kadar kendisine hır çok tehdit mek- illerin kaçmamasının çaresi düşü - yaşayış ... Siz, neler de söylüyorsu -
tupları gelmiş, onun için yanına bir nülmüştü. nu? .. Fırtına1ı hayat benim en b!.i -
zamandanberi bir muhafız polis ta- Avrupalı kıyafetinde iki adam, yal- yük emelimdi, fakat bu olmadı, ar
yin edilmişti. Geçenlerde bir gün gc- lnız başlarına fös giymiş oldukları tık hiç olmıyacak ... 
ne böyle bir t~cavüze uğramış, lakin halde olarak dikkati celbediyordu. _Her halde istediğiniz hayata ka
bir şey olmamıştı. Kendisini öldür - Bir &dam da Filistin köylüsü kıya • vuşursunuz, bu benim size en b(i -
mek istiyenlcrin şehir haricinde bir fetindc idi. Oraya giden bütün yol- yük temennim olsun, fakat bana '1ir 
köyde toplandıklrmnı kaymakam bi- lar, bir kere böyle kapandıktan son- azıcık hayatınızdan bahsetsenize ... 
liyordu. ra polis köpekleri getirilerek tahar- o, acı acı güldü: 

Fakat pazar günü Galile'deki An- riyata b~şlanmıştır. _ Hayatımın anlatacak hiç bir 

çihde hiç bır şey oımıyan bir kııtu 
gibi... 

Ben adeta yalvarıyordum: 
- Ne olur, ben ona da razıyım, 

bana şu dümdüz geçen hayatınızı 
anlatın ... 

O, parmaklıkları, uzun, kemikli 
ellerile daha fazla sıkarak anlatmıya 
ba~ladı: 

- Ben, her şeyden önce harek'=t, 
heyecan se\.·en bir adamım. Haya~ı
mın dümdüz geçmesini hiç bir \•a

kit istemedim. Fakat, aksine haya -
tım, bütün yaşayışım hareketsiz, 'E:r
güzeştsiz, basit geçiyordu. Baba!ll, 
zengindi, param vardı, her istediğim 
oluyordu, fakat ben sergüzeşt isti -
yordum. Korkmak, titremek, heye -
canlı anlar istiyordum. Evime derin 
sarnıçlar, kapk.!lranlık koridorlar, 
renksiz ışıklı odalar yaptırdım. Ka-
illerle arkadaş oldum, manyatizma

cılarla, esrarengiz işlerle uğraşan -
larla hep beraber gezdim. Fakat bun-

·.ot 
ların hiç biri beni tatmın etın1> r 
du. Bildikleri bir hokkabaz hüner~ 0 
ri gibi ayni şeyler, dönüp dola) :e 
geldikleri ayni numaralardı, bell -r 
yeni yeni şeylerden yeni yeni ~.~' 
canlar duymak istiyordum. Görıl.l,ıt 
sunuz ya ... Hayatımın ne kadar 

11
., 

sit olduğu belli oluyor ... anlnt111 
değmez... eı 

Ben daha bir şey söylenıcdell 
yine anlatmıya başladı: t f1. 

- Bu dertsiz hayattan bıkıntŞ 1 

Bir gün tramvayda güzel bir lt~ 
rastgeldim, ben ona baktım, o da bl1 
na karşı lakayt görünmedi. Artılt t' 

sergüzeşt çıkmıştı. İndiği yerde11ıısı 
dim, arkasından gittim, hemen 11 ~ıı· 
olduk ... Bu, hemen ahbap oluşıı ~ 
madım değil! Fakat ne yapa)-ıf1ld ~ 
kızcağız hoşuma gitmişti. Evlc~ıtıil' 
Çok geçmeden onun da beni ta ı)~· 
edemiycceğini, beni kıskandıraf1l .g• 

,·ıı· 
cağını, beni heyecanlandıraJ111. tf6) 

(Detıamr 6 ncı sagf.::a ,_, 
Bu gun 

MELE I< 
Sinemasında 

Sin ~na dünyasın"' 
2 bUyUk yıldızı 

i<LARK JOAN 
GABLE CRAwFOA~Jllı 
iransızca sözlü aşk ve güzellik 11 

GÖNÜL 
YOLl1 

glikan kilisesinde yapılan ayinde, Vak'ayı yapmakla şüphe edilen bu şeyi yok ki! dedi. Hayatım çok t.:-a
Fifütin İngiliz Fevkalade Komiseri üç kişinin aranmasına girişilmiştir. sit, dümdüz geçti. İnanınız. bana, ha
Wauchope'i temsil etmek üzere bu- Öldürülen kaymakam, Umumi Harp- yatımın anlatmıya değer bir tarafı 
lunması Iazımgeliyordu. Filistinin te Çanakkale cephesinde bulunmuş, yok. Hayatım boş bir kutu gibi, üze
fngiliz komiseri, mezunen memle - Avustralyada doğma imiş. Yaşı da rini titiz ev kadınların lüzumsuz 
ketine gittiği için kaymakam ken - ( Deoamı 6 rnct •agfamızda) bir istekle süsleyip kapadıklaıı, i-

. ıerl 
Avrıca: Pıtroımount dünva hava.~,; 

Fillstınaet<ı revKaıade sc:-
18hlyetıerle iş gören lngl
llz komiseri yahuoı mü· 
messıı lerlle görüşüyor 

Tefrika No: 23 
Diye cevap vermişti. 
Ali Rıza Paşa, bir çok rica ve ıs

rarlardan sonra, hudut kıt'alarını 

takviye etmek üzere Alasonya ci
varına bir miktar asker gönderebil -
miş .. bu orduya da (Alasonya ordu
su) unvanını vererek, Yunanlıları 
korkutmak istemişti. 

Bu ordunun resmen teşekkülün -
den üç gün sonra, bir sabah, Seras
ker Rıza Paş:ı henüz konağında iken; 
Fransa Sefareti baş tercümam ile 
·O tarihte, Osmanlı hükumetinin hiz
metinde bulunan- (De Forj Paşa) 

nın ziyarete geldiği haber veril -
rnişti. 

Paşa; misafirlel'ini izzet ve ikram 

~Bu hafta SARAY Sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan ve 

GÜZEL MAVi TUNA'nın ahenkdar musiki parçaları arasında dinlenen 

(Şampanya Valsi) 
Fransızca sözlü filminde : GÜZELLiK .... VALSLER. .. . 
CAZ. •. MUHTEŞEM DEKORLAR ... eğlenceli ve ihtirnslı mevzu .. . 

Velhasıl güzel bir filmde bulunması lazımgelen 

bütün evsaf mevcuttur. 

BiLHASSA: Baş rolü oynıyan GLADYS SWARTHOUT'un 
ı güzel ve sevimli sesi, bütün seyircileri gaşyetmektedir. 

~llAveten : FOX JURNAL ve KIŞ MODALARI 

ile kabul etmekle beraber, hiç bek
lenmiyen bu ziyaretin altında mü -
him bir maksat olduğunu hisseyle -
mişti ve bunda da hiç hata etn~e -
mişti. Çünki.ı, dereden tepeden kil· 
nuşulduktan sonra muhavere şu 
şekle intikal etti: 

bizi mukabeleye mecbur edecekler. 
- Siz de gizlice asker ve mühim

mat sevkiyatında bulunuyorsunuz. 
_.. Bu da gayet tabii değil mi? .. 

Karşımızda bize husumet gösteren 

bir kuvvet bize hücum etmek için 
hazırlanıp dururken; biz de elleri -

Baş tercüman - Yunanlılar, hu
dut üzerinde bir takım askeri hazır- mizi ceplerimize sokarak seyirci ks

lamayız ya? .. 
lıklarda bulunuyorlar. Tabiidir ki, 
orada toplanan Yunan askerleri, gü
nün birinde nasıl olsa, sizin asker
lerinizle temasa gelecekler. Acaba 
o zaman neticesi vahim olan bazı ha
diseler zuhur etmiyecek mi? .. 
Rıza Paşa - Gayet tabii. Hiç şüp

hesiz ki, arzumuzun hilafına olarak 

- Fakat netice? .. 

- Onu, evvela Yunanistan .. son

ra da Avrupa devletleri düşünslin ... 
Biz, Avrupa sulbünü ihlal etmemek 

için bugüne kadar Yunanistana .,n 
küçük bir mukabelede bile bulun -
madık. Büyük devletlerin verdikleri 

. . • . ... • .. ';:t Bugün SAKARYA Sinemasında : 1): ~ · r . . ı 

Grrta Garbo ve Marlene Dietrich'in rakibesi • . . . F R A N C l S F A R M E R'i . oe 
MADY CHRISTIANS ve JOEL Mc CREA MEŞ'UM KADJN FiJrnı·:iı· 
ile beraber oynadı klan cinsinde yekta göreccks1 

iLAVETEN: Paramount Jurnal son dünya hav:\disleri. Nyon konfernnsı ve (3 daKfKB) 
şayanı hayret öğretici bir film. Yarın saat 11 de tenzilatlı matine 

~ Vard1r. 

-(Ko;;:::·;ı;;:;~en) ÇARIN YAVERİ ö•sA.KA.R'YA' 
ve Eski Rusya ve Parisin gece hayatını ~ 

• PIERRE RICHARD wlLLM tasvir eden film. •=--mı Sinemasında ~ 

---- -~ __ :::;..o-- 1' 
· • ıell1 · • !teminata inandık. Yalnız hudutları- Demişti. 

mızı takviye etmekten başka bir şey Bu sözlerin kat'iyet ve ciddiyeti, 
yapmadık... Fakat hudutlarda her baş tercümanı birdenbire sersemlet
gün vukuat biribirini takip ediyor. mişti ... Serasker Rıza Paşa, heyeca
Yunan hükumeti, devletlerin nasi - nını kyabetmcden, parmağile De 
hatlerine zerre kadar ehemmiyet Forj Paşayı göstererek sözüne d~
vermiyor. Bunun sonu, nereye ka - vam etmişti: 
dar gider? .. Bunu siz de pekalii tak- - İşte .. size şu zatı şahit tutarak 
dir edebilirsiniz. söylüyorum. De Forj Paşa, bizim hiz-

- Evet .. tehlike çok ciddi ve ya - metimizdedir ve bizim bir (Ferik). i
kın görünüyor. Bu tehlikenin önüne mizdir. Asker ve mühimmat sevki
geçmek için asker sevkiyatını dur - yatımızın nasıl yapıldığını gözlerile 
duramaz mısınız?.. görüyor. Ve kuvvetimizin neden i-

Bu teklif serasker Rıza Paşanın fc- baret olduğunu da çok iyi biliyor ... 
na halde gücüne gitmişti. Ve der • Bugüne kadar Tsalya ve Epir hudut
hal sert bir sesle: larına sevkettiğim askerden başka, 

- Bu nasihati Yunanistana duyu- üç yüz bin askerim daha var. Bun
rabilmck daha iyi olur, zannederim ... ların, elbiseleri, kaputları, postal -
Size, açıkça şunu söyliyeyim ki.. biz, ları, çantaları, çadırları tamamile 
her ihtimale karşı, memleketimizin hazır. Top, tüfek, cephanemizin mik
haklarını müdafaaya karar verdik tarı da malum. Şu halde, Yunanlı -

,.e, zamanı gelince de kendimizi gös
tereceğiz... Sonra, şundan emin o
lunuz ki.. biz, Yunanlıları her vakit 
döveriz. Ancak şu var ki, Avrupanm 
bugünkü sulh ve sükunu içinde, 
harp ateşini biz parlatmak fikrinde 
değiliz. 

lardan korkmamız için, hiç bir se
bep yok ... Buna rağmen, Yunanlıla
ra mukabele göstermememiz .. ve bir 
anda hududu geçivermiye teşebbüs 
etmememiz, komşuluk hakkına hür
metimize ve sulhperverliğimize de
lalet etmez mi? .. 

Baş tercüman, diploması ıı 0ırj 
de bir hayli yaşamış, akıllı \'~ıı. rıl' 
yetli bir zat idi. Bugün bura) clıf
susi bir vazife ile gönderilınıŞ J'il ' 
sına rağmen, Serasker Rıza . 

·ştl· 
nın bu sözlerine hak ycrrn~ bı! 

- Artık size söyliyecck nıÇ 
ziim kalmadı. ., 

J'<iŞ" ' 
Diyerek, Serasker Rızn .0et 

elini hürmetle sıkmı~; ve 8' 

mişti. l' <3 
• 9, f 

Baş tercüman ile De ,ForJ ~1:ııı , 
avdetinden sonra, Serask~r. j\bdıJ 1 
şa, bu ınülfıkatı bir ariza ılc serıı}, 
l\amide bildirmişti. Vakıa, tel1d 1 , 
tarafından kı,ıllanılan JisaJl di.il?ı 
karane olmakla beraber, A~ bıı , 
midin hoşuna gitmişti:. ~att:İüf1lıı~ 
lfıkatın ertesi cuma gunu 5 Jllı ç 
Abdülhamit Seraskeri yanı 
rarak; . ..,,ı.1 

'ŞSl" 1 - Çok iyi ce,·ap verrnı t ,.~~ 
kat, bir daha böyle mürrıcns. 311 ~ k Ji.S ~ }ursa; biraz daha yumuşa. ateş 
!anınız. Barut fıçısına, bı:Z 
mıyalım. 

Demişti. 



Artık ölümden 
Korkmuyoruz! 

Bir müzisyen ölü kedileri diriltiyor 

Ben şu anda dünyanın en büyük 
k8şifiylm. Çünkü en büyük 

derde çare buldum! 

r 
Bana 9 saat 

müsaade ediniz 
ölü kediyi diril· 

leyim! 
... P öportajı yapan : Naki Bora 
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Ku-Kluks-Klan 
" Bizim vazifemiz karışık kanları 

millileştirmektir !·,, 
Bir çok memleketlerde deh et 

salan esrarengiz cemiyetin 
cinayetleri hesapsızdır r 

1 DiKKAT : Ku • KIUks· Klan geliyor! J 
Bir çok memleketlerde son zaman

larda etrafa dehşet saçan, düşman 

addettikleri kimseleri, esrarengiz bir 
surette öldürerek halk arasında te-
rör yapan bir takım hafi cemiyetler 
türemiştir. Bu cemiyetlerin en es
kisi Birleşik Amerikada senelerden
beri faaliyette bulunmakta olan K u
Kluks-Klan cemiyetidir. 

Karışık l<anları h:çe lndlrrneK ıstıyoruz ı 

göste.rdikten sonra yıldızlı bayrağa 

kendimi teslim ederim. 
Amerika Birleşik Hükumetleri -

nin teşkilfıtı csasiyesine ıtimadım 

Yardır. 

Söz hürriyetine, cumhuriyetin te
mel taşını teşkil eden tedrisat hür -

(Devamı Yedinci sayfada) 

Vi ana cinayeti 

Öldüren Türk 
ve ölen kadın? 

Viyana sokaklarından 
birinde biribirini takip 
eden tabanca sesleri •• 

rGenç ve güzeflKadın 
k ad 1 n la ! Güzelliğinin 

Sırrı 
bir 
dört yaşında ,, 
masum bir er
kek çocuk kan .. 

/ar içinde!. 
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1 HiKAYE 11 fili~~ind~ • 1 Öldürülen Türk 
Uçan ve deşilen lngılızlerı tedhış •• 1 k d ? 

Kalb... Ediyorlar! ve O en a ın · 
( 4 (J h

. ..1 ) (4 iiucJ ıagfad'ln deoom) ( 5 incl sagfadun dtroam) da mühim bir rol 1·ra ,.t ..... ,...kte oldtl 
ncü ıa ıferlen uevam "' u"" kırk imiş. Bir karısı, iki kızı varmış. İsmet Zino, 1931 senesinde Berli- ğu görülüyor. . 

ğını anladım. Bunu kendisi de an • ı Bunun üzerine Kudüsteki Arap ne gitmiş, orada telepat, müneccim, Bu sırada Hanussen'in asıl i!>ıtl · 
ladı. 

YercDme "• lktlbu hak.in ınırthfu:ıı:dur Bir gün, başka bir kadın gördüm. 

Milli Komitesi bir tebliğ neşretmiş falcı, müzikhol artisti olan Erik nin If erman Steinschneilder ve }\{u· 

ve bu cinayetten dolayı nefret izhar Jean Hanussen ile tanışmıştır. Bun- sevi bir eskicinin o.ğlu olduğunu~~~ 
etmiştir. Filistindeki Arap halkının lar az zaman zarfında biribirlcrile zıyorlar. Hanussen, iftira addetııg 
da bu cinayet .karşısında ancak nef- ahpap olmuşlardr. Hanussen, İsmeti bu ifşaata ceYap vermiye bile tencz· 
ret ve istikrah duyacağı bu tebliğde yanına katip olarak almış ve: >Be- zül etmiyor ve hasımlarının na5)

0
' 

zikredilmektedir. raberce büyük işler yapacağız!> de- nal sosyalizm harcketıni ink1sartl
3 

Y 
•• } 

1
. Onun da arkasından gittim, tam ko-

UZ erce ıraya mal olan eg"' }ence}er nuşacağım sırada yolda karıma rast 
gelmiyeyim mi? Birdenbire olduğum 

B d d 
.. . . " yerde rnıhlandığımı ve titrediğimi 

e. 8V8CI ~Stlar, ~'!zelhklerıne magrur hissettim: Bu titreyiş, bu bir kaç sa
kımselerdı. Bu sılahla para çekerler niyelik heyecan hoşuma gitmişti. 

dostları onları bir köpek gibi beslerlerdi Fakat ~a:ım bunu uzatmadan uzak

Filistinde Araplık aleyhinde çalış- miştir. uğratmak ve zaafa düşurmek iste· 
mış olduklarından dolayı kendileri Zaman pek fena idi. Orta Avrupa diklerini iddia ederek gaz.ctesind~· 
kara listeye ithal edilerek bunları pek karışık bir halde idi. Siyasi en- İsmete yazdırdığı makalelerle Nazı· 
öldürmiye karar veren gizli tedhi~ trikalar yanında yeni itiyadlar, sc- !eri bir kat daha yi.ıkseltmekte de-• laşıp gıttı. 

fuhşa teşvik eden analara pek [bil- beklemeıler, bilakis onlara yedirir· Eve döndüğüm zaman bana: komitesinin reisi hakkında İngiliz falet, sefahet, para, aşk, uyuşturuc•ı \'am ediyor. 
hassa Türkler arasınd;a]ender ola- ler, bol bol para verirlerdi. Serma- - Sana söyliyecek bir sırrım var, gazeteleri bir takım tahminler yü· maddeler rezaletleri Viyana ve Ber- """* 
rak rastlanırdı. Hele karısını rande- yeler onları sayar, eve geldikleri ge- ctedi... rütüyorlar. Bu komitenin reisi esrar- linde almış yürümüştü. Bu feci ve 1933 tc Hitler Bıışvekil olduğu ııı· 
\'U evine gönderen kocalar hiç yok- ce, onlara gözükmemiye çalı,şırlar, Sır, sır ... demek artık sır öğren • engiz bir adam olup şimdiye kadar gülünç \'aziyct karşısında bir tele - man artık gözle göriınıniven kU\' • 
tu - şimdiler de Beyoğlunda, şurada saygı ile muamele ederlerdi. Ser _ menin de heyecanını tadacaktım. He- meydana çıkmamıştır. Kendisine pat kolaylıkla faaliyet sahası bula- vetlerin yardımına ihtiyacı kalfll~· 
burada rastlanan müthiş facialar - mayelere yan gözle bakmak, kötü men karımı kucakladım: ~Kurtl> derlermiş!.. biliyordu. Bu sahada iki arkadaş, yor, Bittabi Hanussen de gözden d ı· 
dandır. Bugün öyle kocalar vardır hislerle nazar fırlatmak, bu gibiler- - Söyle, söyle ..• diye bağırdım. cKurh dendiğine göre Iraklı imiş, Viyanada yaptıkları rezaletler yü- şüyor. 
ki, karısının kazancile, randevucu- den çok uzak kalan hareketlerden- O, oralı bile olmadı: vaktile Irakta zabitlik etmiş, harp zünden kaçmıyo mecbur oldular. İsmet, bu hususta daha Jtur113ı 
lukla vücudi.inü kiralamak suretile ka di. - Hayır, dedi, sırası geldiği zaman ve darp işlerinde çok cesur bir adam- İki arkadaş rezaletten rezalete ko- davranmış ve zekaveti sayesinde ,·ıı· 
zandığı parolarla, mes'ut {!) bir hay3t Bugünlerde bu hisler yoktur. Ser· söylerim, senin istediğin zaman de- dır. Geçen sene Filistinde Arapfarın şarken nihayet günün birinde mu- ziyeti hemen kavrayarak Berlindrll 
yaşamaktadırlar. Bunlar, sazın en mayelere yan gözle baktıktan başka, ğil... isyanını hazırlamakta bu cKurt. un zaffcr oldular. Hanussen, Berlinde kaçmıştır. alasını dinlerler, eğlencenin en lük- gizli gizli randevu alırlar, dışarıda Ve karım, bu sırrı bana, günlerce, çok mühim bir fımil o1duğunu İngi- Skala tiyatrosuna angaje ediliyor ve İsmetin Berlinden firarından bi~ 
sünü yaparlar, elbisenin en şıkını birleşirler, gezmelere giderler, ka- aylarca söylemedi. Meraktan çat - liz gazeteleri iddia ediyor. cKurt:. arkadaşı İsmet ağa da Amerikan u- kaç gün sonra Hanussen'in cese 
giyerler, ayaklarındaki iskarpin 15, çamak yaparlar, batta evde kapı ar- lıyacak gibi oluyor, yerimde dura - un emri altında silahlı pek çok adam sulü rekllimlarla haikı tiyatroya cel- de kaldırımlar üzerinde bulunrnııŞ· 
sırtlarında gömlek 35 liralıktır. Çal- kasında, aptesanade öpüşürler... mıyarak tepiniyordum. Karımı teh- vardır. be m'l!vaffak oluyordu. tur. Bu cinayetin esrarı el'an keŞfe-
gı~·a _pa:a atnra~ caka satarlar, yir- Bunların evdeki isimleri şudur: dit ettim, kendisini öldüreceğimi Yine İngiliz gazetelerinin yazdı - İsmet halka diyor ki: dilememiştir. mı türlu mezesız rakı içmezler. Sa- _Baba!.. söyledim, o: ğına göre; Filistinde bir de .Karaeh - Efendim, hile yaptığını iddia İsmet, Berlinden kaçmazdan bir 
bahtan akşama kadar Beyoğlu gazi- Eve geldôklerl zaman, kızlar aşa _ - Öldürmek değil, ne yapsan ö~- gizli teşkillltı vardor. Karael teşkilAtı edenlere 10 bin mark verecektir. kaç ay evvel Mis Grace ıcarncr"" 
nolarında, kahvelerinde iskambil, ğıdan ev sahiplerin şöyle seSlenirler: renemezsin, o sır, benim kalbimde Filistindeki zengin Araplara haber Bunun üzerin telepat olan Hanus- adında genç ve güzel bir kadınla c'" 
tavla oynarlar, ta vitrinin önünde - Anne, babam geldi. Aşağı in!.. saklı ... diyordu. göndererek, kendilerinden çok mik- sen'in hile yaptığını Kimse artık ha- lenmişti. İsmet bundan sonra p...,rıJ• 
hir manken gibi oturarak geleni ge- Halbuki bunları baba diye çağıran- O sır, onun kalbinde, yine dakika· tarda par3 ister, fakat bu parayı ala- tırına bile getirmiyor. Hatta kendi- pada karısile serseri bir hayat ge ' 
çeni seyrederler, gazetelerini okur- lar, onlardan daha büyük, daha yaş- larca, günlerce ve aylarca saklı kal- mazsa mükemmel surette sarılmış, sini hususi seanslara davet ederek çirmeye başlamıştır. 
lar. lıdır. Zavallı yaşlı sermayeler!.. dı. Yine tehditlerimin hiç birine ku- sarmalanmış paketler içinde bunlara külliyitli para \•erenler de bulunu- 1935 te İsmet parasız kalrnıştır· 

Bu adamların içinde öyleleri var- Bunların ne acıklı maceraları, ha- lak asmadı. Ne yapabilirdim bu sır!ı bombalar göndererek evlerini tahrip yordu. Bir aralık Baden gazinosunun ı-1.1. • dır ki, karısının eline geçen paranın yat hikayeleri, menkıbeleri vardır. öğrenmek için? .. Karım sırrını söy - ettirir, kendilerini öldürtürmü~... "'.. mar salonunda Krupiyelik etr!lijı membamı sorduğu zaman : Ömürlerinin hikayeleri ibretle, dik- lemiyordu. Sırrını kocasına söyle - Filistinin üçe ayrılarak idaresi için 1932 senesinde Almanyada nasyo- biraz sonra işsiz kalmıştır. Bu sır~· 
- ttsküdara gittim, annemden al- katle, rikkatle okunacak şeylerdir. miycn kadın, bana ldzım değildi. Hem lngilizler tarafından temmuzda ileri nal sosyalist partisi intil1abatta ilk da bir de çocuğu olmuştur. """' dım !.. Ve sonları ya bir hastane köşesinde 

1 
o, kimse, cemiyete de lazım de - sürdüğü proje meydana çıktıktan muvaffakıyeti elde etmiştir. Hanus· bir briç salonu açmış ve ailesini g:, 

- Senden aldıklarımdan biriktir- can vermek, yahut, yine kerhane • ığildi. O, yaşamarnalıydı... sonra, Filistindeki vaziyet gitgide ne- sen de vaziyeti kavrayarak nasyonal çindirmiye başlamıştır. Müstesna b~ 
dim !.. lerde, gizli evlerde hizmetçilik yap· Evet, bir akşam, onu öldürmiye zaket peyda etmekte devam ediyor. sosyalist partisine büyük ve gözle güzelliğe malik olan bu kadın, ç~. 
Tarzında verdikleri cevap karşı - mak veya: dilenmektir. karar verdim. Ayni zamanda bu hoş Filistinin sahil tarafını Yahudilere, görünmiyen kuvvetlerin yardımını muvaffakıyet kazanmış, etrafına pı. 

sında, bundan hiç şüphelenmiyerck: Eski ev sahiplerinin içinde, dost- , bir sergüzeşt de olurdu ... o akşam, dağlık tarafını da Araplara vererek ve yıldızların muzaheretini temin çok kimseleri toplamıştır. Fakat Jc~ 
- Aferin karıcığım. Sen hakikaten larına bakan, para verenler de pek evimin tuhaf renkli ışıklarını yak - Kudüs ve havalisinin de doğrudan ediyor. rısını çok seven İsmetin, ya\•aş 1

11

: 1• 
tasarrufu seviyor, beni düşünifyor- azdı. O devrin umumhane sahiple- tım. Eskiden, on altıcı asırda Vene- doğruya İngiliz İdaresine verilmesi İsmet Zino, Berlinde Hanusscn kıskançlık damarları galeyana g 
muşsun!.. rinde de, dostlnrında da bir ağırlık, !dikte yaşamış olan katillerin elbise- teklifini ihtiva eden b~ projenin e- Zeilung namile bir gazete tesis ede- miştir. 

Diye alnından öperler. kibarlık vardı. Bugünküler gibi su- !erinden birini giydim. Bu clbisovi, sasları son Cenevre Mı!lctler Cemi- rck başrİıuhanfr oluyor ve gazete- Blı'az sonra parasızlık tekrar b'~ 
Belalıların bir de sulu takımı var- lu, ne oldum delisi değillerdi. Kötü Venedikten çok p:ıra sarfederek ~e- yeti toplantısında da muvafık görül- nin birçok makalelerini kendisi ya- göstermiş, nihayet geçen sene fe~. dır. Bunlar öyle haftalık falan iste- iş yapmakla beraber, fıkaralara yar- tirtmiştim.Ve karanlık koridorlar - müştür. zıyor. Bu gazete Iiitler, Goebels muz ayında karı koca ayrılmıya 1'·e 

mezler, parasız kaldıkları zaman, o dım ederler, senede bir iki fakir kı- dan karımın odasına dogvru ilerlemi- Hulasa, Fi!istindeki vaziyet, ger- Röm ve Goering'in rnesağnamelerini rar vermişlerdir. Kadın 1ngiltcre} 1'9' 
gecelerini geçirmek için bir kaç ku- za çeyiz vererek evlendirirler, kim-• ye başladım. Dişlerimin arasına kes- ginliğini muhafaza etmektedir. Bi- neşrediyor ve onların yazılarını ve gidecek, İsmet Zino da Yiyauada 
mşa, birkaç kadeh rakı parasına, sesiz çocukları mektebe korlar, üst- kin bir yatağan sokmuştum. ribirini takip eden \'e siyasi birer ma- çehrelerini tahlil ediyor. Onların ta- lacaktı. ~ 
bir iki kbc işkembe çorbasına razı ]erini, başlarını yaparlardı. Hele ki· Kapının anahtar deliğinden bale • hiyet alan dmyetler tekerrür edip iihini öğrenmek için kahve ve oyun Fakat lsmct. biribirini takip eÖ' 
olurlar. liselere bol bol para verirler. kı~ tım, karım yatağına uzanmış, göz • durmaktadır. kağıdı falına bakıyor ve siir'atle ik- bu kadar felakete tahnmmiil edeıtle-

Eski yıllarda böylelerine pek az günleri fıkaralara kömür, ekmek !er! tavanda, düşünüyordu. Hdar me,·kHne geleceklerini, insan diğinden karısından son bir ıniili • rastlanırdı. Bu altı yıl evveline gelin- da&11tırlardı.Hele hovardnlıkta, en Ne düşünüyordu acaba? Bunu bil- Yeni polis kuvvetinin fevkinde yüksek ve za- kat daha istemiştir. Kadıncağız, 1'~ 
ceye ~adar bö.yle b.irkaç sulu belA!ı taıunmış hovardaları gölgede bıra· mek, ne hoş olacaktı!.. terle d~Ju .bir talihe mazhar olduk- casını görünce memnun o]muŞ ' 
Beyoglunda turcnuştL Bunlar, her kacak kadar para sarfederler, çal _ Kapıyı, hızla iterek içeri girdim. Memurları !arını soyluyor. İsmeti tekrar kolları arasına aJıtılf 
.;emti dolaşırlar, gizli evlere musallat gıya avuç avuç para atarlardı. Yor- Karım, birdenbire korktu, fakat c;ım- Zabıta mesleğinde çalışanlara iyi Biraz sonra Hanussen ve İsmet tır. t 
olurlar, bir kaç para kopardıktan son- gancı bahçesinde bir sarhoş olmak, ra kendini topladı, hatta güldü, çün- bir istikbal hazırlıyan yeni polis tcş- Zinonun bütün Hitlerci şeflerin men- Birkaç dakika sonra tab••'''~. 
ra savuşup giderlerdi. apukuryalarda Odeon balosunda eğ- kü her şeyi anlamıştı: kilatı kanununun tatbikına başlan- sup olduğu mehafille temasta bu - patlamış ve iki ceset vere serilflll~ 
Bunların en meşhuru, en sulusu lenmek, Tatavlada Baklahorana r.H· - Beni, dedi, öldürmiye mi gel - dığı 1 ağustos 937 tarihindcnbcri po- lunduğu, onların hususi hayatların· tir. "" ~:~~~-çay evvel ölen Arap Salfıhad- :~~~nlara yüzlerce liraya mal o - din? lis yazılmak için yapılan müracaat- """""5""'""'1~""Nıır•1111111E1111111111111M1111111111Aıııı1111mmnııııııııı•ı•••••••ıı11111uıı1111111:1uııııııuı·•ıııııı11ıı111ııı11•""''" 

E 
- Sırrı söylersen seni öldürmem.. ler gün geçtikçe artmaktadır. 1 R A D y o 

• ı ı yı diye cevap ''erdim. Bu meyanda bir çok orta mektep ı v sahiplerinin dostlarına gelin- Bu kadınların başında bı'r ·k· ı · 
ce, bunlar da nevi nevidi. Araların- ev\'el ölen Olgayı hatırlamamak ka- (5 inci .rng/adan devem) 

d 1 
Kahkaha ı'le güldu··, sonra·. ve lise mezunları da Emniyet Umum -----------·--~ 

a yanız kendi paralarile hovarda- bil degvildır· k" F -· Müdürlüğüne müracaat etmişlerdir. ı, · ransa ve Amerikada çevrilmiş 

lık eden, ev sahibi kadınların para- Olga go-mu··lu""rken, mezarının ba _ - Deli, dedi, o sır, benim kalbim- 1 f"l d Kanunda yazılı şartları haiz olan- o an on ı m arasın an en iyisini seç-
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§am neşriyatı: 9~ 
sına tenezzül etmiyenler olduğu gibi şında Neyzen Tevfik şu kıt'ayı söy- de, ölsem de öğrenemezsin!.. lar arasından polis memuru ve ko- mek lazımgelw, :ıradaki mücadele 
sırf geçinmek, bedava yaşamak için, lemı·c:tı· .· Hiç bir şeye kızmadım, yalnız deli · · pek c:ı"ddetıı· ol-aktır. ~ mıser muavıni alınmasına devam e- "' .... 
onlardan aldıkları parnlarla şurada (Devamı var) demesine kızdım. Jkn, deliydim ha!.. dı·ımektedı·r. · • Işte bu sebeple Holivuda gider • 

hurda caka satanlar da vardı. Bu gi- __ Hemen üstüne atıldım ve bir !rnç 

b

.

1 

· ek b k """~"""""~~~~~~~~~~~""""""~~ ken düşüncelerim yavaş yavaş azal-
ı enn serisi güzernkıerine ma~ _ Sıtma mu··cadelesı· ıça vuruşumıc onu öldürdü:n. k . ı; re etsız bir hayat olur mu? maktadır ç·· k .. II l' d "d b. 

rur adamlardı. Sırf çekmek mnksa- Kanlar aktıkça içim rahatlıyor, bu Ben: · un u, 
0 

ı\'U a gı en ır 
dile geçkin ev sahiplerini dost tu _ devam ediyor manzara hoşuma gidiyordu. Kalbim artist, Fransız filmleri sayesinde bir t 

1 

~ b ' . k - Olmaz, dedim, olmaz... şahsiyettir. 
ar ar, paralan için onlarla beraber Yurdun her tarafında sıtma mü - agır ır yü ten kurtulmuş gibi, lı a- O, devam etti: ---- --
yaşamıya razı olurlar, bu maksatla cadelesi hararetle devam etmekte- natlanmış gibi uçuyor, uçuyordu. - Şimdi bari beni ölüme mahkt'.'tm 
sıkı sıkı yakalarına yapışırlar, ev dir. Bilhassa, sıtma mikrobunu tya _ Karımı öldürmüştüm, amma sıtrı etseler de darağacına giderken !:1P-

aahipleri de gu··zellikleri, g"nçl'ıklerı· b öğrenememiştim. Sır, kalbindevdi k F k ... şatan su irikintilerile batak gölle _ • yecan çe sem. a at onu da yapmı-
fçin tutarlar, bir kanarya gı·bı', b·ır ri ya! .. Hemen kalbini çıkardım, ve ~u kl A n kurutulması işinde halkın yar _ yaca ar. \•ukatımın söylediklerine 
köpek gibi onları beslerlerdi. dımından da istifade olunmaktadır. et parçasını bıçağımla deşmiye baş- göre, timarhnneye gidecekmişim. 

Eski yıllarda bo·· ... 1,.,lerı·ne çok na- ladım. Kestim, parçaladım, fakat i- s·· l . All l k "' " Yalnız Trakyada son beş ay zarfın- d oy cyın a ı a~ ına, bende deli 
dir rastlanırdı. O devı'rlerde ev sa _ d çin en hiç, hiç bir şey çıkmadı. Ve hal' \o ? a sıtmalı mıntakalarda 66 bin 899 ı ' r mı··· 
hiplerini dost tutanlar, ağır başlı, k sırrı öğrenemedim. Sonra yakaladı- Ben: 
lıovarda adamlardı. Dostlarından işi muayene edilmiş, 20 bin 9i7 kişi lar beni. .. buraya getirdiler ... Soy- - Yok, diye ce\•ap verdim, hem 

tedavi olunmuştur. leyin, bundnn daha heyecansız, lıa-

Noı 
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• . . ırısı onu o urur-Mösyö Vogler cOlamaz. manasına ıbu adamlara·an b. · · ··1d·· ·· 
gel~ bır ışaret yaptı. Vens devam ler? Buna cevabım var. Evvelfı, Na-
cttı · . . mot, hakikaten bir kaza neticesi öl-

- Öyle farzedelım. O zaman me- müc: olabilir ve bu ··1·· k t"l b . . . . . • o um, a ı e u 
sele gayet basıtleşır değil mı? Zıra cinnyet fikrini telkin etmi ola 
b k d d

•v l . . b.. .. h Ş maz 
u ar a aş, ıger erının utun a - mı? Hem böylece kendisi şüphe al-

reketlcrini kolayca takip edebilir. tına girse bile cMösyöler, ben bura
l~~m, Namot'un ölümündenberi, ka- da iken vapurda olan bir adamı na
tılın, ~ur~a.~l~rını ~uraya gelir gel- sıl olur da öldürebilirim?~ diye gü-
mez öldruruşu garıp değil mi" zel b' ··a f ·1Ah d N , . . • . ır mu a aa sı a ı a elde etmiş 

- amot tan bahsettınız. Halbukı olmaz mı? Her halde, ötekilerinin 

o·..:__· İtirazınızı biliyorum. Perlon i- burada katledilmiş olmaları, Na 
mot'un da muhakkak katledilmiş 

le Scnter, diyeceksiniz, Namot va - olduğunu ispat etmez. 

purdnn düşüp öldüğü zaman burada - Fakat Gerniko'nun iddiaları ... 

idiler, Nasıl olur da itham ettiğiniz - Gerniko geldiği zaman hasta 

-

'

idi. Hem müsbet bir şey söylemiş 
değildir. İddiamı çürütmek icin Na
mot'un bırakmış olduğu m"'ektubu 
.da ileri sürebilirsiniz. Lakin bu it -
hamnamenin Namot tarafından ya
zıldığını blmiyoruz. Hoş, şimdilik 

bu noktayı bırakalım da, gelelim i
kinci ihtimale : Katilin vapurda bir 
suç ortağı olamaz mı? Zaten katilin 
bir suç ortağı olması lazım. Bu tak
dirde birçok noktaların izahı kolay
laşıyor. Bu üçüncü şahsın kim oldu
ğunu bana sormayınız. Söyleyemem. 
Zira şüphelerim pek hafif ve emin 
değilim. Binaenaleyh, katil, dedik, 
altı arkadaştan biridir. Bunu böyle 
kabul edersek, en geri kalanın diğer
lerinin servetinden istifade edeceği
ne göre ... 

- Katilin· de o olduğuna hükme
deceksiniz, değil mi? 

- Hayır. Zira bu katil bir dahi • 
dir, bu kadar basit bir noktayı ih • 

mal etmez. Her halde tedbirler al • 
mıştır, başka bir şey bulmuştur. 

- Peki amma altısı birden, hatta, 
anneleri ile beraber sekizi birden ö
lürse ne olur? 

hiç yok ... 

- Demin bahsettiğim kimse geri 
kalır ki.. lakin onun ne sıfatla bu 
servete el koyabileceğini bir türlü 
kestiremiyorum. 

- Kimdir bu? Söyler misiniz? 
- Bunu söylemiyc hakkım yok. 
Mösyö Vogler pek sinirlenmişti: 
- Bu, dedi, arap saçı gibi bir iş. 

Mesleki hayatımda bövlesine rast
lamadım. Peki arnma, bu Smit de -
nilen adam hakkında ne düşünüyor
sumız? .. 

- Tamamen uydurma bir şahsi-
yet. · 

- Nasıl olur? O halde ne diye Na
mot ölmeden evvel Senter'e onun 
hakkında mektup ynzıyor? 

- Bu mektup Namot tarafından 
yazılmış değil ki! 

- Ne diyorsunuz? Kim yazdı öy
le ise ? 

- Katil. 
Mösyö Vogler durakladı. Fazla 

hayret eseri gösterdiğini anlayarak 
ciddi bir tavır aldı ve rnüfettisten ~ 

yeniden izahat istedi. Vorobeyçik 
razı oldu ve söze başladı : 

- Namot öldükten sonra C!':\'..ıları 
~~ 

Kontrol başhyorr 
937 yılına ait hafta tatili ruhsatiye 

kağıtlarının ve şoför ehliyetname ve
sikalarının kontrnlüne önümüzdeki 
haftadan itibaren başlanılacaktır. 

Ruhsatname almadığı halde pazar 
günleri dükkanlarını açtığı görülen

lerle ehliyetsiz şoför kullananlar 
hakkında hemen ceza kesilerektir. 

Scnter·in evine nakledilmisti. Ger
niko'nun \"urulup ortadan kaybol -
duğu gi.in, siz tahkikat yaparken, 
ben Senter'den, bu eşyakrı tetkik 

1 

~~in -~üsac:de istemiştim. Bana, iki 
uç gun sonra gelm~mi. zira, evden 
çıkıp otele gicieceğini söyledi. Bunun 
üzerine bı::n, derhal eşyaları tetkike 
karar verdim ve o gece gizlice apar
tımann girdim ve tetkik ettim. 

- Doğru bir hareket değil. 

- Ne yapayım? Başka çarem yok-
tu. Hoş, eşyalar arasında dikkate de
ğer bir şey yoktu. Hatta, Senterin 
bana getirmiş olduğu ve Namotun 
eşyaları arasında bulduğunu söyle
diği ithamname dahi yoktu. 

-Ya! .. 

- Evet.. demek bu mektubu ora-
ya, birknç gün sonra başkası koy -
muştu. Neden? Şüphelerimizi başka 
noktalara Ç<!Virmek, bizi meçhul 
Smit'i aramıya scvketmek için. 

Vorobeyçik sustu. Biraz düsün -
dükten sonra devam elti : ~ 

- Esasen bu katil diye gösterilen 
adnma verilen isim garip!.. Smit.. 
dünyada yüz binlerce Smit var. Hem 

Saat 18,30 plakla dans musikk1, 1 
·; 

Konferans: Ali Karni Akyüz (Çocıı_ 
terbiyesi), 20 Suat Gün ve arı.adil~ .. \"• 
ları tarafından Türk musikısı , 
halk şarkılafı, 20,30 Önıer Rıza ışr•, 
fından arapça söylev, 20,45 scrn811~. 
ve arkadaşları tarafından Tür1' Jll) 
'k" . h lk ,9rı , sı ısı ve a şarkıları (saat n) ı5 

21,15 tango \'<? caz orkestrası, 22• ci 
Ajans \"C borsa haberleri ve erte=, 
günün programı, 22,30 pliıkla sol~°' 
lar, opera ve operet parçaları, 23 s 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: ... t .i',,.. 
Saat 12,30 plakla Türk ınusı 11 

12,50 havadis, 13 Beyoğlu f{nl1'eiL 
Gösterit Kolu tarafından bir terı1s 
14 son. 

~ - ., , 
Namot'un yozdığı iddia edi!e11 ~~ 
hamnamede sarih bir şey de ~ 
Bir sürü laf .. şüphe... A 

Müfettiş yine sustu. Bir si~ı· 
yaktı: (ı· 

- Bu mektuptan birçok şeyıet if 
mit ediyordum. Katilin bir hat

9
tt1f" 

lemesini bekliyordum. Bu 1:1e1'tıııtl 
onun tnrafından işlenmiş bit "'te' 
idi. Mektubu aldım, bir yazı pıLpJI' 
hnssısına gönderdim. Sentcr'il1• ,,11' 
yol'ün, ve ... bir başka şahsın el ~t'tı' 
sına benzemiyordu. Henüz N.aı:1 cttft 
asıl el yazısı ile Perlon'unkı111di~JI 
edemedim. Perlon mütcrll9 -"< . ·r ~· 
benden lrnçınıyor. Hoş bu, bl ıcttr 
ifade etme7~ Katil, bizzat bU J1le eı' 
bu yazacak kadar aptal değil dbırl' 
başkasına yazdırmıştır. Ço~ ıe Jllı1'j. 
adam. Vakıa bir hata işledı 8 tı(ı 
bır hata öyle zannettiğim kad:ır 
yük değil. 

- Şimdi ne yapacaksınız?. 91'' 
- Çok nazik bir vaziyetteyız. sf 

ter ile arkadaşına birkaç şeyıcrj1'1slf 
madım d~ğil. Lakin dedirn Y3 ".,s.ifli$ 
ni birden tevkif etS€k ne deı ) 

ı•ar 
(Devamı 
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LiSESi · direktörlüğünden: 
- S2 -

Müs~akil filotillilya hücum 
ş reti veri i ti .. 

~ - ilk.Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadır. 
- So? sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

3 - lstıyenlere mektebin kayıd şartlarını . bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres : Şehzadebaşı Polıs karakolu arkası. Telefon: 22534 .. 

5ARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekrer kısmı: t .. o0n"~§~:::- Kızlar kısmı ile ilk kısmı.· veni yap•· lan binada Hatta işareti gören ana f ilotila bile derhal 
harekete geçmiş, fakat gebi dönmemişti 

il il 

E K~~K HAYRI EL. " 1 Y Ti 1 
YATISIZ 

Bahriye nazırı Cemal paşamn bir sozu 
[8ug" 

hrızı·.,...,. un de emekli Tuğbay Abdül-
"• tn . det:a ızahat ve beyanatını tesre 
nı cd' -'.l'u. ıyoru.z. 

tı Ybay Abd"'l1 1· b .. k" aııat u ıa ım ugun ıı be-
lıiıı111 1;~a bilhassa müstakil ji?otil
~l"iııd uşmana 1ıücumu meselesi ü
~ tlerdc durmakta, §ayanıdikkat ten-

e btılunmaktadır.] 

ı.. ..._ Söze ba .. ı ek • ~1~ b' uepler· ~ar en mag u ıyet se-
tlC?tnı · ı/rnsında gayesizliği de zik:
?lUrsaş un. Her hangi muharebede 
ıll'ıha olsun ilk prensip düşmanı 
~aktı etınek \'e vaziyete hakim ol • 

13 r. • 
~· alkan de . h . Qıp c.. nız nrbınde de bu pren-
to~ :~ittihaz edilmiş olsaydı İm
do a~ nrebesinde A verof un torpi
'i~ a~ 

1 
sı ~a filotillanm dönmesine 

8ıtıe s ı:esıp Boğaza teveccüh ctmc
Çlllı1tüe d P olmamak icap ederdi. 
lıasında onanmamızda muharebe es
~i b' ve bu vaziyetler içinde her 
~ll ır bü) ük hasar olmamış, top
tfıt•al. SUsınamış ve.. düşman, faik 
~t:dcn istif adc ederek sahai 
fırsat~ henüz tamamen uzaklaşmak 
€a~d<ı,n • bulamamıştı. Donanma Bo-

111.ıca ~·ıçeriye girdikten sonra doğ
'""- araya 'tt' d . . ··""o.z gı ı, ora a demırledı. 

ıı1n ko llluharebcsinde ana filotilla 
idi. l\~n:o~?ru merhum Hakkı Bey 
l'ta geçr~ısı ıle beraber Tiri Müjga
lle§'es· ~ : Oradaki büyük bir zafer 
H atı11 ıçınde yaptığımız muharebe-
ıı attık H erc:1· · akkı Bey benim neş'eli d ı anı , 

U. Son atıŞlm karşısında susuyor-
dı: ra, beni kendi yanına çağır· 

r1' l\onuı:urk . 
h~ı din} ıt. en senı ve arkadaşln-
"ll edım D tnanı h . · :ına çok gençsin. 
' bö 

1 
eı vakıt, hatta bir defa 

~l'ız. lu e ~apımızın önünde bula
tnlihitn btr bır zafer değil, kaçırılmış 

bea· 
1 

fırsattır.-
:?nın:k kin:i muharebede Boğaza 
ıt içind va.zıyetinde kaldığımız ya

tıeıı Atıı~· bulunduğumuz <Muavc
lllett0rın ıye, muhribinin ışıldak 
~assuı e~nda dürbünü ile etrafı ta
t at ~Y d n ko~modor merhum Rı-
'1l(ı te..,ec e ~Amıral gemisi istikamet 

...... 'b cuh ederek · 
~ ~>ıerey . . · 
otu~ li e gıdıyoruz, neden dönü-

t.ı:ı:ı.ekt · arp demek ya öldürmek ya 
b· ır.. ' 
ıye dtt. rck m"t b· l\endi . .u emadiyen bağırıyor-

ıta., sını bu k" .. k . ııı " Ve ef uçu gemıde za-
tu lıt llu.zilrı r~dın da işitmekte olma

sturab ·ı ~ıkkatc alarak güç bela 
~ Coliiı~ rnıştim. 
tq. de t~Orb· ki, her iki muharebe· 

· ır maksat "d"l · gu u memıs-

t1Usl'A • 
l . l:>Uş~İL FİLOTİLLANIN 

t ~Ustaın .ANA HÜCUMU 
~~ etnı ı .fılotillanın düşmana hü-
e~f· csı v 
~'Yetine :ya etmemiş olması 
~ esinin gelınce, bu torpido m.an
la dır \'e llıaksadı teşekkülü aşi -
•hı adı ü t" ~rl~ç bir em s undedir. Bu iilotil-

<ıu;:1 da v r~ hacet ve lüzum kal
~ . anın .. azıyeu müsait bulunca 
h lı. ,.,,. U.zerine t 1 Q%. •'ıçin d" o. ı makla mükel-
lki~n ~beb~"'ı_na~a hücum etmedi? 
lııtı ediği i .ını bılmiyorum. İşareti 

va · çın mi • k ttı.i?. ~ıYeti .. '.~o sa Rauf kap-
l~ı -aullu h'Imusnıt bulmadığı için 
ı. n ..3. ı lllenı M" 
'l tırı ~uşnıan .. · ustakil filotil. 
t.ı"ı 'ldığırna o. .. hucum gösterdiğini 
llı:ı\(: l'rl~rhurn gor; ~asra ikinci kap-

' ll'ı.i lirn . Lutfıden şu şekilde 
"' .\\ . ·•ı t\ it 'et-ofa d 
lı ~ ıç tuYlıı o~u gidiyorduk. He-
'l'orllidhattını ~~ın başına gittim ve .. 
lstiy

0
r 0Yu biz.z~Ştnana tevcih ettim. 

~orcl .. ı~urn. M t ~endim foga etmek 
h ""' ıı en.zıl damı· r {' '. qverofu ıne yaklaşı-
:1rcıe~~ iıdeta sen . baş tarafındaki 

\ lre nişa Çmıye başlamıştım. 
tl ~~ltıtık n bozuldu, hedef de-

tllt <' cdı tuyuıu .. ,_ ~ b Yordu 
13

. mutemadiyen 
tı.ı tot~tı alttını .ki ~··de kafamı kal
,htıe Çıltt Uıakıa usmandan ve A· 
•\ hı. ıın ıyoruz K'" .. -tl ~l' • Cem 1 · opru us-
t!di, döndü ~·kaptana sordum. 
l ' ız de dönüyoruzc 

l are 1şl\Jlı:. 
llt1ıı· t baıı . .ı:.T BAHsr· 
l;t et :J:l sıne 1 ' "l;ı.._ oı:.a ge in d .... .ııetL t:ı .z c::ı"· ce e ana :fı' -

4'!t' • arınd ' 1tıde ta a Bozcaada is-
rassuda memurdu. 

Harici Askeri Kıtaatı ' 
ilanları 

Ankara garnizon birlik \'C mües
seseleri ihtiyacı için 154 ton pirincin ı 
12/10/937 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Pirin
cin tutarı 26180 lira olup muvakkat 
teminatı 1963 lira 50 kuruştur. Şart
namesi 131 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. İsteklilerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sik:a ve teminat makbuzlarını havi 

EmeKll Tun~bay Abdülhalim mun~rrırımıze anıatıyor teklif mektuplarını yazılı gün ve sa
ııtten bir saat evvdine kadar Anka-

Biz de cNümunei Hamiyeh te idik. ı ti. Ben de seçilenler arasında idim. ra levazım amirliği satınalma ko • 
Bir aralık işaret zabiti cfilotilliıya O zaman Bahriye Nazırı olan mer- misyonuna vermeleri. 

hücum emri çekildi.> dedi. İşarette 'hum Cemal Paşa bizi nezdine çağır- c43S, t636h 
hangi filotillaya emrin verilmiş ol- dı ve ne tuhaftır ki ilk sözü : * 
duğu tasrih edilmiyordu. Kommo- - Sizin yüzünüzden Balkan har- Ankara garnizon birlikleri ihtiya-
dor Hakkı Beye söyledim. Derhal bini kaybettik!.. cı için 720 ton gürgen odununun 16/ 
har7ket e~rini Yerdi. Sahai harbe doğ Oldu. Fakat, sonradan kendisine 10/937 cumartesi günü saat 11 de 
ru ilerlemıye başladık. Helles isti- has zekf.sile bunu tnmir etti : kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak-
kametlerini geçtiğimiz zaman müs- _ Bu harpte Padişhatan d" tır. Odunun tutan 15480 lira olup 
takil filotillayı düşmnna mütekarip n f . k d b"t' - .11 t umcn muvakkat teminatı 1161 liradır. 

· tt .. .. e erme a ar u un mı e mağ • vazıye e gorduk ve.. işaretin ona 
1 

A t 1 Şartnamesi her gün komisyonda pa-
'd' t' h"' up ur ... aı ıyc ınc ukmederek biz ana fi- rasız görülebilir. İsteklilerin kanu-

lotilla ile geriye döndük. Diyerek bir gönül almaca yaptı. nun 2 \'C 3 maddelerindeki \'esıka 
NETİCE Ve .. muhakkak ki, en doğru sözü söy- ve teminat makbuzlarını ha,·i tek-

Muhakkak ki, deniz harpleri ile !emiş oldu. lif mektuplarını yazılı günü ve sa-
beraber Bnlkan harbinin neticesi • • atlerin bir saat evveline kadar Ieva-
memleket için büyük bir felaket ve V zım amirliği satınalma komisyonuna 
facia olmuştu. Yalnız bu harbi mü ..f arın vermeleri. c447~ .. 6386 

teakıp donanmaya olan ihtiyaç da * 
t kd

. d'l . İ [Abdülhalim Babacan'ın Beyanatı İ . 
a ır e ı mış ve hnrpten önce ngil- bugu-n bı'ttı' Ya D . F b ik 1 1 zmırde hava kıtaatımn 198 bin 

t 1 R 
. rın cnız a r a arı lk·l k k 'h . k ereye ısmar anan « eşadiyeı> ye i- . .. .. .. ·ı o e me ı tıyacı apalı zarf usu-

ıaveten cSultan Osman> dritnotu da Genel Dırektorluğunden emekliye !me münakasaya konmuştur. İhalesi 
ısmarlanmış, ayrıca İngiliz ve Fran- çıkan Emrullah Apak'ın beyanahnı lıı/10/937 pazartesi günü saat 16 bu
sız tezgahlarına muhtelif harp neşre başlıyacağız. ıçukta İzmirde Kışlada Müstahkem 
gemileri sipariş verilmişti. Bun • Pek yakında da Amiral Vasıf'ın mevki s:ıtınalma komisyonunda ya
l~rın inş.~atını kontrol etmek i- beyanat ve izahatını 11eşir ve derç !pı1acaktır. Tahmin edilen mecmu 
çın de muntehap heyetler seçilmiş- edeceğiz.] tutarı 21780 liradır. Teminatı mu _ 
tuıunıııııınuunıttııııınuııuıııııııııı•n•anııııııııııııııııınııııunıııaııııuııuıııınuıııuıııınunııııııııııııuııııı 111 t,,akkate akf"r.ISi 1633 lira 50 kuruştur ı ını111n111uuınıuıuı ".J- • 

K K 1 k K 1 
Şartnamesi her gün komisyonda gö-

U • s • a n rülebilir. İstekliler Ticaret Odasın-
da kayıtlı olduklarına dair vesika 

( 5 incl 'ay/aclan clevam ) 
riyetine, matbuat hürriyetine, kanu
na, :faziletkar kadının himayesıne 

itimadım vardır. 
Mesai \'C sermayenin teşriki me

saisini istiyorum. Halkın şiddet gös
termesi, grevlerle, ecnebi mu1rnce -
rctile mücadeleye hazırım.> 

Namzet, bu yemini yüksek sesle 
okur. Bundan sonra şu cümleyi tek· 
rar eder: 

cBen, Amerika vatandaşıyım. Va
tandaşlık haklarımın, bu memleket
te ecnebilerin haiz olduğu hukukun 
üstünde bulunması lfızımdır . .Amin.~ 

Namzet, bundan sonra elini uza • 
tır ve misakın herkesçe malum olan 
şu formülünü okur: 

cAllah namına, zıya ve karanlık, 
iyilik ve fenalık namına lejyona ita
at edeceğime yemin ediyorum. K. 
K. K. Cemiyetine karşı olan taahhü
datıma ihanet etmektense beni kü
kürt alevleri içinde yakarak, benden 
intikam almasını Allnhtan temenni 
ederim.> 

KU-KLUKS-KLAN'LARIN 
KUVVETİ 

Son zamanlarda Amcrikada zenci, 
katolik, liberal olmak üzere elli A
merikalı, bu cemiyet tarafından öl
diirülmüştür. 

Cemiyete muhalif olan bir kaç 
çiftçi de, vücutlerine katran sürül • 
dükten sonra kırbaçln dövülmüşler
dir. Bu zavnllılar delirmişlerdir. 

Cumhurreisi Roosevelt'e verilen 
bir raporda, 1917 senesinde cemiye
te girmiş olan beş bin azanın bugün 
bir kaç milyona çıktığı, hatta yalnız 
Detroit şehrinde 100 bin, Kanada'dn 
500 bin, Şikago \'e Nevyorkta da bir 
kaç yüz bin az:ısı mevcut olduğu bil
dirilmiştir. 

Harpten evvel, tarihe karıc:;mış o
lan bu cemiyet, 1917 senesinde Vil
yam Y. Simmons tarafından ihya e
dilmiştir. 

Bununla beraber, Amerikada ce
miyet mensupları hnkkında şiddetli 
takibat yapılmaktadır. Mahkemeler 
cemiyete mensup olanları müebbet 

küreğe, hatta idama bile mahkum et
mektedir. 

Ku-Kluks-Klan'lar diyorlar ki: 
cBizim yazifemiz, memleketi mil

lilcşt irmektir. Bizimle beraber olu
nuz. Mukaddes harp için silah1anı -
nız. cKarışık kan, ları hiçe indirmek 
istiyoruz.~ 

Bir ameleyi öldürmüş olan Dayton 
Dean adında bir Klan işı diği cina
yeti şöyle anlatıyor: 

cBir akşam, şefimiz bize bir düş
man listesi tebliğ etti. Arkadaşım 

Pul'un adı da bu listede yazılıydı. Bu 
adam katoJik, ve protestan olan ka
nsını dayakla protestan ayini yap
maktan menctmekle itham edili -
yordu. Pul'u, basketbol oynarken 
bulduk. Kendisini alıp götüreceği -
rniz zaman bize güldü. Şefimiz, 

Pul'un nsılrnasına karar vermişti. 

Fakat beynine bir kurşun sıkmakla 
iktifa ettik., 

Ku-Kluks-Klanlar arasında bir 
çok memurlar, nüfuzlu kimseler 
hakimler ve hatta zabıta memurlar~ 
da vardır. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
mahkemesinden : 

Salahaddin Büyükkalyoncu vekili 
avukat Ali tarafından müvekkilinin 

karısı Kurtuluşta Pervaz sokağında 
10 No. lu hanede mukim Ali kızı 
Lutfiye aleyhine mahkememizin 
9:-17/197 No. lu dosya~ile ikame edi
len boşanma dnvasının muhakeme 
günü olan 8/6/937 tarihi için M. a
leyhin ikametgahının meçhul olma
sı hasebile ilanen tebligat ifa cdildi-

I ği halde gelmediğinden hakkında 
t~ihaz olu~~~ gıyap kararının dahi 
ılanen teblıgıne karar \•erilmiş ve 
muhakeme 2/11 /937 salı günü saat 
11 e talik edilmiş olduğundan M. a-

leyh Lutfiycnin yevın ve saati mez

kurda mahkemeye gelmedıği veya 
bir \•ekil göndermediği surette gıya

bında tahkikata devam olunacağı ve 
bir daha mahkemeye almmıyacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilün olunur. 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
jıerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. ~452t c6429t 

Diyarıbekirdc kolordu ve tayyare 
alayı erı:ıtının ihtiyacı için kapalı 
zarf usulile üç yüz bin kilo fabrika 
unu satın alınacaktır. 15/10/937 cu
ma günü saat 11 de ihalesi yapıla· 
caktır. Muhammen bedeli otuz iki 
bin iki yüz elli lira olup muvakkat 
teminatı iki bin dört )ÜZ on dokuz 
liradır. Şartnamesini görmek iste -
yenler bir lira 62 kuruş bedel mu -

1 kabilinde Kolordu levazımından a-

l
labilırler. İsteklilerin mezkur gün 
ve saatten bir sant evveline kadar 
teminat makbuzu, ticaret Yesikalan 
\'C teklif mektuplarını Kolordu sa-
tınalma komisyonuna vermiş bulun
maları. c453> ,6430> 

Jı/-
1 - Demirköy alayının 15,000, Al

pullunun 11,000, P. Hisarın 11,000 ve 
F.,000, Vizenin 11,000 kilo sadeyağı. 
r 2 - ihaleleri ayrı ayrı pazarlık su-
retile Vize'de yapılacaktır. . 

3 - Demirköyün muhnmmen he
celi 14,400 lira, Alpullunun 10,450 li
ra, Pınarhisnnn 10,450 ve 5,700 lira 
Vizerjn 10,450 liradır. ' 

4 - Demirköyün ilk teminatı 1080 
lira, Alpullunun 783 lira, Pmarhi -
sarın 783 1 ira, ve 428, Vizenin 783 li
radır. 

5 - İhaleleri: Pınarhisann 6/bi
r!nciteşrin/937 çarşamba günü saat 
16 da. Demirköy, Alpullu w! Vize a
laylarının 8/birinciteşrin/937 cuma 
günü saat 16 dadır. c459ı> c6495:t. 

ZAYİ: 3980 sicil numaralı Araba
cılık ehliyetnamemi zayi ~ttim. Y c
nisini çıkaracağımdan eski"'inin hük-
mü yoktur. Sevfi 

ZAYİ - 1932 sicil numaral; ara
bacı ehliyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Tahir 

Baş, diş, nezle, grip, 
bütün ağrılarınızı 

romatizma ve 
derhal keser. 

icabında günde üç kaşe ahnabilir. 

SAT 1 Ş 1 LAN 1 
f stanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

Hafize \'e Emine Nevzat tar:ıfından Vakıf Paralar İdaresinden 
20878 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci 
derecede ipotek göst~rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı 
satılmasına karar verılen ve tamamına yeminli üç e!llivukuf tarafın· 
dan 144 lira kı7mct takdir edilmiş olan Sultannhmette Ahırkapı 
c.addesinde eski 3~. 34 yeni 62 kapı ve kadastroca tanzin edil~n ha· 
rı.tanın 82 ada • . 9 parsel numarasında kayıtlı ve içinde bir kuyu ile 
bırkaç meyva fıdanı bulunan 72 metre murabbaındaki arsanın tamamı 
a~ık_ arttırmaya konmuş olub 10. 11-937 tarihine rastlayan Çarşamba 
gunu saat 14 den 16 ya kadar Yenipostahane binasındaki dairemizde 
açık arttırma ile satılncaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
~'o 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en çok arltıranın üzl!rine 
ıhale edilecek, ıı.ksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 2>11-937 tari· 
hine rastlayan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine daire
mizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da 
arttırma bedeli muhammen kıymelin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 
numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzero 
tecil edilecektir. • 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban• 
kanın te::ıinat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle Be\ediycye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliyo 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 
taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı lcra ve iflas ·kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu goyrımenkul üzerinde ipotekli ahcaklılar ile di~er aHi. 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
llRkları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paılaşnıasından 
hariç kalacaklan ve dabn f a-ıla malümat almak isteyenlerin 10-1~937 
tariginden itibaren berkesin göreb!'mcsi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 934-6473 numaralı dosyasına müracaatları ilaıa 

olunur. (6685) 

Ertuğrul 

sadi Tek 

Sultı:ınahmet Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden : 
İstanbulda Asmaaltında 26 numa· 

ralı mağazada iken ikametgahlan 
belli olmıyan Abdurrahman ve şeri· 
ki Yusufa: 

Bu gece (Büyükdere) Aile tiyat- Davacı İstanbul Maliye hazinesi· 
rosunda (Donanma gecesi), pazar- ne izafetle vekili avukat Vahid Sa-

tesi (Bebek) temsili yın tarafından aleyhinize ı:ıçılan zey-
• e tin yağı bedeli olan (286) lira (21) 

D k 1 T b 
kuruş alacak davasındnn dolayı i . 

ram ısm epe a Şı • 
2 10 937 C l . - - kametgahınızın belli olmaması ha-

• k • umt ar20es3ıOgdunu sebile ilfınen yapılan tebligata rağ-
a şamı saa • a Kuru GUrUltU men mahke~eye gclmediğinizden 

. gıyabınızda ıcra kılınan duruşma 
komedı 3 perde 16 tablo sonunda 22/1/937 tarihinde (286) 
Yazan: Sheakespeare lira (21) kuruşun her "k' · d t h 

Türkçesi: M. Şükrü . . . . ı ınız en a • 

Ş 1 
. r· tr sılıne karar verılmış olduğundan i· 

e ur ıya osu 1• t ın· d .. b 
Operet kısmı eski anf ar ın en. ıtı aren sekiz gün 

F T
. l d zar ında temyızl dava etmediğiniz 

ransıız ıya rosun a t kd" d h"k .. k b 
2-10.937 Cumartesi günü a ~~ e _ ~ mun es i kat'iyet c-
akşamı sant 20-30 da decegı huk.um hulasası tebliği ma • 

T O K A kamına kaım olmak üzere ilan olu-

komedi 5 perde nur. (936 - 1206) 
Yazan : Edvı>r Burde ~ ........ ~ ...................................... . 

Türkçeı\İ: Fikret Adil lJ 1356 Hıcrl 1353 Rumr 

1 

Recep Ağustos 

Yeni nesrıvat 27 19 

Çocuk Duygusu 
Çoktanberi büyük bir itina ile ha

ZU'lanmakta olan cÇocuk Duygusu:. 

gazetesinin ilk sayısı bugün beş renk

li \'e büyük kıt'ada çok nefis bir ka

pakla 20 sahife ol rak inti5ar etmiş

tir. 

Memleketimizde ilk defa neşredi

len bu zengin münderecatlı güzel ço

cuk gazetesini bütün çocuklara ve 

ailelere tavsiye ederiz. 

Kenan Basımevinde basılmıştır. 

Fiyatı her yerde beş kuruştur. 

Yıl 1937,Ay 10, Oün ?.75, Hızır 150 

2 B. Te,rln: Cumartesi 

lstanbuldan dü~manın çekilmesi 

V kitler 

Güne, 
Ôğlo 
lkindi 

Akşam 

Yatsı 

ı__Lnsıık 

Vasati 

ı:n. d. 

5 58 
12 03 
15 21 

17 51 
19 23 

4 19 

Ezanı 

ta. d. 

12 06 

6 12 

9 30 
12 Ol 

1 31 

10 27 
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-HASAN 
BRİYANTiNLERi 
Kadın ve erkek 

için yağsız renkli 
ve beyaz adrağa
na ve yağlı ve li
kid nevileri. 

Saçlarda yumu
şakbk ve parlak
lık ve düzgünlük 
temin eder. Ka-

• • • 
vanozveşışe ıçın-

de küçük 35, bü
yük 50 kuruş. 

........................ 

'HASAN-' 
l SAÇ SABUNU 

Baş ve diş ağrısı ıstırbların 
en müthişidir. 

i 

ile yalnız saçlarınızı 

yıkayınız. 

HASAN 
ile her sa hah ve gece 

saçlarınızı ısla tınız ke

pekler zail olur. Mik

roplar ölür. Kaşıntı kal .. 

maz, saçlarınız uzar ve 

yumuşar. 

Saçlarınız bu suret• 

le mutlaka kurtulur . 

En şiddetli diş ağrılarını 

dindirir • .. 
1 

Bütün ağrı, sızı 
ve sanclları keser 

Baş ağrısına, nezle grip ve 
romatizmaya karşı 

ellhassa mUessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe ahnabilir. 

isim ve mart Blfa dikkat. Taklitlerinden 

Gümrük Muhafaza Genel 
komutanhğı lstanbul SEtınalma 

Komisyonundan: 
l - 1256 Çift maakayış mahmuzun S-10·937 Cuma günü saat 11 

1. ./'·~-··. ·,,.,:..:.- 't • 

\ 'CusUKLU 
. ~ ..... ~~ ' ~ . . . ' . . 

HASAN BEY GAZİNOSU 
• 

de mule hhit nam ve hesabına ek~i ltmesi yapılscaktır. 
2 - Tagın'anan tutan 816 lira 40 kuruştur. 
3 - Ş rtname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - l~teklilerin ilk teminat olarak 62 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektuplariyle birlikte o gün Galata eski ithalat Gümrüğü 
b' •ı'l"ıındıki Korrutanlık Sıtınalma Komisvonuna gelmeleri. "6371,, 

• • 

J~toJu 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İs
tanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Alman yapısı motörlere ait yedek parçaların kapalı zarfla ek
siltmesine istekli çıkmadığından 14-10-937 Perşembe günü sant l!lde 
pazarlığı } apılac:ıktır. 

2 - Tasmalanan tutarı 5876 lira 80 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyondadır görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu 
banka mektupları ve kanun[ vesikalarilc o gün Galalada Eski 
Uit Gümrü~ü binasındaki komisyona gelmeleri. (6518) 

veya 
hha-

Devlet Demiryolları 9 cu işletme 
Direktörlüğünden : 

9 uncu işletme Sirkeci Deposuna 31. V. 1939 tarihine kadar gelecek 
olan 38,000 ton kömürün Vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı 
mikdar kömürün yerden makinelere tahmili işi 15.200 lira muhammen 
bedelle 12· 10.1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sir• 
kecide 9 uncu işletme binasında eksiltme Komisyonunca ihale cdi· 
lecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1140 liri' muvakkat teminatla kanunun 
~ayin elliği vesikaları, Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyen• 
)erden aranacak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar İşlet• 
me binasındaki Komisyon reisli~ine v..:rmelcri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve Sir. 

hcide işletme Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 

Güm,rük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbu• Satınalma Komisyonundan: 
l - 33 f)a) ılı Romorkörün şarlnaml!sine göre yapılacak tamirinin 

18-10-937 Pazartesi gür.ü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacilktır. 
Tahmini tutarı 932 lira ve ilk teminatı 70 liradır. 

2 - Sartnamesi Komisyoadadı:-. Görülebilir. 
3 - lsteklilerin belli günde ve saatte Bk teminat makbuzları ve 

kanuni vesikaları ile Galata Eski ithalat Gümrü2ü binasındaki Ko· 
misyonn gelmeleri. •6637. 

Her Pazar·"' giinU 

BAYAN MUALLA'nın iştirakile 
Memleketimizin en tanınmış sanatkarlarından mürekkep iNCE 
SAZ HEYETi seanslarına devam edeceğini sayın müşterilerimize 

bildirir, teşriflerini bekleriz. Çubuklu suyu parasızdır.~ .. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şlrtnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usu· 

Jiyl~ eksiltmeye konulmuştur. 

H - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462,5 
liradır. 

lll - Eksiltme 11-10-937 tarihine rastlayan Pazartesi ~ünü saat 15 de 
Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen Şu
beden alınabilir. 

V - Münakasaya "Sulzer, Skorla, Grirnma, Vercınıgte Kesselvver• 
ke, Kruppc Kdenschel, Steımmüller, Enle Brünncr, M. A. N. Wolff, 
Strancb Und Schmıdt ve Stork .. gibi yalnız bHinci sınıf Fabrikalar 
iştirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada Firmalar münaka· 
saya iştirak etmek istedikleri takdirde bulundukları Şehir Sanayi ve 
Ticaret Odalarından birinci sınıf Fabrika olduklrrına dair Türk Kon
solosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükellef
tirler. Bu yolda tasdikname ibraz edemiyen "ismi yukarıda yazılı ol· 
mayan,. Firmalar münakasaya iştirak ettirilmez. 

VI - Teklif veren Firmalar, Münaka!!a tarihinden bir hafta evvel 
Fiatsız teklifleriyle p!!nlarını vc!lair bilümum lüzumlu evrakın Gala. 
tada inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine tevdi 
edeceklerdir. Şui:>e teklifleri tetkik edecek ve bunları şartnameye 
ve matlüba uygun bulduğu takdirde müaakasadan bir gün evvel "Mü· 
nakasaya iştirak vesikası,. verecektir. Bu vesikayı haiz olmayanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

Vll - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
vesika.ı;iyle % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "5533,, 

* . "' 
1 - Şartname ve resml mucibince 1000 adet PIAtform pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminat 553,50 liradır. 
111 - Pazarlık, S-10·937 tarihine rnstlayan Cumn günü saat 16 da 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şarlnnmclcr parasıı. olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle lıirlikte adı geçen Komisyona gelnıeleri ilin 
olunur. "M.,, "6379,, 

'* • '* 
t - Teftişi t akarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, 

Trabzon, Manisa, Kars ve Gönen idareleri içir. idaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde 899 pafça eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Eksiltme l8-X·937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat l5de 
Knbataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Subesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

lll - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 
liradır. 

iV - Şartnameler para~ız olarak hergün yukarıda adı geçen Ko
misyondan alınabilir. Ancak şartname almak isteyenler şimdiye ka· 
dar en aşağı on bin liralık işi muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 

- vesaiki inhisarlar Umıım Müdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek 
mukabilinde bir ehliyet vasikası tedarik etmek mecburiyetindedirJer. 

Bu vesikayı hamil olmayanlara şartname verilmeyeceği gibi eksilt· 
meye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iştirak 
vesikasını % 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar 

eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B.,, "668'.i,. 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürıüğünden : 

6-10.937 tarihinde açık eksiltme usulile sat ın alı.Hc:ıgı ilan ~dilmiş 

olan 60 ton yerli Kriµle maden kömürü olmayıp 60 t..n ye rli m:den 
kömürü olduğu ilan olunur. "6596,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komut~ 
lstanbul Satınalma Komisyonundan =~ 
1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının 4-10-937 Pazarte 

günü saat 15 <le kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Sasınlanan tutan .6513 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. f' 
4 - isteklilerin ilk terQinat olarak 489 liralık vezne makbuzu ~e., 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün eksiltm~ t:,. 
tinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Galatada eskı t r 
lat Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna "e 
meleri (6216) ~ 

·-------1?Jm•l ı ılstanbul komutanlığı 
Modellerimizi kopya, biçimi- Satın alma Komisyonu llaolart 
mizi taklid ediyorlar. Birinci ı--------__ __.,,,,,,,,,_. · 
nevi İngiliz kumaşlarından Edirneknpıdaki Şehitlikler ~ l 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK· zarlığının tanzimi açık eksiltme All' 

LARA mahsus trençi<0tlar, ihalesi 8 Birinciteşrin 937 cuııııı !i-. 
muşambalar, koverkotlar ve ıJıl 
gabardin pardesülerin 7.engin nü saat 15,30 da yapılacaktır. )(ti' 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait- hammcn keşif bedeli 4998 lira 84 

le takdim ediyoruz. ruştur. Şartnamesi ve keşif cet\ 

MÜSAVi CiNSTE iSE... ile planları her gün öğleden e'"rr 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. komisyonda görülebilir. iste1'JilC ıı' 

Baker Mağazaları nin 375 liralık ilk teminat :ırı~1'~e 
\'eya mektuplarile ihale güntJ!l I' 

~-~~~~~~~~~~~~~ evvel inşaat şubesinden aıacııl<~~ 

1 
- 1 vesikaları ile beraber ihale gıı4 Askeri fabrikalar ~ 

ltAnları vakti muayyeninde Fındıklıda rıt• 
------------- mutanlık satınalma komi.sY

06# 
1,000 TON HURDA gelmeleri. ( 

Tahmin edılcn bedeli 20,000 lira o
hm yukarıda miktarı yazılı hurda 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğu satınalma komisyonunca 18/10/ 

937 pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 

p:ırasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
ı 500 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

.. 654211 

• 
Tahmin edilen bedeli 1170 lira olan 

13 kalem yangına karşı su tesisatı 

malzemesi 12/Birincitcşrin/937 salı 

günü saat 14 te Salıpazarında askeri 

fabrikalar yollamasındaki satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

Şart namesi h er gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 87 lira 75 

kuruş ilk teminatı Beyoğlu Malmü

dürlüğüne yatırıp o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. c6441:. 

* Umum sıhhiye deposu için ııJı!' 
cak olan 10,000 tane kinin kutıısı> 
ihale günü talibi çıkmadığın~9~ 

1 hnlesi pazrlıkla 18/Birinciteşrıfl c~ 
pazartesi günü saat 16 da yapılll 0 
'tır. Muhammen tutarı 1600 Jit

9 ,1 
Şartnamesi her gün öğleden e~ı~ 
komisyonda görülebilir. İsteı.lil e<' 

\ ' 
120 liralık il kteminat makbı.ıı 

;.J" 
mektupları ile beraber ih~le g-~r 
vakti muayyeninde Fındıklıd8 ıı~ 

. ,,oıı 
mutanlık satınalma komı~(>6'i5' 
gelmeleri. • 

- dıı Sahibinin Sesi arti•tleri• e f 
Meşhur Fi KRIY 

aeffl 

~, öv~a~r~N· iD f 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değltl"11" 
yoktur.~/ 

: .. ••••Kimya er"" .. ı ~ 

: H dd ı ~ ı üsame İn ı Sahip ve Baş Mulıa 

ı Etem izzet BENiCE ,a· 
ı Tam idrar talı ili lOD kurııo:tur. •fiid" 
ı • Neşriyat t:e Ya~zı işleri ' ' Bilumum tnhlilat. E•ııi-ıönu E:11lak ->: 
ı v~ L\ tıırn Bant>a>ı ~. ır z•S• ıJ ı ı 1. S. AD.4M #.' 
ı ll et ı ev Hııııı. ---ld-~---Eb" · Maı1' 
• .,. Hası ıgı yer: uzzıya 
~ .. ... •••• "' ......... ., .... . ~ • J ; J 4 • ~ 1 


