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SA vısl' HER YERD ' Her yerde ve her 
zaman soğuğa karşı 

TABİi KANYAK 
Son sahifedeki 

En son Telgraflan ve Haberlerı veren akşam gazetesi lllnı okuyunuz. ·------ -
Vek81etl.erde seferberlik· ilin edildi 

Bu seferberlik A _lATURK'ün verdiği direktifleri 
.ür'atle başarmayı istihdaf eden _sürekli çalışmadı~ 
Meclis bugünkü toplantısında encümenler seçimini 
Yaptı, hükUmet· Pazartesi . günü itimad . reyi istiyecek 
Vergilerde ve memur 
rında yapılacak 

I 

müteahhitlerin 
tabi olacakları 

edilecek 

oluyor 

Pezartesı günü Celal Boyar ı ve onun progro 
m ı nı d lnllyecek olan B ü yük Mllıet Mecıısı 

Atatü rkü dinledıÇ'.ıl g ünde .. 

Mecli; Maarifte isliih Büyük 
Bugün 
Toplandı hamleleri 

Büyük l\ltllet Meclisi bugün saat 1 
on dörtte top1~nmışttr. Bugü~l:ii Maarı·ı . VekAletı• 
top1antıda Adlıye, Arzuhal, Butçc, G genç

ve spor teşkilitını 
etUd ediyor 

Dahiliye, Diı·anı Mtıhasebat,Gilm·ı ı· • k 
rük~ H(lriciye, Maarif, 1ktısad, 1 

1 
Maliye, Milli Müdafaa, Nafıa ve 
Teşkilatı esasiye Enciimeııleri in-

: tihabı yapılmıştır. İçtima lıeni.i.:ı: 

1 
devam etmektedir. Enciimen a::a
lan ve ,.eislcri arasında pek az de
ğişiklik olacağı anlaşılmaktadır. 

Münhal 
Mebusluklar 
• • • •• 
ıçın genı uç 
Namzed · 
Mecliste mün -

hal bulunan üç 
meb'usluğa Halk 
Parit i tar fından 

Saffet Arıkan yakında 
1 Van'a g idecek 
1 Aldığımız hususi mallımata naza
! ran Maarif Vekületi yeni islah ve i
lerleme hamlelerinin hazırlığı için
dedir. Celal Bayar 'm başkanlığı al
tında ve mesai hedefleri içinde Ma
arif islahatt birinci planda gelmekte-
dir 
Ö~rendiğimizc göre vekaletin ye

ni hamlesindeki mevzular şunlar • 
dır. 

1 - İlk mekCeplctde tedri~at prog· 
ramları, randıman ve muallimler. 
• 2 - Orta mcktebler ve liselerde 

l kiııtb, tedris, gaye, randıman ve mu
allim. 

gösterilecek nam
zedlerin bugün tes 
bit edilmesi mu -
karrerdir. Söylen
diğine göre, Be -
yazıd meb'uslu -
ğuna eski Erzu -
rum meb'usu Ne
cati, Kütahya 
mcb'usluğuna es

· 3 - Umumi okuma ve yazma. .... ı 4 - ~foslek ve teknik mekteb_leri. 
~· 5 - Istanbul, Ankara, Doğu Üni-

ki Başvekalet Kalemi Mahsus Mü
dürü Vedid ve Zonguldak mebuslu
ğuna da Sıhhat Vekaleti Müsteşarı 
Hüsameddin namzed gösterilecek -
terdir. 

1 
versiteleri, talebe, doçent, asistan ve 
profesörleri .. 

6 - Yüksek mekteblerin idııresi ve 
randımanları. 

7 - Köy maarifi ve köy muallim -
~L -

8 - Teftiş ve idare mekanizmnsı. 
9 - Devlet neşriyatı. 
10 - Umumi irfan seviyesi ve tek

nik seviye. 
Vekalet, yukarıdaki bu on esas ü

~erindc mütehassıslara tetkikat yap
tıracak ve alacağı projeleri mesaisi
nin hedefi ve aslı üzerinde tetkik e-
sası ittihaz edecektir. Şark illeri için 
ilkten başlıvarak yüksek tahsili de 
iyice yapmak ve umumi irfan kal -
kmmasını temin -etmek için yeni 
bir proje hazırlanmaktadır. 

Bu cüınlf'cien olarak Van gölü ke-

M~arır Veklll Saffet Arıkan 

narında münasib bir yerde kurul
masımctsı kararlaştırılan Doğu Üni
versitesinin mevkiini tayin etmek ve 
buna aid iptidai hazırlıkları yapmak 

için de Maarif Vekili Saffet Arıkan.. 
ile Maarif Yi.iksck Tedrisat Umum 

müdürü Ce\·nd ve Maarif erkanın ... 
dan diğer bazıları pek yakında An
karadan tayyare ile Vana gidecek
lerdir. 

Kız erkek bu sabah 
izmirden geldi 

Melek, yahutta Kenan 
nedi yor? Yazısı 2de 

Amiral Vasıf'a ve söz 
Sahiplerine ceuap veriyor 
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Vergilerde ve memur ma- Rum mallarile ! 
d d "'. 'kl'k Kira bedelinden 

saba 
e di aş arırı a egışı 1 Borcu olanlar Milletler arası 

Vaziyeti ve frarttl --------
(I ind ıay/adan devrım) jon dördüncü derecedekiler 3,4, bi- Melek, Yahutta, Kenan Radikal sosyalistlerin kongresi.'\.' 

.ırnzanç vergisi dışında sndec~ tay- irinci, ikinci. üçüncü, dördüncı.i, be- Maliye VekAletl bu hu• de M. Delbos'un söylediği 0ut~~; yare \"ergisi almacaktır. H~yvan ver· şinci ve on dördüncü derecedekiler susta dUn bir emir Dün ve evvelki günkü sayılarımız- <lığından takibat .,.apılmıyacaKtır. . •etw 
ı · bugünkü rnilleUerarası vazı) gısi de indiritecek, mütenhhidierın, l 4 emsali ile osli maaşları zarbedile- gönderdi da Şaziye Melek isminde Istanbullu Yalnız Armudludaki nişanlısının a- tenvir eden beyanat olmuştu. f't~:~ 

doklorların, avukatların, scrl:;cst iş 1rek aylıklarını alacaklardır. ",_ Maliye Vekaleti, Rum mal- ibir genç kızın erkek kıyafetinde gez- ilesi isteı·se şahsi hukukları nokta- sız Hariciye Nazırı kongrede d...-_ 
yapanların vergileri ile bina VPrgı- Ancak bu derecelerin yukarıda i- larilc kira bedellerinden borçlu bu- mck, ve tıpkı dc:W.kanlı gibi hareket dsı_ndan dava ikame edebilecekler - serbest bir lisanla d'iyeceğini defl1'~ 
]eri efe yeniden tetkık olunacaktır. şaret ettiğimiz noktainazar ve pren- lunanlar hakkında veni bir karar etmek merakile hasta bulunduğlı- ır. f 
Malıye Vekaletindeki bürolar, bu !sibe göre tadili muhtemel olduğu gi- lvermiş ve dün Deft~rdarlıi!a tebliğ nu ve burad. a ta.nıştığı .iz.m .ir' Ar. - Bayan Melek sözlerine şunları da ırH. k"k t" . • sakl 

1 
? 1\HUel· 

~ dl d b k ı . . . . a ı a ı nıç ın • ama ı. .. ,_;, h~_sust~ ?ld.~k!arı tebligat dahilınde bi, on dördü~cü dereceni? kal~ır~- / etmiştir. Bu yeni emre göre badema, mu u zenpnlerı~. en . ırın~n. ·ız_ı e ılave et~ıştir: . b . l b ka ler Cemiyetine dahil bulunan ~ 
etud. lerını sur atle terakki ettirmek- ması veya aslı maaşın 15 lıraya ıhla- bu kabil bor"lular, borçlarını, her evlenmek u_ze_ re soz_ lcştıklcrın. ı, nı - c- Rıca cderım, enım e u - d 

1 
t k C . t . mis ola 

t d l d 1 ~ ı k ş ıı.~ 1 - (K d 1 1 , B" . d" 1 ev e , eza o emıye e gır rıf c ır er. ğı da bu ihtimaller dahilin edir. hangi bir amlsnndığına yatıramıya- şan a~ma_ ıçın . azıy.e :'~~ :gın e- ar rneşgu oma) ımz... ır ış lr o - !başka bir devletin _ kücük ve ıa' 
MEMURLAR BAPFMİ l PAZARTESİYE KADAR caklardır. 1\falsandıkları da bu kabil inan) ısmıle İzmırc gıttıgını, Armud- du, Gazetelerde başkalarının mace- b " . .. . .• . 

1 
_ • edi)'ol' 

B 1 ı d · ld y "h t c 1 k "d ırısının - uzerme ıucum .. , ~-arada Maliye Vekaletinin n .. ;n. Celal Bayar, diğer bütün vekalet- borçlar için te\·assutta bulunamıya- u ~ nışan yapı ıgı~ı, nı ay~ ~m- ra arını okuma· hoşuma gı er am- ıK .... k d 
1 

· y d ğ b teca\Tll 
cı mı.ıhim meşgalesini d memur ba- )erde '"'apılacak müstacel işleri de caklnrdır. hurıye.t Ba_yr.amı.mu.nase.betıle n.ı - ma, kendi maceramı uzatmamanızı d'~çu ·k .. e~ketidn ulgtrla ~hı kulı 0ı8rıı) ol 1 1 b ş . . . .. ıgeı uçu ev e erı n .... rcnılcrinin yeniden tesbiti te~kil et- sıınya koyarak alakadarlara tebli _ Boıçlular, istedikleri takdirde şan ı~ı.e ırlıkte Izmıre men _azıye rıca ederım ... Hem herkes benım yu- k k t n·· _kl . d··şu~nduf\l 
mcktcdir. Bu proje Büyük Millet gatta bulunmuştur. Bu tebligata gö- bor"lnrını posta ile borçlu bulunduk- • e :gı s.an .u .an tanıyan ır a- zumc nıcın yıyece gı ı a ıyor. .. F k~ t ı· 

1 53 
oJsll M: 1 - 1 t b ld b k .. . . . k "b" b k ., I or u uvor. uyu crı u ıı 

~ d t ı k 1 tt B d b.. . d ~ .1 . . ? B yor. a a ne ıce ne o ur r· Meclisine vc-rilmiş olmakla beraber re birinci, ikinci, üçüncü merhale _ Jarı mnlsandıklarına gönderecek • ınm vazıye ı nışan ı ıza ana ı- en c ır ınsa n egı mıyım.. e- M"ll tl Ce . ti . k bir dS 
ılzerinde Celal Bayar kabinesinin lerde bac:arılacak işler tesbit oluna _ lıerdir. ğım •. _nişanlısının kendisi gibi __ bir kı.z nim de bir hakkım yok mu? .. Elbet- ı b 1d.e .erd' . 1mı~e 1mısa dın~il ıni? .. 

k )' ı ld - ı k t . N" ·1 hak. "k t cı ıı· ın ırı mış o uvor eb • no taı nazarına göre tadilat yapıla- cak ve pazartesiye kadar Başveka - Bu suretle gelen paralar, muhase- o. ugu?u an ıyan ·ızın mu ecs~ır te ~evcrım... ışan. ımı ı n en M. Delbos, kuv\·ctli bii.vük de\~<· 
caktıı. Ce!ôl Bayar sistemi "memu:- Jete bildırilccektir. Celal Bayar prog-ıbelerce alınacak ve milli emliık d'i- b'.: ~:a~~yette hemen Armudi uya don- sevıyor~um .. v~. s~vıyorum... . . lctlcrin de \'azifelerine işaret etı1l"'. 
lor hakkında: •Çok emek, yuksek lı- ı . . .. el • r rektörlüklerine malumat verilecek- duğunu, kıı.ın ark~sından Armudlu- 1 Ben ılk tahsılımı de, orta tahsılı- tı"r. Bo""yle bı"r devlet harbı" ıs·-teı1le~ . ramının umumı çerçevesı ıçın e )C • . ı1.. k'" ı·ı . · · · · k ıh· yakat, çok para, az memur, prensı- 1 k b . 1 . t . . ... l\I tir. Bilfıhara makbuzlar da bordu- ya gıden Şazıye nlele ın kız ve ı e- mı de, hsc tahsılımı de erke e ıse- lı 
b" . . "hd f k d" K a aca u ış erı pazar esı gunu ec- • . t f d r l hb .. . l d h. b" k meli. Fakat harbe hazır olrna · ~ mı kıstı _a etdme tc lkr.h anunun lisde programını irad ederken izah lara derhal gönderilecektir. n ~ra ın ka.fnpdo.lıds~/a.pıfank ıt a.rAdu- sıba tıık1 ad yaptıbm ... \'ek ıç ldır _me - ğer kendisini harbe icbar ed~rle Ilı 
ger encullK!n e, gere eyeti umu- d kt" __ -· zerıne tev ı e ı ı8ını , a a or.. .. a te ar a aşım enım ız o ugumu b ırr.e 

· d b k . d e ece ır. y b" t 1 d .. d 1 d girdiği zaman düşmanı yene ı __ ,,·'""~ mıyc c u n~ taı nazar an tetkiki Bilhassa ş• k k agı: ır suç mcvcu o _ma ıgın an an am~ ı.... ~ . . ,.~ 
ve tadılc ugraması muhtemeldir. Nafıa, Ekonomi, Ziraat, ır et asasını polısçe serbest bırakıldıgmı yazmış- - Şımdı kız olduğunuzu ıtıraf e- ondan sonra insani hakların, ytı ~ı· 

Maarif, Adli e Vekaletlerinde başa- gayelerin müdafaası Jazımgel~ .• ı Meclisteki projeye nazaran, sh-il tık. diyor musunuz? . . ff!"p 
rılacak "Ok mühim işler vardır. Bü- ni düsmanına kabul ettirmel ı. 

memurlar için on beş derece tesbit ı·· b ~ 1 ' f d"l k Böyle tuhaf bir maceraya atılan - Ne yalan söyliyeyim ... elbette • ·altı' 
edilmiştir. Birinci derece 150, ikin- kun ukış er t?lsnı 1~ lı ebe:·, sıra~ı~a Soyan d·ırekto"r Şaziye Melek. bugün saat 10 da fz- kızım ... Fakat hissen kız olmayı ka- bu gayelerden uzak kalarak ~--if!l 
· d 125 .. "i .• d 0 a·· onma suretı e p an ı ır mesaı sıs- 1 d 1 A r t :ı s· b 

1 
t Ç k k b" kendi nefsini düşünen ve ken 1 ~ • <"ı erece , uçı ncu erece l O, or- ... d b 1 kt A • .. m r en ge en na ar a vapur~e ır~ u e mem... o ya ın ır zamana .. ıerıı 

d · .. d 90 ıv-.. • . 
1 
temı ıçın e aşarı aca ır. zamı uç k . 1 h . . k k d 

1 
k k F k""l . d bir fenalık gPlmesin di'-'<' rntı .r uncu erece , ~ıncı derece 80, r d . k b" t r d ecıye ge n:iş, ve şe rımıze çı mış- ı a ar Iu u a u tesıne evam e- - ol gt"" 

altıncı derece 60, sekizinci derece 50, 1\afy zl~r m akyde~lı ka kınc alra ın ~n (Birtnci sahifeden devam) tır. diyordum ... Hhlfı da kaydım vardır. diyen uysalhk eden bir devlet ~r \·ıJ· 
doku d ec ıse sev e ı ece anun arın yır- dular çıkmış, onun üzerine Londra - S hh . .. d d•Y• . . korktuğuna uğrar. Son seneıerı!ld:.ır: 

30 zunc~k. e:eace ~o. 2onunc~ ?.er~~ miyi gereceği tahmin edilmektedir. dan bir heyet gelerek şirketin mua- Şaziye Melek, seyahatini yine er- 1 h atım kmusaa Re ~tme ıt :rn se- kuatı çok biiyük ibretlerle dotıı .• 
ce , on ı ıncı erece 5, on uçuncu ~ melfıt ve hcsablarmı kontrole baş- kek clbiscsile yapmış, koyu nefti bir ya ate çı tım. .. u an o a ar er- .

1
• 

1 1 
d 

1 1 
ha~a 

derece 20, on dörduncü derece 10 li- Batvekalette yeni keklestim ki, bu kadar sene erkek I an ec i ınc en ıarp o uyor. " lamıştı. Bu teftış esnasında şüpheli kostümle lacivert bir fotJr ~apka - dan şehirlere bomba yağdırıl'.\ r 
ra asli maaş kavdt;tmektedir. Bu de- bir bUro senedler, sarf yeri belli olmıyan ev- ,gıymiştir. yaşadıktan sonra şimdi te~rar kızlı- Zehirli gaz kullanmak en koln) 11' 

recelerden altıncı, yedinci, sekizin- Muhtelıf vekaletlere aid muşterek rak bulunmuş, müdür sorguya çe- Vapur Sirkeciye gelir gelmez et- ğa dönünce kat'iyyen mes'ud olaca- vasıta sayılıyor. Akdenizde ı.or' 
ci. dokuzuncu. onuncu ve on birinci işleri tedvır etmek üzere Başveka- kildiği zaman kaçamaklı cevaplar rafı saran gazeteciler ve öbjektifler ğımı zannetmiyorum ... Kemalpaşa-

1 
k 

1 
. b" ·? 

derecede olanlar maaşlarını 2.8, on 1 tt · b" b .. k rul t B da, askerligyimin tecile tabi tutuldu- ı yapı ıyor. Hangı ırı.. dil( 
. e e yenı ır uro u muş ur. u vermiş ve müşkül mevkie girdiğini karşısında ço~ serbest bir ta\•ırln poz Fransız Hariciye Nazırı, Ra J: • 

ikinci, on üçüncü derecedekiler 3, büro bugün işe başlamıştır. anlayınca şirkete gelmemi)•e başla- alan ve konuşan Şaziye Melek 17_18 ğunu söyledim ... Kabul etseler ve sosyalist bir meb'us sıfatile. 
0 

f~t·"' 
,,,,,,, ... ,..,,,, .... ,,,""""'""''""'"'''"""""""'""""'"ırr""'rrı'"''""'""""''" ... '"'' ... "'"rrı"'"""""'"'"rıı"""''''"''"'" mıştır. Müfetti .. ler bir kaç gün bek· yaşlarında buğday renkli zayıf bir ve erkekliğe J.:abul etdieceğimi te - l •rnıı:- ıv· • h d ~ · min etseler derhal seve seve asker- nın kongresinde bun arı sa~ )t b\l e iz e aA 

1
• se !emişler, Kari Satzer gelmeyince ,genç erkek gibi hareket etmekte - ve her türlü hakları çiğneyere c•· 

d · el 1 ıa· lik yaparım.:ı; h ıe 
iken isim evin en aratmış ar, o za- ır. hareketlere varanları mua a .• 
man bu adamın aılcsile birlıkte ve Kendisine sorulan bir çok suallE're Size son sözüm şudur: mekten çekinmemişti. Belki ı;aı 1~. 

a 
(Bi1inc~ sahifeden devam) 

hır kaç kere ateş etmiştir. Mermile
ı ın düşmcsilc ~ i.ıksı:len su sütunları 
s, hılden sarahatle gbı ulmüştür. 

Paris, 5 (A.A.) - Bahriye Neza
reti, İmerethie vapuruna refakat et
mekte oJan Fransız muhribinin bir 
1ahtelbahire ateş ettiğine dair Mad
rıd'den verilen habcrl r hakkında 
malômatı olmadığını be •an ctmek
tt'dır. 

Barcelonn, 5 (A A.) - Bir asi tay
' nre filosu, dün öğleden sonra Ara
gon eyaletinde kilin Barbastre mev
kıini bombardıman etmiye teşebbüs 
etmisse de hiikiımct tayyareleri hü
cum ederek asilerin iki tayynresini 
düşürmüşlerdir. 

INGİLİZ POLİTİKASI KARŞI
SINDA iTALYA 

Roma, 5 (A.A.) - Havas Ajansı· 

u 
'nın muhabıri bildiriyor: 

İtalya efkiın umumiyesi İngilte
re'nin İspanyaya karşı hattı lıar<'kc-
tini değiştirdiğini zannetmekte ve 
bu ycnilıği muhtelü hislerle takib 
etmek tcdır. 

Köstence yolıle memleketi olan Çe- ve İzmirdeki evlenme macerasına Bayan Kezbanı çok seviyorum ve ye Nazırı sıfatilc mescliı parlaıl'I ~ 
koslovnkynya gittiğini ôğrenmişler- mlisbet cevnblar veren Şaziye: hala da seviyorum.. . toda söz söylemek ıazırngel~~:e-
dir. - Ne yapayım, erkek kıyafetinde SEVGİLİSİ BİR MUALLİME İMİŞ! daha başka bil' dil kullanırdı, . 

1
\ 

Şimdi Londralı müfettişler müdü- gczmektC'n ve erkek hareketleri yap- Diğer taraftan aldığımız mal(ıma- ceksiniz. Ne olursa olsun, J-Tarı~ c 

rün hakiki açığını tesbit ile uğraşır- maktan o kadar büyük bir zevk du- ta göre Bayan Kezbanın Armudluda Nazırı, fakat ayni zamanda sc;aı;Je 
larken Adli ·e de kanuni yoldan ica- yuyorum ki.. bu, belki bir hastalık- köy mua}limesi olduğu ve İstanbula bir meb'us ve fırka adamı sı 

1111
• 

beden muameleye tevessiıl eylemiş ıtır. Fakat görüyorsunuz ki. başka tatil ayında mezunen geldiği vakit söz söylerken M. Delbos'un be~aıırı· 
\·e şirketin defterleri üzerinde tetki· türlü hareekt etmek elimde değil, tesadüfen tanıştıkları anlaşılmıştır. tını çok hararetli, söylediğine ı~l • 
kat yapılmak üzere bir f'hlivukuf demektedir. Bayan muallime, şahsi bir davası ınış bir hatibin sözleri diye kar ıı111 seçılıniştir. • 1 Şaziye Melek hakkında İzmir Ad- olmadığını ve kendisini aldatan Ba- ınamak, bunlarla alakadar o1tn8 

Londra"nm Franco nezdine tica - St1çlu müdürün Çekoslo\•ak:;ad,m liycsince amme hukukunu alakadar yan Meleği dava etmiyeceğini söy- kabil değildir. cıl· 
ret mi.ımrssılleri göndermek husu- getirtılip gctirtilmiyeceği açık mık leden bir iddia ve suç mc\'cut olma- lemi.ştir. Burada ıa~ımg2lenlerc .1uzı~)·.ı· 
sundakt kararı İtalya tarfarndan ta- tarile yapılacak tahkikatın vereceği I duğu kadar hntılatılıyor kı t~ ,·e-
kıb edılcn sıyasetin isabetlı olduğu- neticeye bağlıdır. Trabzon limanı Belediye da Y<'r almak, İspanyanın için e 11ef 
nu goslcrmcktedir. Bunulna bera - 1 E 1 b. k·ıd ya kenarında bir yere rnşere~ iStt"' 
bcr !ngiltere'nin İspanyadaki ital - MU t r k pasaportla 8 1 ır şe 1 e 11AemurlarlRlR hangi bir vaziyet ihdas etrne~. 
yan ve Alman nüfuzunu kırarak ye- ls!ah edilecek lVlj venlere miisaade edilmiyecektıı,tı''~ 

seyahat ol h ıc: · 
rinc kendi nlifuzunu tesis etmek mf Hükumet, Trabzon limanının esas- ~ekau .. flu••g"'u•• İngiltere ile Fransa bu l ·.,,.i"i · t d"'" ı k d Hükumet. ilmi tetkiklcı, tahsil, d tc~· ıs e ıgı soru ma ta ır. lı bir transit limanı hi!line sokulma- ve daha başka noktalarda a 11\·ıı iade! ziyaretler. spo · maksadih Av- Aln1:ı J 

Lavoro Fasc:ısta gazetesi, bu hu- d k T. 11 jsınn karar vermiş, bunun i"in icabe- Alel(ımum Bdediye memurlan, mesai etmişleı-dir. İsterse . ı· , ... bt• rupaya gı ece itr c erp en az b0ş 'l; 1 "" 
susta şoyle yaz.ıyor: kişılik kafıle halindi' olmak şartile den her fedaknrlığı yapmayı da gö- kendilerine diğer Devlet memurları da kendine uzatılan sulh e ın fr~ıı· 

•Egcr İngiltere'nin maksadı, bu . k 1 1 

1 

ze almıştır. gıbi tekaütlük hakkı verilmesini ar- edebilir. Çünkü Almanlar.ın, ~.:ıerf~ müşterc pasaport a scya ıat imk.i- cu 
1 ise bu maksadın ddc edilmt>si ic.in k .1 k 1 1 k Liman Umum Müdürlüg'"ii tarafın- zu etmt>ktedirlcr. İzmir Belediye ı;ızların biribirlerini takdır. ,.,t J:. nını \"erme· sureli e ·o ay ı gös - r " 
pek az şans vardır.>. termive karar \ermiştır. dan Trabzon limanının ıslahı etra - memurlarının birçoğu da bu istek anlaşmaları zamanı gelmiştı ~8di· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~= ~~~~~~-·~~~~~~~~ fında yap~an praj~ bu e~s göz ö- ve dileWerini ~iıkadar makamlara Nutkun c~~~ı bunI~d~ d~ 
Bir cürm Ü 1 Ramazan 'I KOÇUK HABERLER 1 nünde tutularnk hazıl'lanmış ve ve- iblağ etmişlerdir. kal sosyalist Nazır sulh yo~~;tiJ:B' 

1 

kalete ,·erilmiştir. Vekiılet, projeyi İzmir .Meb'usları da bu işle nl:i - faaliyetlerden bahsederken 1' iS' 
Meşhut! B · •• b J d l * !ngilterede çok kesif bir sic; hü· en kısa bir zamanda tetkik edecek kadar olacaklarını ve memleketin nın da hizmetlerini hatırlntrrııı .. 0ı:ii 

ngUO aş a 1 ıküm siirmektedir. Bu yüzden Manş ve Trabzonda derhal tesisata ba~la- bütün Belediyelerinde çalışan me- temiştir. Görülüyor k~ . ~~~e e· 
Cıhnngircle oturan Kemal cıdlı bl- B nacaktır murların ve ailelerinin ıstikballeri- Fransanın harici siyasetını 1 • b.r· ugim ramazanın ılk günüdi.ır. Ra- denizinde scyrusefer tamamilc dur- · · ·çın 

risinin karısı kocn.:ıından gizli olarak mazanın baı.;langıcı dün gece top a- muş gibidir. Trabzon li~anı, geı:ek dahili tica- nin ~en:'.in edilmesi i~in k~ndilerine ıdcn Nazırın katolik kilisesı ı utJTlıı • 
c.czacı Cemal adlı bir erkekle gayri- t 1 -k h Ik 1• h"l . • . * Brezıl,.·a kah\·e ihrr.catı idn 

1
retin, gerek Iran ve cıvarı memleket- teknutlu khakkı \•erılınesı yolunda kaç kelime si>vlC'mevi de un 

b ı ar..ı a a usu u veç ı e ılan edıl- ol ' ' • b " . k · ·r · · t bb .. ı d b 1 kl ı ı d r mc rn mümıse atta bulunmıya baş- . , . d . k . . d mevcut biıtün kayıtları tamamilc kal- lerın ır transıt mer ezı \•azı esını eşe us er e u unaca arını va- mı~ o ması mana ı ı . I 
l K ı . "hb .. . b mış, a~nı zaman a ımsa \aktı e .. ~· .. T b d b .k. d"tmı·şı~rd"ır. Ah-e~"'s" anw·, ema ın ı arı uzerırc za ı- d t goercegı ıçın ra zon a u ı ı cep- .... ~ 

11
• " 

top atılmıştır. Ramazan bıtinciyc ka- ırmış ır. . . . . . y b h B 
t i ahJakiye memurları dun Kemali•ı * Fransız H. rici'"'C Nazırı Bel _ heden ve a)Tı ayrı yenı tasıc;at )a- akında, u ususta üyük 1\Iillet 

111
., 

d 12 d b dar imsak zamanları ve bavramda .J l kt M ı · b" k ı· h ·ı lf t 1 
l"\:tn c saat e ır araştırma y p- .J grad ,.<' Sofyayı ziyaret cdect•!.ctir. pı aca ır. ec ısıne ır anun avı ası verı e- İS an UI yo a ·r~ 

1 k 1 1 atılacak topların masarifatı Belediye · · k ti ·· l kt d" ~ • mı ar\'(' cezacıyı ·aryo anın n tın· den alınacaktır. *Dun \'at na hı)ancıt cürmün.fon lcegı "U\'Ve e _s~~-enme c ır. asfal uep.Zab• 
da yakalamı !ardır. Suçlular Atili- Berlinde üç kışi idam edilmi;.tir. Beş yUz cemi muhafaza Jı 
ycv.-. \"E'rilmis!erdir. Şehrin Eminonu. aevoğlu. Kadı - * Alman ,.e İtal)dn Hükull'C'tle· ve ta lr edilecek U:? 1eri ziy r e edenfer- me İ için r ı: 

ey it 
-·- köy, Ad, !ar kazası gıbi kalabalık rile mı.izake<.>ı krde bulunmak iiz-:re . den ne k d r ücret 1 İstanbul vollarının asfr.l_t o~ıısf • ·d . mıntakalarında sahura kalkmak ı"çı·n Müzeler idaresi yaptığı tetkikat 1 cak? .J n .. za n 1 amı Tokyodan B rlin \"e Roma\a bir Ja- a ınf' ı"nşas•.n" başlanılabilmec;i içı ıclL. 1 O nctıcesinde şehrimizde mevcut 750 ... ta lehi davul çaldırılmıyacak, sküdar, Fa- pon heyeti gcinderilmcktedir. camiden beş yüz küsurunun muha- Badema Topkapı müzesile milli yapılacak caddelere rastııyıın ıııl1, 

Haydud başı Seyid Rıza ile avme
~ınm muhnkec>mlerine dün d<' Ela
ıizdc dPvam cdılmiştir. Diinki.i cel
sede> müddeiumumi iddianamesini 
okumuş ve suçluların idamlarını is
tc mic:tir. Muhakt'mc, 5ucluların mü
clafcıalnı mı yapmaları içın yarına bı
r .. kılnuştır. 

Meclise veriBen yen· 
bir kanun projesi 
Bütün endustri foaliyNım k::mtrol 

tıhin bazı yerleri gibi nisbcten ıssız * 1942 de İngiliz donanması 2S en fazasına karar vermi<;tir. Bunlar, c- sarayları ziyaret ed('('ek olanlardan fon, elektrik ve gaz tesisatınr~ııırı'I ı ı 
ve tenha kazalarda eski an"aneye bu büyuk dretnot, 10 kruvazör, 9 tay- snslı surette tamir edilecektir. Bu a- ellişer, Ayasofva Müzesinden yirmi yn kaldıı ımlarının altına _a atJfl ıı· 
ytl da dPvam olunacaktır. yare gemisi, 150 torpido ile takviye rada Süleymaniyenin bazı yerleri,, !beşer ve clıh'€r miizelerden onar ku- hususunda BC'lediye bıı tcsısc;irl<ct. 

edilmiş olacaktır. Edirncknpıda Mihrimah, Azapkapı- ruş duhuliye alınm·ısı ve sıhhat iş- lfıkaclar bulunduğu idare ve ) 

Y mür caa 
a ında veri en 
akrir 

lerile alakadar olanlardan hiç duhu- 1 . 1 b ıanııstır· ~ 
1 * Belçika Hariciye Nazırı, knbi- da Sokullu, Çarşambada Mehmet A- ler e muza {ercvc> ne; .. .. JlL1J: 

· t k,.1 ı·ı . t' y n- "k s· E .. b . liye alınmaması hakkında hükumet- İ"tanbtıl Aslı"yc 3 unctı nevı e::ı • e memur ec ı mış ır. gn, .ıx·şı taşta ınan ve yu camı- ~ 

* B 1 d . . , . 1. k k . . t . t .. 1 k . çe yeni bir kanun projesi hazırlan - "!Iaı...kemesı"nden·. ı·•' e: e ı) e ıs~ım a ·omısyonu lerı amır C' tırı ecC' tır. ı• ro " 
mış ve Meclise verilmiştir. 8şa ~afr~~~~:!ş<lc~:e~~~~~~iı~mlak Mü- Bir çocuk, bi iddia l Kırk çe me u!arı lşıtc~::::~ 51~~-d:: ~~~: zı~;;~ı Yapılan tetkiklere göre memleke- 1· b 1 t J1 •·· " * stan ul Maarif Müdürlüğü bi- Ve b·r takı·p U laka esilece . rafından Şehzadebnşı knpda 11•tı1'11· timizdeki Musevilerin sayısı yüz elli • k 

8 
• ıı 

l
nasının asrı şe ·le ifrağı için esaslı Samatyada oturan Mazh::mn oi!lu Belediye hiç bir itirnzı dinlemiyc- lesi Karagöz sokak 7 No. k ..... co1i bınc yakınd1r. Halen yabancı tebaa- s ette t., · · k ·ı · t· •~ h C••· .,, 
uı ... mırıne ara rverı mış ır. d k' N r k 1 - rek c."'mı·, kilı"se, şadırvan, resmi da- Ali Ruşen aleyhine ma bOcJ'' d ı d b ı k · t• 14 '-"aşın a ı Tec:et, sını ta a dı!!ı " 

1
,.

11 
... " ... sın an o up a urnya ge me • ıs ı- * Kanalizasyon olmıvan semtler- .J ~ ~ • •• ı ·1 h • b . ·ı açı " r" 

ol için ana ve babasından azar isitmiş, ıre ve muessese er ı e ususı ına- 37-700 No. lu dosyası e··ı ,'-1·11 ıaıı· yen Yahudilerin burada ,_,erleşmesi- d k" ı:gamal n Beled· t · · )'' 
.J , e ı a rı ıyece emız - ·· ·· - "d k · · · lardaki Kırkçeşme ve Halkalı sula- da davasında: Müddeın e bı·ıe ne esasen mi.ısa::ıdc edilmC'mE'ktedir. ,1 tf ·ı · f k " ··1 ·· - teessurunu gı erme· ıçın· ge7 '"ııye b .. d k . k • 

1 
bnse . 1 .ıi 1 e ırı mesı muva ı goru muştur. k k kt K. dl b" .. t rını u ay ıçın e esmıye ·arar ver- metgahı meçhul oması ;} ..Aı v • 

Hatta Almaııyadaki hicret esnasın- * Tarihi kıymeti haiz Rlistempa- çı mış, so n 3 azım a ı ır•sı :ı-
1 15 

~~ J<B' 
rafından iğfal edilerek evine go!ü- miştir. Bu sular şehrin her tarafında va arzuhali iliınen teb 1 tafll<i • 

' da buraya pcık mahdud miktarda şa camiinin ntındaki bütün dükkan- 1 . . d ki 1 ayni günde, nyni saatta kesilecek- lıalde cevap v"rmemiş ve ııh1,cı1'c rü mı.iş, 15 gi.ın ora a sa ı tutu muş ... :-
Yahudi kabul edilmiş, sonra buna da ]arın istimlfıkilc orada güzel bir hol • ıı·r. Anc.ak bunun ne gün yapı1acag'"ı gu'"nu·· 1·ı;. 111na rag~men de nı ,_t.

1
od3 

ve iddiaya göre Kazım çocuğa teca- u :-" 

meydan \•erilmemiş olduğu gıbi, Le- yapılın~sı .knra_rl~ştırılı~uş~ır. viizde de bulunmuştur. Neş'ct dun Bclrdiyece mektum tutulmaktadır. ye gelmemiş olduğundan }l~ış.JTI cı• 

tmck, bu faa'ıyetin rasyonel ılerle
rnqsıni temin c tmck icın Dcı\ l<.>te, 
mücssesata şahıslar-:ı nıd büti.ın sa
nayi yerleı inin muamela~ v.? hesap
larını kontrol cdcbilr, ek maks<ıdi!e 
hazırlanan mühim biı kanun layiha
sı Meclise veriırni~tir. Bu liıyıha ya
kınd:ı kanuniyet kesb( r'ccc•ktir. 

histan Yahudılcrinin meml<'ketimi- * Hukumetımız.le bır tıcaret mu- Kazımın e\·inden kaçmı)a muvaffak Şükrü Kayaya mat- gıyap kararı ittihaz ile -~ti 8 J;llıı~ 
1 
ze hicrC't takbi de kabul edilm<>mış- kavclesi akdi için buraya gelen Le- olarak tekrar baba ocag"ma dönmüs.. .., t 10 taJıkıtl .;el'' 
tir. tonyo hc>vC'ti dün Ankaraya gitmiş- f k b . k" h.d. . d 1 bUS n h diyesi nın_ 14:12_-93 ı saa . . Ali l'.?tl\c' 

153 bin lirahk bir lht"JA tir. a at u çır ın a ısevı c an at - verılmıştır. Mumaılcyh h1'eıı· • 1 8 
Mnamafih Yahudi muhaceretine 1 B d . . . mıştır. Bunun üzerine Kazım yaka - Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın meı.kür gün ve saatte rrııı ni G 11 

davası ime) dan \"C'rilmcmcsi hakkında Ma- * . a)r~m a l!;t;ılcrıne yevmıye 1 ınnmıc;, tahkikata bac;lamlmıştır. bu vekalete tayin edilmesinin onun- !gelmesi V<')a bir vekili lc.30~,9bır~ 927, 928, 929 yıllarında dul yetim nisa Mı:b'usu Sabri Toprak tarafın- ,·ermıven ıc. yerleri te~bit edilmi~ - cu yılını tamamtamnsı hnscbile Tı.irk d . k takdırdc ~01 v 

ve mütekaidlcıın onar yı11ık ma,!:- ,dnn vc>ril('n takıir Meclisde Aid ol- tir. Bunlar, .• rın Adliy<'ye verilec<'k- ipek böcekçiliği matbuatı ·adına kendisine güzC'l ve ~r;~sı ve a s;1a~erneyc f!1ttll. 
ları vetilırken vukua getın1cn 1" ·3 duğu enciimenlcırdc tedkik edilmek- !erdir. Memleketimizin müııasib bir ye- kı •metli bir mad,..ni plak hediye e- 1 ta ı ı at ~e mu hkik• e b 
bin 21 lira 63 kurusluk bir ihtilac; ve * Çarşamba Kovacılar camii bah· rinde bir ipek Böcek~iliği Enstitüsü dilmiştir. Pliıgın bir vanında onuncu lunarak hır dıılıa ta ' ı ~ tc 1 ;;tı 

t · • d I tedir. Bu takririn kabul veya redde- ı 
1 1 1

arn ı " zımmc <' para {!ccırme aavasına ün ~sinde yeni bir çocuk bahçesi ku- /kurulması ve ipek böc('kçiliği üze- yıl kelime· }rılc Vekiıletc tayin tari- kemeye knbu o uı • . ıiı.erc 
Agır Cezada ba~lanı!mıştır. Suçlu - dılcceğı hakkında kat'i bir şey söy- çcsinde yrni bir çocuk bahçesi ya- rinde feni ve ilmi nrnştırınalar vn- lhi ve diqcr yanında cTürk Matbuat makamına knirn oıınak 
\. r 14 kişidır. ılenmck henüz mcvsimsizdir. 1 pılncakf ır. "''iması knrarJnştırılmıstır Arkadaşlara cümlesi yazılıdır. olunur. 



3 - 8 O N T E L G R A P - S lklncitetrln 937 s - . .. . ~Hindistan c~vizilEn iyi, en UCUZ mal yolu :cHaı~1~1~~~,ru-ı 
~nayı m uesseselerı Muz ve . . 1 . . · h b -

Ç k . . t 1 . . Portakal •.. : . Sanayı yer ermm vazıyet ~:r,eahr~ Ramazan 
ıra I iŞÇi ve US a arı ıçın Bu ki• meyyalarl pıyasa• k k t 1 d•ı k cAlencn nakzı sıyam• edenlerııı 

b ki 
ya çok g~lmefie batla~.1 ve evr a 1 on ro e 1 ece kellesini uçuran eski Ramazanlardar rnec urı· kurslar açaca ar .:S~ seneni~ ılk po.rtakal ma~s~lu • -- elimizde boş bir baklava tepsisin~en 
buyuk partiler halındc şehrımıze • • A başka bir şey kalmadı amma yme 

~ ·-- - - gelm!_~t~r. Henüz dah~ çok sarım:ra~ Iktisad vekaleti bu yenı teşkılaf misafirimiz hoş geldi. Gupegıindüz, 
l\ lll' l n il tt b l k ve kuçuk olan portakallar peraken k 1ıerkesin gözü öniinde yenen orucun s ara ıvıar a aş anaca 'mu- de 5 kun:şa her tarafta satılmakta- i-in lüzumu kadar memur alaca cezasını alıırcte bırakmadan güna-

Q//iml • • l• 1 f t •k d k dır.. . \' hının hesabını dünyada temizlemek erlnl VQ lter QS l e ece Dığer taraftan, geçenlerd: bır par- Her türlü sanavi imalfithanesi ·:e fabrikalarımızda en iyi ve en ucuz isteyen eski Rama=anlardan dudak· 
t - ti getirilen ve Harbi _un_rnmı senel~- mal elde edilebil~sini temin etmek için İktısad Vekaleti yeni bir ka- larımızda biribirine kart§'lltı§ biraz 

: ;:~<!~etimizde mütehassıs işçi - rini arttırmak üzere bu kurslardan r~nd?nberi .:m:m1e~etı_mıze pe~ ?e~ı- nun projesi hazırlayarak Büyük Millet Meclisine yermiştir. Bugünle~de pastırma, biraz reçel tadı var. 
a d ıstıtmek ve amelelere, çırak- açmıya mecburGiurlar. rılmıyen buyuk Hın_dıs~an ce\.ızı _)e- Büyuk Millet Meclisinde müzakere edilecek olan bu yeni projeye gore 1şte bugün bu hatıra artıklann · 

ati . a Çalıştıkları zümre dahil ve Ayni sanayiden olan ve araların- \mişlcrinden de yenı bır part~ _pı~a- İktısad Vekaleti, gerek hususi sermayeli olan \'C gerek sermayesinde kıs- dan biraz gevi§ getırmck istiyonız 
'l'er~ınde muhtaç olduğu malumatı da 100 kilometre uzaklık bulunan , saya çıkmış~ıı:: Pe.rakende dıl~ı 5 men veya tamamen Devlet iştıraki bulunan vasıtalı ve vasıtasız kendi- Eı•velce Ramazan, Direklcrarasın-

"1'&1 ek üzere bütün şehirlerimizde müesseseler, müşterek kw·s açabi- kuruşa ,.e kuçuk hır maymun kafası sine baalı bütün müesseselerin işletme, idare ve işleme şartlaını ,.e eko- da ikamet eden bir saltanattı. Bu 
llu a~ açılacağını haber vermiştik. leceklerdir. Bütün ~ene de,·am1ı su- kadıa· olanları da 50 kuruşa satıl - nomik ~aziyetlerini ve bu maksatla bunlara aid bütün e\'rak ve vesi- Direklerarası yıkıldı t:e Ramazan 
'ın gun aldığımız mütemmim ma- rette faaliyette bulunmayıp 6 aydan maktadır. kaları tetkik etmiye salahiyetli olacaktır. İktısad Vekaleti bu tetkik her mubarek ay gibi a.rtık yaya kal· 
ı. ata göre Hükumetin büyük bir az çalışan \'e mevsime bağlı m&hsul Halkımız \'e sekerlemecile bu Hin- neticesinde her müesseseye, her türlu dırektifler verebilecektir. dırımından yürümiye başladı. Bu· 
•ır ~tlUYet verdiği bu iş için hususi işliyen fabrikalar ve bunların rna- distan cevizlerine ragbet gösterdik- Vekaletin istediği malümatı \•e:mıyE:n \·eya göndermıyen veya nok- ıgün Ramazan artık, iftaı:!aril~, gü~· 
,k ~nun projesı hazırlanarak Bü- muliıtınm ambalajlarını ihzar eden !erinden mahalle aralarında da sey- san \'eyahut ta yanlış bildiren şahıs. ırket ve müesseseler 5 lıradan 25 fciçlarile, davul ve karagoz1erı1e nu-
ll illet Meclisine verilmiştir. müesseseler kur.s açmıyacaklardır. yar Hindistan cevizi satan açıkgöz- liraya kadar para cezasile cezalandırıiacaklardır. ımayiş yaparak değil, müteva:ı ııe 

'u 1.lgUnlerde .. k k b l Kurslar, çırak, işçi ve ustalar ol- ler görülmektedir. Bu kaııunun tatbı"kı" ı"çı·n İktısad Vekaleti lüzumu kadar memur a- kendi 1ıa1inde gelen fa. k_at yine. _1_ıoş. g. 
tek muza -ere ,.e -a u e- mak üzere üç kısımdır. Kurs müd- Yeni mahsul \'e nefis muzlar da b d B 1 d d - b 

tııi 3 neşrolunduktnn itibaren a- labılecektir. Bu memurlar, 3008 numaralı; endüstriyel mamulü tın ma- ı len ir ay ır. e ~ta.şını'lı e ıgı •. gı 1 

taar1r ay i~inde İktısad, Sıhhat ve deti, Çll"aklar için çalışma müddeti piyasada bollaşmaktadır. Fakat muz liyet ve satış fiatlarını kontrol \'e tesbitile alfıkalı kanundaki salfıhiyet 1ıer sene bir defa gelir. ~al~at duny~· 
<.:~ ~a·ı\r<?kaletleri, bu kurslarda ta- içinde, işçi ve usta far için çalışına fiatları henlız pahalı ve kilosu 120 ve mes'uli\'etleri haiz olacaklardır. ya bir defa gelen Bcktcışıye onıctı bıı 

ı tnek ·· d müddeti dışında olacaktır. Kuı·slar kuruşa kadardır. w bilmece 1ıalinde "'Yenir mi? Yenmez kur 
1 

uzere ers programları "} ,. l IUUUUUUHHIUllUUlllUlllllltlUl....aü UIUllıtUtllltUIUUlıi UUUttllllUHUHtUtllU UU HIHIUU Ull111111UOUllUIUt11UUtllttl llffl llflUla 

t C-d sarın ınüddetini tertib ve tes- sebebile çırakların, işçı erm ve usa- mi?> diye sorsanız "'Yenir> ceı•abını 
~ l!Cekıerdir. larm almakta oldukları yevmiyeler - Pasaport Liselerden Ziraat alırsınız. Mide fesadına tığranıayı 

1.lrslar b den kat'iyyen bir şey kesilemiye - düşünmeksizin Jıer naneyi yiyen 
llıart aı;l aşldama dmrreleri. cylfıl cektir. Tedris müddeti haftada asga- LJ'arçları Alınacak T 'sta Bektaşi böyle diişünebilir. B" ne? 

··t t'dUdiği ~rın a olmak üzere tes- ri 6 sauttır. fl 4 V ~ Biz, yiyeceğımiz; şeyin kabilihazım 
ıll'en a n en bu mart ayından iti- Kurslaı· nihayetinde herkes imli- Ucuzluyor·' ~avsı·yeler ·1 ~'urs 'arı 1 T.- B . t.-.. Çılnıaınr k k tl h 

1 
• • • "- ı~ olup olmadığına bar;urı.:. unun ı· 

"'Qlc-ld.ir. ı ço uvvc e mu - 1 ııan edilecektir. Imtihanaa kazan - ı da • çindir ki bayra.ml.arı_n_ ıızı_ te~ne -
~urOd., 1 mıyanlar ertesi senelerde tekrar de- ı --- -- - -·- z da d ğ l t d eyre 

k .... çalışan memurları lıarı·ç Amele ve talebelerden Bu suretle te .. adUf ve tall Ko .. vlUl•rln zirai bllgı·ıerl inin atın n e 
1

' us un en 
5 

-
, Uz vama mecburdurlar. ı ! "" 1 or;: deriz. Zira dünya ile aJııret arasın-

"'~in ere bir senede kullandığı K urslarda ders verecek muallim- yarnız 11ira harç ahnacak netlcelerlnln önUne artarllacak da kurduğu.muz mahyada şu cümle 
~ıları~ı~en memurlarının Ye usta ,1eri maarif müdürleri ve valiler tas- l Pasaport muamelatına ve pasaport geçilecek Memleketimizde, muhtelif saha- yazılıdır: 

ı 
lrıdt!}iJt -müstahdcmleı· dahil- jdik etmek şartile müessese sahip - harçlarının ucuzlatılmasına aid ye- Avrupanın muhtelif memleketle- larda çalışan halkın terakkisini te- cHer koyun kendi bacağındaıı «· 
n hu .. Vasatisi 100 ve daha fazla leri seçecektir. ni bir kanun ı)rojesi hazırlanmış ve rine tahsile gönderilen gençler, ma- mm etmek için kurslara büyük e- J sıhrh 

t:ıı.. tun sınai müesseseler, i~ci, 1·1,.ride bütün küçük e. naflar irin tetkik edilmek Ü7.ere bütün Vekalet- lürn olduğu üzere Maarif Vekaletin- Hatk Filozofu 
"'il: \' • " ~ ı k hemmiyet verilmesine başlanmıştır. 

l 
mcsl"kı· bı·ın·ııe- el" bo-_•·le kurslar ,·ırıl"cakt· ı·. ler·" !!o··ııcı'er ı"lmiştir. ce müsabaka ile intihap edi me ·te- h ı·r h .. .......... . ~ b ~ 1 ~ "' ' "'" ı.J - Ezcümle iki gündür, mu te ı sa a- . .... ............ ................ .. ...... . 

""'h• 1 Diğer taraftan bu iş ikmal edilin- dirler. laı·da açılacak kurslar hakkında ka- SeylAbzedelere para 
'l lS E b • ı k d b" ft d Her ne kadar bu imtihanlar çok sı· d ğ t ld l 

ı lardan alınmakla olan harçları ten- kı ve sualler gayet itina ile tertip e- 936 senesi Kanunue\'velinde Ad -~ 
ar ene ııer ccye ·a ar, ır tara an a pasaport- rilerimize malümat vermekteyiz. a 1 1 1 

e""' ı M , k t · · 
1 

dilerek icra edilmekte ise ae yine ba- Şimdi de. a'aç fidanı, aşı. meyva. 

~ 
a.aıur arına e mıe e ım l ze zil etmek için şimdi mevcut :e mer'i Jıavvancılık. t vuk, tı:wşan, arıcılık, nada \"Ukuagelen seyJHb felaketinde 

d 
, olan pasaport kanununun bır rnnd- zan. pek çalışkan olan bir talebenin J evsiz ,.e dukkansız kalan \ üzlerce 

iLi l eın zammı '· A 'asıl" gı·re bı.lı·r .? desi deği~tirilecektir. tesadüfi olarak bu imtihanda mu - sütçülük. peynircilik vesaire gıbi vatandaşımıza, bırer ev \'eya duk-
1\ 1. ~ 1 vaffak olamadıgwı ve buna mukabil muhtelif hayat ve ziraatin bü rük •e _ Büyük Mıllet Meclisinde bugün- kfın yautırılması içın Kızılay umu-
~'t b "&de bir; Cumhuri• Bunun için yenı k~yıtlar Jerd{' müzakere edilecek olan yeni de gelişigüzel mahimatı bulunan bir tatbikatını köylülerimize ve halka mi merkezince hazırlanan ev ve duk-
c,~ •Yramıaranda verile- tesblt edlldı maddeye göre, yabancı memle'ket- talebenin de kader ve talihin sevki- öğretmek üzere muhtelif yerlerde kanların proje ve planları bıtmı;?tır. 
%-~•111 nlsbetleri nedir? Yabancıların yurdumuzda ikamet !ere toplu gtdecek olan mektep tale- le imtihanı tesadüfen kazandığı gö- (Zıraat usta kursları3 açılması ka- Ancak kış yaklaştığı ve henüz ınsa-

"' l'lıu~lar dairelerinde çalışan ve seyaha tleri için ye>ni kayıtlar ka- heleri ile, sporcu ve izcilerin, en az rülmektedir. rarlaştırılmıştır. Ezcümle ilk (Zira- ata baslanılamadığı için Kızıiay u-
n t rın alacakları ücretler ye- bul edilmektedir. Pasaport ve ka - 5 kişilik kafile halinde bulunmak M~arif Vekaleti; zaten bir parça at usta kursu) Edirn~ merkezinde a- mumi - merkezince felaketzedelere 
· t l.'Sbit edilmektedir. Bu yeni nunlara uygun olmak üzen• memle- üzere müşterek pasaportla seyahat- da !';ans meselesi demek ohın imti - çılmıştır. bir miktar da para dağıtılmı~tır. 

t'Uj_g a göre İnhh;arlarUmum ·~fü- ketimizde ikamet ve seyahat ser - ı leri mümkün o1aC'aktır. Bunun için hanlarda bu talih ,.e kader cilvesini Bu kursa 3 yilayetten 10 genç gön- İstanbul Aslıye Mahkemesı cfor-
l 1unde en çok ücret 700, en az best bulunmaktadır. ıhepsinden yalnız birer lira alınarak de büsbütün kaldırmak için güzel derilmiştir. Bilahara bu gençler us- düncü hukuk dairesınden: 

1 
D \j:t 19 tıncu derecede 20 liradır. Yabancılar bir şehrimize gelir gel- kendilerine 6 aylık müşterek pasa- bir usul bulmuştur : Bu en sağlam ta ziraatçi olacaklar ve köylere gi- Askeri fabrıkalar umum mudur-

ltt nıenıurlarına kanunen ve- mez 24 saat içinde polis veya jan - port \•erilecektir. şekle göre, bundan sonra Avrupaya derek bilgilerinden \'e gördükleri lüğü tarafından Trabzon gumrtiğü 
• it~.,, ed olrın mesken tazminatı, darma karakoluna hemen bir be • D • gı'tmek ı"çin müsabaka imtihanına tecrtibelerden kö,.•lüleri istifade et- 11· •. "•.. aimı pasaport taşınması 'mecbu- J kimyageri Enis Tahsin ve mı ı 

S\aıı~ çalışan İnhisar memur ve yannamc \'ermiye mecburdurlar. ri bulunan memleketlerde tahsilde ıgirecek olan gençler. mezun olduk- lireceklerdir. darphane kimyageri Hikmet Tevfık 
Sı"'l! inlerine de \'erilccektir. Memleketimizde 15 günden fazla ! k 1 d k b"l" t l" _ _ ,.. d E · 
'' 1 bulunan Türk talebe ve ameleye de ları me ·tep er en, ·a ı ıye ve ı- aleyhlerine dava olunanlar an nı-

ıııft "'d, .• nıüsait olan ve bulundugwu kalacak yabancılar, ayrıca b ir ikamet h . h' d k " " 2 1 zk ta s.lı \'eya işinin devamı miidde - yakatlcrinin derecesini bildiren tav- Harap arabalar sin staj müddetınin ıtamın a en-
Qr \"' •• senevi dolduran her me- tezkeresi alacaklardır. kamet te ·e-" ın ol 1 k . tınce 1 lira hurç mukabilinde daimi siyeler alıp Maarif Vekaletine ver- l\I{'vcut binek arabalarının döşe- disine gösterilen vozifeyi ifa etme-
ı:ı "" ." .. stahdeme, aylıgwı derece- releri 2 aylık veya 1 sene i tır. d d 1 hh"·d- ·b l "•• k adi pasaport verilecektir. miye m~cbur tutulmuşlardır. 1 . 1 mesin en o ayı taa u u mucı ın-
~acı ~Uksek miktarına varınca- Ecnebiler, 2 aylık ikamet tez ere· melerinin si inmiye, temız enmıye 

ar C 1 · · · 3 1 l"k "k et tezkere mlisait maddelerden '-'aptırılması, ce iade edeceği yevmıyelcrın b lıgi 
1 h ...... urnhuriyet bayramların- erı 1\'!Il ' sene 1 • 1 ·anı · - k k [ J 1 

........ ,,;} k l .. . d 61" h n nklerd"r Bu··yu·· porfa a Ay Ja, 60 do··~mnlerı" vıpranmı,. olan \'e ken- olan 782 lır.ıının Enisten asa eten \'e 
' t... hı kıdem zamlarının iki erı ıçın e ıra arç ver'°c"- ı . U ı "1- " ol • 

~11 ;~·1ud <ıkkak verilecektir. TVIemlekctimizde bulunan bütiin disi harap bir vaziyete gelmiye mü- kefili Hikmet Tevfıkten kefaleten 
"' U c:' •d [ k l • ·ı • ı • · tahsili hakkında evw•lce acılan ve t il)] em zamları. Cumhuriyet !ecnebi mütehassıslara Emniy<'t - r l an l arı ın gı lZ ırası sait b~lunan arabaların işletilmemesı 

tı b.,ilrını takip eden Teşrinısa- lmum Müdürlügi.i birer hiiviyet cüz- ,,., '" Beledıyece kararlaştırılmıştır. Adliye sarayı yangınından sonra ve-
.. sınd d kt· K l Ucret verı·lecek! lnilenen davanın yapılan muhakem -<ld un itibaren muteber o- anı VE-rece • ır. U g 

'-'«:! kab l d "l kl d" Memleketimizde kalmaları umu- UT U OT TEŞEKKÜR si sonunda 76745 kuruşun 'cchı ıs-
Lı u e ı ece er ır. f hh""d k -1 ı "''sut mi emniyete, siyasi ve idari icaplara Portakal \'e portakalcılığımızın Efgani&tan hükOmeti m Ü. Tedavi ve şifa bulmak üzere bir ti ası taa u etmeme Ş rtı e sı 
ı.. kve bahtiyar bir zararlı sayılan ecnebileri, Dahiliye ıslahı için Ziraat Vekaleti tarafından t .... hassıs doktorlar istiyor buçuk_ ay evv~l Şi_şı~ ~ransız ~a.sta- boıçlu Enis Tahsin ile kefilı Hıkmet 
•1 b" ·· dd t d 1 ı· d a ı t d tt ğ 1 Tevfikten tahsil edilerek davacıy:ı ~Ilı.- .

1 
a. za halkı Vekaleti: muayyen ırl'r mu e bu yaz A ana \'e lava ısin e tetki- 1 .. . . f . d .ıanesıne C\' ı e ı •ımız se\•gı ı ve 

"«; 1 ~ Efgan hukumetı, E ganıslan a a- . Ö f"k 
llt!tırrı·erı ve en büyük bazı vi- vererek memleketimizi terke davet kat yantınldıgını yazmıştık. kıymetlı ya,·rumuz mer Te\• ı -. 

<at1~ 1~e bile buluıımıyan (o- cdebilerekti ı·. Aldıgımız maIUmata göre bu hu- çı1an bes ~'eni nümunc hastahanesi 1ecelin amansız pençesındcn kurtu-
~~l htelefon) tesisatma. Ödemi~ --··• ··- - susta tetkikatta bulunan ecnebi için memleketimizden başhekimlik lamıyarak do.::ıt \"e se,·gilileı:ınin ma-

u c . 
~ U~u t Umhuriyc tbayramındil •rESEKKÜR mütehassı:;lar raporlarını Ziraat Ve- ve mütehassıs doktorluk vazifesi lemi içinde tooraga em:ınet edilir -

llları ~ur. Elektrik ve içme suyu Kızım Aysel'in müptelıi olduğu kalctinc \'ermişlerdir. ,gorccek doktorlar istemiştir. Bunla- ken. sonsuz elemimize göz yaşlarile 
huıu u bahtiyar kazamızda fen- difteri hastalığını dıkkat ve ihtimam Vekalet, bu raporlarda tavsiye e- ra altmışar İngiliz lirası maaş veri- iştirak ve cenazede bulunmak lütuf 
1~ ea ~ diğer son terakkileri de ile kısa bir zamanda tedavi ederek dildiği gibi lıeınerı Dörtyol \'e Pa - Jeccklir. ! ve insaniyet inde ve evimize kadar 

verilmesıne ,.<' fazla ıddıanın ı eddı

ne ve da\'a tarıhi ohın 18 mavıs 927 
tarihinden ıtıbareıı <; S kanunı faız 
~ ürütulmeı:.ıne ve ıed olunan kı!>ım 

goz önünde tutularak t kdır edılcn 
40 lira avukatlık iıcretınin muddei
ale\ hlere vi.ikleltımesıne ve muha
keme masraflarının haklı \"e haksız 

, • 1~ası 1 
ecektir. Ezcümle asri buz ımuhakkak bir ölümden kurtaran yas mıntakalarında, yeni ve büyük Bu teklıf doktorlarımıza tebliğ e-

1 
ihtıyarı zahmetle, yazı ile- teselli ve 

~ --a~ \'n açılnıış, bi.itün kalabalık Serı J orj ha9tanesi çocuk has~alıkla rı (portakal fidanlıkları) kuı·ulmasını d 
1 

. t" H .. d 
60 1

. .
1
. 

1
. tazivede bulunan muhterem zevata 

ı... " rn d ı k ı mış ır. enuz ay a ngı ız ı- · 
~ "'Uştu ey anlnra hoparlörler mütehassısı Doktor Bay Fakaçelli'yl! ·ararlnşlırmıştır. ağlıyan ruhumuzla cnndan teşekkur-

ı~ ill'ııJar~· 1 ve hasta bak ı cı hemşi rel e re sonsuz 1 Pek yakında inşaata ve ameliyata rasının mukabili olan 7oo liraya •a- Ier ederız. 
1, \or '-'e kan halk, muntaznmen lşiikranlarımızı alenen arzedeı im. baslanacak ve fenni porlakalcılığı- kın para. kazanamıyan bazı doktorla- Yaldesi: Selma Te\'fik 

1 lıtn1e <>nserlı:!ri, icabında nutuk- Son Telgraf gazelc.::ıi 1 mız sayesinde her yıl memleketimi- rımızın bu teklifi kabul edecekleri Ağabc~·i : ~msedidn Muh-
l't'hilecektir. 1 başmurettibi Hamit 7 f' {1) ınilvon lır:ı girmis olacaktır. c:()\·lcnmektedir. tar And 

,. 

iNANDIM! 
Yazan: F1rat Halil 

' 'lln . 
~ ~ıçekı· 

de zaman zaman değişen bir akşamla il kızıl, k ı pkızıl bir kızıll ı klaşı,·ermiş
karşılaşırım azizim ... Sana bu güzel- Hr. 
!iği güzel bir \•arlık la anlatayım: Ka- İşte dostum, Moda ve Kala.mıs sa-
dın ve bu sahilin Eyllıl akşamı! hillerinde Evlul akşamlarının tatlı 

Bir dakika e\"vcl gözlerinin istek- sembolleri... 
leri d ışında alakasız, sarışın bir ka- Yine susuyor. yine konuşmuyoruz. 
dın bakıym sun. birkaç dakika için- Bu, renk ve güzellik içinde bile ha
de seksapelin kıymet biçilmez bir la kendimi bir mezar taşındaki iki 
olçüsi.ı gibi seni gıcıklar durur. Çün- mısraa kaptırmış, duşunüyorum. 

kü o an dekor değişmiş gibidir. Su- Güneşin son kızıllıkları sularda 
lar sanki yeşil bir renge bürünmüş, damla damla eriyor, akşam, bir gur
kumlar ztimrütleşmiş, yeşil yaprak- bet acısı gibi içimi sardıkça sarıyor
lar cilalanmış, ağaç dalları sanki i- du. Denizde şarkılar. kıyılarda kah
çine klorofil doldurulmuş cam ttip- kahalar bir an kesilmiş. sanki hıçkı-

- Fikret mi? Hangi Fikret bu? .. 
- Hani canım öğretmen .. Sakarya 

lisesi riyaziye öğretmeni.. 
- Ciddi mi söylüyorsun? .. 
- Hem de en büvük ikrami\'e ... 

Kim bilir Zehra ne kadar sevinecek. 
Genç kadın gazeteyi \"erirken yas

lı bir bovun kırmasile soruyor : 

çıktıkları nısbet da•rcsınde ıkı tara
fın aidi) etme temyızı knbıl olmak Ü· 

zere 5-2-937 tnrihınde karar verıl
mis ve iş bu karara havi 93i-725-157 
ilan d'>sva numaralı 16-9-937 tarih 
li ilanın müddt>ialevhlerdPn kimya
ger Hikmet Tcvfığın gonderilen d
resindc bulunmadığından dolayı 
kendisine tebliği kabıl olamamış mu 
hakemecc ilamın bir ay müddetle i
lfınen tebliği mU\·afık göriilmüş o -
lup bir ureti muhakeme divanhane
sine asıld ığından tebliğ verine g ç
mek ü1crc kevfı\'et gazetı> ıle de i-

a ~a l ı bahçesinde hasır kol-
t1ı~ .,ıs anınış, kahvelerimizi i-
, <- l'a 
'4lılntrn ' maceralar dolu haya-
'lıtıl'ol'\ı aktan yorulmuş, artık ko-
lı~. J\t ı. l<endi kendimizi din-

1!\i?.(.'~~iır~ engine dalan göz -
a~ h· ğıne doyulmaz ve an-
~ it t h 

k a lo ile karşılaşıverdi. 
trıllk •lZıllaşan sularda sanki 
• dal 
•tleri k gacıklar serpen deniz 

• rll tı otralarğ ye1kenliler, ka
~ uı tnatılar 

<ın • 
> ~ i~ _bir güzelliğe biiri.inen 

'.> "l ı ınde Yer ver gölgeli 
l.t er a . v 

torra rayan çiftler ... İçinde 
~ '.>tllrt s; kurulmuş, bir de gra

tırrı1~ nıuş bir sandaldan ta 
kadar gelebilen bir 

·ıı 
~~~ 1ıer 

~~ ı'll <ltk an. ilham veren 
~<ıtı;, ıııdır Suna,. 

yl k" 
Oşklerin radyolarından 

engine dalga. dnlga yayılan kıvrak , 

içli, neş'eli besteler ... 
- l(ah\·en soğudu .. bir daha ge -

tirteyim mi? 
Birer sigara yakıyoruz. 
- Burası cidden güzel Ziya , insa

nın ~air olası gelir .. diyorum. 
O, derin bir nefes alıyor; sonra 

susmaktan yorulmuş gibi söylemiye 
bnşlıyor: 

- Bilmezsin, diyor; bu ) erin ak
şamı bana o kadar dokunur ki.. bu 
saatlerde benliğimin bambaşka bir 
varlık içinde kanatlandığını sanırım. 
Halbuki dekor, ayni dekordur. Gün

di.tz gördüklerimden eminim ki hiç 
bir şey noksan değil şimdi. Fakat, 
nereden gelip yayıldığı bilinmez bir 

1 ıer gibi yeşil bir renge boyanmıştır. ran bir sessizlik, daha doğrusu hıc;-
0 dakikada yanında bir esmer ka- kırtan bir sükut gönülleri kamçılı

dın varsa sana o kuclar şiirsiz, ve o 
1 
yordu. 

ka~ar ~nbancı, ~önük g~lir ki göz - 1 Arasıra uı~akta manevra yapan bir 
lerıne ın_~ı~mak ıstemc7sın .. Bu koyun 1 trenin di.idüklerinden ve belki üçün
serabı çolun kıvrak dılberınden da- cü defa bu yerleden geçen bir mü
ha kandırıcıdır. vezziin vanık ve ahenkli sesinden 

Fakat yine 7aman olur, solgun \'e ha~ka bir şey duyulmuyor. Gittikçe 
ı!"ıksız sandığın o esmer, birden gü- can sıkan bu sessizlikten yanan Ziva 
zele~ir, c'!\Tatij > ve &Vazonkin i·~ bizi kurtarıvor. Kocasına, yeni aldı

tablolarındaki dekor gibi nefis bir P,ı gazeteyi gülerek \•eriyor : 

renk \'e güzellik her akşam bu sahi- dekot· içinde şaheser bir varlıkla - İkinci basılışı, al, oku .. bak, bü
li kucaklar durur. Bu güze11ikler bil- gözl{'rini kamaştırır durur. Çiinki.ı Yük piyango muallim Fikrete vur-

hassa Eylfıl akşamlarmd şaheser o anda sular kızıllaşmış. engin kıp- mu<;. 
' t ablolarla nihayet bulı tr. Bu ·vprJer- k ızıl bir renge blirii nıni.iş, her ver J Ziva lıawetlc soı uvor. 

- Onlar da c.:oktandır görünme
diler, yoksa gittiler mi dersin Ziya? 

- Bilmem yavrum.. geçen gün 
Fikreti vapurda gördüm. Bize de bir 
yolculuk görünüyor galiba .. demişti. 
Ben de, bu hafta izdivacimizin yıl
dönümü olduğunu ve mutlaka gel
melerini söylemiştim . 

- Neye alıp getirmediniz .. Zehra
yı o kadar özledim ki. .. 

D3 •anamadım. Söze karıştım : 
- Bu Fikret dediğiniz kimdir? 
- Sakarya lisesi riyaziye öğret-

meni... Çok mert ve iyi yürekli bir 
çocuktur. 

Elimde olmadan başımı salladım: 

1 

- Tuhaf sev ... 

Bayan Nezahet şaşkınlıgımı 
mamıştı: 

- Neden havrPt ettiniz? .. 

anla-

'I)eı·amı ''ıır ) 

Jfın oluııur. (37-725) 

1
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J Ram~ıan B. ;;in • 
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Almanya eski müstemleke MU SOL 1 N I 
alabilecek mi ? /erini • 

gerı "ltalya sulh istiyor,, 
Fransa-İngiltere ve Almanya Musolini (D2!Y~[sprcs) gazete

a rası nda ki m üstem leke pa- ~iu~~~a~r~~:~~:~ie:~~~:~adüv:~~7~~ 
bir mülakatta umumi bir Avrupa 

Küçük kı~ 
boğan cani! 

Şimdiye kada-; böyl 
facialar olurdu. Faka. 
bu katil delilik alametı zarlıgv 1 netice vermiyor ~~:~i~~n~~!~~o~~~-st~ı:~~r~laca-

Muharririn 43 milyonluk bir halk 
kütlesini nasıl idare etmekte oldu
ğu sualine karşı, Duçe: Bir klavuz, 
bir baş ve ayni zamanda bütün hal
kın bir hizmetkarı sıfatile on\jırı i
dare ediyorum, cevabını vermiştir. 

Müstemleke meselesi son aylarda ya müzaheret etmesi, Londra ve Pa-
kendindeıı çok bahsettiren bir d'ava riste tatlı surette karşılanmamıştır. 
olmuştur. Fakat şu son haftalarda İngilizler, Fransızlar Almanyanın 
bu bahis büsbütün tazelendi. Eylıl- eski müstemlekelerini istemesini 
!ün nihayetinde Siııyor Musolini zaten hoş görmezlerken şimdi Ber -
Her Hitleri görmek için Almanyaya lin - Roma mihveri namma İtalya-
gittiği zaman orada ikisi yalnızca nın da bu iddiaya karışması büsbü-
kalarak ne düşündüler acaba? Diye ~· tün hoşnudsuzluk uyandırmıştır. 
az merak edilmemiştir. Fakat ne bu -~ Maamafih Almanyanın bu hoşnud-
merak bugün artık zail olmuştur, de- suzluk karşısında geri çekileceğini 
nebilir. Çünkü bu mülakatın üzerin- zannetmemeli. 
den çok geçmeden ne konuşulduğu- Alman mahafilinin dediğine göre 
nu vaziyet ve hüdisat pekiılfı göste- bu işde artık ok yaydan çıkmıştır. 
receği tahmin ediliyor, ve öyle çık- '.Almanya müstemleke istemekte ıs-

mıştır. Her Hitkr İtalyaya İspanya rar edecektir. Fakat hangi vasıta i-
i~leriııde müzaheret edcc1:>ktir. Al- le?. Her halde zorla, kuvvet ve şid-
manyanın müstemleke davasında da detle değil. Çünkü eski müstemle-
Sinyor Musolini ona arka olacaktır. kelerini tekrar almak için bilhassa 
İtalya başvekili geçen gün yeni bir İngiltere ile mi harb edecek? Bun-
nutuk söyledi. Bunda Afrika güneşi lar hepsi imkansız şeylerdir. Fakat 
altıııda herkesin yer bulması lfızım yine Berlin mahafi!inin dediğine gö-
gelece~ni manalı bir tarzda anlattı. re Almanya tatlılıkla ve karşısında-
D<'mel< istedi ki Almanyaya da u- kileri ikna ederek sulh yollarile mu-
mumi harbden sonra elinden alın- radına ermek istemektedir. 
mış olan Afrikadaki müstemlekeleri Alman gazeteleri tabiidir ki Sin-
iade edilmeli. yor Musolininin nutkundan çok 
Yalnız nutukla müzaheret yetişe- memnun olmuşlardır. Sinyor Muso-

cek mi" !ini büyük Avrupa devletleri ara-
Bcrlin - Roma mihverinin pek sında müsbet bir teşriki mesai için 

kuvvetli ohhı.~u söylenib dururken bir takım şartlar koymaktadır. Al-
acaba müstemleke davasını temin Togo müstemlekes inde manya ile İtalyanın maksadları pek 
için İtalya Almanyaya ne yardımda yerlil e r arasında bir izdi· samimi olduğu cihetle eğer Fransa 

vaç: O rada da asri suret· 
bulunacaktır? te gelin . güvey o luyorlar ve İngiltere de bu samimiyeti göste-
Almanyanın müstemleke istemesi 1 \rir bir sulh temin edilır yolunda 

veni değildir. Fakat Sinyor Musoli- ninin şimdi açıktan açığa bu dava- sözler söylemektedir. Şimdi~e kadar 

•• • o w • 0 1 müstemleke meselesi için Jngilterc Eyup F akırlerı Karuma Dernegının ve Fransanın ileri sürdıiğü bir nok-
• • ta vard1r. Pairs ve Londranın fikrin-

hayırlı f aaJı yetJ ce muallakda kalan pek mühim bir 
takım Avrupa meseleleri vardır. 
Müstemleke meselesi de bunlarla 
beraber halledilmelidir. Yani Al-
manya müstemleke almağa karşılık 
olarak Avrupada bir takım teminat 
vermelidir. Yani İngiltere ve Fran
sa Almanya ile pazarlık etmek isti
yorlar. 

Almanlar acaba Fransızların, İn-
gilizlerin bu pazarlık fikrinden vaz
geçerek doğrudan doğruya mü~tem· 
leke için Almanya ile konuşmağa 

razı olacaklar mıdır? 

Ortada bunu gösteren bir alamet 

gösteriyor! 
Musolini bir günlük yaşayış tarzı

nı şu şekilde anlatmaktadır: 

- Sabah saat 7 de kalkarım. Ca
nım isterse tıraş olurum veya ol
mam. 

. Atja parkta bir müddet gezdikten 
sonra sabah yemeğimi yerim. 
Yazın sekizde ve kışın dokuzda 

motörle Palazza Venezie giderim. 
Evvela hususi katibimle görüştük

ten sonra konferanslara ve diğer 

toplantılara riyaset ederim. Öğle 
yemeğinden evvel belki 10 kişiyle 
görüşürüm. 

Hiç kimse Musoliniye telefon et
miye izinli değildir. Ancak kendi e
mirlerini alakadar eden vaziyetler
de telefon edılebilir. 

Musolininin hususiyetlerinden bi· 
ri de öğle yemeğini çalışma odasın
da yalnız başına yemiş olmasıdır. 
Ba~vekalet makamında bulundu • 

ğu 13 senedenberi, onun öğle yeme
ğinde ancak iki üç defa misafir bu
lunmuştur. 

Duçe meclis azasını daima isim
lerinlll son acl!erile çağırır: 

Resmi ziyafetler haricinde Musa· 
!ini şarab içmeyib hunim yerine, bol 
bol meyva yemektedir. 

Bundan başka Duçe sigara da iç-

Fransız zabıtasını pek meşgul e
den cinayetin iç yüzü nihayet anla
şılmıştır. Daha doğrnsu bütün şüp
heler bir adamın üzerinde toplanı
yor. 

Fransız zabıtasını, gazetelerini bu 
kadar meşgul eden . cinayet Odet is
mindeki küçük kızcağızın katli ol
du. Fransada Fojerdeki halk bu kü
çük Odct öldürüldükten sonra kati
lin ele geçmesini sabırsızlıkla bekli
yordu. Onun için geçen pazar günü 
katilin ele geçtiği anlaşılır anlaşıl

maz bütün köylüler geniş bir nefes 
almıştır. Küçük kızlar kaç zaman
danberi hep Odctin ölmesini düşü
nerek korkularından mektebe gide-

mez. Arada sırada sofrasında balık Cinayete Kur b an olan 
bulunmakla beraber, ekseriya çor- Ode t 

ba ve bolca mikdarda meyva ve seb· mez olmuşlardır. İstintak hakimi 
ze bulunur. 

şöyle demiştir: 
Öğle yemeğinden sonra saat 4 de _ Evet .. Jordan ismindeki adam 

kadar gazete veya kitab okumakla zavallı Odetin katili olduğunu itiraf 
vaktini geçiren Duçe bazen kütüp- ediyor. Kızcağızı boğmuştur. İstin

. hanesinde çocuklarile oynamayı ih- tak hakimine sualler başlıyor: 
mal etmez. 1 - Peki.. niçin boğmuş? Kızcağız 
Akşam saat sekizde sarayı terk e- kendini müdafaa etmek mi istedi? 

derek evine dönerı Duçe saat 10 da 
Hayır .. Bağırmak mı istedi acaba? 

muhakkak yatmış bulunmalıdır. 
1 

Bu meçhul!.. Katil bu mel'un 
Duçenin en cok hosuna giden şev- . k -

. . · .. .. · .. · cinayetı yaptıktan sonra ızcagızı 

Jlerden bırı de kovlule. rlc hasbuhaldc.' 1 ' - .. b·ı· ? El .. ne vasıta ı e topraga gome ı ır. .. -

j
bulunmaktır. Kendisınin de dedığı 

1 
.
1 

"?? ç 1 11 · · ede . .. .. erı e mı. . amur u e crını ner 
gibi kövlüler ağır fakat durust du- k • 

.. .. .. yı .amış. 
şunuyorl.ar. Bazan onların bulduk- F k .. t k 1 ·k· · d b · a at ıstın a 1a ımı sa ece u 

Katil bazetı 
cürmünü iti
raf, bazende 
inkar ediyor 

yor. 1de~ 
Fakat Foı·erde kövlcrdc yerıı e-

• rtl 
bir takım küçük kızlara teca' ıde' 
dildiği söylenmektedir. o n:ıa ıı 
Demek ki Jordan yakalanma f~· 
. . n· 1 vardır-bıtmıyormuş!. . ıyen er ,.0•· 

kat küçük kızlara yeniden tcc3.te'·ı 
Jer olduğu sözü bir rivayetten ~~i 
geçmemiştir. Küçük Ocletın c Jor' 
topraktan çıkarılır çıkarıl_ma~ c~r· 
dan yakayı ele veriyor?. Nıçın "1cıığt• 
mün bu adam tarafından yapı 
nı gösteren delil var mı?. . d vı· 

J ardan Fojerde kendi halırı13~ ·er· 
şamış bir ailenin çocuğudur. fal<•t 
kek bir de kız kardeşi vardır: d~ di· 
garibdir ki bunun iki kardeşı ular· 
ni ve ahlaki meselelerle, mevı geni 
la meşgul oldukları halde bU bU" 

1 
J ardan caniler arasına girmıŞ ıııiS' 
lunuyor. Çünkü erkek kardeŞ~ııedif· 
yonerdir. Kız kardeşi de ral>ı d teı· 
Jord&n onlar arasında bir tez\ ııe4" 
kil etmiyor mu? Çocukluğu pe kCJY 

baht geçmiştir. Senelerce vda~ı 
disini kaplıyan bir kara ~ıııidiJ!I 
tutulmuştur. Her şeyden u 5öı 
kesmiş, yemekten, içmekten. bile· 
söylemekten, kımıldanmakta; aliYet 
Evet.. her türlü hareket ve 

9 
J<en• 

.. zdell 
ona ağır geliyordu. Bu yu . 8rııı· 
disini Fojer civarında bir t':a ıut· 
n ........ koyarak senelerce ora 

!arı hakıkatleri ben kendım hemen 11 b. B"l · , d 
görülmüyor. Avrupayı do .u"rudan lsua ere ır: - ı mıyorum.. e -

1":> kavrıvamamaktavım 
doğruya al3kadar eden diqcı;. mü- - ------ ------- ·.,.- . mekle iktifa ediver. 
him işlerdir. 1 bulunacaktır. Fakat hundan sonra Jordan uzun 

Almanyadan lazım gelen teminat Umumi harbden evvel Almanva- biı· istıcvaba tabi tutulmuştur. Bu 
alınmadıkca ona bir karış yer bile 1_ nın Afrıkadaki müstemlekeleri 3 1 ısticrnb tam 8 saat sürmüştür. 
ade edileceğe benzemiyor. Fakat milyon kılometre murabbaı idı. Bu· Katil hiç lıir zaman yalnız bırakıl-
bir kerede bütun bu m~selelerin rada 12.000.000 nüfus vardı. Fakat mamaktadır. Vakit vakit: 
halli için müzakereye girisirlerse, bu müstemlekelerdeki Avrupalıların - Beni bırakınız. Biraz uyuyayım ıarıtı r'I 

mıkdarı ancak 25.000 kışiyı bulabili- diyor. Katil diye yaı<a 
Almanya ac~ba müstPm!ekP davası- Sonra yin<' havkırıvor: ...lordan .. , ,.e 
nı istediği gibi kazanabilir rni" Yok- yordu. · · ·· ··nrrıu, ı 

Bunları Toya, Kamerun müstem- - Ben m°'umum .. Kızı ben öldür· ı mak mecburiyeti bile goru ,ede' 
sa diğer sahalarda elde edeceği men- t. arna•· ·· 

lekesile cenubi garbi ve Şarki Afri- medim... öyle yapmışlar. Fakat ım • 1 rııe• faaller mukabilinde ona az bir şey \ · a\'e • 
kadaki arazi idi. Togo ile Kanroma S~nro yine ~ö:;:le __ söyl~Y.or_:_ .. çıktıktan sonra onu hım• ·ı·daresin: 

mi verilir?. Almanyanın müstem- Frarısız ve İngiliz mandası altında- - Ben kızı oldurdug•ımu soyle- l.izım gelmiş. Rahibelerırı biİ~.,,~ 
leke iddialarında en ziyade alakadar ı dır. Cenubi garbi müstemleke Ce - \dimse bunu bana sual sormaktan vaz. deki bir hastahanenin en çoeıı· 

30 senedenberi Eyüpte muhtaç kimsesiz çocuk ve büyükleri her tür- olacak devlet İnl{illPredir. Çünkü nub Alrıka hükümetınin idaresinde, gecsinler de biraz uyku uyuyayım herrışiresi bu genç ,.e bedbaht 13~i? 
lü yardımda bulunmakta olan Eyüp fakirleri koruma derneği Cumhu-

1 
Afrikadaki Alman müstemlekeleri- Şarki Afrika mı.istem lekesi de İngi· diye söyledim' divor. ğu oraya alarak muhafaza ,,e ııasW 

riyet devrinde faaliyetini daha fazla tevsı ederek tahsilde bulunan 'nin en çoğu umumi harbden sonra !iz ve Belçıka tarafından taksim e- Fakat istintak hfıkiınini~ kendisi- altında bulundurmuştur. Bul< ı t9' 
kimsesiz çocuklarla tahsil haricindeki fakir yavruları da her sene oldu- İngilizlere geçmiştir. Fakat İngiliz- dilmiştir. ne sorulan suallere kar'1 sndrce: daha evvel 8 yaşlarında bir .. ,;;wr' 
ğu gibi bu sene de Cumhuriyet bayramında 85 erkek ve 60 kız çocuğu !er şimdiye kadar Almanya ile müs- Cenubi Afrika hükümeti demek - Bilmiyorum'. 0 civarın ihtiyar ve malül ]<o. edib 

d t 1 k · · ''- k f ç k" J d · t sliı!l ·o giydirerek sevindirmiştir. Fakirleri koruma derneğin en aldığımız bir eme e ıçın mu<a ereye yanaşma- ngilız imparatorluğu demektir. Al- Demesi yerindedir ün ·ti ar a- son nefeslerini orada e l< ,~~ı 
mektupta şöyle denilmektedir: mışlardır. Bugün de ne vakit yana- man müstemlekelerinin t•ksiminde nın ifadeleri biribirini tutmadığı gö- dünyadan gitmektedirler. ço gerıÇ 

. Kurumumuza nakden ve aynen yardımda bulunan Sümer Bank şacaklan hiç mal(ım değildir. Al- <n büyük arslan payını İngilizler al- rülmektedir. Bunların içinden haki- lbir muhit olan bu tıastaha~edl eni'"'' 
l . d k 1 k 1 k 1 J dırı e ı-un Li o uma ve yün ipliği fabrikaları anonim şirketiy e çevremizde manlar müza ereve bugün çnk can mışlır. Almanyaya müstem ekeleri kati bulm3k meselesi a ıyor. or- Jordan kendine geliyor, 

bulunan Elektrik kontrplak ve sair fabrika ve müessesata sevindirilen atryorlar. Fakat her halde İngiltere geri verilebilir mi? Cidden meçhul dan vakit vakit kendisinin masum sıhhatini elde ediyor. geli'°oı 
· ·et ıı vavrular namına şükranlarımızı ibliığa muhterem gazetenizin vesatetini bugün böyle bir müzakereyi açsa bıle Acaba bir karış bile yer verecekler olduğunu iddia ederken bazı zaman Gitgide herkese em~ıy 

0 
ıaııı& 

<aygılarımızla rica ederiz.• Almanyadan istiveceği ba;ka sevlı!r mi• Bu da süpheli -.. na kendisinin katil oldu~unu söylü· ki Jordan iyileimiştir dı,·e: ,.aııfe 
!l!!'!!!!!! ... ...,..,..,,.."!!!!"!!!!""",..."!!!!"!!!!"!!!!.,..,...,!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!""'!!!'!.--.!!!!!!!!"""~...,~~~~~~~~~~~~~~~~ kendisine hastahanede bır k
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Tefrika No: 57 

da sür'atle geri çekilmiş .. (Çatalca -
Fars;.la) mevkiini, galiblere terket
mişti. 

Yazan: ZIYA şAKIR 
tısı zabit olmak üzere iki yüze yakın 
şehid vermişlerdi. Mecruhların, alt
mışı zabit olmak üzere 

Çatalca harbinden sonra, burada tederek ilen doğru kuvvetli bir adım ıbri vaziyete girmiş olan Türklerin vermek lazım geliyor. O da h
3

nen•0 

da taarruz başladığı zaman; (Taşlı- atmıştı. mühim mikatrcla imdad alması üze- 11111 merkezine inerek ha5t3 el< ,·c 
h d 1 1 k lı d · l k · verJl'l ~· tepe), ilk hedef ittı az e imişti. Vakıa, Yunan müdafaa hattı artık rine, artı ura a gosterı ece mu- mektublarını posta a alı"'. 

Taarruz fırkasına, Hakkı Paşa ku- sarsılmıştı. Lakin bu sarsıntı, cep- kavemet beyhude idi. Nitekim tek- postahanedeki mektublar\lrte ııı· 
manda ediyordu ve Osmanlı askeri- henin sukutu sayılamazdı. Nitekim rar taarruz başlar başlamaz, bunu Her sabah erkenden bir bı5 '·ıe,·i ~on 
nin mevcudu da ancak 9 hin radde- ı Yunanlılar cephenin zayıf kısımla- Yunan başkumandanı da hissetmişti. nerek giden Jordan bu vazı .;pıı·o~ 
sinde bulunuyordu. rını derhal takviye etmişler; son Beyhude yere asker telef ettirme - derece dikkat ve süratle .. ~ ol•ca 

Türk askerleri, yine çetin bir va- kuvvetlerile müdafaaya hazırlanmış- mek için, (Glos) ve (Ermiye) hattı- Fakat yolda fena bir tesadU r•;t• 
.. .. l< ]<ıza d•ı 

zile deruhte etmişlerdi. Mükemme- Jardı. na ric'at emri vermişti. ki Odet ismindeki kuçu 
8 

k• , 
len ihzar edilmiş siperlere yerleşmiş Fırka kumandanı Hakkı Paşa; va- General Simolenski, merkez ve lamağa başlıyor. O zaman]< currıı" 
olan laik bir düşmana taarruz etmek, ziyete hakim olmakla beraber, ge- sol cenahtaki Türk hücumlarına mu- küçük kızlara tecavüz et:;lerıfr"::: 
o kadar kolay değildi Nitekim, Türk rek silah ve gerek mevki itibarile kabeleye lüzum bile görmeden, bu- o havalide sık sık olan ş . J<ıZ 
t k ti · ·· d f · 1 radakı· kuvvetlerı·nı· gerı· çekmı·stı· Daha on sekı·z ya~larında b_ır 0torıı0. • aarruz uvve en. mu a aa sıper e- kendisine faik olan düşmana kanı · · > 

' h b • · s· h bır ·11rı rine dört yüz metre yaklaşır yaklaş- kat'i bir galebe temin edemiyeceği- Yalnız, sağ cena u ric atı setre me- arruza uğramı.ştı. ıya otorrıob 1di· 
maz; Yunanlılar. son derece şiddet- ni anlamıştı. Derhal karargahı umu- mur edilmişti. 24/25 gecesi,, saat altı bil den bahsedılıyor. Bu tgelın r1' 

darda sıhhiye levazımı, bir çok em- Düşman zayiatı, nisbeten azdı. !i bir ateşle mukabele etmişler .. Türk miye müracaat ederek imdad iste- lmçukta Vlestin müdafaa hattı ka- içinde daima bir kad.ın~ ra~ir ıak 1 ;· 
boliins arabaları, ele geçirmişlerdi. Çünkü, muntazam siperler içinde taarruz halatrında küçük bir sar- miye mecbur kalmıştı. lmilen sukut etmiş .. bu kanlı mey- ği söyleniyordu. Foıeıde aviiıe 111'" 

Osmanlılar, burada da bir çok cep
haııesile 6 cebel topu, dört bin san
dık piyade cephanesi, mühim mik-

bin iki yüzü mütecavizdi. Seksen 
hayvan da kanlar içinde yerlere se
rilmişti. 

Başkumandan prens Kostantin'in daima müdafaa vaziyetinde kalmış- sıntı husule getirmişlerdi. dan harbi de, bu suretle hitaam er- ailelerin küçük kızları tec ordU· 
Ordu kumandanı Etem Paşa, ih- . 

1 
JdatılıY . a· 

ikametgahı ola nbinada; bütün eş- !ar .. ve daima geri çekilerek ciddi ve Yunanlılar burada. bütün kuvvet- mişti. Ertesi gün d'e Vlestin kasabası rayor, bırer surete a Juı·J<eıl ,e..,. tiyatta bulunan Haydar Paşa fırka- .,. 
Yası, oldug"u gibi terkedilmişti. sürekli bir harbe tutuşmamışlardı. \erile mukavemet etmek istemişler- d d .. d k d" . d galiblerin eline geçmişti. vak'alar bir taraftan ° rrıel<te 

sını im a a gon ermiş; en ısı e kJarıııı ·ııoe· 
Bu harbde Osmanlı askeri, hay- İKİNCİ VLESTİN HARBİ di. Fakat, bu mümkün olamamıştı.. bizzat Vlestin'e gelmişti. (GOLOS), NASIL TERKEDİLDİ?.. nalar, babalar çocu det isrrı 1 ,0ı-

lf k d h .. d Yunan başkumandanı· Çatalca \'e yollamag"a korkarken O 3rılıl ret ve takdire şayan bir surette va- Yunanlılar, kısa bir sükun d'evre- ,.er ez en ucum e en, <Raşid Bey y b k d Velı"alıd • d · uııu p ' unan aş uman anı b 1 k 1 .. (G ki kızcağızın kaybol ug a'<' to t 
zifesini ifa etmişti. O fena ve güç şe- sinden istifade ederek, Vlestin'deki alayı), bütün oradaki düşman mü- \Vlestinde ozu an uvvet epnı o- Od tiıı n ' ıe • 

Prens Kostantin ise; (Çatalca) har- los) ve (Ermiye) hattına çekmekle \ar Çok geçmeden e bisi~ 1 rait altında, en küc.ük bir karıs.ıklıg" a tahkimaltarını ikmal etmişler·, ve dafaa hattını fena halde hırpalamış, b" d t fa dag· lan askerlerı·n top · 1 Jordaıı ba'° 
1 

ın e e ra ı - ne yapmak istiyordu?. Acaba bu hat raktan çıkarı ıyor. J;;1sa ~C" 
bile meydan verilmeden, günde otuz buraya 15 bini mütecaviz askerle 14 lyerinden oynatmıştı. (Rüstem Bey) !anarak son derecede mukavemet lüzerine, arkasını denize vererek, le her gün hastahanede_n arıııdaıl ~
kilometre yol kesilmişti. Yunan as- lop yerleştirmişlerdi. Bu kuvvet, in kumanda etliği alay da, bütı.in . gösterilmesi için General Simolins- Osmanlı ordusuna yandan bir darbe ienrken Odetin evinin cıvb bolu' t 
k · · k · h T 1 t d •t'b b"" t•· Vl t• · 1 . d ? çı·yor, bu suretle kızla ah 

8 ıı·,ııa''e t· erının ço mıisait vaziyette azır- aşı epe en ı ı aren u un es ının,vıestin müdafaa hattının kilidi me- ikiye kat'i emirler vermişti. Jmi vurmayı düşünüyor u. . ucu ıstı 

lanmış olan s;perleri önünde, on al- önüne çelik bir hat gibi gerilmişti. sabesinde olan (Taşlıtepe) yi zap- f Fak~l. rniidafaa hatlarına hakim (Devamı var) Buradan başlıyan ıpıl varı!l 
Jordanın tevkifine !<• ar 



Yeni karikatür sergisinde : 
-..._ Damadbey ne ile meşguller ? 
---- ihracatıa ! 

~ 

-....... Ala .. Nereden nereye mal ihraç ediyorlar? 
- Evden sandaı bedestanına ... 

Genç karikatürist Necmi Hizanın karikatür sergi. 
sinde neler gördüm. Ve.. Gördüklerim 

~ bana neler hatırlattı .. 
b·lJocalar bizim üciunüzü mektebde 
• ır ıbret nümune;i olarak gösterir-
ıer . . 

\:~ .. şoyle derlerdi: 
te- Bıınları görüyor mu.sımuz? İş
b dadam olmıyacak, nç kalacak üç 
u ahı 

('PBu Ü·~· budala da Türk mizahına 
,.

1 
azaroıa Hasan Bey) gibi halkın i

;ı:den çıkmış bir tipi mal eden, Son 
"" .:ıt, · karikatüristi Orhan Ural, ge
\"n g·· 
siın un Ha1kcvi salonunda bir re-
ba kve. kaı ika tur sergisi açan Akba
be arıkatüristi Nec-mi Rıza .. ve .. 

ildeniz .. 

llı~~kti evailde, fakat çok u7.ak bir 
ilk tdc değil, on, on ıki sene evvel 
~Ü ll'ıcktcbde iken henüz inkıJabm 
bi:;cçinden geçr.ıcıni~ telakkiler 
buda adam olmıyacak, aç kalacak üç 
ter ,1.? damgasını yapıştırmakta hiç 

Yaza n Nusret Safa Cotkun 

1~0tıd göstermemişti. bil OcaJnr, acaba neden bize arasıra 
}ı~lc iltifatta bulunmak m'zumunu 

Necmı Riza arkadeşımıza sergisin i gezdir iyo r 

~ederlerdi? 
ct(;n./si dinlemez de yerimizde (A
~lllr.lı lllüdahele koimsyonu) gibi u

tr ar, Şekerleme mi yapardık? 
lc·r ~alJ~nıe kulak vermeyib Millet
~ enııycti gibi sinek mi avlardık, 

iıtıdoks?·· derse çalı~maz da tahta ba
beıtıa §tmdiki şairler gibi ilham mı 

erdik? r-v . 
lııt ed· bileyim, yaramazlık, arsız
İtale ıb, Almanya gibi müstemleke, 

Ya g·b· j huıy 1 ı muazzam mparatorluk 
~ <ılariJe etrafı taciz mi ederdik? 

bi tranko gibi isyankar, Japonya gi
(ıca,h: .ı. 

teıe . •u?..Jl;ar, ve bazı Suriye gaze-li:' gibi haddini bilmez mi idik?. 
hic ~ı:·· bin kere hayJr .. Bunlardan 

İt rı değil ••. 
a:~ahauıniz su idi: 
~ 1• an Ural karikatür .. Necmi Rıl's· 
S{ıti ını Yaparlardı .. Ben de bir e-
~<ıtı cc:did kağıdı üzerinde gazete cı-
~ tdını. • 

nı\ta~} bu işlediğimiz suçlarla da; biz 
t<ıha ınııcr nazarında olduğu gibi 
arcı 

1 
OnJarm telkinlerile. talebeler 

haıır. ll~a da hallerine acınan istik
~Ulü tıni Yirmi beş mumluk bir am
' td ~.dahi aydınlatmadığı biçare -

/\ ıı 
.\rasır ınızla kuş tutsak nnfile idi. 
ll'ıuvqf~ d~rslcrde kazara büyük bir 
•ıtı-.n ~kıyet filan göstersek. hoca
tıirtıık~Uzlerinde takdir ifade eden 
1 tir: er Yerine ncımn çizgileri be-

~u·> Vazı'· de 1 d" u·· ·· d k" ·· . de k /\. r er ı.. çu e zc ı, u-
~ı )ek• avrayışıl.. Fakat niye yarar 
~ lreıeaları mahalline masruf değil.. 

harekete getirmiş buluntfyO'rurn. 
Bize resim yaptığımız, gazete çı

kardığımız için budala denildiği ve 
halimize acındığı zamandan bugüne 
kadar on .iki yıl geçti. Bu on iki yıl 
içinde, istikballeri Habeş kralının 
yüzü ve bahtı kadar karanlık göste
rilen iki genç dostum memleketin 
fırçalarile iftihar ettiği değerli san
atkarlar oldular. Onlar yalnız fırça
ları ve kaleınlcrile hayat miicadele
sinde karşılarına çıkan engelleri de
ğil, ayni zamanda bu ters telfıkkileri 
de mağlüb etmiş bulunuyorlar. Bi-

lnacnaleyh iki taraflı bir ıaferin 
kahramanıdırlar. 

N'ecmi Rıza iki senedenberi (ka
rikatür) (Akbaba) (Ayda Bir) mec
mualarında yaptığı resimleri, kari-

lıl"'an' tl!ah rahmet eylesin bir 
~llll'ıı.ı· 1 <'rım hocamız vardı· vü-l Ze ' ~ 
ltıı, si .uzun uzun bakar, top saka- K a r ikatü r ist Nec mi Rıza 
l:ğr1~a llttleri derisini yırtıb dışarı 
~v<ı~a~:knıış gibi kndidleşmiş elile 

....... A. • 
tı~s·na dam olacak çocuk (bilmem 

llı.ını<:tı) bellidir. 
arda o hal yok .. derdi. 

Ok ••• 
f!a~ı~~cuınrım belki ele hatırlıya-

llir b 

katürleri, bunların haricinde mey
dana getirdiği afişleri ve portreleri 

aded i yüzü aşan bır san'at kolleksi
yonu halinde Eminönü Halkevinin 

duvarlarına asmış ve yalnız takdir
kiırlarına değıl, san'atı se\•enlerin, 
sa n'~ttan anlıyanların da nazarları
na ar:wtmiş bulunuyor. 

Geçen gün, bana beş on dakikası-
l'ıtıe ~ UÇtık ay evvel Orhan Ural 
~r !tıin ·· ·· ' ) Ri <ıct .. onu Halkevi salonlarında 

1 ~~ı l-'~z ıgı zaman bu sütunlarda bir nı, beraberce c ~kiyi hatırlıyarak, on 
~'ilde nıış, t>ski mektc:b h<ıtıraları iki yı 1 gerilere dönerek sergisini gez. 
~"tı~ d bugünkü muvaffakiyeti1c dirmeğc hasreden san'atkar dostu
• IQışt~~turnu tebarüz ettirmeğe ça- nıun duvarlardan insanın üzerine 

~ ~e ti} • neş'c ve espiri saçan eserleri önün
tıı~ı kısalı~~ bana ki, bir buçuk ay de hakiki bir iftihar duydum. Bu if
b~ l'ine a .ır. fasıladan sonra kalemi- tiharın sebebini, niçinini söylemiye
~. gerer ~ııı mevzu etrafında, fakat ceğim. Çünkü bütün bu teşhir edi
lıı~~tli ukç .budaladan (!) ikincisi len karikatür ve resimlere dostluk 
• •ı I' arıkat·· · t N . • 
'•• .•.. esiıtı v k ~ırs ecmı Rıza- eski arkadaşlık, ve nihayet on iki 

..... ..... ~ arıkatür sergisi için . • . .. 
............................... .. ..... yıllık bır tckamulu adım adım taki-

\ \ ' • ' / betmiş bir insan sıfatile bir misafir 
/ - gö1lüğüyle baktığımdan ve yazıları-

~:~ / mı bir hatır sfö:gccinden geçirerek 

'-.... -- -- yazdığımdan şüphe etmenizden kor--...:.: ~ k 

:. .._. ::: a~ı:ız şu kadarını ilaveye müsa-

münhasır bir vasfı olmıyan san'at
kar da bulunabilir. Bu alelade bir 
san'atkardır. Yok, buna san'atkar 
demiyelim de sadece o mesleğin o 
san'atin müntesibi diyelim. Mesela 
kundura tamircisine de, kundurayı 
bizzat yapana da kunduracı diyoruz. 
Fakat san'atkar bunlardan ikincisi
dir. 

Lalettayin bir kundura yaptı ise 
o san'atın müntesibi eğer hiç kimse
nin bilmediği bir kalıpta yeni bir 
model çıkardı ise bizzat o san'atin 
san'atkarıdır. işte Necmi Rıza da 
böyle .. 

O yalnız sadece, sapsadc bir res • 
sam ve karikatürist değil, ayni za
manda bir san'atkardır. Çünkü: 

Orijinalitcsi vardır. Necmi Rıza
nın bir karikatürüne bakınız. İmza
sını görmeden derhal bu resmin o -
nun tarafından yapıldığını anlarsı
nız. Çizgileri, taramaları, şahısl arın 
hareket ifade eden pozisyonları ta
mamen başkadır. Denebilir ki o re-
simle karikatürü, karikatür lehine 
çok güzel imtizaç ettirmiş bir san
atkardır. O, bunu sytili ibda ederken 

bu temiz tabii bir1eşişten ibr vcledi
gayri meşru meydana getirmemiş
tir. Bilakis bir orijinalite yaratmış
tır. Zaten dört buçuk kişiden ibaret 
olan karikatürist kadromuzda Nec
mi Rıza bu muvaffakiyctile, klasik 
karikatüre dirsek çevitişiyle yer al
mış bulunyor. 

Daha fazla bir şey ilave etmiycce
ğim. Çünkü biraz evvel dediğim gi
bi, tam bir hakikatin ifadesi olan bu 

yazımı bir dostluk vazifesinin ifası 

şeklinde tefsir etmenizden korka
rım. 

Size çizgisi hakkında bir haylice 
malümat verdiğim genç karikatü
ristin bir kaç da esoirisini yazıyo
rum. Göreceksiniz ki nükte kudreti 
de çizgi muvaffakiyetile at başı git

mektedir. Bilhassa İstanbul manza
ralarını karikatürize eden karika
türler fevkalade muvaffak olmuş

tur. Bunların nükteleri de terme
metreyi taktığımız zaman derece 

hararetleri normal rakkamı göster
mektedir. 

. * iki kişi konuşuyorlar: 

- Damad bey ne ile meşgullar?. 
- İhracatla!.. 

- Ala .. nereden nereye mal ihraç 
ediyorlar? 

- Bendei haneden Sand'al bedes
tenine. 

Yine iki adam konuşuv.or: 
~ 

- Hani sizin bir mahd um vardı. 
Bir gün para yutmuştu da telaş et
miştik. Şimdi nerede?. 

- Büyüdü .. bankada memur!.. 

- Eski huyundan vazgeçti mi?. 
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Dünyanın· en 
Yaşll adamı 

134 yaşındaki Kozlovski 
her şeyi hatırlıyor. 

Varşova - Burada şayanı dikkat 
adliye hadisesi olmuştur. Kozlvos· 
ki isminde biri mahkemede reisin 
kaç yaşında olduğu sualine karşı: 

- Ben mi? .. Demiş, tam 134 ya
şındayım. 

- O halde siz dünyanın en ihti
yar odamı olmak şerefine mazhar 
olmuş bir adamsınız. 

Sabah m a hmu r· 
tuğu ile gece gü 

. zetliğl arasında 

fark var mıoır? 
B ir ç o k klmse ıer 

· kad ın sabah g ü-
2.eld ir derl er yu. 
karoaki resıme 
ba kıp kad ı n ı n ge

Kozlvoskinin mahkemeye düşme
sine sebeb mezuniyet hilafına .ola
rak ruhsatsız av avlamasıdır. Dün
yanın bu en ihtiyar adamı bütün öm
ründe hiç bir de!a bile evlenmiş de
ğildir. Geceleri ormanlarda yatmış, 
kimse ile dost olmamış, yalnız yaşa
mıştır. Şi&ıdiye kadar pek çok vu • 
kuat gö_rmüş olan Kozlvoski bunla
rı unutmamıştır. Moskof çarlarına 
yapılan suikasdleri bildiği gibi daha 
eski vukuatı, mesela Napoleonun 
Rus seferini de hatırlamaktadır. O 
zaman. dokuz yaşında imiş. Şimdi 

~endisi yine bir ormanda yalnız bir 
kulübede yaşamaktadır. Fakat dün
yanın bu en ihtiyar adamı şimdiye 
kadar bir türlü hakikat olamıyan 
bir hülya ile kendini avutmaktadır. 
Lehistandan çıkmamış olan Kozlo -
voskinin bütün emeli seyahat etmek 
başka yerleri gi)rmektir. Bilhassa 
Fransaya giderek orada 108 yaşında 
olduğu söylenen Madam Sent Opor
tonu görmcği merak etmektedir. 
Fakat Kozvlvoskinin böyle bir seya
hati yapacak kadar parası yoktur. 
Başkasının yardımını ise asla kabul 
etmemektedir. 

ce daha gOzeı 

O lduğunu k a b ul 
etmeme k elden g~lmlyor ... 
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Çın lçıplak gezen ve 
morfin kullanan kız , 

Sık sık ortadan kaybolarak meç
hul seyyahatlere çıkan genç 

·· --- kızın esrarengiz macerası 
Olülere karşı İngıltcrcde Bath'de esrarengiz biı~ 
Dl.rı·ıer surette ölen kızın ölümü etrafında 

yapılan t<.ıhkikattan geçen gün cSON 

N ? ıTELGRAF:. okuyucularma malumat 
e yapıyorlar • arzetmiştik. Vak'anın üzerindeki 

... esrar perdesi hala kalkmamıştır. 

Bu genç kız acaba 
dedikodu mu yok· 
sa bir hastalık 
kurbanı mı idi? Aglayan kadınlarla meze• Dedesinden kalan serveti istediği 

ra mum dikmek ldeti olan gibi geçirdiği bir hayat ile bitiren dan, fakat onuııla çok samimi oldu
memleketler de var.. genç, hayalperest kız nasıl ölmüş- ğu söylenen altmı.ş. ~·aşlarında bir 

Dünyanın muhtelif insanları muh- tür İngiliz gazeteleri ve zabıtası bu kız olan MJri Jentınısın ona daır .çok 
telif dinlere tabi bulunmaktad'ır. İn- mesele ile meşguldür. Ağustosun şeyle; bildiği z.ınnedilmektedir. 
sanların bundan başka tabi oldukla- sonunda ölen kız eylulün 3 üncü gü .. Hatta bu kadın, hastrı olduğu zaman 
rı bir çok ôdetler vardır. nü gömülmüştür. Fakat. tahkikatın Elle~ sık sık zi~·a:ct edere~ kendisi-

Son zamanlarda uzun bir seyahat gösterdiği lüzum üzçrine cesedin çı- ne hızmet etmıştı. Ona bır ananın 
yapan b ir Avrupalı görciüğü yerler- kurılarak muayene edilmesi cihetine kızına baktığı gıbi bakmıştır, '"Arala
de tesadüf ettiği hususiyetleri fotoğ- gidilmiştir. Hnyalperest kız çırçıp-' , 
rafla tesbit etmiş, bilhassa ölülere lak soyunur, evinin bahçesindeki a
kar~ı dirilerin ne yaptıklarını me- ğaçlar arasında öyle gezer, sonra 
rak etmiştir. morfin kullanrak yine bahçede bir 

Seyahat herke~ nasıb olan şey- yere yatar, hayalata dalarmış. 
lerden olmadığı içın bu resimler bi- Şimdiye kadar konu komşunun 
zim de nazarı dikkatimizi celbetti .... 
Siz de bunq. iştirak edersiniz zanne-
diyoruz. 

------ -

Bulgar kralının 
Avrupa seyahati 
Bıılgor kralı üçi.incü Boris pazar

tesi günü Parise gitmiş YC orada bir 
kaç saat kaldıkta nsonrn Londraya 
hareket etmiştir. Bulgar krah ma
himdur ki İtalya kralının kızı pren
ses Civanan'yı almış, bir kız çoculr~ 

Bulgar kral ve krellçesı 
Parı s te ı ken 

lan olmuştur. Bulgar k raliçesi kral 
ile beraber geçenlerde Romaya gi
derek orada a ilesine misafir olmuş
tu. 

Küçük prenses dedesi kral ile ni
nesi kraiiçenin yanında İtalyada 
kalmıştır. Bulgar kralı Londradan 
sonra Parise gelerek sergiyi gördük
ten sonra memleketine dönecektir. 

dedikodusundan çıkarılan netice bu
dur. Fakat kızın halini hoş görmi
yenlerin adeta biribirlerile müsaba
ka edercesine çıkardıkları bu dedi
kodular arasında hakikatm hissesi 

nerededir? İşte aranan budur. Mor
fin tesirilc zehirlenerek öldü diye 
gömülen kızcağızın ölümünde baş
ka bir amil var mı? Cesedi toprak
tan çıkarılarak muayenesi bundan
dır. 

Kızın bir de meçhul aşıkdan bir 
çocuğu olduğu da söylenmektedi: 
Son gelen İngiliz gazetelerinin yaz
dığına göre tahkikata devam edil-

.mektedir. Bir kere dedikodu olarak 
kıza dair ne söyleniyorsa bunlar 
toplanmakta, her rivayet kaydedil
mektedir . 

Ölen kız yirmi sekiz yaşlarında El
len isminde idi. Kendisi küçük iken 
annesini kaybetmiş, tahsil ve terbi
ye için manastıra verilmişti. Oradan 
çıktıktan sonra dedesinden kalan 
paraları, manastırd'a iken edindiği 

genç kız arkadaşlairle beraber sar! 
etmiş olduğu söylenmektedir. 

Kızın öldüğü 31 ağustostanbcri 
şimdiye kadar yapılan tahkikatın 
tuttuğu dosya tam 100 sahife olmuş
tur. Fakat cesedin muayenesinden 
sonra verilecek rapor buna dahil dc

ğildfr. Çünkü cesed mezardan çıka-
rılmış, uzun uzadiya muayene edil
miş ise de raporu henüz verilmemiş
tir. Bu tahkikatın sonunda hakika
tın meydana çıkması bekleniyor. 

Ellen'in bir oğlu dünyaya geldiği 
fakat bu çocuk ancak on bir gün 
yaşıyarak öldüğü söyleniyordu. Fa
kat bu çocuk kimdendir? Ellen aşı
kını ölünceye kadar gizlemiştir. Bu 
sır onunla beraber gömülüp gide
cek? 

rındaki münasebet yeni değildir. On 
senelik bir geçmişi vardır. 

Fakat bu ihtiyar kız, Ellcn'in bir 
çocuğu olduğuna ve bir erkekle se
viştiğine dair bir şey bilmed1ğini 
söylemiştir. ihtiyar kız diyor ki: 

- EJlen'in bir çocuğu olmasına 
aklım ermiyor. Kendisini temmuzda 
görrr.üştüm. O zaman pek mes'ud 

görünüyordu. Öğrendiğime göre bir 
takım uyuşturucu ıehirler kullanı

yordu . Hatta sekiz senedenberi bu
na alışık olduğu an1aşılıyordu . Ba

na bu zehirleri kullandığını, çünkü 
çok hasta olduğunu, ancak ı;inirleri
nin ıstırabını dmlendirmek için bun .. 
lan kullandığını söyledi. 

Ona dair söylenen dedikodulara 
inanmıyorum. Ben onu her vakit iyi 
ve terbiyeli \'e utangan bir kız ola
rak görürdüm. 

!Ndesinden kendisine kalan (2,600) 
İngiliz lirasını yirmi bir yaşına gel- · 
diği zaman malik olmuştur. O za
man kendisini zengin bir kız gören 
Ellen vasiyetnamesini de yapmıştır. 
Kendisini bedava gelerek tedavi e
den sinir hekimine vasiyetnamesinde 
bir ev bıraktığı gibi yukarıda ismi 
geçen ihtiyar kıza haftada 15 şilin 
verilmesini vasiyet etmiştir. Eski-

-"" ~,.; adenizi istiyeceğim: 
/ Necmi Rıza Orijinalitesi olan bir 

'r· ı 1 \ \ san'atkardır. 
U~•ek {kalitenln Diyt:cc>ksiniz ki zaten san'atkar de-

tJ_ ,.,...:e e ı İ nilcn insan orijinalitesi olandır. Ha-

yır, ben hiç de bu fikirde değilim .. 
Pekarn k<>nriine has, nevi .sahsına 

- Bizim bitişik komşular bir oto
mobil aldılar. 

- İşittim, otomobili kocası kulla
nıyormuş, §oförü de karısı .. 

Yazımı tebrik ve ileri hamleler 
teınennisile bitiriyorum. 

NUSRET SAFA COŞKUN 

Bulgar "kralının Londraya seyaha
ti bugünlerde az ehemmiyetli bir 
hadise değildir. Balkan hükümdar
ları Avrupaya seyahate çıktıkları 
zaman buna az çok ehemmiyet ver
mek adet olmuştur. Geçenlerde Ro
manya kralı seyahat etmişti. Şimdi 
Bulgar kralı geziyor. .. 

Ellen evinden bir müddet ayrıla
rak kaybolduğu ve esrarengiz seya
hatlere çıktığı söyleniyordu. Bunun 
konu komşu farkına varıyordu. 
Şimdi hep bu dedikodulardan bir 

hakikat arandığı için genç kızın 
esarengiz surette nerelere gidib kay
bolduğunu anlamakta bir ip ucu a
ranmaktadır. Ellen'in kamsuların-

den manastırda arkadaşı olan diğer 
bir kadına da yine böyle bir vasi
yette bulunmuştur. Bu vasiyetname 
okunarak hükumctce icabına bakı
lacaktır. 

Fakat kızın bir çok borcu vardır. 
Evi terhin edilmişti. Çiftliği de sa
tıldığı zaman borçlarını ödeyecek 
gibi görünmemektedir • 
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HOLANTSE BANK • ÜNI N. V. . 
lstanbul şubesı 

30 Haziran 1937 tarihindeki 

BiLANÇO 
; -5- • 

[Eski bir akşamcının defterınaen ı klüplerİ 
AKTİI=" 

TL. 

Yazan: ----- t DUn •k•am deniz klllple· 
Osman Cemal Kaygı 1 ri de bekliyerek Uç hafta· 

KASA 
KUPONLAR 
DAHİLI MUHABİR BANKALAR 
HARİCİ MUHABrR BANKALAR Onun yüzükoyun yattığı yerdeki 

su, bir karıştan fazla olduğu için ba
cakları, sırtı, ensesi tamamile su ile 
örtülmüş gibiydi. Bir aralık, seyir
cilerden, üstü başı düzgün, i>fendi· 
den bir adam ihtiyar polisi ikaz etti: 

- Yahu, kaldırın onu o suyun i
çinden, herifin ağzı, burnu tamami
le suyun içinde kaldı, biraz daha ge
Ç".rse nefes alamaz, bojlulur. 

Polis, tekrar ask!'rlere emir verdi· 
- Haydi durmayın, tutun şu ke· 

ratayı, tekrar kollarından, bacakla
rından da atın . yaya kaldırımının 
üstüne !.. 

Zavallı askerler, tutmasına tekrar 
tuttular amma kaldırmasına pek im· 
kin bulamadılar. Çünkü, zaten üstü 
başı kuru yarım çekiden fazla gelen 
mubarek, sırsiklam olunca bir çeki· 
ye yaklaşmıştı. Ne ise, seyircilerden 
de birkaçının yardımı ile suyun i
çinden çıkarılan herif, oradaki da
racık yaya kaldırımmın bir kenarı
na bırakıldı ve neden sonra oradan 
geçen içi bembeyaz bir un arabasına 
yükletilerek akşam karanlığında 
karakola götiiriildü idi. 

Sonradan öğrenmiştim ki bunun 
adına (Yedibelıi bilmem kim) der· 
lermiş ... 

Bu da size sarhoşluğa, rakıya, ak· 
şamcılığa, ayyaşlığa. dair olan gör
güler imin, duygularımın, intıbala· 

rımm dördüncüsü ... 
-3-

Gi;lelim altıncısına: 

1 

lık bir flgstür çektiler 

ı 
Bu fasıl, ne kadar sürdü, bilemem. Dün akşam ikinci küme klüpleri 

Her halde beş dakikayı bir hayli geç· 

1 

bu sene lik 'lnaçlarının figüstürünü 
· k' '-- b ıçtı. Demir. yumurta akı ve mı~ olmalı ı .,.,n, yarı aygın yere çekmişlerdir. Yalnız bu toplantıya 

b arsenıkten yapılmış bu 
yuvarlanmış, lı.'iia kalçalarıma, a- Hilal, Anadolu klüpleri i~tirak et • şurup çabucak babacı-
caklarıma tekmeleri yerken etraf 1 memişlerdir. gımın iştahını açtı ve 
kadın, erkek, çoluk çocuk birsürü 

1

1 Hilal bu pazar günü yapılacak O· eski ku Netı yerme 
insanla dolmuştu. lan he~·eti umumiye toplantısından geldı 

REPORLAR 
! HAZİNE BONO LA Hl 

I
SENEDAT CÜZDAl'ıl 
Vadesiııe iiç ay kalan: 
Vadesine üç aydan fa:!a kalan. 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANr 

TL. 216.519.71 
10.393.BB 

Herifi bundan vazgeçirmek, beni sonra ancak bir karar \'erebilecek- Ar sen of e r ra 1 o s e Borsada kote olanlar: TL. 63.92099 
2.-onun elinden kurtarmak isteyenler tir. 1 Bor.ada kote olmayanlar: 

! çoğalmıştı. Lnkin yezit herif öyle· Anadolu jse Ankaradan Yerile • AVANSLAR 
sine barut bir herifti ki yanına SO· cek kararı beklediklerinden dün ak· Esham \'e tahvilat mukabıli avın>h~: 

lkulup ta: şanı ancak üç haftalık bir figüstür A) Borsada kate olanlar: TL. 
- Etme birader, yapma azizim, çekilebilmiştir. B) Borsada kote olmıyanlar 

günahtır, yeter arlık!.. İkinci küme maçlan gelecek hafta !---------------- Ba~ka avanslar için lütfen chorçlu 

252.635.37 

Diyenlere· 

- S;z karı§mayın, defolun oradan! 
Diye tesliyor, onları ürkütüyor, 

yine beni dövmesine deva mediyor· 
du. 

Seyirci kadınların : 

- Yetişin a dostlar, çocuğu öldü
rüyor herif ! 

Diye bastıkları acı acı çığlıklar da 
ona vız geliyor, hatta hazan beni bı· 
rakıp bağıran kadınların Üzerlerine 
yürüyordu. 

Şimdi diyeceksiniz ki : 

- Herif seni bırakıp kadınların 

ıüstlerine doğru yürürken ne duru
yorsun, sen de olduğun yerden kaç-
sana! .. 
Yıığma mı var, ben dayaktan dön

müşüm turşuya, kol, bacak, kalça, 

bel tutmuyor ki kaçayım; yarı bay-

gın bir halde adeta yerde külçeleş· 
miş kalmışım ... 

(Devamı ı·ar) 

baslavacaktır Q •• hesabi carilere. müracaat edınız. 
i~ İKİNCiTEŞRİN: • -Doktor· perator BORÇLU HESABI CARİLER 
Feneryılmaz . Sümer • Şazı Ü h IU h' T Açık kredi: 
Anadoluhisar • Ortaköy • Halit f an IYla lf oros Kefalet mukabili: 

Galip Kulak, Buğaz, Burun hastalık· Teminatlı: 
Da,·utpaşa - Galata gençler - Fe - ları mütehassısı KABULLERİMİZDEN-DOLA Yr 

ridun Taksim, Abdülhakhamit Caddesi BORÇLULAR 
21 İKİNCİTEŞRİN: Geyik Apartmanı No : ı SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
K&ragümrük - Kasımpa•a • İzzet d İPOTEK MUKABİLİ AVANSLAR , •Her gUn 15·19 ka ar• 
Galata gençler • Anadoluhisarı • İŞTİRAKLER 

Şazi İstanbul Üçüncü İcra Memurlu • MENKULLER 
Beylerbeyi • Doğanspor • Adnan ğundan: 

Akın Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
28 İKİNCİTEŞRİN: karar verilen ve tamamına 3129 li· 
Da\'Utpaşa - Kasımpaşa - Sami ra kıymet takdir olunan Hasköyde 
Feneryılmaz - Dogan Turşucu mahallesinde Humbarhane 
Beylerbeyi - Karagümrük • Halit caddesinde eski 133, yeni 121, esk~ 

Galinp. 135 yeni 123, eski 137 yeni 125, eskı 
........................................................ 139 yeni 127, eski 141 yeni 129, eski 

GAYRİMENKULLER 
İLK TESİS MASRAFI BAKİYESİ 
NAZIM HESAPLAR 

'r'L. 629.404.97 1 
3.0-16.980.04 
2 852175.94 

Makineler) 
Kasalar ) 
Tesisat ) 
Mefruşat) 

Şehzadebaşı 1 / 143 )·eni 131, eski H5 yeni 133 numa· 

TURAN , ralarla murakkam hane ve dükkan- SERMAYE 
PAS 1 F 

TiYATROSU !ardan ibar<'t gayrimenkuller açık İHTİYATLAR 

Bugece saat 
20,30 da 

arttırmaya konmuş olup 9/12/937 MUHABİR BANKALAR 
tarihine müsadi( perşebme günü saat., MEVDUAT 

S '1 
5~ı.so ' 

g~J.81 

-

--

L ı.ooo.(){)(>,.. T. 

Yukarıdaki vak'anın üzerinden 
bir, iki yıl geçmiş. biz de başka bir 
semt~ taşınmıştık. Serin bir bahar !;~~~~~~~~~:;;~~:::~ 
akşamı, mektep dönüşünde, biz bir
kaç arkadaş, yolda karşılaştığımız 
l.ıirkaç yabancı çocukla nedense kav
gaya tutuşmuş ve onları haklamış
tık. Fakat ertesi akşam yine ayni 
~·erden geçerken. bir akşam önce 
payıma isabet ettiği için benim tara
fımdan haklanmış olan çocuk, hem 
tek başına olarak karşıma çıktı ve 

San'atkar Naşit ve arkad~ları 
Okuyucu küçiik Semibave Mişel 

,t lstanbul levazım Amirliği ı · ŞAiRiN Kız~~llt~e~~edl 3 perde 

14 ten 16 ya kadar dairemizde açık HESABI CARİLER 
arttırması icra \'e arttırma bedeli, TASARRUF TEVDİATr 

Vadesiz: TL l.012.5t0.59 

Satınalma Knmiıyonu ilanları 1 

mukadder kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu surette alıcısı uhde· 
sine ihale olunacaktır Aksi takdir· 
de son arttıranın teahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddet
le temdit olunarak 24/12/937 tari· 
hine tesadüf eden cuma günü keza 
ayni saatte dairemizde yapılacak İ· 

Bir aya kadar: 
Bir aydan bir s•neye kaclor: t.031.99-l.3!1 

29.265.25 

yakama sarıldı : 
- Haydi bakalım, kabadayı isen 

bu akşam cliiv beni ! 
Biz yine birkaç kişi idik. Şimdi O· 

nu tekrar pataklamak bizim için iş· 
ten bile değıldi. Lakin onun tek ba· 
şına gelip böyle betelenmesinde her 
halci€ bir sebep \'ardı. Etrafı gözle
rimle iyice kolaçan etlikten sonra 
yine kuşkulu bir tavırla : 

- Haydi ulan dedim, çek arabanı, 
başımı belaya sokma, dün akşamki 
marizler yetişmedi mi? 

Benim bu ihtarım üzerine o, geri
llp gen!io çeneme bir kafa vurmak 
istedi: istedi amma ben ondan daha 
atik davranıp olanca hırsımla sura
tına ellialtıyı kondum. Çocuk arka
~·a doğru sendPledi \•e o anda arka 
taraftan ıki yaman el omuzlarımdan 
beni yakaladı. 

Artık yer yemez misin; herif sille. 
tokat yumruk, tekme ne rastgelirse 
rastgelen yerime yapıştırıyor; beni 
oracıkta bir kamçı topacı gibi fırıl 

fırıl döndürüyordu. 

Dikimevleri için 2900 adet mahruti 
çadır direğinin pazarlığında teklif e· 
dilen fiat pahalı görüldüğünden 

8-11-937 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede İstanbul Levazım amir
liği satınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4060 
liradır. İlk teminatı 304 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

228• c7428, 

* Mektepler için 3000 metre astar-
lık kah\·e rengi saten, 2500 metre 
ceplik astar 9-11-937 salı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
!pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be • 
deli 2872 buçuk liradır. İlk teminatı 

1215 lira 44 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. 
isteklilerin bellı saatte komisyona 
gelmeleri. .230, c7430. 

* Harp Okulu için 2760 metre spor 
pantolonluk bez 9-11-937 salı günü 

1 saat 14.30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyo-

1 nunda pazarlıkla alınacaktır. Tah • 
ımin bedeli 1794 liradır. İlk teminatı 
134 lira 55 kuruştur, Şartname ve 

Bizim arkadaşlar çoktan sıvışmış- nümunesi komisyonda görülebilir. 
lJrdı. • İst•klilerı·n '--11· tt k · 

Aman ALahım, ne idi o gün, ora
tia benim yediğım o sunturlu dayak! 

Bana bu insafsızca dayağı atan 
bmdi 0 Tanımıyordum. Can acısı iie, 
fÖylece, arada bir, gözlerımc ılişen 
bu adam, pehlh·an yapılı, sportmen 
tavırlı, a\·cı)·a benziyen, tütün ya
hut gümruk kolcusu kıyafetli. kap
kara, palabıyıklı, .şh·esi Gürcüyü, 
Dağıstanlıyı filan andıran biri idi. 
Vurtıukça hiç Allah yarattı demiyor 
\'e her silleden, tokattan, yumruk· 
tan, tekmeden sonra bir de kallavi, 
kantarlı küfür savuruyordu. 

• "" ı saa e omısyona 

gelmeleri. .234, .7434, 

* İstanbul levazım amirliğine bağ
lı sur dahili müessesat için 49000 ki
lo yoğurdun kapalı zarfla eksiltme
sine istekli çıkmadığından 6-11-937 
cumartesi günü saat 11 de Tophane
de satınalma komisyonunda pazar • 
!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah -
min bedeli 8330 liradır. İlk teminatı 
624 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle belli saatte ko
misyona gelmeleri. .233, c7433. 

NEOKALMiNA 
GRiP •. NEZLE - NEVRAL.JI - BAŞ 

Diş AGRILARI - ARTRiTIZM 
ve 

diş, nezle, grip, ronıatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kate ahnabllir • 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(AKSARAY) DA 

Bu gece umuma kinci açık arttırmasında en çok arttı· 
=----·-s .. E_F .. iL_L,.E,.R _____ ,. :ranın üstünde bırakılacaktır. art· 

1 
Deniz Levazım satınal• tırmaya girmek isteyenlerin takdir 

edilen kıymetın yüzde yedi buçuğu 
ma Komisyonu hlnları nisbctinde pe~· akçası ,·eya ulusal 

1 - Beher kilosuna tahmin edi -
len bedeli cll• kuruş olan .85000. 
kilo kuru fasulye, 11/İkinciteşrin/ 
937 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 14 te kapalı zarf usulile a
lınmak üzere münakasaya konul -
muştur. 

bir bankanın teminat mektubunu 
vcrmelerı muktazidir. 

Mezkür gayrimenkullerin hudut 
ve evsafı : 

Eski 133 \'eni 121 numaralı gayrı. 
menkul mağaza olduğu ve iki tarafı 
Yani YC Kadinto dükkanları \'e il;i 1 

Bir senede ııfa:la: 
TEDİYE EMİRLERİ 
SAİR MUHTELiF ALACAKLILAR 
UZUN \' ADELİ iSTİKRAZLAR 
TAHSİS EDİLMEMŞ KARSILCK
LAR 
KABULLERİMİZ 
İTFA TAHSİSATf 
TALEP OLUNMAMIS TEMETTÜLP' 
VE KUPONLAR 
NAZL\l HESAPLAR 
KAR 

-
---

2 - Muvakkat teminatı , iOl. Ji-
ra c25. kuruştur. Şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alı
nabilir. 

tarafı tarikıiım ile mahduttur ~~~~~~~~ 
Eski 135 yeni 123 numaralı gayri-

menkul hane olup zemini malta bir 
taşlık bir aralık birinci kat 121. 125 
numaralı mahallin üstüdür. Bır ko
ridor üzerinde bir heli üı;; oda mev
cud ve içinde elektr:k ,.e terkru te
sisatı vardır. 

iL 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun tarifatı dahilinde tanzim ede -
c<·kleri kapalı teklif mektuplarını 
en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulu
nan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. • 7301. 

Kadrıköy Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 
Fatihle Binaemini sokağında 1 No. 

da inşaat müteahhidi iken halen i
kamEtgahı meçhul Hamdi Güneye: 

Mahkemenin 937/168 sayılı dos • 
yasilt: Göztepede Mama caddesinde 
15 No. da Hasan Vefa tarafından a
leyhinizde açılan mal ve nakliye be
delinden alacağı olan iki yüz elli 
beş liranın maamasarif ve tazminat 
tahsili talebi davasının icra kılınan 
muhakemesi sırasında mübrez liste
de kabul ettiğiniz blrinci kalemden 
maada 2 nci kaimdeki beher araba 
nakliyesi 25 kuruş ve 3 üncü kalem 
kamyon nakliyesinin beherinin 120 
kuruş olmadığına ve 4 üncü kalem
deki taş miktarının 75 metre olma
dığına ve 5 inci kalemdeki kirecin 
9 ton bulunmadığına ve kısa keres
tenin miktarının 184,80 ve uzun ke
restenin miktarının 39,60 metre ol
madığına ve son kalem 5,5 araba 
yevmiyesi ve fiatının 2750 kuruş ol
madığına \•e bunların müddei tara
fından yukarıda yazılı miktar ve fi. 
atlarla teslim ve ifa edilmedığine 
dair usulün 33 üncü maddesine tev
fikan tebliğ edilen yemin da\·etiye
sine rağmen mahkemeye gelmediği
nizden yemin edeceğiniz vakıaların 
sabit sayılmasına \'e yeminden imli· 
na etmiş addolunmasına karar ve -
rilmiştir. İ§bU kararın 20 gün müd
detle ilfınen tebliğile (8) gün için
de itiraz eylemediğiniz ve mahke
meye gelip yemin etmediğiniz tak
dirde iktisabı kat'iyet edeceği \'e mu
hakemenin de 26/11/937 cuma günii 
saat 14 e talik edilmi~ olduğu H. U. 
M. K. 337 nci maddesine tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ıilan olunur 01577) 

İki tarafı Yani ,.e Kadinto hane 
\'e dükkanları \'e bir tarafı fabrika 
sokağı ve tarafı rabii tarikı5m ile 
tahdit olunmuşutur. Eski 137 yeni 
125 numaralı gayrimenkul harap 

1 dükkandan ibaret ve avni hudutla 
!mahduttur. Eski 139 yeni 127 nuMa· 
Iralı gar ime kul keza harap dükkiın
dır,a~·ni hudutla mahduttur. 

Eski 141 yenı 129 numaralı ga)Ti· 
menkul ise yine dükkan olup kırık 
malta zeminli bir ta?lık, bir hela ü
zerinde bir sofa bir oda me,·cut \'C 

yine mezkür hudut dahilindedir. Es
ki 143 yeni 131 numaralı mahal ise 
hane olduğu \'C malta bir koridor Ü· 
zerinde bir oda, bir sofa, bir hela ve 

l
bir bahced<'n ibarettir. 

Hududu keza aynı huduc' darılıı'· 
dedir. Eski 145 yeni 133 numaralı 
gayrimenkul ise yine hane olup kı· 
rık bir taşlık üıerinde bir mutfak 
bir helıi ve bir sofa bir oda vardır, 
ayni hududla mahd:ıddur. 

Hakları tapu sicillerile sabit ol • 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a
lfıkadarların ve irtifak hakkı sahip

lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksı hal

de' hakları tapu sicillerile sabit olnıı
yanlar satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar. Mezkur ga~·ri -
menkullerin nefsinden doğan ve sa

tış nihayetine kadar teraküm ede • 
cek bina vergisilc vakıf icare~i \'e 
tanzifiye ve ten\'İrire riısun-:u 

ve dellalive rcsnıı sat" bede
linden istifa olunur. Yirmi scr·e
lik ,·akıf taviz bedel! i!P tapu 
harçları alıcıya aiddir. Daha faz. 
la rnailıF>~ıt .?!r.:"lk istevenlerin 15/ 
11/9;37 tarihinden itib ıren ciairetniz-
de nçık ve a;:,llı hu L lu ... l.J.c...ı.k art-

1 İnl1isarlar U. Müdürlüğünden: 
. !(a'' 

1 - Şartname ve Keş:foamesine le vfikan Cibali fabnkası eıer 
hane ve dinlendırmc Salonlarında yapdırılacak D~şe~ııı•• 
27 /X 1937 tarihinde açık eksiltmeye konmuş isede talıbı çı 
dı~ından eksiltme 10 gün uzatılmıştır. . dır· 

11- Keşif bedeli 4763,50 lira ve muvakkat teminatı 357.27 1ıraı5de 
Ill - Eksiltme 8. X!-19:17 tarihine rastlayan Pazartesi günü 5?at is)'O" 

Kacataşja Lev>ıım ve mübayaat Şubesindeki Alıro ı<om 
nuoda yapılacaktır. inhisarlar 

iV - Şartnameler 24 kuru1 mukabilinde her giin 
inşaat Şubesinden alınabilir. ıdok• 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin; bu gibi işleri yapmış ~ ek' 
farına dair olan vtsikalarını inşaat şubesine ibrnz edere 
sıltmeve iştırak \'esikası almaları lazlmdır. 0 7,S 

Vl - istekli erın eks:ltme içir. tayin edilen gün ve saatte 1111 ~.er• 
g(._venme par~laril: birlıkde adı grçen komisyona ge --:"'. 

ı an olunur. B., 7-472., ___..-(ıs3' 

l · . .,7 t ·ihıne ın \'" lstanbu Altıncı Icra :l[en,.ırluğun- sol \'C saıre 8/11/9> aı cd " 
dan: dif pazarte.ı glinü suıtanah~' ·'' lı~· 

Dairl'nıizııı 936/3191 sayılı ausya- bıyık Kupacıiar sokak 10 N' ·, 0 cı ,-e 
'b n bır k' sın da bır boı çtan dolayı mahcuz , . ., nede saat 9 dan ılı are d ~ 1 ta 

1 
b lm' ı" ,. paraya <;'l'\T1°mPsıne karar \rrılen muh•mmen kı~·metı u · sadıf P' 

e!lııse dolabı, ve halı seccade ve k·m· dirde 15/11/937 tarıhine mu ren ık'~· 
zartesı glımi saat 9 dan ıtıbS lJ~,~~111 ' 

tırına şartname•ine ve 93!i/7:ll No lu . k tt a suretıle satı •' el açı ar ırm . n ,.e 
dos\'o•ına muracaatla icap eden ıza. dan isteklılcrın mezkur gtı I< ıııcın~; 
hatı alını~ ve iıgtenmı.ş olacaklırı ı- atte verinde hazır b•Jlun.ıc~ r (1~ 1 

J.11 o unur · - · ıunll 1 • • • j run:ı murac1aatlerı ılan ° 



~"~~:.:.~:. KATRAN HAKKI EKREM 
ı iStanbul.~·. ~:seıedi~e~r·::{iıa~ıafr il Harici Askeri Kıtaab ı 

ilanları 
. . . . .. . .- . , . ---· ... 

Süleymaniyede Askeri Matbbada 

1 
Ramazan münasebetiyle Ekistra unlardan yapılacak pideler yuvar• senelerdenberi teraküm etmiş 5-10 

:'" ve uzun şekilde büyükleri Bcşyüz küçükleri ikiyüzelli gram ağır- araba kadar tahmin edilen beygir 
kında olacsktır. 

1
gübresinin 937 yılı İkinciteşrin ayı-

Buna muhalif hareket edenler cezalandırılacaklardır. nın 22 pazartesi günü saat 14 te ale-
Alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. "463,. Jni arttıma \'C pazarlıkla satılacaktır. 

• Taliplerin rrii breyi mahallinde gör-K . •• b-
t ~~ıf bedeli 2701 lira 65 kuruş olan Davutda~a iltisak yolunun mek Ye tahmini fiatın ' ( 7,5 pey <ak-
a~ı~ı açık eksiltmeye kouulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım çaları olan 60 kuruşu Eminöniı Mali-
~~durlüğünde gö_r~lebi~!r._ l_st~kliler 2490 No. lı kanuoda y11zıh vesi· yesine yatırarak alacakları makbuz-
20 a~ başka Nafıa mudurluğunden alacakları fen ehliyet vesika<ıile ]arla matbaamızdaki komisyona mü-
12~1 lıra 62 kuruşl~k-ilk teminat m.akbuz _veya mektubile beraber racaatları. •56-h ,7313, 

1.937 cuma gunu saat 14 de Daımi Encümende bulunmalıdırlar. * 
(1) "7361,. Tümen birlikleri ihtiyacı için 79 

(\ --------lton bulgur kapalı zarfla alınacaktır. 
~A f\~NIZ rAız G(Tı·~M[~ Eksiltmesi 11/11/937 saat 15 tedir. ~K f-~ !Teklif mektupları belli saatten bir 

~ 
saat ev\•eline kadar kabul olunur. 

~ ~ 
' .--; çs u R EAT 1 L f sLı z • Nr ı Ç$i N 

1 
Jt Muhammen bC'deli 9480 lira, ilk te-

. ~inatı 711 liradır. İsteklilerin şart-
namtısini görmek üzere her gün ve 

~ 
eksiltmeye iştirak için belli gün ve 
• Jatte teklif mektupları ve kanunt 

~ .. vcsikalarile Lüleburgaz Tümen sa-
l<) \ ~USUSI ŞARTLAQIMIZ ~Al(l(INDA tınalma komisyonunda bulunmaları. 

.. ~\'~ 
\\ '\~---
~ ~ 

GIŞ[UJ21MiZO~N MALUMAT AL iN 1 Z ~566, c7315, 

* Giresun garnizonun\ln ihtiyacı 

l'~Ç_ ~Afv.1- olan 220 bin kilo unu 12/10/937 den 
0 \.., "''/ , itibaren bir ay müddetle \'e kapalı 
~ ('-, ~ . zarfla münakasaya konmuştur. İha-
<. ~v lesi 12/11/937 cuma günü saat 16 da 
~ ..,,... 

~~ , yapılacaktır. Muhammen bedeli 
:j \;" : 31900 liradır. l\!uvakkat teminatı 2393 

.....::= O liradır. İsteklilerin muvakkat kmi-
<-tr > nat karşılığı olan banka mektubu 

'-"<" lı~ l) \ .; / veya maliye vezne makbuziylc ayni 
~ ~/\.:. ~ zamanda ticaret odasında kayıtlı ol-

.,...._~ ~~ I ~ duklarına dair vesıka \'e ehliyetna -
@:'111~· melerile birlikte kanunun emrettiği 

,r;:-\1 E saatten bır saat ev\'dsi olan saat 15 

KIRALlK - .. 
APARTlMAN 

4P - SON TEL G RAP - 5 lkincite,rln937 

'Mü,teri.-Kirahk apartiman kaÇ odah? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.-Banyoda havagazı a1eti varmı? 

J(ap,cı. -Evvel efendim mafsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle· 

r~ koydurdu. ı' 

...... ~ ~4\ ~- şekilde kapalı zarflarının muayyen 

:,~ ... J..r' ~ ~""1. v.,._~ 1 1 . je kadar komisyonumuza gelmeleri. 

~s; LAN f) [ QA N V ÜN İ ~ oıyarh•kirdeki t.r~;:,:: ;~:ı~~:. hava ti G ZI =. ==::==== 
~\JL- KA~Al(Q·y PALAS - ALALEMCi 1-tAN 1900,000 kilo odun kapalı zarfla mü -

........___ nakasaya konulmuştur. Muhammen 

O K G J K v bedelı 28500 l.ra olup, muvakkat tca-
rınan oruma ene omutanlıgı minatı 2137 lira 50 kuruştur. Şart -

S 1 
• lnamcsıni gorm<:k istıycnler 143 ku-

atına ma Komısyonundan • nış mukabilinde Diyarbekir Leva -

1 
• zım fımirJiğı Satınalma Komisyonun-

ko - Orman Koruma Kıt' atı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye dan alabilirler. Münnkasası 11/l 1/937 
İstanbul Asliye 4 cü Hukuk Mah-~4;ulan 3500 adet Battaniyeye eksiltme günü istekli çıkmadığından perşembe günü saat 15 de Diyarbe -

llı.IO sayılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince bir ay zarfmda pazar- kir Levazım iımirlig~1i Satınalma ko-" :\ kemcsindcn: 

15
' alınacaktır. İlk pazarlığı 1 ı.2. Teşrin-937 Perşembe günü saat misyonunda zarflar açılacak, kat'i 

~o de Ankarada Yenişehirde Komutanlığa merbut Sahnnlma Komis. ıhalesi ynpılacaktır. Vaktinde zarf - Mülga Scyrisefain idaresi namına 
rıunda yapılacaktır. !arın komisyona \'erilmesi şarttır. 1s- İstanbul hazine muhakemat müdür-

'ı.3 2 - Battaniyenin Muhammen bedeli 31500 lira ve ilk teminatı teklilerin mezkür gün \'e saatte te- lüğti tarafından Taksimde Valde 
L 

62 lira 50 kuruştur. Şartnamesi herg~n komisyonda 158 kuruş mu.. minat mektubu ve ticaret vesikala- . d .,3 d . 
11>abilind 

1 
b'I' r' 1 b' J'kt n· b k' L çeşmesm e - numara a oturmuş ı-e a ına ı ır. ıy e ır ı e ıyar e ır e\·azım 

\• 3 - isteklilerin 2490 sayıl kanunun ~,3 cü maddelerindeki vesika amirliği S~t~nalma komisyonuna mü- ken şi~di yeri. belli ~lmıyan Mch -
tne_, lcıninat makbuzlanyle belli gün ve saatte mcıkür Komisyona 1 racaatları ılan olunur. .553, ~7194> ım't Saıt :ıleyhıne adlıye sarayı yan-
~aalları. 11 440,, . . ~ . gınından cn·el mahkememizde açı-l Beher çıftıne tahmın eclılen fıat I lıp hükme rapt olunan Ye bu kere 

&tanbul P.T.T. Viliyet Müdürlüg"' ünden•: k60 k1uruşflolank6·11,ooo çift kund..ıra ıycnılenrn dava üzerine yapılan mu-
l • apa ı zar a c sı tmeve konulmuş- j 

lln dare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 550 adet Fabrika tahtası alımı tur. İhalesi 12/11/937 c~ma gunu saat h~ıke~e sonunda dava ve ı~tck veç-
J> zarlığa konulmuştur. Pazatlık 9·11-937 Sah günü saat 14 de Büyük 15 tedir. İlk teminat miktarı 14974 hıle kıra karşılıgından bakıye ola -
rn~stane binası birinci katta lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde liradır. Şartnamesi 1403 kuruı:;luk rak müddeialeyhin zimmetinde ol-
1l~e~ekkil alım satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli ınakbu~ mukabilındc komisyondan dugu anlaşılan iki yüz yirmi yedi 
lı'~ lıra kat'i teminatı 62 lira 70 kuruştur. isteklilerin şartnllmesini alınır. Istckliler 2490 sayılı kanunun buçuk liranın müddeialcvhtcn talı-
... ~rırıek üzere çalışma aünlerinde meıkür müdürlük idari kalemı"nc 2 \'C 3 üncü maddelerınde gösterilen .... ıa 

1 
k 6 , sıl edilerek davacıya verilmesine ve 

h r 1 gün ve saatinde kat'i teminatlariyle birlikte komisyona mü- vesikalarla teminnt \'C teklif mck -.. caatı 
7 1 

. b depo akçesi olan 70 liranın irnd kay-
~rı " 452

11 
tup arıle irlikle ihale saatinden en 

IS::=- az bir saat evvel Ankarada M. M. dına Ye muhakeme masraflarının 
il ~===:::=::==:=:=:=:=:=::==:=::==::=:=:==::==:S 1 Vek51eti Satınalma komisyonuna müddeialcyhe aidiyetine temyizi 

Yanındaki binayı dn alarak genişletilen \'e tamamen lezyir:-ü \'ermeleri. .558, ~7249J kabil olmak üzere 18-5-936 tarıhinde 
edilen Beyoğlunda imam sokağında * !mahkemece verılcn kararı havi 

MODA LOKANTA B
'RAH j Her bir kilgsuna tahmin edilen fi- r 499 d ?96 ·1· ı ve 1 AN ES 

1 
at 14 kuruş olan 134000 kilo un ka- ,,_ osya. v~. ~. 1 a~ num_ara __ 

1 

(S palı zarfla münakasaya konulmuştur. 12-11-936 taııhlı ılcının hır surctı mud, 
8r1yer CANLI BALIK gazinosu şubesi) Şartnamesıni parasız almak ve ör- 1 deiale)hın gösterilen adresıne gön-

z 6 .iklnclteşrln yarınki Cumartesi acılıyor. neğini görmek isteyenlerin hcr gün derilmiş ıse de mübaşir tarafından 
tiJ en!ın dekorasyonu, bol tenviratı ve emsalsiz atraksiyonla· öğleden sonra Safranbolu piyade a- bila teblığ iade edilmiş Ye mahke _ 
~ e suslenen lokanta ve birahane, muhterem mi!şterilcrine latif layı satın alma komisyonuna gelme-

surpr· ı b 
1 

- mece de bir ay miıddetle ilanen tebli-
12 er azır amıştır. leri. İlk teminat miktarı 1407 lira - 1 

Sevi rı· · h k d 11• ğat icra, ı tensib kılınmış olmakla 
h mı ığı ve a en dar sesi ile dinle~icileri gaşyeden meş· ır .. nıünakasası 18/11/937 perşem-
~ Ur Şantöz B:ıyan OLGA SANTZES, yakında seyahate çıkaca• be günü saat 15 de yapılacpktır. 

mezl:ur Hanın sureti mahkeme di -

\'anhanesine asıldığı gıbi tebliğ ye

rine geçmek üzere keyfiyet gazete 

ile de ilan olunur. (935-499) 

•ndan yalnız 15 gün için angaje ediinıişlir. 
1
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 

MÜKEMMEL RUMEN ORKESTRASI 111 kanunun 2 \'e 3 maddelerınde yazılı 

~ 
~1vesi~aları ilk teminatlnrile birlikte 

t 
tC'klıf mektuplarını ihale saatinden 

s an bul Sıhh" Mu··esseseler en az bir saat ev\'cl Safranbolu Be· 1 l ~ ledıyesinde toplanacak komisyona edebilirler. Eksiltme 24-11-937 tari-

Arttırma Ve Eksı•}tme verilecektir. * ~575> ,7410. hine müsadif çarşamba günü snat 
11 de dır. Muhammen fiatı 2400 lira-

K 
Afyon merkez kıtaatı içın 225 ton dır. Muvakkat teminatı 180 liradır. 

OmİSYODUlldan : 1un kapalı zarfla eksiltmeye konul- Münakasaya iştirak edeceklerin bil-

l ~~ıştur. Eksiltme 16/11/937 salı gü- dirilen gün vl? saatte Vizedeki As-
Kilo 

Azı Ço~u 

Muhammen Muvakkat nu saal 16 dadır. unun beher kilosu kcri Satınalma Komisyonuna müra-
Fiatı Garanti 12 kuruş tahmin edılmiş muvakkat caatlnrı. c582• c7479> 

ney Lira Kr. teminat 2025 liradır. Umum şartna· * 
mesi 135 kuruş mukabilinde 1 Kor Pınarhisar \'e civarında bulunan l(a az Peynir 5650 - 5750 38 5 

far Peyniri 2800 - 3400 65' : 360.66 

n lieyb r 
ve Ankara İstanbul levazım amirliği kıt'atın ihtiyacını temin etmek üzc-

lazım olan satınalma komisyonundan alınabi- re 18000 kilo bulgur açık eksiltmeye 'h e tada Sanaloryomu ve Leyli tıp Talebe yurduna 

1 
z ve Kaşar peynirleri açık eYsiltmeye konulmuştur. lir. İsteklilerin ihale günü belli sa- !konulmuştur. Eksiltmesi Vizede As

attcn bir saat evvel teklif mektupla- kcri Satınalma Komisyonunda ya -
rının Afyonda Kor satınalma ko _ ıpılacaktır. Şartnnmcsini görmek is-Sıhh; Eksiltme 10-11·937 Çarşanba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

~ilPıl ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
acaktır. 

2 _ M· 
3 

ıktar. Muhammen Fiat, Muvakkat garanti yukarıda yazılmıştır. 

ıı: istekliler Şartnameyi hergün Komisyonda görülebilir. 

~anurıJı.tekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı 
"eh 

8 
a Yazılı belgeler ve bu işe zelcr muvakkat garanti makbuz 

~eltrıel a?ka mektubu ile birlikle bellı gün ve saatte Komisyona 
Ctı, "7 31)5 

il 

misyonuna vermeleri. ,7290, tiyenkr her ~n Komisyona mürn-* lcaat edcbilirlcr. Eksiltme 24-11-937 
1 Alpulluda ve civarında bulunan tarıhine miısadif çarşamba günü sa
kıt'alm ihtiyacını temin etmek iize- !at 10 da dır. Muhammen fiatı 2700 
re 16000 kilo bulgur açık eksiltmeye liradır. Muvakkat teminatı 203 lira
konulmuştur. Eksiltmesi Vizede As- dır. Münakasaya iştırak edeceklerin 
keri satınalma komisyonunda yapı- bildirilen gün ve saatte Vizedeki As-
11acaktır. Şartrmmesini görmek isti-

1
keri satınalma komisyonuna müra

,yenler her gün komisyona nıiir:ır:rnt. ıcaat1arı. c583. .7480> 

1 i 
101 İstiklal Caddesi-İzdhat·Yeresiye satiş 

G~iPr NEZLE, BAŞ ve DiŞ,. Ki Al KLI K 
BüTüN AG~ILARI DİNDİRİQ.. 

. 
lstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

122 Muayene \'e Tedavi evi için satın alınacak olan 109 kalem 
ilaç ve Sıhhi Malzeme nçık eksilmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10.11-987 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlun· 
da Sıhhat \ e içtimaı Muavenet Müdürlüğünde kurulu Komisyonda 
y apıl&caklır. 

2 - Muhammen Fiat : 2990 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 244 lira 25 kuruştur. 

4 - istekliler Şartname ve listeyi her gün Komisyonda görebilirler. 

5 - istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayıla 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya Banka mektubu ile birlikte belli gün \'C saatte Komisyona gel. 
meleri. "7304., 

Pınarhisarda bulunan kıt'atın ih- inli sc.at 10 da açık eksiltme ile. satın 
tiyacına sarfodilmek üzere 40000 ki- alınncaktır. İlk teminat 1185 lira 75 
lo bulgur kapalı zarfla eksiltmeye I kuruştur. Şartnamesi M. M. V. Sa. 
konulmuştur. Eksıltmesi Vizedeki tınalma komisyonundan parasız alı
Askeri Satınalma Komisyonunda nır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
istiyenlcr her gün komisyona müra- 3 üncü maddelerinde yazılı belgele· 
caat edebilirler. Kapalı zarfla eksilt- rile birlikde eksiltme günü saat 10 
mesi 24-11-937 çarşamba günü saat da Ankarada M. M. V. Satınalma 
16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı Komisyonunda bulunmaları. c7459> 
6000 liradır. Muvakkat teminatı 450 * 
liradır. 1taya talip olacakların gös· Amasya piyade alayının 254000 
terilen günde \'e tayin .edilen ihale kilo ekmeklik ununa teklü edilen fi
saatinden bir saat evvel teklif ve te- at gali görüldüğünden tekrar kapalı 
minat mektuplarını Vizedeki Aske-

1
zarf usulile 25/10/937 gününden iti

ri srıtınalma komisyonu riyasetine barcn eksiltmeye konulmuştur. Şart. 
vermeleri. c584> c 7481> 1 namede değişiklik yoktur. Tahmin * bedeli 31750 lira \•e muvakkat temi-
Açık eksiltme ile müteahhit nam natı 2381 lira 25 kuruştur. İsteklıle

ve hesabına açık eksiltme ile satın rin teahhütlü mektupla veya bizzat 
alınacağı i!Un edilen \'C 15810 lira 1 evrakı müsbit.elerile beraber ihale 
t, hmin fiatlı 40 metre mik:bı ceviz günü olan 12/11/937 cumartesi gü
kalasın eksBtmesine talip çıkmadı - nü saat 11 den bir saat evvel Alay 
ğmdan 13-2. te-:rin 937 cumartesi gü- 1gazinosuna n1üracaat1ar. 

c563> c7312> 
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'' KANYAK KiMDE VAR 
'' Uludağma tır-

.. 

. . . ' . . 
•o O o •"' - .·L ~ ,, ... · ~ ·" ·r, 'I' • • • 

..... 
Dik ve sarp çıkışlı ;.ow..:-?.,<~ıt ,. 

, ~m.:zı;.-;.~-z.~ 

manan· acemi bir dağcmm otele 
~~:~ gelir gelmez ellerine hohlayarak 

. .. ıa!I soracağı: ilk sual budur; 
Halbuki'tecrObeli bif dağcı hi~' 
bir zaman böyle bir vaziyet kar
şısında kalmasına imkan yok' 
tur.ÇOnki o, çıkacağı yer ne k8' 
dar dik ve uzun olursa oısu11 
daima s1rt çantas11ida TABif 
·KANYAK bulundurur. 
Tabii · KANYAK yalnız Uludağında kdl· 
/anılmaz. O, rütuhetli, 'De nemli yerlerde 
soğuk algınlığına karşı en iyi bir tedbirdit 

Daima soguğa maruz kalara~ 
çahşan bir aile babasına, ak' 
şam eve döndOğO zaman sun&J
lacak en iyi şey, bir f incan çays 

karıştırı l mıs bir kaşık 

. . L....... 0 "• • O # 

.. -·. , .._ . . .. . 
nuııuıuu11nı11111111uınuıııuınınu11u1111111ııuııuıuıuuu111111nı11n nu ıu • ".,,..,. 

Dişleri sabah, öğle ve ~;~~·~· .... ~~·; ....... ~~~~·~~~~"T'"'""'iN'KJB'AZi'~ ............ HAZJ'MSJ'ZLJ(j]''"'""'"'"i\JJ'A'ZQN'""'M'f'Y'VA'"TüZ'Ü"G'j'OERll ._ .. ..... .... . . . .. .. \ı . : '< .· . 

sonra günde 3 defa niçin fırça lamak lazımdır? M . D E Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lç11111•~: 
Çünkü bir defa dişler hariçten ahRan mikrap:ara karşı müdafaasızdır. 1 lltlf, tesiri kolay ve mUllyimdir. Yerini hlC~ 
Saniyen aa'IZdaki "salya,, denilen mayide milvon'arca mikrop dolllciur mUmaell milstahzar tutamaz. MAZON isim, ti 

Salyada bulunan lüab dişlerin en 
birinci düşmanıdır; dişlere yapışa

rak yosun peyda eder. Mineleri a ~ 

şındırır, yavaş yavaş dişleri ve kök

leri çürütür, diş etlerinde iltihaplar 

peyda olur. Dişlere yapışan yemek 
.... artıkları ve ecnebi maddeler de te

mizlenmezse birer mikrop yuvası 
haline gelir. Eğer dişler muntaza -

lin. le fırçalanmadığı takdirde çok 
çabuk rnahvolmıya mahkumdur. 

men ve günde en az 3 kere ~Radyo- ti__. 
·~· __ ........,_ ......-........ ~--

Bu muhtemel. akibetleri l 

vaktinde bertaraf eder 
Sabah, öğle ve akşa·m günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız 

PATI 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap. 
larında, ccratıRtlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 
tedavisinde daima mu\affakiyetlc şifarı temin eder. 

ark İspençiyari Laboratuva rı, lstanhul 

ROZ markasına dikkat tıs"' 
EKŞiLiK ve y ANMALARINI Devosu: Mazon ve Boton ecza deposu. lstanbul Yeni pos 

ukasında No. 47 
~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~----~------~ 

Sinir ağrıları , asabi öksürükler, a sabi 

zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş 

ağrıs1, başdönmesi, baygınhk, çarpıntı, ve 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları 
' 

ÜSKÜDAR - KAOIKÖY ve HAVALiSi 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONiM 

ŞiRKETİNDEN : 
Şebekelerimizde ilk ve Orta mekteplerle List" talebelerine tatbik 

_ edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi. 15 lkinciteşrin J937 Pa. 
. _ zartesi gününden * itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilatlı 

gezi varakası verilmelr şartile, yüksek mektepler talebesine de teşmil 
edilecek ve yüksek mektepler talebeleri için şimdiye kadar tatbik • edilmekte olan tenzilatlı tarife aynı günden itibaren hükümden k21.l · 

dırı laca ktır. 

Kadıköy Kazası Kadastro 
Müdürlüğünden: 

A - Kadıköy kazasının O~ma·n ·ağa, Cafer ağa mahallelerinin Ka
dastrosuna başlanmıştır. 

B - Kadastro Postaları Kadıköyünde Altıyol ağzında Ş~msitap 
sokağında 30 No. lı daire de Çalıımaktadır. 

C - itanın başlangıcı tarihinden itibaren 5 iÜn zarfında ilgililerin 
Posta memurlarına müracaatla beyannamelerini almaları ve bu beş 
gün müddetin bitmuinden itibaren bir ay içinde yaııp Tapu ve di· 
ter Belit leri \'ar ise asıllan veyahut örneklerile birlikte ecri vPrme. 
leri ilan o lunur. "7476. 

r -Optamin saç eksirı 
ile terbiy~ edilen saçlar 

· --....-~~~·._,.........,.._..-~~~~~--...... ~ 
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Kazanmış olurla~ 

. • ötıır 
Çünkü Optamin saç cksiri suretiıe :;aı; dökülmesıoın b~' 

"Vitamin., cevherinden istifa- ne geçer. S1çları temizler. te'' 
· Kepcl< de edilerek ihzar edilir. yütür, sıklaştırır. ıJef· 

Guddelere kudret \'ermek düşürür ve kaşıntıyı izale e 

Bir tecrübe bin nasihatten · yektir 
~ ... ~.., ' '·. . .,..~ ,, ... rtt"' ,,, .. 
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ı Zührevr Ye cild hastalı ·t ırı ı S h" . atı idare ed"'' 
ı • . . ı a ıp ve ncşrıy 

ı Dr. Hayrı Ome~ : Baş muharriri 

ı Öğleden sonra Beyoğlu Ag.ıclmi : ETEM iZZET BENİCE 
ı kar~ısında No. 313 ·relefon: ı 51 
ı 435~5 ı - ~MatbiJO 
• • 

Basıldığı yer: EbüzZlya .. ..................... -


