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'HiikuA. meıı··n hazırıa. ~=~ı::::sına 1ta 1 ya i 1 e siyasi 
n müzakereler 

dığı Ve hazırlıyacağı Jap::;:~~kkarşı bir Yunan kralı şimdi Romada • k 1 tazyık ve cebir ted· •• k 1 kt d Y e n 1 a n U n a r bir i mevzuu bahis?.. muza e~eıer yapma a ır 
Londra, 2 (A.A.) - Eden, Malcolm K c· · ı d A k d b 

M Macdonald ve Cadogon, dün akşam ODt JyanO ) e e D ara a azı 

l k t • h t l Brüksele hareket etmişlerdir. k J J k d d"} em e e ln mu ac O • Paris, 2 (A.A.) -Gazeteler, mü· müza ere eryapl acağJ ay e J iyor 
talealarını Dokuz Devlet Konferansı 

lduğu ve Atatürk'ün' işa-
ret ettiği yüksek hedefler 
derhal istihsal edilecektir 
Denizbank ve su işleri ka
nunundan başlayarak bütün 
kanunlar sırası ile ve sür'
atle meclise sevkedilecek 
Aldığımız hususi mahlmato. göre dün ikinci tab'tmızla metnini ve tamamını neşrettiğimız Ata

tii.rk'ü.n yüksek direktifleri içinde bulunan memreket ihtiynçlarını sür'atle kavnyacak kanunların 
hazırlanmasına 1ıükumet başlamak üzeredir. Sıı ue Deniz Bank tesisi kanunlan btt 1ıaf ta içinde 

~eclise verilecek ve onları sırasile diğer kanu11lar t akıb . edecektir. Bu yıl içinde hazırlanacak ve Mec· 
tae Verilecek kanunlar aşağıdaki mevzıılara ai.d kanunlar olacaktır: 

1 
- liayatı ucuzlatacak, merkezi Ankarada buluna·~ mikyasda ziraat ve istihsal yapabilmesi temin 

cak ve bütün belediyeleri bu hususla faaliyete~ edilecek. fılatı ziraiye, tohumluk tedariki için 

2 SCvkeedcek bir teknik büro kurulacaktır. 1 kredf kooperatülerı vücude getirUecektir. Mem-
-:Memleket dahilindeki bütün inşaat kontrol ve~ le ket muhtelif ziraat bölgelerine ayrılacak ve 

Planlı bir si.;tem içine nlmacak, bunun ıçin de~ bölgelere göre zıraat işleri tahdid edilecek, bu 

3 Ankarad:ı bir nazım büro tesis cdılccektir. ~ sayede toprağın vcrımi, zürraın r~fahı arttırıJa. 
- Kara ve deniz tıcaret l·anunları tadıl olunacak.§ caktır 

ll'ıcınlckctm ıhtıyacı en modern şekli1c kar~ıla-i 5- Memlef.:ctrmızde y<:tışmıyen mevaddı ıptıdaiye-
ııacaktır. Adli kanunlarımızda emniyet ve hakkı~ nın yetıştırilmesi imkanlarını aramak ve tesis 
tesis edecek, çabukluğu arttıracak isliıhat yapı·~ ~tmek için bir tek~ik büro kurulacaktır. 
lac.ı.k, bu meyanda icra işl ,eri de yeniden tanzim İ 6- Ihracat maddelerimi.zin sürümünü . :ıruırmak, 

t edilecektir. ~ · himayesini temin etmek, istihsalıni · çoğaltmak 
.._ Zir:ıat ve köy kalkınması. köylünün daha geni~~ (Devamı ikinci sahifede) 

liOkümet proğra-
1t11nı Cuma günü 

Fas hadiseleri· 
Heyecanı 
Arttırıyor 

içtimama hasretmektedirler. 
Petit Parisien gazetesinde Bour-

1 
gues, diyor ki: 

~ı aponya'ya karşı her hangi bir 
tazyik icrası mevzubahs değildir. 

Yalnız Japonya'yı Çin ile muslihane 
bir surette uyuşmıya sevketmek 

1 matlubdur. Zecri tedbirler sistemi, 
İtalyan - Habeş ihtilafı esnasınad if
las etmiştir. Ilu sistemi tekrar hare
kete getirmek hususu düşünülme • 
mcktedir. 
Diğer taraftan B. Eden ile B. Nor· 

man Davis ve B. Delbos'un Brüksel· 

tde telıikileri, üç büyük demokrat 
memleketin istisnai bir temasını teş· 
kil etmektedir ve bu itibarla Brük -

Şehrimizde bulunan İtalya Sefiri 
yarın akşamki ekspresle Ankaraya 

gidecek ve bu ay içinde memleketi
mize gelmesi mukarrer olan İtalya 

Hariciye Nazırı Kont Cianonun se
yahati meselesi hakkında Hükume
timizle temasa gcçecel<tir. 

Yunan Kralının Romayı ziyareti 

ve bu münasebetle yapılan siyasi te· 
maslıır Kont Cianonun memleketi-

mize gelmesi ancak bu ayın on be
şinden sonra kabil olabilecektir. 

Hariciye Vekilimizin Milarıodaki 
son ziyaretini iade tnnksadile yapıla· 
cak olan bu ziyarel esnasında Anka· 

rada İtalya ile Hükumetimiz ara • 
sınd:ı çok mühim meselelerin müza-

sel içtimm, itiraz ve münakaşa gö
türmez bir alaka ve ehemmiyet ar

kere edileceği ve bu arada Yakın 

sahifede) Şark, Akdeniz \"<! J?alknn Antantını 
ı zedecektir. 

(Deva.mı ikinci 
alakadar eden meselelere de temas ----- -·-----
edileceği söyle,nmektedir. Aliikadar 

mehafil bu ziyarete büyük bir ehem. 
miyet vermektedir. 

Belgradda 
Hırvatlar bir 
Hadise çıkardı 

Kont C tyano 
fıMIMfHttll1ttUttttnun111uuııtuııııınııııuı11ııtııııııııııuu111rııımıı1u!ııı1uu11nıırıuıttıuunıu ıuuuıutnnnııuurnıtn1tııuuı1tu•,,. 

idam · mahklimu 
ilk kadın! Yaralananlar, ölen· 

ler arasında bir de 
Hırvat meb'us var 
Belgrad, 2 (A.A.) -Avala Ajansı Hakkındaki kararın tasdiki 

bıldiriyor: M / 
Novı-Gradalz çiftçilerirden Vrat- e C i S f 6 n i S t 6 n d i 

clıitch Stjepan, Virovititza suprefek- .. 

türtuğü memurlarına dun eski Hır- Karaisalınm Mansurlu köyünden Encümenine scvkedilmiştir. Bu ka- ' 
vat Köylü Fırkası namına bir miting Ali kızı Ayşe hakkındaki idam hük- dm bir cinayetle müttehimdir. Bu 
aktedeccğini bildirmişti. mü tasdik talebile Büyük Millet kadın Cumhuriyet Adliyesinde ilk 

Bu taleb, kanuni ahka~a. rn~vafık ı Meclisine gönderilmiştir. Meclisin defa idama mahkum edilen kadın 
olmadığından Suprefe, mıtıngı me • dünkü toplantısınd abu karar Adliye olmaktadır. 
netmiştir. Bu memnuiyete rağmen -=====--===========:ır::::=========== 
Vcatchitch'ın dostları ve meb'uslar· 
dan \'e Mntchek krupundan B. Mes· 
sarov, bu toplantıyı yapmak iste .. 
mişlcrdir. Bunlar, aralarından bazı
ları rovelverle, tüfekle ve sair silah-
j ıarla müsellıih olan yüzlerce taraf. 
tarlarını toplamışlardır. Suprefenin 

ok uyacak -- --·· ··-- vermiş olduğu talimata tevfikan bir 
F asta faş i s t ı e r i n jandarma kolu intizam ve asayişi 

~arti grubu--bugün saat 
on beşte toplarnyor 

f:e /Q/ Bayarın mecliste okuya
~ııg~a ğı nutuk iki saat sürücek 

ı burı snat on 
~ ı lt .Ukta An· 
fılı lf.!a P ... rti Gru· 

muhafaaz etmek üzecr gönderilmiş 
tahrikiJe umumi bir ve bu kol, Vratchitch ile Messarov'u 
• h ) d ._ f vı:: taraftarlarını dağılmıya davet et· 
ısyan azı r a n ı g ı n1iştir. 

tahakkuk etti Mebus Messarov, bu davete ica • 

Fransa Tunusa 
Fasa 

ve 
asker 

gönderiyor 

betten imtina etmiş ve jandarmala. 
ra doğru bir rovelvcr endaht eyle • 
miştir Taraftarları da keza ateş et· 
mişlerdir. Üç kişi maktul düşmüş - 1 
tür. Aynca sekiz kişi yaralanmıştır. ı 
Bu meyanda meb'us Messarov da var· 
dır. 

~~ ~a~laııucaktır. 
b... Bayar, 

t ••(>rı: 
~ıtı •n prog -
}~ ~ Atatfükün 
~t ı direktif • 

r,~eSqs ittihaz 
llr haıırfamış· 
~ ogram cu • 

le ınu saat on 
11 ~°lllcınacak 

. lıııa. <ı.rtıutayda 
ı ea. C<ıktır Ce. 

-"' Y.:ırı , ··ıı <J n prog-
L ~ evletin b'" .._ '~ra U· 
~ Ytı:ıı. atına ana 

~ll'ı "'tlık 
~q hııri eden 
~ tııti ~Yet 1 Calk 

rog ı. r .atr.ı· 
l.!ılt 

~~ Önderi .. 
lııı direktif ~ ~ • . .. 

tın , ~~ • 
ı de Se!'i bir ~ "' .#~ ... ~ .. ,,. . . • "l: 1" 

b •_,.,; ,. """ ·~. '.i.l~~ ""t ~ ,~ıtı"' .. aşarı ~. ı •" ·~"J':J ·-,"'!" 
<ıJa :Vuksc?. ... 'ıır" ~ .. • 

~ ~ Ceıaı . ~ _..___~ _ ---.... ·- . ; 
r;ı~ ~ 1tı~dıd • ' ... . 

0~1 ~'las~:~~1r fabrll<an ın terı ı i! linl a ten lk tl sad ve
'~ rtı ~~.·tJ<ııı.~ ~bugün m em lekete refah ve i ş 

"'ıı /" ı · · 9.>tlr;ec~ ·yen i b ir çok fabr i kaların te-"• · ;.~f ;?-}';;~~:va hazııenmaKtadır. 

_Paris, 2 (Husu· 

si Muhabirimiz -

den) - Faşistle -

rin bazı Fransız -

tarı ve yerli nafiz 

unsurları elde e· 

derek Fransız Fa· 
sında Ye Fransa • 

nın Şimali Afri -

ka müstemlekele· 

rinde umumi bir 

isyan hareketi ha

zırladıkları ta -

ha.kkuk etmiştir . 

Bu husustaki biı· 
Franaa Ba4veklı, 

Şotan 

tün pliinlar ele geçirilmiştir. Tevki

fat devam etmekte, icabeden tedbir-
ler alınmaktadır. 

Bir tedbiri ihtiyati olmak üzere 

Fransadan Fasa ve Tunusa asker sev

kine başlanmıştır. Tam techizatlı bir 

fırka, dün Marsilyadan nakliye ge. 

milerile ve Fransız muhriblerinin 
himayesinde Fasa hareket etmiştir. 

Fransız rnüstemlekelerindeki tah· 
rikatl matbuat büyük bir dikkat ve . . 
teyakkuzla takib etmektedir. 

Çinliler mukabil 
Taarruza geçtiler 
Naokin, 2 (A.A.) - Şansi eyaleti

ni kurtarmıya karar vermiş olan Çin 
kıt'aları, Şansinin şarkından iki mu. 
kabil taarruza geçmişlerdir. Birinci 
mukabil taarruz, mallıb a1duğu üze
re bir kaç gün evvel, Peiping. Han· 
keu demiryolu boyunca başlanmıştı. 
Bu mukabil taarruzu yal>'ln kıt'aları 
şimdi Suişianvangın altmış mil ka
dar cenubunda bulunmaktadır. 

(Deval'fu 2 inci sagf ada) 
--- --·- ----

· Romanya hava nazırı 
Romar• gidiyor 

Roma, 2 (A.A.) - Gazetelerin öğ
rendiğine göre, Romanya Hava ve 
Bahriye Nazırı B. İminescu, İtalyan 
hükumetin~ daveti üzerine, 4 teşri· 
nisanide resmen Romayı ziyaret e. 
decektir. 

Perl• Solr gazetesi ltaı. 
r•r• sokulmuyor 

italyan - Alman 
keri ittifakı 

Londra komitesinden son ve kati 
karar bugün istenecek 

----
İngiliz gazetelerinin heyecanlı ifşa· 
atı, Eden'in Avam kamarasındaki 

mühim beyanatı 
Londra, 2 (~us~~i Muhabiri~iz ~ I J\rtık bir Alman • İtalyan askeri 

den) - Ademı Mudahale Komıtesı ittüakının mevcut olduğu da saklan· 
bugün Sovyet delegesinin çekilmiş nıamakta ve bu tehlikeye işaret edil
olmasına rağmen soıi toplantısını ya- mekte, bir İngıliz gemisıne daha Ak
pacaktır. Bugünkü toplantıda İngi - denizde tecavüz edilmiş bulunması 
liz declgesi İngiJtereniıı komiteden da tehlike önünde bir sebeb olarak 
son ve kat'i karar istediğini bildire- zikredilmektedir. 

cektir. ı ALMAN • İTALYAN İT-
~uhalif partiler İngiliz Hariciye TİFAKI Paris, 2 (A.A.) - Paris Soir gaze. 

tesi, İtalyaya girmesinin kat'ı suret
te yasak edilmiş olduğuny bildir
m ektedir .. · 

Nazırına şiddetli hücumlar yap • Londra, 2 (A.A.) - Evening Stan-
makta ve Hüklımetirı siyasetini ten- / dard gazetesinin diplomatik muha
kid dmekt<-rlirl<'r.. 1 (Devamı 2 inci acıhifedt) 

·~· " ~ 

~------------------------------..... ~------------
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iman- İtalya aske A ·~~k~~---e-1-.·-·------~-,I ~~~ .. 
1İtti akı tahakkuk etti v - ·' G çmiş z manıarıll 

1 mua ncşretmiye başladı. sunuııl~ Edenin mühim bir nutku 
• 

, .cirinci sahifeden devam) 
biri yazıyor: 

·Roma ile Berlin arasındaki itila
fın ifadesi imzalı ve musaddak bir 
perş mende değildir. Bu itni'ıf, rücu 
edilemez bir şekil almış da değil

dır. Bununla beraber paktın ruhu şu 
formülün içindedir: cAlman ve 1taJ
yan Hukumetleri, içlerinden biri da
ha büyük bir devletle harbe girişti
ği takdirde biribirlcrine yarClım et
mek için mütekabilen mutabık kal
mışlardır. Bu ameliye, iki memleket
ten birinin projelerini tahakkuk et
tirmesi için müşterek bir diplomasi 
hareketi ve bazı ihtimanerde askeri 
bir teşriki mesaiyi icabettirmckte -
dir .• 

1 
Barrio, Hükumetin nakli muvak

kat olduğu için bazı bürolarla bir mu-
1 rahhasın Valence'da kalacağını be

yan dmiştir. 

, g 1 e az 1 r 1 y c a gV 1 İtalya H!!::!İrY!~:i, bir ınec~ • k 1 resmi İtalyanın ne düşündüğünü ta· 

Ye n kip etmek daha kolaylaşır gibi oJd~· 
Diplomatlık aleminde karşılık ı 

emniyet \'C itimad bir türlü yerleşe" 

1 

mediği için mesela Faşist itaiyad~· < Binnci ~ahifeden devam) da hazırlanan layiha bir an evvel bitirılerek EDENİN NUTKU 
Londra, 2 (A.A.) - Amele Partisi 

mebuslarından birinin sorduğu bir 
suale cevaben Eden, Avam Kama -
rasında beyanatta bulunarak İngil
tere'nin hiç bir zaman beynelmilel 
mecburiyetlerinden kaçmadığını ha
tırlatmış ve jandarmalıktan ibaret 
olan vazifesini diğer hükfımetlerle 1 
mutabık kalarak ifa etrhesi Jazımgel
diğini ilave etmiştir. 

için, kontroliınü yapmak hususundaki faalive~ M ı· .. d · 
- J - ec ıse gon erılecekt ir. 

teşmil edilecektir. 
1 

11-Hayvan vergisi bütçe drkı muvazeneyi bozmıya-
7 - kinci beş }ıllık sanayi planı hemen hazırlana- cak sekiJde tahfif e<lılecektir. 

caktır. 12 T" k.. .. , • ..J. k J 
8 

D' . . . . . - ur ıye yu.11.Sl;ı{ mı.ıta ·a arına ayrılacak, Doğu-
- d ıvr~ dcmıl ma.denı ı~l=t~ıye ~çıJ~cak ve m<ı- I Üniversitesinin onümüzdekı yıldan itibaren ku-

en . rama ~lerı Enshtusu genışletıl('cektir. ruJmasına başlar,ı:ıcaktır. 
9 - Dcmıryolları ınşaatma sür'atle de\•am edilecek 13 H b .. · • • · f 

1 
., - ar sanayıı genışleluecel{, ta) yare motorlerır.ı 

as_a t, bc.t~n ve. şose kara yollarının derhal bir imal edecek bir fabrika kuruiacaktır. Bu büyuk 
plan da~ılınde ınşasına başlanmak üzere icab"- fabrika mmelekctin her nevı tayy<>re ihtıyacını 
den .tahsısatın Nafıa bulçesine verilmesi istene- 1 kar<:ıla,•acak bı' fab 'k l kt kf ( -s .; r rı a o aca ır. 

ce ır. 1 14-Geııçlik ve spor tcskı l :ı tı Maarif Vekaletine ,·erı· 

milli sosyalist Almanyadan sulh iç~ 
yükselecek bir ses, bu iki mcınJek~ 
tin başka türlü bir idare altında 0 

• 

duğunu unutmıyan Amcrikalılatc 1 
ihtiyatla karşılanı_r. Keza ~~')'; 
Rusyanın sulh ıçin bir teşeb~usU ılı 
diğimiz gibi, Almanya ve ıta1Y8 

derhal emnıyetsizlik görür . .Bu 
113~ 

Jeti ruhiye içinde ise sulhün kU\~1! 
llcnerck yerleşmesini mümkün gort' 
bilir misiniz. 

Müc;temleke talebleri hakkmda E
den demiştir ki: 

cBiz, hiç bir hükumetin, bu hükü-
DEN'İN NUTKU ! metin bizzat kendisinin de fedakar-

Paris, 2 (Hususi Muhabirimizden) Jıklar yapmıya amade olduğunu gös
~ Fransız gazeteleri Edenin dün teren bir delil mevcud olmadıkça. 

parlamentoda irad ettiği nutkun tah- bizden fedakarlıklar taleb etmesi 
!illerini yapmaktadırlar. Bay Eden hakkını tanıyamayız.> 
bu nutkunda: cHiç bir zaman bir dik- Eden, beyanatına devam ederek 
tatörün emrine tabi olmıyacağız.:t İspanya meselesinin Milletler Cemi
demişti. Jurnal gazetesi bu sabahki yetinde derin' ihtilaflar doğurduğu -
makalesinde bunun için şöyle diyor: nu ve kanaatine göre zecri tedbirler 

•B. Eden, bütün İngiltere'nin arzu tatbikına hiç bir zaman imkan bu -
ettiiğ şekilde B. Musoliniye cevab lunmadığını kaydetmiştir. Nazır, a
\'erm~tir. demi müdaha1einn Franco'ya fayda-

Nu.tkun edam, İngiltere tarafın - sı dokunduğu hakkında Lloyd Gerge 
dan ltalya'yn ibzal edilen hüsnüni - tarafından ileri sürülen iddiayı ten
vet zamanlarının müessiriyetlerini kid ederek Sovyetlerin Valence'a 
kaybetmiş olduğu manasına alın - sevkettikleri malzemenin ehemmi -
mamalı. belki İngiltere'nin hüsnüni- yetini tebarüz ettirmiştir. 
Y tinin bizzarure bir zaaf alameti Ecren, deniz hududunun ehemmi
olmadığı suretinde tefsir edilmeli - yetine işaret ederek ecnebiler mü-
dir.> dahale etmemiş olsaydılar, harbin 

Populaire, diyor ki: bitmiş olacağını veya mubarib bak-
cB. Eden, Fransa - İngiltere an- larının tanınmış bulunacağını söyJe

la masını hatırlatıyor. Mumaileyh, miş ve demiştir ki: 
Amerika ile tesriki mesai arzusun - cHalbuki halihazırda bu hakların 
dan bahsediyor. Fakat İngiJiz Hari- verilmesi denizde kuvvetli olan ta
ciye Nazın, General Franco'nun mu- rafın, yani fısil<'rin lehinde derhal 
vaffakiyetinin demokrasi1er için ar- bir tesir yapabilirdı.:t 
zedec<'ği tehlikeyi tanımamazlık e- Eden, beyanatına şu sözlerle ni-
df'r gibi görünüvor.> hayet vermiştir: 

CEPHEDE «İhtilfıfın neticesi ne olursa olsun 
Valan~e: 2. (A.A.) - Parlamento- İngiltere İspanya ile dostça yaşamak 

nun clahılı nızamnarneler Encümeni arzusundadır. Zannedersem harbin 
dünkü içtimaı~d'a Parlamentonun netice-si ne olursa olsun isp~nya da 
B. rr<lona naklıne karar vermiştir. bu hislerime iştirak <etmektedir. 

"R~·J;;i~·; ............................... -... y;;;"i,~'"i;~ .................... . 
M~hakkak Sarayının 
Ucuzlıyacak I Yeni şekli 
Bunun için hUkOmetçe Belediye, Ayasofyada Ycrebatan 

yeni tedbir ahnıyor sarayı etrafındaki evleri istimlake 

lO-Buhran, muvazene vergilerinin tevhidi hakkın-· lecek, şuurlu bir kitle lınlınck kadrolanacaktır. Bugiin Akdenizdeki vaziyet, e;: 
niyet verici gibi olmaktan çok uz 3! 
tır. İtalyanın tiirli.i türlü ınaksadl 

İstin ye 

rında 
e a m takib ettiğ i, bu işde Bcrlinden t~· 

'k .. k R . 'h\'ett' • • vı gorerc oma - Berlın ını ·ııi 
havuzla-

yenı tesı- Cu m nin Akdenizdc bir takım cıneJlet'l~ 

l a s e 1 tahakkuk ettirmek istediği ortıı> 
Sata başlanıyor siıriıJ mektcdir. Fakat yine o 1tııl~ 

, 1 Q k Uy A.~denizdc kendini emniye~ ~Jt11:rt 
Hükumetçe 350 bin liraya satın a- gorememcktedir. Roma Harıcıye ~·j; 

lınan .istinyc Dok Şirketinin umumi (Birınci sahifeden devam} !kasının muhtac olduğu mevaddı ip- zaretinin :Yukarıda bahsettiği~ıı 
heyetı bu ay sonunda bir toplantı im ,.ekaletlerc tebliğ etmiştir. tidaiyeyi bolu boluna temin cdeceğı mecmuasının yazdığı şu cüınlc 
y~para~ satış ~ukavelenamesini tas- Bunlar arasında birinci merhalede gıhi, demir ihracatına da başlıyabi- itıb~l:ı az manalı ~eğildi.r: de\1• 
dık eylıyccektır. Dokun devir ve tes- hazırlanan Hiyihalar arasında vergi- leceğiz. Celal Bavar kabinesı için clngıltere, kendı peykı olan. 1· 
Jim muamelesi ise bundan iki ay lerin tevhidi ve mümkün olduğu nıs- birinci mesgulivet ~cvzuJarından bi- ,!etlerden birinin muti yardıınılc , .; . t',.·ot· 
sonra başlıynbilecektir. bette bütçe muvazenesini bozmadan risi de diğer madenleri arama, bul- talyayı Akdenizdc tıkamak ıs 1

-' bit 
Devir ve tesellüm muamelesini hafifletilmesi tetkiki, hayvan vergi- ma ve işletme olacaktır. Petrol ta- ı . B~ ~evletin kim olduğu, aJf !!il• 

müteakip dokun idaresi İstanbul Ha- si, hayat pahalılığı ile mücadele la- harrisine de daha geni~ olçüde de- oalustır. Şu \'eya bu meselede 
11 -ıı· 

vuzlar İdarc>sine verilecek "c derhal yihaları vardır. vam edilecektir. terenin nıhayet hangi yolu ıuta~sJ;1 
• C ı · 1 B b .. l k k h · · k · se ıdw-c a ayar ka inesi, ayni zaman- Celal Bayar kabinesi, seı·ma:vesı - nı soy eme . e anctını ım ·c' 

yeni tesisat ve isHihat yapılmıya d 'k · d 1 u· hnf1 a ı tısadi Ye zirai kalkınmamız hu- nin bii 'Uk kısmı Devlete aid ticari e emcz. Fakat bugün ng· ız_ ıtı'. 
başlanacaktır. Bu suretle gemi ta- susunda da azami hassasiyet ve sür- ve sınai miıesscselcrin kontrolU \f! Sİ) a etinın bir mihveri oJdugu s
mir işleri de yoluna girecek ve sıra atlc çalış~cak, bunu imkan içine ala- ticari zıhni;>etle ışlctılmesi için de llımdur ki, o da İngilterenin şı.ı ,\ 
bekleem usulü kaldırılacaktır. cak kanunları bir an evvel Bi.ıyuk de yeni bazı kanunları Meclise sev- manda harb ctmiyeceğidir. ~,reJı 

- - - Millet M<>clisine sc\'kcdccektir. Zi· kedecc>k, inhic;arları da bu mev:rnda fakat ilave etmeli ki, bunu yııkS;. 
Dördüncü bir rai kanunlar arasında Türkıyeyı zi- daha randımanlı ,.e ticari bir mahi- sesle SÖ) liycn İngilizler de hcrrıcrı 

raat mıntakalarına taksim eden, is- yet ve Ş{'k]e sc\·kedecektir. hive t diyorlar: 
vapur daha tihsali bu mıntakalara göre randı- CeH'ıl Bayarın bu yı~ Meclis .. SC::V· - Meğerki kendimizi ve sır!!<~:: 

'l'üccar mallarınm jskcJelcrde kal- man bakım.ından lahdıd eden, ziraati j kedeceği kanunla dan birisi de ıkin- <li menfaatlerimizi müdafaa ıncc 
maması için Mersin hattına iki bü _ makınelec;tırccek olan kanunlar \ 'ar- ci bes yıllık sanavilec;me programı diyetinde kalalım. di 
yük vapur daha tahsil edilmiş oldu- dır. • . . . : olacc1kt ı r. İlk önce d e:> işaret ettığı- İngiltere kendisini ,.e sırf kC:çe 

Celal Ba) ar kabıncsının hazırlı va- mız gibi Ceh'.ıl Bayar kabinesi c..,tin menfaatlerini tehlikede görın. ~dı .:a-
ğu gıbi Karadeniz hattı için de <lor- ca ·, k k k ı d l ı r ?' c ono~ı .. nun ar aras.n a sı- ive fakat memleketi d r inden rıl.ika- harb olmıyacaktır, diyebilirsını · ed' 
düncü bır posta daha ilave edilmış- naı \t:.şcbbuslere de en mühım birer dar eden kalkınma , c refaha götür- kat İngilterenin menfaatleri ner 
tir. mevkı kazanmaktadırlar. Bu meyan- mc islcrıle kaı sı karsıya bulunmak- başlar, nerede biter?. st 

Orta mekteb da lıcaroti harıci •c>mizin bağlı oldu- la ve ınkılılbım.ızın inkmı f ve ilerle- M'uhakkak olan şey şu ki, ı~4~ bi
ğu usuller daha zıyadP genisletilcrek mesındc> bir ikinci merhale kab•nesi kadar İngiltere silahlanma işiJl1 ııtt' 

kitabları isJah edılecek, Karabuk dE>mir ve olmaktadır tirmck azmindedir. Geçmiş z~J1ldiJ· 
Orta mekteb birinci sınıf riyazi.ye, çclık fabrikdsı sür'atle faalıyete ge- Celfıl füı,·arın <'uma günu tt')nh- !arın tasfh·esi meselesi o vakıt de 

tabii ılımler ve ikınci sınıf tarıh \'C c;irihrkne Divı ıki demir dagı da işle- 1 nacak olan Mc>clisde irad cdt-reği şünülecck;ir. Bu cihet Roma içifl 

b 
.. .. f b 1 tilıniye açılacaktır. Bu zengin cev· nutkun iki saat süreceg·i simdiden m"ıu·n1 olmıynn bı'r şev deg-ndil'· 

okuma kita ı, uçuncü smı iyolojl h ı· d · • '"' - J f er ı emır madeni Kaıabük !abri- ' tahmın cdılmektcdir. Ahmet R·"········ 
ve kimya ve lise birinci sınıf f ızik .. 

~~l.~~a;y b:~~n~~~,~~.~~;.den Hl- ·ç;·~·frı;; .. :;·~·k;bü"":"·E·;·;~~; .. ~·;i'~i"""""'"""""'"""' f """'"KOÇOK'"H'A~ . 1 

Radyoların memleketimizde daha 
çabuk ve kolay her tarafa yayılabil
mesi ve en uzak köylere varıncaya 

kadar herkesin bir radyo sahibi ola

bilmesi için hükiımetiınizce yeni ba-
7.ı tedbirler düşünülmektedir. Bil -

karar vermiştir. İstimlak işi tamam

landıktan sonra buradaki evler yı

lcıJacak ve Yercbatan sarayının üs

tü bahçe ve park haline getirilecek-

1 
Diğerleri de bu ay içinde ikmal e- T 1 y ) k ! ~ 

dilce ktır. aarruza 
1 

apar ar en * Yeni yapılan ve bir çok )' ,,. 

{ G ı likJeri ihtiva eden yeni Bcl~di;ccJr 
Daimi enc .. mende 1 eçti er 1 Tutuldular bıta talimatnomosi dün Şeh" 

Yeni azalar 1 Changhai. 2 (A.İ\.) - Soutcheou 1 Tophane civarında oturan Rıza - sine ''erilmiştir. f tırırı b , * Karaclenizde tekrar ır 130 ' 

hassa Ankarada inşa edilmekte olan 

modern ve muazzam radyo istasyo
n unun inşaatı bittikt~n sonra yapı-

lacak olan muhtelif neşriyattan bü
tiiıı halkımızın istifade edebilmesi 

için radyo makineleri çok ucuzlatı
lacaktır. 

Bu hususta alınacak tedbirlerle, 
radyo makineleri fıatlarının şimdiki 

fıatlarından yarı yarıya inmeleri te

min edilerek çok ucu1.a makine al
mak kabil olmuş bulunacaktır. 

Dokuzlar 
onferansı 

( 1 inci say /adan devam) 
Amerıkn'nın nisbeten muhterizanc 

de olsa, konferansta hazır bulunma
sı, kolislerde mühim mülakatlar ya-

pılmasına fırsat bahşedecek, bu da 

Fransa ve İngiltere için kuvvetli blJ' 
teselli olacaktır. 

Echo de Paris gazett"sınde Pertı
nax diyor ki: 

Umumi surette vukuat, Garb dev

letlerinin son senelerdeki, son aylar
daki mütavaatkiırane hareketlcrın _ 

de devam etmelerini gitgide müşkül
leştirmcktedir. 

Excelsior diyor ki: 

• H alih:ızırda hayali gibi görün -

mekte olan bir tavassut vukuuna in

tizaren Brüksel Konferansı, Çindeld 
harb fecayiine çarcsaz olmıya insa

ni bir surette çalışabilir. Çin, her 

türlü sıhhi teşkilattan mahrumdur. 

Doktorlar konferensrndo 
Çin he eti 

Briiksel, 2 (A.A.) - Brüksel Kon

foransına iştirak edecek olan Çin he

yeti dün nkşıım buraya varmıştır. 

tir. Esasen Belediye, bilhassa sey -

yahların daimi ve çok uğrağı olan 

Sultanahmet ve civarını bir an cvvC'l 

güzdJeştirmk kararındadır. 

Şirndıki hapishane binası da yıkıl

dıktan ve Adliye s.ıı ayı an kazının 

bulunduğu yere de muazıam· bir 

park yapıldıktan sonra Gülhanc par

kı da buralara yakın olduğundan bu 

mahal ve bu mıntakalar İstanbulun 

bır park scmtı halıne gelmi~ olacak
tır. 

Dün Belediye Daimi Encürıeni i- nehrı ceph_es.indc şiddetl~ bir topçu nın tvindc esrar ayini ~ apıldığı po- Jamıştır. Gemilerden bir kısı111 

c;in yeni intıhab yapılmış ve netice- muharebcsının ,·eJvelelerı etrafa ak- lis tarafından haber alınmış ve ya- g· azda beklemektedir. ...,·•' 
s<.>tmektc berdevamdır. - . ·rı , .... 

de Avni Yağız, Tevi:k Am~ca, pılan 5ni bir bakın neticesinde Alı * Scyid Rıza ve a,·enesını dıl • 
· Lounghoua'ııın Çinli mıntakasın - c Hefik Ahml'd, SeJamı lzzct, R n 1 ...ıd hakem lcrinc dün de de,•anı ,..,,-claki Ouangpou rıhlımları şidedtlc ıza, a rncu in, Nuri, Hüsameddin, J(tı)''' 

Asım. Hayl'i Oğuz ,.c Suphi Ar- bo. mbardıman edilmektedir. 

1 

Haçik \'C l<apres isminde 6 esrarkeş miş, isyan mm takasındaki J1lıı?' 
tel kazanmışlardır. Encümende Av- kaml:ırın raporları tetkik oıı.ırı 

1 
Bır Çin membaından bildirildığine ynkalanını~tır. 

nı Yağız ile Tevfik Amucadan baş- gorc> Japon kıt:ıatı, nehrin cenubun- - -· tur. fJ'l\ltlri' 
ka hepsi yemden intıhap edıJmış- * Dahiliye Vekili dün cu J' ıı:' 
Jerdır. claki köprü ba~larını genislf'tememiş- Bir se vis yte Bayramında muvaffakiyet 

1 
.... ııf 

lf'rdır. cı• ' 
1 JJpon makamatı. bu mıntakadaki Başvekalete met gören emniyet teşkilatı Jll 

Köylü sigarasını 
k çırırken 

İlyas adlı bir adam, Rızeden boş 

la rına bir ziyafet ''ermiştir. j 

harekattan rnalümatlan olmadığını ag"" I a d I · 1<1 
soylcm<>ktedır1cr. İzmirdc 14 yaşlarındakı "e ' 

_ ı şı~e sandıklarının allına yerleştırdı-

b 
ğı 78 bın paket köylü sigarasını ka-

QZ Q n Ç, uhran 1 çak suıctııe , ·apurdnn çıkarırken 

İı:.tatıstıkler in ve diğer müşbct ma- taorruz eden Ömer Hilmi adli 
Sabahleyin J, pon kıtaatı, Kıating 

ve Bı"uhou'va taarruz etmişlerdir. lumatın yarclımile iktısadi ,.e içti- bir bnba tevkif edilmiştir. 11 çı~' 
Şıdetli muhareeblcr devam cdıyor. mai cereyan ve istıdadları ölçmekte * Sılıfkı.>de bii) ük bır vanf 0 ı!' ~ 

- ··- - olan ''e şimdı\•e kadar İktısad Vekiı- 1 mı~, hiikumet konağı da dahı ,~f· 

Vergileri 
KaJ<ınç, muvaz<>ne ve buhran ver

gılcrının birleştirilmesi için yapılan 

hazıı !ıklar sona eı-mektedır. Söyle -
nildıgıne gore, hayvan vergisi de 

dahıl olmak üzere. bu vergileri her 
yıl bir mıktar tennl etmek esası tat-

bık olunacaktır. Bınaenalcyh yakın

çla MecliSE' vuiJecek olan tevhid ka-

nunu projesi de bu cıhet gözönünde 
tutularak tanzim edilmekt€dir. 

~evlet yolları 
Bırleştirilecek mi? 
Halen Nafıa Vekaleti uhdesinde 

b~unan dcmiryollarıle Havayollan-

nın tarife ahengi tesisi noktasından 
Devlet Denızyo!Jarile birleştirilmesi 

ve yeni bir idare kurulması ihtima
linden bahsedilmektedir. 

Hukuk FakUltesl 
dekanllğı 

Bir yıldanberi vckaJeten jdare e
dilmekte olan Hukuk Fakültesi De

kanlığına Hukuku Esasiye Profesö
rü Ali Fuad tayin edilmiştir. 

gumrük memurları tarafından ya
k 1 nmı~tır. 

Kadıköy tramvaylarrnda 
· tenzilAt 

K&dıköy tramvaylarında yeni ve 
ucuz tarıfenin latbikına dünden itı-

baren başlanılmıştır. Yeni tarife ile 

yakın kıt'alarda ikişer ve uzaklarda 
birer kuruş" tenzilat yapılmıştır. 

Vakıflar mUdUrlüğünde 
bir tayin 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 

akarat ve mahlUlfıt şefi iken Evkaf 
Umum Müdürlüğü hukuk müşavir

liği kalem şefliğine terfian tayin e

dilen avukat Rahminin yerine Ka -

dıköy Vakıflnr muhnsebecisi Sadık 

Barkın ve muhasebeciJiğe de Dinar 

Muhasebei Hususiye memurlarından 

Tevf ık tayin edilmişlerdir. 

Dük dö Vindsor Meksi· 
aya gidiyor 

Meksiko, 2 (A.A.) - Daha teyid 
olunmıyan bazı haberlere göre, Dük 

dö Vindsor bu ay içinde bir hafta 

kalmak üzere Meksiknya gelmek ni
yetindedir. 

Balkan kurmay heyet
lerinin Ankaradaki 

toplantıları 

üzere Ş(hrın mühım bir I~ısrııı 
le.tine br.ğ lı bulunan Konjöktür scr-

mıştır. .. r.I ıl' 
* İnhisarlar Umum Miidfı· 11 

f ııl' 
h d . . l . . . dirctttı 

Umum Müdürlüg-ünün vazifesi de a , yem sene ış erı ıçın . 
k .. A k 'tıni"tır· < 

daha asrileştirilmiş \'e daha müsbet- ma uZC're n araya gı ;e rbıft 

visi, dünden itibaren Başvekalete 

bağlanmıştır. Bu suı etle İstatistik 

leştırılrniş bulunmaktadır. 
* Esnaf Cemiyetleri b tJcl'' 1 

toplcnarak yeni idare he"c 

Balkan Antantına dahil devletle • 
rın genel kurmay hey€tleri bugün 
Ankarııda son toplantılarını yapa -
caklardır. Bc.>yet reis ve azaları ya -
rın Ankara ve civaı ındaki müc.s.se -
sat ve fabrikaları gezecekler, ayın 
beşinde şehrimızc döneceklerdir. 

seçmiye başlamışlardır. . Jll" ' 
Bir çocuk cesedi bulundu * S.:ınayi müesseseleri içı11 lfl'I#' 

Kumkapıda bir arsada köpekler terek bir iç taJimatnamcsi y3 P
1 

tnrafınd::ın başı tamamen yenilmiş , 
bir lcüçtik çocuk cesedi bulunmuş, 

Adlıye işe vaz'iyed etmiştir. lran Hariciye 
Vez·ri gitti 

Bir müddettenberi memleketi - Evi nme işlerl 
mızde bulunmakta olan kardeş İran Evlenme işlerine aid evrakın Da-
devJetinin Hariciye vez,iri, Semii dun hiliye Vekaletince yaptırılarak alfı-
nkşam 20,40 da Ankaradan Toros eks- ı ~ 

· ı 
1 

k 
1
.
1 

k . kalılara parasız dagıtılması için ha-
presı e ve rn • yo ı e memle etine • . rl .. • 

müteveccihen hareket etmiş ve is- z.ır.lanan ~ayı~a. Buyuk Mıllet Mec-
tasyonda hararetli bir surette uğur- lısıne verılmıştır. 
lanmıştır. Bu evrnk, damga resminden ve bil-

Ekselans Semii Brğdadda da bazı umum harçlardan muaf olacaktır. 
siyasi temaslarda bulunduktan son
ra Ttıhrana gidecektir. -- Suriç yoldaş yine e1çl 

oluyor 

tadır. 1 Jif' 
Baş\·ekalcte bağlı fstıırıbU ııcif 

zinei evrak tasnif Komi~yo~~)·iıl ti 
liğine General Ahmed Rıfat 
dilmiştir. . de ııer 
* Kahvelerin bir köŞCSI~ ti!· 

berlik yapmak yasak cdilIJllŞ ııtıııt1 * Gümrük Muhafaza rrıe~je ;{f 
nm tcrfihi kin hazırJannn pr 
mutaya sevkedilmiştir. gideı1 * Bayram için AnkarııY~ . .,ıetO · 
izciler, dün şehrimize dönfJ'lı.lıic ııt~' 

. ab!I * Ccmaatı olmıyan m . def 
larındaki küçük mescidlcır~ til'· 

')Jll1Ş C' 
yıktırılmasına karar ,·er• 11ı::ôıı1 , * Bütün memlekette ına ,ı.ı1' 1 

d Jd ço 1 ,. 
dilmiş 11-15 yaş arasın a :aııtl , 

* Dün şehrimize gelen Efgan Mec
lisi Meb'usan Reisi, yarın Ankarayn 
gidecektir. * Ekmek \'e francala fiatları bir 
hafta için ipka edilmiştir. 

rın sayıları yüz kadı:ırd•ı'· cti.leccl' 

riç Yoldaşın tayin edilmesi karar- Edirne islahhanesinc sed;c 

Sovyetlcr tarafından Türkiye Bü

yük Elçiliğine eski Büyük Elçi Su-

Jaştırılnustır. lcrdir 
. . ... 
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\ Çok kestirme 
ı Bir usul! 

stanb 1 için e leyli il me • 
l
~Halk Fllozofu -

1 d iyor k i : 
------------------------

zete Bel diye, piyasaya yeni Belediye vergi ve r ealm· •• k b ler lnin b i ran evvel 

lJ ara ası çıkanlmasmı Beled~:h:.~::iğ~e!:!:~: tnhsil 
ebler açılması ka a r aş Yevmi gazetelerde fikir hareket· 

ı zeri yerlerini bilmece ııe müsabaka
lara terkedeli epey oluyor. Artık bu· 

k tt 
~ubelerine gönderdiği bir emirde, 

Ya sa e i temizlik, ışık vergilerile tanzifat pa-

Gelecek l .e k • kl • • 'gün gazetelerin en önemli kari ek-g ı J a ır çocu ar ıçın seriyetini 9 ile 12 ya~ arasındaki ço-

1 l • ·ık k f b l cuklar teskil etmektedir. Zira renklı 
parasız ıe y l l me e açı ıyor 1·cnksiz çoouk sayfala1"t1la haftanın 

rası gibi Belediye vergi ve rcsimle-

1\f; rini ödemiyenlerin şubelerdeki di-

0 f Örs Üz nakil vasıtalarının da ğer işlerine bakılm:ıması \'C bina ver-

h 
gilerinin kabul edilmemesini bildır-

e irde temamen terkine doğru miştir. 
1 

S Bu yeni tebliğ edilen ususl ve ted-
ll'ıe ~lediye, şimdilik şehrimizde dört binden fazla yiik arabasının işle- 'birin; temizlık, ışık, tnnzı!at \'e şe
~r 81 doğru olmadığına karar vermiştir. Bu itibarla piyasaya çıkmak •rcfiye resmi gıbi Belediye vergi ve 
r~ ~·eniden. yapılan müraca~tlar ~eddedılmektedir. Fakat bazı araba- resimlerinin tahsili hususunda çok 
t~ u tahdıd kararından rnuteessır olmuşlar ve Ticaret Odasına baş hUyük bir yardım ve istifadesi ola-

( 
~ak Belediyeyi şikaye tetmişlerdir. 
'lU ş"kA caktır. Çünkü bina \"crgilerini ver-

"''~ltu·· ~ ayetle·r· Odaca tetkik edi.lmekt.edır. Fakat Belediye, şehirde 
'11 y miyenler için derhol tahsili emval 
~~- u men ıçın arabalarda yenı tertıbat yapılması m9ıfsadile bir ta-

l 
"'1&nıe h ı kt ld ~ d b kanunu mucibince mallarının ve 

·' .azır ~mn a o u.gun an u yeni vaziyet takanilr edinciye 
~ iııık~ledıye pıyasaya yemden araba çıkartmıyacaktır. Esasen ileride emliikinin haczedilmesi mümkün ol-
il:n ttn bulundukça yük arabaları işletilmesi usulünün şehrimizde ta- duğundan herkes bundan çekinerek 

"iilt~~ te:k~?ilerek yerine motörlü vesaitin kaim olması arzu edilmek- Belediye vergi ve resimleri borçla-
' r anı yuk arabaları şehrin keanr semtlerinde nakliyat yapabilecek- rını da, hemen Ye muhakkak ode -
~akat ana cndedlerde yük arabası tamamen yasak edilecektir. Fakat 
~ ~·daha henüz şimdi tatbik edilecek değildir. Müşterek bir sermaye 
~uzun zaman meselesidir. 

SQn • •• z· d ayı muesse- ıraat e 
{/eri ve maden Öküz tamamen 
l cakları Terk ediliyor 
~e:"hhut bedellerlnden Bunun yerine yalnız 
~ Q.nç vergisi kesilecek beygir ltullanılacak 

llıı dai .. l 1 b ata re Ye muessese er e an- Ziraat Vekaleti tarafından ya-
i~' unıumi menfaatlere hadim kında birçok yerlere nümune \•e tec

et!e.re Ye imtiyazlı şirketlere rübe edilip kullanılmak üzere muh
~ Y'iigırışUC:n teahhüt bedellerin - telif cinsten zıraat makineleri gön
~lın ~de bır buçuk kazanç vergisi derilecektir. 
l\a ektedir 

qnç , · . . • Muhtelif koy halkı ,.e muhtelif 
dl'n \ergısın en muaf .tutulan köylüler bunları müc:terek olarak 

Ocakla ·ı · ·· :t •· ltıitı. d b rı e sanayı muessese- istimal edecek \'e hem de bizzat köy-
'<IQ e u gibi teahhütlerinden .. . . 
~ ııç Vergı"sı· al 1 ğ lulerın kendılerı, bunların nasıl kul-

l" ınıp a mmıyaca ın- v •• v • 

.1e1l teqdüt nd"lm" t· B .. lanılacag nı ogrenmış olacakl:ırdlf. 
ıe b "' ı ış ır. u munase- . 

yecektir. 

I Bağ ve bahçe 
Sahiplerinin 
Derdi 

Bu; susuzluktandır f 
İstanbulda bağ \'e bahçe merakı, 

son günlerde epeyce çoğalmıştır. 

Yalnız bağ ve bahçe sahipleri bağ 
\'e bahçelerini sulamakta müşkülat 

çekmektedirler. Çünkü her bağ ve 

her bahcede kuyu suyu yoktur. Ter
kos ta pahalı gelmektedir. 

Maarif Müdürliiğü, paralı ve yatılı ilk okullarn rağbet çoğaldıgını 

görerek, bu mekteblerin sayılanıu çoğaltmıya karar vermiş, bu maksadla 
yeni bir proje hazırlamıştır. 

Gelecek tedris yılı, bütün sıhhl \'c fenni şartları haiz üç biıyiık yatılı 
ilk okul açılmasına karar verilmiştir. Bu mektcblerin nerelerde tesis 
edıleceği hakkındn şimdiden tetkiklere başloıulmıştır. Yatılı ve paralı 
ilk mekteblerden b3şka bir de yalnız kocası, kardeşi, b:ıbası olmıyan ve 
fakruhal içine dbulunan kadınların ilk tahsil çağındaki çocuklarını 

okutmak üzere parasız bir yatılı okul daha açılması da düşünülmektedir. 
Bu takdirde bu gibi kadınların hayatlarını kazanmak içm gündüzleri 
serbestçe çalışmaları da temin edilmiş olacaktır. Bilhassa bu tasavvur 
tizerindc ehemmıyetle durulmaktadır. 

Dığer taraftan köylerdeki ilk tahsil çocuklannm lPyli ilk mektebler
den daha fazla istifade ettikleri görüldüğünden badema muhtelıf köyler
de de bu kabil mektebler çoğaltılacaktır. Köylü çocukları, yatılı okumak 
için yalnız bir yıllık zahire ve hendi yiyeceğini de mektebe gelırken ken-
disi beraber getirecektir. • 

A /çak, hasır 
iskemleler 
Yasak! 

Küçük esnafa 
Taksitle 
Malzeme! 

Belediye k ahveleri ve Küçük esnaf ve san'atkarlardan 
dükkan lart kontrole krediye ve malzemeye ihtiyacı olup 

b 1 1 1 ta bunları temin cdemiyenlere bir 
~Ş .•y~r ~ yardım hazırlamak icin esnaf cemi-

.~ıhhat Vekaletı, dukkanlarda ve yetleri merkez büros~ \'e Ticaret o
dıger umuma mahsus olan yerlerde dası tarafından faaliyete geçildiğini 
a.lçak has~r iskem.~eleri )~a.sak elmiş- ve bir rapor hazırlandığını yazmış
tır. Beledıye, bugunden ıtıbaren şeh- ı hk. Bu husustaki son muameleler 
rın her tarafında kontrollara başla- d t k -ı t k - d" u· e e emmu e me uzere ır. .r. ar· 
yacak .'·e bu yasağa rağmen alçak 1 dım ve l:redi jşlerile uğraşat'::ık me
hasır ıskemle kullananları cezaya murlar tayin cıdilmiştir. 
çarptıracaktır. Pek yalanda işe llaşlanat'ak ve i.h-

Bilhnssa kah\'elerdc çok kullanı- tiyacı olan küçük esnaf \'e snn':ıtkar
lan bu kabil nlçak küçük hasır is - lar, ı~endilerine ne gıbi alet •ıe mal-
k.eınfolerden bundan sonra kat•ı·"·cn l. 

J zeınenin azım olduğl!nu bur~ya bil· 
hiç bir ~·erde istifade edilt!miyccek- direccklerdir. 

birkaç gününü tahsis eden gazete· 
ler mektep çocuklarının gündelik· 
terine nişan alnı\§ bulunuyorlar. En 
sadık mu.şterisi olem (çocuk) u mem· 
nmı etmek için 1ıer biri birer eğ'Lcn
ce yarı§nıa çtkmış gibi NasTeddin 
Hoca hıkciyelerilc İncıli çavuş ma
sallarına ııc Mıki movs'tm diinya se
yahatine stitımlarını ta1ısis etmekte 
ve gazete idarehanelerinin kapıları 
önlerinde binken çoluk çocuklarla 
birer mektep mmı.:arası arzetmiye 
başlamış bulunmaktadır. 

Kariin cıddi yazıları benim eme
mcleri yüzünden işi, çocukça bir şek
le sokmıya mecbur oldukları anlaşı
lan yetmıi gazeteler bugünkü görü· 
niışile birer çocuk mecmuası halini 
almış bulunuyorlar. Bunun vebafü1i 
ciddi yazılardan kaçan karie yük -
letmeJ..-ten başka bir tevil yolunu 
bulmak bizim için maalesef müm
kün olamıyor. Zira aksini düşüne -
cek olursak. bugiinkü matbuatımızı 
ağır tenkitlerle hırpalamak lazımge
lecektir. Bu böyle olmakla beraber, 
bu 1ıttsıcstaki noktamızı kimseye ta· 
riz olamıyacağı için söylemekte bir 
mahzur da. görmüyoruz. Yevmi gcı
zete çocuklar içiıı değildir. Çocuk, 
her memlekette kendisi için aynca 
ayrı matbaalarda ve ayrı şerait için
de çıkan. mıı1ıteviyatı tamamile ço
cuklar için olan m.ecnıuaları okur. 

Çocuk, 1ıer memlekette yevmi ga
zetelerden uzak bırakılmak mecbu
riyetindedir. Günlük 1ıcidisatın. si -
yasetin ağdalı gayyasına düşmesin 

diye ya.vrtılarm eline yevnıi gazete 
verilmez. Nerede kaldı ki biz, yev
mi gazeteleri adeta oıılar için çıka· ~ıı );r a~ı Maliye dnireleri tarafın- Maama:ıh hayva~ kull~nm~k su-

t. alıye Vekaletine müracaat e- retıle zer ıyat ve zıraat ışlenne de 

1Elı:. ne suretle hareket edileceği büyi.ık ehemmiyet verilerek devam 
1' llıuştur edılecektır. Yalnız bilhassa köyle-
"lı . . 
la ıı. .~1aliye Vekaletinden bu hu- rimizde büyi.ık yer tutmuş olan öküz 

11 ~0ndeı ilen bir cevapla bu gibi ile zer'ıyat tamamen terkedilecek-
' ~1 ,... ·· ' t . H t f k .. . b . 

·•1Ucsseselerilc maden ocak- ır. er arD ta o ·uz yerme eygır 

~ ~~ teahhüt bedelleri tediye c- kullanmak ve zıraat sahalarında da
~ n b~ bedellerden yüzde bir imi siırelte yJlnız beygir kullanıl

\... ece~ıktarında kazanç \'ergisi masına kövlulerımiz alıştmlncaklar-

Bu itibarla bağ ,.e bahçe sahiple
rinden bazıları Belediye Sular ida

resine müracaat ederek bağ ve bah

çelere verilen suyun tenzilatlı bir 

tarifeye tabi tutulmasını istemişler

dir. Sular idaresi bu teklifi ktlrik et
mektedir. 

- ·---- --
Çift 
Hayvanları 
Kesilemez! 

tır. 

10000 fakir 
Çocuğa 

Küçük esnaf ve santatkarların is- rıyoruz. Ne diyelim? Buna karşı 
tcdikleri bu alet ve malzemele. ken- söylenecek sözitmiiz yok amma sa· 
dilerine, cvveliı mukabilınde hiç bir dece güzel bir temennimiz var. O da 
para ve iicret ahnmad:m bıltıbedel gazetelerin yakında kendilerine 
verilecektir. Alanlar, bunlnrm ,;>a - mektep dt~nda 1 ari aramalannı dii· 
rasını lıer ::ı.y muayyen bir taksitle §Ünmcleridir. 

Sıcak yemek/ '\'e ):a.vaş yav.:ş ödeyeceklerdır. _ . ....................... ~.~~.~ .. !:~.~~.~:'.'.~.'.~ .. 
Bılahara dıger hususlarda da ku- Beyoğlu Bı.rinci Sulh HukukHa· 

Bunları kesmeğe teşeb· i l · m ktep!ta1'de yakında 1çü esnaf ve sım'atkarlara muhtelif lkımliğinden: 
bUs edenler c e za lan· işe başlanıyor cıns krediler acılabilmcsi imkanlaTı Raufun n~voğlu Hüseyinağa ma-

darılacakfer İlkmekteplcrde okuyan fakir ve lda ayrıca tetkik edilmektedir . thallesi Eğri sokak 24 No. dıı sakin 
"'~ ..... Ri bildirilmiştir. dır. 

" •1tt1111111 
11tunuı11n11111ııu11uı1111111111111111uı 111nn11uuu11111un ı u ınıunuı• ft1ıu11111ıuuuı11111uu11unıu ıuunıut 

i ç · ı er ı· o t ro 1 Bazı yerlerde, birkaç seneden- 1 kımsesiz çocuklara bir an ev\•el Si · - !;tan bul Asliy~ Altın~ Hukuç Yuvan aleyhine açtığı tahliyei ıne-

~ 
, beri çift hayvanlnrımn kesilmekte cak yemek verilmesi için ehemmi- I mahkemesinden : cur davasından dolayı gönderilen 

' ; devam olundu~u ve bu yüzden zira- yetle faaliyete devam edilmektedir. Emriye tarafından kocası Et ye • 1 daveti ·enin ikametgahının meçhul 

l fla ya pt C k 1 ı • atımizın müteessir olmıya başlad ığl Geçen yıl şehrimizdeki bütün ilk mezde Kasabilyns mahallesinde Ka- 1 bulundul;u şerhile mübasiri tarafın-
,J • 1 r a a o an ar iŞ mala1"5kt·.ırad.arlar tnrufından tesbit edil - ı mekteplerde yalnız (2000) fakir ve demtekke sokağında 14 No. lu evde dan bilatebliğ icıde kılınması üzerine 
\1 kımscsiz çocuğa öğle \"akıtleri sıcak iken ikametgahı meçhul Mehmet 1 biltalep usulün 141 ve müteakıp 
aıresı•ıe de temas edecek .Bu münasebetle Başvekaletten yemek verilmesi kabil olmuşken bu Hidayet aleyhine acılan tescili t::ılak •macidel<'ri mucibince iki ay müddet

dun alakadarlara göndernlen bir e- vıl alınmakta olan tedbirl('rle mu - davasının icra kılınan muhakeme _ le ilanE'n tebliğnt icrasına karnr ve· 
A mirle çift hayvanlarının ve bılhas· hakkak (10,000) fakir ve kimessiz sinde : kayden kocası olduğu anla- rilmis olduğundan muhakeme günü 

l ~ !J,. lCQ her • • m Ull lOZQ lll sa bu hayvanlardan cins olanların yawucuğa sıcak yemek verilmesi şılan müddeialeyh Mehmet Hidaye- olan 29/12/937 tarihine müsadıf çar-
'l... lŞÇl ge kat'ıyen ve hiç bir suretle kesılıne- kabil olacaktır. Yalnız bunun için ti non üç sene ev\•C'l müddei Emri- şamba günü saat 14 te müddeialeyh 
ll?Jfg f .. d l d •l k mesı lfızım olduğunu ,.e kestirilme- ilkmekteplerdeki himaye heyetleri, yeyi boşadığı dinl<'nen kimselerin Yuvanın bi7.zat veya bih·ek:ile mnh-

İ e CUZ an arı a VeTl ece mesınc dikkat edilmesi tebli-ğ edil- zengin çocuk babalarından da yar- sureti şahadetı0rıle anlaşılmasına kemede bulunması lüzumu tebliğ 
"1 llşaat ''erl · d l · ·ı · t f dım beklemektedir. mebni 864 No. ltı kanunlın ı ve 9 un- makamına kai molmak üzere ilan o-

tıı . ~ i i " erın e ~a ~an ışçı er~~ ~ D<1ıresi ~ara. mel.an kontrol edil· ı r.ı.iştir. Bunları, emir hilfifına kes-
~:ı-~ıt iç n zorluk çekılmış, bunun uzerıne Belcdıyc ıle Iş Dairesi temas miye teşebbiis edenler ve teşebbüs - - - cu mnddclerıne tevfikan işbu taJakın lunur · 
~iltla ~Şaat ruhsatiyeleri \'erilirken İş D.:ıiresinin de haberdar cdılmC'si !ettikleri güriılenler cezalandırılu· Sıhhi mUze muvakkaten tesciline ı.·e bin yetmiş sekiz kuruş ,-------------~ 
~hu hş ırılnuştı. Fakat bu usule tamamen riayet edilcmedıği anlaşılmıs ıcaklordır. kapandı 1 muhakeme ınasrnfüınnın müddeia- ı s· • • • d d' ~~U'.ta yeni tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere göre yeni bir bin~ - · _ Dıvanyolundakl Sıhhi müzenin ta- l•yhe yüklctllıncsine 15/9/937 tari- lflffi!Zfn er 1 
~4~ettirn~;~re ı:.ıürac:atf~de;~er~n .ruh.satiyclel'ine :ıid muamele tekem- Çemlşkezek kay- miratına dünden itibaren başlanmış- ~:~c~:;~!~clo~~~~,ı~i;cr!ı);:a~~:d~e~i~: Hepimizin derdi 
d_.'ilite. en once ·ey ıye ş aıresıne haber \'erHccek, mşaat snhibi tır. Bu veisle ile tamiratın ikmaline 
:'4', h,.1 sııe. temasa geıv>rek liızımgelen formaliteye tev"'ssı"il evl--dığııle makamhJCıı miş ve ilfının bir sureti mahkeme çii-·~a" "'d r . " J " ti kadar müze kapalı kalacaktır. "' 1Y""-' b" kA ~ t ·· t k d · n· l i t b ı E · t vanhanes·ıne as 1m ld.,;o; d · li" -,,e ır agı gos erece , on an sonra mşaat için icabeden ır zaman ar s mı u mnıye ı ış o "'6un an ış-
t bi: e Verilecektir. Müdürlüğü kaçnkçılık bürosu şefli- Binadaki tamirat, geçen seneden bu ilan tarihinden itibaren on beş 
"2.:ı ger tnrnft b··ı·· . l . . d kalan kısımlar tamir edilecektir. Ge- giin içinde İstanbul Aslivc mahke-

KUçUk gece dilencileri 
Sıcak bir sınenıaıım ılık bir sa-

k~ı:ıl:ı... an .u.u_n ış yer erınde çauşan işçilere muntazam hüviyet ğin e bulunmuş ve bilahara Konya b" ., ~ ... , n çen sene ınanın tavanları betona mesi Altıncı Hukuk dairesinde 937/ 
h· ~r>i,..ı·nve~ı mesı ıçın çalışılmakta ,.e bir nümune h<ızırlanmaktadır. Polis Müdürliiğüne tayin edilmiş o- ·ı · b d e , .. , .. f çevrı mış ve u sene e dü:ııemeleri 791 No. lu dosyasına müracaatla tern-
ı.... t \·esa. nu us tezkeresinden maac.la bır de muntaz:ıın ve fo trıi•raflı lan Bay Mazhar Onur, bu kerre Çe- be·ona re ·1 kt" F ·· ··ı ·~ıı ~as ı k h 0 ., :. nı ece ır. ena goru en yizi da\•a talebinde bulunmadı~ı tak-

lonundan veya neş'clı bir çalgılı 
gazinonun şen nm1ıitinden sokağa 
çıkar çık..,naz ve ekseriya geç va
kit onlara hemen oracıkta ve he-

~ i1cakhr. ı 0 aca ve angi işdc çalıştığı, snn 'ali ve saırc hPp buraya mişkczek kazasl Kaymakamlığına binanın dışı da tamir edilerek bada- dirde müteakip ahkamı kanuniye-
~ nokledilmişt ir. na edilecektir. nin ifa kılınacnğı ilan olunur. (1387) 

l~~--~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!'!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!'!!!!!!!!!!~'!""""'~~~~ 
~ka No.: 2 1 ~!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~----

- Yıne ~Iüddeiuınuminin odası .. dok- bahtanberi dört bay, üç bayan, üç Müddeiumumi birden irkilivor. 

Ş K A 1
,. N A N D 

1 
M ! , loru bekliyor. Telefon \'Jzır yızır i~· çift bayan ve bayı da muhtelif yer- _ Ne dedi, tekrar ediniz? • • 

' /\nıa 
'Oğre[<ınıadım ammn. kulağıma 
~\'et lll~n gibı kelimeJer geldi. 

~U...ı.t t' ~ınayetlc alakadar. daha 
"Qı. aıı bır· ··~ ~~ '( Si>z . ogretmen \•armış. 

llıı. ~ dınınğımda yıldırımlaştı. 
~d~. t1~iği~ bir lahzada yandı 

~tıu, l'aıı~ allım ve cinayet! .. 
'lıı tesir?na gelmiyecek ikı keli

~a Şid~ altında elimde olmadan 
lq. Yf.1.J.,, etli bir yumruk zurdum. 

"ti .. ll. b• t) ~cl.ih. " ır kahpe iftira atmış
~ tı' t •••. 
'I 'ı ~ Or b 
~ D'b ı U ~ "~ i tı nıcslek hakkında ken-
~ ~ı i~in e derece titiz olduğumu 
tohılltığ 0 

anda masasını kırarca
~ lıstı~ ını hareketi~ kültüre kar-

tl'ıa h saygıma bağışlayarak o -
~ı!.._' ~ afif d ~ ar1 d okundu. Yarı tebes-

:lltlalt~r~cı bir hakiketi ifade 
\y.~ ltltut 1 ıl: sanki fısıldadı : 
b rı ,t... ··· Çunkü ortada kadın 

~. bit o.n .. 
' goz göze sessiz bakıs-

l liyor: !ere götürüp getirmiş. 
Al b Ü kü.d ! k 1 v - Evet.. cZtıvallı Zeynep:. 

- .o.. urası s ar s c e j - ı cırı.m saat e\'vel nerede imiş? 
mcrkezı... - Genış şapkalı bir bayanla kur- 1 - Sonra? .. 

.Muddeiumumi cevap \'eriyor: jş~n.~ el~.iseli bır ~ayı Karacaahmede 1 - Haydarpaş~ya gelmişler .. bayan 
- Meseleyi tahkik ettiniz mi? goturmus ve getırmiş... saate bakmış, Fıkret, hazır, otoro<>bil 

Yezon: Ftrat Halil ______ ... .._. 

1 tık .. Yaşlı doktor manalı manal ı La- I N varken ... 
şını bir ıki defa sal!adılctan sonra : ·- Evet .. bizim tarafta tarif edilen - 1 ereve bırakmış? Müddeiumumi hayretle 

_ Şimdi bana müsaade .. Müddei- şekilde \'e boyda otomobil yoktur. ı - Haydarpaşa garına.. _Fikret mi?. 

d f - Nasıl olur? - Eksprese mi, banli'-'Ö.'.'c mi? 
umumıyı e azla bekletm ıyclim.. J Eve t t 
dedi. - Listede böyle bir taksi görün- - Bilmiyorum. - ' eve ·· 

·· 1 b t d h - Peki.. sonra? .. 
A 

muyor; ya nız ır ane var, o a u- -- Yolcular hakkına'a ttfak bı"r nıa · 
- .Modaya gidelim .. biliyorsun ya, 

Edirncye gidPrken doktora uğrama
dığımız için Nezahetten birsürü laf 
işittik.. demiş. Bay saate bakarak 
cOlmaz. onlara bır mektupla .. ·aziye
ti anlatırız. Vaktimiz müsait değih 
demiş. Ve şoförün parasını telaşla 

\'erirken bir kartvizit yere düşmüş: 
bay, yerden alarak yırtmış ve köie
ye atmış! 

yağa kalkmıştım. Fakat bir arzu 
o anda içimi kemırd ı : susidir... lümat alabildiniz m i? 

- Kimin?.. P k b · D kt - e asıl... 
- 0 or... - Yağcı Şevket Sezer' in .. fok::ıt, - Ne gibi ? 
- Ne var? .. o da dün Ankara.ya gitmis. - Şoför Hasan, Bostnncıdan bir 
- Ben de seninle beraber gelece· p k. t kk.. d · - e ı , eşe· ur e erım. müştrrivi istasvona gctirmiı:, dönü-

ğim !.. s J :t aat bir buçuk, bir telefon d:ıha : yormuş .. bu sırada geniş şapkalı ba-
- Olmaz!.. Allo ali - , o... yanla bay da istasyonun büyük mer-
- Neden? .. Zabıtaca bır mahzur Buyurun d - ·· iveninden kendine seslenmi~ler .. 

yok ya... - Kadıköy merkezi.. şoförle paznrlık etmişler ... 
- Hayır, amma... - Nasıl.. buldunuz mu?. 1 - Sebep .. taksi değil mi bu? 
- Hislerime hakim olurum. Hem E\·et - ••• 1 -- Evet.. fakat. otomobil onları 

sizi uzaktan takip ederim. - Kimin otomobili?.. KaracDahınette bıraktıktan sonra 
Doktor sesini çıkarmadı. Bir daki- - Soför Şevket sürerek kaplum- caddcdl:' 20 dakikn bekley~ekmiş .. 

ka sessiz durduktan sonra odadan 
1 
bağa şeklinde mavi bo~·a, numarası mezarlık dcini.i~ünde müşterilerin 

beraber çıkarken ilave etti : (3402) . 1 yiizii pek yaslı imiş. Genç kadın bir 

- Kartvıziti buldunuz mu? 

1 
- Evet... 

- Ne yazıyor? .. 

1 - Bir parça noksan .. fakat, şu ke-
limeler yazılı : c .... lisesi riyazi-

- Te;:ıadu f bu ; belki sana yeni bir - Evet.. ı;oııra? 1 aı·~lık erkege cZavallı Zeynep• de-
roınan mevzuu oluı· .. dedi. - l\lü,teri defterine baktık. Sa • mıs ... 

jye öğretmeni I<'ikrct c .. . 
(Devamı var) 

men her zaman kapmm iki yanın
da da tcsadilf cdıyoruz; küçücük 
boyunltınnı mahzun mahzun bü
kerek, nemli gö:lcri, ıslak ve malı-

' zun nazarlcırile 1ıemen yanı1ııza 
yaklaşıp içinde ancak l ı•cyn 2 
parça bultınan bir karamela ktı· 

tusumı; 

- Alsan a ağabey ... veya. abla, 
diyerek bana, bize, size ve 1ıepi- ı 
mize., lıcpinize aylar gibi yalvanr 
ı·e sonra 1 kuru~ dilenirler .. 

Uzun kış gecelerinin ileri saat
lanna l~adcrr bunları, bu yavm -
cukları. Beyoğlunun sinema, ga
zino, bar ve Jıulasa bütün zevk ve 
ncş'e merkezlerinin kap1.S1nda ıs

rarla bekleten sebeb acaba karın
larının açlığı t•eya yok$ttzltıkları 
mı?. 

Bu acı di~nceden eın:cl asıl 

düsiiniilecek dlıet. lstanbulun en 
merke:i ı·e Beyoğltınım en kala
balık yerlerinin kapısında ı·e bü
tün ecnebılerin gözü önünde ser
bestçe. her eğlenceden çıkandan 
satıcılık ba1ıanesile merhamet ve 
sadaka yalvaran bu küçük, fakat 
1mrnaz dilencileri oralardan uzak
laştırmak t>e ecnebilerin gözü ö
nfü den ayırmak lazımdır, diyo -

1 T11Z. 

1 ----·-------------------...... 
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ALMANYA 1 Rus Endüstrisinde SAN' AT VE TA~ 
.................................. 

RUSYA ı Stakanoı' Antika eserlerin 
Hareketi ı s e y a h a t i 

Uzerine ·yürümek 
istiyordu? 

Sovyetler birliğinde iki sene ev -
• vel doğan Stakanov hareketi, bugün m l artık bütün memleketi ve her sınıf 

işcıyi sarmış bulunmaktadır. Daha 
1937 senesi bidayetinde, en modern 
tekniğin benimsenmesi ve makine -
lerin en rasyonel bir tarzda istimal 
edilmesi suretile şimdiye kadar tes
bit edilmiş normları açan yüksek 

Artık Cumhuriyet Türkige
sinde miizeciliğimiz titiz 

dikkatle çalışmaktadır. 

bir 

1• n g ı· ıte ren ı· n mu·· da he 1 es ı· ita l-1 

~;:ı:~n~~~:::;::.,is=~1=~. o~~~.~:'.k~~·~ 
j dustrısınde bır mılyonu geçmıştı. 

r Al •ıt•f k 1935 senesinde, ağır mekanik inşa-
• at işcilcri sendikasında Stakanovcu-y a manya 1 1 a 1 n 1 lann mikdarı, umum işci!erin. yalnız 
b k ? yüzde on dört, ~ ini teşkıl edıyordu. 

O Z a C a m 1 Halbuki 1936 sonunda bu nisbet. ~~' 
• 29 a çıkmıştır. Ziraat makineleri fab-

Almanya ordusundon b ir parça 

I ~ () k-#lJ "1•~ I ~ 
ve rnuhorr::be.s ~ ~ 
ullanjlamicJin . . 

1
_ 

91zll ..5lYG.5et L ; • ,r ). ,-_ '"· • •• ":'~ •.. ;-

Terrlka No: 54 

Osmanlı ordusu, üç günlük isti
rahati kafi addetmiş. nisanın 15 in
ci, günü, tekrar harekete geçmişti. 

Y azan: ZIYA ŞAKIR 
1
bir tüfek ateşi ile istikbal edilmiş
lerdi. Tabiidir ki, süvari müfrezesi 
tarafından da mukabele gösterilmiş
ti. 

işletebiliriz. Bizim de çalışacak, bil
gili adabılarımız vardır. Müstemle
ke sahibi olmak yalnız size mi ver
gidir canım?. 

Söz dönüb dolaşıb nihayet netice
de anlaşılıyor ki İngiliz bir karış yer 
bile verecek değildir. O halde Al -
ınan ne yapacak?. O da müstemleke 
kurtarmak için işi tchdid yoluna 
dökmektedir. Bu sefer Alman şöyle 
diyor: 

- Altı ay içinde Franko biitün İs
panyaya ahkim olacaktır. Franko 
hakim olunca İtalyaya, Almanyaya 
gün doğacaktır. Berlin - Roma mih
veri snycsinde Almanya her istedi -
ğini İspanradan çekebilecektir. Ber
Jin - Roma mihveri Garbi Akdcni
zin yollarına da hakim olacaktır: 

O zaman görürsünüz!. 
İngiliz düşünüyor, içinden şöyle 

diyor: 
1942 senesine kadar alabildığime 

silahlanacağım. Programımı netice
lendirmek için o zamana kadar sizin 
gürültülerinize sabredeceğim, bek-: 
liyeceğim. 

Fakat Alman, onun böyle düşün -

1 

rikalarında Stakanovcuların adedi, 
l 1936 sern'si zarfında iki misline var
mış ve halen umum işcilerin yiizd~ 
:J4 üni.i teşkil etmekte bulunmuştur. 
Stakanov hareketi esası üzerinden 
iş veriminin kaydettiği büyük kal -
kınma. Sovyetlcr Bırliği endüstrisi
nin bütün şubel<'rine sirayet etmiş
tir. Eski i~ V<'rimi normları, başdan 
aşağı sarsılmıstır. Son iki Stakanov 
hareketi snne~i zarfında. normlar, 
iki kcr" dPğiştırilmiş ve Stakano -
vıs iş veriminin tckamiilü ilc> bera -
her vük~ellilmiştir. 

rn:n hazıranındn kaydedilen iı; ve
rimi normları. d<>mir madeni istih
sali endüstrisindf' eski normları va
sati yüzd(' 44, kimvu endüstrisinde
k ılcrin vüzdr 25. celik endüstrisin
de kilerin yi.ızd0 31 ve mekanik in -
şaattakilcrinın ise vüzde 30 tezayüd 
eyledığini gôstermcktedir. 

Mekanik in~aatta işcilerin yüzde 
26 sı normları bir buçuk defa. yüzde 
40 1 da yüde vüz on ila yüz kırk nis
betinde gecmektedir. Metalürjide. 

ı
işcilerin yüzdr. yirmi dört. 5 i norm
ları 1,!l tan üç misline kadar çıkar -
maktadır. Ayni vaziyet, kimva en -
düstrisinde, demir endüstrisinde, ve 
daha diğer bütün endüstri şubclc -
rinde de görülmektedir. 

Müşir Etem Paşa, siivari kolunu 

takviye etmek için, Naim Pa~a ku

mandasında bir alay piyade, bir ba
tarya sahra topu göndermişti. 

tar Bey [lJ gelmiş; 

1 - Çatalca iizerine de harekat baş-

'
Jadı. .. Velstindeki diişman, her hal

de, pek fazla olmasa gerek. Lüzum

suz vakit geçirmek doğru değil. Ta-

İngilt .. rcde British Müseum ismin- 'en zengin Asuri eserlerine bÖ!1~ 
de gayet meşhur bir müze vardır. sahih olmuş oldu. Bundan baŞ~iJlİI' 
Dünya müzeleri içinde en zengin A- ralarda yine Fransız he~:etl ,·JP' 
suri escrlcrile dolu olan miize, bu 1842 ve tekrar 1851 senelerınd~ Şeb· 
British Müseum'dur. tıkları hafriyattan bütün Babı ıı e-

Bu eserler 1\lusul civarındaki haf- ri meydana çıkarıldı ve ele g~ıldl-
L .. . nakle riyattan çıkmış Asur tarihinin ya- serier ouvre muzesıne itl ~ır 

dıgarlarıdır \'e Asurıyat ilmi denen Böyle saymakla bitmez ne h8Z. ıw 
ilim. bu escderle yer yüzünde mev- ,yıplarımız vardır. Bunların b: çal' 
cudiyctini k<ıbul ettirmiş bulunmak- tesi yapılı:a medeniyet namın 
tadir. O ?.aman 29 yaşlannda gene j korkunç bir not alırız. ıırı''ır 
bir :ilim olan Layard Koyuncuk te- , D<?rgama harabelerinin ~1.~de bıl 
pesinde yaptığı hafriyattan çıkardığı ya taşınması Mi1onun Venu~ ıesit' 
bu cı;erlerle dünyaya büyük bir ilim meyanda büyük kayıpların lıS 

've büyük bir hakikat kazandırmış- de büyük yerler alırlar. .. aıııtl 
ı t1r. Miladdan evvel yedinci asra aid Bunlardan başka bugün ~un~rı • 
bulunan bu eserler, Babil ve Asur en mühim eserlerini kendı elıtııı • 

: medeniyetinin gizli kal mı~ tarafları- mizlc kendi topraklarımızın a ·rıı~ 
l G . ı· k k d" ""zeıerı nı aydınlatmış bu unuyor. enç a ı- dan çıkarnra en ı mu . f;tılt" 

min kazınası, kumlar altından bu 1 mal ettiğimiz Boğazköy g~bı 11ıi~• 
hazineyi cıknrdığı tarıh 1846 chr. Bu rin mctrukatile zengin bır ~e ,,. 
tarihte bu hafriyatın yapıldığı top- definesi gibi gizli olan yerler yi· 

Iraklar, bizim yeddi tasarrufumuzda velce ruhsatsız kanştırmalarda.~ .;e 
tr tarıı• bulunduğunu söylersek işin hazin ne !'andık sandık kıyme 1 • diV'şl'' 

il tarafını ifşa elınis oluruz. Daha çok san'at eserleri böylece ccnebı 011ı.ı • 
acınmamızı ve düvünmemizi isler- parın müzelerine yollanmış bU1 

sr.ık şu hakikati de öı!renelim. Bu 

1 

yor. . de\ll'ı • 
hafriyattan A"ur Baninalin meshur Çok şüki.ir ki, Cumhu~ı~·et bil~o~ 
kiitüphanesi Nincıwının muhtcc.em nin idrakli müzeciliğının ıırdıl' 
sarayları, Babil şchrınin emsalsiz dikkat ve titızliği sayesinde ) b'11cı 

1 medeni\·cti. bu meydanda y<>r y'i.izti- muzun en hurda taşına bile .Y9eııııı; 

1

1
ne çıkarıldı ve kabili nakıl olan bü-

1
bir elin dokunmamasını temı!.1 e Jt3' 

tün bu tarihi kı\ mellC'rin hepsi Lon- bulunuyoı uz. Bizim için buf?U~ü1"~ 
draya ta.,ındı. Bugiin işte söylediği- dar olan kayıplarımızın en 
miz gibı British l\1üseum dünyanın , tescllı~i d~ budur. / 

............ lllllUlltllllllllllllUttıuıııııııttlllltHUIUllllllllt•tUUIUllllllllllltıtınttııııııuu1111111ıaıııı1111111111111uuuıııuııtitllll 

m<>t.reye kadar varabilmişti. 
Naim Paşa, (Köleler) kariyesin

de, süvari fırkası kumandanı Süley

man Paşa ile birleşmişti. Cebri yü

rüyüşle gelen piyadeler, istirahate 

terkedilerek, Velstin müdafa hattın

da yerleşmiş olan düşman kuvveti

ni esaslı bir surette keşi için tekrar 

arruza geçrlım. Bu ıki kuvvet, geceyi sessizce ol-

Demişti. clukiarı yer de geçirdikten sonra, sa-

Evveliı, müstakil süvari fırkası, 

ag1r ağır (Glos) istikametine doğru 

ilericınişti. Tamamile tahliye ve 
terkedilmiş olan köyler, birer birer 
işgal edilmişti. Bazan bir kaç yüz r.a-

Bu müsademe, uzunca sürmekle sü\·ari müfrezeleri gönderilmişti. 

Mahmud 1\Iuhtar Bey, karargahı bahlcyin şcfakln beraber hücuma 

umumi tarafından salfıhiyetle gel - lrnlkmışlardı. .. Miralay İbrahim Bc

ldiği için, bu mütaleası kabul edil - yin kumandasındaki piyade tabur -

'miş, ertesi gün, Velstin müdafaa hat- Jarı, düşman mevzil~rnie hakim sırt
tı i.izerine hücuma karar verlimişti. ları işgale muvaffak olmuşlardı. Bir 

beraber,, her iki 1araf için de zarar

sız geçmişti. Akşnm karanlığı bas

tığı için, iki taraf da ateş kesmişti. 

Ancak. yapılan keşifte, orada bu-
neli köylerde bile, tek bir insana te
s<1düf <.dHmc=ıekte idi. Akıllıc':I ha-

lunan düşman kuvvetinin, altı ta -
r?ket ederek kaçmamış olan ~ö~le - hurdan fazla olduğu tahmin edil -
rın halkı dıı, Osmanlı askcrlermı kar- . . B f "k k t k d 

tehlikeli bir hücuma maruz kalmak 

mıştı. u aı uvve arşısın a, şılayarak orduya dehalet etmekte; 

Yunanlılar, tamamile mestur bir 

miidafa ahattına yerleşmişler, ,·azi

yetlerini, maharetle gizlemişlerdi. 

Buna binaen, yapılan keşifler, esaslı 
bir netice vermemişti. 

Lakin bu vaziyet, Naim ve Süley

man Paşaları, taarruza devam edip 

etmemek hususunda tereddüde sev

ih · ı· b" 0 1 •. .1 . ketmişti. Bir müddet intizara karar tıma ıne ınaen sman ı suvarı erı, 
Türk askerleri tarafından, dostça 
muamele görmektclerdi. 

b. · k"l · 1 .. d f verilmiş; bu karar da, karargahı u-

* VELSTİN MUJ IAREBESİ 
(EMSALİ AZ GÖRÜLMÜŞ BİR 

SÜVARİ HÜCUMU] 

Süvari livnsı Siileyman Paşa, sü-

ı 
vari 13 üncii alayı \'e 6 ncı alayın üç 

bölüğünü; SÜ\'ari bataryası ve piya-

Süvari piştarları, (VelstinJ kasa
basına yaklaşıncaya kadar, düşman-

ıraz gerı çe ı mış er; mu a aaya • . . . . . 
d h 1 . 1. 1 (K""l 1 ) k"" .. mumıye bıldırılmıştı. Naim Paşa da; Düzce, Çekirge, El-a a e verış ı o an o e er oyu-

1 

de Bursa, Bile~ik, Etranos taburları
nı kendi kumandasına alarak sağ ce

nah sırtlarından harekete geçmişti. 

dan eser görememişlerdi. F akat, ka- ne çekilerek vaziyeti, u mumi karar- · 1 ~ Eı tesl. gu··n kararga"hı umumiden [I] Ahmed l\folıtar Pa.,anın og~lu, 
sabaya yaklaştıkları s1r::ıda şiddetli gaha bildiı mişlerdi. erkanıharb mir~Jayı Mahmud Muh- Ma,ımud Muhtar Paşa ınerhmıı. 

1hamlc daha gösterdikten sonra, düş

ima nsipcrlerine dalacaklar; muka

I vcınet eden kttvvctleri, süngıi hii-

cumile geriye atacaklardı. 

Fakat, erkanıharb Miralayı Mah

mud Muhtar Bey, siperlerde bulu -

nan düşman kuvvetlerini daha ça

buk tardetmek istemi~ .. harb tarih-

(Deı-a.mı ı:ar) 

t 

a 

• 1 

' 

il; 
l:), 
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~ayalperest bir 
kızın macerası 

Orman ve 
Ormancılar 

Oplf17il<ek vce 
Morfini başka zehirlerle karış

tı,-mış ve ... aşkından ti.şıkını 
gizli tutarak · ölmüş .. 

Ormanın cSilvi 1:ültiı.r> de ta
rifi: (Başlı başına bir iklim ya
ratan ağaç kesafeti) dir. Onnancı 

ise : Bu ağaç kesafetini muhafaza ve 
işletmiye memur olan şahıstır. O 
halde orman ve ormancı biribirinin 
tamamlayıcısıdır. Bu itibarla orman 

İngılterde es - ile ormancı arasında sıkı bir rabıta 
tar mevcut demektir. engiz bir vak-

" olınuştur. Bath Ormanın ne demek olduğunu, o-
h nun nasıl bir kaynak olabileceğini, 

K tinde hali, tav- ve ormana nasıl bir nazarla bakmak 
rı Çok garip bir 1 lazımgcldiğini? bilnıiyen şahıs or-
~ Varmış. Adı nıancı olamaz. Orman, kendi benli-
lıııs Ellendir. Bu. ğini uzun zamanlar muhafaza ve mü-
:ııııak gezmek na- dafaa edebilir. Lakin kendi kendini 
Qr· i~leterek irısaıılara bir fayda temin 1Ycsini az çok "' 
ta b edemez. Bunmı için ormanın orman-ı ik etmeğc ta- ş h l l 

cıya ihtiyacı vardır. 1l a < c orman-
taftar, az çok da cı ormanı muhafaza etmesini. orıdaıı 
lloıfin kullanma· istifade yollarını bilen, anlayan. ay-
la alışkın yirmi ni zamanda müdafaa, muhafaza et-
~kiz yaşlarındn 1 mesini 1;avrayan, mefkıiresi bu yol-
1ıır ı.. da olan bir insan olması icabeder. l\ızdır. Geçen 
!:un bu kız öl _ Halbuki çok eski zamanlardan ya-
tıı km senelere kadar bizde orman -Uşür. Fakat öl- Morfin şırıngalarından sonra genç. cıya başka bir nazarla bakılır. onun 
üııkten soru·a tür- kı=ın uykuya daldığı bahçesi.. /rüşvet kasası, bir kelime ile ifade e-
1~Urlu meseleler çıkıyor: Zabıtaya lir çok :nalıimat toplanmıştır. Maa • dersek: bir 1ıırsız olduğunu ileri SÜ· 

d ası.ı bir mektub geliyor. Vak'a - mafih lngiliz zabıtası son derece ke· 'rerler ... Bu doğru mııdtır? Hiç şiip-
aıı dört beş hafta evvel de mahir ı tum davranarak bu kızın hayatına lıesiz ki, evet .. 

. t taharri memuru habersizce vak'a dair adeta masal olabilecek gibi taf. Eski ormancı alelade bir Maliye 
halline gidiyor. Kimseye belli et- silatı kimseye vermemektedir. Fa - memuru, bir mütekait, bir kiitipten 

~eden bir çok ınallımat toplamağa kat Londra gazeteleri polisin ketu- de olabiliyordu. Bunlar: orman keli-

Holivud 
Usulü 
•• •• 
opuşme 

1
Nedir? 

••• 
Eskimolar 
Nasıl 
•• 
Opüşügorlar ? 

• • 
Öpüşmek 
Bir 

Zevk 
Meselesi midir 

O p dJı o lrfil ce lk 

Uvaffak oluyor. Bunun üzerine miyetine rağmen Mis Ellen'e dair mesinin ifade ettiği manayı anlat -
Pheler artmış, ölen kızın mezar • çok malıimat almıştır. Mis Ellen mü· maktan aciz bu insanlardan fazln IJir 
rı Çıkarılarak muayene edilmesine nevver bir kızdır. Fakat hayalpe - iş beklemek doğru olamazdı . Orman 
~um gösterilmiştir. Kızın hastalı- rest, başka bir dünyada yaşamağı terbiyesini almış Avrupada tahsil 
'<ılüınu bir çok şüpheler uyandıı 'iüşünür, bu derece hülyalarına mağ- görmüş, mefküresini kavram~ bir· 

flüb bir kızdır. Kendisini morfin is • kaç müstesna şahıstan başka diğer-
tfüısına sevkeden ne idi?. Zeri: keselerini doldurmaktan, bit-

Mis Ellen büyük bir aşk macerası mez, tükenmez olan bu membadan 
geçirmiştir. Hatta 934 de bu macc _ krına kana altın içmekten başka bit 
ranın mahsulü olarak bir de çocuğu şe diişünmü.yorlardı. 

yoksa yaşıyanlartn mecburi 
yaçlarından biri mi? 

ihti· 

olmuştur. Fakat kimi sevmiş?. Aşıkı Lakin artık genç Cumhuriyet hü
nerede imiş?. Buraları meçhuldür. kumeti bu hale bir nihayet verme1C 
Aşık bir türlü meydana çıkmamıştır. ve ormancılığa ilk adımı atmak şe· 
Bir çok sayıklamıılar. buhranlar P.s- refini , diğer birçok şerefler gibi al
nasında bile Mis Ellen bu sırrı ağ • mıştır. 
zından kaçırmamıştır. Mis Ellen'in Yeni ormancı artık vazifesini kav
babası sağdır. Eski bir çiftci olan bu ramış, mefkuresini tutmuştur. An -
ihtiyar adam, kızından uzak yaşardı. cak evvelkiler 1ıdla orman makinesi 
Kız daha beş yaşında iken annesini başında çalışmakta o1duk1arınadn, 
kaybetmiş, öksüz kalmıştı. Ondan şüphesiz ki, yenilere 1carşı cephe a
sonra bir dadıya baktırılmış olan El- lacaklar ve kendi menfaatlerinin 
len büyüdüğü zaman, on beş yaşın- korunması için onları d<r kendi yol
da manastıra verilmiştir. Kendisine Zanna sevketmiye çalışacaklardır. 
kalan para annesinde babasında Tecriibesiz olan yeni elemanlar bel
kalmıştı. Mirası alır alm;ız bı.ıbasın- ki de bu telkinlere kapılacaklar ... 
ı.,., ayrılan Mis Ellen bir takını eski Artık eskilere iş kalmamıştır. 

~~Qso açık gez.en ve kom· ınastı~ arkadaşı kı~Jarla bnaber Bunları bir an evvel orman makine-
l~rını kızdıran Mis Elenı yaşamaga haşlamış ve çok prıralar si başından uzaklaştırmak lazımdır. 

lııak sarfetmiştir. Elimizde adam mı yok? Her halde 
€11 ~adır. Kendisi 3 eyllılda toprağa Çocuğu nerede olduğundan da bah. onlardan gelece1~ fayda zararlarından ~~Ulınüştür. Kadının morfinden sedilmiyor. daha çok değildir. 
b ltlenerek öldüğüne dair o zaman 

<l' h"k ııı11 u üm verilerek uzun uzadıya 
~Yenesi cihetine gidilmemiştir. 
Çı b n geçen ağustosta ~ir gece sa • 
bır ClŞı dağınık ve üzerinde pek hafif 
l)ı\i elbise ile sokağa çıktığı görül • 
tı ş, Yakalanrak evine getirilmiştir. 
~~ Ellen'in bir babası vardır. Fa -
1ıq1dkonu komşu gene kızı çıplak bir 
l~t· ~ dolaşmaktan çekinmez gördük-

' ıç· ıı-,11 1 
ın artık ondan nefret eder ol -

ıİ ardır. 
~lb· eıe Mis Ellen'in göğsü açık bir 1 

~flr~e ile gezmesi? .. Buna çok kızı -
trıu1atdı: Kızın babası da bundan çok 
~\ıitı~ssır bulunuyordu. Mis Ellen 
b c ın bahçesinde ve herkesin göre-
1\ Ceii · 
v L <:>

1 çırçıplak olarak yıkanırmış. 
~ıı • 

lrııı d tın halkı ise bu gibi şeylerden 
t;ıtıy e:rece sıkılır, çıplak gezmek na
llııı· ~sı ne oldu[.'Unu bilmezmiş. 
~ iv.sa. bu kız son bir kaç seneden 

r orada herkesin hiddetini celb 
h 

0Irnustur Qll' • 

v de Mis Ellen manastırda tah
tıe terbiye görmüştür. Şimdi ma- 1 

1/dan çıktıktan sonra böyle ken-
t 

1~,_çıplaklık nazariye]Prine sap-
~ el UYük bir daliılet sayılıyordu. 
'~ ıtıc ~is Ellen morfine pek ziyade 

s tıdı. Morfin şırıngasını yaptık-
ha~nra bahçesinde ağaçlar altm· 

~ gın, baygın yatar, dedikoducu 
l ~ :ırır da onu gözetlerlerdi. Hü -
~ <:>ltt. ~. 
~ • eı ı~ı zaman bile pek hafif el-

Britanga 
şarkla 

imparatorluğunun 
vaziyeti nedir ? 

Çok eski bir mevzu olmakla bera· 
ber zaman zaman hararetlenen cÖ· 
püşmek> mecburiyetinin sebebleri
ni öğrenmek istiyen meraklıların 

============"' arasında bulunan ve bu işde vasi tet-

ı 1. .. kikler yapan Fransızca cMarie - Clo
ta)ya- ngiltere muca- ire. mecmuası muharrirlerinden 

delesinde hangi taraf 

muzaffer olacak ? 

Marcelle Auc1ar yeni bir tetkik ne
ticesi olan çok enteresan bir yazı 
neşretmiştir. Bu ynzıda muharrir 
öpüşmeyi her cephed<.'n tetkik et -

===============-== miş ve kısımlara ayırmıştır. 
sindeki vaziyeti hiç de ~annedildiği Bizım bildiğimiz öpüşmelerin de 
şekilde olmadığından Büyük Bri • yer aldığı bu yazıya başlamadan ev
tanya imparatorluğunun bu tedbir • vel çok fazla alaka uyandıran Holi
leri ittihaz etmek mecburiyetinde vud öpüşmesi üzerinde durmak la
olduğu aşikardır. Evvela Nil vadi - zım. 
!erindeki İngilizler sayı bakımından Beyaz perde üzerinde canlanan 
çok azdırlar; İtalyanların sayısına yıldızlar bazan bir filmde müt~ma
nisbeten hatta üçte bir derecesinde diyen öpüşürler. Bir filme kendimi
dcğildirler. Saniyen, uzun zaman zi kaptırmak }).issinden kurtulup o 
devam eden tahakkümlerinin ve bo- pusclerin mahiyetini anlıyamayız. 
yundurukları altında tutmuş olduk- Fakat Fransız gazetecisi bu mesele 
lan milletin, tabii bir şey olan infi- üzerinde yaptığı tetkiklerden çıkar
alinin yüküne tahammül mecburiye- dığı şayanı dikkat yazısında diyor 
tindedirler. Ve buralarda haiz bu • ki: 
lundukları menafi ehemmiyetsizdir. cGrata Garbo film çevirmiyc baş· 
En nihayet, Fransızların elinde bu- ladığındanberi bir milyondan fazla 

1 puse vermiştir. Bir kadının hayatınlunan yerlerde bir esas teşkil eden 
ve İtalyanlarca da taklid edilmekte da dudaklarını erkek dudaklarına 
olan kültürel nüfuz meselesini ih • bu kadar fazla temas ettirmesi im • 
mal etmişlerdir. İngiltere Mısırda kan haricindedir. 
yalnız askeri bir mcvkie maliktir. 

Çünkü şehvet hisleri dudakla ö • 
püşmeden başlar ve.. ayni buhran 
ile biter. 

Bu öpüşmelcrde insanlar fazla c -
nerji sarfeder ki, kadınların buna ta
hammülü yoktur. Seven bir çiftin 
öpüşmesi erkeğe bir günlük çalış -
ma, kadına da on sekiz defa danse -
debilmek enerjisi kaybettirir. 

Filmlerde gördüğünüz güzel ka -
dınlar yakışıklı erkeklerin kollarına 
kendilerini bıraktıkları zaman şeh
vet hissi değil sanat hissi duyarlar 
ve onlar için öpüşme ancak bir ha-

l reket olur. Bazan dudaklar biribi -
rine değer>. 

1 - ŞEFKAT PUSELERI: 
Anneler. babalar ve acımak \'eya 

eskiyen aşkların tesirile vukua ge -
len öpüşmekrde duyulan hisler ha
zan insanlara saadet hazan da tees
sür verir. 

En tem~z sayılan bu pusclerin ha-

~~at gıyerck çıplaklığı örtmeğe lngilteren f n harp kuvvet-
~~İlllcla. <!ltrıiycn Mis Ellen ayni za - ıerlnden b ir kı5ım 
~~ v l'trafJndaki halk için bir me· 

Bu mevkii muhafaza etmek güctür. 1 ------~.~,....,--"·~;---~~Bı~~ 
Ve daima mürakabe altında bulun -
durulması lazımdır. 

'~ ; dedikodu mevzuu olmuştur. Fransız gazeteleri İtalya tehdidi 
~~ A.k~nastırdan çıkalı az olmamış· karşısında İngilterenin vaziyetini 
t <!<fıı 1nda bir değişiklik olduğu anlatırken vardıkları netice Britan-

ııa b et<:k kendisi bir akıl clokto _ ya imparatorluğunun Şarkta parti-
' l)r.ı~taktırıhyordu. yi muhakkak kazanacağıdır. Bilhas-

ı:: llt, Mis Ellen'i ölmeden az sa Kemalist Türkiycnin dostluğun -
~ ~1~ df' görmüc;tür. nu kazanan İngıltcrenin daha fazla 
~ t ~~tı bir büyük babası vardır. Fa- 1 kuvvetleneceğini anlatmıya çalışan 
t. aıl"r'ı~?arn bundan bir kaç sene ('\·· bir yazıyı aynene alıyoruz: 
~ s~U§, toronu Mis Ellen'e büyük c ... Eer halde ihtiyar Büyük Eri
~ 1'.:ııet llıiras bırakmıştır. Lakin tanya imparatorluğu B. Mussolini· 
~}..q b· en bu paraları bitirdikten nin gene emperyalizminin tehdidi 

ı. :ı~~~ hayli de borclanmıştır. altında bulunduğu zamandadır ve 
~ı] aıl"r'ı:ı buraya kada: etraflı bir lazım gelen ihtiyati tedbirlere baş 

ş, kızın hususi havatına da- vurmakt<ıdır. İngilizlerin Nil vadi -

lrıgiltere hayrette mi? 
İngiltere, sanksiyonlar meselesin

de İtalyanın gösterdiği şiddetten 
mütehayyir olmuştur. İngilterenin 
bu sahada uğraşmakta olduğu görü
lüyor. İngiliz izzeti nefsi, ötedenberi 
az çok istihfaf ettiği Jatinlerin önün
de ric'at etmek mecburiyetinde kal• 
mış olmaktan dolayı kendini renci
de edilmiş hissetmektedir. Ve sabu
rane bir surette ahzi sar tertibatın
da bulul',maktadır. 

Filistin de 
İngilterenin Yakın Şarkta başar • 

(Devamı 6 ıncı sagfudıı) 

tıratı ekseriyetle iki taraf için ça -
buk unutulan bir hadisedir. 

2 - SEVİŞENLERİN PUSELERİ: 
Sevişiyor görünen fakat hakikat

te yalnız kadının \'eya erkeğin S(!V -

gisi doğru olursa o zaman öpüşmede 
yalnız seven saadet hisseder diğeri 
çok fazla sıkılır. Eğer sahidC'n biri
birini SC\'Cn bir çift öpüşürse bu pu
selerin ebedi bir hatırası olur. 

Çok fazla seven erkt>k öpınektcn 
ziyade sevgilisini dova do ·a seyı-et
mek ister. 

3 - ESKİMOLAHDA ÖPÜŞME: 
Eskimolar arasında öpüşme du -

dakların birleşmesi veğil burunların 
biribirine temas etmesidir. 

Zaten ckseiryetle vahşet denind<' 
yaşıyan insanlar ve hayvanlar anı 

1 
sın da öpüşme başın burun kısımın · 
nnın teması demektir. 

4 - BEYAZ FARELED NASIL 
ÖPÜŞÜRLER?. 

Beyaz fareler öpü~me hususunda 
derin bir hisse rnnliktırler. 

J 

Bilhassa gene fareler dişılerile ö
püşürlerken nezaket eseri olarak di
şilerinden evvel burunlarını aşağı 

indirir ve gözleri kapalı olarak dişi
sinin kendısine temasını beklerler. 

5 - BEYAZ AYILARDA ÖPÜŞ· 
ME: 

(Devamı 6 ne : sayf ada) 
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n Ho: 112 y m e n ~nnan Beritanya ımparator
luğunun şarkta vazi

yeti nedir? 
(5 inci soy/adan a'eocm) 

mağa çalıştığı iş muazzam bir iştir. 
Filistinde, bir yohucli devleti kurma
ğa matuf olan İngiliz projesi sahilde 
bir arab hükumetinden daha emin 
olacak bir iis vücude getirmekten 
başka bir gayeyi istihdaf etmemek-

1• ÇİR ta tcdir. l\IIali'.ım ya, İngiltere sahillere 
ve limanlara çok meraklı olan bir Yazdığı bir gazeli okumak 

Bakırköye kadar yaya gide d ? devlettir. Diğer taraftan Büyük Bri
a am • tanya Bağdatta diktatör oyunu oy -

nıyan ve petrol memleketi olan Irak
min e\•ine kadar gittiğı çok olmuş- da kendisine maniler çıkaran nas -

~·onalist generalden, sözde tesadüf 
Davarlardaki şurler, beyitler, mıs

ra\ar arsll'~1a Remzi babanın şöyle 
bi.ı· beytıni :>kuduf,urı\u şimdi bile 
l;at.\'lıyorum : 

r..•en diTem 1:.•geh"'i 21Hfünü. götüre 
badi sabıi 

O g:dc.1' bQ.!ımn min dürlii lrelalar 
getirir! 

Sarac hanını sadık müdavimlerın
den bi;isi de şair Mehmet Celiıldi. 
O, ölünceye kadar buraya dcvıım et
ti. Gcdikpaşadaki evimize misafir 
geldiği zaman, babamla beraber gi
derler, eski günleri yiıdede ede ça
karlardı. Ben o zamanlar Celalden 
edebiyat dersi alıyordum. Bu değerli 
ve büyük insan, beni de beraber gö
türür, hatta şöyle arada bir birkaç 
tek te sunardı. 

Celal, bu asrın en rakik, maderzad 
bir şairiydi. Babası J andarma Dai
resi Reisi Hakkı Paşn da eski tarzda 
şür yauırdı. 

İstibcht yıllarında babası onu Ha
sanpaşa karakoluna teslim etmiş, o
radan da Taksimdeki Fransız hasta
hanesinin deliler koğuşunu boyla -
mıştı. 

Niçin karakola teslim etmişti? .. 
Celal deli miydi? .. 
Hayır!.. 
Peki, sebebi neydi bunun? .. 
Anlatayım: 

tur. 
Mahmud Cclii!ın yüzden fazla 'ıeseri olarak. h.""Urtulmuş bulunuyor. 

manzum, mensur eseri, milli roman- Bir daha uzakta, yani, İrnnda da, 
lan vardır. Bunların içinde edebi Rusların mucip oldukları keşmekeş 
kıymeti olanlar pek çoktur. sayesind<:> İngilterenin eski nüfuz 

d R 
. k d" . ka ve tesiri yeniden iktisab etmekte o1-

Ahme asım, ço • sev ıgt ar - d • ·· ··ı kt d" 
A d' k" B'" ugu goru me e ır. 

daşı Celal hakkında ıyor ı: c u- 1 ·ı T .. k" 
~ b" 1 ngz tere ve u.r ·ıye 

vükadada oturdugum senelerde ır t .1 . b .. Tü" k" · l . a· ngı terenın ugun r ıyeyı e -
gün Andelıb ile beraber çıkagel ıler. d t b "ll 1 t ,, ·· ··1 
Eyvah! Burada ben bu ıkı delıyı kt d" V b "-kt t b .. z 

. . . . 

1 

e e mcr,e ı ıassa ça ış ıt{ı goru -
• . ? D h 1 me e ır. e u nu · anın e aru 

nasıl ıdare cdeyım... er a mer • tt" .1 . kt" B" b d v . . . e ırı mesı gere ır. ız un an e -
keblerı çağırdım. (Dıyaskalos) dcyıp !'! b ··t 1 d Tü" k" l't'ka _ _ .. veı u su un ar a r ·ıye po ı ı · -
yuruduk. Çamlar altında oturduk. . d"ğ" . t"h 1 k ·ı · · . . . . . sının geçır ı ı ıs ı a eye arı erımı-
Maahaza bır saat sonra ıkısı de hır- . d"kk t lb t · b lu 
den ayaklandılar. Celal bağırıyor, zın ı • a nazarını ce e rnış u -

nuyoruz. Türkiye Sovyetler ile itti-
Andelib bağırıyordu. faktan gittikce uzakla~maktadır. 

- Sus! Kemalin Türkiyesi mükemmel bir 
Demek, onlara: manevi anlayış kabiliyetini ve bü -
- &?siniz ne oldu, kısaldı mı? Ba- yük bir askeri kıymeti haiz olan bir 

ğırsanız a! devlettir. Ankaranın, Londraya ya-
Manasına geliyordu. kınlaşmak için Moskovayı terketme-
- Yapmayın! • si vak'ası beynelmilel politikada 
- Bunu söyliyen sen misin~ ımuazzam bir hareketi ifade eder. 

Britanya imparatorluğunun Ya • 
Bırakıp gitmek de elimden gel

kın Şarktaki mevki1erini terkedecemiyordu. Gelen geçen bize bakıyor-
ğini zannedenler yarsa, bunlar, zan-

du. Hatta kadınlardan, çocuklardan nedersem aldanmaktaclırlar.> 
pek çoğu korkuyorlardı. En nihayet -·- _ 
bilmem ne oldu? .. İkisi birden ağla - ç• k 
mıya başladılar. Buhran h!tam~ er_i· JOgene JZI 
yo:, Fransı_zlar;. (ufak bır ruzgar l ( 4 ıincıı sng/adarı tfe-ı.•nm \ 
yagmuru dındırır} derler amma, bu- katen bir kız kaçırma vak'ası mıdır? 
rada beş on damla göz yası fırtınayı Yoksa bunu böyle tertib ctmeği da
dindirdi idi. ha mı muvafık bulmuşlardır? Çin -

/ Hayalperest bir 
Kızın macerası 1J K L RI 

~ ~ ltfl:llftlftftılUUH111U11HHPllNUfllllff11tlllUHlftllllffhıtHUtlllHUIHUHlliHIHIUllUtUUl"''llUlhllhlHUlll•U11M&ldttltfll ~ t 
i - 2-

( 5 inci • agfadan devam ) 
Kızın deli olduğundan bahsedil .. 

meğe ba,şlanmış, 930 danberi mor!i
ne alıştığı söyleniyordu. Sık sık ev 
değiştirmiş, çok canını sıkan dediko· 
ducu komşulardan kaçmak için ne 
yapacağını bilmemiştir. 934 de ço • 

(Es k! b ir ekş~mcın.11 ,je fterınaen 1 

Osman Cemal Kav_ı Yazan: -----
cuğu olduktan sonra kendisinin evli ezanından biraz sonra hortlak, gul
bir kadın olduğunu söylemeğe baş- yabani, peri, çin, şeytan korkusile 
lamış \•e kocasının Grey isminde bi- sokak kapısından dışarıya bile başı
ri olduğunu iddia etmiştir. Maama- mızı uzatamazdık. 

fih hiç kimseye aşkından ve aşıkın- 1 Sonra ertesi gece babama sormuş
dan bahsetmiş değildir. Bu cihetler tum: 
bir sırdır. - Sarho~ nasıl olur baba? 
Yalnız Tahkikatın son safhasın _ - Deli gibi olur amma deliden da-

dan anlaşıldığına gbrc Mis Ellcn'in 
çocuğu da çoktan ölmüştür. Bu er -

kek çocuk doğduktan sonra ancak 

on bir gün yaşayabilmiş. zaturree -

den ölmüştür. Bu çocuk nüfus dai • 
resince kaydedilmiştir. Fakat baba
sının adı yoktur. 

Bu sene ağustosunun sonlarına 

doğru Mis Ellen tamamile deli ola -

1 

rak sokağa çıkmış ve ağustosun son 

günü ölmuştür. Mis Ellen 3 cyliilda 

1 
defnedilmiştir. Fakat ölurken fışı -

kının, cocuğun babasının adını da 
birlikte mezara götürmüştlır. 

Şimdi yapılan tahkikat Mıs Ell<?n

in kimbilir hnngi bir el tarnfından 

kasden öldüriilüp öldürülmediğini 

anlamak içindir. Fakat ııe de olsa 

Mis Ellen Uşıkını bütün insanlardan 
saklamış değil midır? 

Sultanahmet Beşincı Sulh Hukuk 
Hukimliğindcn : 

İs anbul Asamaaltında Çavuşbaşı 
hanı altındaki 61 No. lu kahvehone

de icrayı ticaret etmekte iken ö'mc
si iizcrine terekesine mahkeıncm.z
ce elkonulmuş olan ve İranlı olduğu 

anlaşılan Kanberdcn alacağı olan

ların tarihi ilandan itıbaren bir ay 

ve mirascılarımn da iıç ay zarfında 

mahkememize miiracaat eylemeleri 
lüzumu iliın olunur. (1388) 

ha kötüdür. 
- Neden olur sarhoş insan? 
- Rakı içer de ondan! 
- Rakı nedir? 
- Şeytanın südü! 
- Öüöö .. o da içilir mi? Hem ni-

çin içerler onu? 
- Sarhoş olmak için! 
- Sen sarhoştan korkar mısın ba-

ba? 
- Ödüm patlar! 

Halbuki bu sözile babam, bana bir 
yalan daha savuruyordu. Zira son
radan, yani ben on on iki yaşıma gel-

1 diğim zaman babam kendi dükkanı
nın öniinde sululuk yapan zilzurna 

lbir sarhoşu bir süpürge sapı ile yere 
yuvarlayıvermişti, 

İşte sarhoş, sarhoşluk, içki, rakı 
Gibi şeylerin bendeki ilk duygu, ilk 
intıba, ilk tesirleri... 

*** 
Yaşım dokuz.la on arasında idi. Bi

zim evin biraz ilerisindeki konak 
yavrusu bir evin kıranta ile ihtiyar 
arasında tıknazca, daima kırmızı 
ylizlü, morumtrak burunlu, az kan
lı gözlü bir efendisi \•ardı. Bu adam 
kandillerde, şenliklerde, bayram ak
şamlarında elinde bir mendil dolusu 
oyuncakla işinden evine döner ve 
C\'İnin biraz berisindeki köşe başın
da bu oyuncakları birer birer ma -
halle çocuklnrına dağıtırdı. Oyuncak 
dediğim bu şeyler, o zamanlar tane
si beşer, onar, nihayet yirmişer, kır
kar paraya satılan üstleri alaca bo-

- Fahreddin Kerim'e -

jyalı küçük teneke düdukler, kll~ı.ı~ 
kapsol tabancaları, cdmd.ın zıp ıp 

1 meşeleri, ingiliz, yahut kamçı top d •• 
ları gibi şeylerdı. Bunların ırasın/ 
bazan Kosti bakkalın c:ımekanır. , 
kendilerine pek ın1rendığımiz dı(': 
rı resimli. içleri \"a ldızlı incı.: çı' . 
talar dn bulunurdu kı çıkolatn ° b 
manlar İstanbulda yenı çıkmış C 
idi. 

ıı·ı· Bu adamın karısı. kavmınası. 
metçisi olduğu hnlde ~cugu vokttJ. 
A b kt'fl" mma u çocuksuzluk ku..,uru r 
disinde mi idi. voksa o zanıarı! • ,re 
kendisine nisbetle birhayli gen~ !· 
güzel olan bayanında mı idi bılrı'I 
yorum. İşte onun içindir ki ad!tıllc3• 
ğız içindeki bütün çocuk sevgi51~~ 
kendisi{ıin olmıyan mahalle ?.ocu k• 
Iarına vermiş, onlara sırası duştı.ı t· 
çe böyle ufak tefek hediyeler dagı 1 
maktan zevk alıyordu. Bu mesele'/ 

b!.l' 
anlatırken ben, burada adamın 
tün psikolojik vasıflarmı ince eleb; 
yip sık dokuyacak değilim ... Bu gıgi 
tiplerdeki çocuk se\·gisinin, h:ı~ • 
kanallardan geçerek, süzülerek. )il. 

hut geçerken pürüzlenip talaşl~~~
rak, yahut birkaç türlü hissi birıbıur 
ne karışıp biribirlerile hal ve }ıaıllbıl 
olarak mahlfıt, mağşuş bir hald~ c
zahiri şekilde göründüğünü iddıtı tc· 
denl~r bulunabilir. Fakat, bunund

9 

b ıı ... 
si de olamaz mı? O da olur, u ııl 
B" . . d · 1 ihetı ız ışın erın ve u emaca c ıe-

şimdi bir tarafa bırakalım da ge 
lim hikayemize : . ııııı 

Bu adam, mahallenın kız, 0~ . • 

bütün küçük çocuklarına bu he :e
yeleri dağıtırken daima diline ~ ıe 
senk edindiği kısa \·e bir tek cıırıı 
vardı ki o da şu idi : 

H · · • s· ·· • l • : • ğ·.~ 1111 -
aaayır... oy emıyece ı ··· ıı· 

Celıil o günlerde Osmanlı padi
sahlarının menzum bir tarihini ya
;ıyordu. Babası bu hareketini cme
nafii ubudiyet. saymış, oğlunu, ka
rnkola teslim etmiş. hatta manzum 
tarih müsveddeleri de vermişti. 

Celale bir şey sormadan tıktılar 

hapse ... Babası sonradan pişman ol
du, oğlunu kurtarmak istedi. Fakat 
mesele Abdülhamide kadar aksetti
ğı için serbest bırakmadılar. Maa -
rnafıh bir formül bulmaktan da ge
cılcmediler. Hakkı Paşaya dediler 
ki· 

Meğer Celal (Anna) yı hatırlamış, genelerin kendi aralarında bir yasa 
Andelib de onun ağladığını görünce vardır. Bu yasaya göre bir cingene 
kendisini zaptedcrnemiş imiş. Bana kızı ancak kendi gibi bir çingene o
da bu hal dokundu. Pek müteessir lan bir erkeğe varabilir. Şimdi aca
o!dum. _Gözlerım sulandı. Biç~~~-Ce- ba Marosyayı kaçıranlar ve kaçırır 1 ~'.."i'.:~~~~~2:::~~~~~~ .......,...._.....,.....:..-.r, ..... .....:..ı._ 
lal benı de ağlamıya hazır goruncc gibi yapanlar kimlerdir? 

kıa bu kısacık ve bir tek cümle, b:
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dan kırk elli yıl önce onun ağzı~. ıil 
çıkan ve bizim manasını bir. ııı;9• 
ka\"rayamadığımız bir cümledır. ilt 
kat, ne de olsn o cümle hiç te neı 

9
, 

olmıyan bir cümle idi. Sizin .anl;Ytc· 
cağınız, o garip, ve vakti halı ol ~rtl· 
ça yerinde sayılan yaşlı başlı ad ,,. 

- Mahdum için deli imiş, dıyelim, 
bövlc bir şayia çıkaralım. Muvakka
ten bir hastahaneye yatırır, sonra o
mdan alırız. Bundan başka çare yok· 
tur. 

CelUI, üç gün karakolda kaldıktan 
s nra yanına bir polis verdiler. ara
baya bindirdiler, Taksimdeki Fran· 
sız hastahanesine yolladılar. 

- Ko\·uşta az daha sağlam deli o· 
lacaktım. Saçmanın, hezeyanın. tür
lu türlü hareketlerin, bağırmanın , 

ağlamanın haddi ve hesabı yoktu. 
Hek deli bir Arnavud kabak doldu· 
cnğımracağım, diye yastık kılıfları

na nyakkaplarını sokmıya başladı. 

halta benimkileri de istedı. İ~te o da
kikada tepem attı, benim de toıut
mama diki kalmıştı. 

Celal, bu vak'aya telmihnn şu kıt
ayı yazmıştır: 

Sorun erbabı akla rüşdünü ispat ey· 
liyen insan. 

Bizim evde cünun esbabını amade 
bulmaz mı' 

Peder 1ıiddetli, dadir 1ıale hayran, 
valide matuh. 

Bu esbabı cünunu seyreyliyen di
vane olmaz mı?. 

Celıil (Anna) adında Adalı bir kızı 
le\'Tllişti. Onun hatırasını, aşkını ö
lünciye kadar unutamamıştır. (An
na) adlı bir de kitabı vardır. Bu aşk 
ile adayı son derecede hissetmiştir. 
(Adada söylediklerim) isimli şiir ki
tab i, bu aşkın ve Ada sevgisinin mah· 
s.ulüdür. Merhum tarihci Ahmed Re
fik ile Ali Canib ona; cAda şairi • 
derlerdi. Cehil edebiyat tarihimizde 
hu adla yer almıştır. Şair, zannede -
rim ki, bir kaç defa evlenmiş, fakat 

bahtiyar olamamıştır. Talisizliği, 
zavallılığı eserlerinin içinde bir alev 
fiddeti1e göze çarpar. 

Şurasını kaydedeyim ki, Annanın 
aşkile rakıya fazlaca inhimakinden 
bazan deliliğe benzer alıimetler ve 
hareketler göstermiştir. Mesela bir 
kere Şehzadebaşında Fevziye kıra

ahtanesinde Şair Ali Ukinin fesini 
kapmış. Saraçhaneye doğru kaçmış
tır. Bir kere de Galatada Ha\•yar ha
nı önünde Ahmed Rasimi ayni mua
meleyi yap:ıcağıru söyliyerek tehdid 
etmiştir. 

Bazan Taşkasabdan 3•aya olarak, 
-o gece yazdığı bir gazeli okumak 
için- ta Bakırköyüne Ahmed Rasi-

yerinden fırladı. (Anna) nın hanesi Onlar da birer çingene midir? Ma- ı 
istikametin<' dönC'rek bil'irtical: rosya bu üç adamdan hangisinin o-

Ada! .. Ey meskeni dildar... sende 
sonba11ar ağlar 

Celal ı·c Ra.~inı ağlar, Andelib dilfi
kcir ağlar ('*') 

lacaktır? 1 

Diye avazı çıktığı kadar bağırdı 

Bir taraftan zabıta tahkikat ya -
parkC'n, Marosyanın ailesi de gene 
çingene kızının giderken 5,000 frank 
para \•e bir kaç kıymetli mücevhe -
rnt götürdüğünü iddia etmektedir. 

idi. 1ıBu takdirde Marosyanın gönlü bir 
Şükürler olsun kı, geceyi pek sa- erkeği sevdiği ve ona varmak için 

kinane geçirdık idi. Onları bağlaya- 1 bu oyunun tertib edilerek evdeki 
cak zenciri elde etmiştim: Bol, sık para \'C mücevherat da birlikde gö-

sık rakı!. ıtürülmek suretile kızın sevdiği de-
. .. likanlıvn kaçtığı tahmin edilmekte-

(Esrarengiz İ stanbul) burada bit- '<lir. 
lı Filhakika şımdıye kadar yazdığım ı e!c::==~. ~. " " ·· h ı d 

. rının ıç yuzunu. umum ane er e. 
şeylerle, otuz yıllık Istanbul hayatı- k h 1 d d"" d 1 1 i umar ane er e oncn a avere er , 
nı tamamen yazmış olmadım. Bu şit- kanlı boğuşmaları, kadın ve kumar 
muldar adın . ~ltı~da daha bir 50~ yüzünden yapı lan cinayetleri, kızı
şey!cr yazabılırdım ~~k~t, bu sıls~- nı fu1lşa teşvık eden anaların, karı
~e~ıın kadrosıı ~una musaıd olmadıgı smı kiralıyan kocaların menakibini 
ı~ı~ _<Esrarcngız İstanbul) u burad~ ve sonra Mütareke yıllarında Bcy
bıtınyorum ilk fırsatta, o yıllardakı oğlunu, işgal facialarını, bir takım 
Beyoğlu hayatının, eğlence alemle- miirabahacıh:.rın mi.inakasalarda oy-

nadıkları meş'um rolleri, harb zen· ( • ) Celal bu (Beyl) e şunları ıliıve 
ginlerinin maceralarını yazacak, ha

etmiştir: 
kiki hayat sahnelerini bir öbjektif 

Geçende arzuyu kırye geldi kalbi sadakatile canlandıracağım. 
nti§ade, 

Bunu Rasimle açtık Andelib girye 
mutade. 

Gelirken biz sana göz yaşlan olmuş
tu amade 

Ada! .. Ey meskeni dildar ........ . 
Celal ve Rasim ağlar ......... . 

Tefrika No.: 15 

(Esrarengiz fstanbul) istikbalde 
eski f stanbulun lıayntını tatkik ede
cekler için bir mehaz olursa benim 
i.çin ne mutlu! .. 

BİTTİ 
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CA us 
Nakıeden : Celll Cengiz 

Otomobil ile şehir haricinde bir 
gezinti yapmıya çıkmıştık. 

Otomobilde ~li ded i ki : 
- Burada ne yapmak fik rindesl-

• ? 
nız ... 

- İçinizdeki hafiyeleri b irer birer 
bulup çıkarmak ... 

Vali güldü: 
- İçimizdeki hafıyeleri mi? 
- Evet ... 
- İçimizde hafiye olduğun kani 

misiniz? 

- Evet.. hem de kuvvetle .• 
- Bunu, gelir gelmez nasıl anla-

dığını öğrenmek isterim! 
- Şimdiye kadar anlayamadınız 

mı? 

- Ben kendi muhitimde hic kim
seden şüphe etmiyorum. 

- Ben de, bütün hafiyeliklerin, 
sizin muhit inizde cereyan ettiğine 
kaniim, Sir ! 

Vali, otomobilin içinde, mümkün 
olsa yerinden hoplayacak ve : 

- Sen bizi körlükle itham ediyor
sun! 

Diye bağıracaktı. Yolumuz uzun
d u. 

Birkaç dakika sustuktan sonra, 
tekrar muhavereye devam et tik. 

Ben sordum : 

- Kaç kişi kurşuna dizildi J. 
- İhtilalcilerden mi?. 
- Evet. .. 
- Üç yüz kişi ... 
- Çok değil mi ? 
- Bence çok az. .. 
- Sebebi? .• 

k . b" 1 . a·· t ı.ns ' o yaşta ı ız ere, yanı or • ~~ı · ,·e 
• t• şından on, on bir yaşındaki ~ı Jı1' 

grıp, ronıa ızma oğlan çocuklara tam dört kelı~~bir 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. kıpkısa bir eüm1e ile, ancak evlı r· 

icabında günde 3 kaşe alınabilir . j kadının kocasına, yahut evli ~ir eği 
fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. l keğin karısına kıırşı yapabıleC:i· 
~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~ bir günahkarlığı , birh~ancti~~ 
rıı ye edivordu. Her ovuncağı, bıt .,. 

J v • Sll 

A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarınt giderir. 
Son derece teksif edilmi~ bir tozdur. Mümasil müstahzarlar• 
dan d3ha çabuk, da ha kolay, da ha katt tesir eder. Mide ve barsak. 
ları alı ştırmllz. Ağızdaki fe na koku~·u ve t adsıı lığl defeder. MAZON 
isim ve HOROZ Markasına dikkat. 

~----- · 

cuğa uzatışında bu cümleyi ce~ı 
50

• 

gasile tekrarlar ve heı- ciimlenın 
nuna: 

- ••... . • evlatlarım! 

==========-=-~ 
Öpmek .. ve ,, 

Opülnıe~ 
( 5 focl soyfadurı tf,. rJam) i -

Beyaz ayılar nasıl öpüşü:ıe_r :oı· 
lir misiniz? Kavga eder gibı bil'. ' '" 
larile biribirine sarılırlar. Diş•)'; -
kafasının burun kısmını erkek 

9 

nın ağzına sokar.> tile!· 
Bir çok kısımlara ayrılan btl c:ıfe! 

1 de zikredilen kumandanların : ~·· 
. ıerı kazanan madam1arını öpme ıııt· 

· ,.-er bunun manaları büyük bır .ı 

maktadır. 19rıı1 

U. Dümcrg'in öptüğü madafTl 
1 

cl.1 
ileride büvük rütbeler aJdıkltırı.ı el' 
işaret edil~rek puselerin uğıır 

" olduğu anlatılmaktadır. • •.• ·" 
- Ne kadr çok olursa, sükün \'e - Bu '.:ımi bir daha tekrar etme - ... ........................... ............... le f!~· 

asayiş te o nisbette fazla ve seri tc- menizi rıca ederim, Sir ! Beyoğlu Birinci Sulh I:Jukll 
karrür eder. - &?bebi... kimliğinden : . ııt' 

- Ben Londradan hnreket eder - - Çekiniyorum... Huliisinin Beyoğlu ı-JüseYl:ııi''tı 
ken: cYerJileri hem tedhiş ediniz, - Anlayamadım? mahallesi Eğri sokak 24 No. dil ·o~JıJ 
hem de rencide etmeıniye çalışınız! • - Korkuyorum.. Yuvan ve kefili miitcsclsilİ fle) J{ır· 
dediler. Siz bu siyasete riayetkar - Kimden? Tarlabaşı 12711 No. da otıırallds\·1· 
değil misiniz, Sir ? Cevap vermedim kor aleyhlerine açtığı aı.acak1 ıerclcrı - Bütün Hindistanda esasen bun· Israr etti: sından dolayı müddcialc)' 1• ı1''~ 
dan başka bir siyaset tak ip ettiğimiz - Yoksa benden mi çcıcıniyorsu- Yu\•ana gönderilen daveti\•en111 9!r· 
yok tur. Fakat yılnn başını kaldırın- nuz ?.. ınetgahının mechul bulundu~l• ~ıı~ 
ca e\•mek te ayni siyasete zeylen ila- - Sizden cckinmek çok gülünç h"I .. b . . • f d"n biliitc ıJ' 

d ·ı dd ı ı e mu aşırı tara ın .., t1S ve e ı en ma e erden birini teşkil olur ... Ayni yolda vürüyen iki rnc _ b'ttalrP 
J iade kılınması üzerine ı · tılıJ' 

eder, murun biribirinden süphe etmesi ddclcl'1 b 
lün Hl \'e müteakıp ma tc - Ben bu maddeden maalese( ha- rok manasız olur... u· en 

:. "b" 'k" ""dd tlc · ıın C' berdar değilim. Eğer hükumet, asır- - O halde .. ? c.ı mc_e 1 1 ay mu e ...r. t;ıırıır ·\rıa 
a•d k ) • " 1 • ' L- • h f Jıgat !CraSına mahkemC'"""'- itli ı e o om prensıp erını, ucnım a- - Şo örden... h kefllC ,;- r· 
berim olmadan değiştirmişse mese- Vali güzlerinin ucilc güldü : rilmiş olduğundan mu ıı ··sadif ç~ • 
le yoktur. Fakat eminim ki, bükü • - İşte, bu çok gülünçtür .. çünkii.. olan 29/ 12/ 937 tarihine n1u nıll tJıı 

t ·· ı · k d" şamba günii saat 14 te yuva de tJll' me , yuz erce ınsanı urşuna ız - Derhal cümleyi ikmal ettim : c 
mek]e bu "st"kIAI i'k" 1 · · ·· ·· C" k"" d zat \""'-'a bı" l\•eka' le mahkcııı .-.1111 

1 ı a 1 ır erının onune - , un ti o a emin adamlarınız- '°'J o V fllııJ\11"" 
geçmiş olmıyacaktır. dandır. değil mi? lunması lüzumu teb~ıg,.,ıunU~ 

- Fikirlerin öldürülmesi imkanı - Hiç şüphe yok.. kaim olmak üzere ilıi~el<ı~ 
olmadığını bilmiyen cahil bir adam - Demek ki şoföre itimadınız var? ZA Yl - Ankara GcdiJtlı ~ r.ıı>'1 
d ğ·1· nıııe} es· e ı ım. - Hay hay .. h :ıtt5. kendimden zi- binden aldığım şahadetrı dıırı 

Vali sözünü şu manidar cümle ile vade... ettim Yenisini çıkarnca~101 
• 

• ıı• bitırdi : - Bu Cler(?ccsi fazla safdillik ol - kisinin hük01ü yoktur. . rııii''eı 
- Si7.inle güç anlasacas!u Mi.;ter 'ımaz mı': Sotı Telgraf gaıetesı Ali 

Harding ! (Deı·amı tıar) M{"'hrııet 
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1 Macarların An karadaki 

ikinci harpte Hasım donan-
1 

maçı nasıl oldu! 
llıasında yabancı var mıydı ?~-:::::::::~~ı 

Amiral Vasıf iddiaları tahlil edi- 1 ~~~.~~1~.L:::i~!~n!~i~1~r~i 1 
yor ve noktai nazarını söylüyor Dikimevleriiçin5lbinadetbüyük, 

106 bin adet küçük delikli tahta düğ-

E n da hf l arın şekline ve isabetlerine bakılırsa ::·ş:!~~n;.,~:t !:::a1r;!ğ;t;~~~~ 
bunu bir harika saymak icap edecekti.. ~/~;:~~~:~:~~ı; ::a~;:~;asa:;~na~: 

caktır. Tahmin bedeli 760 liradır. 

flk teminatı 57 liradır. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülepilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. .212c .7291> 

!Aınıra! Vasıf'ın i:alıat ı:e beya
ilı d.eı'am etmektedır. Amıral, bu
ııı,,.nku beyanatında muhasım donan
lt:ı da İkinci lıarpte ecnebi mütelıas
d· olup olmadığı nokıasıııa temas e
'lı0r.] 

• • ~._ İkincı harpte muhasım donan
lıı da ecnebi mütehassıs topçular <>
{· P olmadığına gelince, pek tabiidir 
~ bıında tereddüde mahal yoktur. 
t!e hem bugünkü mantaliteye yani 
~evın haliharple bulunan memle
' llerde bunlardan binlercesinin bu
~llıasına ve iftiharla ve resmen i
t olunmasına nazaran itirafta ve
~ tarafımızdan beyan ve isbatta 
tlt.Çekinilect'k bir şey olmasa gerek-

il· li 1nae-ıaleyh ben, e\'ct \'ardı, de-
ııı. Zira : 

'c~iri~~i harpte mUrettebatımızın 
·~ lJıı,ıgıne yani vaktile tam atım 
ııııı lı talimlere, Spot \'e saire gibi u-
1\ır ere ve hiç olmazsa muntazam 
Ilı qte talim tüyüplerile endahta 
~'tırı:'rlış olmamalarına ve diğer 
~ aftan çanaklıklardaki küçük çap
~~e ihtizazlı mesafe aletlerinden 
,, ~ bir alet bulunmamasına ve 
~;rırnıısahhah bu mesafeleri taret
bu e nakledecek elektrik tertibatı 
~bulunmayıp bunları evveıa zırh 
ı.h eye ve biliıhara da düdüklerini 
"''ey· lııa 'P oradan da taretlere ve ku • 
1'1 llda borusu ile ve vakitler geçi • 
~~k \·crilmesine ve hulasa endahtı 
~ı~i.ın ve isabeti temin eyleyecek 
llıııJı Şeyden mahrumiyete rağmen 
lı<Jıeası:n Amiral gemisine beş altı 
f~a t lemin edildiği halde düşman 
~ ~ııun Barbarosa bir savruntu 
ı.~.'ntisinden başka hiç bir isabet 
tıt~n edemeyi~i onların topçu mü-

nl batının da daha bizden halli \'e 
~"ıl olmadıklarına bir delili kavi 

•' rnid. • l.ı: ır ... 
~·~ u~asım donanma ateşi o kadar 
~/ 1di. ki mermilerinin tayyare ge
~i gı.bı gemimizin direklerinin bir 
d,~1llıı_sli yukarısından mürur eyle
~~ erıni garip ve keskin sadaların
lliıTanJıyor ve uzaklarda nerelere 
·. ı.ukıerini bile göremiyorduk. Hal-
4ıı,l •kinci harbe gelindikte kaziye 
~~llılle berakis idi. İlk ateşi yap
~ rında mermiler çifteleme olarak 
l~ıalll:tre kadar kısa ve ikincisinin 
ıı_, bÇ.•ft olarak ancak 50 metre ka-

t ır mesafeye ve üçüncüsünün 
~•ın hedefine isabet eylediğini 
~\Yanımdaki topçu erkfınıharbi 

,1 ey •Bey ; bu kümeleme ve 
·~~ng usulü cnd~ht, geçen scfcr

'n en değil. Gayet meharetli el-
• i. llllı~hsu.lidür.> demesi pek haklı 
l~e 11

'.llci harpte spot usulünü her 
\,~ hı "1iyorlardı. Çünkü bunu bil
ltı e\·e ;·apmak için vaktile \'e ta
~~ 'nasında biribirini müteakıp 
~neç ~!eş yapmaları lfızımdı. Eğer 
"tı'1-ı~aı:.m" olsaydılar, tabiatile 
~ıı·· kızar \'e çaresini ta o vakit 
t b· Urler \'e daha doğrusu pek ba
'iııf Usul olan bu soğutma mese
' l(,~~a zaman öğrenip birinci harp-
'4ıı11 rı kızışıp, kamaları sıkışıp 

, V~ karı muattal kalmazdı. 

gövdesine ve derununa isabet eden ve marifeti olmaktan !tendini kurta
mcrmilcrin bilaistisna yalnız ali fe- rabilir mi? 
veranlı humbaralardan mürekkep Zaten bunun böyle olduğunu bi
olmsaı (Ve bunu da açtıkları !ahara arkadaşım Hamdi Beyle bir
yaraların cesameti ye yaptıkları likte Avrupada iken garip ve elim 
tahribatın azameti ve elde edilen ta- bir tesadüf ve itiraf keyfiyeti de bi
pa ve humbara parçaları ve hele hi~ ze ispat etmiş, yani o sakallıların şe
zırh delici merminin bulunmaması) fi olan ecnebi zabiti ile teşerrüf ve 
ve kezalik gemi güvertesine ve arma hasbihal dahi nasip olmuştur. Şu ka
aksamına isabet edenlerin de ikinci dar ki, evvelce dediğim gibi bu gibi 
derecedeki top mermiyatından bu- ahvalde böyle harici muavenetler 
lunması akıllara dehşet ve durgun- temininin pek yolsuz ve hicabaver 
luk vermez mi? Ve ayni muamelenin olmadığı bugün İspanya harbinde 
bitamamiha Turgut borda ve göv - muhtelif milletlere mensup bu ka
desine ayni veçhile vaki olması bu ha bil mütehassıslardan binlercesinin 
!in bir tesadüf eseri olmadığını dahi mevcudiyeti gösteriyor. Ve hatta 
göstermez mi?.. mensup oldukları hükümetler şef -

İşte ve hulasa böyle 800 metreden leri tarafından iftiharla ilanları ve 
yapılan ve ancak azami 10 metre ir- alkışlanması bunun pek tabii bir şey 
tifaı haiz bulunan bir hedefi üçe a- imişse de biz farkına varamamış ve 
yırarak her kısma ayrı ayrı mermi mesmuumuz olduğu veçhile o es
intihap, endaht ve isabet ettiren ke- nalarda bu yolda bize de başka ta
rametin o yüzü ve göğsü kırmızı, raflardan \'aki olan tekliflerin mer
çenesi sivrice sarı sakallı ve kont kezce reddedilmiş olması ile büyük
yapılı mahut Ye malüm topçu ge - ce bir hata ve gaflet işlenmiş oldu
diklilerinin ve çavuşlarının mavi ğunu da şimdi idrak ettiriyor; aca-
gözlerile dövmeli bileklerinin hüner ba doğru mu?.. (Devamı var) 

* 
Sabri bir akın kesmeğe çaıışırKen 

Harp okulu için 1200 adet atlet fa- Ankara muhabirimizden : bunu, gol adedinde tenzilat yapmak 
nile 4/11/937 perşembe günü saat Günlerdenberi beklenen ve etra- için uydurulmuş bir bahane şeklin· 
14,30 da Tophanede İstanbul levazım fında yapılan münakaşalarla büyük de tefsir edilmemesi lazımdır. Ta -
amirliği satınalma komisyonunda bir alaka uyandırmış olan Peşte • I kım muvaffak olamadı. Çünkü An
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be - Ankara muhtelitleri dün öğleden karanın yabancı takımlarla yaptığı 
deli 600 liradır. İlk teminatı 45 lira- sonra saat 14,45 te şehir stadında oy- temas azdır da ondan. Oyuncular, 
dır. Şartname ve nümunesi komis- nandı. henüz bu maçların ehemmiyetine a-
yanda görülebilir. İsteklilerin belli İstanbula kadar uzun bir şimendı- Iışamamıştır. 
saatte komısyona gelmeleri. !fer yolculuğu yapan \'e istirahat et- İzmir - İstanbul rekabeti Ankara 

.213, •7292 • miye vakit bulmadan ayni nakil va- futbolünün geri kalmasında mühim 
* sıtasile Ankaraya gelen Macarlar, jbir rol oynamıştı. Sonraları bunun 

Harp okulu için 1300 çift lastik a-

1 

bu maçta a~ağı yukarı tahmin edi- yerine Ankara - İstanbul rekabetı
yakkabı 4/11/937 perşembe günü len neticeyi elde ettiler. Yani kısa ınin kaiı:1 olması \'e milli kiime maç
saat 14 te Tophanede İstanbul leva- bir çalışmayı müteakıp karşılarına •larının ıhdası Ankaranın bu gerılı
zım amirliği satına ima komisyonun- 1 çıkan Ankara muhteliti ile yaptık~ , ğini telfıfi etti. Bugün İstanb~ldan 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be- )arı oyun şu neticeyi \'erdi: 5 _ 2 •aşağı ise, İzmirden üstündür. Istan
deli 2340 lira, ilk teminatı 175 buçuk galibiyet .. bul ayarına getirecek ise, ecnebi te-
liradır. Şartname ve nümunesi ko- Ankarada futbol mevsiminin böy- ımaslarının sıklığı olacaktır. 
misyonda görülebılır. İsteklilerin le mühim bir maçla başladığı şu sı- Ankararun bu temaslar az olması
belli saatte komısyona gelmeleri. rada zamanın azlığı ve vaktin dar- na rağmen yenilme derecesi günden. 

•214• •7293 • lığı yüzünden esaslı bir muhtelit :;ı- lgün.e düşm~ktedir, Bir müddet ev\'el * karmak imkanı yoktu. Bu vaziyet . sekız, bugun beş gol. Hedef, yarın 
Harp Akademisi süvaıi grupu hay- karşısında yapılacak tek iş, evvelce beraberlik, \'e yakın bir zamanda da 

1 
" -- ,.. 1 vanatı için 300 ton yulaf 15/11/937 bildirdiğim gibi takviyeli tek takım galibiyettir. 

HARİCi ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI pazartesi günü saat l~ d.e ~ophane- oynatmaktan başka bir şey değıldi. Bugün memnuniyetle öğrenmiş 
;..___________________________ de İstanbul levazım. amırlıgı satın- jNitckim, muhtelit takım bugün için bulunuyoruz ki Ankara sporcuları 

Tümen birliklerinin aşağıda mev- mitte Tümen satınalma komisyonun- al"'.1 komisyonunda kapalı zarfla . en iyi vaziyette bulunan Ankara Gü- bundan sonra sık sık yabancı takım-
kileri ve miktarları yazılı 134 ton da her gün görülebilir. Her mevkiin eksıltmesı yapılacaktır. Tahmın be- icünün aksayan yerlerinin diğer ta • larla temas yapmak imkanını elde 
ekmeklik unun kapalı zarfla eksilt- ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de deli 15000 lıradır. Ilk temınatı 1125 kımlardan sivrilen ovuncufarla ka- etmiştirler. Alakadarların söylcdik
mesi 22/11/937 pazartesi günü ~aat ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün lir.adır. Şartn.aı:ıe ~e. nümun•s.i k?- patılarak kısa bir çaİışmadan sonra !erine göre bundan sonra İstanbula 
15 te İzmitte Tümen satınalma ko- mısyon.da goru.lebılır. İst•klılerın m~ydana getır· ·ıldı·. gelecek her yabancı takımın Anka-ve saatinde kanuni belgelerle ilk i- c 

misyonunda yapılacaktır. Unun be- kanunı belgel~rıle te~Jı( mektupla- Alım•t şoyle oradı, Mehmet bôy- raya getirilmesi de esas itibarile ka-
her kilosunun tasınlanan fiatları ilk nancalarını \'e teklif mektuplarını rını ıhale saatınden hır saat evvelıne le 'urdu. Zıya şütü yapamadı, de • rarlaştırılmıştır. Bugün Peşte - An-
inancaları ve miktarları aşağıdadır. ihtiva eden kapalı zarrıarını İzmit- kadar komısyona vermelerı. l.dıkten sonra .. maçın tafsilatını yaz- kara muhtelitleri maçında 20 bindeıı 
Şartnamesi İstanbul, Ankara, Eski- te Tümen salınalma komisyonuna .215, •7316• ,mıya ne hacet? .. Netıce gün gibi a- fazla bir seyirci kalabalığının bulun• 
şehir levazım amirliklerinde ve İz- \'ermeleri. c576. c741 ı. * •şikar, \'C mağlübiyet tc el ile tutu- ması da göstet"iyor ki halk, bu te • 

Mevkii Mikdarı Beher Kilosunun ilk inancaları Harp Akademisi hayvanatı için ı lacak kadar akın idi. Esasen maç- maslara çok susamıştır. Bu muaz • 
ton tasınlanan F. 225 ton kuru ot 15/11/937 pazartesi tan ~vvelki tahminlerde galibiyet ü- zam kitlenin bırakacağı hasılat ta 

Kuruş santim Lira Kuruş günü saat 15,30 da Tophanede İstan- ımidi ne kadar uzak ise, berabere kal- yapılacak masr~fı fazlasile temin 
Tuıla 
Gebıe 

58 
76 

12 80 557 00 bu11f. evazım amirliği satıalma ko - , mak ta onun ark adasıydı. Beklenen ettikten sonra, Istanbula kadar ge-
12 70 _7_2_4 ___ o_o __ mısyonunda kapalı zarfla eksiltme- sey. iyi oynamak, f~tbolün, Türki- len her kangi bir yabancı • takımın 

134 
• • • 

128 l 00 si yapılacaktır. Tahmin bedeli 5062 yede de iyi bir mevkii olduğunu gös- Ankaraya getirilmesi artık değil ~
buçuk liradır İlk temin•tı 379 lira termek Ye nihayet fazla gol yeme- kinci, dördüncü derecede kalan hır 

Her bir kilosuna tahmin edilen fi- Kırklareli Tümen birliklerinin ih· 
at 14 kuruş olan 134000 kilo un ka- tiyacı için açık eksiltme ile 20000 ki
palı zarfla münakasaya konulmuştur. lo kuru üzüm satın alınacaktır. Mu
Şartnamesini parasız almak ve ör- hammcn fiatı 24 kuruş 50 santim e
neğini görmek isteyenlerin her gün lup tutarı 4900 liradır. İlk teminatı 
öğleden sonra Safranbolu piyade a- 367 liradır. İhalesi 15/11/937 pazar
layı satınalma komisyonuna gelme- tesi günü saat 15 tedir. Şartnamesi 
!eri. İlk teminat miktarı 1407 lira • her gün Kırklareli Tümen satınalma 
dır. Münakasası 18/11/937 perşem- komisyonunda görülebilir. İstekli

be günü saat 15 de yapılacaktır. ler, belli gün ve saatte teminat mak
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı buzlarile birlikt<> komisyonumuza 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı müracaatları. .580, c7415• 
vesikaları ilk teminatlarile birlikte 1111111111111111111111nıııuıı11111•1111111111nı111111111111u111nıııuıııuı 

teklif mektuplarını ihale saatinden İstanbul Asliye İkinci Hukuk mah· 
en az bir saat evvel Safranbolu Be- kemesinden: 
Jediyesinde toplanacak komisyona Davacı İstanbul Vılayeli Muhase-
,·erilecektir. .575, ,7410, lbei hususıycsi ile dava olunan Ak-

* sarayda Muratpaşa medresesinde 5 
Kor merkez kıtaatının ihtıyacı i- numaralı odada mukim Satılmış a

çin 11000 kilo sadeyağı kapalı zarf rasındaki fuzuli işgal davasından do

layı mumaileyh Satılmışın ikamet

gfıhının meçhuliyeti hasebile ilanen 
icra kılınan tebligata rağmen gelme

diğinden gıyabında tahkikat hakim-

usulile münakasaya konmuştur. Mü· 
nakasası 10/11/937 çarşamba günü 
saat 16 da Kor salınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Alınacak sade
yağının muhammen bedeli 11000 li
radır. Teminatı 825 liradır. Şartna- liğince tahkikatı bilikmal müddei -
mesi Kor satınalma komisyonunda aleyh Satılmışın müddeabih mahal 

69 kuruştur. Şartname ve nümune- mek idi. meseleden başka bir şey değildir. 
si komis'.'onda görülebilir. İstekli - J\l h kk k l b" e varsa o d• ' Bugün için Ankara muhtcliti buna · u a a o an ır ş Y ~ 
lerin kanuni belgelcrile teklif mek- muvaffak olabildi mi? Kısmen evet ecnebi temaslarının sıklaştırılması 
tuplarını ıhale saatinden bir satt ev- ve kısmen hayıı·... Ankara futbolünün terakki ve inki-
vcline kadar komisvona vermeleri. d d • b' h ' Evet.. çünkü bu takım iki devrede şafı bakımın an en ogru ır are-

.216• ,7317, l de değişen kalecilerin lakaydane ha- ket olacaktır. Yeter ki bu takım ar, 
==-=.==.=. ======. ==.===.=-.=-= reketlerinin mahsulü olarak pek be- Rayid ve Peşte muhteliti gibi futbol 
._üskudar Sulh 1 ncı Huntıh Hakıın- davasına yediğimiz iki gol müstesna hakkında insana bir şey öğretecek 
lıgır.den: ı bundan iyi netice alamazdı. Amma, değerden olsunlar- R. SEZER 

Üsküdarda Tenı:bel Hacı Mehmet Hııuıııı••••ıt11111111111uııııı••••ıuıııı1111ıııı1111111111111uııı•n••11mu11••••1••11111111•1111111111uıııı••••"t1"'"'"''''""m''""''"''''ıı""" 
Mahallesinde Selami Ali caddesınde ı İ L A N ;~ l/IT TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
44 No. lu hanede sakin!er: Ahmed Viktorya dö Berlin Uınum Sigor- IIT° TiYATROSU 
Arif, Sadık, Ahmed Rifat, ve Kadri- ta Anonim şirketi tara(ından 1 Ağ~s- 1/lilluı Dram ve Piyes kısmı 
ye· tos 1927 tarihinde Bay Fuad bin Ib- •ı:lltill Bugece saat 20-30 da 

Müddei Cemienin vekıli Kamı Na- rahim hayatı üzerine akit ve tanzim Pazar günü gündüz saat 15,30da 
zım tarafından müvekkili Cemıle - olunan 500 Tıirk liralık \'e 977661 Size öyle geliyor 
nin sizlere Evkaf Müdurlüğü ve E- numaralı sigorta mukavelenamesi 3 perde 
sat ile şayian ve müştereken muta- zayi olmuştur. Yazan: Terceme edeııı 
sarrıE olduklarınız Üskudarda Tem- Mezkür mukavele halihazırda ki- L'pirandella M. Fuat 
bel Hacı Mehmet mahallesinde Se- min yedinde ise, hukukunu ispat et

mek üzere Vıktorya dö Berlin Si -
gorta şirketinin lstanbulda, Galata

da, Kürekçilerde, l\lanhaym hanın
da k5in Türkiye l\lüdiriyetine veya 

Berlinde kain merkezine işbu ilanın 
ıarihi neşrinden itibaren iki ay zar-

fında müracaat etmesi rica olunur. taksim olmadığı ve mezkür arsanın 
cadde kısmındaki 250 metrelik kıs- Mezkür müddetin mürurunda, nu-

Jami Ali caddesinde kain arsanın iza
lei şüyuu davasının muhakemesı ü
zerine da\·eti vakıaya icabet etmedi

lğinizden hakkınızda gıyap kararı ve
rilmiş ve mezkur arsa mühendis ve 
ehlivukuf marifetile keşif ve mesa
ha ve kıymet takdir edilerek kabili 

marası b5lada muharrer sigorta mu
kavelenamesi keeıılemyekün ve mef
suh addedilerek yerine nüshai sani

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

(AKSARA Y),DA 

Bu gece 
CEHENNEM 

ve 
AMAN HANIM SUS 

Yakında: SEFİLLER 

1ıı ıJ e~a bu meharet öyle birinci 
~ r,ntle •kinci arasındaki 20 - 30 gün 
'lııı ~.da asla edinilemez. Buna 
~ b !Q Uddct tatbikat ve ihtısas i-

1 ın~r. Ve hatta an'ane bile ister. 
~~av~ht~ar o kadar mah~rane ve 

•r et 'ulmbuluyordu kı bunu 

her gün görülebileceği gibi hariçten 
isteyenlere de birer suretleri para
sız gönderilir. Teklif mektupları mü
nakasa günü olan 10/11 /937 çarşam
ba günü saat 15 e kadJr Kor satınal
ma komisyonu reisliğine verilmiş o
lacaktır İsteklilerin kanuni vesika-
larile birlıkte Kayseride Kor satın
alma komisyonuna müracaatları. 

işgalini davacı vekilinin isbattan iz
harı aciz eylediğini beyanla ilanen 
yemin davetıyesi tebliğ ettireceğini 
söylemiş ve tah.kikat hakimliğince 
müddeialeyh Satılmışa 20 gün müd
detle yemin davetiyesinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve açık du
ruşma günü olarak ta 10/12/937 cu
ma günü saat 14 tayin tayin kılınmış 
ve olbaptaki davetname tanzim ve 
mezkür duruşma gününe... mahke -
meye gelmediği takdirde H. U. mu
hakemeleri kanununun 337 nci mad
desi mucibince teklif olunan yemin
den nükü! etmiş sayılacağına dair 
meşruhat verilmek suretile mahke
me divanhanesine talik kılınmış ol
duğundan yevm ve saati mezkürda 

mahkemede hazır bulunması ve gel
mediği takdirde hakkında muame
lei kanuniyenin icra kılınacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzeer 
keyfiyet gazete ile ilan olunur. 

mının beher metre murabbaına yüz 
kuruş ve diğer kalan arka kısma be
her metre murabbına elli kuruş ve 
bostan kuyusuna yetmiş ve yer oda
sına on beş lira kıymet takdir edil
miş ve bu bapta tanzim edilen rapo
ru mahkemeye verilerek okunmuş 

yesinirı tanzim edileceği ilan olunur. \;:============== 
Vıktorya dö Berlin f"s6 Hicri 1353 -Rf~ 

Umum Sigorta şirketi Şaban B. teşrin"' !I 
.577, ,7412. 

ııı.,lı:rıne_mek ve hayran olmamak * 
; g01 dunya topçusunun elinden Kırklareli Tümen birliklerinin ih-
~e ~z. Bakınız anlatayım da, tiyacı için kapalı zarfla 100 ton pa

tıı~ıınasıı hayrette kalacaksınız. tates alınacaktır. Muhammen fiatı 
~•ıı ~nra lunana avdette yapılan 6 kuruş olup tutarı altı bin liradır. 

~ıı, •\·ol!. erde Bar barosun su kesi- İlk teminatı 450 liradır. İhalesi 15/ 

1 ~Cd-e 'ıth aksamına vaki olan iki 1/937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
~,~ ~~fazı~ isabetler yalnız ve Şartnamesi her güı1 Kırklareli Tü-

~-lltld _delci mermiler tarafın- ınen satınalma komisyonunda görü
>ıı.''ıgı (~c bunun da açtı klan le bilir. İstekliler kanunun 2, 3 üncü 
.'"'ı \· dcrın ve uçlarının sivri maddelerindeki vesika ile teminat · \ lıa: ağızlarında çatlaklık ve- mctuplarını havi zarflarını belli gün 

~lq~llıa ut lekesi filan gibi şeylerin ve saJttcn en az bir saat evveline ka· 
.. ~sı gibi) ve keza 7.ırh ku- dar komisı:onumuza vermeleri. 

ının üstündeki yani l!emi c578· .1413. 0382) 

Türkiye Müdiriyeti 28 20 
olduğundan itiraz etmediğiniz \'e 1---------------·ll Yıl 1937,Ay 11, Gün 306, Hızı'MSı 

hk g J d'ğ' · b b Tekirdag· Sulh Hukuk mahkeme-ma emeye eme ı ınız ve u e- 2 lkinclteşrin: S~h 
del ile gayrimenkulü almıya veya sinden: _ 
satmıya razı olup olmadığınızı bil- Tekirdağının Zafer mahallesinde 
dirmediğiniz takdirde muhakemeye mukim iken vefat etmiş olan Tckir

gıyaben devam ve vakıayı kabul ve dağının Malkara kazasının İbribcy 
ikrar etmiş addolunmaklığınız üze- köyü öğretıneni ölü Salih karısı E
rine muhakeme 17/11/937 çarşamba mine Fchriyenin terekesine Sul Hu
günü saat 10 a talik kılınmış oldu - kuk Hakimliğince vaz'iyed cdildığin
ğundaıı tarihi ilandan itibaren beş den tarihi ilandan itibaren mütcvef

gün zarfında itiraz etmediğiniz su- fanın alacaklılarile borçlularır.ın bir 
rette mahkemeye kabul olunmıya- ay zarfında Tekirdağ Sulh Hukuk 
cağınızı muarr ~!eli gı)-db kararı ma- Hakimlı,l;ine müracaatle alacak ve 
kamına kaim olmak üzere il5nen borçlarını bildirmeleri ilan olunur. 
teblığ olunur. c7403, 

Hakimiyeti Miiii1 enin ilanı 

Vakitler 

Güne, 
Ôğle 
lkinji 

Ak1., 11 

Yatsı 

imsak 
== 

Vıı•' 1 Ezani 

sa. ıa. d. 

6 32 

11 58 
14 46 

17 05 

18 38 

·\ 5'.! 

l ?.7 

6 53 
9 41 

12 0) 

l 33 

11 47 

1 

l 

1 



, I • • "' I 0 7 '" 1 ' •-. - - : .., ... :\_' ,.- . 4 • . . . . ·~- - . ' ' ..... ,,,.. ' • • • - • : • 1 • • ~ - •• 

. ~ 

KIŞLIK SON MODA MALLARIN BÜYÜK SATIŞI 

---··· . . ~ 
Ropdöşambr ve p:jama için gayet 

iyi cins 

VELUTIN 
Güzel desenler metrosu 50 K. 

... . •.. \o. ,,t 

Hakikr Lii~teks 

KORSELERi 
yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 kuruş 

I ı'!', .ı .,:. • 

Mantolar için kürk taklıdi 
(Kaplan) 

BEYOliLUN DA, iSTiKLAL CADDESiNDE 

-

(PASAJ KARLMAN) 
. ;~~ ~t \ ' .{. • ... ' . . .. 

Rop ve garnitür için 

KADiFELER 
iyi cin! ve güzel renk 

metrosu 2 50 kuruş 

. . . . .. 
.., r ( • ._ ' 

iyi dns ve yeni şekillerde 

EL ÇANTALARI 

VİDHLO'dan 350 kuruş 

.. ;.,... ... , · .. , ...... ' ~. . 

ı<usursuz ve teminatlı 

' . : ....... .. . - ~ 

1937 kış Viyana Modeli 

KADIN ROPLARI 
~ Yünlü jerseyden 2000 kuruş 

. . ~ .;". . ..... ~ 

Kadınlara safi yün fantaıi 

kuma~tan 

SPOR MANTOLAR 
~ İpek ast nrh 2500 ~uruş 

Kadın 

,. .,.,, • • "• '•:• ~:~ .. •,','"' ,r;/ 

Celap yününden 

YELEKLER 
Güzel fantazi düğmelerle süslü 

~ 425 Kuruş 

' . 
~ .-;: f.,.. . • . 

Çizgili poplinden 

ERKEK GÖ MLEKLERi 
190 kuruş 

~ Zefirde-n yeni cins 225 kuruş 

• ! ' \ o ~· • ~ "' ' ,. 1 • J ,••:' !• : • 'w' 

Erkekh:re, yünlü 

Erkeklere, fanela 

PiJAMALAR 
379 ,.c 325 kuruş 

SPOR ÇORAPLAR 

Safi yün 125 kuruş 

~ 
Çocuklar için 

SKİ KOSTÜMLERi 
KUMAŞLAR 

iPEK ÇORAPLAR 

~ G.ayet güzel renklerde 88 Kr . 

MUŞAMBALARI 
Fantaz.i kumaştan son moda 

• truakar 1450 Kuruş 

KAZAKLAR 

• Elişi 270 Kuruş 

pamuklu yeni fason muhtelif 
Yeni fason muhtelif renklerde 

~ 490 Kuruş Metrosu 600 Kurnr .... __ _ .... __ 
11 • - ·,.. .. • - - • lfl ~! • • 

. - ~. - . '. 
: • ı!." ·~ ' ~ 't ' • - • 

Kadınlara, deriden Kadınlar için Kadın ve erkeklere fantaıi yünlü Velur ·ipekli emprime 

ŞIEMSİYELER ELDiVENLER MUŞAMBALAR EŞARPLAR EŞARPLAR 
Gayet sağlam kumaş, güzel sapiı 

~ 2001 140 ve 125 Kurnş Grıın~ i cins 180 Kuruş 
• Uzun, bej renginde ~ayet iyi cins 

.... 950 Kuru~ ~ Modern desenlerde 140 Kuruş En son moda 175 Kuruş 

------------------------- -------------------------- -
BÜYÜK 

KÜRK YAKALAR 
(Rönar Arjante) A vn.ıpada 

boyanmış 1850 Kuruş 

~~;~~:~~;Ü 1 
~ Son renklerde 1475 R'.urnt_I 

~ 

PARDESÜLER 1 

" Gayet iyi cins 2350 Kuruş 1 

• • • > •••• • .. ~ ' • 

· R .A Q Y Q L i N ile 
Niçin dişleri mutlaka sabah, öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 

defa fırçalamak lazımdır? 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin 
lfrazatile dişler ve diş elleri dol. 

muşt•ır; çünkü yemekler, sigara ve 
kahve geııe ayni tes iri }1apmıştır. 

Binaenaleyh dişleri her gün 3 kere 

bilha~sa remekferden sonr a· ve her 
halde bol bol "RAlJYOLIN., ile fır. 
Ç<!lamak ve temizlemek şarttır. Bu 
sayede dişleri ı de, ağzın da sağlığı 
ve sağl:ımlığı; güzelliği garanti edil. 
miş olur. 

Sabah, ö~le ve akşam her yemekten sonra 2'inde 3 defa 

ile dişlerinizi fırç.tlayınız. 
. .. ... . .. . , : \ . . . . ,., ~ ·: . \. ~ ~· 

Akay İşletmesinden: 
25 llk Teşrin 1937 Pazartesi günü açık arttırması yapılaca2'ı ilan 

e dilen muhtelif cins müstamel eşyanın satışı görülen lüzum üzerine 

lO-lkincite!irin· 1937 Çarşamba j(ÜnÜ saat 14 de bırakıldığı ilan olunur. 
"7267., 

Zayi - Türkiye Milli sigorta şir · ı" .... Kimyager ••""ı 
ketine yaptırmış bulunduğum 263 ı 

numaralı hayat sıgort:ı poliçesini ı Hüsameddin · f 
zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 
•skisinin hiikınü olmadığını ilan e- ı ı Bilümum tabJilat. Eminönü Emlak ı 
tierim. ı ve Eytam Bankası kar~ıslQdı ı 

1uet Hey Hını. ı 
Boyacıkövünde .Mehmet Zeki Adam ı ......................... "ı 

.. . . , .. . ' - . 

r--------------------------------
SÜMER 

B U R SA 
MERiNOS FABRiKASININ 

KROŞE YÜNLERi 
GELMiŞTiR 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

L------------------------------~ 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1 - 22·X·937 tarihinde eksiltmeye konulacağı evvelce ilail edilmiş 

olan Paşabahçe Fabrikasında yeniden ö rtülecek ve tamir olunacak 

çatılar işinin eksiltmesi, keşfi ve şartnamesi mucibince 4-XI. 937 ta· 

rihine ra!!llıyan Perşembe günü saat 15 te Kalnlaşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yap.lacaktır. 

2 - Keşif bedeli "7419.98,, lira ve muvakkat teminat "556.5., liradır. 
3 - Şartnameler "19,, kuruş mukabilinde hergün fnhi3arlar Miıs• 

kirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğündeıı alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık. için tayin olurıan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyon:t gelmeleri Han 
olunur. "7161,, 

• •• 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olaıı 3 adet sigara 

makinesi için teklif olunan bedel lıaddi layıkda görülmediğinden pa· 
zarlıkla alınması karnrlnştırılmıştır. 

il - Pazarlık 6-Xl.937 tarihine rastlayan Cumarte~i günü saat ıı 
de Kabataşda Levazım ve ~Iubayaat Şubesindeki alım Komi 11yonun. 
da yapılacaktır. 

IJI - Muhammen bedeli 30,00() lira ve muvakkat teminat 2250 liradı r. 
iV - Şartnxmeler hcrgün 150 kuruş mukabilinde adı i"eçen Ko

misyondan alınabilir. 

V - idarece alınması mutasavvc:r makineler "Molens, Standard ve 
Müller,. olup bunlardan başka Fırm3 1ardan p;tzarlığa iştirak arzu. 
sunda bulunanların, fıatsız t~klH ve ka\aloklarmı münakasa günün· 
den, en geç 3 gün evvel TGtün Faorikalar Şubesine ibraz ederek 
pazarlığa iştirak \;esikası almaları lazımd ı r. 

VI - !steklilerin pazarlık için tayin o.una ı ~ün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte Yuk&rı da a-lı ger .. ıı Komi'lyoıı .1 gelnıe· 
leri ilin olunur . .. 7216. 

.. - ... 

e. .c e iıaİ~ 
r Çünkü-----.--

1 
Kısa zamanda saçlarınızın dölciil"18

" 

sini önler ve gencliğini iade ed•' -------
Optamirl 

• • Saç eksırı 
ıc•"'etr 

Saç guddelerinde başlıya~ 8 dere~ 
tedavi ve dökülmeyi tevkıf "ıterıiP 
saçlarrn kısa z.amanda kuV~~ OP' 

~)~__ uzamasım temin eder. Herıu s:ıçl~'. 
• taminle yıkanan ve tarana~ etliğ•P1 

f ~ı Kudrelini, taravetini ,,e g~~. 

\ 
1 ı ı- muhafazaya nllmıed 

f· l t·· - f 

Opt amin saçıarln hayat eksiridir • 

1-----------------------ı ı A skeri f a br ikalar 
lıanıara ·---ll5 ton elektrolit bakır 

Tahmin edilen bedeli c74.750• li
ra olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satınalma komis
y onunca 16/12/937 perşembe günü 
saat 15 t e kapalı zarfla ihale edile
c~ktir. Şartname c3> lira c74> kuruş 
mukabilinde komisyondan veriıir. 

1 Talipleri n muvakkat teminat ola n 
. 4987> lira c50:o kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkür günde saat 
14 e kadar komisyona \•ermeleri ve 

f kendilerinin de 2490 numaralı ka -
1 nunun 2 ve 3 m addeler indeki vesa.-
1 ikle tnf'.z.kür gün ve ı:an tte ko m isyo-
na müracaatları. c725·h 

ZAYİ - Nüfus kağıdımı zayi et

tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

1 hi.ıkmü yoktur. 

Son Telgraf gazetesi müvozzii 

Sami 


