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AÇIK 
SÖZ 
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r JapOnyaya ve-- mütecaviz devi.etlere 1 
karşı yeni bir blok hazırlanıyor 

Amerika -İngiltere -Fransa-; ltalya - Almanya . ve 
Ja,ponya' ya karşı cephe . alıyorlar 

Bu yeni cepheye Soviyet Rusyanın da girmesi mu.,.temel, 
... Japonyay~ karşı Uluslar Kurumu şiddetli tedbir alacak 

JaponyasuçuüstünealmıyoriKi TREN ÇARPIŞTI! 
Amerikanın arkasından İngiltere ıİstanbuldan giden ve A vru-
ve F ransanın da resmi beyanat d l k . 

yapması bekleniyor pa an ge en onvansıyonel 
trenleri çarpıştı, • • 

lllus/ar Kur u-
'nunun kararla
~ına üç devlet 
loku m.Üzalıe
,.et edecek 

liarp 
Şekli 

en kanlı 
ile devam 

ı. ediyor 
den~~·a, .? (Humsi Muhabirimiz -
ııı.,rik Dun de bildirdiğim gibi A
lcag<ıd:k::uınlıurreisi Ru.~veltin Şi
leıı~ .. 1 nutku bulun dunya dev • 

rı ıc· .. 
)eni b' .ın uzerinde durulacak yep-
bu11 01~ ~aziyeti ortaya koymuştur. 
&ıli, g Ugu gıbi, bugün de bütün İn
~ında atzeteleri Ruzveltin nutku hak-

ef · 0luYorı sıratta bulunmakla meşgu~ 
• ar ve . 
~rt~r v . yenı, sansasyonel ha -
~ erıyorlar. 

1 CVsuk· · 
en bir h ıyetı temin edilerek veri -
le'•·F'r abere göre, Amerika-İngil-
Y ansa an tııi arasında Kellog - Bri-
ıı... sakın 
"<Vlt·tı~ ı a muhalif hareket eden 
V" •t e J 
Ucllde . aponya aleyhine bir blok 

S.,"vcı :'lıribnektedir. Bu bloka, 
ltrı1tı ol Usyanın da Fransanın müt-
rn1 arak . 

~kted· gırmesi muhtemel gö-
• ır. 
"lllerik 'e .,.. an "a .· . N . . 
•ııı bi n ı ıcıvc czaretının 

Ve r tcbl'ğ · · k · Çi.rı; 1 ıle Japonyayı suçlu 
p un ilk ir::ıa:um ilan etmesi bu blo
a~n.l'anın 

1 
a.ı ,.e Amerikanın Ja -

• ı• b arzı h k . ğ· ~ İtararı · are etı karşısında 

t ~ 1 ~ lıır d 
1 
ık muhafaza etmiyece -

eıı· e il ı 

1 ır • 'l arak tefsir edilmck-

'e nııııız kai . 
• · tızun .. · nc,sı de dün iki saat sü-··a.,. 01r 
tııq.'~ .J'llon •Ç!ım.ı akdetmiş ve bil-

i •lc·n etııı~anın tarzı hareketini 
d ngu;, ıştir. 

@ b · Ve F' 
[j"e u l'tııinase~ansız .başvekillerinin 
ıulılce~ler; v hetle bırer nutuk söy-

a · e att h l d· 1lade ed 1 areketlerini vu-
ır ecekJ · !ık· en kaydedilmek-

nun tııerha1 d 
dit ,.Jal'onya e e Uluslar Kurumu -
~ rrq e >.cer; t~~c~elesi hakkında şe
tilte.:1 ın tath·bkırler alacağı ve bu 

.. - .,.. ı ına Am 'ka ! 
l<.e;;ı, . 'ransa Vp erı. - n-

ledir 
0
'et •dec ır Sovyet Rusyanın 

lıu .. e 1 beyan edilmek • 
gı,nk" 

•(C· u 'l' 
tq~ 'dd; b· •Ymis: 

1 '- "va· r ~ar >.ıyet 
P o~ '!Isıııday ve dönüm nok-

f.a,PI (·ek ba .hız. Medeniyeti tah-
lı er,. ı. ~ı OSlu" 
~ı re . ~a: ~I ic . ga ve ilansız 
le. tı aJrııak •beden kat'i mu _ 

t "''ll k Z•m 'llılıı ~ lı v • anı gelınistir • 
~t e R ' .. 

tıı'ktcclır uzveJtL"1 nutkunu 
• J • 

' 

Rozvelt refikasile bir arada 

nutku, burada yeni bir şey ifade et
!llemiştir. Japonya hattı hareketini 
değiştirmiyecektir. 

Japonya harbetmediği, bir tenkil 
hareketi yaptığı müdafaasını ileriye 
sürmektedir. Bir Japon salahiyetta
rı aynen şunları söylemiştir: 

c- Amerika ve onunla birlik olan 
devletler, refahın haddı kusvasına 

varmış olanlardır. Biz de çalışkan, 

namuskar, fakat gayri müreffeh sı

nıfta kalan devletlerden biriyiz. El
bette ki, genişlemek, refaha varmak 

(Devamı 2 inci sahifede} 
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Oniversite 
törenle 

bu sabah 
açıldı 

---·---
Rektör Ankaraya gitti, dönen 
talebenin vaziyeti ne olacak? 

·l\J>ONy 
'l',1<~ . ~iNE A, suçu ÜZE -

o, 7 ALMIYOR 
nıususıı - ... 
· Ruzveltin 

(Yukarıdaki iki resim bu sabah üniversitenin açılma 
töreni esnasında hu5us1' fotograf muhabirimiz tara. 
fından açılmıştır. Açılış töreni ve d!Çjer meseleler 

hakkındaki yazı ikinci sayfamızd oı dır) 

T AFSILA T ve Y AZIS 1 
2 nci SAHIF AMIZDA Yaralananlar var 
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i Yeni i 
i Kabine J 
~ Celal Bayar hü- ~ 
~ kumeti . progra- ~ 
~ mını hazırhyor~ 

~ Üç mUnhal saylavlığa ~ 

I _ .:::'J~:~::~r.::: •. 1 Mektepte kltap5'z kalan ve decsıe"nı not tuta,•k 
l uç munhal mebus! ukvardır. An - ~ teklp eden talebelerden .• 
E cak Halk Partisinin bu münhal - a 

!~e:ş;~!:~:~t:~1:~~~e~~~it:,;;~~~ 1 Mekteplerde kitapsız-
1 bın K:mutay açıldıktan sonra ya- ! l ık uzun su•• recek m 1• ? 
~ pılacagı anlaşılmaktadır. • 
~ Diğer taraftan yeni kabinenin 
~ sinesinde esaslı değişiklik olmı -
~ yacağı, yalnız Ziraat Vekaletinin 
~ lağvedilerek iktısat vckaletile bir-

~ Yalnız muhakkak olan bir şey 

Maarif, Devlet matbaası 
müdürleri ne di_qorlar ? ~ leştirileceği söylenmektedir. ;=_~=== 

~varsa, yeni kabinenin de çalışma Talebe kitap bulamıyor, defteri de 
~programı rejimin büyük umde - ~==_==_· pa hah ah yor 
~ !erine ve Halk Partisinin progra-
i mına istinad eden İnönü Rüku _ _ Bu yıl, talebenin zaten mahdut o- 1 programlarının tam amile tatbikı l:a-
~ metinin ana çizgilerini ~k tabii.~ lan der~ günlerinde m~ntaza.m ted- J rarlaştırılmış olm.ası~a rağmen bıı 
~olarak muhafaza edecegı, yalnız ~ ı rısata tabı tutulması 'e mufredat (Devamı ıkıncı sayfada) 

~memleketin bugünkü ihtiyaçları- ~ ==============0=======-==== 
i na göre tefcrrüata ait hususatta ~ I A 1 A 

~ bazı farklar bulunacağıdır. l rap ar umum 1 
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Yugoslav k h 1 I r Başvekili ıyam &Zir IYOf ar. 
Paris, Londra ve 
Berlini ziyarete 
gidiyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - B. Stoyadino
vitch, ilkteşrin ortalarına doğru Pa
ris ve Londra'ya gidecektir. Muma
ileyhin müteakiben Sofya ve Roma
yı ziyaret edeceği zannedilmektedir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Voelkischer Be
obachter, B. Stoyadinovitch'in Pa
risten sonra Berlin'e gideceğini ha· 
ber vermektedir. 

Bir koca 

Hicaz, 
tere 

Yemen, f ilistin ingil
aleyhine birleşiyor 

• • 
Araplara İtalya 
mı y~rdım ediyor? 

Londra, 7 (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Filistin Müftüsü Hacı Emin j 
Elhüseyni Camii Ömer içinde saklı

dır. Kendisinin İngiltere aleyhin -
deki fesat ve ihtiliıl hareketini idare 

ettiği tahakkuk etmiştir. Camiden 
V .... k "l çıkar çıkmaz tevkif olunacaktır. 
nQTl Slnı aşı ı e Hacı Eminin Yemen ve Hicaz hü-

Yaka ladı 
Çılgına dönen koce, ka
rısını da, A'ıkını da bı
çakla delik de,ık etti 

\Y"' zrsı 2 irıci sug/<1.ıfH"fl:,,jJ 

kümdarlarını ikna ederek geniş bir 
saha üzerinde İngiltere aleyhine mü-
sellah bir kıyam hareketi hazırladı· 
ğı tesbit edilmiştir. 

Müftü, Suriye, Irak, Mısır hükiı
(Devamı ikinci sahifede) Hicaz Kralı lbnlssüut 
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Araplar umurnı 
Kıyam 

• 
1 
1 

• 
ır evrası T e ma 

z 
Son 

Kıtaat halkın coşkun tezahürler· Hazırlıyorlar 
d k•k k d t d •t • • • (Birinci sahijeden devam J . • a l aya a ar yap 1- AtatUrk_U_n_de ati- QTQSIR a meVZl erzne gırıyor metlerinden de müzaheret istemı; 

azilli 
Fabrikasının 
Açılış töreni 

g"' ı m i z t a h k i k a t rıkan•n •ç•"' töre4 AT u·· R -·- 1 ki b ki tir. c-
. nine şeref verme4 

. AT K sabırsız 1 a e eniyor İngilt~re ~ükur_neti'. Hlca~ \~ ~ • 

1 

A vrupaaan gelmekte olan ve bu- 1 e r 1 m u h t e m e I· maıdekı mumessillerıne mute) ak Devlet Dcmıryolları Trakya - Av
r upa hattınd asfün gece sabaha karşı 
4,20 de bir tren kazası olmuş, şehri4 
mizden kalkan ve içi yolcu dolu ola.n 
konvansiyonelle Avrupadıın İstan -
bula gelen yolcu treni çarpışmışlar-

l · · . l kı:z olmalarını bilclirdiği gibi, filıS· 
gün saat 10,22 de Sir'keciye muva - Nazilli Basma Fabrikasının açı ış Izmir, (Hususı) - Ege ve havalisi ıvaparak yığınak noktalnnndakı yer- t' d . t . k tler se'· 

1 · .. F b 'k b ~ · ~· . . ıne ~yenı mo orızc uvve •salatı beklenen konvansiyone aynı gunü değiştirilmiştir. a rı .a, u iki büyük bayram için hazırlanmak- !erini almakta devam cyledıgı gıbı, k t . t. 

!esnada Pehlivanköy istasyonuna ge- cumartesi günü büyük merasimle a- tadır. Çünkü, Egeliler, yıll3rdanberi manevra komutanları ve karargah - eB:ı;:~de bir İtalyan parmağı o]· 
lirken bir makas hatası yüzünden bu- çılacaktır. O gün Nazilliden geçme- hasretini çektikleri Büyük Atalanna ları da kurulmuş ve komuta heyet- d ğ ~ A 

1 
İt 

1 
lardan p:ı· 

radan giden trenle ikisi ayni makasa leri çok muhtemel bulunan Büyük kavuc:...,caklardır Bunun için bütün ilerimiz çalışmıya başlamışlardır. u u '~1 .hrap adrın ~. yd~~- de tab' 
d Tr 1 · k' · ı · ş f .. · d r- · . . ra ve> sı a yar ımı gor ugu dır. Mi.isademe neticesinde bazı yol- girmişler ir. en erın ma ınıst erı e in de fabrikanın açılış torenın e Ege mıntakasında görülmemiıı ha _ Manevrada J...-ırmızı tarafa beşıncı . edıl kt d' 

cularla, şef do tren ve şimendifer me- gece karanlığı içinde girlikleri hattı hazır bulunması muhakkak gibidir. zırlıklar l npılmnkta, halk heyecan kolordu komutanı General Kernmet- m~ 
7
m;A ~ )ır~ G t !erin bil· 

murları varalanmışlardır. Fal.at bun- göremediklerinden müsademeye ma- ---· ve szıbırsızlıkla Atatürkün gelece _ tinin kumanda etmesi kararlaştırıl- dir;ı;n gör~, ·Arap :::~a~ili, in~ 
ların yaral,rı chemmıyetlı olmayıp ni olamamışlar ve çarpışma vukua Sultan Hamidin ği günü beklemektedir. Diğeri de mış1ır. . ,terenin Filistinde aldığı tc>dbırlv 
)Srıısı muhım olan at-e-~çidir. gclmiştir. sonbahar manevrası münasebetile SABİH~ GOKÇENIN HA- l karşısında bütün Arap memleketie-

VAK'A NASIL OLDU? YARALILAR IA k• REKETI "ıert m a 1 kahraman ordumuzun ve kıymetli • rinin vaziyetini tesbit etmek u 
Kaza haberi bu sabah şehrimizde Bu müsademe neticesinde iki t.re- komutanlarımızın bu hnvalide top - Dün de haber vcrdiğimi.z ~·eçhile, f yeniden bir Arap kongresi toplartl~ 

du~ ulur duyulmaz ·hemen tahkikata nin tampon ve vagonlarında bazı h'"- Lahi mahkemesi bu lanmasıdır. k:ıhıaman kadın tayyarecımız Ata- nivetindedir. 
memur ettiğimız bir muhanirimiz, sarlar olmuş ve buradan kalkan kon- işle meşgul olacak H"ik, du"şmanı karaya avak basar tü,.k kızı Sabiha Gökçen bugün Es I ·0. ~ t ft .. ~ ·ıd·-·ne götf• 
b h 1 1 kt d l f d" · k' · r Abdu"lhamı't veresesinin Osmanlı " .ı • · ' - ıger ara an ogrenı ıgı . 1 

u ususta şun nrı an atma a ır: vansıyone şe 0 trenı, ma ınıs ı ve basmaz boğmıya her an hazır olan l kişehirden bir_ h_ava filosile İzmire ı iinivl'rsitc talt>beleri, her türlü ~~ 
H<>r ak am, şehrimizden Avrupa- Trakyadan g!:1mekte olan konvan - De\·l<!tinden ayrılmış olan memle - ordumuzun en yeni ve en son sistem hareket eylemıştir. hudi mamulatına boykot yapılrtı

~ a, biri ekspres, biri kom· nsiyoncl siyonclin ateşçisi ile yolculardan 6 lkctl~rde bulunan milyonlarca lira vesaitle mücehhez olarak tecemmü Sabiha Gökçen, bu manevralara 
1 
için bütün Suriyede şiddetli bir ptc' 

olmak üzere iki yolcu treni kalk - kişi yaralanmışlardır. k1yn.etindeki emlak ve arazilerini mıntakalarına geçişini büyük bir da iştirak eyliyecektir. paganda yapmayı kararlaştırınıştıt· 
maktadır. Bunlardcın ekspres, gece Fakat bunların ekserisinin yara - ele geçirmek için bazı ecnebilerden zevkle seyretmekte ve ordumuzun l\fanewaları müteakip yapılacak tır. 
saat 22 de, dı!leri de bundan bir bu- lları hafif ve ehemmiyetsiz olduğu i- murekkep bir şirket kurulmuş. hat- heybet i karşısında heyecandan göz- geçit resmine iştirak edecek - • • 
çuk saat evvel, yani sekiz buçukta çin, ilk tedavileri orada yapılnuş ve ta bu şirket hisse senetleri bile çıkar- !eri yaşararak kahraman erleri çıl _ halkı taşıyacak hususi trenlerde de M kt J d 

6 • ıı • ıı gınca alkışlamaktadır. bugünkü tarife en yüzde seksen no -hareket etmektedir. Dün 'hece de sa- ,yollarına devam etmı'c:lerdı'r mıc:tı. Fakat ahiren şirket azaları a- d k e ep er e 
at 20,30da kon vansiyonel mutat vak4 Bi R DOKTOR MEBUSUMUZUN rasında bazı meselelerden dolayı ih- ı -·· .. ·1 b' f b'k ed'l k · K• J k 
tinde hareket etmiş ve arızasız bir YARDIMI tilaf rıkmıc:, İsvirrenin Zürih mah - Kıtaat geceli gündüzlü yuruyuş sanı c ır tari e tat ı ı ece tır. ] apSlZ J 

\ ~ '$ l5: nıuı"ııı ı uıuıııııı ı ı ıı ı •ıııaatıauuıınnuınuunmnnıttnııuuıttta.Jaıuuıtııııtıaııumıuuınaıtıtnını ın11 ••Anı1111 1 11ııtııııua•ıı 
sekilde uzun zaman yoluna devam Vak'a zamanında trende bulunan kemesine baş vurmuşlardır. Halbu- • ( Birinci sahijeden devanı) 
etmiştir. Sirkecıdcn bir buçuk saat Edirne m~busu Doktor Bayan Fatma ki Abdülhamit veresesinin hakiki ve- Ja po a a arş y· en 1 karar yine kfığıt üzerinde kalJnl~ 
sonra kalknn ekspres, daha hıilı git- Memik, kaza ile derhal alakadar ol- kili olan dişçi Sami Günsberg, Lfı· mahkum olmuş, mektepler açı~ 
tiği için, saat bire dört kala Çerkes- muş, ve vagonların civarına yüzle - hey Mahkemesine müracaat eyle - b ı• r b son bir kaç yılda olduğu gibi, Y:. 
köyde konvansiyoneli geçmiş yoluna rini, ellerini çarpmak suretile yara- miş, hem bu şirket hakkında b ir da- bu sene de kitapsızlık buhranı b 
gitmiştir. Bu suretle hatda yalnız ka- llnnnn halkın tedavilerini bizzat yap- va açmış, hem de \'aktile muhtelit tün şiddetile ortaya çıkmıştır. ..vıe 
lan konvansiyonel, sabaha karşı saat mıştır. hnkem mahkemeleri tarafından bir ( Birinci sahifeden deııam) olarak şu mutaleayı dermeyan et - Hem bu sene, bu programın .0• ıı· 
4,20 de bütün hızile gecenin sükunu Bay~n Fatma Memik, kazadan nis- içtihat dolayısile verilen kararlara istiyoruz., mektedir: kolay kolay da önüne geçileceğı 5

0
ç 

ı:ırasında Pelvanköy istasyonuna yak- beten en :fazla zarar gören ateşçinin itiraz eylemiştir. ALMAl\"YA VE ROMA . Bundan böyle F7ansa ile İngilte- nılmamakta ve talebenin ancak 1 
Ia~mıştl. İstanbula getirilmesini münasip gör- NE DİYOR?. renin arkasında Amerika, muhtemel ay koclar sonra kitaba kavuşabilecee· 

Bu sırada eh arda ve bütün tren- müştür: . . B• k k Paris, 7 (Hususi Muhabirimizden) · ıikinci bir hat olamk kendini göste- tahmin edilmektedir. Bunun telt sıı· 
de derin bir scssızlık hüküm sür - TAI-~~IK~T ı:ERtı:ıLEŞTI~İLIY~>R A ır oca arısını Japonyanın Çindeki istila harek~ü r~cekıi:" Gary a:_vıetıe:inin .ba!1n.a bebi şudur: Kitapların.,tatil ayıar~ . 
rnekt ve yolcular kompartmanla _ Hadıseyı muteakıp Pehlıvankoy f A k •ı k J d karşısında Amerikadan yükselen ilk bır felaket gcldıgı takdırde, bır ıhtı- da bcısılmaması ve son dakikaya 
rında u umaktadı ·Iar. istasyonu memurları mahalli zabıtnsı ŞI ) ) e ya a a l ihtar, Berlin ve Romada iyi tesir liij vukımnda bu devletlerin scrfünı. rakılmnsı. . ıct 

Lokomotif, istasyondaki ilk ma _ kazayerine ~eldikl~ri gibi b~n~dan Nısantaşında Meşrutiyet mahal _ lyapmamıştır. Alman gazeteleri Ruz- e.tmek mecburiyetinde kalmaları ha- Eskiden muht~lif muhar:~rlcf 
kasa gırerken, sı.iratini kesmiş, bi _ dda il~er~a~ bır tahkıkat heyetı gon - lesinde oturnn kondoktör Yaşar, ka- veltin nutkunda kendilerin~ i~a e- lınde miitearrızla~ın. A.m.erikanm muhtelif matbaalarda bir çok eir b f 

er mıştır. ) z h l\I 1 t dl b' . ı'l den satırlara bilhassa tenkıtknt ve yardıma koşması thtımahm hesaba hazırlarken, şimdi bir muharr ' b raz sonra garın önünde dura.cağı için BİR FACİA MUHAKKAKTI rısı e ranın e 1me a ı ırıs e . . b d b 
1 

k.. b' eser 
nisbeten ya\'aşlamıya başlamıştır. 'münnscbatta bulunduğu, hatta bu a- gücengin bir eda ile cevap vermek- katmalan ıcabedecektır. mat an a ası ~a. uzere v ır. ill Ul' 
Fakat bırdcnbire \'agonlardn şiddetli Kaza, bereket versin, lokomotif - d . b'l k b 1 1 . baş te ve Almanvnnın mevcut muahe - [Son Telgraf - Bu noktayı Londra zırlamakta, rakipsız oldugu ıç edJ· 

lerin, istasyona girmesi münasebe- 1 ad~ evı~: ı e ."a u bey clmıybe' a- dnyi beynel~ilcl adalet dışında ve muhabirimiz de ayrıca bir blok te- biatile iş de gayet ağır gitrnekt ıet bir sarsıntı ve bunu takiben etraf ta ıı ı6ını ogrenmış ve un arı ır - "' . .. . . . .. . .. dde 
müthic: bir tarraka ic:itilmiş ve bü _ tile süratlerini kesmeleri dolayısile d k 1 k d k pıl Ruzveltin işaret ettiği insanlık ah- şekkillu haberıle teyıt etmektedır.] 'Bu yuzden bır kere musve . tit· 

ll' ll' hafif geçiri1""; .. tir. ra n ya n ama sev asına ·a - t b .. Filhak'k b n1 ld k k b' D l t tb ·erilrnıŞ tün yolcular bu sarsıntı ile uyan _ •m~ m şt y e Ik' g e kafayı la.kına uygun bulmadığını e aruz ·ı cı u ar o u ça uza ır ev e ma aasına geç v 9• 

1 
Yoksa lokomotifler son sur'atle ı ır. aş:ır, vve ı ec d' l takım ,.örüc:lerdir Fakat istikbal ü Devlet matbı:ıası daha mühiın ,•c J 

mışlar, neye uj;;rradıklarını bilmi'-·e - tütsüledikten sonra evini tarassut ettirmekte ır er. c. ıı • - ı • ti''fl"c 
.J !gitseler, bir facia muhakkaktı. t . b 1 'h t b' 1 k AMERİKA CENEVRENİN DAVE- zerinde cüretkarane spekülasyon ya- cele işleri başarmak mecburiye .. e-rek şaşırmışlardır. . e mıye aş arnış, nı aye ır ara ı • v . d' ·ne • 

KONVANSIYONEL GECİKTİ . . . . M h a· k k . TİNİ BEKLİYOR pan harpcu insanlar bunları ihmal bulundugu bır sırada ken ısı dde' 

J 
Hdalk, büyük bir heyecanla vagon- 1 P<.>hlivanköy istasyonu Uzunköp - tıçerkıye gırtmkışt, ~.,_mle ı kaçmba kıls- W ashington, 7 ( A.A.) - Havas a- edemezler. rilen bu müsveddeleri bir :mü t·C' 

ar an dıc:arı fırlamış ve biraz sonra - k d 1 er ·en ya a n yül\a ıyara ıça a 
1 

·nı'n r-
11' ru ya ının a ve stanbula 250 kilo- ht 1:f • 1 .· d k ~ t ~ansı muhabirinden: Exelsior gazetesinden: alıkoymuş, fakat kendi iş erı bt:ı lokomotifin karşıdan gelen bır' tr-- t f d mu e ı '\:er eı ın en pe agır sure - ., İ 1 

1 
en 

"'"' ime re mesa e edir. Bu sabah 10,20 t , . 1 J •• b v b' Hariciye Nezaretinde dokuz devlet Fransa ile ngilterenin yapmış ol- !aylıkla bitmiyeceğini an ayın ' we 
le çarpıştığı, bu müsademe netice - ,de gelmesi beklenen kon\'ansiyonel ke ) ~ıaf a~ so~ra a~m ıtçagıy ır muahedesini imza etmi§ olan dev _ ldukları davete mukabil Roma'nın sü- ları hariçteki mat~aalara ek5 13:.ı 
sinde de buradan kalkan yolctılardan kaza dolayısile 3,5 saate yakın bir te- aç e a ra) a sap amış ır. a 4 k · t t · d ·1 h .. k A r t'le e · e kalk şmı tır. 
bazılarının ynralandığı anlaşılmış - şnr kaçmak isterken yakalanmıştır. letler konferansı için henüz Cenev4 . ~ ub~mfenl nıhe ı end ğ~lzdı:r ve su ·un s~. ~ ı ~ r~ıy h - ı l --ıasıt1' 

t ahhur yapmıştır. re'dcm davet yapılmamış olduğu be- ıçın ır a ı ayır e ı ır. yuz en ugun enuz . ııt • 
tır. Ik telaş ve heyecan geçtikten Bugün öğleden sonra 2 ye çeyrek 

1 
an ve hükumetin hattı hareketi ne Paris ile Londra, kaygılarını yek- başlanmamış kitaplar bile ınr c 

sonra da kazanın bütün ta.isilatı öğ- kala Sirkeci istasyonuna gelecek 4 Ar j an tin de ~ltıcağı hakkında beyanatta bulun - diğerine bildirmektedirler. tur. d <1 

renilmiştir. tir. maktan imthıa edilmek tedir. Maa • Londrn kabinesi, dün akşam uzun Talebeler, okuma kitaplarırı güll 
• 200 ,000 mafılı, salahiyet tar bir memba, ya- uzadıya müzakerelerde_ bulunmuş - başka kitap bulamamakta ve be\1 • 

1 e rs •t •• pılacal: davetin kabul edileceğini te- tur. İngiliz kabinesi ıt'alyanın bir işlerini, derslerini, rahatlarını , Türk var min etmektedir. redden ibaret olı:ıcak olan CEVabma rakarak elleri~de kitap par~;ıııt· 
Amerika'nm mucı1ıede1er ahkamı- müteallik büti.in faraziye ve ihti - kapı dolaşıp kitap aramakta 1 tt" 

e 
Rektör Ankaraya gittiği için 

açılış nutkunu Nurettin 
Ali okudıı 

Arjantinde 200 b(n Türk mevcut 
olduğu ve•yalnız Arjantinin merkezi 
olan Bocnos Ayrestc 30 bin Türkün 
yaşadığı, bunların muhtelif tarih -
krde Arjantinc hicret eder'.?k orada 
yerlı:~tıklcri, hatta Arjantin rnecli -
sınde bir kaç Türk meb'us da bulun· 
duğu öğrenilmiştir. 

Çatalca hayvan Bugün Ünh Hsite> saat tam onda 
Tıb Fakulksı Deknm Nurettin Ali -
nın Rektôr namına okuduğu bır söy
le\ le açıldı. 

508 i sınıf geçmiştir. Fende l 154 ta-
lebeden ıon si imtihana girmış. 696 Sergisi 

mn ihlali karşısında ittihaz edeceği maileri tetkik E'tmiştir. Diğtr tnraftan, kitapların ~eÇ çeıı 
1ıattı Jıarekete gelince, bu hattı ha- HARP VAZİYETİ darik edileceğini anlıyan bU:ı,r.l• 
reJ.Ccıin Milletler cemiyetinin hattı Ch:mghai, 7 (A.A.) - Japon do - muallimler bu kağıt pahalılıS ot· 
hareketine mutabık olması muhtc _ nanmasının tayyareleri. dün saat talebeyi defter almıya ve not t ıt 
meldir. 11,30 da Nankin üze>rinde bir ceve - mıya icbar etmiş. bulu~m~ktaJ1r (P 

BU SABAHKİ AMERİ _ tan yapmışhır \'e askeri hedeflerini MAARiF MUDÜR 
KAN GAZETELERİNİN bombardıman etmıc:lerdir. Bu ceve- DİYOR? :il. 
'.NEŞRİYATI liınlar dolayısıle havada tayyareler Bu hususta bu sabah Maar~ J3it" 

:J A arasında bir düello yapılmış ve bu dürü Tevfik Kunt ile konuştult· 

ı 
Washington, 7 (A.A.) - havas - . 

jnnsı Muhabirindeq: düello esnasında Japon tnyynreleri, dedi Kki.: 
1 

b . 'l ··sta1'illeıı 
Hükumet mchafili ile temasta bu- 3 Çi~ tayyaresini düşürmüştür. Ja- - ıtap arın ta ışı e mu t801t 

ıunan kim~cler, B. Roosevelt'in söy- pon tayyareleri, bundan sonra yere Devlet Matbaası meşgul olın~s 1~ 
)emiş olduğu nutkun matbuatta hu- iıımış olan 7 Çin tayyaresini de tah- Mekteplerde okutulacak ıot~feı· 

ld k . 1 d d riıl etmişlerdir. ait listeler, bildig· iniz gibi Vekıı sulc getirmiş o uğu a ıs er en o-
layı mc>mlıuniyet izhar etmektedir - usoıı·nı· ispanya- tebliğ edilmiştir. ' \'o~ 

altı DEVLET MATBAASI NE :Ol 

sı kazanmıştır. Yabancı dıl imtiha - B Jd 
nınn 2893 talebe gırmi~, Ancnk 85 k - ugün açı ) 

D ha Sc bah erkenden Ünh-ersıte- fi k ı 
şı muva a . o amamıştır. Vılüyet JdarC'i Hususiyesince 

n.n c ki \'<: yeni butun talebelerı. sa- Bu sene Hukuk Fakültesınde ikın- k l 
lonu doldurmuş bulunu\ ordu. Töre- ci sınıfta kalan talebelu dört sen~- k, zada açılması arar aştırılan ehli le~u nutkun gayesi, efkarı umumiye- a ye İ UVVet~er De·det Matbaası Mı.idürü iJe 
ne gelen her profo or ve doçent genç- ., • . .. hüy,·an c:ergısının dörduncüsü de bu-
lerın şıddC'tli alkı • rıle karsılanı _ ı,~ ~cgıl'. uç scn<>lık reJım üzerinden un Çatalcada açılmıştır. 

.. d rüşen bir muhaı ririmize de ıtl\l yı fiıli bir teşrikı m{'Saiye hazırla - gon eriyor 
k ld y .. ley şu izahatı verdi: . 

1 
) ordu. Saat on olaugu zama U . _ tahsıllerınc devam edecekler, ) uni Sergıkrde boğa \'e at gibi hayvan-

n nı bu talebe, dört senelik re1imın uçun- lar teşhir edilmektedir. Birinci, ikin-

mak için, tenvir etme · 0 ugu soy - Faris, 7 (Hususi Muhabirimizden) b ı~ 
- Mektep kitaplannın ta ı;tf • 

lenmektcdir. Herm;n he~en bütüh - İta!) anın Fransız \'e İngiliz nota- azami bir sür'atle devam etıtl~,1 vcr::ıitcnm bu) ük Konkr. ns saıonu 
cü sınıfını teşkil edeceklerdır. Bu cı- d , üçüncü gelen havvan sahiplerine tıklım tıklım dolmuştu. Nurettın Ali .ı 

1 lhet ikinci sınıfta kalan talebeyi çok Jlara mi.ıkiıfatı, dördüncü gelen hay-

gazeteler, baş makalelerınde B. Roo- sma \'ereceği cevabın menfi olaca- dir. Yeniden bazı kitapların tarı 
se>velt'in milli hisse tercüman olmuş ğını bıldirmiştım. Bu yoldaki istih- ikmal edilmiştir. Bunlar. }ıeıtlc p ı;r 
~lduğunu .kabul ve t:sli~ ~tmekte ı bar teeyyüt etmiş ve dün de bildir - tışa çıkarılacaktır. Bütlin nıekt~et 6 

ıseler tle bır çoklllrı muşarunıleyh ta- diğim gıbi İtalyan cevabının menfi taplarının baskısı, bu ay nihll)c ı: ; 
a kışlar arasında kursüye çıktı. Kül-
tür Bakanı Saffet Arıkanın mancv- 1 s~v.in~irmiştir. Yalnız geçen sene ', n sahip~crine muhtnlif hediyeler 

bmncı sınıfta kalan talebe de bu hak- ,·crilcccktır. 
ra sahasına hareketi münasebetile 
Rektör Cemil Bilsc:in Üniversiteye 
aıt bnzı prenı:.ip meselelerini hallet
mfk içın Ankorcı~ a gıttiğini, bu yüz
dm açılıs törenınde bulunamıyaca
ğını 'c kendisinin mutad açılış nut
kunu okuyacagını söyliyE'rck nut -
kuna bmdadı. 

Rektor, bu nutkunda Ünh·ersite
nın beşinci çalışma yılına girmesi 
miinasebetilc yaptığı ve yapacağı iş
Jer, muhtelif fakültelerdeki ders va
ziyeti Ye nlınan randıman hakkında 
izahat \'eriyor, bilhassa İstanbul ü
niversitesinin iddiası, dünyanın sa
yılı üniversitelerinden biri olmak -
tır, diyordu. 

Verilen izahata göre, Ünh·ersıte 
bu sene 189 u Tıbdan, 132 si :Hukuk
tan, 39 u Edebiyattan, 10 u Fenden, 
53 ü Diş Tababeti mektebinden \'e 

46 sı Eczacıdan olmak üzere 419 me
zun vermiştir. 

Yıne Tıbda mevcut bulunan 1583 
talebeden 1198 i imtihana girmiş, 
1083 ü muvaffak olmuştur. Hukukta 
1160 talebeden 880 i imtihana girmiş 

kın .kendilerine tl'smilinio> istemek _ 10 tf rinievvel pazar günü de Ba - ra~ı~dan i~tiz~m olunan teşriki ~: - 1 olduğu tahakkuk etmiştir. kadar muhakkak ikmal oluna 
samın nctıcesı olacak olan amelı ıc- B k b'l 1t 1 'd · 

tcdir. kırköyündc koşu mahallinde beşinci h kk d 'h . • k una mu ·a ı aya yenı en Is- tır. e'" 
raat a ·ın a ı tırazı ayıtlar der- k"ll' 11 . 'kt d A dd t'cll t 

Rektörün, Nurettin Ali tar<ıfmdan c:hli hny,·an sergisi açılacaktır. t k t d. 1 panya~ a u ıye ı mı ar a tayyare, Hatta belki, bu mü e ~. .ı 
meyan e me e ır er. t k t .. d . . 11'f1l 

okunan bu nutku Üniversıtrnin bü
yüklerimize tazimile bittikten sonra 
en kıdemli ve en kıdem!:iiz iki ta!e
be birer sôylev verdiler. 
Tıbdan İsmail Hakkı, en eski ta

lebe namına yeni gelen arkadaşla -
'ırını ve profesörleri selamladı . 

Bundan sonra Üniversiteye yeni 
gelen talebe namına İstiklal lisesi 
mezunlarındıın yeni Felsefe talebesi 
Sevim Agüh Levend kürsüye geldi 
ve çok alkışlanan kısa ve fakat \'€

dz bir hitabe söyledi. 

Sevim Levenddcn sonra, Riyaziye 
Profesörü Miscz alkışlar arasında 

kürsüye geldi ve ilk defa olarak der4 

sini t ürkçc verdi. Profesör, haki 4 
katen çok güzel türkçe öğrenmişti. 

Üniversite, yarından itibaren açıl
mış bulunncaktır. Genç Üniversite
lilere yeni ders yılında murnffaki -

1 yetkr dileriz. 

R . . h . d . ld v an , op gon ermıştır. de bütün kitapların tab'ını 
eısıcum urun ıra etmış o ugu z t 

Tak6"ım • Beşiktaa. oto- Hususi surette verilen malUmata debileceğimiz.i zannediyoru · ,_. c . . • ..,,4 nutuk, her şeyden e\'vel bir düşün - D'V f M 'f ver> 
bUs iicretlert cenin ifadesidir. Fakat yeni bir de- göre bir kolordu miktarında da ye- ıgcr tara tan aa:,:. ·ı eU ~ 

ı Bclcdı) e Taksimle Beşiktaş ara _ vir açmaktadır. Bundan böyle müs- niden gönüllü göndermiye hazırlan- Neşriyat Müdürü Faik Reşı ııct 
sında i~liyen otobüslerin bilet üc - \et icranlta bulunmak imkanı hasıl maktadır. Bu gönüllüler arasında. şehrimizde bulunmakt~ ~l~!irı bit 
retlcrinin indirilmesini tramvay şir- olmuştur. Sulhu sever milletler cep- Musolininin büyük oğlu da buluna- Devlet Matbaasında ta ışı tııdı!.1 
k · b ' ld' · · c"ktır. evvel ikmalile meşgul olrn9k ·""' ·etme ı ırmıştır. besindeki saflarda hizaya gelinmiş- .. ,.,.,,,,....- JI 

Digcr taraftan Yıldızla Taksim a- tir. İtalyanın bu vaziyetinden sonra '" .. ""'""''""'"""""'" .. """"'""'" .. '"a~ot•"" 
rasında işlemek için otobüsçülere Riyaseticumhur sarayının resmi ve Avrupadaki siyasi gerginlik tekrar Devlet t?emlryo tf!'.' 
ruhsatiye verilmişti. Belediye, bu yarı resmi mehafilindeki umumi his, artmıştır. Fransanın Pirene hudut - b~r teftiş et tştc &' 
hatta işliyccek otobüsçülerin de iste- Avrupaya bir takım vesayada bu _ larını açması kat'ilesmektedir. Devlet Demıryolları 9 un b!l)l ·, 

diği fiatı fazla bulmuştur. Bu itibar- lunulmasına intizar etmek lfızım ge- ı; Müdi.irü Cemal Hidayet. b~ 5~tıJ1t9 
la ücretleri Belediye tcsbit edecek- kceği merkezindedir. Mesut bir evlenme at 7 de sabah servislerınırı ıe #' 
tir. HUSUSİ MUHABİRİMİ _ Şehrimiz Emniyet Direktörlüğü zam idı:ıre edilip edilmcdi~irı~~ltıle 

/ 

~-·- - ZİN TELGRAFINI TE _ kaçakçılık şubesi müdürü Bay İbra- murlann vazifelerine gchP 
Trabzon · Erzurum YO• YİT EDEN M,.ffo.ALEA _ h' y 11 , k B ,.. digvini teftic: etmic:tir. dl' 

1 d u ı ım a rnt un ızı ayan ı~1ünevver ~ ıı 
un a muntazam otobüs LARI y Ik -- re 

f 1 • a ut ile Genel Kurmay şube mü- d,,,.tJ 
e er erı Denlzyollar1na 

1
:, ı;"" 

T b E Ir. Paris, 7 (A.A.) - B_ Roosevelt'in dürü Kurmay Binbası Cel51 Alko- 1 v :ı ra zon - rzurum - an transit • lecek lake ~ erle! . ıı 
yolu için umumi otobüs tarifesi ya- nutkunu tekrar mütalealnnna mev- çun evlenmeleri Beyoğlu nikah me- Sahillerimizin muhtelif '/ıere ", 
,pılmıştır. Bu yol, iki kısma ve 12 zu ittihaz eden Echo de Paris, bun- murluğundn bugün yapılmıştır. Cu4 d bel d' · yer jd' 

1 

e e ıyelere ve sa~r ııorl <r 
mıntakaya ayrılmış olup, birinci kı- dan böyle bitaraflığa bir sahabet na- ma gunü akşamı Park otel salonla- olan 52 iskelenin J)enızyo Jlf• 
sımda, her mıntaka arası yetmiş, i- zarile bak ılamıyacağına d3ir olan rında dliğünleri yapılacaktır. Tara4 resine devredilmesi Vekillet 
kinci kısımda 150 kuruştur. 1fıkraya işaret ettikten sonra netice feyne saadetler dileriz. tince kararlaştırılmıştır. 
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1 f f ı'ı-Halk . Flloz?fu-
-------------- dıyor kı : 

.Harbi unutamıyorum. Çok ister- ükOme belediye erden K ötü r es im -

r--------------------------------------

Mektep binalarmm 
fında inşaat yasak 

dim. Bazan onu düşünmeden iki ve- 1 1 A t . t d. Sahte an i 
ya üç gün geçirdiğim oluyor. Fakat esas 1 ma uma IS e 1 Şehir kadar büyük, koskoca tran-

d · ıd • birdenbıre onu görüyorum, hissedi- ____ ------ satlantikfor harıl harıl limanlanmt-e 1 1 yorum, duyuyorum, tekrar tesiri al- Petrol ve benzı·n Jen sorıra et za seyyah taşıyor. Otomobiller bu 
ı tında kalıyorum. Ve korkuyorum. U ~ ı f. seyyahlara İstanbul un dört köşesini 
Bu akşam, güzel bir temmuz günü- • j • l d • d • •t k gezdiriyor. Bizans ve Osmanlı dev-
nün sonudur. Ayaklarımın nltında, lQf arz Q ln lrl ece rinden kalma cserlerile, yeni umra-
sahra kızıllaşmıştır. Hasad olacak. Et fiatlarının ucuzlatılması için bir müddettenberi Belediye reisli- nile, tarihini yakından görmek için 

ilerde, mekteplerin yanındaki 
1 Hava, gök, yer hareketsiz ve sakin- ğince yapılmakta olan tetkikat çok ilerlemiştir. Bu sefer Belediye, et fstanbulu karış karış dolaşıyorlar ve 
dir. Yirmi sene geçti. Ve yirmi sene- fiatlarını asgari 10-15 kuruş indirmek imkanlarını aramaktadır. . tekrar dev gibi gemilerine binerek 1"~iitün rrıekteplerin etrafında el- zamana kadar arsaların boş kalınası, denberi, hayata, ıstıraplara, saadet- , Son zamanlarda Küçükçekmece Bostancı, Maltepe, Kartal, Pt:-ndık, başka diyarlara kaçıyorlar. Hemen 

i;r llıetrelik bir yerin ayrılması, arsa sahiplerinin itirazlarını davet lere rağmen kendimi harbin tesirin- gibi yerlerden ucuza aldıkları etleri perakende suretile şehre getirenle - her seyyah gittiği, gezdiği, gördüğü g~ 'Ureue mekteplerin çak güneş etm4tir. den kurtaramadım. Bu dört senenin rin çoğalması ve fakir halkın yüksek fiatia şoh!rden et alamaması da bu yerlerden yuvasına dönerken ora • ~ı:"'".1'1In temin edilmesi evvelce Bunlar Beledlye)e müracaat ede- haşyeti daima bende. Damgalanını- tetkikat esnasında göz önünde tutulmuştur. !arın bir hat•rasmı götürmek ister, 

evler de yıkılacak 

"1 .llrrur etmişti. Fakat şohircilik rek arsalarımn ya şimdiden Belediye şım. Artakalanların hepsi bu dam- Dığer taraftan, hükıiınet de ayni mevzuu ele almış ve et fıatlarını Bunlar kimi oranın an"anevi eşyaia-te~tehassısı Prost ile hıfzıssıhha mü- tarafından istimlak edilmesini, ya - ıgayı taşıyorlar.:. indirip memleketin her tarafında ucuz et satı~mı temin edecek tedbır- rından, mamullltında birer küçük 
ın· assıslnrı bu miktarı kafi görme- hut ta inşaata müsaade olunmasını Bu satırları her okuyuşumda ben Icri tesbit etmiye başlamıştır. Bu tedbirler meyanında, ekser yerlerde nümunc ile, kimi de oranın resimJe-ışler ve bu tahdit sahası elli met- istemişlerdir. Belediye bu teklifi tet- ı' de titriyorum ve ben de lıatırlıyo - çok yüksek olduğu görülen mezbaha lor rüsumunu hafifletmek en başta rile vatanına dönerler. 
reden y" t • k 1 t kik etmektedir. rum. Bu satıları yazan Umumi har- gelmektedir. . . . . . Fotogiraf en ucuz bir hatıradır. Fa-ş uz me re)e çı arı mış ır. . d ~ bT'k ks -

1

-
llldi rnekt 

1 
· d" t t fl d Esasen şehirdeki ilkmekteplerm be girmiş, bulun ugtı 0 u • se en Mezbaha rüsumuna kasapların ,.e naklıye şirketlerının de karı ı a- kat şo"'l•le biraz portfövü şişkin bır :t'u ep erın or ara arın an f 1 "d kil d"l . S ,, " 

t:er lllt>t l'k h 
1 

d k' bo ekserisi büyük konaklarda ve etra 
1 

1 defadan fazla yenı en teş e ı mış, , ve edilince, 20 kuruşa safi fiatı olan eti, halk 55 kuruşa yemektedir. e- gezgı·n, oranın ressamlarının el ma-ıır re ı sa a arın a ·ı ş . . .. . • k l la . .. • . . 
'<lora bina yapılmak için Beledi- kapalı mahalle içlerinde oldu~ ıçın ve b~luk.tcıı yegone OTt• ". ".'t§ 0 n 1 ker, tuz, petrol ve benzin fiatiarını indiren ıı.u~met, şımdı de hal~.n rifeUcrinı satın almak suretile hem 

\'ece izi d B h 1 mekteplerin tamamile güneş gormek bllyuk bı.r Fransı.~.mu7ıam.rıdı.r.. . başlıca gıdası olan eti halka ucuza mal etmek ışını muhakkak halletmı)e oranın manzarn ve tiplerini, hem de bu . n verilmemekte ir. u a j d l ~ h tt t ı 
), gıbi Yerlerde boş arsası alanlan imkanı çok azdır. 1 fadenın ~a e ıgı. · .a a şıırı~e .' j karar vermiştir. . . . oranın kültür ve san'atini elde et -
'"<ltara k Bu tedbir savesinde etrafı boş o- karşısı.nd.a ·ı·n·s·a~ harb;n. fe~aatını, Dahıliye VekalPti, bu maksatla, mezbahaların faalıyeti.ve et sarfıyatı mek ister. İstanbulda kalacağı bir-ııı ta 

8
. o maktndır. Vakıa şehir plfı- " 7 d r da s yas ol b ı d ı d b 

tb;ı. 1 kt l de okuyan çocukların va ışetrnı uşuııuyo ı ı sun, ve buna ait sair hususlar hakkında vilayetlerden ve e e ıye er en azı kaç gun-lük savılı sevahat programı-t "'l . u{C başlanır başlanmoz mek- an me ep er · 1 b' b' 'ht' · ·nd · · · 1 " " 
b h .. , ın dört t::ıraflarında mevcut bol güneş gorme erı temın e ı ece - . z· k ız · d 

1
• · ' ,.. er .. 1 · · d'l k ı iktısadt 0 

sun, ın ır ı ıras ıçı e malümat istemiştir Bu rnalCı.mat et fiat.nırmın indirilmcsı ıçın ytıpı an na rcssamJarın adreslerini arayarak, 
~ d . gız ı veya açı eme er peşın e ~- tetkikata esas olacaktır. atelyelerini ziyaret ederek bunu te-

r a yıktırılacaktır. Fakat 
0 tır. jşan, beıeriyeti harbe sürill:Ienıek i - M'2baha rüsumunu tamamen kaldırmak veya gayet cüz'iye indirmek mln \"e tedarik etmesi güç, hattll lm-

IJakırko••g Venl• ıçin ellerinden ne gelirse yapan cbaş:. suretile belediyelerin kaybedeceği varidatı diğer bir şekilde yine beledi- kansız bir şeydir de. Bunun için ba;; 
I ~ l.ann b~rer has:_adan baş~.a bir. sey yelere temin edecektir. Bütün memlekette etin ucuzlatılması işi, en kısa ressamlar, bu seyyahların işlerine 

A k / Gu··mru••k olmadıgma huknıcdecegı gelı1JoT. 1 bir zamanda halledilecektir. yarayacak eserlerini vapurlarına ka-

"1 l BiT hasUJ ki, nml•ayye! bir istikbal ' ••m"''""""'"""""'"'""''"''"'"''"'"'"""""""'"'"'"'"''"'"'"""""""'"'"''""'"~""""""'"''""'"''"''-'~"" dar göndererek veya götürerek on-lı için hali feda eder, mu7ıayyel bir J b l' -1 G b • lara suhulet ve kendilerine kar te-
l7. a sia hanesi Kolcuları dunya saiUJnatı için bugünlcii hü - sta n u u a en ç , ,. min etmektedirler. Seyyah vapuria-
'1' eni 1cü.ınranisini tc1ılil:cye koyaT. Ve A l R rında İstanbul manzaralarından ya-pavııonlar inşa letanbul g UmrUklerlne böyle mwıunlann pe,;nde süıiile.!e VCl ar eSSQmlmlZln pılmış tablolar satılır. 

h edi·l·ip b i!y ültülecek . k o lcu aranıyor koşuşanlar, yıımnık sıkanlar, eI kal- Ç / l k Jllı f~ k f • tan 
Q'>I. "' t a a ıye l Şimdi bU resimleri yapan Ve 5a 't '-"1.I.rkoy emrazı "klı'ye ve asabı- .Şehrimiz gümrükleri için veniden dıranlar olduğunu da göz önüne ge- o aa l aca uv d' 

~ h.ı u " o ' kimlerdir? Hnngi ressamdır? ı ·e !'J 
5

lanesine yapılan müracaatier kolcu alınması kararlaştırılnuştır. tirirse, yalmz o .•b0ı• laTın deijil, Bu yıl bıldırcın pek Turgut Cansever dün tabü merak ettiniz. Bu ressamlar, oJın•ktadır. En aşağı orta tahsil görmüş ve asker- kuwuklaTın da 1ı4'talığına, ç.lgm- az avlanıyor ikinci sergisini de açtı 1 henüz dH!eri blle Türkçeye ahşma-ı. l!asıanedekl yatak adedi lie has- liğini yapmış olanlardan kolculuğ• lığına körlüğüne hbwet etmemek Av mevsimi geldiği için avcılar Re 
5 9 

a m AH mış, Rus müiteciieridir. Resimlerıni 
lle Pa"'". 

1 
ih . .k. talip olanların rnüracaati, bu ayın 1 elde değil. eemi'-•eti azasının ve cemiyet hari - S . B Tü'rk resmı' dı'vc, takun'-'eli, şalvarlı, fı Old ",}on arının tıyaca gayrı ·a- d G 1 d İ E ki f'l n nd n b' . • J a mı oya rı n J J 

"" . ugu ve memleketin bütün akıl 10 uncu gi.ınüne ka ar a ata a s- 1 s Arap ı ozo a~- a kı~nın cindeki avcıların fa teiyeti artmış- müstait t alc. çingene kadınlarını İstanbul kadını 
" ınir h t I .. tan bul gümrükleri Başmüdürlüğün- şu fıkrası 1ıattrlarda o~a gere ·tır : tır. Yalnız bu yıl av hayvanları az- belerin den T ur- 1 diye; poturlu, cepkenli yoğurtçuları 

' '°on· asa arına cevap '"'ren mu- de kabul edliecektfr. Filozof, lıorb< gidiyor. BiT ok ge- dır. Ezcümle kekHk, sansar, tavşan gut Cansever ;,. ıTürk tipi diye satmakta ve bunlar 
trkarr-'" büyültül~esi kat'i surette Mesleğe almacok bu kokulara 12 iip, beynine saplamyor, kaltyoT. Fi- gibi hayvanlar bol ise de b;Ihassa minde bir genç memleket huduUarı dışında asıl Tür-
I;, ur etmıstir. lllt olarak 32 bin lira asli maaş verllecektir. Kolculuk !oro/u geriye ah11orlnr. DokloTlar bıldırcın diğer )~llara naznı·an çok az gcç<n yıl Eminö- kün fena propagandasını yapmakta-~~:~rfile büyiık bir merkez pav - için, ortamektep me:zıınu genç ku- qcllp muayene ediyoTlar ı·e dlyorlaT avlanmaktadır. nü Halkcvi n de dırlar. 
ııtırı ~tışa edilecektir. Pavyon inşa- larımızın da mü.raca.ıti kabul edile- ı lci: k l k Avcılar cemiyeti, hol kımızın avcı- açtığı bir sergi Haber alıyoruz ki son günlerde 

a. onürnüzdeki ay başlanacaktır. cektir. - Eğer oku çıka raca .d 
0
- ur~a. ' lığa knrşı olan alakasını arttırmak ile ilk sanat ma h- Polis Beşinci Şube Müdürlüğü bu 

1 
beynine sapla.mnış bulun .. ugu ıçın maksadile bu yıl propaganda yapa-
biT pa.rra beyın de çıkabılır ve ya- sullerini bize göstermiş ve sevd ir. gibi küstah ve sahte san'atkarları 

Kadık .. y cihet'nde de 
ameliyata başlanıyor 

rah ölebilir. cak, radyoda da av hikayeleri ve av- mişti. bu kötü alışverişten menetmiştir. 
1 cılık hatıraları anlatılacaktır. Ayrı- Sevindik. Bir de atelyesinde kirli Filozof sedyesinden der1ıal sesle- ca avcılık hakkında konferanslar ve- Henüz 18 inci hayat yılında olma-

niyor : rilmesi de istenmektedir. sına rağmen yaşlı ve tecrübeli res-
- Koı·kmayınız, çekiniz. Eğer ben- •• • saınların güzide maharetile fırçası-

de zerre 1wdar beyin olsaydı, harbe Van golünde ılk vapur na sahip ve hakim olan ayni genç, 
d. Haliçte, Fabrıkalar ve Havuzlar genç '-'ıl eserleri üzerinde topladıg~ ı gelir miy ım. J 

Son giinlerin kam:ıklığı, 1ıarbc İdarcsınin fabrikasında yapılıp par- takdir ve nltıkadan al.dığı cesaretle 
ha::ırltğı karşısında, besl'riyet kerı- ça halıııde Vana gönderilen yeni va- dün ikinci resim sergisini de yine 

renklere boyayarak, eskiterek halis 
Türk malıdır diye seyyahlara ~·ut

turulan matahların önüne geçmek 
kabil olsa, şu sahte antikacılıkla mü
cadele edilebilse. 

Halk Filozofu l -8~nbul kanalizasyonu 
l k1 b 7 pur, b uayın 2 nci giinü ilii defa mc- aynı' salonlarda a,.mıştır. <iini top amaz. a mı a~rıa a mazsa, 11 

f r ~k . rasimle Van gölüne indırilerek işle- Turgut Cansever'ı"n sergisinde bu h encamımız e a ·ettır. 

emen Fikret Adll mıye başlamışt ır. sene (73) resim vardır. Bu 73 yağlı Yeni konservatuvar 
talebeleri 

l<a .. ikmal edilecek . 
1atııI . dıkoy cihetinde karuıliı.asyon tesisatı yapılması ve Kurbalıderenın 
~·<ltı rı ıçin Belediye ile Kanalizasyon Şirketi arasında ötedenberi cere. 
ııılllt:lnıtıkl<! olan ruü.znkcrat, müsbet bır şekilde neticelenmiş, yeni bir 
içlll 1 \7elenaıne hazırlanmıya başlanılmıştır. Bu mukavelcnamenin imzast 
ltct\re}tllnıpanya nıüıness.illeri merkezlerinden talimat istemişlerdir. Mu -
balıd na~e inua edildikten sonra şirket faaliyete geçecek ve evvela Kur
~.resı tathir olunocak bu iş tamamile bitti.iden sonra da Kadıköy 

lZ<lsy ' 
bı- onuna geçilecektir. 

)er-ıcri~cır. taraftan Belediye, şehirde henüz kanalızasyon yapılı:ııyan 
lliıııtsaua Cl<.> rno~ern Iağaın tesisatına malik olmnsını ar~ ~t":.e~te~.ır. BL'. 
) l) bllt kanalızasyon faaliyetine yeniden hız vermek ıçın onumuzdekı 
............ ,,;eye fazla para avrılması derpiş edilmektedir. 
\, 11111111111 ., 
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11 "<
1 ' Kaçakçı 

p0sılan Bir 
bilf.~"alarımız /lif üt eahhit 
ti s~ ~: E:>ki 5 lir ahklar Sekiz ay hapse mah-
~eltalır1nn:o r a geçmivecek k Om edUdi! 
ıs Ilı (5) hr~l;nı haber verdiğimiz Birçok dairelerin et müteahhidi 
1 

1tıcı gü .. ık banknotlar bu ayın olan Veli isminde bir adam kısa bir 
eda •. ·· tıun..ı~-- ·ı :ı.__ d · ı k · · v·nı· }' •uı<! ç k ~1 ı'-Jlhlren piyasaya zaman a zengın oma ıçın c ı 
lıe§rınisu.niı nrılacaktır. Memurların gizli bfr mezbaha haline koymuştur. 
~ b«rıknot?lıklarında yeni 5 lira- Veli, hükumete ve Belediyeye hiç 

~"('Joıl C<:kt~daıı da fazla miktar- bir resim vermeden burada kesbğı 
t Slti 5 ı ır. etlerin üstüne sahte bir mezbaha 
ıtıt!ı•- ıraJık k"ğ ı hl -d" tı ~ tin ~ a 'ıt paralar, 15 Bi- damgası \'Urarak lıu etlen tea ıu u 

be ll'ıudd tıliununden itibaren 5 se- altındıı bulunduğu yerlere bir müd
~ 11' huıı.ııı e rn cburi olarak mute- det kimseye S(>zdirmedcn \•ermiştır. 

•taı acaktı 5 · k 
~ ıJt k' ~ r. sene sonra eski Llkin bir gün kurnaz bir aşçı, ·o-

V" ugıt Pa aı l 
\' lılde r ar piyasada ve ca bir budun üstündeki mezba ıa 

d lt?1tııı b~ ~1~1Yecektir. damgasının iyi taklit edilmiş sahte 
t b~ ~ ki 5 \. 

5 Yıl içinde ellerin- bir damga olduğunu sezdiği gibi ~i 
~ ııı.~1 l'trnıy ı~alı~l~rı yenileri ile müdüre, oradon da Müddeiumumi
~ılın ltı.Ururun t>r ıçın ikin~i bir 5 liğc anlatmıştır. Ertesi gün bay mü-

}? J lır. Z..ırnan ınüddeti bıra- teahhit mahkemeye tevdi edilmiş ve 

Eski 
Vapurlar 
Satılıyor 

Denizyolları idaresi eski vapurla
rını satıl ığa çıkarmıya karar ver -
mi~tir. Bu maksatla ilk olarak bır za

manlar deniz hattının lüks bir yolcu 

Emniyet 
Memurları 
Kurs·u başlıyor 
Emniyet memurları için açılacak 

ihtısas kurslarının noksanları ıkmal 

edılmiştır. Kurslar ılk, orta ve yuk
sek kısımlara ayrılmıştır. İlk kısım
da npolıs memur ları, ort.n kısımdan 

gC'misi olan meşhur (Vatan) \·apuru komiserler, yüksek kısımdan ıse baş
satılmak istenmişse de alıcılar pek 
az bir para verdiklerinden ikinci bir 
müzayede açılmışt ır. 

komiserlerle Emniyet memur ve mi.ı
dürlen ge~eceklerdir. 

Derslere Teşrinıevvel mhayelınde 
başlanacağından şımdiden muhtelif 
vilayetler Emniyet kadrosundan ay

tan) vapurunu alacak müessese, de- rılan memurlar Ankaraya toplan -
nizyollarına para venniyccek, ida- maktadırlar. 

Ancak bu müzayede sonunda (Va-

reye Zonguldaktan \•eya sair yerler- Kursun yüksek kısmına bu sene 
den kömiir naklederek \'apurun be- 25 başkomiserle Emniyet memuru 
deli kömür navlunu ile ödenecektir. gönderilmiştir. 
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Asri çöpçüler! 
Bütün temizlik vasıtaları 

son sistem o acak 
Yeniden 150 modern 

ısmarlandı 
araba 

boya etüdün içinde hepsi muvaffak 
olmakla beraber bilhassa (Yıldız

lar), (Sarayburnuna bir bakış) \'e 
(Yenikapıya bir bakış) en çok alaka 
ve gözü çeken eserlerdir. 

- - -
Kaçak 
iş 
Yapanlar 

Bu yıl, Konservatuvara yazılmak 
için 298 genç bayan ve bay müra -
caat etmiştir. Ahiren edilen imli -
hanlarda bunların, ancak 85 i mu -
\•affakiyet kazanarak Konservatu -
vara kaydedilmiştir. 

Evkafta bir tayin 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü mc. 

murlarından Rahmi Toraçlı Ankara 
Vakıflar Umum Müdürlüğu Hukuk 
Müşavirliği kalem şefliğine tayin e-

55 patron müdde1umu• dilmiştir. Rahmi Toraçlı. uzun za -
miliğe verildi mandanberi Vakıflar İdaresinde hu-

Şehrimizde İş Kanununa ve bunun kuk işlerinde çalışmış, kıymetli bir 
emrettiği nizam ve emirlere tabi ol- hukukçumuzdur. 
maları icop ettiği halde b<?yanname 
\'ermekten kaçon bircok gizli ve ka

çak iş yerleri ye müesseseler mey
dana çıkarılmıştır. Faaliyetleri hak-

. kında i~ dairesine haber vermeleri 
mecburi iken bunu yapmıyan ve iş-

çilerini kanun hükümlerinden isti
fade ettirmemek isteyen bu gibi mü
essese \'e fabrikaların sahipfori der-

jhal Müdde.iumuıniliğe teslim edil -
mişlerdir. 

İş dairesi müfettişleri bu hususta 
sıkı bir şt>kildc kontrola devam et
mektedirler. Şimdiye kadar Mliddci
umumiliğe bu şc-kildc 55 müessese 
verilmiştir. 

Henc:iek kezasıııada elek· 
trik yapıldı 

Elektrik kul!anan şehir ve kasaba
lanmız günden güne çoğalmakta ve 1 
her gün yeni bir yer dnha elektriğe 1 

~~~~~~~~--~~~~~ 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Az ayhkh işçilerin 
vergisi 

lm:.ası maJıfuz bir okuyucumuz 
yazıyor: 

Fabrika ve diğer tüccarlnrın 

yanında çalışan müstahdeminden 
olup da 60 kuruş yevmiyesi olan 
gün işç.ileı i hnkkında patronları 

t.nrnfından beyanname verilerek 
kazanç vergisi alınmaktadır. 

' 

S lı~ııt b1.1 ikınc· Asliye Ceza mahkemesi kendisini 8 
tıy"l ~ bnnı..-not; 5 Yıl içinde eski ay hapse, 13 lira para cezasına mah-
bq) E>rk{',. b arı Yalnız Cumhu- f kfım etmiştir. 

Belediye, bütün temizlik vasıta - lçıkarmıyan bu arabalardan 150 tane 
larmı ası ileştirmiye karar vermiş- ısmarlanmıştır. Bu 150 araba Nisan 
tır. Bu maksatla niimune mahiyetin- sonuna kauar Beledıye)e teslim edi
d..: olmClk üzere iki nevi çöp arabası lccektır. '

kavuşmaktadır. Ezcümle son defa : 
Adapazarındnn 30 kilometre me - 1 
saferle bulunan Hendek kazasına da ' 

Halbuki kazanç kanununda, yev
miye 60 kuruş, yani ayda 18 lira 
ücret alanlardan kazanç ve emsali 
vergilerin kesilmiycceği altıka -
darlara tebliğ edildiği halde bazı 
fabrikn ve müesseseler tarafından 
kazanç ' 'ergisi kesilmesi biz işçi
lerin mağduriyetini mucip olmak
tadır. Seyyar esnaflarda ise 50 
kuruş. kazançtan muaf olduğu 

hr.ldc bunların da bazıları müp -
hem olan vergileri büyütmek su
retile kazonç vergisi tarhedilmek
tedir. 

19~ıp d ğj t" nkası Vezneleri ka-
Qİ\I' 7

" ne . ırecektir. l st anbul-Ankara 
~ e lti 5 

1 
l5 'l'c~· · f 1 • ~ll'trı· lır<llrkı ıc•lnıevvclıne ka- s e er erı 

yaptırılmıştır. Bunlardan birisi el. Diğt>r taraftnn Bekd.ıyc, ilk defa 
dığerı ot ile müteharrik arabalardır. olmak uz<'re çift atlı çöp arabaları 

tayy are El çöp arabaları 14 tane ol~ak ka. - yaptırmı) a karar , ermıştır. Bu ara
zalara dağıtılmış olup henuz tecru-

taın 1 k':f nıerin arı !enileri ile de- Hava ~·olları Ankara - İstanbul ta-
Y~lt. lt l'iye11 h;ıı<':ındeki eski pa- rifesinde yeni bir degişiklik yapı! -

\': ili abu1 ~ 1 ç .hır Yerde geçmi- mıştır. Badema cumartesi günleri t \rl'k·~ liralık 1 

{;llYecektir. Ankaradan istanbula saat 15 de bir 
, ;ı.tık ı inın hn anknotıarda Mali- tayyare kaldırılacaktır. Cumartesin-~ttı ı lT zası y . 

ll\rıtıı . ltıurn 1\1" .~rınde Merkez den manda her gün İstanbuldan An-
llın itnı:ııa~d~ri.i ile Müdür karaya da saat 15 de hareket edile -

1 ulunTn:ıktadı?". cektir. 

balar ıçin de yeni bır numune ha -
be devresinde bulunmaktadır. Fa- zırlanmaktadır. 
kat atlı çöp arabaları için yapılan 

numunenin son tecrübeleri yapılmı<: 
ve muvaffakıyetli neticeler alınmF
ttr. 

1 

Büyi.ik bir fıçı şeklındc olan ve dünden itıbaren yeşıl renkteki el a

devrilerek içi kolaylıkla boşaltılması rao:ılarıle sokı:ık1arda dolasıı.ı tcmiz
kabil bulunan ve hiç gürültü ,.e toz 1 ııge başlamıc:lardır 

1 

Kısa bır zııman ıçınde butiin çöp
çüler \'e aletleri en asri bir hal ala
caktır. Beyoğlu semtındcki çöpçüler 

1 
elektrik getiriimi tir. Elektrik kuv-
veti, Hendeğin be~ saat ilersindeki 
H<>rnkli köyü yakınındaki büyük 

dağda akan muazzam şellaleden el
de edilmiştır. Elde edil<>n cereyan 
çok kuvvetli olduğundan buradan , 

Adapnzarına da elektrik \•erileceği 

\'e bu suretle halen mazotla işliyen 
ve çok sönük bir takatte olan Ada -
pazarı elektriğınin bir kat daha kuv
vetlcneceğı soylenmektcdir. 

Acaba bu seyyar esnaflara bir 
kolaylık ı:e iyilik olmak üzeTe, 
ka.:anç vergileri cemiyetleri tara
fuıdan tesbit edilen bıT yevmiye 
He §Ubelere gönderilip o suTetle 
tahril edilemez mi? .... ................................. ..... 
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Filistinde mücadele devam ediyor 

Gizli komitenin esraren
giz lideri huduttaki Arap-

ları siliihlandı;·ıyor 
IG A 1 f Filistin I span-
I enç rap ar cemiye i küçük 
1ile diğer teşekküller bi· ::;;;i haline 

rer bahane il~dağıfıldı geldi 

Son evki at nasll yapıldı ? 
Kudiıs, 7 (Hususi) - Filistinin 

hudutforı, çepeçevre muhafaza al -
tındadır. Girip çıkan aranıyor, Ya • 
ıılan, söylenen kontrol ediliyor, hu
lasa, fevkalade ahval içinde bulunul
duğunu gösteren her şey var. 

İngilız kabinesinin son bir toplan
tısındn Filistin vaziyeti yeniden mü
zakere edilmiş, geçen hafta Celile
de öldürülen kaymakam ile muha • 
fızı olan polisin katli meselesi İngi
lizleri yeniden burada bir takım ağır 
tedbirler almıya sevketmiştir, deni -
yor. Son günlerde Londra ile Kudüs 
arnsında uzun uzadıya muhabere ce
reyan elmişlir. Eğer memlekette sü
kun boı.ulursa örfi idarenin ilan edi
leceği çok söyleniyordu. Bununla 
beraber, ortalık sakin görünmekte -
dir. Burada bulunan bir alayın Mı -
sıra yollanacağı da söyleniyordu. Fa
kat alayın hareket edeceği gün bun
dan vazgeçilmiştir. 

SİVİL ELBİSE YASAK 
İngiliz zabitlerine gerek resmi ve 

gerek sivil giyindikleri zaman Üzer
lerinden tabancalarını eksik etme • 
meleri bildirilmiştir. İngiliz asker -
!erinden sivil elbise giymeleri yasak 
olan sınıfların ise resmi kıyafetlcri
le beraber silahlarını da mutlaka ta-

Kanii boc;Juşmaıara sahne olan Filistin 
sokaklarından biri 

lngl ıız komiseri General 
.J. G. Dili 

J şımaları emredilmiştir. 
Bir de İngiliz asker ve zabitlerinin 

yerli halk ile meskun olan mahalJe -
lerden yalnız olarnk geçmemeleri 
ayrıca emredilmiştir. Bunlar, mut -
lakn ikişer kişi olarak dolaşacaklar
dır. Yalnız Avrupalılarla meskun 
olan yerlerde böyle değildir. 
Aı ap Dankası Meclisi reisi Hılmi 

Paşa, zabıta tarafından tevkif edil
miye teşebbüs edilmişse de buluna -
mamışllr. Arap Bankasında Büyük 
Arap Komitesinin 100,000 İngiliz li· 
rası vardır. Zabıta, yalnız bankanın 

müdürünü tevkif etmiştir. İddia e
dildiğine göre bu bankada bir takım 
kağıtlar bulunmuştur. Bu kağıtlar, 
tetkik edilerek 100,000 İngiliz liralık 
servetin bankaya nerelerden gele -
rek toplandığı araştırılacaktır. 

MÜFTÜ NERELERDE? 
Fılistin Müftüsü Elhac Cemal Hü

scyni'nin tevkif edilmeden r>vvrl 
başka bir yere giderek bulunamadığı 
söylenmişse de, müftü Be'ri Seba'da 
bulunmuştur. Diğer te\•kif edılenler, 
Hüsnü Ebu Suud, Yakup Hüseyin 
dir kı, bunlardan biri mii ftlimin mii· 
şaviri, diğeri Genç Araplar Ccmiye -
tinin reisidir. Bu Genç Arnplar Ce
miyetinin teşkili de kanunn mugavir 
snyılarak dağıtılmak cıhetine gidıl

mlştir 

İNGİLİZ POLiSİ BİR ARABi 
ÖLDÜRDÜ! .. 

Her taraf aranmakta, taranmak -
tadır. Bir yerden geçerken kendisi
ne İngiliz polısi tarafından durması 
ıhtar t;dilerek bunu dinlemiven bır 

Arap, vurulmuş, ölmüştür. 
Nasıriyede Celilcdeki Anglikan ki

lisesinden geçen pazar sabahı çıkar
ken vurulmuş olan Kaymakam An
drc Pelland iJe muhcıfızı polisin öl
dürülmesi üzerine 200 kişi tevkif e-
ldilmi~tir. Yerli Araplar namına söz 
!söylemek SDlUhiyetindC' olanlar, İn
gilizlNe müracaatla bu 200 'kişınin 

bir an evvd serbest bırakılmalarını 
istemişlerdir. Bu miiracaat İngıliz -
ler t::ıröfındnn r0ddcdilmiştir. 

Filistindeki İngilizleri cildürmck 
içın teşkil edilmiş olduğu sôvlenen 
gizli cemiyetin reisı olduğu söyle -

nen. fakat as ıl isminden ziyade 
c Kurt. lfıkabile tanınmış olan esra
rcngız snhsiyeti bulmak için İngiliz 

!
zabıtası çok uğra~maktııdır. -.Kurtı 

ele geçmemiştir. Kendisini~ Suri -

l
ycy<'- ~cçtıği zannedilmektedir. Bu -
nun üıerine İngiliz zabıtası. Suriye 

1 hü kümctınc mürnco.atle • Kurt un 
!orada aranması için yardım istemiş· 
tır .Kurt• Suriye hududunda mi.it-

l hiş faaliyC'tte bulunarak Filistine si

lah vo 1 Jı:ıdığı, Suriye - Filistin hudu
dundı:ıki Arapları silfıhlandırdığı 

sövlenmcktcdir. 

Fılıstin Hı.ikumeti, uzun uzadıva 
bır tebliğ neşrederek son giinlerdeki 

vuku:-ıttan bahsetmektC' ve şöyle de· 
mekledır: 

• Ftli"-tın Hükümetı, bu memleket
te bir l;)kım kimc;eler aleyhine çcv . 
rilmiş olan bir tedhiş usulü takip et
m('k üzere gizli bir teşkilfıt mevcut 
nldui'ıı..: nu (iğrenerek huna son derPC'<' 

T ~ "lJ a..I _. ~\buyuruyorlar .. harbin kaybedilmesi, 
ı • QJ - • l.ı ~ 1 - devlet için tamiri kabil olmıyan bir 

rn u h o re be ..s .{. tehlike teşkil eder. iyi düşünülsün .. 
ve , N .cJ. ~ onn göre bir karar verilsin, diye ira-ul(an_,, a n11 ın . de buyuruyorlor. 

r--ıiz{ i .JiY0..5et l Demişti. , ., . 
' • ., ~ • r :::J Bu irade üzerine, müzakereye tek· 

Tefrika No: 28 Yazan: ZIYA şAKIR rar girişilmişti ... Fakat, Arap İzzetin 
tebliğ ettiği iradeden, Abdlılhamidin 
maksadını istidlal eden nazırlar, şim
di Seı askere bir takım sualler sor -
mıya başlnmışlnrdı... Bazıları. ne 
kadar asker toplamak imkanı oldu -
t;unu .. bazıları, toplanacak kuv\·ete 
giydirilecek elbisenin hazır olup ol
madığını .. bazıları da, nakil vasıta
larına ve snirt"ye dair bir takım su
aller soruyorlardı. 

Dedik~cn sonra, rey toplamıya baş· jTehlıke, gözlerimizin önu.nd~ duru
lamıştı. ~Ik r~yi, Nafıa Nazırı Mah - jyor. Harpte? kaçı~mak, ı~tıhar ct
mut Cclalettın Paşa vermişti: mEk demektır. Emın olun kı, bu dev

- Efendim!.. bendeniz, harbin a- kt ve bu millet için, ölı.im muhak -
leyhindeyim. kc:ktır. Eğer si.ikut edersek, memle-

Demişti... Ticaret, ziraat, maarif ket bir hamlede parçalanacaktır ... 
nnzırları da, ayni suretle rey ver- Ikn harp taraftarıyım. 
mişlerdi. Bahriye Nazırı Bozcaadalı Demişti \'e bu sözler, mecliste dii-
Hasan Paşa; ~ür.dürücü bir sükut havası husule 

- Efendim .. bendeniz, ekseriyete g~ tirmişti. 
tabiim. O zamana kadar bir köşede oturan 

Demekle iktifa etmışti. Arap İzzet Paşa, o anda ortadan si-
Maliye Nazırı Nazif Paşa da, B:ıh- !inivermişti. Doğruca Abdülhamide 

riye Nazırının fikrine iştirak eyle - koşarak, vaziyeti haber vermişti. 
rnişli. Salondaki müzakere, birdenbire 

Sıra, Serasker Rıza Paşaya gelin- inkıtaa uğramıştı. Salonu, derin bir 
cc· salonun sakin havası, birdenbire sükut kaplamıştı. Bu sükut epeyce , . 
öeğişmişti: Sinirleri gergin olan Ser- zaman devam etmişti. Arap Izzet, 
asker, sert bir sesle cevap vermişti: te15şla avdet ederek: 

- Paşalar! .. vaziyeti biliyorsunuz. - Şevketmaab efendimiz, ferman 

Ali Rıza Paşa, bunların hepsine 
ayrı ayrı cevaplar verdikten sonra: 

- Para bahsine gelince .. toplana
cak askerin elbisesi için, ben sizden 
bir nkçe bile istemiyeceğim. Sair 

masrafları da, hükumetin daimi tah
sisHtile idare edeceğim. Siz, yalnız 
harbe karar verin. Çünkü devletin 
hayat ve mematı, askerliğimizin şe-

1 

ref ve haysiyeti, burada verilecek 
Jrarara bağlıdır. 

SEVEN KADIN 
Bütün gün, kırlarda gezmekten 

yoruldum ... Uzakta denizi görel'\, bir 
kalabalık vardı. Oraya gidip otur -
mak jyi olacaktı ..• Dikenli ot ve çi
çekler pantalonuma yapışmış, üs .. 
tüm başım tozlanmıştı. 
Kır ve dağ gezintileri eğlenceli -

dir, amma hiç de rahat değildir. Sa
atlerce dağlarda gezer, yüksek ve 
her tarafı görebilen bir yer ararsınız, 
yalnızsanız iyi, fakat yanınızda size 
bcnzemiyen bir arkadaş oldu mu, bü
tün yorgunluğunuzun üstüne yok o
lan ümitleriniz ve onun gevezeliği 

çöker, siz de gittikçe ağırlaşan bu ıar 
yığınının altında karşınıza serilen 
güzel manzar~lardan hiç, amma hiç 
bir şey anlamazsınız. 

Bu, -eğer sırf tabiatla başbaşa kal
mak için geziyorsanız- güzel bir ka
dınla olsa da böyledir. Bu yüzden 
dağ, bayır ve denizleri sevmek ve 
seyretmek istediğim zamanlar ya -

Yazan 

• t 

payalnız gezerim ... Uzaktaki kaya - adı nedir, hangi şiir mektebine men
ya iyice yaklaştım, fakat hayret.. . supsunuz? .. 
her zaman bomboş olan bu kayaya O basını ve güzel gözlerini gök yü-
bugün başkası oturmuştu. Bu, ses- züne ı:edrerek: 
sizliği seven kimseyi bir an önce ta- - Hiç birine, dedi, eğer sevginin 
nımak ve görmek merakile koşa koşa bir mektebi olsaydı, ona bütün ru -
kayaya geldim. Bir kadın, genç Ye humla bağlanırdım. 
güzel bir kadın, uçuşan saçlarını top- Düşürıiinüz bir kere. Ben, fakir ol-

Tarık z. Tunaya 

Sonra bana dönerek: . 
- İşte kadınların hepsi böyle~. 

dedi. Daha konca iken koparılırl 
bir kere koklnnır ve sonra göril11

1
' . o, 

miyccek yerlere fırlatılırlar. HıÇ ·ıe 
mazsa o bir dakika koklanmak bı 

lbir saadettir, ben onu da görmedi11\~ 
Lfıf ı değiştirmek çok iyi olaca~ , 
- Şimdi, ne yapmak fikrindesı layarak oturmuş denizi sey - mıyan biriyim. Fakat emin olunuz pa-

rediyordu. Beni görünce al - ra, sadece para dert yığınından baş- niz, dedim. 11 

dırmadı bile, ben de aldırmasını bek- İ ka hic bir sey ifade etmiyor. Beni an- - Şımdi, dedi, annem öldü. ae 
li~:r~~ ):anın~ rn.ştim. n.~kikalar.ca ı ııyacak bi; arkadaş, bir dost. bir sev- burada kalan bir kaç günümü ~~ ~ 
bırıbırımıze hıç bır şey soy1emcdık. gili bulmak için bütün dünyayı do- çirdikt<:n sonra Tahitiye sevgıhl11 
Fakat ben dayanamadım: Jaştım. kimseyi kendime yakın bula- yanına gideceğim. .

11
jj 

- Siz, diye söze başladım, çok . madım... - O halde, artık kederlenrneyı ııı 
has~:s olm~!ısınız!.. • . j İlk defa olarak böyle genç, güzel matmazel, dedim, sizin için yeni '"ie 

Gokten duşen bu laflara o bol boı . bir kndının bu şekilde bedbaht oldu- ufuklar açılıyor! 
güldt"ı· ğunu görüyorum, ve bu hakikat çok O güler<>k: 11 

- St?nki beni kırk yıldır tanıyor- acı bir şeydi. Arkadaşsızlık. . . Bu _ - Evet, dedi, benim için yep"ie 
muşsuı:uz gibi... nunla beraber her tarafı aramıştı. bir hayat başlıyor .. 

Sözünü keserek: Hiç bh· şey söylemeden muhatabı _ Ben, hemen ilave ettim: ·ıc • 
- Öyl~ya, dedim, bütün kadınla - mın ,;izüne baktım: - Aman, sevgilinizle evlendt J<O' 

rın ve genç kızların banvo ve binhir v.. ten sonra gülleri bu kadar hızlı 
J - ünceleri, dedi, annemle seya -

türlü eğlence ile meşgul oldukları hat ediyordum, çünkii beni yalnız parmayınız!.. 
bu saatte, dağ başında genç bir ka- bırakmıyorlardı ... ve birini sevdim. Giilüştiik. • ••••••••. 
dının, veya genç bir kızın işi ne ola- Merakla sordum: ...................................... ~~ki 

bilır?.. - Bu nerdeydi? Bu..,aranın 
o cluraklıyarak: . a- b. ı·delerı· 

v d r - Uzaklarda, çok uzaklarda, dedı. .. ~ oO 
- Dugru, . ec '·. . . Tahitı"de. Okyanuslnrın ortasında Türkmenistan Tarih Enstitııstl• , 
Dık1<at ettım. şıvcsınden ccnebı ol- I J k .. 'k b' d d r hırı"ncı· asra aı' t Cn~er Razık'ın wt ... ı ~ 1 1 , d yapavcı nız ve uçu ır a a a yer ı ıv 

dugu , n aşı ıj or u. b" T 1 ·ı·ı · . a· h t ı.~ b' · · 'fııfl 
1 d. 1.b T'" k d ~ .1 ır a 11 ı ıyı sev ım. ve aya ımın 1,11:·sinin tamiratını ıtırmiştır. _ıc - Sız. c e ım ga ı a ur C!gı - ı· tıY 

' en mes'ut anlarını onunla yaşarlım. ve arkeolojik büyük bir kıynıe ı ~'it' 
siniz. 1 :;r 

Bir gi.ın aıınem bu sevgimizi (iğ - olan bu binanın tamiri dört sene 
- Hayır, dedi, Türk değilim, fa- 1rendi, ve beni oralardan çok uzak müştür. ~ı 

kat gü?C•l, cok güzel memleketinizi f 
1 11 ;;ır 

yerle.re kaçırdı nsıın saadeti her yu- Şimdi de, kumla örtülmüş o 8 pi 
severı biriyım. de, herkesle bulabilir. hem eşiniz A- tnn Sancar abidesinin tanıir9U, .. 1 

Ben devam ettim: ııerJY 
rap veya zenci olsa bile ... yeter ki, bir b:ışlanmıştır. Bu binanın teme ..• ı 

- Şnir" de benziyorsunuz!.. 
3 

bılçr_ 
arkadasınız, sizi seven ve anlavan meydana çıkarabilmek için . -ti O ı:ınlamak istediğım iki şeyi bir ş 
dir dostunuz olsun .. Gözleri yapalı- m<!tre toprak kazmak icabetını · ..,, 

arava toplayarak: rlSJ' 
. ğın çatlaklarından çıkan bir vahanı ayrıca binanın içinden de ası ~ .• ~ 

- F.vet, diye cevap verdi, lngili - JlY 
. güle ilışti, bu konca güli.i hı1Ja biriktirdiği 450 metre mikabı 

l zım V<' ş~ı:ımd ·d. .. k' 
1 

çekti. kopardı. kokladı \"e fırlattı. çıkarılmıştır. 
- N0 ıyı, e ım, şıır ıtap arınızın -==============~==:E~=========~, 

':iakaclar olmuştur. Şu son geçen dört , - DÜNYA Sl.NEMACILIGININ INcı·sı· 
rıy zarfında bu mücadele çok şicldet-
lenmı 1 ir. Bugiinkü vaziyet ise, bu 
adarn fücHirmek mücadelesinin doğ
rudan doğruva neticesini göstermek
tedir. 

KÜÇÜK İSPANYA 



• 

~ - . ... . -
~ -- 7 Birlncitetrln 937 

Paris sergisinde : 
Sabık ingiliz Krah refi· 

kesile sergiyi gezer
ken halk kendilerini 
coşkunlukl_a al kışladı 
Sabık 
Papas 

Kralın nikôhını kıyan 
Enderson ki/is.esinden 

çekildi 

Türkiyenin ilk mensucat 
Sabık İngiliz 

Kralı Dük dö 
Vindsorun Fran -
sada nikahlarını 

kıymış olan ra -
hip Anderson a-
leyhine İngiltcre
de çok şeyler söy· fabrikasında . 

1 O işçi nasıl ça ışıyor~ ff;t;;:; 
F'. h r b .k K 1 B tt . ı rındadır. İngilte -es ane ,. a rı a- umaş ar, a anı-1~:~.~f!~!;:~:: 

bir senede bir yeler, Bayra ki a r,ı;:~~;:~~~;::~ 
mil t ·-1 giydiğimiz, kullan- ~:~.t~:ı:·:~ 

y on m e reuen d g"" ımız bütün ku-}r~~~;i~~m~m~: 
f; l k • ~ı 1 - Beni unutma-

Qz a umaş ıma maşlar nasıl mey :ı.er:ı~nmi~;mkıı·~.~b)~e.~J~l)l;üucen:ui--
Oük v e Ouşes Parıs şergisinde 

edı .. YOr .f • dana gel·ıyor? . tacak değilsiniz. size kendimi hat.ır-
ıatmak için vnkit vakit buraya gel -

kralın evlenmesi meselesine ima e
derek demiştir ki: 

mek de lazım değildir. Çünkü bu ka-..... .._.._ _______ , ______________________________________________ ,,;-_, sabanın papası mazide bir gün In-

Yapağı halindeki yünlerin top top kumaŞ olması için neler razım? rn~~~~:J;~~l~~~~:ltI;jı~;~I-
- Lakin öyle miihim biı· takım ha

diseler oldu ki, bu istifamı tncil et
ti. Bu hadiseler dünyayı sarstı, her
kes bunu bilir, siz de bilirsiniz. Bir 
de bazı kimseler, benim Dük dö Vind 
sorun İzdivacı meselesinde maddi 

ı::-~br · 
4 . 'kanın kumeş kısmında çalışan kadın 

d gon i · 
i şçi ler 

~ llltler~ k•Çınde çocukların yüzdür -
alkrnası ~l.'lt kayıklara benziyen ve 

Yıl> dur. .... ıle Yeni bir iskeleye uğra-
tlltı •uası b · 

ela h ır olan, Haliç vapu -
I}} • arap 
.. 

1 llıe~rl ve ankaz yığını bir ge-
"~a ığı haı· d · • I· ilan sah. . ın e ıkı tarafımızda 
~<ıtıı}t ten . 11~ ve denizin kirli ve bu-
ı:.rıuYora guını S(>yrederken, şöyle dil-

...... rn: 
l\ı Saat . 
ty1

il.h J.:18~1~di tam on .. bu gidişle 
la llbt! Var e ederse kırk dakikada 
~o ~il. fnbriı~ız. Eder; 10,40 .. bir saat
<la Yıl! boyıe ~Yı Pekala geıebiliriz. 
tle 0labiliri Örn snat 13 de İstanbul-

hferah f z. ğlcden sonraki islere 
"<: l erah k" -<)· ıı ıan" ,.,. va ıt kalır. 
% ...- .rab 'k 

dJ,, ruz. ~" rı asını gezmiye gi -
"e ı. " Yalan ·· 1. "'<ldar ,.,. soy ıyeyim, şim -

.ı.•esh 
ane Fabrikasının ;,.-

mini işitir, kumaşlarını giyer, bay • 
raklarını kullanırdım, amma bu mü
I essese nerdedir, nasıl işler, kat'iyyen 
biJmiyordum. 

Sen de, iki göziim, ne biçim İstan
bullu ve nasıl gazetecisin, diye sakın 
beni ayıplamayın. 
Fabrikayı, gidip görmek icabetti-

ği zaman bana tarif etmişlerdi: 

1 
- Feshane Fabrikası, Eyüple Def

terdarın ortasındadır. N erde inersen 
in, beş dakika sonra kendini fabri -
kanın kapısı önünde bulursun! .. 

Allahtan yanımda bulttnan fu -
toğrafçı arkadaş buraların yabancısı 

değil ..• Çünkü on sene var ki, Haliç 
vapuruna binip de Eyübe, Defter -

1dara gitmiş değilim. Küçükken an
:.,..m beni Eyüpsultan hazretlerini zi
yarete götürür, biraz uslanmam için 
türbenin kapısında dua eder ve et
tirirdi. O zamandanberi yıllar geçti. 
Ben bir Avrupa seyahatine çıkar gi
bi bir hadise telakki ettiğim Eyüp 
yolculuğunu unuttum, yalnız yolcu
luğu değil, belki Haliç denilen bu bu
lanık renkli, Frenklerin altın boy -
nuz dedikleri, bizim keçi boynuzu 
kadar değer vermediğimiz şu havuz 
azmanı suyun nihayetinde bir Eyüp 
olduğunu bile .. 

Vapur, Sütlüceye yanaşırken, ar
kadaşıır. parmağilc karşı sahili gös
terdi: 

- İşte Feshane Fabrikası ..• 
~ - Hı:ıngisi? .. 
~ ~l:ııC1e - Nasıl hangisi? .. 

tıl"), 0~ Qlre 11 1 - Orada bir sürü fabrika var, bun-
Q~ı Cll)etık ;eller kart- lardan Feshane h angisi demek isti -

C11kıerı nı aeıt te kaçta yorum. 
ettırıvorıtesbıt - O gördüğün frbrikalar baştan 

er aşağı Fcshanedir. 

Eyüple Defterdarın arasına bir fil 
gibi uzanmış muazzam tesisata hay
retle baktım ve ilave ettim: 

- Biz, hapı yuttuk, cancağızım, 

çünkü bu fabrika bir saatte değil, 
bir günde gezilmez. 

Eyübe, türbeyi ziyarete gelmiş bir 
kaç kadıııla, bizden başka kimse in
medi. Adeta İstanbulun bir kenarın
da, bil' çoklarınca Kudüs gibi mu -
kaddes bir şehir telakki edilen dört 
çevresini mezarlıklar )\aplamış E -
;yübün dar, fakat sevim~i. çarpık \'e 
tenha sokaklarından ana caddeye 
çıktık. Beş dakika sonra fabrikanın 
kapısındaydık. 

Kapıcı, ne istediğimizi sordu. Ken
dimizi tanıttık. Bizi idare şefinin he
ınen kapı yanındaki odasına aldık

tan sor.ra içeri habçr vermek için te
lefonıı eline aldı. Kime telefon etti
ğini bilmiyoruz. Yalnız kapıcının 

meçhul muhatabı; cNcrden gelmiş
ler!> diye sormuş olacak ki, adam -
cağız ağzını ahizeden uzaklaştıra • 
rak bize sordu: 

- Nerden geldiniz, diyeyim? 
- Son Telgraf'tan gelmişler, de -

yiniz! .. 
Bizden cevabı alınca hemen mik

rofona cevap verdi: 
- Son Telgrafla gelmişler bayım!. 
Arkadaşla gülümsemekten ken -

dimizi alamadık. 
- Hayır, zarfın içinde posta ile 

gelmiştir, de, diyecektim, sevimli 
muhatabımın hem bize karşı göster
diği alfıkayı azaltmamak ve hem de 
ağzında yanlışlıkla bir espri halini 
alıveren küçük hatasını yüzüne vur· 
mak nezaketsizliğini göstermek is-

J temedim. 

1 

sevdiği bir kadın için tac ve tahtını 
bırakmıştır ve küçük bir kasabanın 
papası da onların izdivacını takdis 
etmiştir. Bu papas bu yüzden kilise
nin teveccühünü kaybetmiş, fakat 
cenabı hakkın verdiği mükafatı ken
di vicdanında bulmuştur.> 

Papas, bundan sonra on seneden
beri orada vazife yaptığını söyliye -
rek, geçen bu on sene zarfında tees
süf ccicceği hiç bir şeye tesadüf et
mediğini söylemiş ve bir daha dön
miyeceğini ilave ederek cemaatine 
veda eyl<'mi~tir. Papas, bu kasaba -
daki ruhani vazifesinden daha evvel 
istifa ettiğini söylemiş, lfıkin sabık 

menfaatler takip ettiğimi zannetmiş
lerdir. Böyle bir Ş('Y yapmadım. A
merikaya gitmiştim. fakat şimdiden 
sonra ne yapacağımı bilmiyorum. 
Ben de işsizler arasına karışmış bir 
işsiz adamım şimdi. Amerikada bana 
bazı işler teklif edildi. Fakat ben İn
gilter('yi tercih ederdim, fakat Ame
rikadaki işleri nazarı dikknte almam 
lfızımgelir. On beş gün kadar ewel 
de Dük dö Vindsora bir mektup yn:-:
dım, kendisinden bir cevap bekli -
yorum. Fakat bu mektubum, kcndı
sinin yanında husususi bir rahip o
larak bulunmak gibi bir teklif ma
hiyetinde değildir .• 

ıuuıun11uı111ıu111unuıuunuı111111uınn1111u111111111111111111111r1111111111111111.ıı1111111111111111111111111111111111uııu11111111111111ıu11111 na 

Filistinde mücadele\Ay tutulması mı? 
devam ediyor ıGüneş tutu ~ması mı? 

(4 eucıi ıoyfaJ-ın devnm) Tekrıis ıyenler makineden 
ç ı kan b ir kumaşı tetkik glinü kaza kaymakamı Andrev Pel-

edlyorlar land ile polis muhafızı öldürülmüş-

1 
tü~ 

Bir kaç dakika sonra, fabrikanın Bu vaziyet üzerine, hükCımet bir 
cidden misafirperver ve nazik idare takım kimseler aleyhine takibata 
şefi Bay Bedri Uğur bizi selfımlı - girişmiştir. Bu kimseler, Filistinin 
yordu. sükünunu ihlfıl etmekle manen mes-

Kendisine, (Feshane fabrikasında ul oldukları gibi, memleketin emni
bir saat! .. :t isimli röportajımız için yeti için kendilerinin tevkifine lü
fabrikayı gezmek arzusunda bulun- zum görülmüştür. 
duğumuzu söyledik, gülümsedi: Binaenaleyh, Fevkalade Arap Ko-

- Vallahi Bayım, dedi, bilmem ki, mitesile Milli Komitenin gayri ka -
pek bir saatte gezebilesiniz. Her hal- nunl birer teşekkül oldukları ilan 
de bu yazıya bir saat değil, bir gün olunur. Tevkifleri için emir veril -
demek lfızım gelecek. Çünkü sabah- miş ve isimleri aşağıda yazılı olanlar 
leyin yedide gelseniz, ancak akşam Filistinden dışarı çıkarılacaklardır: 
dört buçuğa kadar bitirebilirsiniz. Cemal Efendi Elhüseyni, Ahmet Hil-

- Hnkkınız var. Ben vapurda ken- mi Paşa, Fuad Efendi Saba, Yakup 
di kendime yazıya bir saat başlığını Efendi Hüseyni, Doktor Hüseyin Fah
koydum, amma, fabrikanın önüne ri Efendi Elhalidi. 
geldikten sonra bizim bütün hesaplar Haciyülayn Efendi Elhüseyni, ev
altüst oldu. Galiba burada akşamı velce bulunduğu müslüınan fevka • 
edeceğiz. lade meclisi riyasetinden azledil -

(Devamı 6 ıncı 6agf acla) miş, ve evkaf heyeti umumiyesi aza
lığından da el çektirilmiştir• 

Cemal Efendi Hüseyni, Arap Fır
kasının Reisidir. Ahmet Hilmi Paşa, 
Arap Bankası reisidir. Fuat Efendi 
Saba, Arap Fevkaiade Komitesinin 
reisidir. Yakup Efendi Hüseyni Genç 
Araplar Cemiyeti Reisidir. Doktor 
Hüseyin Halidi Islahat Fırkası rei
sidir. Hacı Emin Efendi Hüseyni Fi
listin Baş müftüsü olup Fi!istindeki 
İngiliz idaresine muhalif olarak mev
cut bulunan teşekkülü idare etmişti. 
Filistinde tetkikat yapmış olan İn -
giliz heyeti tarafından verilen ra -
porda, kendisinden bahsedilirken; Geçen gün Londrada yapılan par
cFilistinde en nüfuzlu bir Arap> diye fak ve kibar bir düğünde genç bir 

bayanın yüzünün yarısını böyle bir 

şnpka ile örttüğü görülmüştür. Lon-

Saat 12 .• ıscııer kemetl lştlha ile redyo dinleyerek 
yeme{JI yiyorlar 

bahsolunmiıştur. Filistindeki iev -
ka13de Meclisin reisi sıfatile Emin 
Efendi Elhüseyni senede 60,000 İn
giliz lirası varidatı olan bir teşek -
külün, yani F ilistin müslüman evka
fının başında bulunuyor du. 

drada yeni bir şapka modası çıkaran 

bu mis, her halde bir hadiseye se • 
bep olmamıştır .. denilemez. 
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Dünyanın en 
eksiri: 

• sureym'ln Ç::ıoaın 

1'ercüme •• lktibu hakka ı:ııUıfu:z:dar 

müthiş sefalet 
Kokain! 

Kokain iptilası yüzünden sahte reçete 
bas ıran prenseseer, Doktorların imza· 

( 5 inci sagfaJan t!eoam ) 
BAŞ MÜHENDİSLE BERABER 
Bay Bedri telefonla fabrikanın baş 

mühendisine geldiğimizi haber ver
di. Bir iki dakika sonra da, o gün 
bizim için bir hayli, bir hayli değil, 
pek çok yorulan kibar ve nazile reh
berimiz bizi baş mühendisin odasına 

1 kadar bizzat götürmek lfıtfunda bu • 
lundu. 

Fabrikada yalnız kumaş değil, 
galiba nezaket de imal ediliyordu. 
Çünl:ü kapıcıdan, işçisine, işçiden 

şeflerine, şeflerden baş mühendise 

!kadar herkesten derin bir misafir • 

! türlü, pilav ve Firigidaire'de soğu - bir hava ile, kemali iştiha ile yerken 
tulmu~. filitre edilmiş su ... Bundan biz onları seyrediyoruz. 
maada, arzu edenler cinsine ve gü- Bütün memurlar, şefler, amele ile 
nüne göre yüz para veya beş kuruş birlikte yemek yiyorlar. Bize de ik
mukabilinde komposto veya yassı ka- ram edilen bu yemek, mübalfığasızca 
dayıfı alabilirler. Fabrikanın bir de diyebilirim ki, en meşhur lokanta
radyo-gramofonu vardır, istirahat larımızla boy ölçüşecek kadar nefls. 
zama:ılarında avluya ve bahçeye Gerek yağları, gerekse p~irilişlan 
neşriyat yapar. hakikaten güzel... 

- Fabrika, neler imal ediyor?.. İŞÇİLERİN ARASINDA 
- &:nede bir milyon metreyi mü- Yemekten sonra grup grup topla -

tecaviz kumaş yaparız. Muazzam nan işçilerin arasında dolaşıyoruz. 
I 

bayrak imalathanemiz "·ardır. Bay- Kimi güneşe karşı uyku kestiri -
rağm şalisini, ham yapağıdan itiba- yor, kimi şarkı söylüyor. Bazıları ha-

pervcrlik ve ikram gördük. 
Sini taklit eden genç kızlar da Vardi! 1 Fab:ikanın değerli ve çalışkan baş 

- - -·- . mühendisi Bay Fahri Bckiroğlu Ha-
Esrar tekkelerinde kullanılan ta- haraşolarla beraber, bütün Istanbulu l lici kucaklıyan aydınlık ve zevkle 

birlerden birisi de şu idi: lsard~, doladı, kuca~ladı. . döşenmiş odasında bizi nazik ve ki· 
- İkisi var! .Mutareke dcvrınde, hangı bara bir bir jestle karşıladı. 
Bunun manası şudur: gitseniz, hangi birahaneye uğrasa - Bir müddet dinlendikten sonra, 
Tekkelerde nargile ısmarlıyan nız, hangi pastacıda otursanız, yanı- kendisinden fabrika hakkında ma .. 

müşterilerden bazılarının paraları nızdaki masada, bir genç kadının, lUmat rica ettik. Arzumuzu memnu .. 
çıkışmaz. Yirmi kuruşa bir nargile genç bir erkeğin, bir Rus dilberinin, niyetİe is'af etti ve a~ağıda okuyaca
yapıldığı için, ceplerinde on 1.-uruşu bir Rum yosmasınm, bir Ermeni gü- ğınız izahatı yerdi: 
olanlar, tckkeciye söylerler, o da o- ,zelinin, günahkar bir Yahudi kızının - Fabrika, Türkiyenin, en büyült 
cakçıya: tıpkı enfiyekeşler gibi burunlarına yünlü mensucat :fabrikasıdır. Hu • 

- İkisi var! !beyaz bir toz çektiklerini görürdü- sur;iyeti, hakiki bir yün kombinası 
Diye seslenir ki, paranın on kuru- lnüz. olmasındadır. Bizim mikyasımızda 

ı;unu benim hesabıma yaz, on kuruş Parizyana'da, Titanik bar'da, Kat Türkiyede başka bir fabrika yoktur. 
bende, demektir. Kolom'da, Atlantik bar'da, sokak iç- Sened" bir milyon metreyi müteca .. 

Fabrikanın baş mühendisi Fahri Beklrooıu muharri· 
rlmize izahat veriyor 

Esrarın dalgası meşhurdur: Önün- !erindeki meyhanelerde, bodrum pa- viz kumaş imal ederiz, bir milyon 
deki küçük bir su birikintisini deniz !aslarda, Asmalımescidin çalgılı bi- kiloyu mütecaviz memleket ya • 
gibi görenler, burunlarının yangın rahanelerinde, velhasıl Beyoğlunun, pağısı satın ahr ve işleriz. Tesi .. 
kulesi gibi büyüdüğünü zannedenler Galatanın bütün birahanelerinde, satımız, çok moderndir. Kirli yapa
çoktur. kokain, tıpk1 bir Şam fıstığı gibi ta- ğı fabrikaya girer, satılmıya amade 

h b ı 1 d ld 1 
ren kendimiz imal ettiğimiz gibi, bo- raretli hararetli konuşuyorlar. 

Esrarın bazı garip tecellileri da a at ara o urulur, masanın orta- mamul kumaş olarak çıkar. Yerli ya-
k 

yasını, dokumasını ve işlemesini ken- Hiç birinin yüzünde ağır bir işden 
vardır: Meseltı, şimdi Anadoluda bir sına onur, etrafında oturanlar, tu- pal'fılarımızdan büyük miktar kul -~ diimal fithanelerimizde yaparız Bay çıkmış insanlara mahsus halsizlik ve 
banka şefi olan bir arkadaşımız, bir tam tutam çektikleri gibi, masa masa l:ınır vo taranmış iplik de yaparız. 

1 d l 
· k d raklarımızın bilhassa kanuni şekil - neş'esizlik görünmüyor. Deniz ke -

hamam tasının içine uskumru ba ı- o aşan onsumasyoncu kadınlar a, Bunun için de Bursadaki Merinos 
k

• d k k b lerinin kontrolü ve malzemesinin narında dolaşıyoruz. Güzel bir erkek 
ğı doldurmuş, pişsin, diye yanmamış ağıtlar an üçü · orularla çeker- fabrikasının küçük bir modeli şube-
kömürün üstüne koymuş, saatlerce ıer, çekerler, sonra sonsuz bir hulya miz vardır. evsafı, en sıkı mürakabcye tabidir. sesi şarkı söylüyor, dinliyoruz: 

h d h 
. Fabrikamızın bundan maada imal Doyamam Önıcrime ben kalbini 

başında beklemiştir!. !iç.inde kucaktan kucağa atıhrlardı. - Ham madde ususun a, arıc~ . 1 . r l d . 1 

Esrar rakı gı'bi degyildir. Tahribatı O zamanlar, kokain çok ucuzdu. h 1 ., ettiği mensucat cıns erıne ge ınce: ça sam a semn ... mu taç o uyor musunuz,_ B h - .. k • k 1 · u kt d · k h 
rakıdan çok müthiştir. Yalnız çok Bir gramlık şişe bir, bir buçuk lira- , - E\•et ınce piyasa kumaşları için unlar er turlu as erı .. umaş a~" ın- za an ra yonun sesı, şen a -
iştiha verir, esrar içenler, çok yeuıek ya kadar alınırdı. Avru~ad~n iplık getirttiğimiz olur. c; ~e kalın şa~aklar, mutcncvvı ş~- kahal~ra ~arışıyor. Kapıya yak!a~ıyoı 
ynlcr. Rakı insana ne kadar cüret Sokak köşelerinde. pastacıların ö- FABRİKA KİMİN' lakıler, muhtelıf halk sınıflarını sag- ruz, ~ımdı, dışarı çıkmış olan ışçıler 

. k'l-t h. kk d lam, zevkli ve ucuz giydirecek ma - avdet ediyorlar. Herkes, kartını ka-
ve cesaret verirse, saldırtırsa, esrar nünde, kokain satıcıları durur, müş- - Fabnkrının teş ı a ı a ın a . . l'kl . d k' t'k . . k 
da 

0 
derecede miskin, uyu<:'lık yapar. terilerine satarlardı. Şişe ile alını _ . . f d ... ., mulat ve A\•rupa ıp ı · erınden ma- pı n ı otoma ı saatın ıçıne so u -

:r- ızahat lut e er mısınız... h . 11 1 ff k' t k ı h k t r · 
Rakı sarhoşu kavga arar, kavga çı- yanlar, c piriz» denilen paketlerle - Fabrikamız Sumer Bankın malı mul ve arıç ma ar a .mu\'a a ı - yor, saa ın o unu are e e ge ırın-

) yetle rekabet etmekte olan her ne - ce ka! tın üzerinde işçinin geldiği 
karır, atılır, esrar mastoru daima kav- (Devamı var olan (Türkiye Yünlü ve ipekli men-
gedan, gürültüden kaçar, bir kö~eye ................................ ;,:.:,:.::····· .. •·• ....... ,. sucat Fabrikalan Anonim Şirketi) vi ve en nefis piyasa kumaşları en saat ve dakika yazılıyor. 

k d k d . 1 R D y Q h sağlam ve en ince battaniyeler ve Saat 13 ... 
büzülür, dalga geçer ... en i en ıne A nin malıdır. Mes'ul bir baş mü en- düdüm'i 

1 ı d 1 1 l 
saire... Fabrikanın ikinci işbaşı 0~ 

saçma sapan ~ey er so_Y e~, urur. dis marifetile idare o unur HEPSİ TÜRK çaldı. 
Esrarkeşlerın kendılcrıne maksus - Ne kadar işçiniz var? .. 

tiıhirleri. argoları vardır. Fakat çok BUGÜNKÜ PROGRAM _ 1100 ile 1200 arası .. Fabrikamız- - Fabrikada ecnebi mütehassıslar Fabrika, şimdi, yine ölü bir sükfı-
s 18 30 l

"kl d var mı? net içinde .. Makinelerin, tezgahların, 
mahduttur. Misal vermek için bir ııat ,. P a a ans musikisi, da mühim miktarda kadınlar ve kız- .. 
kar tane yazıyorum: 19 viyolon solo: Seyfettin Asal tara- - Hayır, kat'iyyen_ Fabrikamızın çarkların homurtuları başladı. 

~ •lar da çalışır. b -h a· · d d a Bı'z de bir anda har"kete geçen kol fından, 19,30 spor müsahabcleri: Eş- 1 t tb'k d' aş mu en ısın en mey ancısın " 
Mastor = Sarhoş - ş kanunu, tamamen a 1 e ı- kadar bütün unsurları Türktür. ve makine kuvvetile beraber, fabri-

1 ref Şefik tarafından, 20 Sadi ve ar- ı· d r.·ı . ., Harman= Esrarsız ka mak ıyor, Ctsı mı.. ç k ·h kt b' 1 b bu u kanın dahilini ı'dare şefi Bay Bedri kadaşları tarafından Türk musikisi · bik f b 'k o a en ar ır ses e ana -
Dalga geçmek = Esrar sar1ıoşlu • - Iş kanununu tat a a rı amız · h t d y ı· b -h Ugwur ı'le dolaşmıya koyuluyoruz. ve halk <=-'lrkılan, 20,30 Ömer Rıza ,. t zun ızn a ı veren egcr ı aş mu en-

{ju esrarın verdiği zevk, neş'e r- çoktan hazırlanmış, kanun mer ıye e d k b' 'k KUMAŞ DAİRESİNDE 
tarafından orapça söylev, 20,45 Fa- ld b' h is, onuşması ıttı ten sonra: 

Uimcimim - Yarım keyifliyim. girmeden üç ay cvve en ır azır - ş· a· k kt' b be ce Ev\· .... Ja, kumac: dairesini neziyo -
sıl sağ heyet, 21,15 orkestra, 22,15 · · K · - ım ı, yeme va ı .. · era r ... -s b 

Kazanım kaynıyor= Başım dönü- Ajans ve borsa haberleri \•e ertesi !ık devresi geçirmıştır.rk anun~nhı~- yemeğimizi yedikten sonra, size fab- ruz. Bay Bedri, her makinenin, her 

yor. günün programı, 22,30 plakla sololar, !!~~iıl: ~~~=~k::t~~~n~ ;:~~:~m:ş: rikayı gezdiririz. O zaman, müesse- tezgnhın önünde ayrı ayrı uzun uzun 
Şu da esrarkeşlerin en çok söyle- opera ve operet parçaları, 23 son. . • te k'l"t semiz hakkında daha iyi fikir sahibi izahat veriyor: 

dikleri şarkılardan birdir: YARINKi PROGRAM tır. Fabrikamızın içtımaı ş ı a ı olursunuz, diyor. - Burası, tefrik dairesidir. Gelen 
calibi dikkattir. znnnmdayım. So.at tam 12.. yapağılar, evsafına göre burada tef-

içtik olduk cümlemiz mastor, 
Pirimizdcn aldık destur 
Kimi harman, kimi mastor 
Yandık, yandık, of of! 

Saat 12,30 plakla 1.ürk musikisi, Revirimiz, doktor, dişçi, hasta ba- Fabı ikanın düdüğü çalıyor. rik edilir. Kalite, kalite ayrıldıktan 
12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak kıcı, servislerimiz muntazaman bu- · Mahşer giinünde Israfil peygam - sonra yıkama dairesine sevkolunur, 
neşdyatı, 14 son. lunduğu gibi şehir ve hususi hasta- ber borusunu öttürdü;ıü zaman nasıl burada muhtelif yıkama cihazlann-
•A"'"'""'"''"'"'"""'"'""'"'""m'"''""'"'"'."'""""""" nelerden geniş mikyasta ve bu me - ki 

Esrarın kötülüklerini, esrarkeşle- illi J • b' f ğ 1 bTh v b 
mı~· lstanbul Belediyesi vanda Adalar ''C Yakacık sanator • bütün ölü alem canlanacak ve ihti - dan gecerek, temiz bir halde bir ta-

~~
. 1 Şehir Tiyatroları uomlarında Ju"zum go"ru-ıen ı'şçı'leri _ yarh:ırm anlattıkları ır muazzam ra ayı ı ır, ı a are yapagı so asına 

rin mastorluklarını, zomlüklarını ya· " b d d b. t 1 b 1 k h 1 t · k saat 20-30 da mı'zi teda\•i hususunda azami istifade kaynaşma olacaksa, ura a a ız a ı ır, u ısa ma su emız ve u-
zarken, (kokain) ve (heroin) den de u K GU UltU şimdi onun küçük bir nümunesinl ru olarak çıkar. Bunlar da boyahane-
bahsetmek, bu iki yaman zehirin talı" " uru r etmekteyiz. . ribatım da anlatmak lazımdır. DRAM: 3 perde 16 tablo FABRİKADA YEMEK? -sey~~d.~yoru~. .. .. . .. • . . ye s~vkolunurlar. Boya kazanların-

. b' d . . . l'hl"k Duduk scsıle, olu bır sukunct ıçın- da rengini nlır. Boyanmış yapağı, ta-
F 'lhakika k t 1 Yazan : Türkçesi: Fabr•kamızın ır e ışçı ıs ı a .. . k k 1 k h ı , esrarın ço re\•aç a o • · . . • _ "k f de bulunan fabrika, motor seslerınl ra ma inelerindc ip i aline ge-

duğu devirlerde (kokain) ve (hero- Shakespeare M. Şükrü kooperat:.rı .. vardır. ~unun bu~ .. ay- örten bir güriiltü ile doldu. Fabrika- tirilir .. Bu iplikler bobinlere sarıla-
in) gibi keyif verici zehirler, İstan- • • da.~ar~. ~or~.lmcktE'dır. , Belkı ~or - _ nın dört bir tarafından fışkıran genç rak dokuma tezgahlarına gelir. Size 
bulda malıim değildi. Hatta ndlarını ~~Wıı~;· ISTANBUL BELEDiYESi muşsunu:aur, kapının ~an.~dakı ~ak ihtiyar. kadın. erkek 1200 kişilik bir lbir fikir vermek için şunu söyliye-
bile kimse bilmezdi. Tabü doktor - m~ı ŞEHiR TIY ATROSU kal dükkanı, bu koope~a.tı ın ~a 1 

- kalabalık kantine doğru koşmıya bilirim ki, iki buçuk günlük iplik is-
lardan başka... 1 ıuJı ili saat 20-30 da dır. Bılhassa kooperatıfıbcn tes:s det- başladı tihsalatımız, kürei arzın muhitini 

tiği kantinde her gün ş yuz en · . 
Kokain .İstanbula Rus mültecileri Toka fazla işçi yedi buçuk 'kuruş muka _ Üç buçuk saatl~k b~r çalışmanı.n dolaşabil~NDİ KENDİNE 

ile beraber girdi. Harimimize kadar OPERET: 5 perde komedi bilinde ,.emek uemektcdir. , verdiğ! yorgunluga r. agmen, temız 
G 

J J , İnsan sa'yilc adeta alay eder gibi, 
sokuldu. enç, güzel, ştih, çapkın, Yazan: Türkçesi: Mesclô, bunünkiı yemek, şundan 1masalarda, peçetelerile, kaşık çatal-
b

. k hk h h k d b k dil · d w homurdana homurdana işliyc.>n dev-
ır a a anın ru u a ar şen ''e Edvar Burde Fikret Adil ibarettir· 1rile faorikımın en erınc sun ugu . . . 

,_ k R l il · . v· d ld v f' asa mnkınelerı hayretle seyredıyo-
t1.ıvra us yosma ar e, sahtekar Pazar günleri 15.30 da Matine Dörtte bir kilo beyaz ekmek etlı ucuz yemegı, ra yonun ça ıgı ne ıs . . . 
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- Teşekkiir ederim. Şimdi başka 
bir şey soracağım. Tinyol tayyare
den indiği zaman beraberdik, sonra 
sizi kaybettim. Nerede idiniz? 

- Orada. Kalabalık arasına sıkı
şıp kalmıştım. 

- Bunu nasıl ispat edebilirsiniz? 
-Hiç. 
- Peki, ne zaman döndünüz? 

- Kalabalık dağılınca sizleri \'C 

j - Hayır. Esasen eve, arka kapıdan 
döndüm. 

• - Yazık! Her halde Tinyol'un or
tadan kayboluşuna iştirak ettiniz 
diye bir ithamda bulunabiliriz amma 
bu söylediğiniz sözler sizi tevkif e
derek burada alıkoymamız için ne 

' == ruz. Bu koca makıncler ınsan elıne 
I _Ben müfettiş Vens! dedi~ d:: 1 ğunu kabul mecburiyetfude kaldı. ihtiyaç hissettirmeden kendi kendi-
diniz? Bulundu mu? Nasıl? Lakin, l1islNini bir tarafa bırakarak !erine işliyorlar. Medeniyetin git -

PERLON KAÇINIYOR ı sorguya geçti : tikçe makineleşmesi karşısında in-
Müfcttişin yüzünde derin bir tees- - Sizden de, arkadaşınız Senter san koluna bir gün ihtiyaç olmıya -

sür eserleri okunuyordu. cpeki> di- için olduğu gibi, şimdilik Namot'un cağı ve yalnızca insanın işsiz kala -
yerek telefonu kapadı. Kopı açıldı, ölümü hakkında bir şey soracak de- cağı hakkındaki endişelere insanın 
içeri Perlon girdi, oturdu ve: ğilim. Yalnız, bana, Gribbe vurulup _hok vereceqi geliyor. Her işi makine 

_ T1lm, dedi, sizi gelip görmek is- kaybolduğu zaman nerede olduğunu- görüyor. Makinenin bu azameti kar
tiyordum, adamlarınızdan birisi ge- zu söyleyebilir misiniz? şısında işçi de makineleşmek lüzu -
lip beni buraya getirdL - Söyleyebilirim. O gün gidip an- munu hissetmiş. O kadar süratle ça

- Beni görmek mi istiyordunuz, nemi görmüştüm. Kendisine sorabi- lışıyorlar ki, genç kızların iplik bo -

niçin? 
- Size yardım teklif edecektim. 
- Ne hususta'? 
- Arkadaşlarımın katilini bulmak 

hususunda. 
Vorobeyçik sert bir sesle: 

ı - Geç kaldınız mösyö Perlon, de
ldi, teşrikimesaiden ev\•el, şimdi siz 
1 kc.>ndinizi müdafaa vaziyefindesiniz. 

Delikanlı sustu. Sadece : 

- Esasen. dedi, bunun böyle ol
m:ısına intizar ediyordum. 

lirsiniz. Sonra Senter'e söz vermiş- binlerini değiştirirken ellerini adeta 
tim. Tam geldiğim sırada onun dok- takip edemiyoruz. Bilmiyorum, Şar
torla beraber merdivenlerden çıktı- lo'nun .Asri zamanlar• filmini gör
ğını gördüm ve hadiseyi o zaman öğ- diinüz mü? .. aynen oradaki gibi ame
rendim. lelerin elleri vözükmüvor. Bir mo-

Müicttiş, Perlonun annesinin ad- ıft~~m~ft!~~~~~~~!I 
resini, saat kaçta ayrıldığını filan 
sorup bilahara tahkik etmek üzere 
not etti: 

tör sür'ati ve ahengi ile işliyorlar. 
Kulakları sağır eden müthiş bir gıı 

rültü var. 
Bay Bedri'ye soruyorum: .1 
- Bu gürültüye nasıl tahaJ1llllıl 

ediyorlar? 
- Bu gürültüye o kadar alışk1111~ 

ki, cereyan kesilmesi veya bsşkıı bl 
hadise ile motörlcr durduğu zart18~ 
fıdcta bir tuhaf oluruz, kulaklarırtıP 
bu gürültüyü arar. 
Kumc:.ş dairesinden sonra ~~·~b~ 

daki Merinos Fabrikasının kuçuk , 
modeli olan yün dairesini, paça\1" 
kısmını geziyoruz. 1, 

Sokaklarda Yahudilc.>rin toplndı · 
ları paçavralar bir makineye atılı;; 

.. d»• 
yor ve bunun ağzından ne sıhır 

1
, 

ne keramet usulü pamuk halinde ç 
,,fi· 

kıyor. Yalnız burada insanın g: 1 
zini tıkayan bir toz. bir duman h · rı· 
oluvor. Bu toz ve duman amcle)l .' 
hat~ız etmesin, dıyc, hususi bir c.r· 

d ;} . 
haz bunları bir depoya sc\·ke 1' ' ,r 
Bay Bedri, bize, tozun, dumanın , 
ğıldığı büyük kamçı topacı şckl•0 , 
deki depoyu gösterirken, giilÜil'l 
dim: .. , 

- Bundan bir kaç tane gayet bll e 
yük inşa edip İstanbul Belediyesı~J 
hediye etmeli, dedim. Her oto~~eıı
ve araba geç~te gözgözü görill1) ı.ı· 
havaya kalkan tozu, toprağı bU 

5 

retle ortadan kaldırsın, diye ... 
SADIK İŞÇİ . ·teli 

Fabrikanın her tarafını gczdı1' 
sonra kaynak dairesine geliy~rı.ı;~ 
Genç bir işçi, elektrikle deınır. 11• 
boruyu kesmiye uğraşıyor. Bedrı 
ği.ır sordu: ıııi· 

- Niçin oksijenle kolayca kes '· 
yorsun da, elektrikle uğraşıyorsı.Jfl 

Genç işçi cevap verdi: O' 

- Bayım, oksijen çok masraflı 
luyor. 

8
4 

Yonma, istediği zaman kulları1~\ı:ı 
için, hem elektrik, hem de o~s~ıı'· 
tertibatı yapılmış ve dilediğirıı . ,1• 

!anmak saiahiyctini taşıyan bir ı\-e 
nin bu cevabı karşısında hayret 
takdirle durakladım. :ıV 

Çalı1tığı müessesenin kulln08~tc' 
bir cihazla daha !azla masrafa ~i' 
ceğini hesaplıyarak daha uzun 

11 
' 

lu çalı~mak feragatini ancak d . ..., 
Türk işçisi gösterir, diye düşün ııbit 

Fabrika, hakikaten muazıa.111.~~ 
~letme ... sabununu bile kendi ı ! • 

ediyor. Böyle daha ucuza gefü'
0 
rl 

muş. Marangozhane, tesvi)'elı9e,1 
kazan, makine dairesini, hastıı~ıdl 

iJll' de gezdikten sonra memleket st, 
bu kadar mükemmel bir müeSSC re' 
nin bulunduğundan haberdar 0!fti' 
dığım için hem utandım, heil'l 

1 ıJtl' 
har duydum. Bu, bir saat gibi ~çiıı' 
tazaman işliycn koca işletmcnirı ~,~ 
deki insanların biribirlerine ·ııcl 
sevgisi, yakınlığı da buna eklerıı ııi' 
büyük işler başarmayı, modetJl 1 
ruh ve sistem içinde çalışmayı d9 ıJ 
Garplılara izafe etmiye alışrtıı~ 0,/ 
takım görmiyen gözleri hatır1'çı ' 
ve Türkün endüstri sahasında ~ji.., 
lışkanlığı, yaratıcılığı hakkında tfı·ı~ 
nız bu rniiessesc bir fikir \'er 
kafidir, diye düşündüm. ır. 

Burada, bu kombina içinde )'~1 
(teknik bir iş bölümü) değil· al 
zamanda baş mühendisten ırıc~ııO' 
cısına kadar bütün bu çatı 81 ırl 
çalışanların biri birlerine olan se ~ I 
ti, şefkat ve kardeşlik hisleril;) tt' 
rülmüş bir de (insani iş böHiil'lıı tıi1 
şekkü! etmiştir. Ben, fabrikanı~ ô1 
tarafını başardığı büyük işlerde 
ha yüce ve muvaffak bulduJll· ~ı 

Bir takım ekonomistler, iş ~r.t' 
münün fazla tekamülünü, rn:ı"1,ı:ı 
!eşmenin insanın çalışma ıe' tf 
baltaladığını iddia ediyorlar, bı.I· 
ki doğru. tıil 

Fakat biribirlcrinin üzeriııe eO 
tün mc.>nsuplarının fıdeta .tit!ııı' 
biribir]erinin her türlü ihtıS8çıı t 
alakadnr olduğu ve çalışanl:ı;~nıı 
türlü istirahat ve ihtiyncı ~lıde ı 
düğü höyle bir müessese içııı ı.s ~ 
rucu da olsa çalışmak, bir ıe'' rg1 ti 
değil, belki de teşvik ve işe se' 
ğurabilir. tttl~ J 

Fabrikadan ılık hisleri~. B) tıı.J(. 
Ayrılırken de bizim için uÇ . ı;eO 
saat dolaşan değerli idare şefı 80ı~ 
ye teşekkür etmeyi de unutfll Jtl~ 

Coi Nusret Safa 

ff• 
Tinyol'u aradım. Bulamayınca bir 
taksiye atladım, eve döndüm. 

- Tabii taksinin numarasını al -
madınız. 

yazık ki kiı.fi değil. Ne yazık ki, di
yorum, zira, sizi tevkif etmekle hiç 
olmazsa bırisinin hayatını kurtar -
mış olurdum. 

Senter kalktı, çıktı, gitti. Şimdi 

sıra Perlon'un sorguya çekilmesine 
gelmişti. Müfettiş zile bastı. Polise, 
Perlonun getirilmesini söyledi. Tam 
bu esnada telefon çaldı. Milfetti~ aç
tı ve: 

- Neden? 

- Şimdi, dedi, Nestor Gribbenin 
katli esnasında nerede olduğunuzu 
söyleyiniz. Tuhaf tesadüf değil mi? 
Her iki cinayetten sonra hemen siz 
görünüyorsunuz. Bilhassa son sefc

- Neden olacak. Katledilmeyip rinde sizin nereden çıktığınızı ve ni-
gcri kalanlardan şüphe edilmesi man- çı·n g ıd·w· · · d v b 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. İcabında 

•• 91' 

ve biit~JJ ~'' 
günde uç 

- Ne münasebet? 
- Eve döndüğünüzü gören olma-

dı mı? Meselii. kapıcı. 

e ıgınızı sor ugum zaman, a-
tıkidir ve masum olduğumuzu ispat na, Sentcr ile tamamen şahsi bir me
e~c.bilmek için ancak katledilmemız sele hakkında görüşmek iizere gel-
lazım. miş bulundııihınuzu söylcmistiniz. 
Müfettiş Lu sözlerin doğru oldu- (Deuarnı var) 

şe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. 
.~ 

Taklitlerinden sakı •" 
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Deniz levazım Satmalma Komisyonu Uanlan ( ·-----------
Cinml 

Kuzu Eti 
Koyun eti 
Sığı re ti 

Marmara Ossübahri Satınalma Komisyonundan : 
Kilosu Tahmini fiah Tutnn ilk t.cmina.b 

20.000 
25.000 
30.000 

Kuruş Lira Lira Kunış 

30 6.000 
40 10.000 
2, 7.500 

23.500 176:J 

ver ıg 1 gun 

Ankara garnizon birlik ve mües
seseleri ihtiyacı için 154 ton pirincin 
12/10/937 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. P irin
cin tutan 26180 lira olup muvakkat 
teminatı 1963 lira 50 kuruştur. Şart

namesi 131 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. İsteklilerin kanu
nun 2 Ye 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını ha,·i 
teklü mektuplarını yazılı gün ve sa-

Komutanlık deniz eratının yıllık 
ihtiyacı için yukarıda cinsi '\'e mik
tarı yazılı üç kal<?m et kapalı zarf 
usuliyle satın alınacağı ve eksiltmesi 
23/Teşrinievve1/937 cumartesi günü 
saat 12,30 da İzmitte Tersane kapı
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname, Ankara \·e İs -

tanbul Levazım amirliklerinden ve 
komisyonumuzdan bedelsiz · olarak 
alınabilir. İskklilerin yukarıda yazıl 
ilk teminatıarile birlikte kanuni ve
sikaları havi teklıf mektuplarını mu• 
ayyen gün ve saatten bir saat evve -ltalgan donanmasının 

lutfile kurtulan 
arasından tesadüf Ün 

l atten bir saat evveline kadar Anka
ra levazım amirliği satınalma ko -

i
line kadar komisyona vermeleri. 

c6785> 

gıncaga 

donanma geni 
kadar Narada 

harp patla
kaldı 

misyonuna \•erm<>lcri. 
c436> c636h 

* Ankara garnizon birlikleri ihtiya-
cı için 720 ton gürgen odununun 16/ 

Marmara 
Cinsi Kilosu 

.. :ıı: 

Üssübahri Satınalma Komisyonundan : 
Tahmini fiatı Tutarı ilk teminatı Mevkii 

s. Ura Lira 

Bahriye 
bir şeye 

{Bu ·· 

nezareti kös dinlemişti, hiç 
ve ş·kayete aldınş etmiyordu 

10/937 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Odunun tutarı 15480 lirn olup 
muvakkat teminatı 1161 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda pa
rasız görülebilir. İsteklilerin kanu
nun 2 ve 'a maddelerindeki vesika 

-- Kuruş 

Ekmek 360.001) 10 36 
Ekmek 170.000 9 61 

Komutanlık teşekkülündeki kara 
erlerinin yıllık ihtiyacı için yukarıda 
miktarı yazılı ekmek ayrı ayn ka
palı zarf suretile satln alınacağı ve 
eksiltmeleri 25/Teşrinievv<?l/937 pa
zartesi günü saat 11 de Merkeze ait 
olanı ve Darıcaya ait olanı da saat 
15 de İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacaktır. 

Merkeze ait şartname 187 kuruş be-

-- ~ 
37296 2797 20 Merkez için 
16337 1225 28 Darıca 10. 

topçu alayı 
için. 

1 del ile 'e diğeri bedelsiz olarak An
f kara ve İstanbul ~evazım amirlikle
rinden ve komisyonumuzdan alına

bilir. İsteklilerin yukarıda hizalarm-

b<ıJıh ~n. ~e donanma ba§katibi, 
bi Jl·rıYelı ıf adesi ile komodor kati -
detı tnbaşı Jhsanın beyanatını neşre 
1t<ıı anı ediyoruz. Binba§ı 1hsan, dün 

Yanın ·1~ 
11tQnı •• '"'nıharoi J:arşısında Os· 
hııın 1 don?~masmın nası? bir gaflet 
tdiy 'llı<zn ıçındc yüzdüğünü hikaye 
birıeor .v.e.: bunu Balkan deniz har
bi,. hff'1:1§ın mazisini aydınlatacak 
Sl(n d dısc olarak naklediyordu. Bu
tlan de beyanatına bıraktığı nokta-

ct:am ediyoruz.] 

cı.::ı~satıiye y~ını~ getirdiği emri 
l'f!t i . tan sonra, ne müthiş bir vazi. 
tıla~~dc ve karşısında olduğumuzu 
atat · Amiral bana: c Vahim bir el' atlatıyoruz. Belki de İtalyan 
\~ b· asına ynkalanacağız.> der -
~ili 1: taraftan da donanmaya emir
f\ı ldi ~Şaretıe wrdiriyordu. İlk emir 

c .Stıı;ı 
Ge . n. donanma f 
C'e llıılcri hazırlayınız .. 

Panele...: .. ·1 d' . 
litık. · •ntzı ı ızar e ınız .. 

nıİtti •tonet, ltalyaya Winı1tarp et -
t, 

'l'cı'7ı . 
dıl'tıı Yolla Çanakkaleye istim kal
~ ız ... 
iidn1· 

A!Ua~ 1 açıklarına geldiğimiz vakit 
neti 11• 'ili . , 'l' .ı.vu ye. 

b <l.tbin]' • d -•1.ah- . erım e arıza var .. 
n,~ "'\!I1ni Vh-1: O Tir" M .. · A 

--<.q tanı ""'uı. nu ı u1ga-
~~'atn na bıraktık ve biz yolumuza 
ldı, he :ttik. Herkes heyecan içinde 
t dt!n l>ıtniz İtalyan donanması ne
CaJt .. d[ıkacak, bizi nasıl karşılaya
~!, tl'Sa~: ~kleşiyorduk. Muhakkak 
~rtıtta Uf Yardım ediyor, Amiralın 
ltqlYan ~ ~ıkarken cenuba seyredişi, 
ha~ ıstıhbarat teşkilatının yanlış 

" Veriş· b' . b· Htıakk ı ızı kurtarıyordu. 
ıt ~t oleye girer girmez, geniş 

rn.itı~i~ al?ık ve .. Nfira önünde de
'l'ıtı lıu: Bızden sekiz saat sonra da 
tua"<:n Jgfuı ana gemisi yedeğinde 
l3'1t;t olarak geldi. 

Al'ı HARBİ ÇIKINCAYA 
lşte bu • KADAR.. 

~lığı .~nden ta Balkan harbinin 
~erina güne kadar donanma istim 

".ı~ t~1;e Çanakkalede kaldı. Yal-
~lt 11 ...... olar karakol vazifesi gör-
ta ..... ~e ıf·b 
~ Sılt.ıl•o 1 ° etleşerek Boğaz ağzı-~ira; ar, donanmanın diğer kıs· 
~~u Vazi an kıpırdamıyordu bile. 

~ iist··:Yet kar~sında Amiral Ta-
l Uste Bahr· N . 1at tnan<Lı. ıye ezaretine, 
\ctj,, nlık vckfıletine rapor-

~ .,or ı::·k-
b· lllanuı b ~ı ay:tler yapıyor, do-
tıl.t harp v ~ Vaziyetinin her hangi 
llı halde b azifeSini ne halde, ne is -
cı· l.srarıa ~ya ınüsait o~ıdığı-
j'~du . a er veriyor ve .. ilave e-
'.u • 

~d onanma A 

t 11 ıtl'll.ak rn!I ~amilen fstanbula 
Jıq teker ~~rnkun değilse gemile
l't'.q~~attırılın er Halice aldırılması, 
'td 1 lazıma ası, noksanlarının ik
lh 

1 
€cçrni"' ır. liele havuzlanma mi-

lttla ı. "'i olan t . r "'a luzı orpıdolar için bu 
r a~at h llldır., 

!'}' ' ~ahr· 
b <lda 1Yc Nezaret· b··t·· b •t h Ve ll'la ı u un u 

ll atde günü~~.zat.~ karşı lakayıt 
~ Atl(/\1-i u gun ediyordu!. 

• t thaYet •"" liARBt PATLIYOR 
tı. \t .oalka h . 

bır e .. 111. t n arbı de geldi 
~ "' ebr ' " td raprn-.. ıgntta, Aıniral Ta· 

•.. 
• I • 

,..) "J ~~~:;Av~"' • 

B alkan h a r b in in patlak verdlOlnl aonanmaya bildiren 
telgrafın komodör k~tlblnde mahfuz sureti 

ha şu telgrafla donanmaya bildiri .. 
yordu: 

DONANMAYI HÜMAYUN KU
:MANDANLIGI VEKALETiNE 

Mebde' doksan beştir : 
Karadağ hükumeti şehri hali ru- ! 

minin yirmi beşinci gününden itiba
ren Devleti Osmaniyeye ilanıharp 

ettiği ve Bulgaristan ve Sırbistan ve 
Yunanistanın da kariben kat'ımü
nasebat ve icrayı muhasamat etme
leri melhuz bulunduğundan icap e
den tedabiri mütemmimei askeriye
nin bir dakika fevtedilmiyerek son 
derece sür'atle ikmali ve düşmanla
rımızın muhacematına müsteinen 
billah kemali şiddetle mukabele e
dilmesi Meclisi Vükelaca tezekkür 

edilip bu bapta iradei seniyei cenabı 
padişahi şercfsudur buyurularak 
Harbiye Nezaretince icap edenlere 
tebligatı muktaziye ·cra kılınmıştır. 

- 27 Eyllıl 328 

B ahriye Nazın namına 
Masarif at Reisi 

RASİM 

Yalnız şu vesika bile zannederim 
ki, İtalya harbini takiben Balkan har
bine giren Osmanlı İmparatorluğu
nun, içinde yüzdüğü keşmekeşi gös
terecek en kuvvetli vesikalardan 
biridir. Fakat, vaziyetin k~mekeşe 
tahammülü yoktu. Donanmayı ya 
var olarak kabul etrn~1t, yahut t a 
etmemek lazımdı. 

(Devamı var) 
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İki ah haplar İstanbul Birinci Ticaret mahke -
mesinden: 

ve teminat makbuzlarım havi tek
lif mektuplarını yazılı günü ve sa
atlerin J:>ir saat evveline kadar leva
zım amirliği satınalma komisyonuna 
vermeleri. c447> c.6386> 

* İzmirde hava kıtaatının 198 bin 
kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. İhalesi 
11/10/937 pazartesi günü saat 16 bu
çukta İzmirde Kışlada Müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu 
tutarı 21780 liradır. Teminatı mu -
vakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İstekliler Ticaret Odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde \1C şartnamesinde yazılı vesi-

lda yazılı ilk teminatlarile birlikte 

kanuni vesikalarını havi a)Tı ayrı 
teklif mektuplarını muayyen gün 

1 
ve saatten bir saat e\'Veline kadar 
komisyona vermeleri. c6787> 

• . .. 
Marmara Üssü bahri Satıoalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmini fi at llk teminab Tutarı ' 
Kuruş S. Ura Kuruş Lira -- ------Ekmek 400.000 9 61 

Deniz eratının yıllık ihtiyacı için 
yukarıda miktarı yazılı ekmek ka -
palı zarf usulile satın alınacağı ve 
eksiltmesi 22/Teşrinievvel/937 cuma 
günü saat 15 de İzmitte T€1'sane ka
pısındaki komisyon binasında yapı
lacaktır. Bu işe ait şartname Anka
ra ve İstanbul Deniz Levazım amir-

2883 38440 
tiklerinden ve ko~·onumuzdan 

193 kuruş mukabilinde alınabilir. İs

teklilerin yukarıda yazılı ilk temi • 
natlerile birlikte kanuni \•csikalarım 

1 
ha\•i teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline ka-

1dar komisyona vermeleri. c.6786> 

knlarile teminat ve teklif mektup- ı ...... Kı·myager ...... :\ 

1 
lannı ihale saatinden en az bir saat Askeri fabr ika lar 
evvel komisyona \'Ermiş bulunacak- ıı Hu··sameddı·n ıı ' .. ____ ı_ıa_n_ı_a_r_• ___ _ 
lardır. ~452> c6429> 

w ı T ·a t ht·ı· 100 k t ı Tahmin edilen bedeli 1489 lira 30 -r am ı rar a ı ı uruş ur. . . A 

üiyarıbekirde kolordu ve tayyare. ı Bilumum tablilat. Eminönü Emlak ı kuruş olan 8 kalem galvanizlı lama 
alayı eratının ihtiyacı için kapalı ı ve Eytam Bankası karpsında ı \·e galvaniz boru Salıpazarında As· 
zarf usulile üç yüz bin kilo fabrika ı izzet Bey Ham. ı keri fabrikalar yollıımasındaki sa-
unu satın alınacaktır. 15/10/937 cu- ı .......................... ı tınalma komisyonunca 19/Biriciteş-
ma günü saat 11 de ihalesi yapıla- Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk rin/937 salı günü saat 14 tc açık ek
caktır. Muhammen bedeli otuz iki mahkemesinden : siltme ile satın alınacaktır. İstekli-
bin iki yüz elli lira olup muvakkat İstanbulda Aşire!endi caddesinde lerln 111 lira 70 kuruşluk ilk temi-
teminatı iki bin dört yüz on dokuz t1 B ·ı M ı ··d·· l 46 numarada Trakya mağazası sahi- na arını eyog u a mu ur üğüne 
liradır. Şartnamesini görmek iste - t k 2490 N ı ,_ 

bi Benezra, F1ntz ve Eskinazi taraf- ya rtara o. u ıı:anunun iste-yenler bir lira 62 kuruş bedel mu - d w 

kabilinde Kolordu levazımından a- !arından Ziraat Bankası Galata şu- igi '·esaikle 0 gün ve saatte komis-
yonda bulunmaları. c6699> 

labilirler. İsteklilerin mezkur gün besi tarafından kendilerine keşide * 
,.e saatten bir saat evveline kadar edilmiş 3/6/937 tarih ve 10834 sayılı Muhammen bedeli 110 lira o1an 
teminat makbuzu, tlc ret vesikaları 

278 lira 78 kuruşluk çekin ziyaa uğ- !Bak .. ırköy Bar. ut Fabrikası .arazisi dave teklif mektuplarını Kolordu sa-
raması hascbile iptaline karar itası hılınde yetışen otların hır seneliği tına1ma komisyonuna vermiş bulun- s 

maları. .453» c6430> talep ve da\•a edilmiş olmasına bina- ahpazarmda Askeri Fabrikalanı yol 
Jf. I en yapılan tetkikat neticesinde se- lamasındaki Satınalma Komisyo - • 

nunda şartnamesi veçhilc açık art -
150 bin kilo sığır eti yeniden ka- nedin bedelinin tediye edilmem€si tırmaya konulacaktır. İsteklilerin 

palı zarfla eksiltmesi 22/10/937 cuma hususunun ihtarı suretile 45 gün zar- 825 kuruş muvakkat teminat para _ 
günü saat 11 de Sarıkamışta Askeri fında mahkemeye ibraz edilmediği sını her hangi mal müdürlüğüne ya· 
Satınalma Komisyonunda yapılacak- takdirde iptaline karar verileceği tırarak alacakları makbuzla 22/10/ 
tır. Tahmin bedeli 25500 liradır. İlk 

birer haf ta fasıla ile üç defa resmi ve 937 tarihine rastlayan cuma günü sateminatı 1912 lira 50 kuruştur. Şart-
a gayriresmi gazet<?1erle ilanen tebli- at 14 de 2490 No. lu kanunun maddei namesi, komisyon an parasız ola -

rak alınır ve görülebilir. Evsaf ve gat yapılmasına mahkemece karar 1 mahsusasındaki vesaiki hamilen ko-ı 
şartlarını görmek istiyenler, her gün verilmiş olduğu ilan olunur. (141) misyonda bulunmaları. Şartname 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli Komisyondan her gün alınabilir. 
edilen ihale santinden bir saat evvel Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha- c6807• 

kimliğinden : 
bu işe yeter teminaUarile birlikte 

936/503 teklif mektuplarını ''e ticaret vesi- İstanbul Bclediy<?sine izafetle, Be-
k l · b ı kl h şiktaşta Sinanpaşa medresesinde t3 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden : 

Almanyada Trier şehrinde TRİ - .a arın~ v:rmış u unac~ arı ve a: 
ERER WALZWEK AKTIENGEZEL- rıç.trn .ıştırak c~ecekler.ın de bellı 

. edılen ıhale saatınden bır saat evvel 
LCHA~ fabrıkası avukatı MARKO 1 yetiştirilmek şartile 2490 sayılı ka-
NAHUM un Galatada Mahmudiye nunda yazılı vesaiki postaya vermiş 
caddesinde 144/146 No. lu dükkanda ve göndermiş bulunacakları . 
ve Şişlide Bulgar caddesinde Şifa c5lh c6814> 
yurdu ittisalindcld Haydar evinde 

mukim tüccardan MÜNİR KRAL a- Üsküdar Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: 

leyhine aval suretile imza ettiği Çengelköyünde Bekar dairesi Def· 
(873,40) Rayışmarkhk poliçaya müs- terdar sokağında 64 No. da sakin Ay
tenid ödeme emrine vaki itirazının şenin kocası Lalelide Tayyare apart
ref'ile iflasına ve müddeabihi mah- manlan kar~ısında Kaska caddesin
keme veznesine depo ettiği takdirde de 8 No. Iu kanatlı apartman 7 No. 
mukabili o1an .(450) TüRK lirasının lu dairede mukim Hakim Niyazi nez
tahsiline dair ikame ettiği davaya dinde sakin Ali aleyhine açtığı bo
ait arzuhal sur t · ·· dd . 1 h. . şanına ve nafaka ve tazminat dava -

. . . . e ı mu eıa ey m şun· sından dolayı müddeialeyh Aliye 

Anadolu Kavağında Mirşah Çeşme 
1 numaralı . odada oturan Derviş ile çıkmazı sokağında 11 N o. da oturan 
Beşiktaşta Rızapaşa hanında 11 nu· Seniha Tüten tarafından Bcyoğlunda 
maralı odada oturan müteselsil kefil Tepebaşmdn Dandirya pasajında Bos. 
Emin aleyhlerine ikame eylediği 47 for birahanesi müsteciri Cemil aley
lira 25 kuruş bedeli icardan alacak hine açılan sulh teşebbüsü davasın
davasının cari muhakemesi neticesin- da: muhakeme günü davacı geiip 
de : dava edilen Cemil ikametgiıhı -

Tafsilatı zabıtnamesin..de yazılı ol· meçhul olduğu mübaşirin meşruha
tından anlaşılmış olduğundan ilanen 
tebligat icrasına knrnr verilmekle 
dava edilen Cemil'in muhakeme gü-

duğu veçhile mübrez mukavelenin 

müddeialeyhlerden Dervişe aidiyeti 

yeminden imtinaı ile ve mezk\ir mu- lnü olan 2/11/937 tarihine müsadif 
kaveleni nzirindeki imzanın kefili salı giiQü saat 11 de Beyoğlu Dör -
müteselsil Emine aidiyeti istiktaptan düncü Sulh Hukuk mahkemesinde 
imtinaı ile sabit olmuştur. Her ne hazır b~.ı~.nm~. nksi . takdirde gıya-
k d h ·t ·· dd t k 1 d hında goı ulecegı teblıgat makamına a ar ı amı mu c mu ave e !'n _ .• 

kaim olmak uzcrc ılan olunur. (585) 
sonra geçen 8 gün için üç misli ica- I~=;:;:::;::::::::=====:;;==:::::;;::====.. 

· -·u Bah · 
· rıye Nezaretine 

' ....... Ltl!~· bonanın 
l'~ lldıyeniıı ı~ llleflüç bir haldedir 

gut·ı .11.ona · 
ları h a :Sarb anseleri bozuktur. 
tl!! t arap b· aros'un kazan boru-
\> llıtıir ır halded · 
~ıfQ . edilmea·k ır. Tarbinleri 
~"'-Qr lfa ctl'll"l ı çe bu gemilerin 

_[Kutup taraflarındaki pengoen 

kuşları meşhurdur. Bu 1ıayvanc1kla

rın duruşu, tıpkı insanınkine benze

diği için insanların pc!lgoenlerden Ü· 

remi§ olduğunu bir §aka olarak söy

liyenler de vardır. Bunu bir tarafa 

dıkı. ıkametgahı belli olmadığından tebliğ edilmek üzere gönderilen dava 
teblıg edilememiştir. istidası tebliğ ilmühaberine muma _ 

Mahkeme Reisi bu tebligin ilan ileyhin kardeşi Bakim Niyazi üç se
nedir kardeşini görmediği ,.e yanın-

yolile yapılmasına karar vermiş ve 

usulün 183 üncü maddesine aöre 
o 

8/11/937 pazartesi günü saat 14 te 

muhakeme icrasını tensip eylemiş

tir. Tebligi Iazımgelen arzuhal sure-

da olmadığı ve nerede olduğunu da 
bilmediğini beyan ettiğinden bila 
tebliğ iade edilmiş ve mahkemece de 
müddeialeyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen tebligat icrasına 
karar \•erilerek bu baptaki dava is-

rei muzaafa şart ittihaz olunmuş ise 1[13s6 Hicri 1 1353 Ramt 
de borçlar kanununun 161 inci mad- . Şaban Eylül 
desine tevfikan 3 misli şart cezai fahiş 2 24 
görüldüğünden iki misli olan yedişer 
liradan dört buçuk aylığının tutarı •• 
bulunan 31 buçuk liranın yüzde 10 

ücreti vekalet ile birlikte tahsiline 

ve müddeinin fazla ' ldiasının red-

YıJ 1937.Ay 10, Gün ?.80, Hız;;I5s 
ı 7 B. Tetrln : Pertembe 

o .ı d l'. ... erin . • \la b C'~ıl<i· e nnkan m t b l.l ır. F'ilo . A u a-
!t • ltitııt "aziycttea· hllaya gelince, 
'ilt) n h· ır. 't?e a· . 

oı.._ •zrn ı· . "" n ısınden 
~ ··•<ıd • ı ıfa t 

1 ~ tgı o·b· e ıncsine im -
l cıllnb "'1 1 al ı · l ia b k Uec<'k h e ade hizmetleri 

.: t 13ahı·iy~ al~e değıJdir.> 
ı .Nezareti, sanki 

hubeıa 
· . ar değilmiı:: 
ısesıni b" ~ 

ır kere da-

I bırakalım. Fakat Londra Hayvanat 

Bahçesinde bulunmı pengoenlerden 

bin oraya gelip gidenlere kendini 

çok sevdirmiştir. Sonbaharın serin 

1ıaı·asında üşümesin diye bu kıışa 

ti ve davetiye mahkeme divanhane
sine asılm~tır. 

Müddefafoyhin dava arzuhalıne 
önü ve atkı getirenler de vardır. Re- 30 gün zarfında cevap \'ermesi Ye 

simde görüldüğü ü=cre pengoen Lon- muayyen günde mahkemeye gelme
dra ~ocuklarından biri tarafından o
oradan e>raya 9c::clinlmektedfr. 

si lüzumu bu ilan ile tebliğ olunur. 

(591) 

tidası suretile 8/11/937 pazartesi sa

at ona daveti mutazammın davetiye 
\•arakası da mahkeme divanhanesine 

talik edilmiş olduğundan da\·a ar -
zuhalinc karşı 20 gün zarfında cevap 
Yermek ve ye,·mi mezkürdn mahke
meye gelmek üzere keyfiyet ilan o
lunur. (583) 

, t' 

dine ve 61 kuruşun müeccel ilam 

harcile 358 kuruş masarifi muhakP.
menin müddeialrvJılere aidiyetine 
Derviş hakkında kabili itiraz ve tem
yiz ve Emin hakkında kabili temyiz 
ol il" ak üze re karar verilmiş ve ika-

mctgfıhlarınrn meçhulil eti hasebile 
işbu hukuın huUıs::ısı teblig maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(600) 

akitler 

Güne~ 

Öğle 
ikindi 
Akşara 

Yatsı 

mı sak 

V sati Eunl 

sa. d. sa. d. 

6 03 12 20 
12 02 6 J9 

15 15 9 32 
17 42 12 0) 
19 14 1 30 
. 4 25 10 4~ 
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iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

FEVA 5 Kuruşluk 
ile yeni bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilhassa üniformaları, haJı,çuba ve kumaşları, boyunbaft ve nazik 

ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensucatı 

Bir DAKiKA iCiNDE TEMiZLER. 
Alındnyanın yeııi icadettiği bu şayanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. Dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazanmış 1 ır. 

SONBAHAR GELDi 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN 
-

EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA. 

.. GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

KiRALIK APARTMAN DAİRELERİ 
Mercanda Emin paşa sokağmda Örücüler yokuşu Köşe başında 

her tarafa yakın Mercan apartmanında bütün konforu havi üçer 
dörder odalı daireler kiralıktır. Kapıcıya müracaat 

İnhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teftiş kadrosunda münhal "125,, lira 
Ü crctli beş Müfettiş muavinliği için 15-Teşrinisani-937-Pazartesi günü 
Sirkecideki Teftiş şubesi binasında tahriri bir müıı;abaka imtihanı 
icra edilecektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şifahi 
Jmtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan 
derece itibarile Beşi "125,, şer lira ücretle Müfettiş muavini namzedi 
olarak kabul edilecektir. 

Müfettiş muavinliğinde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak 
mesleki bir imtihan neticesinde muvaUak olanlar • 150,, lira ücretli 

Müfettişliğe terfi ettirilir. 

imtihana girebilmek için aranan şartlar : 

1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veyıthut 
Yüksek Ticaret ve lktısat Mektebinden veya derece ve programları· 
nın bunlara muadil oldug-u Maarif VekAletince kabul edilen Ecnebi 
Mekteplerin bir inden mezun oimak ve Memurin kanununun aradığı 
evsafı haiz olmak. 

2 - Fransız, lnıı-iliz ve Alman lisanlarından birine " o lisandan 
Türkçe ve Türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede ,, vakıf 
bulunmak; 

3 - otuz baş yaşından yukarı olmamak 
ikmal etmış bulunmak ; 

4 - Yapılaack idari tahkikat neticesinde 
haiz olduğu anlaşılmak. 

ve fiili askerlik hizmetini 

Nüfettiş olabilecek evsafı 

5 - Vücudunun seyahat meş :1 kk11Llerine mütehammil olduğu Hükü
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek, 

6 - Müracaat talibin muhtasar tercümeihalini de ihtiva etmek üzere 
kendi el yazisiyle yazılmış bir istida ile 4. Teşrinisani-937 Perşembe 
günü öğleye kadar yapılacak ve bu istidanın zirinde tali~ hakkın· 
da malümat alınatilecek en a:ı iki kimsenin isim ve muvazzah ad· 
resi aöı;terileeektir. Geç yapılan müraccsatlar nazarı itibare alınmaz. 

Müracaat istidasına bağlanacak vesikalar: 
l - Mektep şahadet:ıamesi 

2 - Nürus hüviyet cüzdanı 

3 - A~kerlik vesikası 
4 - Sıhhat raporu 

5 - Polisten alınacak hüsnühil kağıdı 

6 - 6 <\det 4,5 X 6 cb'adında fotoğraf 

imtihan programı : 
t - Maliye: Vasıtalı vngiler \'e inhisarlar, Muhasebei Umumiye 

kanur.u etıkamı 

2 - lktısat : istihsal, tedavül, inkisam ve istihlak, 

3 - Mali ve T icarf hesap : Faizli hesabı cariler, Borsa ve Kam• 
biyo mnamelatı 

4 - Hendese satıh ve hacim ölçüleri. 

5 - Ticari muhasebe ve usulü defleri. 

6 - idare hukuku \'e nıcmurin muhakemat kanunları, ceza usulü 
muhakemelerinden tahkikat bahsi, memurin suçları hakkında 
ceza knm:nu hükümleri, kanunu medeni ve borçlar kanununun 

m-tli hükümleri. 

7 - Türkiyenin tabii ve lktısadi coğrafyası, lnhisarların tarihçesi 

8 - Ecnebi iisnnı. 

imtihanda muvaffak olabilmek için bu denılerin her birinden en az 6 
numara almak ve numaralar va,atisi 6,66 yı doldurmak lazımdır. "6813,, 

PATI 

Antivirüsle tedavi 

HASAN DEPOSU 30 Kuru,tur. Toptancılara tenzllAt 

.1 Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
Varken ıstırap çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mütevellid bütün 

a~rı, sızı, sancılarla nezleye 

romatizmaya karşı: 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

... 

Akay işletmesinden: 
Akay işletmesine ait Aıapkapıda Levazım anbarı ile Kasımpaşada 

Cami altı anbarlannda mevcut mulıtelif ülcins müstamel eşya 25 ilk 
teşrin 937 pazartesi günü sut 14 de açık arttırma ile sablacaktır. 

Eşyayı ve listesini görmek isteyenler hergün Azapkapıda levazım an
bara Ba~ Memurluğuna ve arttırmaya girmek için yukarda yaztlı gün 
ve saatte % 7,5 teminat akçelerilo Azapkapı levaıım anbarmda satış 
heyetine müracaatları. "671411 

Gümrük Muhafaza Genel 
komutanllğı lstanbul Setınalma 

Komisyonundan: 
1 - 1256 Çift maakayış rnahmuzun 8-10-937 Cuma günü saat 11 

de müteahhit nam ve hesabına eksiltmesi yapıl!lcaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 816 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - l!!teklilerin ilk teminat olıarak 62 liralık vezne makbuzu veya 

Banka mektuplariyle birlikte o gün Galata eski ithalat Gümrüğ'ü 
binasındaki Komutanlık Satınalmı Komisyonuna gelmeleri. "6371,. 

Keşif bedeli 1519 lira 87 knruş olan kanlıkavak su memurluğuna 
yaptırılacak kagir bina açtk eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. h 
kanunda yazılı vesikadan başka Eelcdiye fen işleri müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 139 lira 90 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 8· 10-937 cuma günü saat 14 de Daimt 
Encümende bulunmalıdırlar. (BJ •6468,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı ls
tanbul Satınalma Komisyonundan : 

1. - Alman yapısı motörlere ait yedek parçaların kapala zarfla ek• 
siltmesine istekli çıkmadığından 14-10-937 Perşembe günü saat 15de 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 5876 lira 80 kurnştur. 
3 - Şartnamesi komisyondad r görülebili r. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektupları ve kanuni vesikalarile o gün Galalada Eski itha
lat Gümrü~ü binasındaki komisyona gelmeleri. (6518) 

________ .. , Sultanahmct 1 incı Sulh H. Mah -

lkemesinden: 

Modellerimizi kopya, biçi ıni· 
mizi taklid edi;ıorlar. Birini!i 
nevi lngiliz kumaşlarından 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK· 
LARA mahsus trençiwtlar. 
muşambalar, koverkollar ve 

İstanbul Maliye Muhakemat Mü -
dürlüğünc izafetle vekili avukat Va

jhit .Sayın tarafı~dan Beyoğlu Mcş -

1 

rutıyet mahallesındc Dere sokağın • 

da 25 sayıda mukim Virjin Mardin

! yan aleyhine pul cezasından dolayı 
22 lira 33 kuruşun faiz ve masaı ıfi 

;\<;;_ Q.A(\JL 
cT "·G 

~v; \ rı-ltR n;ı~u::ı iZAHATI G i Ş~L.El2 1Mi ZOE'.N AL. I N 1 ı 

~~ · ~;~WOLANHb~ANk'ONi 
tisTEJtO~ f(Al2A~OY. PAl .. AS ALAl[~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı~ 
lstanbul Satınalma Komisyonun~•"~ 

1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının kapalı zarfla eksııtrn;ı..ı 
LŞtirAk edenlerin teklifleri pahalı görüldüğünden 25· 10·937 Pas 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktur. 

2 - Tasınlanan tutara 6513 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Cöiülebllir. ,. 
4 - lıteklilerin ilk teminat olarak 4~9 liralık vezn_e ~a~buzu ::,, 

Banka mektupları ile o gifn Galata eskı lthalAt Gumruğu bın 
daki Komisyona gelmeleri "6811,, ___./ 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
roanlolarını 10 sene v-aranti ve 

ay vade ile kefaletsiz oıaraK sat• 
maktadır. Anadoluda bulunan müş· 
terilerimiz için ayni şeraiti kabul 
ediyoruz. 

Mahmutpaşa, Kürkçü Han içerisi 

B E Y K Ü T;~~:sn 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk mah
k emcsinden : 

Çolıımo kudıetımiı ozoııyorı 
elimizden hı~bır ıemiı il ~ıkır.~'Or v• 
herıey bııde holsıılık, o!'ırı do§Jıvyor. 

lıte burada . ·rl 
. Jıtıic:; 

VALIDOL imdadımı~ ..ı 
• dl,,... 

Onu bır kır• tecrübe ediniz. Kendı~ 
bir çalııma ıevkınin uyo~dığını ıı6 'ftl .,, 

VAUOOL damla. ıoble' ~ 
halinde tıer ecıaned• 

gabardin pardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait. 

le takdim ediyoruz. 
MÜSA VI CiNSTE iSE ..• 

j Tarabyada Böğürtlen sokağında 
76 No. da mukim Anastasya tarafın-

muhakcmc ve ikreti Vekalet tahsıli ı · in 
d T k · d F Bunların iza esırı 

talebilc mahkemenizin 934/894 sayılı da~ Bcyoğlun a. a sım :_ ırın so- en kal'i devasıdır· t.ı 
dosyasile açılan alacak davasından kogında 14 No. ıu İzmaragın hane - ıtl' ... 
dolayı ikamı:tgahınızın me!ihuliycti sinde mukim Kosti oğlu Petro aleyhi- İstanbul Yedinci icra r·Mf1l 

DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazalar1 
hasebile ilanen yapılan tebligata rağ- ne mahkememizin 937/303 No. lu ğundan: ~ t 

I I•••-••-••••- men mahkemeye gelmediğinizden aosyasilc açılan gaiplik davası üze- Bir borçtan dolayı mahctııvet~~ 
•

1 

SATILIK HANE gıyaben icıa kılınan duruşmasında: rine mumaileyhin gösterilen adres - paraya çevrilmesine karar JP~ 
. Ayaspaşa Alman Sefarethanesi altı Müddei vekilinin talebi veçhilc, .ınüd- de buluı1amamasından dolayı da - yemek ve çay takımları, "'.,e"' 
(ÇÜ ) k - 5 1 dcialeyhin mahkemeye gelip dava - ,.a arzuhali ilanen teblig edildiği hal- cins ve bü~·üklükte halda!~ '"'._;/ 

1 • tevav so agı numara ı J ıı.ı ~~ .... 
1 sını takip etmesine aksit akdirde da- de müracaat ctmemis ve durnşma takıınları'le bir ad. t ınotôr 
köşe baş ı, Ilamidiye çeşmesi kar- • ,, . . ..ıı 

! vasının reddolunacağından bahisle gününün ilanına rag-mcn mahkemt!- dı'kı·ş makı"nesi ve sair e 14 p· 
şısında boyalı ve muşambalı, ka - 1 l" k b t ~ muame e ı gıyap ararının te liğine ye gelmemiş ve ahiren ittihaz olu _ . ·· sata 0tı 
lorifer, sıcak su, terkos, elek - karar verildig-inden ilan tarihinden d h' T d'Jd·-· 11/10/937 pazartesi gunu: ·sıss1 1 

nan gıyap kararı a ı ı an e ı ıgı 16 ya kadar Şişii Bomontı 1 
A f'IO 

trik, havagazı ve telefonu ve bütün itibaren 5 gi.in içinde itiraz etme - halde yine ispatı vucut etmemiş ol- ı -s ttf 
konforu havi sarnıç, kuyu, altı oda, dig'ii ve muhakemesinin icrası için kimyager qu:ki apartman ııJ< 

masından hakkındaki duruşmanın ıurıııc ,, 
ıki sofa, iki tn;lık, iki mutfak ve ça- tayin kılınan 19/11/937 tarihine rast- daire önünde hazır ..ıu 11 5~.,a) 

k k d k. k t 1 rnaşırlık üç alaturka bı'r alafranga np- lavan cuma gu··nu·· saat 10 da mahke- gıyabında icrasına ve rnumaıleyh mur tarafından açık ~ttırrtı ('1"'. Kan çıbanları, el ve aya parma ·tarının araaın a ı ·aşın ı ar, J 

k 1 · k ı h Pctronun hayat ve mematı hakkınca ur 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş tesane ve uma ı mu emme amam mede bizzat veya tarafından tasdik- tile satılacağı ilan olun · _,1--d 

ınalümatı olanların tarihi iland..ı!i i- -- ,,r 
varaları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. ile meyva ve çiçekli bahçe iki veya li vekfıletname ile bir vekil gönder- ---Sahı·,, ve n-cı:riyaıı ida_ re 
.1 1 k b" h k tibaren bir sene zarfında mahkeme- l' " u ~içe kabi i ta sim ır ane rna tuan mek suretile hazır bulunmanız mu- Ba" nıu1ıarrırı IC~ 

edavisini en erken ve en emin bir surette temin eder ı l' t 1 · r· una ka ~ , P 

1 
• 1 (6.000) liraya satılıktır. Her gün öğ- ameleli gıyap kararı tebliği maka - ye ma uma verme crı uzum - ,t.;'ı'E.'l\f İZL.ET BEı'\ cııbtl (1 

1 
Şark ispençiyari Laboratuvarı, ISTANBUL leye kadar evde adam \·ardır, gezi- mına kaim olmnk üzere ilan olunur. rar verilmiş olduğundan keyfiyeti- ı ... riıı't ıvI 

- (584) Rasıldığı yer: EuuZ- J. 
~~-~~~~---~~~---~---~~~~-~tlcbil~ Tcl:~M& (roVM4) l~n ~unur. -~--~--


