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En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
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"3,, kuruş ve 24 sayfa 

16 sayfalık ilivemizi müvezzilerden istj!yiniz • . . . . . . . . . . . . . ·-· ••••••••••••••• " ••••••••••• 
Bugünkü ·konferans _Cinde ·umulmadık bir 

Almanya ve İtalyasız h'areket daha:Kızıl Cin 
da İcab eden. tedbir ordusu da Japonlara karşı 

tatbi.k Olunacak Bir ihraç h_areketi s·uya düş~ü 
4kdenizde bir r vekiner ~ T~~:u~h:~~Ue- e· ı·-ımec· ~ el 

nezaret Sistemi 'Dün toplandılar - tine geçiyor •• 

kurulacak Hariciye vekiline - Japonlar iki ı Bugunden başlayınız 
talimat verildi kuvvet arasın- j t . d 

1 
kP b · k d 

1zmirden Ankaraya avdet eden d k l Gaze emız ege ece erşem eye a ar 
Başvekil ismet İnönünün riyase- a Q lY07 ·çıkacak resimlerin gözlerini tanıyınız 1. 
tinde dün Vekiller Heyeti toplan- il 
mış ve Akdcni~ mesbelesı1 · göruk··şü- . ı• z a h 
lerek bugün içtımaa aş ıyaca o-
lan Cenevre Akdeniz Konferan -

sına iştirak edecek Hariciye Ve - Ed ı·yoruz' . 
kilimize talimat gönderilmiştir. 

Başvekil ismet İnönü yanında 
iktısat Vekili Celal Bayar ve Sü
merbank Umum Müdürü Nurul -
lah Sümer olduğu halde pazar gü-

nü Ankaradan Karabüke hareket 1 ~ 
edecektir. Başvekilimiz Karabük- ı l 
te demir sanayi tcsisatımızla ye
niden kurulmakta olan kendir fab
rikamızı tetkik eyliyeceklerdir. -.. ._..__ ____ ....,.,.. __ 1111!!1'!.'11 ___ 

bir çok 

feransı bugün toplanacaktır. Eğer 

Almanya He İtalya konferanstan son
ra da Fr<ınsa ile İngilterenin teklif-

t-iarıcıye Vekillmiz doı<;or lnglliz Hariciye Nazırı lerini kabul etmiyecek olurlarsa, 
Rüştü Aras . M. Eden bu hal, konferans tarafından vaze - ŞimGalT çın,~eK . .Jap

1
on 

Bu sual de bir hafta sürecek, ö hür hafta sonunda cevapların sonu-
nu aacağız. 

Bu bilmece için _kupon yoktur. "' . d· ı k hk. k·r· b. • enera. ı ıyoş .c-aris 1 ı ece a amın a ı ır manevı e-
"1rıcfa11:' O (A.A.) - Havas Ajan - ı Almanya Ye İtalyanın iştiraktan sas ihtiva etmesine ve bu ahkamın Nankin, 8 (Hususi) - Japonların 
"''''"'""" · imtina etmelerine rağmen Nyon Kon- (Devamı ikinci sayfada) Şimali Çinôc ve Şanghay önünde •

1
•1•h1tu 
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Hifler - Musollİli mül3katma hazırlanırken.. ···m· ınc• , ..... 

Almanları düşÜ.ndüren 
1lokta: iniilterenin vaziyeti 

Almanlara -göre lngiliz Hariciye Nazırı artık 
İtalya ile · anla~aktan _!<açınıp duruw 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt d v 

· SON TELGRAF ıgı 

tvıl.J soıı 
nı ile Hi tlerin bundan üç sene evvelki 

~C!tlin 9 rnoıakatından bir lntıba 
eli ~ ' Cliu • · 
ttı Urnbergd susı) - Alr~anlar şim- let sefirleri var, yalnız Sovyetlerin 

e t'tl e senelik N . .. .... , 
tlık e ~Mdu·· 1 •ı t.. az.ı Kongre- ve Papanın vekilleri, Amerikanın el· 

lil.r . r er. a· 1 ~.. .."" ... 
t1" 

6oyıu"o ~ ~ er~buyuk nu-: çisi yoktur. Almanyanın bundan son-
t' cl " r b' ·· · · 1~or. Bu k ~?· dünyaya_ hi- . ra en büyük tezahürü on beş gün 

0~reçlQ \bütün dev- (Devamı 2 inci sahifede) , ..... ~ .... 
• >; • .. \ 

Gene 3 kuruş Yunan hükumeti 6 torpido/ak bir f il<;>tillagı Girid 
adasına siyasi bir.nümayiş yapmaya gönderiyordu Jki ay evvel kAğıt buhranından 

dolayı gazetemizi 4 kuru~a çıkar• 
mıştak. . 

• • 
- ·augün kiğıt fiatı 
düımüştür. Bizd~ 
evvelce yapdığımız 
vadi tutuyoruz. Ga
zetemizin fiatını bu 
günden itibaren 
tekrar: 

''3 ,, kuruş 
yapıyoruz. 

.Türk Yunan harulne takaddüm eden günıerde düveıı namıye amiraırerlle Girit 
Valisi Tir Cevat Paşanin bit toplantı esna&ında çekllmls resır:nı.erı 

. / Bu resim ıimdige kadar /ıiç bir yerde neırıdllmemıştır } • 
4 kuruşa çıkdığımız zaman bize . 

batlı kalan ve teveccühlerini esir• Abdülhamidin çehresindeki hay - ikinci oğlu (Prens Jorj) un, pedc - ri_Ye Nezareti dairesine giderek a~~-
gemeyen okuyucularımıza bu suretle ret arttı. Elindeki raporu, bir kat da- rinden aldığı emir üzerine, altı kıt'a li tarafınd~n alkışlann:ııştır. Bahrı - ı 
teşekkür ve şükran mukabeleleri• ha dikkatle, bir kere daha okumıya torpido gemisile (Girit adası) na a- Y~ Nezaretındc kısa hır zaman k~l- ; 
mizi yapmış olduğumuza kaniiz. ,· başladı. Raporda, şu satırlar vardı: zımet edeceğini yazmaktalardı. dıktnn sonra, kralın sarayına gelmı~; 

llllllllllllfllllfllllllllllllllllllllfllllllfllllHlll!lllJ [Atina gazeteleri, (Kral Yorgi) nin , · [Dün, ak~nm üstti ; Prens Joı j Bah- \'C saray kilisesinde yapılan hususi 
( LJ,1;,anıı 4 11ncri sayiadr.) 
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•• •• 
IJOIJ aliı erı Galata da 

Rıhtım 
S ilahlanma kelimesinin manasılTa Fındıkİ~ya kadar 

değişti, "sulhu takviye,, oldu. Her taraf rıhtım 
Olacak 

Jstanbul limanının ıslahı faa1iyeti
n€ devam edilmektedir. Yakında nh
tırnın Galata cıhetındeki demir par
ma ·lıklar sökülecek, bu yol düz ve 

20 Gün sonraki manevraıaı 

İzm i r-e Hücum Hareketi 
ve Karaya Asker İhracı 

Denizaltı t e 
ve lngilizl1 

Dış sıyasa - 1 
İngiliz sosyalistleri dah 
reddüde lüzum gıkın dıı 

• - metin Milli Müdafaa için t 
General lzzeddinin kunıandasındaki siyaseti olduğu kadar ai 

lere karşı olan hattı h 

harekata donanma da iştirak edecek muva.fık gördüklerini il 
Mesaı fırknsı, Amele P 

F Fransızca Intransigeant gaze
tesi muharrirlerinden Gallus, 

bir yazı yazmış .. son dünya ahvaline 
birtürlü akıl erdiremediğini alaylı 

bir lisanla yazıyor. Çin - Japon har
bi alabildiğine devam ederken, Tok
Ji Odaki Çin Sefirinin, Japon Harici
ye Nezaretin<> giderek, bir ademi te
cavüz misakı akdini teklif etmesini 
hayretle karşılıyor. Harp zamanın
da, nasıl oluyor da, Çin scifri hala 
Tokyoda bulunuyor, bizim bildiğı
miz, bir harp olunca, s firler geri ge
lir, diyor. 

mış mıdır, bılmiyoruz. Peki amma, 
tarihten evvel, canlı mahlük. t.n ne
den üç gözlü olmasına tabintçe lu
zum görülmüs, anhyamndık . Acaba, 
o zaman, şehir sokakları daha dar, 
otomobiller, tramvaylar sokar;lıırı 

dnha belalı şeyler miydı? 

asfalt olacak, Merkez rıhtım hanı kar- Birınciteşrin ayında Aydında yapı- Bu manc:' ralara deniz kuvvetleri- lerle bahsedegeldiğimiz V 
miz de ıştirak eyliyecekler ve evvelfı ty bundan sonra bütün ha 

* M ütecaviz ta~telba· 
hire benzeyen fare 

İşte size tuhaf bir vak'a ... Faknt, 
bu Amerikada değil, Kandıra kaza
sında ... BaUar köyünden Salim oğlu 
Ahmet, Salaklar köyüne gıtmı , o-

1 ndaki harap binalar yıkılacak, bu lacak manevraları merkezi Konyada 
hamn ~·anındaki cadde kapanncak ve olan İkinci Ordu Müfettişliği ·apa -
bura ı ı,htıma kalbolumıcak, arka caktır. Bu müfetti liğin Afyon, ka:s 
cadde ~ irmi metre genişliğinde açı- seri, Konyadaki kolordularile Ege 
lacak ve burada bir otomobil parkı havalisiııdeki kıt'alan iştirak ede -
vucude getirilecektir. cektir. Manevralara ikinci ordu mü

İstanbul komutanlığı ve Güzel fottişi Orgeneral İzzettin riyaset e

setinde hükumete miizah 
denizd n ve havadan İzmir müstah- cektir. 

l
kem mevkime bir hücum yapılacak, 
sonra bu donanmn tarafından kara

ya asker ıhraç olunacak, daha sonra 
karaya çıkartılan bu askerle kırmızı 

taraf muharebe edecektir. 

Mahut meseleyi hatır 

müsaade ediniz: Ta\uk m 
kdan, yumurta mı tavuk 
İşte Umumi Harpten son 
ve Framaz noktai nazarı 
da şiddetli bir ayrılığa yol 
laf böyle bir mesele olm 
gilizler sulhün ve emniyet 
lenrnesi için tahdidi tesl 
olduğunu ileri sürdüler .. 
ise ancak silahlanmak suı 

s n'atler Aknd~misi binası da dahil decektir. 

Parisli meslckdaş, şüphesiz, teca
hülü arifane yapıp izhar zarafet ey
liyor. Biz de sunu ilave edelim: Çin 
- Japon harbi diye bir hadise yok ki.. 
dostluğu tarsin için bir yakınlasma 
var .. Silahlanma ise, sadece sulhü 
takviye içindir. Malum ya, şimdi si
lahlanmanın manası, sulhü takviye 
oldu. 

~makü~re~nilihl~~daill~ ============================= 
ho Liman İdaresine bırakılmıstır. B ,. 1 m e c e ı· ç ı· n 

rada bir .gece misafir kalmış ... fakat, Buralarda rıhtım ve antrepolar inşa 
sabahlcym kalktığı zaman, bır ku- edilecek ve bütün bu işler bir yılda He d ,. ye 1 er ı· m ı· z 
lağının dış kıvrımı ile ortasının vcnıl- .kmal olunacaktır. 
diğini görmü~ .. Müteca' iz fare. za
vallının burnunda da ikı iz bırakmıc:
tır. Akdenizdeki meçhul tahtelba -
hirlerden ders almış olan fnre, bu iş
leri yaptıktan sonra, tabii kaçmış. 

Ç• d J d k Gazetemizde çıkacak göz resımle -
ın e umu ma 1 rinin yine gazetemizdeki resimler -

hün ve emniyetin sağlamla 
25 incıye kadar: Birer mürekkepli ve ancak ondan sonra sil: 

kalem. dirilmesinde ısrar ettıler. 

b• h k den kimlere ait olduğunu en çok bi-
lf are et }enler tabii büyük hediyeleri kaza-

50 nciye kadar: Birer cüzdan. kereler senelerce sürdü. ~ 
100 üncüye kadar : Birer ipekli ciltler dolduran nutuklar 

* DUnya cUcelerl bir 
Fakat, Ahmet, bu mütecaviz fare-

(Birinci sahifeden devam) 
yi yakalamayı aklına koymuş.. Er-

yaptıkl:ırı taarruzlar tamamen dur-
kongre yapace~ tesi akşam yatağına yatmış.. Fakat d 

1 
J .h h . . h uru muştur. aponyanın ı raç a-

uyumamış.. Fare yıne gelmı .. A - k • .. - d ~ d y 1938 senesinden, Bütün dünya cü • 
celeri, Viyanada umumi bir kongre 
aktedcceklermis .. Cüceler, yer yü -
zünün enrna ğdur mahlükları imiş. 
Bakın, buk ongrede nclerekar ar ve
rilecek, hangi meseleler hakkında 

. . re etı ve taarruz yuzun en ugra ıgı 
met uyuyor gıbı yaparak, Onun wOkul- zayiat pek büyüktür. 
masına meydan bırakmış .. fare, tam Bu harekat devam ederken Çinin 
kulagının dibine geldiği vakit, Ah- Şımalinden bugüne kadar Çin mHli 
met, başını şöyle döndürmesıle, al- hukümctine lakayt duran ve hare -
tında kalmış ve mütecaviz fare can kata iştirak etmi) en Kızıl Çin or-
vermiş .. Nasıli ntikam?. dusıle General Çang-Kay-Şck ara -protesto yapılacakmış: 

Cucelere, cü cede nilmesini ve sa
kat insanlar gibi muamele yapıl -
masını boylarının küçük ilması do -
Jayısile, her işde az üvret verilme

* smda müzakere-- cereyan ediyordu. 
inanmak IAzım; Bu müzakereler bitmiş ve yüz bin -
fakat n e y !!...! lcrce kişinin talimli, modern silah -

sini protesto edeceklermiş. Bundan Artık, Akden.izdeki meçhul kor -
başka, cücelerin ncşiri efkarı olmak san tahtelbahirinin faaliyctinckn 
uzere bir gazete çıkarıp haklarını bahsetmeden geçmek mümkun ol -
müdafaa edeceklermiş.. muyor. Bütün dünya gazeteleri, de-

Allah All h .. Uzun boylulad gazc- rin bir meçhulfıt içindedir. Tt1htelba
t çık np da haklarını müdafaa ede- birler kime ait bellide ğıl.. Gem l i 
medikten sonra, cücler bu işi nasıl nasıl batırıyarlar?. Belli değıl. ba-
yapacak, anlı amadık .. zan, mesela bir gcrninın torp lcnip * torpillen mediği bıle şüpheli b ·r \: a-

Ü ç gözlü bir m ah• ziyettc kalıyor.. Sarih hiç b r şey 
IQk b u 1 u n m..!!_ş yok. Akdenizc ne oldu böyl ? İlk in-

ak d · . d . z 
1 

d asnlann, ilk tanıdıkları bir deniz 
·yan us enızın e, yem e an 1 Akd . · d" b. rı ı · t 

d h ·ıı · d b.. ··k b. d . o an cnız, şım ı ır meç u a 
iJi ası sa ı enn c uyu ır c nız . 
canavarı bulunmu .. Bu hayvanın, ta- deryası oldu .. B~k.san~z ~· ?n. torp 1-
rikten evvelki devirlerde yaşıyım bir lenen Rus gemısı hadısesı uzerme 
mnhlCıkun soyundan olduğu tesbit Alm n gazeteleri neler yazını'\ o -
dılmi .. Bu m hlUkun en sayanı lar?. Bu uydurma bir hikaye, d') or-

dıkkat tarafı üç gözlü olması imiş.. lar .. Böyle bir torpillenme hadis,..si 

Ü · · · . ~A • d . . B .. yoktur. Bu hadis ler kasclen u) du-çuncu gozu IKpcsın e ımış. . u goz- . 
ı gayet iyi görüyormuş.. ruluyor. Peki amma, neden Alrnan-

z 1 d h . '-"·- t" b .. ··k bir lar bunu tekzibe lüzum görüJo hır?. c an UıHrnıe ı, uyu suyun .. ? 

bu son evlfıdını korumak için ted _ Yahu ne gunlerc kaldık .. Ne komed
bırJer almıs.. yadır, ortada dönenler ... Bir geminin 

Demek ki, tarihten evvel hayvan -
lar böyle üç gözlü mu oluyormuş a
cnba ?. 1a insanlar? Henüz, evvelce, 
insanların da üç gözlü olup olma-

dıklarına dnir bir ilmi ke§if yapıl -

torpillenrnediği bile yazılıyor. Yahu, 

batan ceviz kabuğu mu, yoks ge

mi mi?. Bu da inkar edilir mi?. t in 
doğrusunu kimse bilmiyor, galiba 
vesscıam. 
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larla müsellah Çin ordusu Japonlara 
karşı harp eden Mareşal Çang-Kay
Şeke tabi olmuştur. Bu ordu ile Ma
re al Çang-Kay-Şek orduları bir -
lıkte hareket etmek üzere, büyük b'r 
mukabil taarruz hazırlamışlardır. 
Şımald n Japon kuvvetleri ıki ordu 
rasındadır ve cenuptan taarruza 

m ruz kalacaktır. 

Tifoya karşı 
Mücadel e durmadan 

devam edecek 
Tifo h talı mın tekrar şehrimiz

de nuksetmcrnesi ve bu hastalığtn 
her ~ ıl İ tan bulun başına bela ke ıl
ınt: mesi içın esaslı tedbirler alınması 
kararla~tırılmıştır. Bu cümleden o
larak Belediye temizlik bakımından 
uhde ined üşen işleri tifo salgım 

be lamadan \'e sanki bu hastalık bü
tün şiddetile devam ediyormuş gi
bi Yapacağı gibi Sıhhat Vekaleti de 
kcndı ine dü .en işleri yapacaktır. Bu 
.. rada bilhassa halkın altı ayda bir 
mecburi tifo aşısına tabi tutulması 
kararla tırılmı:;tır. Ayrıca han ve be
ı, r adalan ile umumi yerler daimi 
bir mürakabe altında bulundurula-
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Hitler ve Musolini Hakimlerin ma•ş• 1938 de HERGu·· N 
artacak 

(Birine~ sahifeden devam) 
sonra Musolininin Almanya) ı ziya -
ret günü ve büyük Alman manevra
ları olacaktır. 

Bu manevralarda Almanların yep
yeni teşkil ettikleri deniz, hava ve 
knra kuvvetleri meydana çıkacaklor, 
Cihan harbinden sonra imha edildi, 
sanılan Alman askerliğinin yeniden 
ne hale geldigini cihana gö terecek
lerdir. 

Hakimlerin maaşlarının dıger ba
zı memurlara nazaran yüzde ı.tO nis
betindc az olduğu görülmüş \ c ~ cnı
den zam yapılması düJ.1nulmi.i tı.i. 
Aldığımız malUmatn g(ire bu h ı us
taki düşünceler kat'ile mi , ,, ha 
kimlerin maşşlarına rnuayyt:n bir 

BİR FİLM 
Casus Aşkı 

Bu aiitunu o\ıuyucularımua büyük 
•lnem•lar d a gös t erilen rılmle rln 

tenkid la l yapmalc,ılnema hidise• 
ininden bahıdmek üzere açıyo· 

r uz. Her güa burad a, erkndaft• 
mız Fa· ıı ın yuıla rıru ok uyacak• 
sınız. 

nacaklar; daha az bilenler sıralarile 
şu hediyeleri alacaklardır : 

mendıl. yazıldı, okundu. 
150 nciye kadar: Birer kravat ve- Fakat şimdi tahdidi tesl 

Birinciye: 15 lira. 
İkinciye: 10 lira. 

Üçüncüye: 5 lira. 

ya tarak. 
300 iincüye kadar: Muhtelif sür • 

priz hediyeler. 

Bugünkü kont erans 
Akdeniz konferansı 

kısa sürecek 
Konferans reisi neden Paristen 

geçeı·ek Cenevreye vardı 
(Birinci say/adan devam) ıeket r kı h • d e, hır İtalyan-

tcknık bakımdan ıslahının bunlara Sovyet hadı sı o arak kalmıştır. 

hakıki bir tesir bahsetrnes ne manı Pan , So\: t notasından malumatı 
olmıyacaktır. oldugu hakkındaki haberi bir kere 

öyle görünüyor ki, uzun 
için kapanmıştır. İngiltere 
sine kadar büyük bir tesü 
rarnı kabul etmiştir. Bum 
geçen şubatta ilk ağızda 4 
tahsis edildiği hntırlardad 
Yalnız sosyalisleri vakit 

t uklarile, yazılarile tesliha 
mına karşı aykırı bir hal 
görülüyordu. Bu da tabıi i 
sosyalistlerin silah ve cep 
rası vermesi caiz görülmez 
Artık son kararile ise A 

tisi harici siyasete ve Mnli 
programına kat'i surette 
edeceğini dünyaya bildir 
Bunda istinad ettikleri 
vardır: 

l - Almanya, 1ta1Ja ve 
dün) a sulhiınü tehdit etme 

2 - Bu üç dcvl t ise a 
birlescrek istikbalde sulhü 
düşürebilirler. 

Buna karşı Amele Parf 
taları kabul ediyor. 

1 - İngiltere Milletler 
tini kuvvctlendirmelidir. Ö 
rette ki, mü tecavizlcr kend 
1 rinin fevkinde bir kuV'.· 

Devletler, muvcıffakl\ et ıhtımal- daha tekz.ıp eder. Almanya ile İtal
lerini arttırmak ıçın bir nczın et ,.e ya bunu anlamı laı·dır. Çünkü Ak
t rassut sistemi viıcude getırrniye den zde emnı ·et meselesini Londra 
çalışacaklardır. İtalya ıle Almanya- Komlt sıne naklettirmek tasavvu -
nın konferansa · tirnk etmem k içın r nd. bulunmaktadırlar. Bugün 
ılcri sürmüş oldukları bahane, bazı ~1ı l tler C m yeti Konseyi ve pa
mülahazalar serdıne değ r mahi - ı rte gunu m kur cemiyet As -
yettedir. Zira So\")et Ru~anın elin- amble ı I panyanın Akdenizdeki şılaşmalıdırlar; 
de İtalya ·nın mes'uli~ etini ı pat e- t rpı lem<>ler dolayısile İtalya aley- 2 - Milletler arasında 

1 den delail me,·cut i e talebi me!ll'u hınde vfıkı ıka 1etine muttali ola - takım şikayetlere yol açan 
idı. Yalnız bu şıkayetin kon!erancın cakla dı.r. Mılletler Cemiyeti mu - ları izale edecek yeni bir 
toplanacağı sıradn yapılmasının mu- knvele ınin alınacak kararlarda it- ı;ekil bulmalı, 
vafık olup olmadığı hucu unda t - lıfcık olunma mı i tiven on binci mad-1 3 - İngiltere fasılasız su 
reddt.it ediJebılir. Her h;ılde iki rnem- dcs tatbık olunacaktır. nidcn siHihlanmıya de~am 

e e 9 İste ilk defa olarak Ingilt 
mele Fırkası teslihat 

iki devletin i ~ tirô.k etmemesi hükumete tam bir müzaher 
Y vermiş bulunuvor. 

nası/ fefsir ediliyor ? İngiltere, görülüyor ki, ya 
rikalarını işletmekle değil, 

Ceneue, 10 (Husu i Muhamıri -
mizden, fevkalade a le ve telefon -
la) - Almanyn \'C İtalyanın Akde
niz konfernn ına iştirak etmemesi, 

bu iki devlelin ciha11 sulhu Hıb rı1e 
takip ettikleri hattı har ketin t hl'
kesinc bir işaret şeklinde tefs ' r edıl
lll€ktcdir. 

İtalyanın Alman - J3pon ittıfak na 
pı ensip itibarıle girme •i kabul et
mesi de menfi ve umumi bir tahlıl 

bur eJdı. 

Akd nız Konferansı bugün saat 
• ı 5 30 d.. toplanac:ıktır. Konferansa 
Cdcn başkcınlık edecektır. İngilte -
:en n ve Fıan anın mü.terek dave -
tını kabul eden de,·let murahhasları 

h p buradadırlar. Gayet kısa süre -
c~,. olan ı,.onferan:; ın ruznamesi ha-

z rlanmı •ır. İngıltere ve Fransanın 
kon eransın müzakere edeceği esas
ı- uzcrınde tamamile anlaşmış ol -

\'C tefsire sebebiyet vermiştir. dukları gomlmektedir. Eden diin Pa-
Vazi~et gergin ve sürpri7Jere mu- ı ı te Fransız Başvekıli ve Hariciye 

Ancak Almanyada şurası sakla -
namıyor: Almanya ile İtalya arasın
daki dostluğa diyecek yoksa da İn
giltcrcnin vaziyeti ne olacak?. 

1 

nisbette il:ıve yapılması karnrla tı
nlmışlır. Ancak bu hu ustaki kanun 
projesi hazirana kadar hazırlanacak 
ve zam, hazirandan yani 1938 ma • 
yılı başlangıcından itibare;n tatb~k 

olunacaktır. 

Diın ak§am da cSaray .. sineması sait sayılmaktadır. Nazırı e takıp edılecek hattı hare -
aç ldı, bir akşam evvel cMcleb sine- Cenevre, 10 (Hususi muhabirımız- k tı bır kere daha gözden geçirmiş 
masına olaıı hücum oraya da oldu, den, gazetemizi makineye verirken) \' esastakı mutabakatlerini teyit et-

mumiyesini de hazırlamak 
bal harbini gözününe geti 
dir. Umumi Harbi hatırlarız 
ya aleyhine bu efkarın nası 
ıandığı unutulmamıştır. Lab 
tv'nin şu son kararlarını g 
okuduktan sonra düşünmü 
dür: hatırınıza yirmi sene e\: 
miştir: Henüz umumi har 
bulunduğumuz 7.amanlarda 
efkarı umumiyesinin besledi 
guların Amerikaya nasıl siı 
tiğini, tahtelbahirler mesel 
merikanın nasıl harbe g· 
nutmadınız değil mi? 

Denizaltı görüyoruz ki. 1 
bu sefer de kuşkulandırdı. 

İngilterenin Almanyava karşı va
ziyetine ait endişe besbellidır. Al -

manlar, İtalya ile İngilterenin mü -

nasebatı ne şekle gireceğini düşü • 

nerek İngiliz Hariciye Nazırı Ede -
nin İtalya ile bir türliı anlaşmak is-

t~medigini soylüyorlar. Almanya hü
kumetınin nim resmi gazetesi de 
Musolini - Hıtler mülakatının ehem
miyetinden, bu iki <kvlet adamının 
görüşmeleri şöyle olacaııından, böy
le olacağından güzel güzel cümle . 

56 M ühendis mezun oldu 1'1t~nbultm sin:ma~~n gayri ~ğlen - - İngiliz Hariciye Nazırı Bay Eden mışlerdır. 
B 1 t t b 1 Y 

.. k k M .. h cesı olmıyan bır vılayct şc7m oldu- ~ e e e 
u yı , s an u u se u en - .. b. k d h kk k . J H b 

dis mekt
1
ebindten 56 genç miıhendis guSi~:m::ca ~~r~:a ;cç·tı ka~~!:;ştım. lngi İz ariciye DazırJDJD eyanatJ: 

mezun o muş ur. l . 
Bunların 44 Ü hükumet hesabına çerden gelen alkı~ s~sl~nndcn Trak- ,, Emniyeti tesise mecburuz! ,, 

t h ·1 - ·· d'ğ 12 . d k d ya manevraları fılmının burada da a sı gormuş, ı er sı e en i _ . •w• • • 

paralarile okumu Iardır. gastenldıgı a~l~ılıyordu. Fıllıak.ıka Cenevre, 10 (Hususi Muhabiri -

Na! V k"l ı· . alkışlar buna ıdı. Sonra yıldızı Gıtta 1izden telefonla) _ Bau Eden siın-
ıa e .a e ınce, ycnı mezun o- Al 1 1.1 b z d G .. F "l n ' .; ~ 

lan gençlerin hcosi, memlekctımızın par 0 an 1 m O§ a ı. ustav ro ı- di kendisini ziyaret eden Fransız \'C 

htel'f ·r t- k b ı d Zıh ın abık karısı olan Gitta Alpaı· mu ı vı ayc ve asa a arın a . . _ İngiliz gazete muhabirlerine be~ a -
su,inşaat ve yol i~lerine ta~ın edil- ne 1.~dar fena ~rtıst ıse ? kadar gu- natta bulunarak: 
mişlerdi. .. el bır sese sahıp. Onu dınlemek ha-

kikaten bir zevk oluyor. Bılhassa a-

4 lngiliz meb'usu 
Dört İngiliz meb'usu istirahat et -

laturka musıki münakaşaları yapılan 
bugünlerde. Filmin mevzuu bir ca -

ra ı tiınalarını buraya intikal ettir
mesı mukarrerdir. İçtimaın Nyon'da 

. pılm ı 1t lya ve Almanyanın da 
k nfer. nsa i tfraklerinin temini esa-

ına matuftu. B ı iki devletin işti -

Ahmed 

100 Uncu yı, dön 
Biriciteşrinin ilk haftasın 

t e Etıbba cemiyetinin 100 ü 
tes'it edileceği cihetle Peşte 
Cemiyeti üçüncü Etıbba Od 
bir murahhas gönderilmesı 
miştir. 

Etıbba Odası namına do 
bakteriyolog İhsan Sami Gar 
rahhas olarak intihap edıld 
bu ayın sonlarında Peştey e 
edecektir. 

]erle bahsederken bir noktaya takı -
lıyor ki, onu bütün Alman gazeteleri mek üzere ve Başvekilimizin misa
hiç unutmuyorlar: Bu mülakatın di- firi olarak yakında şehrimize gele • 
ğer hiç bir dcvJet aleyhine çevril - cek ve Büyükndada oturacaklardır. 

usluk t:ak'asıdır. Güzel bir vak'a, 
buluşlar da güzel. Yclnı.z güzel ta
rafları oynanmaktan ziyade anla -
t lm . Giizellik perdeden ziyade tel-

- Akdenizin emni) etini bcllemeh ... l rakı redd tmesinin konferansın mu
t0sise mecburuz. Bu mecburiyettir ı· rı cra ı ve alınn.cak tedbirlerin 
ki, bizi ve sulhu S<>ven Akdeniz d v- mm f:faki)eti üzerinde hiç bir engel 
Jetlerine ayni mas:ı etrnf ınd. top - l usule g tırmıyeceği temin edilmek-
lanmak fırsatını vermiş bulunuyor. t d.ır. Maymun gibi in•• 

ı Perunun gayri meskun lo 
Konferanstan İnil bet ve sulhü tak- ngıltere, Fransa, Rusya ve Akde- d tkn. t 4 k. l"· 1 . . .. . . . . a te • .lAa yapan ı ~ 
viye edecek kararlar çıkacağına emin n z deı.1etlcn sulhu takvıye ıçın azım- Jetin iki aydır ortadan yok 

miş bir maksatla olmadı ~ını tekrar 
etmek!.. 

Nazilli fabrikası 
Nazılli fabrikası i lcmiye başla -

mı , ilk ba ma topu İzmirin kurtuluş 
bayramına yetiştirerek Fuardaki Sü
merbank pavyonunda teşhir eyle -
m· tir. 

Yu gosl a vya ile bir ı., ıe ifa ediliyor ve böylece, seyir-
I ci de, adeta filmin bir aktörü gibi o-

y 1 
an aşma l ı 01·: Seyreden 1:e Tıacliseyi kesfc-

ugos avyadan alaca ıo lanı, r h, k- de l/ . a1 tör. 
kında hükumetim.izle Yugo 1 v hu - s 
k

• . ( 
umctı arasında bir anı !'.'.ma o mu _ 

tu. Hükumet istihkak .-. hipl 

ıazi vermek için tetkikat y.pm.k _._ 
dır. 

·aatlar 
yor. 

bulunuyorum. Şahcen nikbinim.. kar \C encrjık mesai göstermek ka- üzerine Perudan bir tahkik 
Demi tir. ı. ındad r ar . gönderilmiştir. Bu he)et b k 

B •• •• } de J tJ • 1 
manlar arasında yaşıyan ve uyu ( v e enn Krn 1 Farukun &Ut nines na benziyen vücutları kıllı \C 

•• • Mı r K • lı Sa Maj ste Faruk'un rı iki metre uzunluğunda 111 

e er1ısı ndı nı yap n ve mübadil SI- görmüştür. Keşif heyetinin ~ 
Kaval dan gelerek Bursada sanlar tarafından esir edıidı 1 

B ,,;an · :L 1 



• 

3 -- S O N T E L G R A P - 10 EylOI 1937 

Kontrol başladı 
ihracat malları 

.İstediğim gibi 
Temizlik 
imandan gelir 

ASKERLiK 
Her vatandaşın askeri 
vaziyeti tesbit edilecek 

[
Halk. Filozofu-, 

diyor ki: 

---------------------------Yurdu hepimiz 
Koruyacağız 
Ankaradan son gclen haberler a .. 

rasında bilhassa mühim olan bir( çok rağbette 
Kknlrol. daireleri, ihraç merw 

A. ez:lerınde faaliyete geçli 

Temizliğin bir iman şartı olduğunu 
din kitapları yazarlar, tavsiye eder
ler. !Medeniyet eserleri, dünyada, te
mizlik kökle§tikten sonra ortaya çı
çabilmiştir. Şark, temizliğini muha
faza ettiği miiddetçe, garba hakim 
oldu. 

var ki, bu, üzerinde ehemmiyetle 

Nü/ as kağıtlarında askeri mua- durulacak bir mevzudur. Teşriniev-
.1 l k k vclde mekteplerin açılmasile bera-

Vakla k-i garp, temizliğin lüzumu
nu hissetti, yıkanmasını, hamam t:e 
l<lğam tertibatı yapmasını öğrendi • 
ve şark temiz'Uği bıraktı, şarklı de
yince akla pis bir insan hatıra gel
miye başladı, garp medeniyeti yiik
seldi, şark nıede11iyeti dumura tığ -
radı. 

me ı e erin aydı bulunaca ber, şimdiyekadnryalnız erkek tale-

N üfus tezkerelerinde askerlik "'a ziyetleri yazılı bu1unmıyan vatan - benin görd~ğü nskerlik dersini, kız 
daşlarla bu gibi kimseleri kulla nan hususi, ticaret, sanayi '-.e ziraat talebe de gorecek ... Bu kararı veren 

müesseseleıi sahiplerinin cezalandırılmaları hakkında Dahiliye Vekille • 1ı~ikadar ~a~a~lar, memleket ih
tince yeni bir karar ittihaz edileııclc dün alakadnrlara tebliğ edilmiştir. 1 tıyacını goz onunde tutarak, milli 

~t ihra~ .edilecek malinruı 1 Badema her ihrnc:ıtçı, üzümleri ku
dıltn · haltk tara~dan !kontrol e- tulara korken İktısad Vekaleti kon
cullllr>ci-.o.., tııdaki knrann tatbiki trol dairesinden bir kontrol memu-

. -...qıu"n Olınak - . Bu yeni karara göre, alakadar memurlar, .zaman zaman hususi, tica- \'arlık ve milli menfaatlerimiz bakı-
l!Unden"'-· uzere C"l."l·elltı nı isteyecektir Kontrol memuru 
it ·~ ilk defa - - - - . , 
onıroıun ba..'Üamn uzumlenn de ihracatçının mağa?.a v~ya deposuna 

ret, sanayi ve zir;ıt müesseselerinde yokl::ımalnr yapacclklardır. mından harikulnde güzel bir iş gör-
Bu yoklamalarda, nüfus tezkereleri bulunmıyanlar ve nüfus tezkere- müş oluyorlar. 

Bu 11~.1- ıştır. !kadar ıgiderek muayenede buluna-
z·· -~ core ·· d - Eskiden bir adetimiz uardı. Bu a-
u~ ,_;tnı.. _ _:_ gon en1ecek u - cak ve bunlardan ibe<ı::r>.,. yuz- gramlik ı. f ...,.~ ........ ~ r- detin kayboluşuna birçok ıdmscler 
ıncıa ,.,_ua .memurlar tara- iki parti nümune alacak-tır. Ayni za-

• ...,u Yene edil tclehhiif eder-ler. Bıı. "bir eve giri -

ilerinde ask('r}ik muamelelerine ait kayda tesadüf cdilmiycnler hakkında Art.ık. yarınki harplerde askerlik 
askerlik mükellcfiyetı kanunundaki cezalar tatbik olunacak ve aynca ika- muayyen insanların meşgul olacağı 
nuni takibat yapılacnktır. bir iş olmaktan çıkmıştır. Bir harp 

ci~~ ltl.Ukc rnekte ve iber manda kutular da resmi mühürle lince ayakkabı çıkarmrı adeti idi. 
bir~ nuneı olduklannn dair damgalanacaktır. Her adetin bir mccburiqct tahtında Hileli 
bu \~erilerek ımallar, ancak Alınan nümuneler kontrolluk da- yapılmış olduğuııu diişiiniı.rsck, çok 
dan so n gü:nu,ijklert> ibrazın - iiresinde - her ihtimale Ye lbir itiraz iyi yapmış ohıru:: ve göriirfiz ki, a- v; b k "" 
~l'a \• purlara yüklenilmek- düşüncesine knrşı - üçer ay saklana- 1 yak1.."Clbı çıkannak bir zaruretti. Çiin- e o z u ya g 

-.. ~ cak, sonra sahibine iade edilecektir. im sokaklar o lcadar pisti ki - Simdi atanlar G de pek temiz değıl ya - (!1'(?, ramur- var 
agri ~enni Memlekeıe 1arla, pislik!erle girmc1~ doğnı de - Bunl ... r hakk~nda şiddetli 

G J '1 
l ' ğıldi. Şimdi ise, şark ve fstcmbu1 ha-

lda_ G • • riç, hemen dü11yanm bütün mcmlc- takibat yapılscak 
n.11 lT me Sllle 1cet1erinde sokaklar umizdir, bıı a- Belediye memurları son zamanlar-
lVJ~add l • Mı•• d dete 1üzıını ıro1:tur, telehht1f tc yer- da yağ imalfıthanekrini sıkı bir mu- \ e erı USQQ e 'lJQr rakabe altına almışlardır Bu mura-~ ~~ 

Onlarda i d"I - . Tenıi::liği yalnız edere ve sokak- kabc neticesi son on gün ıçinde top-
zli olarak Bazı müstahsillerin ı egı tan yag' yaı>an ,.e satanlardan bec:i-~apıftp r .., lara in1ıisar ettirmek doğru değildir. 'Jt 

:ı:ı.,n '"'" b S ilhyOT~ kabul edildi nin hilC'1i ve magvşuş varr sattıkları " ~ Dükkan ı•e yazıhmıeferiıı, müessese- - .; o 

fenni Şartı e'kar od.::larında gayri- Şimdiye kadar hariç memleket - lerin de temiz olmcıları tciztmdtr. Bu anlm:almıştır. Bunlar hakkında icap 
~len r daıresinde gıda mad - lerden, memleketimize sokulmasına yerler ne kadar temiz o1ıtrlarsa için- eden kanuni muameleye tevesstıl e
<bğ, haf:P21ıp satılması yasak <edil- müsaade edilmiyen, fakat müstah- de ça1tşanlar ıo kadar f azfa rnndıman dil~işli.r Tağşiş işine devam eden: 
!:ll?iiltnüşc buna ria~et olunmadığı sillcr tarnfmdan aranan muhtelif verirler. Esasen medeni terbiyeden leı· ışten mcnolunncaklardır. Aynı 
~ rı:fı!ur. Bcledıy:c dün şubelere tohumlnnn yeni bir Jrararla idhali- gayri Belediye t-·e fs Kanunları da ~zam.anda bakkallarla salı' perakende-
l'll. rnllti gı bır tnmimde Belecliv-e ne müsaade olunmuştur. bunu emrediyor. ci yağcıların da sıkı bir kontrol 1-
ltn. arının bu! a • - l 1 b"ld ~troı "aları anı \~e sık sık Bu münasebetle dün Ziraat Veka- Lakin, birçok müesseseler bili - tına a ınmn nrı ı irilmiştir. 
\~ · rı ~allınd bulundurmalan.nı lMinden Vilayete gönderilen bir ta- .

1 
rim ki. bailarmda o1mılar ibu zaru

~~Zalandır ~ Tıayet <.>tmiyenleri mimle hariçten getirilmek istenilen reıi kabul ettikleri, 1ıottn herkese 
llsu u t;alnr~ bildirilmiştir. Bu karnabahar, baş kereviz, çim, balon yaymıya çnlıştı1'lan hc!lde, iş kcndi

?tıernurlnr dış ı~md~ ıhmali görülen !marulu ve hayvnn pancarı _gibi to- ıfrr1ne düsünC'e aldırış etmr:ı:ler. Bun
tC4Jcıiltdır a şıddctle cezalandırıla- ıımmlann r:ıemlekete girmesinin ser- lara: 

lbcst bırak1ld1ğı bildirilıniştil'. cAıılar 1ci -verirler lcif ile dıinycıya 

Hayvanat 
Bahçeleri 
Yapılacak 

Deniz ayvanları da 
y ti tirilecek 

vukuunda, o memlekette yaşayan 
herkese bir vazife düşecektir. Bu 
vazifeyi yapabilmek için ise, asker· 
lik denen bilgiye sahip bulunmak 
iktiza eder. Artık bir cephe gerisi 
me\·zubahs olamaz. En son misal 
Çin - Japon harbidir. Şanghayda, 
her gün yüzlerce kişi ölüyor. Bunun 
mühim bir kısmı si\il ahalidir. Ne 
kadın, ne çocuk, ne ihtiyı:ır hik bir 
şey dinlemiyorlar. 1 

Ynnnki ordulann mevcudu yüz 
binlerce diye değil, milyon ırakam.
iarile ifade edılcbileoek.. milletlerin 
şimdiden yaptığı hazırlıklara bakar
sanız, yı:ınnki harpler için çıkarabi
lecekleri asker mevcudunu sayısız 
milyonlarla ifade ediyorlar. 

Türk kızlarının da askerlik fenni 
karşısında cahil laılmama.laı-ı lbir 
memleket meselesidir. Yamı. her
kese., hepimize düşecek '\'nZÜcler 
\-ar. füyonlarca ıinsandnn mü~
kil bir düşman ordusile çarpışmak 

1 ıztırar.ı karşısında kaldığımız vakit, 
hiç gözumüzü kırpmadan, ayni kud
rette, ayni topluluk ve cesamette 
oroular çıkartacağız. Bunun için de 
yurd hudutları i~de ~ı:;nyan her
kesten istifade edeceğiz. 

ls---
fa 

nizamrıt 

cBin tii.rlii tesey1ıüp bu1ıınur ha 
nelerinde:. 

Drmek hakikaten yerinde olur. 
Medenitµ!t. din re (1,hUik snhte va

kar olmak demek değildir. M(>d«m.i
yet din ve ahlii}·. iki ytizfü o1ma1c 
demek değildır. Zira btmlcır. birer 
nıdıenktir. Joolptı--anlan d~rhal me9-

Etıbba 
Odası 
Toplanıyor 
idare heyeti ve haysiyet 

divani seçilecek 

Etıbba Odası senelik kongresi 
birinciteşrin cumartesi gunu at 13 
de Odnnm Cağnlo~iund ki .merke
zinde yapıl caktır. 

Türk kızlan da, tıpkı Türk erkek
ler-i gibi, tayy:ıreci olarak düşmanın 
üzerine saldıracaklar. topçu, piyade, 

Maymun ve kaplumbaga nakliyeci. muhabereci, sıhhiyeci. 

a a . . . .. lüzum görülen her yerde hizmet gö-
Şehırcilik mutehassısı prostun şeh- --·L1-~· B tan b · · d. 

· · d ·d - d·ı k ı""'"~cıuır. u va epımızm •r. 
rımız e yem en tcsıs c ı ece olan İ b da. ~; . k v 

Ayrıca_l_S kadın doktor Bu kongrede !dnre he. 'eti il~ hay
siyet divanına aza intilmb1 yapıl -
caktır. 

hayvanat ve nebatat bahçeleri ile ca ın u"".ı,.umız onu oruyacagız. 
a'kvaryom hakkındaki raporu ala- Halk Filozofu 
k:ıdar makamlarca kabul edilmiştir. Bir tashih dana çıkanr. 

.J~~ /~a::hl~~~~!rd~~!.!~L~io:u, .. eden üçJ Çi .ffe 
Fikret Adil 

~J.n b~t~ka Etıbba Odasına kayıtlı doktor, diş tabibi, dişçi, eczacı J 1 

Buna ıstatist.iği yapılmıştır. T d • f 
~le ~zere n~zaran Odaya 1077 si er kek doktor ve 15 i kadın doktor ol- 1. e rlSQ 
~~ dı~ tahib 092) doktor vardır ve 268 erkek ve 12 si kadın olmak üzere Yapılacak 
l\ k "e ~ \ardır ,.e 78 .eı·kek, 2 kadın olmak üzere 89 dişçi, 122 si 

ıhba Od kcıdm olmak üzere 124 de eczacı kayıtlı olup bu suretle 
llu ~~nın (1375) azası olduğu anlaşılmıştır. Bazı Orta rnekte:ılerde 

~ lstnnbuı~tar~ doktor, eczacı \·e dişçilerin mühim ibir kıs- bu :ısul tatbik edilecek 
tl.ıt tıdeclir. 1( ~n. En aı: ı..,smı da Kırklareli ve Tekirdağ -vfüıyetlerı da- Orta okullara yazılmak üzere mü-
• · ~sı üdu1 d torların da he men hepsi şehrimizde bulunmakta - r.acaat eden ,ta!e.belerin miktarı her 
"'

11
""'''"111,11...._ olnl'ak çalışan kadm doktorlar da nrrdır. gün artmaktadır. /!. l'4&1-... ııııuıııı1111uımııııuuuıuuııııııuınıııııııııııııııınıı1111111111111ııuıı111111HmUoıt1111111ı111111ııuıım Her ne kadar şehrhntzde bu kahil 

,. z ıı r um '7erase t talebelerin ihtiy:ıcmı karşılayacak 

Prostun bu raporuna göre,, hayvanat 
İdare heyetinde Hd senelik azalık 

1
ve uebntat bahçclerile bütün deniz 

müddeti nihavet buldugu ıiçın Oda mahsullerimizi ihtiva edecek olan 
reisi Niyazi Gözcü ile dol.."tor ve bak- akı; aryom mustakbel İstanbulun ar-
1crıiyo1og ifhsan Sami Garan çekile- keo1ojik mmtakasında ve Gülhane 
ceklerdir. Bu suretle bu seneki in- p::ırkı ne muzelcr arasındaki saha -
tihnpta Oda reisi intihabı yapılacağı larda kurulacaktır. 
için bazı tıbbi teşekküller sık sık Muhtelif cius nebat ve hayvnnla
toplanara'k 'harnre>Uı müzakereler rm yeti~bilmelcri ve barmabilme-
yapmaktndır. leri ıiçin buralarda hususi tertibat 

- - -· - yapılacaktır. 

Kız ensUtUaUne alınacak J 
talebe i Hem Hacı 

Bu yıl. Ankara İsmetpa akız ens-

tilüsünün (Kız san'at mektebi mu- Hem kaçakçı 
allimlcri) yetiştirecek c~ii Jkıs:rtu :i-

Muhterem gazetenizin 2/9/1937 
tarihli nüshasında büyük yazı ile 
(Camilerin tamirinde ibir suiistimal 
meydana çıkarıldı. Tamir edilen ca
mi kubbelerine çüıiık l-urşun ko m
yorlarmış) serlevh:ılı bir fıkra yazı· 
lıdır. Bu ıllkr.a münderec:ıtı tamami
le hakikate mugayir olup hiç bir ca
mie hileli hud'alı kurşun konmamış 
'~ inşaatla alakadar mimar '\-e mü. 
hendislerden hiç kimse suiistimal 
yüzünden Vekiılet emrine alınımı
rnışbr. Hadisenin tashihini rica ede-
rim. 

Vakıflar Umum Müdiin"i 
FAlIBl KİPER ,Ab V 4 kadar mekt.cp temin edilecekse de 

~ l d • • • 17 • cliğer bazl vilayetlerle beraber bir-

l •• esı ıçın ,v ·ergisı kaç orta mektepte - ilk okullarda ol-

çin yeni ve meccani ta be .alınması Q 1 ? r',:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"'\~ 
ttararıaştmımı~tır. l ·Ur mu • • 

Meccani kabcıl edilecek 30 talebe Hacca gltn:1-,ıe r, dönUfte ı 
için Eyliılden itibaren İzmir, iİ5tan- kaça'lcçıhk yaptılar 

.. ,.: '-1 & B k duğu gibi - (çüte tedrisaO usulü tat-
lıu a a gası bik olunacaktır. 

9 Un k 'Talebeler bu suretle öğleden ev-
~• ti' at 8 ademi de Komisyonlar bir çok vel ve sonra olmak üzere ilci kısma 

bul. iBursa ;v Ankarada - 9rt Hacdan dönen iki kişinin nıcınle-
mczunları arasında ibir imnhırn a- ketimize kaçakçılık yapmak iç.in 
pılacaktır. geldikleri ,.e Bursaya gittikleri ha -~tıg\i 1'&r seçilecek r evrakı ikmal ettiler nyrılacaldardır. 

1 ~ s~ı 15 te Güı:el san'atler 1 Veraset ve intikal \":-a-gisi ımuci -
lr~.-ı içht ı:; Erzurum abid~inin bince yeni yıla .mahsus olmak üzere 
-~r <lr<ıs tniisabaknya giren san'at- Eminönü, Fatih, Eyüp, Beşiktaş, Be-
tı (;k 'Uıcrııı:~ ~~ci ve ikinciyi yoğlu, "Üsküdar ve Kadıköy kazala
l ~ır Seçibır JUr.a heyeti topla- rı mmtakalarında bulunan 19 Mali-

\~' lkıncıye d 
1
ecek b~cb: ~000 ye ~~ !çin teşkil .edilen (Veraset 

~Oo ll~~o'ku e 500 lıra mukafat takdm 'kıymet komısyonları) faali-
bırı lır:· Er:uruın abidesi için ycılerini ilcrletmi§lerdir. 

cı, ıfünkü ~ aile~tir. Bu komisyonlar şimdiye kadar el
~ ~lll nnı de: !hey~ !f.opfantısm- de mevcut ev:ra'kın ıpe'k çoğunu fk -

:\ 'a~ tn ti, müsabakayı mal ettiklerinden veraset vergisi 
-- lbzans:ın.. tahsiline yeni bir cereyan verilmiş 

lo1t,_ -·- Ye bakayadan :mühim miktarda vergi 
il p "c. b ki111 Avru. tahsil edil~. 

qrıı bu k.a an geldi -· -
t 8Ydanberi P. . E 1 k •t ~lt ~in gıb· arıs, Lon- şya ar ne va ı 
~ hihtl 

1 Avtı.ıpanın ~ bü-
t • doı arını daba bir çok boşalttlabilecek 
nııitn lk~~ tıbbi ve iç- Belediye, :ana ıcaddelerde saat 
1.1~ İi;ıf1ı Oe-rn ulunan Doktor mu- 9 dan evvel ve 113 den sonra tahmil 
la.•- t <.>cl~k ~l Lokınan Hekim ve ıtahliye işlerini yasak etmek üze. 

"'1l'\--llı \._. 'l"zıfo},_;_ • :ı..• 
~~lle h 'ilbuıe bası ~· uıe 't"e has - re yenı ıuır tenbihi beledi çıkarmış· 

ab~ a'lıntm dlğı mcsnnuni _ tır. Binafarla müessese ve imalatha-
~ Şlır. neler ve dükkanlar 1ahmil ve tab1i-

h11ac .t;"-- ye işlerini yalnız 9 ile 18 arasındaki 
J\n~ t 

1 
lerıi hukuk müddet haricinde yapabileeekler -

ta ıı\lktı,~besi dir. 

KAÇAK E$Y AL~ 

ikramiyeler, mal 
satıhnca hemen 

verilecek 
Henüz dağıtılmamış ikramiye

lerin verilmesi hakkında 
emir geldi 

ber a1ınmışlır. Bunun üzerine, daha 
Halepten yP.ni gelerek {İzmir) ote
line inen Hacı ı .. 1etımet ve Hacı Ö
me!' ismindeki bu iki 'knçakçı hacı
nın -e • lan nsızın aranmıştrr. Eş -
) alan ar.asında lkamilen kaçak ve 
kıymetli maUar dolu üç bavul yaka
lannuş ye kendileri mahkemeyi? tes
liın 00ı1miş1erdir. 

Arabacdar yaya 
gidecekler 

Yük taş,ımalcta <>lan ar.abalara ara
bacıların ıbinmcleri Bclediy.eoe y.a
s~k edilmiştir. Bıı emri din1cmiyen 
arabacılar C<?zalandırılacaklardır. 

25 fen memuru mezun 
oldu 

K açak cşynyı haber verenlerin Eğer ,.ak'ada muhbir lbulunmu - Bu sene şehrimizdeki Nafta fon 
hakkı olan ikramiyelerin derhal yorsa buna ait :hissenin üçte ikisi de mektebini 25 genç bitirmiştir.Yeni 

tevzi edilmesi ve bu hususta 1üç bir yah'"C21ayan memura vcrilcc~ .ayn mezun1ar Na'f1a Vekaletince peyder
gecikmenin knbu1 cdilmiyeceği Güm- ikramiyeye zam V{? ilave edilecektir. pey muhtelif vila)ret ve şehirlere ta
rük ve !İnhisarlar Vekaletinden bütün Parça parça iahsil edilen para ce- yin ~dilmektedirler 
t~lata ibildiriuniştir. ~alar da, tutulan kı:.rak P':"\'mlID. sif Diw ..._ ~ı (N~ f fc 

K ,...,,.__,._ğı 1 d ıı..~ ..:~'- ~ -= ger ~ur:aı an a ıa n mckte-
b. roı- b 1 fk · ~ 1 ı nm n ı u ers yı ın an ıtibar.en 

l' 'L_ ~ f akü1 .. ~_, ~ 
lıld~ :al'ıt \ ~ bul_ .. '-C.l>lna c ~·eni 

~.'lı.ıau ~u n unc bhinciteş-

aır-~ n :aza masın a uu)'UA kıymeti birinci taksite ilave edilmek jb") · d b d 1 d · 

.ır diyu ika~ umn~hb 1 rramı~:._edener, ve verilen peş.in ikramiyeler, birln- (Teknik okulu) na tahvil edilm~~. 
• şıın e r m ıre venuu ci taksitin :tevzii esnasında alıkonul-

Doktorla1' ku~sa gıde~ek eV\~ önce bütçeye irad kaydedil - mak suretile dağıtılacaktır. Hava va:dyetl tebtr 
!lı~~ ·~ne biıdiıi~ 1aarif 
itlırıa,.h, . S0 ~ -~tir. Bu yı, 
arı --.ıttır :n ani leyn talebe d 
A. tır~ • u l?'ıak e 

tlltlta da birin . sat1~ ljsc mezun-
t•lınrı ela tn~ c.ı ~n ;ayı içinde 

hpıla :P bınasında b. · 
c:ı.~tıı. ır un-

S~nbah~~~ Berlinde beynelmilel mekte ·ve soııra ihak sahiplerine da- İçinde bulunduğumuz mali Yıl zar. edllece"k g 
tıbbi tekamül kursları açılacaktır. ğıtılmakta idi. linda tahsil edilip ite bütçe ğelirine Vilayetlerin hudutları dahilinde 
Sıhhat Vekfileli_- .bn kurs". lara yazıla· ~kat_b·u· u_~.l.ün gecikmc.lere_yol alındıgwı 't..-,de hcnuz·· hak sahiplerı·- ı.~ • • 

_ _ \l.löl .ıwva \'azıyctınin ,.e yağmur, kar, 
cak doktorlar çın bır program da açtıgı göriildüğünden yenı emırle, ne dağıtılmamıs olan cezalar ihemen dolu gibi lıfctlerile semavi hadisatın 
göndemıi~r. her Jeydcn evvel mal satılır sattl - vakit geçirilmeden muhbirlere tcv- günü gününe merkeze bildirilmesi 1 

. Etıbba Odası azalara bu hususta maz derhal muhbirin ~ 25 hesabile zii haltkında da yeni emir '\'erilmiş- hususunda alakadarlara bir tebliğ 
hır tamim ya~tır. hissesi verilecektir. tir. yapılmıştır. 

Bjrimizin derdj 
Hepimizin derdi 

Türk Ofisin 
Teşebbüsleri 

Memlekette biT çok :madd~ -
rin ucuzla.tıl.nıası içi~ T:ü.Tkojis 
merkezi bazı tedbirler almak ü-
zere te§ebbüslere 9iri§miş.. müs
ta1ısille, müstenliği daha kolay ve 
vantnlan azaltarak bultı§1vrmalc 
esası gözöniind.c tubılar~ şelıir 

Betediyeleri.n.e,, ticaret odalarına, 
Wzım gelen ıt~bbisler ve tet -
lkiklcrin yap1lması için baş tn.cml
muştur. Duychı.kk i. İstanbul T\. 

caret Odası, bu mfu-acante, anı
dan aylar gcçtigi halde cevap wr
memiş. Tetkikatı mı ikmal etme

di, yoksa, henüz bu meseleye ba
kacak vaJcit mi bulamadı; burası 
belli değil. Muhakkak ol.an bir 

§ey ?'arsa, lazım geldiği ehemmi
yet ve sür'atle bu iş ıii.zerfod.e d:.ı-

rnlmamıştır. Halbuki, met'ZU hiç 
de kırtasiyeciliğin ihmali ve bc

taati içine bırakılacak biT şey de
ğildir. Memleketin bir çoJ:: mın
takalarında hayntuı pn.halı otu -
§Unu itiraf ve takdir .eden böyle 
bir teşebbüse yardımct olmamak 
nasıl tefsir edilebilir, bilmiyoruz.. 

1sta.n'bul Ticaret Odasının da1ıa 
acil ve mühim isleri mi var?. F.az
Ta mı mqgul?. Hiç zannetmiyo -
rnz. Ticaret Odasınm bu harekcti 
üzerine, iktısat V c1côletinin vuı -
zan dikkatini celbederi:z. 

,_ ____________________ _, 
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. DÜNYA MESELELERi · 
-

Mitlerle Musolini 

M. 

AVRUPA YA 
Bir nümayiş 
yapacaklar! 

Musolini 
Berline 

sulh hazırlığı 
gidiyor imis ! 

""'(' t' ... 

• • 
ıçın 

Devam eden NöremberO ko ngresinden b ir .sah n e 

Burada söylendiğine göre İtalya 
ve Almanya yeni milliyet sistemle
rini müdafaaya azmetmişlerdir. Fa
kat münferit bir siyaset takip etmek 
niyetinde değillerdir. Ve ayni za -
manda Avrupanın demokrat hüku
metlerile samimi münasebetler te
sis etmeyi arzu etmektedirler. 

İtalya ve Almanya, yalnız l:>ir tek 
hükumetle birlikte çalışmak iste -
miyorlar ki, bu da Sovyet Rusyadır. 

Siyah Ejder 
Çin deki 
Harekitı 
Bu cemiyet 
İdare ediyor 
. J aponyada hükumetin umumi si
J yaseti üzerinde amil olan siyasi 

fırkalardan başka birtakım hafi ce
miyetler de vardır. Bu cemiyetler
den biri Siyah ejder cemiyetidir. Bu 
cemiyetin reisi olan Toyama Mut -
suru, Japonyanın şayanı dikkat bir 
simasıdır. cSiyah ejder> cemiyeti, 
kararlarını bazan cebrü -şiddet gös
termek ve hatta kan dökmek surc
tile tatbik etmektedir. Çindeki ha
rekat bu cemiyet tarafından idare 
edilmektedir. 

Toyama Mutsuru üstadı azam un
\'anile anılmaktadır. Japonyaı:ia bü
yiik bir nüfuz sahibi olan bu adam, 
bir gazeteciye, Siyah ejder ccmiy~
tinin maksadı hakkında şayanı dik
kat beyanatta bulunmuştur : 

- Siyah ejder milli bir zihniyet 
ve ferdin, İmparatorun mukaddes 
şahsında temsil edilmiş olan devle
te mutlak surette itaat etmesi esası 
üzerin kurulmuştur. Biz Japonya -
nın an'anevi olan temizlik ve sade
liğine aydet etmek istiyoruz. Garp 
medeniyetinin taklit edilmesini is
temiyoruz. 

Biz Garplıların işte gösterdikleri 
heyecanı ve kuvveti takdir ediyo -
ruz. 

- Bana, Siyah ejder cemiyetine 
mensup azanın miktarını takribi o
larak soyleyebilir misiniz? .. 

- Azanın miktarı hiç bir yerde 
mukayyet değildir. Fakat şeflerinin 

HAYATIN 

J 
ağmurlar başlamıştı .. Artık is-

. kelede akşamları dolaşılmıY,or, 

gece serinlik çıkıyordu. Şerif 
Vecdi Adadan inmek zamanı geldi -
ğini karısına söylediği vakit, genç 
kadın, pek razı olmamıştı: 

- Daha bir kaç gün oturabiliriz, 
demişti. Şerif Vecdinin, İstanbula 
inmek isteyişi haksız değildi. Gün 
ler kısalmıştı. Akşamları hava karar
dıktan sonra, Adaya gelebiliyor, sa
bahları daha erken kalkdak, icabe -
diyordu. Fakat, karısının hatırı için 
daha bir kç gün kalmakta mhzur 

i
medi. 

Şer~f Vecdinin knrı~ı Ru~iyc ~sta~
bula ınmek istemezdı tabn .. Çunku 

iÇiNDEN 
Yazan : Re,at 

kocası her sabah işine gittikten sonra,' .. . . 

---

feyzi 

o da plaja gidiyo, banyo alıyordu. hiye güzel bir kadındı. Henuz yırmı - Evet ... 
Böyle günlerden birinde, banyoda, beşini sürüyordu. Kadri de, bu genç - Benden mi?.. ço-

- ı T b'" d n Kocamdan Kadri ile tanıştı. Evvela, Kadriyi pek ve oynak kadına epeyce vuru muş- - a ıı sen e .. 
sırnaşık ve fazla züppe bulmuştu. tu O da, Pariste, Ruhiyeden uzak cuğum olmadığını biliyorsUD··:·ğsii" 
Yüz vermemişti. Fakat, sonraları, kalınca, günlerin, ge.c~lcr.~n .. n~_!'ıl ıs- Delikanlının başı, bir anda g~ktU" 
bu genç adama karşı, içinde, gizliye- tırap içinde gec;eceğını du~unuyor - nün üzerine düştü .. omuzları ço i
medigy i bir sempati belirmiye haşla- du. Ay sonu yaklaştıkça, Istanbul - şa.5kın şaşkın gözlerle, karyolan:r~ 

y h t l b. çinde çıplak yatan kadına bak dı. Bir ay, beraber denize girip çıktı- dan u aklaşacagını a ır ıyor, ır -
!ar. Kumlarda yanyana yattılar.. türlü gitmek istemiyordu. sordu: 
Çamlarda gezdiler .. Bu bir ay, ara- Yağmurlu bir sabahtı. Kadri Ru- - Şimdi ne yapacağız?. çc-
larında şiddetli bir sc\·gi ve aşk h_u- hiyenin evine geldi. Genç ka.dın, he- - Bilmiyorum .. sen karar ver .. 
sule gelmesine kafi idi. nüz yataktan kalkmamıştı bılc.. D~- cuğun babası sensin.. , 

Ruhive Kadri ile artık 0 kadar şid- likanlıyı yatak odasında kabul ettı. - Bu bir felaket olacak .. k.?~~: -

1 

deUc s~vi~iyordu ki, sabah b:ı.nyo _ 1 Kadri, karyolanın. ?~ş~cundaki kol- n~ diyec~ks~n? Tevil, tefsiz ~ttl ÇO
sundan dönüşte beraber eve ge:iyor- \tuğa oturdu. Sevgılısının dağınık s::ı.ç- mıyen bır ış bu .. eyvah, ~v'e bit 
, Jar beraber yemek yiyorlardı. Evde larını, çıplak omuzlarını okş<>dı: cuğu mutlaka aldırmalıyız. Bo. • 

' . · · · · k d • d y alıdır. yalnız bir hizmetçi vardı. Ruhiye, - Bilsen Ruhıyc, dedı.. senı gıt- çocu ogamaz.. ogmam . int 
hizmetçi kızı nck kolay elde ede - tikçe daha çok seviyorum.. Sensiz Ruhiye, başını avuçlarının. 1~8 • 

bilmişti. Haftada eline üç lira sıkış- yaşıyamıyacağım .. Parise gitmek hiç aldı. Delikanlıya daha çok sıkU 
tıı-mak kafi geliyordu .. Hizmetçi kız iste:miyorum. Mümkün olsa, seni de rak: . de-
-ismi Mukaddes idi- vaziyetten mem- beraber alıo götürsem.. - Peki, ne yapacağız, Kadr1• 

nundu. Şerif Vecdinin. hiç bir şey an- Ruhiye, süzgün gözlerinin uz.un kı- di.. 
lamasına meydan verilmiyordu. vır kn·ır kirpiklerini, ince parmak- Genç adam, oturduğu koıtul<t~ 

Ruhiye, kocasının artık İstanbu - larile uğuşturdu. Genç adamm el- 'kalkmıştı .. Odanın içinde dolaş~' ·rı 
la inmek istediğini Kadriye söyle - !erini tuttu: başladı. Bir sigara yaktı. Yüıı.ıll~\J· 
diği vakit, delikanlı: - Bilmiyorum, Kadri, dedi . ne rengi, gözünün feri adeta uçrn:'.~ _ 

- Bu ay sonunda, ben de Parisc olacak?. Sen gidince, dünya bana zin- Pencerenin önüne gitti. Bir rr:ı.ı. _ 
gidiyorum, dedi. .. o zamana kadar dan olur .. BPn de seni deli gibi sc- det bahçeyi seyretti. Sonra, Ruhı 

l 
kocanı kandır ve Adada kalın .. İs - vi) orum .. ayrılmak .. ah .. ne fena. yeye dönerek: 
tanbula inince, seni sık sık nerede Genç kadın, delikanlının ba~ını, _Bu iş böyle olacak, dedi.. başltll 

. tııJl~ 
görebilirim, sevgilim?. ihtirasla kendine doğru çekti .. Du - care yok .. Bugün ben, derhal Is daŞ 

1 
Kadri, Pariste Tıb tahsil ediyordu. daklarını, Kadrinin soluyan dudak- bula ineceğim .. bir doktor arkB dC 

Yaz tatilinden bilistifade, Adaya, a- Janna yapıstırdı.. bulup konuşaaağım .. Sen de ~v e. 
1 ilesinin yanına gelmişti. Ruhlyf'. genç Sonra, onun gözlerinin içine de- hazırlanırsın. Akşam kocan gel; .. 

İtalya ve Almanya Rorna - Berlin 
mihverine hüsnü niyet besleyen bü- . 
tün hükumetlerin yaklaşabileceğini 1 
beyan etmektedirler. 1 

Gayda, makalesinde diyor ki: cŞu
nu tavzih etmek lazımdır ki 1talya
da İngiliz muhibbi bir veçhe He Al

f man muhibbi bir v~e arasında ter

rocuğu, o kadar çok benimsemişti rin der in b~ktı: .. . . . I Qna bir h~kaye uydurup an~n~r fili· 
1 ki, hazan: - S:ma hır şey soylıycyım rnı, Kad- Bir arkadaşına bir iki gece ıçın ıı.-

- Par ise gidince, ben ne yaparım? ri. dedi.. safir gideceğini söylersin .. yarın 9 rı 

Hltler se ıam ıan ıyor 

Roma (Hususi) - Bütün İtalya, 
Musolini'nin Berlin seyahatini 

ve Hitler ile mülakatta bulunmasını 
tarihi bir hadise olarak telakki et
m~ktedir. Bununla beraber Romada 
bu mülakatın Avrupaya karşı ~ir 

nümayiş mahiyetinde olmadığı ve 
vaki olacak mülakatın iki hükumet 

cih yapmak gibi bir mesele mevcut 
değildir. 

Bu devletlerden birile yapılacak bir sözü ile onlardan yüzlerce v~ 
bir anlaşma, diğerHe anlaşmıya ma- binlercesi seveseve hayatlarını feda 
Di değildir. Bilakis bu an~aşma, Av- ederler. 

- Hedefinize \"asıl olmak için gayrupada bir teşriki mesai vücude ge-
rimeşru vesaite müracaat eder mi-tirrnekten ibaret olan diğer itjlafı . . ? 

takviye etmiş olacaktır, sınız · ·· 
:-- Hayır. Daima meşru vesaite 

Gayda, Fransa hakkında diyor ki: müracat ederiz. 

Vall:ılii çıldırırım, derdi.. - Söyle, sevgilim .. ne var?. bah, Adadan beraber ineriz. fieı11e 
Kadri onu teselli eder, her hafta - Ben gebeyim!... yarın çocuğu aldırırız .. 

Lmektup yazacağını vadederdi. Ru - - Ne?. Sahi mi söylüyorsun?. (Devamı 5 nci •oyfatloJ 

' ,,_.;-----------------------------~ 

ŞANLI 

ORDUMUZUN 
BÜYÜK 

TRAKYA MANEVRALARI 
. 

SESLİ ve TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

TAN 
FİLMi 

BU ~KŞA,. 
ipek 

sinem asınd9 
şefi arasında mühim bir istişare ma
hiyetinde bulunduğunun tebarüz 
ettirilmesine çalışılmaktadır. 

cFransa, İspanya işleri dolayısile _ Bana llıtfen Çang _ Kay _ Şek 
bugün, İtalya ve Almanyaya aleyh- ile olan münasebatınızdan bahse • · 
dar bir harekete girişmiştir. Bolşe- der misiniz? 

ATATORK-INONü-MAREŞAL ÇAKMAK
VEKİLLER HEYETİ - GENERALLERiMiZ 

Gayda, Jurnale Ditalya'da yazdı
ğı bir 'makalede çok kuvvetli olan iki 

hükumet reislerinin fikir ve irade
Jerinin kar§ılaşması mevzubahs ol-

vizme karşı gösteridiği müsamaha, _ Evet, Çang _ Kay _ Şek'i tanı
İtalya ve Almanyanın Balşevikliğe rım. 0 benim dostum ve talebemdir. 
aley}ldar politikasını Avvrupa sul- Onu İmpar.ator Sun Yat Sen zama
hünü tehdit eder mahiyette göster- nından tahırım. Hatta onunla ara -
mektedir. Fransa, Bol~evizmin Ak- mızda kan yemini vardır. 

ı deniz sahilinde yerleşmesini arzu _ Eğer yanılmıyorsam, Çang _ 

Müttefik ve dost Devletler Askeri Heyetleri · Dün v anın ilk a~ker i kadın Tayyarecisi SABll"IA 
GÖKÇEN- Kahraman Ta yyareci lcrimiz . TANK . TOPÇU . SUVAR! ve motörl i! kıt'al arı mız . Ma· 

ncvrnlar · geçit resmi - Tari hi hatı ra ve vesikala r 10,90 • met ro'uk film. 
AYRICA PROGRAMDA SinE"mının :ıçılması şerefine iLK BUYUK FiLM: 

8EYA!ra~~~!~ !l~~RETI ro~::de JEA~A ~~~:E N:~~oNT dui;'Unu beyan etmektedir. Bu kar
şılaşmadan ·maksat, çalışma birliği 

etrafındaki anlaşmayı tekemmül et
tirmek ve bunu beynelmilel vazi -
yette vuzuh husule getirmek için 
inkişaf ettirmektir. 

etmemektedir. Çünkü bu, Akdeniz- Kay - Şek, sizin şimdi oturduğunuz 
de yegane ve hakiki bir tehdit teşkil eve gelmiş .. o zaman iktidar mevki
edeceği gibi hürriyet prensiplerini, ini eline almış ve komünistlerle mü
Londrada çok istenmiş olan emniyet cadeleyc girişmişti. Kendisine bu 

A vrupada genç kızları tuzağa düşürme~e çalışan muazzam teşkilatlar, müthiş canilerle hüküınet· 
!e rin, p oli sin am:ın sız mücadeleleri - Herke~i n mutla k ~ör mE"si lazımge len büyük ŞAHESER9 BU GECEKi SUVARE iÇiN NUMARALI KOLTUKLAR ERKENDEN ALDIRILMALIDIR. Tel. 4928 

(Devamı 5 nci ıagfamızda) (Devamı 5 inci Myfuda) ~ 

eLP-==>~~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~!!!!!'!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~--~!!!!!!!!!!!!!!!~~~"!!..~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!'!!"'.'!~!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ~ 

!hükumeti büyük bir maceraya ·sü - Abdülhamit, Tahsin Paşaya söy- ra bir köşesinde cereyan edell Asi" 
rüklüyor. Eminim .. çok eminim ki.. ' !ediği sözlere fasıla verdi. Yazı ma- bir şekavet gürültüsünden bile Gi-
ne kral, ne hükumet erkanı, ve ne sasımn yanındaki sigaralığa yaklaş- nirlenen bu hükümdar; şu anda ol"' 
de halkın ağır başlı sınıfı, bu hare - tı. Bir sigara aldı, yaktı. Sinirli si- rit adasına yaklaşan torpido fil t , 
ketten memnun değillerdir. Fakat, nirli bir iki defa çektikten sonra, nun orada husule getireceği ıc:a,.. 
saman altından su yürüten o gizli tekrar sözüne devama başladı: kunç velveleye nasıl tahamrniil 

Yazan : ZIYA ŞAKIR 

komite yok mu .. hani o, (Etiniki E- - Bilmem ki ne yapacağız? .. Bu bilecekti?... ~ty 

terya) denilen komite .. işte, onun çe- vnziyete nasıl dayanacağız? .. Bütün Tahsin Paşa, gözlerinin ucu jle dil
virdiği fırıldaklara mukavemet ede- bu şımarıklıklara karşı şiddetle mu- dülhamidi takip ederek b~nlatlde -
miyorlar .. Akıldan fikirden geçmi - kabele etsek .. Allah esirgesin, işin so- şünürken; birdenbire vazı~et ıııJl 
yen, böyle işler çıkarıyorlar. nunun muharebeye dayanmak ihti-

1 
ğişmişti. Abdülhamit, sankı Jl'l~ .,ı-

,,... ( BQ.§tarafı ~Tinci sahif ede) arasında, şimendifer istasyonuna va-
vc ruhani bir ayine iştirak eylemiş- sıl olmuşlardır. 
t ir. [İstasyonda, Prens J orj'a karşı ga-

[Bu sırada binlerce halk, sarayın yet parlak bir veda merasimi icra e-
önüne toplanmışlar.. dilmiştir. Halk, son derecede heye-

- Yaşasın, Yunanistan. can ve galeyana gelmiştir. Bu teza-
- Yaşasın, Girit. hürat esnasında, Prens Jorj'u hamil 
_ Yaşasın, kral. olan tren, (Pire) ye müteveccihen 
_ Yaşasın Prens Jorj. hareket etmiştir. 

[Nümayiş yapan halk tarafından 
Diye, (Prens Jorj) u alkışlamışlar-

d meS€rret avazeleri göklere çıkarıl -
ır. • . . .. mış. bu coşkunluk arasında, pek çok 
.. CRuhanı ayınden sonr~, kral ıle bu- silfıhlar atılmıştır. 

~uk ma~dum·u· ~e velıaht (Prens (Gece, Pire liman ve şehrinin her 
ostantın) bırıncı arabada; Prens tarafı donatılmıştır. Sabahlara ka

Jorj ile biraderi Prens Nikola da dar gazinofarda şarkılar söylenerek 
ikinci arabada olmak üzere saraydan boralar tepilmiş ve muzikalar ça -
~knuşlar.. halkın §iddetli alkışları lınmıştır • 

[Prens Jorj, bu sabah halkın coş- Dedi. mali var ... Şiddet göstermeyip de, bir kaynaktan büyük bir kuvve 
kun alkışları ve meserret sadaları a- Abdülhamit, esasen kaç günden- adaya (Muhtariyet) versek; o zaman mış gibi, bir anda diklcşe~~k: ~ı.ısY' 
rasında (İsfakterya) ismindeki bey- beri heyecan içindeydi. Geçirdiği si:- da korktuğumuza hamledecekler.. - Şimdi, Almanya Sefırıle aft• 
lik, gemiy~ bin~iş; ~aiye:inde altı nir buhranları ona yemeyi, içmeyi ve yarın, öbür gün, diğer adalar da sefirine haber gönderin. Ayrı 
kı~ ~ torpıdo sefınesı ol~ugu halde.'. hatta uykuyu bile haram etmi~ti. En muhtariyet istiyecekler... Hulasa, kendilerile görüşeceğim. [1] 
Gmt ~dasının (Hanya) .lı~anına mu- ehemmiyetsiz siyasi bir hadiseden iki ucu kirli bir değnek... * 
teveccıhen hareket etmıştır. ] bile kuşkulanan ve türlü evhama ka- Abdülhamit, mütemadiyen gezini-

Abdülhamit, elindeki raporu, oda- pılan bu hükümdar; büyük ve kanlı yor .. sigarasından sık sık nefesler Gizli komite t'fl-
nın tam ortasındaki küçük yuvar- vak'alar doğurmak istidadını haiz o- çekerek düşünüyordu. Tahsin Paşa, YUNAN MiLLET VE Hü~ÜM8v11 
lak masanın üstüne attı. Ellerini ar- lan (Girit meselesi) zuhur eder et- gözlerile padişahı takip ediyordu. O- Nl FELAKETE SÜRÜ~LüYO eııi
kasına bağlıyarak, dalg.ın ve düşün- mez, birdenbire teıaş ve heyecana ka- nun bu muzlim düşünceler nltında Türk milletine, yüz bınler~eır:t ~
celi. bir tavırla gezinmiye başladı. pılıvermişti. Meselenin, (diplomasi ne kadar ezildiğini görüyordu ... Ab- din kanı pahasına mal olan ( ~ 
Bır kaç defa, odayı baştan başa yolu) ile kapatılması için, Avrupa dülhamit, bu bir kaç gün zarfında dası), Osmanlı hakimiyeti altın:,.) 

dolaştıktan sonra, birdenbire tevak- devletleri nezdinde teşebbüslere gi- adet.a değişmişti. Düşünce, zihin yor- (Devamı v 1'İ". 
kuf etti. Kapının ~anında, divan du- rişmişti. Halbuki bu teşebbüsler, iyi gunluğu, ve üzüntü; onun ren - [l] Abdülhamidin mabeyn ~~ 
ran başkatip Tahsin Paşaya dönere~: !bir netfce v~mek şu tarafa dursun ; gini sarartmış, yüzünün hatlarını de- tibi Tahsin P~adan alınan 

- lşte .. halkın şımarık bir kısmı bilakis vaziY.et vab~et kesbetmişti. rinleştirmişti. Memleketinhı en üc- jnot lardan. 
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Azi~"·su .. Bir öliim ·.A · umu mah 
ZINgıERD!NiZi SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA YA· 
VAP !~~t~IZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUS! CE

LEFFETME~=:~TUPLARINA 6 KURUŞLUK POST~ . ~ULU 

Mübarek Su ... 
Türkiyede en kıy· 
n-httar içki sudur .. 

Ancak bir makine içinde 
nefes alabilen adam 

Musevi kızı, Türk genci 
Karşımızdaki apartmanda gü-

ze! ve sevimli bir musevi kızı ::;:;::=;;;;;~ ~ 
vardı. Bir giln onunla konuş • ?il"" '"' • # 
t ~, -

Hayatın ne kıymeti olduğunu, dünyayı nasıl gördu
ğünü anlatıyor ; heyhat; onun günleri pek sayılıdır. 

um ve yavaş yavaş, amma u- • 1 ....ı 
zaktan uzağa kalblerimizi dök- · "' 
tük 

· Derken onlar, başka yere Bir yıldanberi takip ettiğim 
ta§ındılar. Bu sefer ben her ak- bir kızı hakikaten seviyorum ve ·~,;;,;::."!;! 
§am i§imden çıkınca td onu~ idealime pek uygun olan bu kız-
evine kada 'd' .. la evlenmiye hazırım. Onunla r gı ıp onu gorme-
Yi cana minnet bilmiye baş • hakiki ve ebedi bir aşk kurmı-
ladım A . ya can atıyorum. Kendisini sev-

• mma meseleyı babası diğimi ve maksadımın son de-
haber ald . _ _,. 

ı, §luo.uı onu bırakmı- rece namuskarane olduğunu na-
Yorlar ve eğer bizi beraber gö- sıl anlatayım? - Moda, T. SmaL-
rürlerse kızı fena edecekle - Zer. 

~ni söylüyorlarmış. _ M. Kut- Maksat bu kadar samimi ve hayır· 
uçınar. hahane olduktan sonra onu kendiniz 

ın Gönül sevince sevgilinin milliyeti bildiremeseniz bile büyüklerinizden 

ba~~~~~ahs olmaz. Fakat saadet es- bi:~ -~asıta~il~ ya ona, .. yahu: .on~n bü
l azırlamadan bu sevgiyi esas- yugune bıldırmek guç degıldır. Şu 
andırmak doğru d "ild' B k sırada evlenme talebine -Eğer evve

onun babası kızınınebg. ır. a_ ınız, ıa pek antipatik gelmiyorsanız ve e-
il ' ır musevı gen-

e e alakadar 1 ğer başka birisile meşgul değilse--
rece kızar m oduş?una. aca~a bu de- red cevabı verecek kız pek azdır. 
ki . . ıy l. Şuphelı. Demek ~ 

b~ s~~~ mes'ut olmanız için mühim 1 \i\\ ~· ~ . J ı -
k-•d g 1 var. Belki bu engel de Ll.~\ <.; 0 

1 - - . ., 
"' ırılabil · 1 -

Yirrnekr Eır, amma kısa yol yüz çe- ,~ r • . , · .,, 
hır ır. !bet bir Türk kızı bu - '\\\ \ r ı( / i 
~nuz. 

Çocnklar aıemi 

Beşi bir arada 
Artık bu bacaksızlar 
\re 250 kelimelik 

yürüyorlar 
konuşuyorlar 

sıvasta Şaşaı suy u 
sato n b ir sucu., 

Bir Almanca gazetede aynen oku
duk: 

- Düşününüz bir kere .. Şatal su
yundan günde 2 lira çıkarıyorum .. 

Sivastaki bir Türk delikanlısı bu
nu söylerken yanında arkadaşına 

Afvcnda da bir su varmıs. 0 

llir tayyare kazası 
Zavallı bir genci 

Ne hale koydu ? 
G eçen sene Amerikan milyoner

lermden Snite'nin oğlu Fred 
Snite Çinde bir tayyare kazası ne
ticesinde düşmüş ve müthiş bir fel
ce uğramıştır. Felc, vücudünde şim
diye kadar görülmemiş derecede 
tahribat yapmış, gencin kalbi hare
ket etmek kabiliyetinden mahrum 
kaldığı gibi, adaleleri de her türlü 
hasasiyetini kaybetmiştir. Fred'i gözden ibaretim. İradenin emrine 

itaat edecek vücut adalesinden mah
yaşatmak için sun'i surette teneffüs 
ettirmek usulüne müracaat edilmiş-
tir. Bunun için bir teneffüs makine
si yapılmış ve hasta, bu makine içi
ne yatırılmıştır. Şimdi Fred, bu ma
kine sayesinde yaşamaktadır. Bu 
makineden çıkar lıdığı takdirde öl
mesi muhakkak olduğundan haya
tını bu makine içinde geçirmiye 
mahkfundur. Fred'e •Çelik ciğerlit 

adam adı verilmiştir. 

rumum. Bazı hastaların bu sürdük
!eri ve benim hayatıma benzediğini 
zannettikleri hayatın hakikatte be
nim hayatımla hiç bir müna$ebeti 
yoktur. Hayat ile ölüm arasında bir 
hat vardır. Sadece hasta olanlar bu 
hattın dışında kalırlar. Fakat iki de
fa' ölmüş ve dirilmiş olan ben, uçu
nima yuvarlanmış ve bir kayaya tu
tunmuş olan bir dağ seyyahıyım .. • 

SONU ÖLÜM Çelik adamın yanından bir saniye 
ayrılmıyan hastabakıcısı Mis Gadoh Fredin teneffüs aleti boşlukta iş
bu zavallı adamın hayatı hakkında !emektedir. Yani Fred, teneffüs et
bir makale yazmıştır. Hastabakıcı, mek kabiliyetinde nmahrum olduğu 
makalesinde diyor ki : için boşluk göğsünü şişirmektedir. 

Uzun hastabakıcılık hayatımda iki Aletin içine hava girdiği zaman göğ
kuvvetli heyecan geçirdim. Birinci- sü de inmektedir. Bu ameliye daki
si Fred Smite'i ölmek üzere gördü- kada yirmi defa tekrar edilmekte -
ğüm zamandı. İkincisi de Fred Smite- dir. Başlangıçta bu pek müthiş bir 
in ikinci defa öldüğünü gördüğüm "di. Fred, her teneffüste dilini vu-

ne, hastanın göğsünde kakiki bir xo-. , 
ri.lk vazifesini görmektedir. Benim 
doktor King'e şahsan itimadım var
dır. 

Hastanın pederi Mister Smite, Çin 
doktorlarından nefret eder. Çünkü 
bir Çinli doktor, oğlunun Çinden, 
Amerikaya nakledileceği zamanda 
Peiping şehrinde bulunan biricik te
neffüs makineainin alınıp götürül
mesini şiddetle protesto etmişti. Hat
ta bu doktor bu teneffüs makinesi 
götürülmekle yüzlerce hasta Çinli
nin hayatlarının kurtarılması imka
nından mahrum edileceğini ve bu
nun milyoner bir Amerikalı için ya
pıldığını yazacak kadar ileriye git
mişti. İşte bundan dolayı ihtiyar Çin
lileri sevmez. 

Fakat hakikatte baba oğul, bu bü
yük felaketten sonra bütün dünya
ya küskündürler. Hakları vok mu?. 

1 

T ürKlyede su her tarafta 
satılır ... 

1 zamandı. Zira sizi temin ederim ki, .,..."!'!"':"l"""'.--:-.....,-----ııııl:"l'!"'\'!:l'::"'lr•"""'~ 

su burada olsa günde 2 lira değil, IFred Smite iki defa ölmüştürö Blrin
insan 20 lira çıkarır.. cisi Pekinde bir tayyare kazası geçi-

Türkiyede bu kabil muhaverelere rerek felce uğradığı zamandır. Te
çok tesadüf edflir. Çünkü su Türki- neffüsü durmuş, ~un'i surette hava 
yede mühim bir varlıktır. Bir çok verilme_k suretile hayata iade edil
memleketlerde nasıl şarap mühim bir miştir. ikinci defa da Frcd, Şanghny
rol oynuyorsa, Türkiyede su ehem- da vapura nakledildijji zaman öl -
miyetli bir içkidir. Ve Türkler pek müştür. O zaman Fred'i teneffüs 
çok su içerler. Bunun için sokaklar- makinesinden dışarı çıkarmak lazım 
da şişeler içinde ve bir çok yerlerde 

1 gelmişti. Fred makineden dışarı çı
hususi surette su satanlara tesadüf lkarılınca birkaç saniye sonra ölmüş 
edilir. idi. Ciğerleri teneffüsten kalmış ve 
111111 •• n••ı11•1••111111ıınıııııııııım111ıuıııııııııııııı11111ııı1111111 11 uı11 kalbi durmuştu. Vapurda ikinci bir 

Beş i bir araaa qoÇıa nıor uır ora o a 

1 
1 teneffüs makinesi getirilince, üç da-

anadad b 1 ~ 
den d a ir kadın beş çocuk bir- 8 YAŞINDA ÇOCUGUN ESERİ H KA YE kika sonra yeniden nefes almıya ve 

Ya1>aş Yür~~urmuştu. Beşizler yavaş Amerikada 8 yaşındaki bir mek _ -------------' üçüncü defa olarak yaşamıya baş • 
larııışlar<! uınıye ve konuşmıya baş- tep çocuğu 280 sahife tutan bir ro- Hayatın içinden lamıştır. 
11~ öğr ır. Şırndiye kadar 250 ke- man yazmıştır. Bu roman etrafında ( 4 üncü snhtfadun d•vam) Bu adamın hayatı inanılmaz bir 
~ıltııı t enerek konuştukları anla- . şeydir. 27 yaşında olan bu adam, uğ-

ll ş. ır. reklamlar sayesınde tamam 2,:; mil- Ruhiye, genç adamı dikkatle din-
lı eşızlerin b 1 liyordu. Birden bir şey hatırlamıştı: 
.. aı~rı· 

1
. • Umumiyet itibarile S1h· yon nüsha ası ıp satılmıştır. Roma-

• ...., Yı ld - Kadri, dedi, ablama gideriz. All-
'""""'"" 

0 uğu da görülmüştür. nın adı (Şehirdeki çocuklar) imiş . h. 11 ı ıııı111ı lam benim mahremi esrarımd1r. 0-

radığı hastalığın bütün vahametini 
ve neticelerini müdriktir. Bu adam 
hayatına, bir seyyehın P ompei ha-ui;d llUt111111m1tıllllllllllllllMlllllll lll lllllllllllllllllllll·IUllllllM ll lllllllllllll ll "llllllllllllllllllll1 111 1 111111 1111111111 

"" Ya 1 1 • 5 · h • d nun evinde üç gece misafir kalırım.. rabelerine veya bir tufan ankazına 
(4 _ rnese e eri ıya eJ er Bu işi de orada yaparız. Dışarıya sır baktığı gibi bakar. 

"e tııu uuca •ayfad-:uı dtt>am) ( 4 üncü snyfadan devo ..,. ı r•ıkmaz.. Kimse duymaz .. · Muvafık' Her sabah, benden gazeteleri is • d zazene . , 
Uracalttır yı tehdit altında bulun- yoldi nasihatlerde bulundunuz mu? mı?.. ter ve ancak arkaüstü yattığı içitı, 

İSp - Bunların hepsi doğrudur. Ona - Peki, sen bilirsin... üç ayna sayesinde ona bir saat kadar 
Sanıana A.NYA MESELESİ , sunları tavsiye etmiştim: Evve!a Ja- Kadri,· genç kadına veda etti. A- b ı ı d ~ e • aş ıca gündelik gazete eri göz en 
anın İs r zafQrinden sonra İta!- ponyanın yardımile Çini modern bir cele evden çıktı.. Koşarak iskeleye geçirtirim. Sonra biraz su ile yüzünü 

les; ad tPanya işleri." ~ olan müdaha- hale getirmek. Saniyen komünizme g ld' 
l:ıe . e a resm• b. . e ı.. ve biraz ispirto ile de teneffüs maki-
() nıldigine .. ı ır şekıl almıştır. karşı amansız bir mücadeleye giriş- ••• nesi içindeki vücudünü yıkarım. 
Uadaı gore Musolini bununla mek ... 

a],,_ ayarra .. 1 .. 1 
T 

1 
b . d Kadri, vapurda giderken, dalgın, Bundan sonra sıra kahvaltıya ge-

h 
"•ak ı·sı . o u erinin intikr.mını - a e cnız en memnun musu-

tı emışt· düşünüyordu. Çok tehlikeli bir işe lir. Ve bir mihver üzerinde dönen 
Odan ba k ır. Fakat Musolini, nuz ? · · giriştiğini anlamıştı .. Kafasının için- masayı ayna önüne koyarız. Bu su-

lrıı~ ina· ş a masa üzerine bir yum- - Evet memnunum. Bütün zahiri 
erd ırmek .. .. .. 

1 
_ de binbir fikir çarpışıyordu. Bir re- I retle hasta hoşuna giden yemekleri 

~ e bir t . ve ecnebi memleket- gorunuş ere zrngmben .. kt:lebemden zalet meydana çıkarsa, Şerif Vecdi intihap eder. Kolları, çelik silindir 

h .tııiştir. ,;sır h. usule getirmek is _ memnunum. ıra ugun u şeraıt da- . . d k 1 ld - . . - . . 
ıı,,_. "'Usolını· 

1
• t d'"' . hilinde Japonyaya düşman kimseler duyacak olursa, Kadrinin hali ne o- ıçın e apa ı o ugu ıçın yemegını 

l '." ı•tı·r. "'u s e ıgını yapa - 1 ak ? Belk' b h'd k ben ag" · · ' .o b tarafından ihata edilmiş olmakla be- ac tı. ı, u a ise, onun isti - zına verırım. . , 
1.•rı1e b' se eple faşist alyhdar- b k' h k halini bile mahvedebilirdi. Fakat Ru- Fred bundan sonra papazı ve bıla· 
•ena ırçok kirn 1 ra er es ı ocasını memnun etme ' . . . . 
d. i üıe · se erin hiddetini . . 

1
. d 

1 
h . hiyeyi seviyordu. Genç kadın da ona hare katıbını kabul eder. 

ığ rıne celb ıçın e ın en ge en er şeyı yapmış- Fr d b k' ]' 1 k >.~er taraft etmiştir. Musolini, tır. bağlanmıştı. Onu, düştüğü bu müş- e , iraz müş ti at a onuştu -
d detıizd k~n, resmen reddetmeden kül vaziyetbcn kurtarmak vazifesi ğundan katibine soluyarak işlerine 
d
e İtaıYane ı ~orpilleme hadiselerin-' - Rusya ile bir anlaşma yapılma- dair sualler sorar : 
a b·1 ın ıtham d'l sı mümkün olduğuna kail misiniz? değil miydi?. Köprüye çıkıncıya ka-

.,., 
1 iltizam .. e 1 mesine karşı H dar düşündü .. Deli olacaktı. .. Bu • - Dün nerede kalmıştık? .. 

"tıs goz y - ayır, Sovyetlerle dövüşmek, 
" resrn· ummuştur. Hatta .. b ık· b' d h 1 Katip son cu"mleyi okur ve bun • ,,,. ı matb hatta mümkün mertebe sür'atle dö- gun, e ı on yaş ır en i tiyar a • 
h .. a ha.kar t uatı tarafından İtal- .. k !' d dıgı" nı farkediyordu .. Bir an geldi dan sonra Fred, yeniden yazdırmıya 4•k e edilm . vuşme azım ır. 
ha1t· ltııştır . esme de meydan _ Fakat Rusya ile mi, yoksa ko- ki, tereddüt geçirdi .. Bir karar ·vere- başlar. 
de ~katte ~u· _Fılhakika, Musolini münizm ile mi harp etmek istiyor- miyordu .. Daha doğrusu, başka, ye- Fred Smite, hayatı hakkında tir 
Ilı; endisini ınıye~ beslemediği hal- sunuz ? ni bir karar verecekti.. kitap yazmaktadır. Bu kitabın adı : 
lar~tir. Ş;ll'Jdi suımyet sahibi göster- - Yalnız komünizm ile. Ben te- Köprüye çıktığı vakit, Doktor ar- .Dünyanın en bedbaht adamının ha-
re~ gtıl}ı h~~ıtler ile mutabık ka- cavüzlerden ve adaletsizlikten nef- kadaşına gideceği yerde, doğruca pa- yat1> dır. Fred bu kitapta, hayatın, 

İlt· tline gid' ında görüşmek üze· ret ederim. Komünfam, esas itibari- saport dairesine gitti. Muamelesini hayattan istifade edemiyenler için 
ııolit~:iktatör ı~or.. le adaletsiz bir rejimdir. Fazla ola- yaptırdı .. hemen ertesi sabah, Sir- ne kadar ölüme benzediğini ve hatta 
bir l> •sını t erlınde, teşrikimesai rak Moskova hükumeti J aponyaya keciden trene bindi.. Kadri şimdi, ondan da fena olduğunu izah elmek-
dir •lerrn

0 
asrıh ederek yeııı'den tedir. · nutku . karşı mütecaviz davranıyor. Onu Paris yolunda idi.. 

İl,· ırad edecekler· yıkmak Jazımdır. ••• ONA GÖRE HAYAT 
llai ~udiktatc;r, Um • . Aradan iki sene geç~işti. Kadri, FrBed diyor ki : 
it.atta {Ude getiril Umı. b~ teşrikime- rasında akdedilmiş olan anlaşmıya tahsilini ikmal etmiş, İstanbula dön- • en, görmek, hayret etmek, 
lıt;ı Uluns 1 mesı ıçin beya _ b b' 1 1 1 .. . R h h 1 d korkmak ve ağlamak için bir çift 
ltıetdeı· ltııiYeceakalr bi_Ie bununla da ik- enzer ır an aşma yapı mış o sun. muştiı. u iyeyi atır a ı . O, ne ya- ........... .............................. . ............. . 
t r k erd Bundan başka iki hükumet ara • pıyordu? .. Nasıldı?. Ne olmuştu? pansere, muayene için getirilen beş 
. 1il~r i bu m. .. _ ır. Çok muhte - sında ekonomi ve kültür sahasında hem merak ediyor, hem de enunla on umumi kadın arasında, Ruhiye -
ıtu, 'ltoll'J" . ula.kattan ted f"' b' •fı Unızm a uı ır bir teşriki mesai vücude getirilmesi karşılaşmak istemiyordu. Genç a- yi de, tamamen değişmiş, perişan , 

' >'anı Japo:;a~~ı bir müdafaa meselesini yeniden tetkik edilecek • dam, bir dispanserde mütehassıs o- çökmüş bir halde, karşısında gördü. 
a ı e Almanya a- tir. Jarak çalışıyordu . Bir sabah, dis • 1 Retat Feyzi 

tuyordu . .13u seoeple altı ay kadar 
dilini ağzından dışarıda tutmak ve 
teneffüs ederken dilini dışarıya çı

karrnıya alıştırmak için kendisini 
yüzü üstüne yatırmak !azım geldi. 

;Dostları hazan ziyeretine gelirler 
ve tavanda gösterilen bir filmi bir
likte seyrederler. Şimdiye kadar el
de edilen neticeler fenadır. Zira Fred 
çok muztariptir. O da herkes gibi ra
hat bir koltukta oturmak istiyor. 
Fakat mümkün değil... 

Fred, Çinde mükemmel surette 
Çince okuyup yazmayı vek onuşma

yı öğrendiğinden Konfiçiyüsün ha
yatını tercüme etmektedir. Fakat 
bunu, babasının haberi olmadan ya
pıyor. Çünkü babası küçük Fred'in 
jalışmasına ve zayıf düşmesine razı 
değildir. 

Filhakika babası, oğlunun niha -
yet bir gün teneffüs edemiyeceğini, 
çünkü kemikleri zayıflamakta ol -
duğunu ve iskeleti, nihayet bir gün, 
makinenin husule getirdiği boşluğa 
tahammül edemiyeceğini biliyor. 
İşte o zaman hekimler, artık tenef
füs edemediği için, ona, öldü diye
ceklerdir. 

Yalnız Çinli olan Dr. King, ümi
dini kesmemiştir. Bu doktor, hasta
nın kaburga kemiklerini çekecek ve 
serbest bırakacak altın çengelli bir 
makine yapmıştır. Bu savede maki • 

.. .................................................... . 
Ressamlıkta 
Şöhret nasıl 
Kazanılır? 

J an Döminik Fon Kalert, genç bir 
Belçikalıdır. Uzun zamandanberı 

Pariste oturmakta ve ressal)'llıkla ge
çinmektedir, 

Son günlerde bu adam, Sesil So • 

rei, Mistinget, Piyer Benova'nın resim 

lerini yapmış ve birdenbire şöhret 

sahibi olmuştur. Kalert diyor ki: 

- Babam büyük sanayi mühen -
dislerindendir. Bir fabrikası vardır. 
Ben babamın san'atini terkederek 

ressamlığa başladım. Resim benim 
hayatım, ruhum ve her şeyjmdir. 

Resmi resim olduğu için bana zevk 
ve heyecan verdiği için yapıyo -
rum. 

Kalert resimlerine mevzu '>!arak 
daima meşhur san'atkarları seç • 

mektedir. Bi rgenç adamın bu ka • 
dar kısa bir zamanda şöhret sahibi 

olması üzerine bütün Parisin aris • 
tokrasi hayatına mensup olanları 

resimlerini yüksek fiatlarla yaptır • 

mıya başlamışlardır. San'atkar bu 
yüzden pek çok para kazanmıştır. 



~ - S O W T E .._O R A F - tO EyHH 19S7 

Yaz~n = M. SUleyman Ç8Plln Okuyucularla 
Bas basa 

Bir köy· 
Mektep 
istiyor 
Tahir imzalı bir okuyucumuzdan 

aldığunıı: mektupta deniyor ki: 

Tefrika No.: 66 Yazan: Celil Ceng~.~ ················································· . 
e;;;·ı~;;~gol kaptanı kendi kendine konuşugo~d~: cKemaliyenin Geşo köyünde 15 Celvelo ! Celvelo ! 

Onu ortalarına aıdllar, sakız kama· 
larını fora ederek göğsüne dayaddar. l

yıldanberi bir mektep \•ardır. Uzun 
seneler, bir çok yerlerde mektep 
yokken, burarla mektep 't"ardı '\"'e ço-

- Alı, şu Ciyovaninin kızı.. Hayali hala 
cuklanmız okurdu. Fakat, üç sene 
cevveı muallim bulunamayı§ından ve 

gözümün önünden gi.tmigor / ~ 

1 
daha başka sebeplerden dolayı mek- Sulara esmer gölge düştü. Bu::unn ·-'k..:bi ne idi? Salih, :son günlerini, Adapazarmda Ortalık kararıyordu. ~t: ••• tep ikapandL Bir daha da açılmadı. !Niçin böyle idi bu?_ Yeıiköylü Suphinin ·e çocuklannın Bir Türk yelkenlisi, düşman ka-

Bu sorguların cevabını vermek !yanında geçirirken, bir aralık İstan- Kültür Bakanlığı hiç mektep olmı- ylğının peşinden koşuyor.du.. 
için, fazla ıdüşünıniye !hacet yok: bula geldi, fakat tek~ar Adapazarına yan bir çok yerlerde mektepler a - Murat Reis fena halde hiddetlen-

'iürkler lhükfunetin yüz bulmuş dönmedi, İstinyede 66-67 yaşında öl- çıyor. Esasen meK:tep olan bir yer- mişti .• 
çocuğu. ibirer nazlı cv12.dı idi. Ö- dü. de, şimdi olmayışı bu köy halkım .Don Fernandonun kaçışı Türk 
tekiler ekmeğini :gayretinden çıka- .Yeniköylü Suphi gibi, Deli Salih çok müteessir etmektedir. Bina ve kaptanlarını galeyana getirm~<;ti. 
rıyor, bi7.im1dler (Matbahı amire) gibi gözü pek ve hakfki !kabadayılar 'Saire hazırdır. Rüstem 1bir aralık Muradın gemi-
den beklıyordu. Onlann çalısına - daima temkinli hareket ettikleri ve Kültür Bakanlığından. bu köy sine atladı : 
dan ba a da)' anacak )ffleri Yflktu. beladan kaçtıkları halde, bela gel • mektebinin yeniden açılması için ta- - Fcrnandoyu e1e geçirmezlerse 
Bizimkilerin güvendiwi ,.e dayaıı ğı mi§ onlan bulmuş, vak'a ve hadise- jvassut edilmesini dili}'Oruz.~ halimiz haraptır. 
~-alnız y~r idı: Hükümet! lerin seyri, siliıhlarmı çekmiye ve Dedi. 

Onlar yarını düsünü:ror~ ona gfue kullanmıya mecbur etmiştir. Maama- B d• 1 Murat ba~mı salladı: 
b"r progr m hazırlar ö. lece çalışır- !ih, şurasını da söyleyeyim ki, bun- 1 eyan e IYOlUm • - Hakkın var, Rüstem! Şu herifi 

dı. Bizde yannı düsünmek endişesi lar kendi silahlarım kullanmadan l ''BU Bl.QCEL rıöz önünde knçırdık. Yakalııyamaz-
)'Oktu. da iş ,görmüşlerdir. Kendilerine hü- sak, ihcm Vcnediklilere bizi haber 

Biz zannedıyorduk ki, devlet dai- cum edenler, tecavüze kalkışanlar, Ş h b• verecek •. hem de İspneyoUarn. 
relerindeki smıdalyeler, bizim için bir bularm açık gözlülüğü, yaptıkları ayanı ayret }f Ve sor.Ta kaşlarım kaldırarak yum-
baba mir.ısıdır. O sandalyalar üze - maneıTalar sayesinde, kendi kendi- • ıd d ruklannı sıktı : 
rinde U!'Uklarken, bizi geriy.e doğru Derini yaralamışlar, batta aralarında Cl unsuru ur,, - Adnm sende. Dünyanın gemi. 
çek<'n gizli bir kuvvet olduğunu dü - ölcnlre de olmuştur. Sabit olmuştur forile üzerimize :saldırsalar, bizi yine 
şünmi.ıy.orduk. Ötekiler, dağlarda, Şu \'ak'a Yi!niköylü Suphinin bu ki cild yiyebi· ele geçiremez ve mağlfıp edemezler. 
sokaklarda, ~·azıhanclerde., pazarlar- gibi işlerdeki pi5kinliğini, kurnaz • lir. Elbette şu karış karış her köşesini Poyra2 ~brahim. kaptana sordu: VeneaıKıı şovaıye· 

nln kızı da seni sevmiş miydi ? dtı çalışır terlerken, bizimkiler :ka- hi;11.m, yaziyeti kavr~mak hususun- bildiğimiz kıyılardan birinde sak -
lem 'Odalarında esner, nerinirdi. Böy- daki ince zekfilılılrını göstermesi iti- l"nınz. Tehilk""-•i savu.,+urduktan Göğsünü tutarak mınldandı: 1 Hep birlikte yürüdüler .. :ı:. b ... -J ~~ G . . b .. ert . mttiler· lece küflendiğınin. yumuşadığının bnrile ) azılmıya değeri vnrdır. sonra, nasıl olS!l yine meydan bize - Ba~ ambar ağzında duruyor - emmın aş guv esme o 

farkına varmazlardı. Onlar çalışarak, Kırk, kırk beş yıl evvel, Yeniköy- kalacak.. dum .. İspanyol kaptanının sesini Ve ambarın ~zında durdular. 
1
_ 

yorularak yükselirlerdi. Bizimkiler, lü Suphi, Süleymaniyede bir kah - Rüstem, Reisin kulağına eğildi: lduydum. Kulak verdim_ işittiğim Poyraı: İbrahim gülmekten baY 
oksamalarn. U:ıltiflere boğularak su- ''eye devam ediyordu. Babıali tuğ- _ Yakalnnan kaptanı ne yapmak !sözler beni o kadar güldürdü ki.. lıyor~u. . 
kut ederlerdi. Onlar çalışmanın getir- rakeşinden, Meşihat hndemesine, fikrindesin? - Ne var? Neler s~rleniyordu? - l~te, 01: ses ... 
diğ.i \•akarla, gururla, sevinçle yük- Şilrayı Devlet .azasından, padişah Doktoru~ de- _ Hiç.. bize gemideki gizli altın- Rüstem omuzwm silkti: Dcdı. 
c:elirler ''e knsalı:ırmı doldururlardı. yn\•.crine mahalle sakasından: mişlir l<i: bu lan göstereceğini \"adetti Canına - Haydi be .. şimdi kaptanın he - Eğildiler .. 

lan d t k hususi cild k · k Kulak verdiler.. ı Bizimkiler turalı kağıt n ese - - Celvelo! .. Celvelo !.. dokunmr•mcagwıma süz verdim. On- zeyanlarını dinlcmiye \'a timız yo . k o-
unsurunda bulunan .;- İspanyol kaptanı hızlı hızlı ve e ' lemesile: Diye ciğer satan Amavuda kadar, Bi.ocel, kemali itini\ dan ötesini bilmiyorum. Her esir gibi, o da canını kurtarmak 

d k h b '- b' ı di kendine konu~uyordu: - 1B<'y! her çeşit~ her sınıf insan bura a a • ile seçilmiş genç bay· - Kaptanın ağzından aşı..-a ır kaygusile söy enmiştir. 
- !Paşa! vesini höpürdeterek, nargilesini to- şey öğrenmek kabil olmadı mı?. Poyraz İbrahim il;ıvc etti: - Ah şu Ciyo\'aninin kızı .. ner~ 
Oluyor, ruhayet de. sırmalı, nişan- kurdatarak keyif çatar, dinlenirdi. \•anlardan jstihsnl edilmiştir. Cildin _ Herif bir şey bilmediğini söy- _ Hcıyır.. ~züm_ ic: bildig-in gibi den gördüm onu, AHahım?! Hayli 

d b t d · likl · ·r d e genç ve • ~ ,. gözümün önünden gitmiyor. Aradatı Jı bir maskar.) a dönüyorduk. Günün hiç bir saatin e oş, ve en- erın erme nu uz e er v · lüyor.. değil. İspanyol knptanı bir Venedik • a 
Bunun lçındir ki,.. memlekette 1-.·a- ha kalmaz, tıklım tıklım dolar, iboc:a- taze görünmesi jçin muktazi gıdayı _ B .. .....,larda ru::den dolastıg-ını da . . lk . iki .a'-' m:>rti.. bir gün V.enediğe uğr • 

- :ı '"" '" • şövalyesmın ızını sevı)ormuş.. ., b-11o • or-rım okumuslnr. rüşdıyenin arka ka- nırdı burası... vererek besler. Büyük bir Viyana ü- söylemedi ıni? Rüstem gözlerini açtı~ m.ıştık .• o. sahilden babasile geçıY. 
Pısından çıl:anlar memuriyetçı1iğe Suphinin arkadaşları ıda bur:aya çı- niversitesi Profesörü tarafından keş- _ Bir şeyler söyledi amma .. on - du.. Adalardan birine gidcc~· 

- - Ne diyorsun.. bir Venedik şö - it lıevt'S ediyorlar, bir !kısmı da kül- kar, .şöyle bir köşeye çekilerek, konu- fedilcn bu cevher, şimdi (beyaz ren- farın sözüne inanılır mı a gözüm?. valyesinin kızını bir İspanyol kap- Onu görünce içim :sızladı. Böyle b. 
hanbeyi. s~.i. katil, yankesici, ZOT- şurlnr. hocaların meclisine. paşa.la- gindeki) Tokalan kremi terkibine. Bu sırada Po)Tnz İbrahim, Mura- tanı nasıl :Sevebilir:» mclek nasıl olur da bir adalının lcU 
ba, bıçak lkabadaylSl, yedıbelfı. kal- nn sohbetine kanşmazlardı. Qün'kü hüceyreleri beslemek jçin tam mat- dın yanına sokulmuştu. d ' d"" - d-m ~ua· 

d del . ı1 ı · 1~· Murnt ta hayretini gizleyeınedi: cağına atılır. ıye uşun ~ ·. 1' le<: kabadayı, umumhane ikabad.ayısı, o sıralarda, ncnçlik çağın an. ı- iüp ınisbet dairesinde karıştır mış - Murat, brahimi görünce gı.i um- ~- b" k d ha bılect? 
:r 

0 

_ Ne cii~"Orsun, :Boyraz? dedi. ıs- hım onu ır ere a gore esra....ıı.-... .. '\"e ıilh ... oluyorlardı. kanlı devresine henüz ıgeçrnişlerdi. tır. Bu krem! nece yatmaz.dan e\•\•el sedi: J .. 

·~~ lb nan'-·ol !kaptanı kendi kendine mi miyim: •. Aralarında Ye:niköylü Suphi, Deli Bu sebepten, o devirdeki telakkiye 'sabahları beyaz rengindeki Tukalon _Mühim bir haber getirmiş gibi l" .; -.:3 

çl delik Ü f d N söv. leni'-'Or. Riistem dişlerini sikıyoı'UU. Salih u ilh .•. gıbi hakikaten kaba- ve terbiyeye ıgÖ:r"', gen er, an- kremini kullanınız. ç gün zar ın a neden smtıyorsun öyle?.. evar, ne " 
d bü '"kl · .... , - Haydi !benimle gelin de dinle- Muratla göz göze geldiler •. dayı olan1ar pek az yetişiyordu. Bilar, ikahvcler e. yu erm, l'~ı- ~eniniz.i gayri saf maddelerinden ve yok bakalım?.. (Devamı var} 

Salın, ltstanbula :geldikten .sonra, lann ~~anlannn oturmaz, şöyle bir 2ayı1.flamıc: '"'Üz adalelerinden kurtar- İbrahim direğe dayandı.. )'in şu adamı! ........... ...---
""' 1" .ı> 1 tpQUllllJlllJllDtmuUJIUIUllllllllUUtlllHftftUllDfHIHUWlttattltlftnUUOll 

;!~\~~;:~~:!1::~=d~~z1:2; ~~::U~u~':~ ~~~ar;~;: :!a b~;şı;~;,~:k~:s~~~!~7:~!3~~;· ı"'"'D""'"""i'"'"""L"'u"'"''"'"rnm•"'"""s"''a"ut"ı":· .... ;~"ı'"'"""'ı:-snmnta-nb~I Sıhhi M Üesseseler 
- .___:ı:-· • • h ıero· d . '--d 1 .. . d en z evazı tıye nazırına saz \•to:u.ı..ıgı ilÇin, aşa- ı. . _ _ .. . yaslann akı ...... m nr uzerm e sap-

rılıkbın \'17,geçti Fakat, kendine ça- o de\ra.rI~de, -oyle buguriku ,ıgibı, ığ; ıtecrübeler.de buruş.uklukiarın ma Komisyonu ilanları Arttırma ve Eksiltme 
tanlar c1ursa. uzun sabırlar.dan son- lon üç on. dört yaşın~ çocuklar Jbh. altı hafta :zarfında zail oldukları gö- ı d b 

1 
A d 

ra' ... ::n .... 1 ............. pa~n1 çermekten !!er:., i veler.e gıdemez, gıremez; yanılıp ~ - - 1 - Kasımpaşa a u unan . y ın K • d D • 
"O~"-'·"·" ~~ ırulmuşlur. Reis gemisinin (1054) lira (50) ku- omısyonun a • katm~u. (Dev~mı vıırJ 

... ll'll.-•-•--... -· ........ •mı--am110111111ıuUJ1tun•un•wu•11-•-"uma11•11mm•11ın-111111 İstanbul Asliye İkinci Ticaret l\'lah- ruştan ibaret tamiratı, 18 eylül 937 ı:. ıbbt 
--- E Nü ha t • , .... _ım o1an 1 ... 8 L,,.tem 1 <ıÇ ve s lkemesind~n: tarihine raslaynn pazartesi günü sa- rıUl'um mune s anesıoc acu. "' ..... İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan.:-... 

Sıvu umune lbastarıesi 1937 şenesi ih\iyaa olan 106 blem ıliç 
ve sahb'I malzema .açı'k eksiltmeye ikonulmuştW'.. 

ı - Eksiltme CataJo~a, sıhbat ve lçtiıui muavenet ımüdürliiti 
binasında lrorutu komisyonda 22-9-1937 :günü saat 14~30ıda yap4aclkbr. 

2 - Muhammen fiyat: 1815 liradır. 
3 - !Mu\'D.kkat Earanti: 136 Ura 13 kuruŞtur. 
4 - istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda iÖrebilirler. 
5 - istekliler cari scnye o.id Ticaret Odası vesikasile '2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler \'e ba ~şc yeter muvakkat garanti ma1tbıız 
veya Banka mektubu ile belli 'liin 'Ve saatte !komisyona gelmeleri. 

Türkiye Scyrisefai'n Müdüriyeti at H te pazarlıkla yapılmak üzere malz~me eksiltmeye ko:ıulmııştut. 

Umumiycsi yerine kaim Hazinei ma- münakasaya konulmuştur. ı - Eksiltme Cagaloğlunda sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlufii 
2 - Muvakkat t"minatı c'l9• lira ba - - t 15 de tiye tarafından Galatada Karaınus - - . biauında llcurulu komisyo:ıda 22-9·937 Çar~m ~nu .saa 

t• [a k k K"' .. k R hh ha "'To c 13• kuruş lup. şartırıamesı para • l k a so a ucu ı um n 1, • l •• 1 yapı aca tır 
• 'Sız olarak komisyondan der gun a ı- · 

1-5 te Mustafa Cemal, vapur idaresi nabilir. 2 - Muhammt·n fiyat 1476 lira 15 kuruştur. 
namına Cemal, Mustafa Raşit vapur 3 _ iİstekhlerin, '2490 sayılı ka -

3 - Mu\'akkat gıtranti: l 10 lira 72 kuruştur. idaresi namına Nuri, İbrahim Veh- nunda yazılı \"esikalarla bırlikte ve • 
1 

r 
bi, Abdullah ve şürekası namına Ab- belli gün ve saatte Kasımpaşada bu- 4 - lstektiler şartname ve listeyi her gün :komisyonda görel>iür e; 
dollah ve İbrahim aleyhlerine ikame 

1 

lunan komisyona müracaatlerl. ~6029.. 5 - ~stckiler cari seneye ıüd Tic.ıret odası ''eSJ"kasile 2490 saY' 
1 

olunan davanın cereyan eden tahki- * kanunda "Jl zılı belgeler ve bu işe )'eter muı.ra1'kat garanti ml\kbos 
katı sırasında: Müddcia1eyhler.den fb-1 Mılf:i Müdafaa Vekale.ti Dz. Ndier: vera banka mektubu ile blrlilde belli tün ve saatte lı.omis)o11• 
rahim Nuri ve Abdullah hakkında kez T...v. Satınalın& Komısyonun an. ~ 

• d 1 ?~00 1. ol gelmeleri. "5923,, 
usulün 401 inci maddesine tevfikan Tahmin edilen be e i _;, ı.ra a:ı -=------------------------
ittihaz olunan gıyap kararının ila- bir adet kamyonun pazarlıkla nıü -
nen ıtebli,ğinc \'e tahkikatın da I.9/10/ nc.kn53sı 27 eylül 1937 pazarctsi gq

(5924) nü saat .:14 tc Ankarada Milli Mü-da-937 tarih saat H de tali.kına karar 
faa~Vekaleti binasındaki 'komisyo --------,,----------------------4verllmiş ol malda keyfiyet tebliğ ma-
numuzda y.apılac.aktır. Şartnamesini 

kamına kaim olmak üzere ilan olu-

Yüksek Mühendis Mektebi 
satınalma komisyonundan: 

Mektep için resmi mucibince yaptınlacak olan "22,,, adet istorfd 

görmek .isti.senler.in her gün, pazar -
_n_u_r_. _(9_3_5-_

6
_
7
_
9
_>_· --------- lık münakasaSJ.na i:_-.tfrak edecekte -

Eeykoz Sulh İcra Memurluğun • rin de mezkür gün ve saatte 187,,5 li-
dan: ralık 1eminat mektup1an \ 0e !kanuni 

belgeler:ile komis>onumuza müraBir borç için haczedilmiş olan 2082 
parçadan ibaret küp, testi, çömlek caatleri. (6030) · 

11.-.e saire toprak mamuliitmın Ana -
doluhisarındn Göksuda Köprüba -
şındaki çomlekhanede açı"k arttırma 
.suretilc paraya çevrilmesine karar 
verilmiştir. 

Birinci nrttınna. 16/9/937 per~em
bc günü saat .9-10 da yapılacak ve bu 
.günde takdir olunan kıymetin yüz

de yetmiş beşini bulmazsa satış ıikin
ci arthrma günü .olan 21/9{937 salı 
sant 9-10 a knlacaktır. 

Almak istiyenlerin satış yerinde 
bulunmalnrı ilıln olunur. 

itizar 
Yazımızın çokhığundan dolayı 

(Attı Ôiü) tefrikamı-ı bugüa kona· 
mamıştır. Ôıiir düeri';. 

-----~--=~~---=--·~--, 
1356 Hicrl 

Recep 

& 

1353 Rumi 
Ağustos 

28 
Yıt 1937, Ay9, Gün ~53, Hmr 128 

iO EylOI: Cuma 

Regaip gecesi 

--~-----:-----:'I"----
Vakitler V•aati E:Eao.i 

~a. "· sa. d. 

Güoeı 5 36 11 07 

Öklc 12 11 5 4l 
ikindi 1i 46 9 18 
Ak~am 18 28 

ı 
12 0) 

Yatsı -ıo Q3 l 33 

1msak 

L- d"' '/C ifolap ile bunların va2'ına mahsus merdi•eole bera!A"r oşeme 

dört adet yaıı ·Ve dört adet dalctilo masası açık cks"Jırneve konul .. 
muştur. ilk teminat 116 1ira ve muhammen be,c!eli 1541. 03 Fradır. 

Eksiltmesi 1·10-937 tarihine rastbyan Cuma giinü sa:ıt 14 de yrıf_'1 
• 

cakbr. Şartnamesiııi g-örmek istiyenlerin hergüo ve eksıltmeye &_'.~"" 
b. dab il· recck1~rin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep ıoası 

deki komisyona muracaaUan ilan olunU1'. -'60H,. ~ 

---------------------------~ 
Haydarpaşa Lisesi 

DirektörlüğÜnden : 
dil ktedif· Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam e me 

. ~ 1 c " .. leyli talebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşnnıevvel 193 Y 
d. d'I kr •6059,, dar de\·am edecek , . .e icabcderse daha <la ıem ıt e ı ece ır. ~ 

Konservatuvar Direktörlüğünden: i~ 
·ı uameleS Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenı eme nı 

baılanmıştır. buçuP 
- • 'k.d beş Pazartesi. Çar.şamba, ve Cuma gıınten saat ' ' en 

kadar müracaat edilir. 
l Birinci Te~inde dero;'.en.: 

uitıayt varilecektir. (6058) 

.. 
lesiJICI 

başlanacak ve kayıd aıuarne 



'"'l"i""' ı ••11 11 11u""-•ıı11tlll ' .............. 1 
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7 - S O N T E L G R A F - 10 Eyl01 1937 

.. --------------------..-------. İstanbul Beşinci İcra daıretiın°'2n: 1 HARİCİ ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI 1 Birinci derecede ipotekli olup t~-'·------------------·---------...1 mamına yeminli ü~ ehli vukııf tarı:-
30000 kilo sade yağın ihale günü o- nü saat 15 de Konyada Kolordu Sa· fından dokuz bin iki yüz on ('1210) Ji .. 

lan 25/8/937 saat 11 de yapılan ka· tınalma .komisyonu başkanlığına \"C· ra kıymet takdir olunan Bebekte 
palı eksiltmesinde verikn fiyat pa· recek veyahut göndereceklerdir. Y anko Bagi sokağında eski 13 yeni 

_ 3S _ halı görüldüğünden yeniden kapalı 361> ,5748, 1 sayılı köşk ile ayni mahalde mi 13 

5 zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. Ka • * mükerrer yeni bir sayılı müfr~ tar-

kaA n • t • h• • n palı zarfla eksiltmesi 16 Eylôl 1937 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ladan ibaret bulunan aşağıda <'\Satı un usan 1 arı 1n1 ' perşembe günü saat 10 da Sarıka • ve müessesat haY\·anlarmın ihtiyacı yazılı köşk açık arttırT"aya konul -
mışta Askeri Satınalma Komisyo • olan 541800 kilo arpa veyahut yulaf muştur. 

asmanı do maslnln nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kapalızar!laveayrıayrışartn:ıme- Her iki gayrimenkul iki kü~k ve 

1 nan Yır. mı· '-"'" bm" L-ş yuz·· lira ve illı: te- müştemilatının ve etrafının bahre • =~ "" !erle münakasaya konulmuştur. Şart- > 
minatı da bin dokuz yüz on iki lira nameleri arpanın 149 ve yulafm 163 sini teşkil ettiğinden tevhiden tak -

başına getl•rdı•gV •• fela"' ket elli kuruştur. Şartnamesi komisyon· kuruşmukabilindeManisadaTümen diri kıymet icra edilmiştir 
dan parasız alınır \•e görülebilir. Ev- Satınalma Komisyonundan alınab!- BÜYÜK KÖŞK: Kapıdan girince 
saf ve :;artlarını görmek isteyenler !" M"" k 1 , 4 E ifil 937 cuma kırının çini bir antre, camekanlı 

R h ·· ihal ,...,. k decekl ır. una asa arı ~ Y kapıdan geçilerek parke bir sefa ü-
QU f kaptanın Hamidiyeyi alıp tek başına rie:d:~;;~ edil:~ei~:aa~inden ~~r günlüfsa~t.ıo _dadarpanTü"ın\'essaatt 17Imd~ zerinde sağda bfr oda, solda bir mut· 

yu a m manısa a men a ına ~ 'ak · ı · b" d h 

A d ? saat evvcl bu işe yeter teminatlarile r , servıs ara ıgı ır o a ba c;eye kdenize açılmasındaki sır ney i e birlikte teklif mektuplarını ve tica• Komisyonunda yapıla~k ve Tü " taras kapısı olan yemek odası, bir O· 

ret vesii<alannı vermiş bulunacak - mence arpa \·eyahut yulafa te\lif e- da, bir salondan ve merdiven altın-

Af er f t I • 1 k •• k- k !arı ve hariçten iştirak edeceklerin dilecek fiyatlar üzerinden tetkikat dan ibaret antre katı bulunan üze -o u es 1 m a ma mum un en de belli edilir ihale saatind<!n bir sa- yapılarak birisinin ihalesi yapılacak- rinde basık tavanlı üç çatı, odası 
bunu yapmamak Osmanlı bahriye :!y~1:_:~n~~t;=~~e:;~;1;0s;::~ :::·uı.~~5h:;;:~:~d=l~e:~:=~~r:i: :::~~~t~~~~~~~ ~~rıh:~:::~: 

vermış ,.e gon<lermış bulunacakları vakkat teminatları arpanın 2235 lira ile köşke su verilir, üzeri tuğla dö- 1 

sine neye mal old U? 'f •3
5
9• •

5
7
4
6. yulafın 2439 liradır. istekliler tica. ~~~~~P::ş~er;ı:;1ıp:~':aı:.a~~~~~I 

r:--'i+j5jrJ:-"l'!:r~-;;;:ı"~;ll!ıııı:"W"~:NC'i",:~-""""'1"'!1jil!i!!!:...,.:-"~r"""_:_F""i'7'."3'.~ f" t J ret Odasında mukayyet olduklarına I · Bir mo?tresine tahmin edilen ıya ı . . .. katın deniz cephesi ahşap direkler 
315 kuruş olan 180000 metre kaput - daır ves_ıka lgosilterbe.cel~klter vekl~m·akk-- üzerine yapılmış ahşap tar asadan 
luk kumaş He bir metresine tahmin vat temınal ar e ır ı ete me. • ibarettir. 
edilen fiyatı 290 kuruş olan 230000 tuplarını münakasanın yapılacağı 

1 
Bahçe: Çam ve meyya ağaçlarilc 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı belli saatten en az bir saat evnl ko- mesturdur. Etrafı tel ile muhattrr İ
zarfla ayrı ayn alınacaktır. Kaput • misyona vermiş olacaklardır .• 36:!. !' çinde iki tarafı beton setli tabii bir 
luk kumaşın şartnamesini 2835 ku· ,5749 . havuz vardır. 
ruşa ve elbiselik kumaşın şartname- * ı MÜŞTEMİLAT: 20 sayılı köşô: z,. 
sini 3335 kuruşa almak ve örnekleri· Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için mini çimento bir taş oda, bır hela, 
ni görmek istiyenlerin her gün Ko- aşağıda cinsleri ve nıiktarlarile tah- zemini çimento bir oda, yukarı katı 
misyona gelmeleri. Kaputluk kuma- min bedelleri ilk teminatları \'e iha-

1 ahşap ve haricen çıkılır tek bir salor.-
şın ilk teminatı 26430 ve elbiselig" inki 1 . "h 1 dan ibarettir. Deniz cephesi tahta t~-le tarihleri gün saat erı ve ı a e ş2-
30430 liradır. Kaputluk kumaşın iha- rasadan ibarettir. Zemin kat kargir-

killeri yazılı üç kalem erzak kapalı 
lesi 17/9/937 cuma günü saat 11 de dir. 

•eksiltme"e çıkarılmıstır. Eksiltmele- 22 SAYILI K1SİM Kap dan gı·rı·1 ve elbiselik kumaşın ibalesi 18/9/937 1 J • : ı •• 
cumartesi günü saat ıı dedir. :Müna- ri Sarıkamışta askeri Satınalma ko • dikte iki oda, zemini çimento bir 
kasalara gireceklerin 2490 sayılı ka- misyon binasında yapılacaktır. Ek- mutfak ve çamaşırlık, ittisaliru:l<! bir 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı siltmelerin evsaf ve şartlarını gör- oda, bir ah1r vardır. Ahşap ve kar • 
vesikaları ilk teminatlarile birlikte imek istiyenler her gün \"e ihaL ·e iş- gir kısımdır. 
teklif mektuplarını ihale saatinden tirak edeceklerin de belli edilen za. \ GARAJ: Zemini çimento ah~.p ve 
en az bir saat evvel Ankarada M. 111. man ve saatte komisyona müracaat !büyük köşk ittisalindedir. 
Vekaleti Satınalma komisyonuna nr-ledeceklerdir. Şartnameleri parasız UMUM A1ESAHASI: Her iki kıs -
meleri .• 360. 5747•. ·olarak komisyondan verilir. İşbu ka- nun sahası 9522 M. dir. Bundan 256 * 1 palı eksiltmelere Sarıkamıştan işti- M. büyük köşk, 48 M. 20/1 sayılı 

Konyadaki kıtaalın ihtiyacı olan rak edecekler teklif mektupları da \küçük kö k 90 M. kargir ve 28 M. ar.-
400 bin kilo arpa kapalı zarfla eksilt- jbirlikl~ yeni S<'ne ticaret vesikaları- şap olmak üzere 118 M. hizrnetçı od;;
meye konulmu~tur. Şartnamesi Kon- m \'e işe yeter te linat makbuzla • ları, 48 M. garajdır. 
yada Kolordu, İstanbul, Ankarada rını veya banka mektuplarım belli Gayri menkul, &bek sırtları!'da o-

~Cllkan deniz narolnde donanma Başhekimi Miraıay Doktor Rusçu_Kıu HaKKJ Levazım amirlikleri Satınalma ko - !edilen lhale saatinden bir saat evYel lup Zincirlikuyudan ayrıca bir yol 
arbarosta yaralanan bir subaya hastahane gemisinde tedavı yapıyor misyonlarındadır. İstekliler şartna. \komisyona vermiş bulunacaklardır. ile Büyükdere şosesine çıkılır. Be -

[Bu .. meyi komisyonlarda okuyabilirler. Hariçten iştirak edecek isteklilt!r I bekten çıkmak ha ·li güçtür. Man • 
don gun de Balkan deniz harbinde icaba göre tek sefine vazifeleri veri- deki tesiri dahi aşikar olarak göze İşbu 400 bin kilo arpanın muham _ ı belli edilen gün saaten bir saat €\'Yel tarası Yardır. Köşk harap olmaya ·uı 
bCI§ a~ına bQ§ t•ardiyabaııdırası yüz - liyor, bunlar bu sahillerde hizmet çarpıyor, herkeste muharebe şe\·k \"e men tutarı 16800 liradır. Şartname- yet4tirilmek şartile 2490 sayılı ka - 1 tutmuştur. Gayrimenkulün bulmc-
•1-,,01 •lılul'ün beya~atına de•·am e- .. ·· I d · t .. t d · lmak ar 1 ·ı ·k· b" d • k" · "· · 1 ~, ru;:. " • goruyor ar ı. ıs egı ar ıyor, enıze açı zu. sindeki yüzde yirmi beş mikt:r faz- nun mucibince istem en \•esaı ı ır- ugu mev ı cıvar ve cmsau.'lm a ım 

y.. Bu fasıla esnasında Karadeniz sa- su galebe ediyor, kulaktan kulağa lası da dahil olduğu halde ilk temi- likte teklif mektuplarını postaya satun fiatları, şehirden uzaklığı, kt 1-
d~n~~-b~.1 Belıltil eı:ı·elki günkü ı•e.. hillerinde bir Bulgar torpidosu ta- hararetli bir hitap halinde: nalı 1575 liradır. Eksiltme 21 Evlül vermiş ve göndermiş olacakları .. 364> !anış tarzındaki güçlükleri naza: ı it> 
kalqıı\:~~erile tarihin en muzlim rafından torpillenmiş olan Hamidi- -Ah bir çıksak da şu Averof'u tek- 1937 tarihine tesadüf eden sah· gü- ,5751, bara alınarak ll<"yeti umumiye~ıne 

._ A asını aydınlattı ve: yenin de la miri ikmal edilmiş, Rauf rar yakalasak... Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli ilk teminatı ihale tarihi Saati dokuz bin ilti yüz on (9210) lira kıy-
le ,. ıniralin 1ııicum emrini işaret- kaptan müstakil filotilla kumandan- Temennisi fısıldanıyordu. K"ılo K L" K met takdir edilmi<tir. 

Dedi b ·· lığından tekrar Hamıdiyeye süvari OLum KUCA1..rINDA Un 650000 84500 5475 l7.9-l9:l7 9 1937 senesi 13-10-937 tarıhme mt -
•erdim .. ""'üN ;<. Lira oruş ıra urus ı • 

lı: ' eyaııatıııa şunu da ilıive et- gönderilmişti. Ve .. en nihayet 5 kanunusani 1328 Sığır eli 
150000 25500 1912 50 

l7-9-l937 ıı sadif çarşamba günü 5aat 14 ten 
.._Bu . Bu sıralarda hakim olan teklif Ra- cumartesi sabahı saat 5,30 ıb do - Arpa 600000 15000 1125 l7-9-1937 15 16 ya kadar dairede oirinci 

ııı;; .. ışareti Rauf kaptan gördii uf Beyin amirale yaptığı bir teklifti nanma prova hattında olarak Boğaz- j~rttırması yapılacaktır. Arttır • '9ormed· . • 
<'lt·er ı mı onıı bilmem. Fakat, ve bu adeta umumi arzunun bir ifa- dan çıktı. • * ma bed<'li kıymeti muham • 
da, of teslim bayrağını yarıya ka- desi tefsirine mazhardı. Şöyle düşü- Düşman donanması Mondros li · Her bir metresine l4iımin edile:-ı j Niğde Garnizonunun ihtiyacı olan 1 menenin 'C 75 ini bulduğu tak • Çekın· k 
lııQcl k ış ·en blz onu yakalıya • nülüyordu: manındaydı ve .. sür'atle Üzerlerine fiyatı 600 kuruş olan 5000 metre kur- ,300 ton ekmeklik un 500 ton arpa, 500 dirde müşterisine bırakılacaktı Ak· 

İ~r~zk~çırMdık. - Hamidiye tek başına Akdenize gidiyorduk. 11,45 te altı saatlik bir J,;uni renkle kaputluk kumaş kapalı ton yulaf kapalı zarf usulile _eksil~- si takdirde en son arttıranın taı.hhiı-
lıcıa. e ondros harplerinin en açılacak, baskınlar yapacak, Ave - seyirden sonra Mondrosa on beş mı! zarfla alınacaktır. Şartnamesini 125 meye konmuştur. Unun tahmın edı- dü baki kalmak üzere arttırma on 
t41ıtrıs bir 1:azije ı-e mes'uliyetini de- rof'u filodan ayırarak kendisini ta- mesafeye geldik. Biz bu mesafe için- kuruşa almak ye örneğini görmek ilen bedeli 39000 lira, Arpanın 18750, beş gün müddetle temdit edikrck 
§ını: e~ıniş okm bu emekli yüzba - kibe mecbur edecek ve .. bu suretle deyken Yunan donanması da başta · t 1 · h .. k · yulafın 20000 lira olup unun ilk te- 28/10/937 tarihine müsadif pcrşcm' I " so•le · d • h ld M d ıs eyen erın er gun omısyona 

1
, 

»ıqlt • rın e hıçkırıklı biT yan - Yunan donanmasını Osmanlı harp Averof oldugu a e on rostan !gelmeleri. İlk teminat miktarı 1875 minatı 2925, arpanın 1407 ve yula- günü saat 14 len 16 ya kadar keza 
b ın t'e h ·ı · b d k d 
ir tsıı b ıı a yasını kaybetmemi§ filosunun pususuna düşürecek! prova -~ttı~ a çı ~ış ve onan - ,liradır. İhalesi 23/9/937 perşembe fın 1500 liradır. Eksiltmeleri 20/9/937 dairemizde yapılacak ikinci aç:lr. 
Jt; ;.a 

1 
gizli humması t·ardır. Parlak ve zengin bir hayal arzu • mamız uzerıne gelmıye başlamıştı. günü saat ıı dedir. Münakasaya gi- pazartesi günü saat 14 te unun, arpa- arttırmada bedeli kıymeti muha:-ı-

._ ~ •ınseye: rnnu içinde derliyen bu teklif ve.. tı. receklerin 2490 sayılı kanunun 2 \'e tnın 15 le, yulafın saat 16 da ihalesi lmenen n '; 75 nisbeıini bulmadıgı 
Dem iina1t te mes'uliyet senindir! .. bu ııoktai nazar bir giın bir hakikat İki donanmanın karşılaşması ve ye-,3 üncü maddelerinde yazılı vesika. 

1 Niğde<le Tümen karargahında Sa • j:akdirde şatı~ 2004 sayılı kanu'lun 
dığı 1.' eden, diyemeden içinde sakla- ifadesi halini aldı. niden dövüşmesi artık mukadder ol- lan ilk teminatlarile birlikte teklif tınalma Komisyonunda yapılacak • 126 ncı maddesınin uçüncü "ık•a -
dığ1 : .. ancak tarihin kulağına f1sla- Raufun Hamidiye ile Akdenizde muştu. Herkes müteheyyiçti, her_· lmekluplarını ihale saatlerinden en ıtır. Şartnamesi her gün komisyonu· sına te\'fikan en son arttırana iha;e 
deni• ;('hedeıeri hakikateıı Balkaıı dolaşması, Şira limanını, bazı Yunan kes bir sinir gerginliği içinde harbın az bir saat evvel Ankarada M. M. muzdan parasız alınabilir. Kanunun tdiıecektir. Salış pe,indir, artt•rma
l,"ıl; ka Qrb~ tarihi için kııı:t·eıli bir üslerini bombardıman etmesi donan- başlamasını ve topların _g~k g~rül • Vt·kaJ<.ti Satıııalma Komisyonuna j32,33.34 maddesindeki esaslara uy- ya iştirak etmek isth·enlerin kıv -

'l'ekn~nagıdır. ma 1abilan ve efradı tarafından tak- tüsünü andıran vel\'elesınııf' yuksel- vermeleri. , 372 5374 . gun olarak isteklilerin vereceği tek- ıneti muhammenenin ',_ 7 ,5 ~ ı 
b;, iç ık Ve detayye iuılıatıa" ziyade dır ve teşci ile takip ediliyordu. Hat- mcsini bcl:liyordu. * 

1
lif mektupları ihale saatinden bir nisbetinde pey akçesi \'«Ya milli bir 

tırrııı ~teraretinin ifadesi, bir tarihi ta, bunun kuvvei maneviye üzerin - (Devamı ı·ar) saat evveline kadar komisyon baş - bankanın teminat mektubunu hiımıl 
•f•n- h' Bornovadaki alav 90000, Gaziemir- d .

1 
. tile .B .,_, rna tyetinde olan sözle- , .. 1111ıuııı"n"'"''''111ııım""'""nı1111111111"111ııu1111••••1•11Mııın1•11111ııııı11ft11111111111m111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 " J kanlığına \·erilmiş veya gön erı mış bulunmaları ıazımdır. Hakları tapu 

ı elızı;z k t deki alay için 170000, Aydındaki a-
d gerek h-· ı· h• ı u M •• d •• J •• v •• d lay için 146.000, Tiredeki alay için 
tı i~eıı· ap ~n daha =iyade mes- 1 olacaktır. c378> ,5922.. sicillile sabit olmı,·an alacaklılarla 

ıı,,, ucum emrinin ifa e- n ısar ar . u ur ugun en: * diğer alakadarların \"e irtifak hakkı 
•er0f' ureıı e olsun, gerek A- 1 - Vizenin 46000 kilo samanı ve sahiplerinin bu haklarını '"~ hıı;usı· .. eınesi s ·z 1150000 kilo un kapalı zarf usulile 
... , u her v t l münakasaya konulmuştur. Müna -""~liı ası a i e takip etmemek 1 - Şartnamesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein kolası satın 60000 kilo kuru otu. le faiz ve masarife dair iddialarını 
'- "' e olsun yakalayıp batırmamak- kasaları 2419/ 937 cuma günü saat 1 ? ı·h 1 I k ksilt ·ı d. ı ·• b" l"kt ·1· t "' " alınacaktır. 1 - - a e er açı e me ı e ır. evrakı müsbite erı•e ır ı e ı an a-11ıa,,ı~b"'ı·ake·ta. ı-e ikinci harpteki feci 7 "h" 1 p t · - • aat l0.15 ve 16 da yapılacaktır. Borno - 3 - Samanın muhammen bedeli rı"hı"nden itibaren 20 gün zarfında bil\ 
1 " ~ Y t d 2 - Pazarlık, 20. IX. 93 tarı ıne rast ayan azar rsı gunu s vadaki unun umum tutarı 11025 ilk 
ttnıe1q 1 

e yine bu sebebe at • 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonun 850, kuru otun 1650 liradır. Jikle dairemize bildirmeleri lı\z;mdır. 
Belıııtı kedir ki, ikinci muharebede da yapılacaktır. teminatı 827 lira, Gaziemirdeki unun 4 - Samanın ilk teminatı 61, ku- Aksi takdirde hakları tapu sicillile 
""' apta b" ı b · - ş b d umum tutarı 20825 ve ilk teminatı 

1 ou<iilld n ır yara da almış ı:e 3 - Şartnameler parasız o arak er gün sözu geçen u e en ru otun 124 liradır. sabit olmıyanlar satış bede inin pay-
ı,._ en, kula!)ındaıı malıil kalmış- alınabilir. 1562 lira, Aydındaki unun tutarı 5 - İhaleleri 14 eylül 937 salı gü- !aşmasından harip kalırlar. M"ıtc -

1 ' d"J Ol 7 5 - 17885 Ve ilk teminatı 134? lira k 4 - steklilerin pazarlık için• tayın e ı en gün ve saatte ıo , gu· - ' nü saat 15 te Vizede yapılaca tır. rakim vergi. tenviriye, tanzifiye ve llehıı;ı k 
~"'ı ~ apıan, nrf b" noktai naza
lıarbi ıa 1:U?tıhla vermek için ikinci 
ı lldeu • . en sa ınunu hatlarını verdık -,, ltra b 
~""qrn eyaııaıı·ıa ıu sö:leri ile 

eııneJ..-tedir:] 
.._ llo • 

~t.. nantna b" • . h line • ırıncı arpte başı 

~ilerı·gnel~ 7.afer tacını yine başın-
ıd 11<: . . 
\''"!\.sizliği zı.: ~atasızlığ1 ve hatta 

Unan d Yuzunden kendi elile 
r1 b· onanın 
1. ır aya asına bıraktıktan son-
•tııanınct an fazla bir ı:rüddet Nara 
lıu , a Yattı, durdu• 

ıu "ııı~ d · 
tinıı. iddetiJca kara muharebesi bü
ı: cı den· devam ediyordu. Bi • 
~·ııcıc i, .ız harbi Yunan zaferi ha • 
'c!u •tsınar lil 

lıuı SUııun eı _diği iç;n Bulgar 
t! .. &ar kıt nıarevıyatı yükselmişti. 
Luı efıe Ve aatı . Tekirdağı, Şarköyü, 

tıuıı •Yord sahıl boyunu işgal etmiş 
Otza U. 

~~ <ır ııına 1'1' • 
ada b· arada kaldığı müddet-

ır 1Vrcs'udiyeye, Turguda 

venme para1arile birlikte adı geçen komisyona gelmelesi ilan olunur. Tiredeki alay ununun umum c383• .5992• dellaliye resminden rnüteYellit Be-
''58::!1,. tahmin tutarı 18375 ve ilk te- * ledive rüsumu ve vakıf icare brdeli 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Sattnalma Komisyonundan: 

Mektebin 937 mali sene!i sonuna kadar ihtiyacı olan (41700) kilo 

ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. ilk teminatı (344,05) lira ve mu• 
bammen bedeli (11) kuruştur. EkSiJtme•i 15-9-1937 Çarşamba günü 

saat (14) de yapılacaktır. 

Şartnam~sini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin 

belli gün ve sa~tte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komis

yona müracaatları ilan olunur. (5581) 

ve diş ağrılarından koruyacak en iyi llAç budur 

- İsmine dikkat buyurulnıası -

minatı 1342 lira, Tiredeki alay unu- l _ yize ~!ayının_ 92000 k_ilo yulafı. 1 mü~ayeded_ en tenz.il olu.nur.. . .. 
mm umum tahmin tutarı 18375 ve 2 - IhaleSJ pazaı lık suretıle Vızede 20 senelık vakıf ıcaresı ta\"lzı mu;-
ilk teminatı 1379 liradır. Taliplerin yapılacaktır. (eriye aittir. Daha fazla malümat a'-
ihale saatinden bir saat evvel tek- h L-d ı· 

3 - Yulafın mu ammen ~ c ı mak istiyenler 12/9/937 tarihinden 
liflerini Boruovadald Satını>lma Ko-

5750 liradır. itibaren herkesin görebilmesi içın misyonuna vermeleri. 390• •60471. 

* 1 - Demirköy alayı'"lın 61000 kilo 
pirinç ve 14000 kilo sabun. 

2 - İhaleleri ayrı ayrı pazarlık 
suretile Vizede yapılacaktır. 

3 - Pirincin muhammen bedeli 
14640 lira, sabunun 452 liradır. 

4 - Pirincin ilk teminatı HJ98, 
sabunun 452 liradır. 

5 - İhaleleri 11 eylül 1937 cumar· 
tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

6 - Şartnamelerini görmek isti • 
yenler her gün Vize satrnalma ko • 
misyonunda g&terilmektcdir. 

,385 •• ~994, 

4 - Yulafın ilk teminatı 432 lira- dairede açık bulundurulacak arttır-
dır. ma sarlnamesile 937 /1083 sayılı dos-

5 - İhalesi 18 eylül 937 cumartesi yay~ mürncaatle mezkur dn~ya?a 
günü saat 11 dedir. mevcut vesaiki görebileceklerı ı1'.n 

6 - Şartnameyi görmek istiyen- olunur. (34725). 
!ere her gün Vize Satınalma l;0mis
yonunda gösteri" <'ktedir. 

.384. 5993. 

* Kırkla e'i Ti.ırn, ~ birlik eri iht' -

1 yacı i · n kapalı zarfla satın alınaea;,ı 
iliır. fdılen J l27 ton e'<meklik una 
talip çık'r ,1d.ı;;mJan yeniden k:,palı 
zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 14 kuruş olup tutarı 185780 lira

' dır. İlk teminatı 10339 liradır. ş .. ıi-

nam ı her b n Tümen Satınalma 

Komisvonıınd~ görülebilir. İstıyenlc
re prt11al!'c'i 9~0 kuruş mt'kabilin
dc \'erilır İlıalesi 20 eylül 937 azar
te i gunü ~a.:ıt 16 dadır. Taliplerin 
k0 nunu-ı 2 3 c'.l maddeler"ndeki \'('· 
sa:k ve I< m:'13t mektuplarını belli 
gün ve saatten en az bir saat en·e -

l line kadar Tümen Sat.nalına Komi.· 
yonuna vc:--ıne1cri 3741 5!!07~. 
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HASAN TIRAŞ BIÇAGI 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tırat bıçağıdır. En güzel 

evsafa malik olup lsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer 
num:ıra vardır ve her bir numara ile laakal 5 defa yapmak mü~ 
küodür. Bir adrdi 5, 10 adedi 30 kuruştur. 

·; 

...( 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI . 

kullanan analar onu reklam etme~i mem· 
Jeket borcu bilmekte ve bize hergün bin· 
lerce teşekkür mektubu göndermektedir. . 

(Güzel Yüz 
ıçın ilk şart 

güzel diş, 

Güzel Diş· 
için ilk ve ~n 
esaslı şart ta 

.. 

RADYOLIN 
kullanmaktır . 

. RADYOli 
Mikrobları % 100 öldürür, dişleri fırçanın 
giremediği yerlere kadar nüfuz ederek 

temizler, parlatır, diş etlerini besler ve 
hastalanmalarına mani olur 

En mükemmel, en ho~,en iktısadi ··------= tt• M re"_ ÜfM7Ü000· l ~ 
• C:::ı 

ANKARA a .. -. 
1 

Bu g ü ,n ••--il! . • ' . . . .. . : ··: ·.• . . ,. - __ .... ·... i'': ~. 

JSTAN8lll· ilE.TOGLU 

PASLANMAZ 
PANORAMA 

Bahçesinde 
İSTİKLAL · LİSESi Direktörlüğünden : 

BÜYÜK Sü~NET 
1 - ilk, Orla ve Lise kısımlarına giindüz ve yatı, Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden aı talebe alınacağından mektebe girmek ist..!yenler bir an evvel müracaat 

<•{melidirler. Hasan tıraş bıçağı Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Bir harikai san'allır. Senelerce suda bırakılsa bile l<at'iyyen paslan· . İzmir Turgutlu kazası Şehitler ma-

4 - Eski talebe E.ylulün onuncu gününe kad.ır gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kay• 
dmı yeniletmelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra müracaatları kabul ~dilmiyecektir, 

S - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünlf':me ve engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfla· 

maz. Her gün tıraş olduktan ~onra silmeğe ve kurulamağa hacet bı· hallesi Hacı Muharrem camıi yo -
rın Eylülün yedisinde başlıyacaktır. 

rakmaz. Yüksek evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere !unda Novrakoplu bakkal Hüseyinin 
6 - isteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız rör.derilir. 

Adres : Şehzadebaşı Poli!'ı kara'.ı;o'u :ırbsı. Telefen 2253-1 ... . ,>' ,. • : . • • . ' - . .... . . ·:. ; . · .. : ;_:.. ~..: ••. • ·/ 
tıraş olanlar hayatlarının müdjlet ve devamınca başka bıçak istimal dükkanının karşısında kasap Mus-
edemezler. tafanın evinde mukim Nalbant Ma-

1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. hire. İstanbul Altıncı İcra Memurlu -

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, fırçası, Tıraş Sa- Karınız Naime tarafından aleyhi- ğnndan: 
nizc ikame olunan sulh teşebbüsü Bekir oğlu Mahmut Muharcrme 1000 

bunu ve Kremi, Tıraş Pud a ve Kolonyası davasının muhakemesinde ikamet - lıtaya borçlu Ekrem Rızanın mulasar-

zevkin tamıımını ikmar eden vasıtalnrdır. giihınızın meçhul olması hasebilc rıf bulunduğu Galalada Müeyyct -
---------------------------- mahkemece ilanen tebligat ifasınn zade yazıcı mahallesinde eski Mak-

Mekteblere tahsile gelecek talebelerin 1 mukakemenin de 29/9/937 saat 14 ta- rı çıkmaz yeni Tatar bey sokağında 
S h 

eski 44 yeni 26/28 No. lu sağı Neşet 

._ a a , yorgan <'arşa a anıye bey menzili solu Kovamina apartma-

' 

ipa i oğlu y t k f b tt • likına karar vel'ilmiş olduğu ila -

"' HASAH HÜSNU-~~~ •• t .. h J b '"' ' ' ..:..n_en_te_b_.;;Ht_o_lu_n_ur_. __ _..,;_ __ _ • nı arkası Karayano arsası cephesi ta-
·. ~tJrsaPa~~<' ' or u, av u, Utnuz, çamaşır ve ZAYİ - Emlak Bankasından al- riki am ile mahdut rnağaza:;ı olan a-

·.. ~ ,.: her türlü mekteb eşyaları makta olduğum 536 numaralı maaş partmanın on iki hisse itibarile borç-

. Y. ' r. ~~ . mağazalarımızda me vcuddur. cüzdanımda kullandığım 1930 tarih- luya ait iki hissesi açık artllrma ile 
Sultanharnam 4 • Beyoğlu 376 Tel: 20625 1i Kevork namındaki zat mührümü satılmasına karar verilmiştir. Apart-

kaybettim. Hükmü kalmamıştır. manın tamamını üç ehli vukuf tara-
BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ Kevork fından on dokuz bin iki yü?. lira kıy-

-------------------- 1 met takdir <'dildiği ve evsafı umu -- -----.. ..-.... -. -- --_..., ___ ..._.... ___ -~ 
.._.-..-.--- - --- ..... -~ - - -_. -- -- - ...._ - - -
-----~-- .. ---- -~--... - ----~--~ 

_._. ______ ,_, 

-~~--- ~----._. .... ~ .... .. T -r 7 
• .. ' 

; . . 
• • . , • ' 

, • • , • ' 
, • • 

' .. " • 1 
I \ • • • I ' 1 • • L .... .L 1 ~.&. 

miyesi nşnğıya derç olunur. 
Bina Hırgir olup yedi kattır. Bocl -

ruma 26 No. lu kapıdan demir mer
divenle inilen mağaza olmak üzere 

altı kattn ikişer daireden tamamı on 
iki dairedir. Daireler tertibat v~ 
taksimat itibarile biribirinin ayni -
dir. 

Bodrum kat: Zemini çimento ze
min katta merdivenle ve sokaktan 26 
No. lu mahalden inilir. Arka cephe
deki aydınlığa kapısı vardır. Bir kıs
mı istor kepenklidir. Ocak mahalli ve 
bir hela iğreti bölmeli bir kömürllik 
0lup boştur. 

Zemin kat: Sokaktan iki moıayik 
hasamakla girilen zemini mozayik 
antre ve iki basamakla çıkılan bir 

koridor olup sağda kapıcı odası ve 
solda ikL No. lu daire olup koridor 
uzcrine iki oda bir mutfak ve bir 

hela vardır. 1 No. lu daire methal -
deki koridordan merdivenle .inilen 
bir koridor üzerine ikisi iç içe dü -
şen üç oda bir hela ve zemini kara
sümen alafranga maltız ocaklı mut-

i 
fak vardır. 

1-2-3-4-5-6 ncı katlar: İşbu "kat -
f !ardaki daireler biribirinin aynidir. 
4 No. lu dairede de bir No lu daire
nin evsafındadır. 

Apartman dahi\inde bütün daire
lerde kiracı vardır. Elektrik terkos 
tcşisatı mevcuttur. Dahili ahşap ak
samı yağlı boyalı katlara çıkan mer
divenler mozayik ve demir parmak
lıklı ve korkulukludur. Bodrum ve 
zemin kat pencereler demir par-mak
lıklı ön cephe birinci kattan itibaren 
bir çıkma vardır. Sol yan cephesi be
den duvarı m~şterektir ve çatıda_ 

kırroı7.ı ç,ini iki tenekeli sabit kazan . 
çaJl!::ışırlık olup bir köp_rü ile çıkılan 
zemini kırmızı etraflı duvar korku-

KASADA 
SAKLADIGJNIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

çı;:ŞM~ 
VAziv ~-riı:--t;>EOİil 

ONU rAİZLE 
QANk'AYA VERİNİZ( 

~ J-4,JSUSI Ş'ARTLARtMlZI. 
SORUNUZ . 

A H i B i N i N ·s ES i 
T.İCARETHANESİ 

KELVİNATOR, MARKONI, SPARTON, 
BIZERBA, TUNGSRAM DAİRELERi 

302, lstiklAI Caddesi, Beyoğlu 

Bir güna yanlışlığa meydan verilmemek için memurlarımıza bu sene 
"Turuncu,. renkte hüviyet -varakalan vermiş oldu~umuzu saygı değe 
müşleriler:mize bildiriri ı. 

Memurlarımız her talepte hüviyet varakalarını ibr.ızcdeceklerdir. 

·------------mı·-·• Mildldge.t _----~- --~ 
bunu hamil olmaları icabeder: Müte
rakim bina; vakıf icaresi; tanzifat 

1 ~lacaklılarla diğer alakadar anın "° 
irtifak hakkı sahiplerinin bu halclll' 

rını ve hususile faiz ve masrafa dııit\ 
olan iddialarını ilan tarihinde!l jtfı 

ve tenvirat vergileri ile rüsumu del

laliye borçluya aittir. Yirmi senelik 

vakıf taviz bedeli müşteriye aittir. haren yirmi gün zarfında evrakı Jllii~ 
Arttırma şartnamesi 10-9-937 günün- bitelcrile birlikte dairemize bildir ; 
den itibaren dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir. Birinci arttır
ma 21/10/937 tarihine raslayan per-

~m'Oc günü snat 14 ila 16 ya kadar 
dairemizde icra edilecektir. Bırinci 
arttırma kıymeti muhammenenin % 

ıneleri lazmdır. Aksi takdirde b31' 
1 

ları tapu sicillcrile sabit oıınıssrıllV 
s~tı~ bedelinin payla~~asında~ 118~; 
kalırlar. Daha fazla malumat el~ .• . . ı ... 
istiyenler dairemizin 936/165. N°· ·ıı 

luklu taras mevcuttur. yetmiş beşini bulduğu takdirde müş- dosya;ından malumat almaları illi 

Hududu: Tapu kaydi gibidir. terisi üzerine bırakılacaktır. Aksi olunur. ,.-
~ • Mesahası: Umum sahası 114-50 met takdirde son arttıranın taahhüdü ha-

re murabbaı olup bundan 7-30 metre ki kalmak üzere arttırma on beş gün 
murabbaı arka cephede aydınlık ve daha temdit edilerek 5/11/37 tarihine 
geri kalan kısım üzerinde bina ya - raslnyan cuma günü ayni saatte 2004 
pılmıştır. Arttırma bedeli peşindir. No lu kanuna tevfikan en çok arttı-

uutt•Mwuwııı"' llUUHIMMllHHI ...... IUlttl ..................... . 

Sahip ve Baş Muharriri: 

HER AYIN BiRiNOE 
GiEEMiZCEN PARANIN FAiZiNi AL 

T':: K TiCA: il 
Arttırmaya istirak edecek mü<;teri- · ·· · b k 1 akt · · ranın uzerıne ıra ı ac ır. 
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