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· ' ; A Ankaradaki 
ÇEZRı KARARLAR ALINACAK Siyasi temaslar 
lngiltere ile Fransa arasında son 

vaziyetin müzakeresi başladı 
italyaya karşı ciddi ve cezri bir hattı 
hareket tesbiti bu müzakerelerin 

Yunan ve Rumen Başvekil/erini 
Atatürk kabul edecek 

1 
Italya Hariciye Nazırı da 3 Teşrini

sanide Ankarada bulunacak 
Dost ve müttefik Yunan Hüku -

metinin Başvekili General Metak • 

mevzu Un U teşkl·ı ediyor sasın memleketimizi ziyaretini taki-
ben dost ve müttefik Romanyanın 

P nris, 11 (Hususi Muhabirimizden, makineye verirken) - İtal- ~·tedbirler almak vaziyetine götürmektedir. Bunun içindir ki, cumartesi Başvekili Tataresko, on gün ·kadar 
[anın, İngiliz ~e Fr?nsız _n~tasına re~ c_evab~ vermiş ol~ası! ~ günü Fransız kabinesi de, İngiliz kabinesi de içtima etmişler, iki hüku- sonra, Köstenceden bir vapurla ha· 

bir . o.ndra ve Parıs kabınelerını her vakıtkıne nısbetle daha cıddı • met arasındaki yeni vaziyet üzerine fikir teatisine başlanmıştı. Mu- reket ederek doğruca limanımıza ge. 
. teşrikı lll<!saiye ve müzakereye sevketmiştir. Almanyanın Berlin .. .. . . lecek, burada bir kaç saat kaldıktan 

:ul?katı!1dan sonra İtalya ile sıkı Lid tesanüt hareketi muhafaza et- habcreA ve muzakcreye bu~n de devam edılece~_tır ... Bu hafta içinde sonra ayni gün akşamı eksprese bağ· 
· esı Ve ltalyanın da bu tesanüde istinaden İspanya meselesini kendi fevkalade kararlar alınacagını haber veren bugunku Fransız gazete- !anacak hususi bir vagonla Ankara· 
;:ği dahilinde halletmek yoluna geçmiş bulunmas ıve Balear, İspan- leri Roma - Berlin mihverinin şüpheli ve e!1dişeli hareketlerine şid - ya gidecektir. 25 birinciteşrinde An-
v \Fası, Cebelüttarık mıntakası, 'l'rablusgarpteki şüpheli hareketler detle hücum etmekte ve artık Fransa ile Ingilterenin menfaatlerile karada bulunması mukarrer olan Ta-r: 

1 
nzırlıklardan başka yeniden İspanyaya İtalyan kıtaatının ve harp oynanmasına, em~.iyetlerinin tehdit !i!dilmesine ~~sade edilmiyeceğini 

1 
tareskoya refikasile Romanya crka· 

~ Ze_:rıesinin yığılması, Garp Akdcn izinde son hafta için taaddüt eden haber vermektedirler. Her halde,. Avrupa sulhu Italyanın son cevabı nıharbiye Reisi General Şişitu ve 
avtiı lıudiselcri bu defa İngiltere ve Fransayı daha ciddi ve zecri ve hattı hareketile yeni bir buhran devresine girmiş bulunuyor. Rumen Hariciye Nezareti Umumi 

~~-------•.-"'IJllllll!lll••• .. 1•••~111!1•111!1•~--1111!•••---.. -----•-•Iİll••illllİlıiııııİ. llİıı.I müdürlerinden bazı1arı ır,efakat ~yli· 

I" b •• d •t 1 l ~ yecektir. 

spanyaya . ugun e ı a yan Türk _ Yunan ~~~~::~:::~:~;~~~:~~,~:~~~-
askerı çıkarlldı orduları yenı·ımez l~~s~l:~~~~d:e~~~~:~;:ıi :~a:d:a~~-

lunacak. 29 birinciteşrinde Cumhu- , 

A k •h f JVl l •l' I l kf d riyet Bayramı merasiminde hazır s er l raca ı e l ıaga yapı ma a ır._ b. k ıı· bulunacak, sonra şehrimize gelerek 'r . t h. .dd .d. ır uvve ır bir iki gün kadar kalacak, şehrimi. 
b. v azıge Va lm Ve Cl l lT zin görülmiye değer yerlerini geze-

lllt ) d h b } Akd cek, badehu yine deniz yolile mem-Spa n yo} gemisinin a a atırı mış O)masl e. General Me- rnevamı ikinci sayfada) 

nbdeki tedhklerinde korsanlığa mini 1 =~~~ ~=i=z=m~=ir~m~a~n=e~v=r=a~la~r=ı~ 
olamadığını gösteriyor 

Bir sui
kast 

Yunan manevraları bittikten 
sonra Yunan Başvekili General 
Metaksas, Türk matbuatı mümes· 
sıllerine vaki beyanatında demiş
ti1' ki: 

- Türk ve Yunan orduları bi-
ribirlerindcn ayn1maz bir kül ve 
her muhtemel tecavüze karşı mu-
2afferanc karşı koymıya hazır, 

yenilmez bir kuvvet teşkil eder
ler. 

Hararet dereceslde 
Fatist Reisi nutuk bugun 12 ye dUttU 
SÖylerken hadise Dün akşama kadar güzel bir gü -
old 1 d neş ve ılık bir hava içinde sonba -

u ve yara an 1 harda, tatlı bir ilkbahar pazarı ge-
On iki kiti tevkif edlldi çiren istanbullular, sabaha karşı 

Londra, 11 ( A.A.) - lrıgiliz fa • ~üthiş gök gürültüleri içinde baş • 
şistleri reisi .Moseley, Liverpool'da lıyan şiddetli ve korkunç bir sağ -
bir kamyonun üzerine çıkarak nutuk nakla uyandılar ... 
söylemek ister1~en, bQ§ma atılan 'bir Saat beşi çeyrek gece büyük bir 
tCl§la yaralanml§ ve. hastaneye kal- fırtına ile karışık yağan yağmu.r, ay-

Harekatın 
sabahtan 

ikinci saf hası bu 
itibaren başladı 

Kuvvetli deniz ve hava filolarına irinci safhası bitmiştir. Dün sabah şa
malik bir devletin İzmirin Cenubu- iaktanberi manevraların ikinci saf. 
na yaptığı ihraç ameliyesile bu ame- hası başlamıştır. Bu safhada Mavi-

_ Iıyeyi müteakip muhtelif alayları ler, en seri ve müessir bir şekilde 

arasında birlik tesis ve yerli eleman- Kırmızı tarafı ezmek, bulundukları 
!arla istihbarat ve tarassut servisini mıntaknnın seYkülceyş bakımından 

kurarak ilerlcmiye başlamasından i- ehemmiyetli olan noktalarını bir an 
baret olan Ege mancvralarmın bi - (Dtflamı 2 hı :i say/a.la) 

---------------------------"" 
Birinci Teşrin 

Son T elgraf'f a başlıyor 
Bir 

Akşamcılar •• · 
Y azan: Osman Cemal Kaygılı 

••• IKf -
dırılmıştır. ni şiddetle ibr saatten fazla devam 1 

Moseley'in muhafızları da ateş ve etti ve saniyede 17 metreyi bulan 
ij • ?lcJr • kiremit yağm1ıruna ıutulmıışlardır. rüzgar denizde ani bir bora halini 
vC!tı) ......_ i 11 Ulus • • Polis, 12 kişiyi tevkif etmiştir. 1 I Der1amı 2 inci •ayfamrzda) 

.~i'~·ıı~;:~~~!~io~~ha~~'.:~~~.; 1 p. YAN G o TAL ... HL I! LE R · ı 

Aşka inandım! 
Yazan : Halil Bedi Fırat 

••• OÇ: 

66No. lu Casus! 
~~:.;~~-~· h~;~~~~ ~::t··h~; . : 1 1 1 1 ı Yazan : Celal Cengiz 

- Murat Re is ~e Kudüs Kızlan müellifi -Jcıı:ıo ll~;ı. l'lla~~-~che,ddül Y;ınh{ı- ' -
rı a i · «dır.· • ~ Bu oc büyük eser, son b~hcır aylarında okuyucu• 

(~~~~~~-~Zıı·ı, _ ııc.~~; b~ · - . .. Kazanan numaralar 2 inci sayfada ı~ iare Son Telgrtıfın en tatlı ve nefis bır 
.Clc-.incı saiaje~c) ıs ... . -=z*!$%• ı.~ --------•s,_o_r_p_r_•z_ı_o_ra_c __ .. ~_tı ... r _____ . ____ • 
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(Birinci &ahifeden devam) yet - Japon harbinin çıkmasına ih-

Beşiktaşla 
Bir meydar. 
Döğüşü 

y e 
Bugünkü keşide de kazanan 

• yanatta bulunarak: timal verilmemektedir. Japonlar, 
- Japon meşru hakkını istimal Çindeki istila hareketini bitirmeden 

ctmütccir ve. her scye raarr:en ba ve kendi emniyC'tlerini ve cenahla -
ladığı işi bitırmek kararındadır. Her rını himaye tedbirlerini tesis etme -
ne pahasına olursa olsun, bu hattı den Sovyet Rusya ile bir muhasa -
hareketımizi tadil etmemize ımkfm ı maya tutuş aktan daima müçtenip 

Dün akşam, Beşiktaş vapur iske -
lesinde bir kadın yüzünden bazı 
gençler arasında ~kan bir münaka
şa; bir kavga, dövüşle kapanmıştır. 2 

numaraları verıyoruz 
~- -·---

00 ~2675 22877 

Gene müstemlel< 
bahsi açı dı 

Almanya mustemlekfıt babS 

'

'tekrar aç1~or. Her Hitlerin geçt 
gün söyledıği sözler bunu gös{e gt 
gibi, daha evvel Nurcnberg korı13 

voktur. 1 bulunmaktadırlar. 
· Demiştır. Ayni zamanda Japonlnr, Yakın bir istikbalde bir Japon -
ihtiyat efradın bir kısmını daha sılah Rus harbi mukadder olmasına rağ -
altına da\et etmi:.lerdir. Japon er- men, fe\kalfıdelikler zuhur etmezse 
kimıharbiycsi, Çindeki. harbi bir an bu harbin şimdiden çıkmıyacağınn 
~vvel kendi lehlerine bitirmek ve Fransız siyasi mchafili tamamile ka

ı Başta Rahmi, berber Hamdi, Ya
lvuz, Lutfi ve diğer Hamdi isimleri· 
ni taşıyan 5 genç, dün akşam, Beşik
taş vapur iskelesinin dar sokağından 

t si esnasında da dönen 1akırdılar il 
lin hükfımetinin eski Alman rtı c 

Li k ı temlekütmı ·eniden ele gcçirf1l 
ra azananı:ar icin her vakit ve fırsatta uğr~~ 

1000 
geçerken önlcriı~den ~eçen. bir ka - Sonu 482 ile biten bütü:ı 
dınn llıf atmak ıstemışlerdır . .Bu sı- 1 (Biner) lıra mükaf :ıt 
rada, oradaki kahveden çıktıkları ve 
bir rivayete göre de vapurla içkili 
bir gezintiden Beşiktaşa avdet ede
rek iskeleden büyük caddeye doğru 
yürüdükleri söylenC'n kalabalık bir, 
arkadaş kafilesi içinden bir iki er
kek de ayni kadınla alflkadnr olmak 
isteyince 5 kişilik grupla bunlar ara
sında münakaşa çıkmış ve işe o iki 
gencin diğer arkadaşları da karışınca 
müşterek bir kavga dövüş başla -

numaralar 
alırlar. 

33207 36785 19278 10701 16660 tan geri kalmıyacağını gô:;tern gr 

200 Lira azananlar 1 Umumi harpten sonra Alman~ 
35211 21902 17271 11530 10853 1 Afrıkadaki müstcml<>katını galıP1 

kıştan ön-ce kafi neticeyi istıhsal et-

1 

nıdır. 
mek azmilc hareket etmektedir. Fa- ZEHİRLİ GAZ 
kat, ÇinJıler de şayanı hnyr('t bir Londra, ıı (A.A.) - Çin Sefirinin 
muvaffakiyetle Jnpon taarruzuna Changhaı'dnn bildirdiğine göre, Ja -
karşı durmaktadırlar. Bir haftadan- ponJ, rın zehırli gaz kullanmaları 
beıi, bütün fenni vesait ile birlikte dolayı ıle Changhai cephesinde dün 
yapılan taarruz, Çin müdafaa hattı 24 Japon neferi ölmüştür. 
karşısında muvaffak olnmam.ş, Ja - Çin müdafaa hattı yarılamamış -
ponlar bu taarruzd:ı zchırli gaz da 
kullanmı lardıı. Simali Çinde de> vn- tlr. 
ziyete Çınli!<>r hfıkim bulunmakta _ ÇİNLİLE RDA YANIYORLAR 
dır. Changhai, 11 (A.A.) - Japonlar, 

1mıştır. 
Neticede diğerleri daha kalabalık 

olduğundan Rahmi, berber Hamdi, 
Yavuz, Lutfi ve diğer Hamdi, nisbe
ten hafif surette yaralanmışlardır. 

Japon kabınesi, beyn lmilel ihti _ dün ak~am, Puting'i bombardıman 

lüUnra mani olmak ve harbe meşru- etmişlerdir. Dün yapılması kararlaş
ıyet vermek, yani ilanı harp etmC!k tırılan Japon taarruzu şiddetle ya
ıstiyenlerin mevcudiyetile iki sıyas1 çan yağmur dolayısile tehir edil - T. • h Çİ 
kanaate ve tezada düşmüş bulun - miştir. Çinliler, günü, hatlarını tah- arı 
maktadır. Maamafih, bu kanaat far- ki metmckle geçirmişlerdir. Çinli - A hmef Re ./ik 
kı netice ve harp üzerinde müessir J ' 
dcğıldir. lere çok miktarda takviye kıt'aları Tanınmış ve değerli tarih tetkik-

i gelmektedir. ·· d Ah Diğer taraftan, ngiltere - Ameri- CEPHELERDE VAZİYET çisi muallim ve muharrir Usta -
ka - Fransa arasındnki teşriki mesa- Tientsin, 11 (A.A.) _ Dün sabah, met Refik, dün Haydarpaşa Nümu-
iyi hazırlıyan müzakereler, inki~af ne hastanesinde hayata gözlerini ka-
etmektedir. Chihtschiatchu'da Çin müdafaa hat- S k' .. .. bir ge 

• larınn taarruz eden Japonlar, Çinli- pa.mı~dtır. ğe kız olnd gkutn oncer'a zatu':r Amerika Cumhurreisinin beyana- . zıntı e so u a ı an son -
1 lerln atcsı altında Chihtchatchouang- . .

1 
.. 
1 

b' ihtrt .. ·· den tından sonra, ngiliz BaşvekHinin ın 40 kil~metre garbindeki Çin mev- rıe ı e zatu oen ın ı a .. ı yuzun . 
Muha!nzakarlar Kongresinde irad .1 . . k d k.. H t eh ağır surette hastalanan ustad, evın-

zı erının arşısın a aın u on - k 
1 

. k~ ·· "l · ettiği nutuk, İngiltere ? Amerika te- . . . . . de ba ı masına ım un goru emıye -
rmın cenup sahıhne lkı tabur asker k ld 

1 
t B' h f 

sanüdünü ifade ediyordu. Dün g<:cc çıkarmıya muvaffak olmuşlardır. rek hast~11€ye a ırı mış ı: . ır ~ -
Fransız Cumhurreısi Lebrun da şa- ş k. H .,. "k k t 1 . 1 tadanbcrı, hastanede kendısıne gos-ar ı opeı ın yu se epe erı c - .. . . . w yanı dikkat bir nutuk söylemiş ve d T . tak d f 1. terilen butim ıhtımamlara ragmen 

varın a enşı mın asın a aa ı • " . 
her iki nutkun mealine iştirak et - yette bulunan Japonlar dün Ping _ o, her gun bıraz daha fenalaşn_ıış, 
miştir , 16 k'l t ' b b• ve nihayet dün Allahın rahmetıne · sanın ı ome re cenu u gar ı -

Londrada toplanccak olan Dokuz- sinde bulunan Huto nehrini geç _ ka\ruşmuştur. . . 
lar Konferansı müsmir netice ver - . 1 dl Elli kadar basılmış tarıhe aıt ese-

i mış er r. k l l . bi k . mesc dahi Amerikan - ngiliz - Fran- ı J 1 "st hk m b' h' ri, sayısız ma a e erı ve r aç şı-
apon arın, mu a e ır şe ır . . . . b" "k 

sız teşrıki mesaisinin emrivakilere olan Çengting'daki son Çin müfre • ırl:rıJ~ ıl.ım hayatımıza uyu ve 
karşı koyacak fiili tedbirlere te\•es - zelerini de esir ettikleri söylenmek- deg~rlı hızmetlerde bulunan A~met 
sul edeceği anlaşılmaktadır. tedir. Refık, 1882 ~e İsta~bul.da d.~g~u.ş 

BİR JAPON_ RUS FAR- T k' ll (AA) -D . A. olup Mektebı Harbıyenın yetı~tırdı-
BİNE İHTiMAL VERİL b'ld~ .

10
' ç · t; ouhmeı bJa~sı, ği kıymetli zabitlerimizden biri idi. 

- ı ırıyor: en ıng m are esme B'l. k l'kt k'l k k 
MİYOR Çinliler 30 000 ki i ile i tirak etmi • ı ahare as ~r ı . en çe ı e:e en-

' ş ş ş disini tamamile ılme vermış ve bu Faris, 11 (Hususi Muhabirimiz - lerdi. Bu kuvvet bir kaç bin maktul h d ml k t d h ' ··f·t ol 
. . sa a a mc c e e a a mu ı • den) - Roma - Bcrlin mihverinin v rdıkten sonra Huto nehrinın sa -

teşvık ve tahrikine rağmen, bir Sov- lhillerine doğru ricat etmektedir. muBşt1u·d. b b .. "k •
1
. . . . ·· 

IHHIUUlllHttlUlllllllhllllltlllllUUltnl1nllllllllllUllUIUIUUllflllltılttlUIUlllflllllllllllllllltlllllll111nlllılUlllJUllllUllUlfHUIUUllllla e e ıye, U UYU a ımımızın Q• • • h 1ümile yakından aHıkadar olmuş ve 
ıspanyaya as er 1 racı kendis~ni Zincirlik.~ıyu me.zarlı~ın~n 

meşahır kısmına gommek ıstemıştır. 

devam ed l•yor Fakat merhum, henüz hayatta iken 
kendisinin Ada mezarlığına defne
dilmesini vasiyet eylemişti. Bu iti -(Birinci sahifeden devam) 

dır. Bir taraftan bu tecavüzler ço -
galırken, diğer taraftan İtalyanın 
Ji'ransız ve İngiliz notasını reddedişi 
v İspanyaya tekrnr asker nakliyatı 
yapması, vaziyetin ciddiyet ,.e va
hametini arttırmaktadır. 

Bugun olman mallımata göre sa
bahtanberi Meliliiya asker ihraç e
dılmektedir. Dün de Cebclüttank 
mmtakosına küJliyetlı miktarda as
ker ıhracı yapılmıştır. 

FRANSA, PİRENENİN 
AÇILMASINI TEKLİF 
.ETTİ 

P::ıris, 11 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Fr, nsız Hükumeti 1ngıltere
ye son \'aziyet karsısında Pırer.e hu
dutlarını açmayı teklif etmiştir. İn
giltcrcden gelecek ee\·aba göre ba
nket edilecektir. 

yanın verdiği cevabla meşgul ol - barla merhumun cesedi bugün bir 
maktadır. 

Petit Parisien gazetesinin Londra 
muhabiri yazıyor: 

cftalya vesikasının tetkiki sarih 
bir inkisar tevJit etmiştir. Bu vesi
ka, gıttıkçe müstaceliyet kesbeden 
mescleleı in bir an evvel halledil -

l
mcsine ynnyacak bütün telkinleri 
açıkça reddetmekte ve müessir ol
madığı tecrübe ile sabit olan bir u

J suldcn başka bir şekil kabul etme-
mektedir .. 

Petit Journal gazetesinin Londra 
Muhabiri yazıyor: 

cİngılizlcrin derin bir inkisara uğ
ramadıklarını teslim etmemek ha -
kikati inkôr etmekten farkslZdır.~ 

İSPANYOL KADINLARI DA 
SİLAH BAŞINA 

motörle Haydarpaşadan Büyükada -
ya nakledilecek ve ikindi namazı 

Büyükada camiinde kılındıktan son
ra Büyükada mezarlığına defnedile
cektir. 

Buhran ve 
Muvazene 
Vergileri 

3000 
Lira kazananlar 

' 1 ~lllJXllll 
0000 

15513 23573 36998 25936 6739 aldı, taksim ettiler. En buyük h 
8944 10927 26741 29319 31579 nin İngilizlere düştüğünü söylefll~ 

24410 20262 :6-)70 3189 19247 hacet yoktur. Şimdi de müstern1~, 
36~32 35801 18835 29341 davası ortaya çıkınca ilk kuşktl 
5770 3369 ~478 nanlar İngilizler oluyor. . ... el 

Maamafih, kuşkulanmak sozıl , 
70 Lira kazananlar ı pe kycrindc değildir. Bilhas53 ~ 
34001 5729 8221 8902 8314 son altı aydanbcridir, Hıtler AlJ?ltıJi 
7090 37249 11746 5682 36510 yası müstcmlekat bahsini hE'r ~~..t 

~ .. ' t ebılL"'· 38432 2456 36679 2929 l 7025 ça aldıgı cevap ona umı ver . 
36832 90073 21058 14771 14040 gibi olmamıştır. İngilizler, A!rn3](1J 

1173 5941 38142 22745 5062 rın bu kabil talepleri karşı~ında ·S 

37222 34100 38776 30099 2306 kulanmak \'C kendilerini teıasa J; 

6541 19833 23833 23897 19347 tırmak değil, daha başka türlii ) 
33472 9057 13152 23203 23698 larla cevap vermeyi doğru bulıt\ 
8037 15311 34898 24549 27306 lardır. Bu cevapların başınd3 ' 

28367 34392 24283 23557 23560 vardır : c'l 
Lira Kazanan Umumi hnrpten sonra Alm.:ın 

50 Lira kazananla temlekelerini ele geçiren eski g~,.e 

33056 8907 4784 26234 29580 32813 1er bura1arını Milletler Ce~~&' 
1769 ını2 20492 32849 30232 namınn idare etmektedir. Mu~ı:f 
8360 8360 31758 5179 34711 leklıtın mukadderatına dair dl 

16031 21426 37744 14653 247 verecek olanlar bu eski gahpıcr (1 1500 12994 1104 2906 30154 4568 hiç biri değildir. Ancak Millctıe:b 
18700 4916 4830 6357 26461 miyeti buna karar verebilir. ~~ 

Lira kazananlar 30977 51244 15138 26995 27471 ki Aalmanya Milletler CeJYll) (! 
32253 20411 11077 39223 32468 85062 31792 36100 girdikten sonra çok durmamış, 

=~=~~~=~~~=~=:~~~=~~~=~=~~~~~~~vr~~~nlmı~r.ŞimfüO~ 
yet kendisine dahil olmıyan bitf , 
Jete nasıl olur da filan veyn ııl Celal Bayar 

Kabinesi 
Amerikalıların 
Hayreti 

(Birine! sahifeden devam) .. Milletlerin biı ibirine bağlılığını 

k · 'd · · crcb• müskmlc enın ı aresını v C 
Eğer Almanya yeniden Milletle\ 
miy tine girer, orada bu tale b 
tekrar ederse şu veya bu yold~ r. 
karar vermek Milletler Ccmıyetı 
hakkıdır. ~ 

Yürütülen mantık budur işte. :
3
, 

letler Cemiyetinin ise Alınan>~<' 
k k 'b' bir tıı müsiemle e verme gı ı iJdİ1 

\'Uru işitilmiş şeylerden def gı 
de resmen bu sergiye iştirake davet Kalıyor doğrudan doğruya 11 1 

devlet teşkilatında az, fakat, iyi mc- Ye ihtiyacını t yit etmek maksadile 
murla seri iş görmek usulüne mühim 

1
Amerika Birleşık Hükumeti 1939 y:ı

bir ) er yerilecektir. Eski bir kanun lında Nevyorkta beynelmilel bir ser
olan mcb'us seçimi !an unu bugünün gi açmıya karar Yermişti. Amerika 
ihtiyaçlarına göre yenilenecek, si • Cumhurreisi Ruz\·elt, Ankaraya gön
yasi müsteıarlıkların faydalı olup derdiği bir mümessil vasıtasile bizi 
olmadıkları tetkik mevzuu olacak, 
İnönü, Halk Partisinde Genel Baş -
kan \'ekili sıfaUle mesaide buluna-
caktır. 

eylemiştir. Mane\Talardan evvel An- idaresi altmdaki müstemlekilt··· p.; 
karaya giden M. Gones, Başvekalet giltere burala.rdan bir. ~arç~:ırıÇı. 
Vekili Celal Bayan ziyaret eylemiş, manyaya hedıye edebılır mı ... tır. 

Bizim, emin ve mevsuk membalar- kt'i buralara Milletler CeıniYe .:: 
d y • • •• b. ·k· .. vaziyeti anlatmış, Celal Bayar, hu J: 

dan öğren igımıze gore ır ı ı gun !karışması mevzubahs değildir ...... : 
1 d · t tt'ğ" · ·b· ·· l daveti kabul etmiş, işin tefcrrüatmı 

1 
> 

evve e ışare c ı ımız gı ı soy e- sefer de """"vap olarak denivo ... • . 
1 h · d'l'k tetkik ve tesbite Hariciye \'C İktısat "" J ı. nen ve yazılan arın epsi şım ı ı 

1 

li halk f ngiliz idaresinderı n ':" • 
~b · d. Vekaletleri müsteşarlarını memur ı..r-

ntı emevsım ır. memnudur ki buralarda c 1 Hatta~ o'"ğr"'ndı'ğı'mız· e go"re yenı· k... etmiştir, Aınerıkah mümessil, bila- , 
• " .. - • çasının başka bir devlete veı 1 ·_ 1~ · 

bincde, eski kabine azasının hemen hare müsteşarları ziyaret eylemış \'e asla razı olamazlnr. Burada df·· ıı 
hepsi bulunacaktır. Belki yeni bir iki saat içinde bütibı teferrüatı tcs- giltere insaniy~t esasını muclıı: 
kabine değişikliğinde kabine uzuv- bit ederek, bir mukavelename im - mektedir. Çünkü müsteınlcI<e ·r 
larının da değişmesi varit olabilir ki, zalanuya muvaffak olmuş ve Anka- ki yerli ahali öyle alınır, satılır 
o da Celtıl Bayarın tetkiklerinin ne- raya vardığı günün nkşamı trene bi- lükat değildir ki efendiler arıt 

0 tlcesine ve kuracağı mesai sistemi- nerek şehrimize dbnmüştür. Ameri- mütemadiyen elden ele dolaşsı (I' 
nin inkişafına bağlıdır. Hakiki vazi- kalı mütehnssıs, iki saat içinde bu Ne denirse densin, A~.ırııı~ 
yet, ancak ay sonunda ve bilhassa kadar mühim bir işi bnşardtğına şn~- cm1 kA ·sı · d .. de .iD' 
Ulu Önderin nutkunu irad buvur - müst e at 1 :ı: e!"ın e umı }l ç J-

J makta ve Celal Bayardan ve diğer recek bir vaziyet şu aylardn .1 
{/ malarından sonra anlaşılacak, yeni devlet adamlarımızdan takdirle hah- rülememektedir. Dünya bu .. ~it ııe 

mesai veçheleri ve önümüzdeki ham- seykmektedir. ~bu meselenin de müzakercsı-aıt 
leler için alınacak tedbirler, Yüksek . . . .. . v 
Şefin nutkundan alınacak direktife Bu scrgıde en ıyı uç yerden b·rı olur. Fakat bugünkü Roma • tı>~ 

b . l iı B' k" t mihveri İngiltere ile Alı1'18 ·· t · d'l kt' a a prog ıze oyrı mış r. ın ·usur me ··e gore anzım e ı ece ır ve.. n - 1 k 'b' d w•ld' 
ram daima Cumhuriyet Halk Parti- murabbnı oln~ hl} yerde her masrafı yak aştıraca gı ı egı ır. .,f 
sinin programıdır. Siyasi müsteşar- Amerika hükumetine ait olmak üze- Ahmet RB / 

b• ] J 1r11•1" ... ~J lar meselesine gelince, bu hususta da re namımıza ır pavyon yapı aca {, ""'"""'""'"'""'"'""""""'ıı:""""""'"" S" 
asla bir değişiklik mevzubahs de - dekorasyon işleri yalnız bizim ta ·a- 48 sa tlik iş hsft dt 
ğildir ve siyasi müsteşarlıklar tam Cımızdan Y• pılacnktır. • bu SB bah baf18 
bir ihtiyacın ifadesi halinde tesis o
lunmuşlardır. Ancak, İnönü kabine
sinin istifasile siyasi müsteşarlar da 
istifa etmiş olacaklardır. Belki yeni 
kabinenin teşekkülünde siyasi müs
tc>şarlar orasında bazı değişiklikler 

Bu saba ki bora Bugün, Türk işçisinin h~Y:~. ı 
mes'ut bir tarih, iktı ... at ,.e ısı !' 

ve yağmuk mizde yeni bir devrenin baŞ 
(Bfrinci sayfadan devam) dır. t rıı' 

Buhran ve muvazene vergilerinin 
kaldırılması ve bu vergilerin başka 
şekilde cibaycti hakkında tetkikata 
başlanılmıştır. Yapılan tetkiklerde, 
bu vergiler kaldırıldığı takdirde büt
çede hasıl olacak açıklığın, kazanç 
vergisindeki muafiyetleri lağvetmek 
ve kazanç vergisi nisbetlerini dC!ğiş
tirmek suret ile teliıf isi imkanları e
ti.ıd edilmekt<'dir. 

olacaktır. alarak limanda ve açıklardaki vapur İş kanununun, günde 8 s.t3 
1 

c 
sandal motör \•e mavnaları bulunan'- 48 saatlik hafta esasını kabıl., ı 

İtalya, Pıre!1<' hududunun acı'ması 
takdirinde İspanyaya karsı olan yar
dımını daha geniş mikynsta yap~ -
cağını yaymaktadır. 

BU SABAHKİ GAZETELER NE 
DİYORLAR? 

Borgos, 11 (AA.) - General Fran. 
co, nrşrettiı{i bir emirname ile 17 ya
şından 30 yaşına kadar bütün Thpan
yol kadınlarım amele, idare ve fen 

teşekküllerinde mecburi hizmete ta-
- • - ' dd · b b ht 'tibarc•· 1 • J lara hayli korkulu nnlar geçirtti. ma esı, u sa a an ı ff· 

Alakadarlar, bazı müesseselerin ZffiJr manevra arJ Rasathaneden aldığımız mal(ımata bik sahasına girmiş ve l nt'.er', 
~ermayelc>~i nisbetincle kazanç temin talimatnamede tesbit edilen ~011t 1 bi t utmuctur Bu hı·zm"'t altı ayl k ( 1 inci san/adan devam) göre bu sabah saat 7 ye kadar '-·a - s ~ · "' ı - etmelerine rağmen, kazanç vergisi "' · J deki bütün işçiler, bu sabah "ft' Pın is, 11 (A.A.) - Gazeteler, ye- tır. Gebel<'rle, hastalar ve dullar bu ··ermemeleri yüzünden, bu muaf iye- önce ele geçirmek maksadile hare _ ğan yoğmurun miktarı 16 milimet - kle go 

· t v B tıdan itibaren bu yeni ~ nld•n Fransız - Ingiliz notasına tal- mecburiyetten istisna edilmişlerdir. tin kalkmasile buhran Ye muvazene ket etmektedirler. Mu itibarla ağır redir. u müthiş yağmurun getirdi- b 
1 

d ~ 
============================== u~at ~rnrek Mendff~ n~rini ~~~rw~şt~~hlarlab~~k lı~nrya qamı~ar~ ij A k d S• vergilerinin bırakacağı boşlukların Badema, meselfl saat 7,5 ~8,!!~! ll ara a JyaS~J femasl r doldurulabileceği kanaatindedirler. geçmişler, Balat ve Söke ovalarını caddeler, sokaklarda birikintiler ha- kU .,... ıı: a tarayarak Söke ve havalisini zaptet- sıl olmuş ve ezcümle, Arnavutköy, yapılan yerlerde öğle va !< \-e 

' mişler, düşmanın üzerine ve düş _ b k d d ye kadar 4,5 saat çnlışılac~ ıılı ti (Bırinci sahifeden devam) JJ;iında miihim toplantılar yapılacak - Be e ca desin e toprak ve kumlar J'k k t til. e istır ~ l k ~ Irak Krahnın kayın vali· man şehirlerine tayvare ne ateş aç- saat ı yeme~ a ı v 
5 
ğ e etine dönecektir. Öğrendiğimize \'e Balkan Antantına dahil devlet - J yolu kapattığından ilk tramvay se- sonra tekrar saat 13 den 16 ..,, 

göre Roman)'ada oturan 350 bin hı- lcre taalluk eden askeri meseleler desi bu sebah mıya başlamışlardır. ferleri ancak yol açılabildiktcn son- n :;,v 

ristiyan Turk, memlekntı'mı'ze hı·c _ f hrimize geldi Buna mukabil Kırmızılar, Sivri - dar 3,5 saat iş görüldükte ·r ı; 
"' üzerinde görüşülecektir. Balkan .Er- ra ''apılmıştır. t 

16 5 
d b"' 

1 8 
tlı'k bı ,, 

k hisarla J<tiçük Menderes arasında " san , a oy e san j\• ret etme arzusunu izhar etmişler kanıharbiye reisleri de Cumhurivet Irak Kralı Majeste Elgazinin ka - Sağnağın ilk saatlerinde bir aralık .. ,
8

,rJfl • 
ve bu arzularını, n..men \•e Tu"rk J l'd l · b b h A k Maviler tarafından sol cenah1arınm nu bitmiş ve işçi tam ) ı\u Bayramı merasimimizc resmen işti- yın vn ı c erı, u sa a vrupa c ·s- fındık büyüklüğünde dolu da yağ -

0 Hükumetlerine bildirmişl"rdır·. Bu k yarılmaması için canla, başla çalış - kazanmış olacaktır. . .:a!L' ~ ra eyliyeccklcrdir. presile şehrimize gelmıştir. Kertdi - mıştır. . ıerı uo -•' 
mesele, Rumen Başvekili Talarc:s _ makta ve takviye kıtaatı alıncıya ka- Ancak cumartesi giın . bll,... 

1TALYA HARİCiYE NA- leri maiyetleri erknnile birlikte E - d d" d d Yağmurla beraber, şehrimizde sı- t t'l · erlerı, .... ı! ko'nun Ankarnyı ziyareti esnasında . • . . . ar uşmnnın a ım a ım ilerlemesi sonra a ı yapan ış y .
1
erw 

iki dev !eti alô~adar edecek mesele- Z iRiN iN Z !YA RET GÜ- m organda Se!ım paşa ya hsına 8• tm' ş- için mun lazam şekilde rica t ey !emek- ca kh k derecesi de birdenbire azal - !eri ğünlere taksim edece~ d ıe• ' 
lerin müzakeresi esnasında en ehem- İt 1 HN~ . IAerdır.d I AJ D 'tcdir. Filhakika Kırmızılar bu hare- miş ve hava soğumuştur. Dün, aza- buralardaki .işçiler, taksin\:rı• r.ı>.ş 
mil•etli bir mevzuu teşkil edecektir. aya nrıcıye Nazırı Kont Cia- na O U ansı irektörU katta muvaffak olmakta ve Mavi _ mi 27, asgar' 18 olan sıcaklık derece- at kadar fazla, yani 8 saat 

/ ASKERf MESELELER DE nonun Te,·fık Rüştü Aras'ın ziyare- Anadolu Ajansı Umumi Direktörü lcr, büyük fedakarlıklara katlana _ si, bugün 12 ye düşmüştür. çalışacaklardır. ttaıı , 
ANKARADA GÖRÜŞÜ _ tini Ankarada iade etmesi kat'iJes _ Bay Muvaffak, bu sabah ekspresle rak ağır ağır, fakat muntazaman i- """'"""'"'""'"'"ıııııııııııı1111111111111111ıııııııııı11mıwııcııııı111 t i k , . . . olı:ın pıı şl f 
LECEK miştir. Ancak, Kont Ciano'nun bu~ ay Avrupadan şehrimize gelmiştir. lerlemektedirler. nevra sahasına gönderilmesi, ayni ş ço . v.e ışçısı a~ fazla ça.115?11 

Evvelce de yazdığımız veçhile, Yu
goslav ve Yunan d vletlerl Erknnı
harbiyc Reisleri de bu ayın yirmi 
beşinden sonra Ankaraya c el N>1' -

lerdir. Ankarada Rumen BaşHkııılc 
birlikte Ankarayı ziyaret ctmis olan 
Rumen Erkanıharbiye Reisinin de 
j tir&kile Fevzi Çakmak'm bftşkan -

zamanda demrryolu nakliyatımızın amel~lerını 8 saatteı· ··nde ıı .iti sonunda ŞC'hrimize gelerek Cumhu- liyecek ve Ankarada Ba k'l . Kırmızılar, süvari ve dağ alayla- mak ısterlerse azam gu fP 

1 
şve ı 'e ·ı T bir harp zamanında nasıl işliyebilc- klerdir. . h riyet Bayramında Ankaroda bulun- Harı'cı'ye Vekı'lı'mı·zıe mu·· teaddı't sı· - rı e. uncel.inde b. ulunan muhafız a- kadar çalıc::tırabflecc .. ı ~ 

- ceğini ve harp üzerine ne derece mü- . 'tf tl'k rııes~A masına imkan hasıl olamamıştır. İ- yasi temaslarda bulunacaktır. 1?Y11: ~akvıye cdılerek kuvvayi ~ül- . . . _ bunlor, bu fnzh 3 saa 
1 

r111ır. 
1 H Iıvesını harp sahasında tecemmu et- csslr olabılC'ccğını de gostereceği için f z1 

1 
t 

1 
·ş,..iJere ye\ 9~~ ta yan ariciye Nazm, 3 ikinciteş _ Gerek Kont Ciano, gerek Rr.ınıen b . . a n ça ış m an ı :r p:ııllı 

1 
rinde bir torpido ile buraya gel"c'"'k, B k'J' T k .--· tirdikten sonra bugün, veya yarın u sevkıyata ehemmıyet verilmek - '1ı 

25 
_ 

50 
si nisbetinde , , "' "' aşve ı ı atarcs o ve gereli Bal- k b d' 

buradan hususi trenle Ankaraya gi- mu a il taarruza geçecek \•e bu su- te ır. bir zam vereceklerdir. ··esse 

1 
d k . K . ~an erktinıharbiye reisleri, Bü) ük r<: tJ de> manc\Tanın üçüncü safhası Büyük önderimiz Atatürk ma - İstiyen imaUithane ".re 1ll1~c:•ıtııııı ece tır. cndisine Italya siyasi ri- Ondnimiz Atatürk tarafından da b ı k ı J.J:ıt 

1. d .. 1 . J ac:; ıvrıca. ·tır. . ncvrular ve harekatın her safhosını I de 2 partı' \•cya Ür' ekıp ça ca ın en ınu ıım simalar ref .. kat ey- kabul cdı'l,,cekl d' ~ 
~ · er ır. Tuncclındekı muhafız alayının ma- adım ::ıdım tetkik buyurmaktadırlar. ccklerdir. 
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Floryadan Şişl"ye adar 
Şirnendif erle gideceğiz 
Sirkeci isfasgo~unun kaldırılıp 
(Yenikapıda) muazzam bir 

[(imler 
Polis 
Olabilecek! 

Yeni bir proje 1-Haık Fııozotu-I 
d iy or ki: 

T erkos tesisatı bütün şeh· esim m ··zes; -

Boyu 1164 metreden kusa 
olanlar polisliğe kabul 

1 
Anadoluda aılcsi olan, fakat İstan-

r e teşmil edi iyor bul mekteplerınden birinde mual -
!imlik eden ve resıınden hiç anlamı-

edilmlyecek 

ı 
Polis yazılmak için yapılan müra

caatlerin çoğaldığını yaşmıştık. 

yan bir dostum var. 

Evlere meccanen terkos verme - Nasıl resimden anlayabılırım 

j Yeniden polıs mesleğine girecek 
1 bu gibi ve bundan sonraki müraca-

d k 
ki, diyor, resim sergılerının açık ol-

iş i e geniş/eti/ece duğu zamanlarda - kı Ağustos, Eı·-

Y gar inşası da muhtemel .. 
!eri~~ §<!hır planı ile Avrupa tren
"~•Yer3Yon~ ve Şark banliyösünün 
ltecı is 1 değışeceği için halen Sir -
~slt ~o.nunda büyük tamirat ve 
kararı tadilnt işlerinin yapılmaması 
liy0 h aştırılnuştır. İstasyon ve ban
iki Şe~~ını.? müstakbel vaziyeti için 

atçiler için yeni bazı şartlar tesb it 

edilmiştir. Bu şartlara göre polis Düşünülen ikinci şekle göre de 
Avrupadanye Edirnedcn gelen tren- mesleğine kabul edilmek için 30 dan 
Ierin orta durak istasyonu Florya 0 _ yukarı yaşta olmamak ve boyu da 

lacaktır. Buradan Florya _ Topkapı (1,64) santimden kısa bulunmamak 

·tstanbuldaki susuzluk meselesinin önüne geçilmesi için Terkos te- lfıl aylarına tesadüf ediyor - ben o 
sisatının derhal bütün şehre teşmil edilmesi suretile genişletılmesine zaman mektep tatil olduğu için A
~üzum görülmüştür. Bunun üzerine Belediye Reisliği tarafından Sular nadolunun tfi öbür ucundnkl aileme 
Idaresine bu hususta bir proje hazırlanması emrcdiltniştir. giderim. Geldığım zaman da sergi-

Bunun üzerine su işleri müdürlüğü mühendisleri, şehrin bütiın ma- !eri kapanmış bulurum. 
hallelerinde ameli tetkikler yaparak mevcut çeşmelerin vaziyetlerini 

şarttır. 

Resımdcn hiç anlamı) nn dostu -
tesbit ederek bu projeyi hazırlamıya başlamışlardır. 

Yeni yapılacak Tcrkos tesisatı ile bütün şehir, örümcek ağı gibi mun hiç te hakkı yok. Çünkü Yerl1 
Terkos ~bekesile örüleccktir. Ye~iden birçok çeşmeler açılacağı için mallar pazarile beraber açılan Gala
bu hususta bir müddettenberi devam eden şikuyetlere en kestirme cevap tasaray sergısinden bahsetmek isti
verilmiş olacaktır. yor. Bu sergiden başka İstanbulun 

l3iri . duşünülmcktedir. 

Edirnekapı - Haliç - Kağıthane - Ok-
meydanı isti kametinde yeni demir Ağır hapis veya 6 aydan fazla ha-

yolu döşenecek ve demiryolu Şişliye pis cezasile ma~küm1 old 1ukları an-
laşılanlar da polıs o amaz ar. \'e§ilk~cı §ekle göre, Yenikapıdan 

"~i b?Yc kadar uzanan hatta mu
karı1 ilır bu~var yapılacaktır. Yeni -
lobu' s ~ sehır arasında münakale o-

kadar getirilecektir. Yerli ve Avru ı d 
palı yolcular doğru Şişlide inecekler Polisliğe her ne ka ar lise ve orta 

mektep mezunları alınacaksa da ilk 
ve oradan tram\•avla İstanbula gele- kt 1 · d · b d 

Diğer taraftan fakir ve muhtaç ailelerin evlerine meccani Terkos muhtelif yerlerinde genç resim te
tesisatı yapılması işi de genişletilecek, bu suretle İstanbul halkı kısa 
b . şekküllerinin sık sık açtıkları ser -

1~1eı ' 
llacatt nıek suretile temin olu -

ır zaman içinde susuzluktan kat'i surette kurtulmuş olacaktır. 
IUUHllthUI HHlll lllHllHUttt li.tl Ulll U ll lllllfhUHHUUHllUthUUlUU•UlllllllllUUUlll lUllUIUllllHlllU UtU!hUl1U l11tll1UllllUlllttUllW gileri her zaman ·ve daima bulmak eki d

. ~ 

1 

me cp mezun arı ıçın e ıca e er-
e er ır. 

B t kd 
· d FI 

1
. d . 

1 
sc müsabaka açılıp bunlardan polis 

~ ır. 
enika d 

~hirler· pı a muazzam ve A\'TUpa 
gar :Ya ıne Yaraşır son sistem bir 
._ . Pılacak \:' b""t"" A ı.erı de b e u un vrupa tren-
~ada tevakkuf eyleyecek-

u a ır e a ıçtc, emıryo u- . . . . .. 
nun geçmesi için bir köprü ve Şişli- kabul edılecektır. Yuksck tahsıl gor-

de de muazzam bir gar yapılacaktır. ! müş olanlarda boy ve yaş kaydı a -
Maamafih bu ikinci şekil çok mas- ranm~yacaktır .Lise mezunları, po

raflı olacağı için birinci şeklin kabul !is ~nstitüsüne sevkedilecekler ve 

edilmesi daha ihtimal dahilindedir. f sonra komiser muavini olacaklardır. 

Yeni bir 
Sabıka 
Rekoru! 

Köy 
Ebe 
Mektepleri • 

~ 'lJ ru pa -
lstanbul 

Askerliğini 
Bitiren 
Muallimler 

Be yoğlunda 
Kadastro 
Çalışmaları 

125 defa sabıkah 
zenci yakalandı. 

bir ilk (köy ebe mektebi) 
b u hafta açıldı 

Ş0sasz 
't erıı 

kısmın da inşasına Geçen yll ayrlldıklart vilA-
lsta.nb başlandı yetlerde ders verecekler 

.\l/tlıp Ulu garp memleketlerine ve Geçen yıl, Muallim mekteplerin -
İstarı.b \Şehirlerine bağlayacak olan den mezun olur olmaz vilayetlere da
tıun. ırı~ - Luleburgaz asfalt yolu - ğıtılan, fakat vazife görmiye imkan 
~ga:;ı; Utebakı kısmının yani Lüle- bulamadan asker olan birtakım mu
Pılrn~ - Edirne asfalt yolunun ya-

Kadastro mahkemesinin 
de işle rl arttı 

Beyoğlu mıntakasında kadastro 
çalışmaları devam etmektedir. Kaza 
dahilinde bulunan Katip Mustafaçe
lebi \•e Kuloğlu mahallelerinin ka
dast rosu ikmal edilmiş ve alfıkadar
lara teblig mahiyetinde olmak üzere 

Arap Kadri isminde ve kömür çal
maktan suçlu bir zenci, İzmirde ya
kalanarak mahkemeye verilmiştir. 

Yapılan muhakeme neticesinde A
rap Kadrinin tam 125 defa sabıkası 
olduğu anlaşılmıştır. 

Mahkeme, bu kadar sabıkası olan 
bir adamın ceza hesapları da karışık 
olacağından bu 125 sabıkanın hep-

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve -
kiıleti, köylere lazım olan fenni ebe
leri kısa bir zamanda yetıştirmek 

maksadile 5 senelik bir program yap
mış ve köylerde (Ebe mektepleri) 
açılmasını kararlaştırmıştı. İlk (Köy 
ebe mektebi) bu hafta Balıkesirde 
merasimle küşat edilmiştir. 

"sına b allimler me\•cuttur. Bunlar önümüz-
llu" 

1 
. aşı.anılmıştır. 

ı ,,o u deki Cumhuriyet bayramında terhis 
h:t g· :t:crınde hummalı bir faa-
~an;zc çarpmaktadır. Yakın bir edileceklerdir. Maarif Vekaleti, bu 

!<le cetveller askıya asılmıştır. 

sinin de infaz edilip edilmediğini 

tesbit için mahkemeyi talik ve suç
luyu tevkif etmiştir. 

Bu kararı bildiı·en hakim, Arap 
Kadriye: 

Mektebe alınan talebelerin ekse
risi genç köylü bayanlardır. Pek ya
kında diğer birçok yerlerde de yeni 
(Köy ebe mektepleri) açılması için 
hararetle hazırlığa devam edilmek
tcdır. 

da tnuh~ Yeni kısmın rcsrniküşadı gibi muallimlerin bu tedris yı1ında, 
llıtıda. eşeın merasimle hudut ynkı- geçen sene ayrıldıkları vilayetler i-
l)lğ Yapılacaktır. çerisinde vazife görmelerine karar 

tıı btt~~.taraftan Trakya kasabaları- vermiş, vilayetlere tebligat yapmı~
Ve l·oıı ırınc bağlayan bütün köprü 
tadır. ar da yeni olarak yapılmak-

tır. Bu gibi muallimlerin boş yerlere 
inhası bu ayın on beşine kadar ya -
pılacaktır. 

1 Diğ<•r taraftan İstanbul kadrıstro 
mahkemesinin işleri günden güne 
tezayüt <'tmektcdiı'. Emlfık ve akar, 
intikal v<' \'eraset davalarile uğraşan 
1 mahkemenin gayrikafi olduğu bu 
suretle görülmektedir. 

~- Senin hapisliğın devam ede -
cektir .. demiş o da: 

- Varol. .. Allah ömürler versın ... 

Dıycrek, zaten istediği bu olduğu

nu, çi.ınkii; kış geldiğim anlatmıştır. 

Kadas tro başmUfetti•I 
İstanbulda bulunan Kadastro fen 

j Başmüfettişi Ahmet Salıh, İstanbul

daki kadastro idarelerini te{tiş ede
rek Ankaraya gıtmiştir. 

istanbul 
Adana 
Telefonu 

Büyük 
Bayrama 
Hazırlık 

Yeni yolcu 
Salonu 
Hazırlıkları 

'l.ürüyüş nizam arı 
Ayın 15 nde caddelere 

oparlörler konuyor 
Pvıekı eh/erde, tiyatrolarda hal

ka,· seyrisefer kaideleri 

3 dakikohk bir mükAlema 10 0 çift paraşUtçU; birden Yarın liman d a mUhim 
b!r toplan tı )'a pıhyor 
~hircilik mütehassısı Prostun ış-

için 150 kuruş ücret tes- a t hyacek 
plt ediliyor .Büyük ın~rasıın ve coşkun şenlik-

Devlet rnuhaberatına birkaç gün 
cwcl açılan Adana - İstanbul, Ada
na - Ankara telefon hattı, bu ayın 
17 nci gününden itibaren halka da 

lerle tes'it edilecek olan 29 Teşrini
evvel Cumhuriyet bayramı teZdhü 1 tirakıle bu pazartesi lıman idaresin-
-ratını tesbit etmek üzere kurubm lrie mühim bir taplantı yapılacaktır. 
komisyon programını hazırlamak - Bu top!antıda yolcu salonu ile Ga
tadır Bilh:ıssa Ankaradaki muazzam latacfa yeniden tesıs edılmekte olan 

açılacak \'e her isteyen konuşabile- ·1 b d 
geçı rcsmıne ~ sene muta teşek- nıeydanların \'azı) etı gozden geçi-

cektir. Ankara - Adana arası mcsa- ldillerdcn baska av. rıca milli kıv. a -

n
1 

öğretilecek 
f ~~~ 
esi 1000 kilometreden az ve 500 ki- fetlerile her mıntakadan köylüier ı 

~cı ! edıye; Taksı· H b" G 1 t K k "" E . .. .. s· 
lomctreden fazla olduğu için 3 daki- de iştirak edecektir. Diğer taraftan birkaç gun cwel 

1 kalık seans, bir mükaleme ücreti 100 İstanbul, Bursa. İzmir ,.e Ankara jTrabzona giden ve orada devlete ge-
!ıo • Qcya . . . m, ar ıye, a a asaray, ara ·oy, mmonu, ır -
\' l><ltlörıc~t gıbı halkın kesif surette bulunduğu mıntakalara koyacağı 
~ ha1k

1

1
' bu ayın on beşinden itibaren vazetmiye karar vel'miştir. 

ı <:ktir ~· vn~ suretle yürüyeceği bu oparlörlerle mütemadiyen ilan e
ti<ta halka ıgcr taraftan ayni şeylermektcpte talebeye, sinema, t iyatro-

kuruş olarak teshil edilmiştir. Türkkuşundan ( 100) paraşütçü. de j<'en Trabzon Ilınan şirket i tesisatını 
Bir şahıs, iki dakikadan fazla se- resmigeçit esnasında hepsi birden devrü teslim alarak şhrimize dönen 

··k·ı çift paraşütlerle allayacaklardır. ans, mu a eme yapamıyacak, vnni Liman Umum Müdürü Raufi ile şch-
,, İstaııbuldaki zafer a layına her es-

:t:u:n kal tekrarlanacaktır. Bu suretle halkın nakdi ceza vermesine 
lla.ıka. ~~·arak seyrüsefer öğretilecektir. 

azanıi 6 dakika konuşabilecektir. rimizde bulunan Gümrük ve İnhi-naf ve san'atkar cemiyeti, kendi mes-
Adana - İstanbul ve A'Ciana - İzm ir 1 -· · t ·1 - · l sarlar Vekaleti Müsteşarı d u-n de egını emsı <:>n yaptıracagı tmisa -

l _ 1( ogretnecek olan usuller arasında en mühimmi şunlardır : 
:! - y ~~şıdan karşıya behemehal çivili yerlerden geçmek. 

jmükalemelerinin 3 dakikalık ücreti ler, ışbaşı vaziyetinde esnafı taşıyan Gala.ta. rıhtımında dolaşarak inşaat 
150 kuruştur. kamyonlarla iştirak edeceklerdir' mahallini tesbitc çalışmışlardır. 

taı- 3 - y 0 
arda mutlaka yaya kaldırımlarından yürümek. 

8~tına. aı~:a giden halkın mukab il taraftan gelen kimseyi daima sağ 
llhass sını lemin etmek. 

~l abu ü .... flid . erinin b" çuncu noktaya ehemmiyet .verilecektir. Medeni A\'fupa 
jb\J. ilıp hcnı : ~~smında ayni yaya kaldırımı üzerinde sağ taraftan hem 
ıiltt §(:klin b onulnıcktedir. Bizde de bu şekil tercih edilmiştir. Ancak 
ta :ıy~~k, ~zı gazeteler tarafından yazıldığı gibi bu ay tatbikine baş
~ .. .., tbıJ.t Cdij u hu.sus halka iyice öğretildikten sonra, yani iki, üç ay son-

""''"• ecektır .......... it • ................ " 
ı ı ı11 1.111 11 1111 11u ı ı ı ı ı ı 1 1 Jtıııtııııııı ı ıtıı ı ııtıınııııııuııııııııttııııııııııııııı t ııtıı ı ııııı ııııııııtıı ı ıı ıı ıııtı11t 

e11ıu,. 
4,.Q 
~ Yan 
~ e,.ze,. 

4öpek 
O/düren 
Otomobil '>tıeuıda 

.\tıt ist911~ ve l'!mir için Köpeğin sahibi, ,ayanı 
t:ar cr1ı1ı: va ·r" gençler dikkat bir dava açtı 

~t h zı es· · 
~~t al·atınd 1111 yapmış \ 'e ti- Bir cins köpeği ezerek oldürmiye 

mı 111111"'il11rı11111f111111111111111111111111111111f1f1111111f1111 1111 1 111111111111f1111 111f11f1 fil l l l ll il 1111111111 

Şehirde yenilikler •• 

1 Kültür park, 7 umumi 
park ve 12 bahçe yapıl

ması kararlaşh. 
Balkanların en muazzam hay
vanat ve nebatat bahçeleri de 

lstanbulda olacak .. 
{!1\..

1 0 lan 3'> 
11 satış işlerinde ehli- sebebiyet veren bir otomobil sahibi 

~ •• ,_ t ... "a~ın 1 h" İ . d dikk İzmirde olduğu gibi İstanbulda da ha evvel '-'apılacaktı ı·. çu··nku·· med. e-tJla"'' Ztlıırd ,, :t ı geçmemiş bir a ey ınc zmır e şayanı ·at bir ,, 
.• " e nr da 1 t bir kültür park yapılması lüzumlu ni şehirlerin hemen hepsı"ııı· su··sıe _ 

~ır .,,etıç tlıl'\ n... alnrnaktadır. İstekli va açı mış ır. 
~'llı.ı fS<ı:t:ctesi'ıur arın İzmirde Yeni Karş~ya~ada Feyyazi Savudun'un görü l müş, bu cihet hakkında şehir- yen eğlence mahallerinden biri de 
~ır. ne müracaatı . ıa _ Bask cınsındcn olan köpeği , caddede ~il~~ m1~te~1.~ss~sı. Pı;slun naza rıdik- (hayvanat ve ncbatnt bahçeleri) dir. 

ı.ı~ rı.gulcı erı sahibinin oğlu ile gezerken Bay Ca- a ı ce. e 1 mıştır. rost, bu husus- 1 Belediye, (hayvanat ve nebatat 

ele; tı. ele alt tnadenıerind zim Beben isminde bir tüccarın ida- tal te.tkıkat.~ ~aşl~~ıştır. Bazı gaze~ bahçesi) nin. Balkanların en muaz-
~~ ltıe~ lll:ıdcn meslek e çalışn:1ak lre ettiğ i hususi otomobil kendisine te erın ya1.uıgı gıbı, bu parkın yerı 1 b" h 

ar b· ll Vc'-·a. . mektebın- t b"l henüz tavin eclilınis dnfi"ıldı"ı·. Esasen za. m .ır ayvanat ve nebatat bahçe-
~~ ır "" ,, Jeometr 

1
• 1 . çarpmış ve sonra o omo ı kaçmış- J • "o h 1 ~~~· «:> ... -nç ara ş erınden tır tetkiklere henüz başlanılmıştır. Yal- sı a ınde olmasını arzu ettiği için 

?tıtır nıcri nmaktadır · bur b ·· t · ~t trıaden n •. Zonguldak · .. .. Kaza yapan otomobili takip eden- j nız Prost, şehrimizde hayvanat. ne- aya u un yırtıcı hayvanlardan 
ı... _. 11.ıı:uı:ı lerı nnonı·...... . (Turk ko- /ler, İsmetpaşa caddesinde girdig~i evi batat, akvaryum mahçelerile mevcut maada, kutup ayıları, her türlü sı -
'""Qtt e tn·· ··• şırket") ·· ıs • Uraca.atıer· b. . ~ mu- tesbit ederek sahibini yakalamışlar- , park ve bahçcJcrdcn maada yedi cak ve soğuk memleketler hayvana-

()~ 1 ildırılrnek- d t ·1 · k 
t tl\t l'E;l..c ır. .. . . .. park :·e.12 bahçe daha tesisine karar ı 1 e zcngın uş koleksiyonları ge-
t~lıl l'l1(.ll'ı aAF : Taş d .. Kopek sahıbı, olen hay\•anı için vermıştır. Bunlara bir de ki.iltür park tirecektir. 

Arazi tahriri kanununa 
riayet etmiyenler 

cezalanacak 
Arazi tahriri muamelatına her ta

rafta hararetle deva medilmektedir. 
Arazi tahriri için çıkarılan kanuna 
riayet etmiyen olursa, bunlara nak
di ceza \'erilmesi için mahkemelere 
te\·di edilmeleri ve Maliye şubeleri 
vasıtasile de cezaların tahsil edilme
si, Dahiliye Vekületinden bildıril -
miştir. 

MUnhal belediye 
reislikleri 

l\Iünhal Belediye Reislikleri vazi
felerinin, kaza kaymakamları tara
fından görülmesi kararlaşmıştır. 

Bu ara, halen münhal olduğu an-
1 Jaşılan Kartal kazası Belediye Reis
liği işlerinin Kartal Kaymakamı ta
rafından yapılması Vekiller Heye
tince kararlaştırılmıştır. 

- ·-
Van gölUnde ikinci yerli 

vapurumuz 
Van göh.inde iŞIC'mek üzere yapılan 

ikinci vopurumuzun suya indirilme
si merasimi bugünlcrdl' yapılacak
tır. Birkaç gün evvel işlemiye başla

mış olan geminin eşi olan ve (Bitlıs) 
adı verilen bu ikinci \•apur da Vana 
nakledilmi~tir. 

1 

\> "tt trılınt;ı~UrJukıar ve ~ a 1:1~nhal (300) lira tazminat isternektedir.

1 

ilave olunacaktır. Nebatat bahçesi de bir neba"tat 
ı ~e d"'varneıı karilcrı· u~usı hışlcr Avcıl;ırdan teşekkül eden bir ehli- Maamafih < İstanbul ha''\'anat \'C " <ttn ın ıze b J müıwsi gibi olacak ve bu iki yer, 

CdecciHz. a er v~kuf, öle~ köpeğin kı}•metin i tes- nebata t bahçesi) ile (İstanbul kül-
1 
mektepliler içm de çok faydalı bir 

bıt edecektır. 1 tür park) ı bu yeni bahçelerden da- 1 tatbika t ınahailıni teşkil edecektir. 

Deniz •olları naklivat miidürü A- ı 
yet Altuğ. işleme merasimine iştirak 
için Vana gitmıştir. 

mümkün olmuştu. Senenin muhtelit 

ayl .. rında gerek şahsi, gerek toplu 

bir halde açılan bu sergilerin önün

den geçer de içeri girmezse kabahat, 

ne bizde, ne de sergilerdcdir. Re -

simden anlayabılmek ıçin mutlaka 
resim sergılcrinı gıdip görmek ve 

her resmin üzerinde in~liyerek du

rarak ressamının ne yapmak istedi

ğini iyice anlayarak bu sergileı'rn 
müdavimi olmak gerektir. Yoksa 
bu dili öğreten bir lısnn dershanesi 
yoktur. Bu, ancak ve ancak resım 
sergilerinde tahsil olunur. 

Şimdi arkadaşıma soylüyorum. 
Sıze de tekrarlayayım : Mademki 

sergilerin seyrckliğınden şikayet e
diliyor. Şimdi Do1mabahçede bir re

sim müzesi açılmıştır. Ve burada 
Türkiyenin resim tarıhini dahi gör

mek mümkün olucaktır. Gidiniz, g{)
rünüz. 

Resimden nnlamak, her şeyden an
lamak demektir. Gerçi resim her şey 
değildir. Fakat her şeyi anlayabil -
mek için zekamızın anahtarıdır. 

Halk Filozofu 

Sularımız 
Islah 
Edilecek 

Vekaletin istediği rapor 
bugUn tetk•k o l unuyor 
Sıhhat V ckaletı. fstanbuldaki 

- memba suları da dahıl olduğu hal

de - bütün suların terkipleri ve u -

mumi \•aziyetleri hakkında esnsh v 

fenni tetkik mahsulu olmak uzer" 

bir rapor istemişti BelPdıye. bu ra

poru tamamlamıştır. 

Rapor. yarın Bclcdıye Reısinın ri

yasetinde kurulac k bir komisyon 

tarafından tetkık edildikten sonr 

Ankaruya gönderilecektir. 

Vcl:fılet bundan sonra ıslah l'dll

mesi icap eden İstanbul sularını tes-

bit ve ona göre eımr verecektır. 

70 milyon kUo tUtün 
satlldı 

936 tütün mahsulümuz hemen ldi

milen satılmıştır. Beher kilosu \'as -

ti olarak 59 kuruştan satılan bu tü

tünlerin umum yekunu 70 mılyon 

kilo tahmin edilmektedir. 

Bunun 1 mılyon 732 hin kılosu 
Şark vilayetlerin de satılm ıştır. 

Yeni yapılscak fakülte 
Yeni dil, tarih ve cografya fakül-

J 

tesi bınasının inşa~ı için önümüzdeki 

haftalnrda temel atma merasimi ya
pılacaktır. Bina, Ankarada Cebecide 
inşa edılecektir . 
fJ3s6 Hicri - 1353 Ru11t 1 

11 Şaban Eylül r 
.! 
' 

6 28 
Yal 1937,Ay 10, Gün ?.83, Hı zır 1 5~ 

11 B. Teşrin : Pazartesi 
li 

Mudanya müt11rekesi 1921 

-
1 Vakiti ar Vasati Ezani 

i sa. -'. a. d. 1 
-ı 

Güne~ 6 07 10 30 1 

Ôğle 12 01 6 24 
! lkin1i 15 10 9 34 

Ak~arıa 17 36 ıı 0) ! 
' Yatsı 19 08 1 30 ' 

1 lmsak 4 29 10 5? 
·--·- - - - - - -
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Dünyanın en zengin 
~~~~~-=~~~~~~~~~~~-

Hükümdarı hangisi ? BiR GECENiN HATIRASI 

Yazan : Tarık z. Tunavs 

Japonya • 
ımparatorunun 

serveti en zengin milyar
derleri hayrette ~unan Kralı Ma]este .JorJ 

Yunan Kralının 
Varisi kim 
Olacak?. 

r ı 
Hanedanın or-
tak olmadığı 
ikfısadi iş he
men hemen 
yok gibidir. -

Bu dünyada çok zengin vardır ... 
Yeni bir hakikat keşfedilmiş gibi 
biı· söz oldu galiba. Dünyada çok zen
gin olduğunu bilmiyen var mı? .. Bil
hassa yeni dünyadaki zenginlerin pa
rası, pek çok insanların çenesini yo
rar durur. Fakat son gelen bir Av -
rupa gazetesi, bize yeni bir şey öğ
ı-et ti: Meğer eski ve yeni dünyadaki 
zenginlerin içinde birinci derecede 
Ye zengin hükümdarların da en üs
tünde olarak Japonya İmparatoru 
Sa Majeste Hirohito en zengin olanı 
değil miymiş?. Bunu biliyor muy • 
dunuz? .. Biz, yeni öğrendik. Onun 
için .Son Telgraf. ın bu sütunların
da bu tatlı zenginlik bahsini etmeden 
olamadık. 

imparatorun saray bahçelerinde iki .Japon dilberi 

!;on şar.ıtı, biter bitmez, seyirciler 
önce vecde gelen insanlar gibi bir 
kaç saniye durdular, fakat sonra bir 
alkış tufanı, bir cBravo!• seli salo
nu doldurdu, inletti. 

Bir kaç gündenberi tenör Raufun 
konserleri, şehrin en mühim dedi
kodusu olmuştu. Konser salonu her 
akşam hıncahınç doluyor, ruhlarını 
şakrak nağmelerle yıkamak istiyen 
dinleyici kitlesi, dolan salonun ka -
palı kapıları önünde bekleşiyor, hiç 
olmazsa bir &zıeık olsun tenor Ra
ufun sesini işitmek istiyorlardı. Bun
ların hepsi de günahkar mıydı aca
ba? 

. Son• adı verilen şarkıyı tekrar 
söyliyen tenor Rauf locasına geçti, 
kuruyan ve ağrıyan boğazını atkı -

1 sile sararak giyindi ve arka kapıda'! 
sokağa çıktı. 

Ve bir kadın şairin söylediği gibi~~ 
tıraları anmak kadar acı bir şey yo 
tur. 

Tenor Rauf, bu eski günleri teltr 
yaşatmak için, İstanbul tarafına g 
miye karar verdi. .. 

1 . çe' ... Kafesli ve kambur ev erın <İİ' 
relediği iğri ve dar sokaklarda ) 1 1 .. zer rüyordu. İnce uzun destek er, U ·f 
rine abanmış olan cumbaları hafı rl 
cırtılarla uyutuyor, onları dirsekle,, 
üzerine abanmış, gözleri yarı açı" 
düşünen adamlara benzetiyordU· 1 :f(aU' Bu sokakların eski çocuğu ıe 
eski günlerini yaşıyarak, dönrne~ e"' 

bitmiyen yol parçaları üzerind~ gdi 
çen yıllar hızile yürüyordu. Şıfll 
yürüuüğü sokağın sanki sonu yok~~ 
yahut da görünmüyordu. _Ta j]e:ısı 
mavi sema ve koyu renklı bulu 1" 
vardı, bunların altında da sivri uç r
rilc yükselen minareler görünilY0 

Çin . Japon muharebesi gene göz- kar. Saat ona kadar bu suretle va- çok kuvvetlidir. En çok alakadar ol

Şimdiki Yunan Kralının erkek ev
ladı yoktur diye ileride Yunan tah
tına kimin geçeceği bahsini vakit 
vakit kurcalayanlar vardır. Fakat 
şimdiki halde bu mesele halledil • 
miştir. Çünkü Kralın küçük kardeşi 
Pavlos Yunan tahtının müstakbel 

varisi sayılmaktadır. Bu bahis Av
rupa gezetelerinde yeniden tazelen
miştir. Sebebi basit: Prens Pavlos 
Avrupalı hanedan kızlarından Pren
ses Fredrika isminde genç bir kızla 
ni§anlanmıştır. Kral Kostantinin oğ
lu olan Prens Pavlos için aldığı kız 
yabancı değildir. Çünkü Prense3 
Fredrika, sabık Alman imparatoru
nun oğullarından birinin kızıdır. 

Kostaııtin ile imparator Giyom ise 
zaten akraba idiler. Şimdi bıı nişan

lanmadan bahseden Avrupa gazete
leri bir giin gelerek sabık Kayserin 
torunu prensesin Yunan Kraliçesi 

1 olması ihtimalini pek imkansız gör
müyorlar. 

Her taraf sessizdi. Gökyüzü temiz, 
tertemiz bir maviliğe bürünmüş, 

kar. yerlere bembeyaz, ipekli bir ha
h gibi yayılmıştı. O, bu iki temiz ve 
saf ıenk arasında gençliğini, çocuk
luğunu hatırladı. Gözleri yaşlandı. 

du. , 
Ve o, daima düşünerek ilerliyor 

..., kit geçmiş olur. Ondan sonra, masa- duğu ilim de umumi tarih, siyasi ta
sının başına oturan İmparator, çalış- rih ve sosyolojidir. Milletler arası 
mıya başlar. Bu çalışmak, vaktin ten- siyasi işlere de çok meraklıdır. Ilu -
halığından, ziyaretçilerin bu saatte nunla beraber her şeyden çok sev -
gelmeyişinden dolayı, pek sakin ge- diği biyolojidir. Mikroskoplarla çok 

meşguldür. Böyle alınmış bir hayli 
de fotoğrafisi varmış. 

imparatorun kardeşi 
B. Chıchıbu 

!eri Uzak Şarka çeviı·diği şu günler
de Japon İmparatoru kendisinden 
çok bahsedilmiye değer bir şahsiyet
tir. Sabahleyin çok erken kalkar. 
Yaz kış, saat altıda İmparator mut
laka ayakta bulunurmuş. Sabah kah
valtısı olarak portakal suyu içer, yu
murta yer. 

Ondan sonra kahve içerek, kendi
sine getirilen gazeteleri okur. Şurası 
var ki, İmparatora getirilen bu ga
zeteler, öyle kesilmiş, parçalanrmş, 

okutulmak istenen tarafı gösterilen 
gazeteler değildir. İmparator, gaze -
tcleri tamamile bizzat okumak ister 
ve bir kaç saat da bununla meşgul 
olur. 

Ondan sonra kalkar, bahçeye çı-

çer. İmparatorun saat ondan itibaren 
başladığı çalışma, fikri ve ilmi bir 

çalışmadır. Bir saat sonra mütehas - Bundan sonra nazırları kabul eder. 
sıs bir alim gelir. Bu, imparatorun Onlar dg gittikten sonra imparator 
o gün fikri ihtiyacına göre lüzum biraz uyku uyur. Sonra öğle yeme
gördüğü bir kimsedir. Onunla ko- ğini yermiş. Gere.k kahvaltıda, ge -

• . rek yemeklerde Imparator, daima 
nuşur, ona soracagı suallerı sorar. ]İmparatoriçe ile beraberdir. Japon 
Ondan 1'.1a!Um~t alır. Bu mütehassıs, yemeklerinden ziyade Avrupa ye -
hazan bır hekım, hazan bır dıplomat, meklerini severmiş. 
hazan bir tarihçidir; lüzumuna gö - Yemekten sonra, biraz dinlenir, 
re. ondan sonra da gol oyııamıya gider, 
İmparatorun, öğrenmek merakı (Du,amı 6 ncı sayfamızda) 
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BU AKŞAM ~ BUtUn lstanbul halkı -41 

SÜMER sinemasına 
koşacak ve sabırsızlıkla bek
lenen ve mevsimin ilk süper 

filmi olan 

MANYA 

VALEVSKA 
Göz kamaştırıcı şaheserini gö

recek ve candan alkışlıyacak· 
tır. Baş rollerde : 

OLCA TCHEKOW A 
MARJA ANDERGAST 

11MAZURKA,, dan daha bUyUk bir aşk ve 
ihtiras manzumesi. lıiveten : EKLER JURNAL 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

•IJl!k-'llJ"' ..... ~1-' 
ve m ufı arehes'l ~ 
ulianf'Jamiciin 

giz{ l '51YG-5e(L 

Ordu Kumandanı Etem Paşa, as
len Çerkesti. Pederi, (Hicaz valisi 
Müşir Saffet Paşa) nın kahyası ol -
duğu için, Etem Paşayı da bizzat 
Saffet Paşa yetiştirmişti. Son dere -
cede afif, müstakim ve ayni zaman
da iyi bir asker olan bu zatın son 
memuriyeti, (Halep - Adana ve ha
valisi Fevkalade Kumandanı) idi. İr
tikap ve her türlü suiistimale müsa
it olan bu memuriyette, Etem Paşa 
takdire şayan bir temizlikle vazife 
ifa etmişti. 

Tefrika No: 32 Yazan: ZIYA ŞAKIR 
( Alaııonya) daki ordu karargah 

heyeti: 
Ordu Kumandanı; (yaveranı haz. 

reli şehriyariden), Müşir Etem Paşa. 
Erkiinıharbiye reisi, Ferik Ömer 

Rüştü Paşa. 

Topçu kumandanı, (yaveranı haz
reti şehriyariden) Mirliva Rıza Pa
şa. 

Slertabip, Ferik Ahmet Hilmi Paşa. 

Sıhhiye Müfettişi, (Ser kimyageri 

hazreti şehriyari ( Mirliva Bongofs
ki Paşa. 

Ser baytar, Miralay Hasan Bey. 
İdare heyeti reisi, Mirliva Hamdi 

Paşa. 

Abdülhamit, orduya, en itimad et
tiği yaverlerden, bir heyet de terfik 
etmiş, ve bunlara (heyeti teftişiye) 

ismi verilmişti. Bunlar da, şu zat • 
!ardan mürekkepti: 

1 - Reis, (yaveranı hazreti şehri
yariden), Mirliva Talat Paşa. [Bu 
zat, Abdülhamidin yaverleri arasın
da, namus ve istikametile temayüz 
etmişti. Abdülhamit, bltaraflığına 

emniyet ettiği bu zatı, mühim tahki
katlara gönderirdi.] 

2 - (Yaverandan), Kaymakam 
Kenan Bey [Bu zat, iyi bir fotoğraf 
amatörü idi. Abdülhamit, bunu da, 

harp sahnelerinin resmini alarak bir 

albüm teşkili için göndermişti. 

3 - Kaymakam Ahmet Şevket 
Bey. 

4 - Yüzbaşı Necip Bey. 
Bu zatlar da, teftiş heyetinin birer 

. azası idi. 
' 

Erkanıharbiye reisi Ömer Rüştü 
Paşaya gelince; bu zat, yalnız o dev
rin erkanıharpleri arasında değil, bü
tün orduda, ahJakının safiyet ve ne
zaheti, müfrit terbiye ve nezaketi ile 
temayüz etmişti. Askerlik kudreti -
nin ehemmiyetini de, o tarihe kadar 
ifa etmiş olduğu mühim hizmetler
de göstermişti. Birdenbire kazandı -
ğı bu yüksek mevkii çekemiyen bazı 
aleyhtarlarının Etem Paşa hakkın
daki rivayetlerine rağmen, Abdül -
hamit, cidden iyi bir ordu kuman -
danı, ve cidden isabetli bir erkanı
harbiye reisi seçmişti. Ordunun bu 

Satış 
Komisyonlarının 
Kararları 

Mukaveleler tasdik 
edilmiyecek 

Oynadığı dar sokaklardan yırtık a
yak kabısından geçen soğuk suları 

düşünmiyerek Beyoğluna ııcçer, çok 
sevdiği musiki konserlerini tiyatro 
binalarının arka taraflarında elleri 
pantalonunun ceplerinde titreyerek 
dinlerdi. 

Uzun hatıralar gönülleri ya5ıyan 
en fena günlerinde bile olsa, gittikçe 
yaşlanan bir insan için çok tatlıdır. 

du. ...ı, 
d .... nbı" Birdenbire yanın a yuruyc ~-

ni gördü. Gözlerini ovalıyarak ba 
tı, bu bir kadındı. 

Bu zamanda, bilhassa bu sokak • 

!arda, bir kadının hem de gör~~ilp~ 
şünde, az çok genç bir kadının ışı 
olabilirdi? .. ır 

İyice yaklaştı. Kadının yüzU, g 
zü boyalıydı ve gülüyordu. . ka!· 
Artık Rauf, işi anlamıştı. fa ·tdl 

şasırmıstı, böyle yerlerde, bu şc~ı 
' • (Dtt1amı 6 ncı ıayf.aıfa) 

Milli ve metruk emvalden ev, a
partıman, dükkan vesaire satın alan 

veya kiralayanlara bir kolaylık ol-

mak üzere Maliye Vekaletince yeni 1 Bir harika .... Emsalsiz bir lüks ve ihtişam.·· 
bir karar verilmiş ve dün Defter - ' k ı · · 
darlığa teblig edilmiştir. Bir spor ra ıçesı .... 

Satış komisyonlarının salahiyet- Düny~ patinaj S Q N ,. A HEN,. E 
ıeri dahilinde olan bu kabii emvalin Şampıyonu 

::::r~::~~:: ;:ı~~:r b::::~:;:~: D EV LE T K U ŞU 
!ar tarafından imzalanıp tasdik edi- 1 ~ 

lecektir. Bu suretle halk, bu kağıt- [ Pek yFaranksıızncadsöazlüsfiAlminRde Aseyirycilersi şianşıretamcakatırs. ınd"" 
!arı ikinci derecede daire m~muru .. 

~e~y~·a~i~ta~a1m~i~rlie~r~in~e~ta~s~d!ik~e~t~tı~·r~m:e:k~J!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~ için vakit keybetmiyecektir. ~ 
--r-= p~:~ra~~~~~ il~ ~eK!.:~;e!ı ~~~:~::~lsedir. 1 Bu akşam MAURICE CHEVALIER bu senenin yegane temsili 

Kahkaha .. Neşe ... Aşk ... ve cerbezeli FRENCH-CANCAN caıı 

SEVİMLİ SERSERi 
filminde ve dayanılmaz büyük muvaffakiyetler kazanacak ve emsalsiz bir neşe yaşatacaktır. 

ilaveten : PARAMOUNT JURNAL ve şayanı hayret (3 DAKiKA) filmi. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız . Telefon: 41341 

iki büyük rüknü arasındaki fikir it
tifak ve ittihadı ise, ayrıca bir mu
vaffakiyet amili idi. 

Ordunun (Nizamı harp) ine ge -
lince: 

Tsalya ordusu, altı fırkadan mü -
rekkepti. 

--- - ~ 

lıva Haydar paşa [karargahı, (Ala- 1 si, miralay Ahmet Lfıtfi ~eY'.. 1t.ı 
sonya) da ikinci hatda] kı:maI)danı da, Mirliva ŞukrU 

ı - Liva kumandanı Naim Paşa idi. ır 

[l]. Bu kolordunun iki fırkası bL1100ır 
Beşinci fırka, kumandanı, Ferik yordu. Birincisine, erkanıharbi)'e I' 

Hakkı Paşa [karargahı, (Dişkat) ~a] valarından (Tatar) Osman pa.Ş~~· 
1 - Liva kumandanı, ırurlıva Şuk- kinci fırkaya da, Ferik Mustafa 

Birinci fırka kumandanı, 

Hacı Hayri Paşa [karargahı, 
nik) de]. 

rü Paşa. mi Paşa kumanda ediyordu. "' • 
Ferik 2 - Liva kumandanı, Mirliva Se- d aydWı' (Dom- Yukarı a, numaralarını s 

1 
• 

1 - Liva kumandanı, erkanıhar
biye mirlivalarından Tahir Paşa. 

2 - Liva kumandanı, Miralay Ce
lal Bey. 

İkinci fırka kumandanı, Ferik Ne
şet Paşa [karargahı, (İskombe) de] 

1 - Liva kumandanı, Mehmut Ce-
lal Paşa. 

2 - Liva kumandanı, Abdülezel 
Paşa. 

Üçüncü fırka kumandanı, Ferik 
Meır.duh paşa [karargahı, (Alason -

l
ya) da]. 

1 - Liva kumandanı Mirliva Ta-

l 
hir Paşa. 

2 - Liva kumandanı, Miralay '!:s-

i 
hak Bey. 

Dördüncü fırka, kumandanın Mir-

Hi.mi Paşa. mız fırkaların piyade ınevcutı~r ~ıl 
Altıncı fırka, kumandanı Ferik bin ile 13 bin nefer arasında id~~' 

Hamdi Paşa [karargahı, (Kozköy) fırkanın maiyetinde, 100-150 10-ı:ıO de]. cutlu bir süvari bölüğü ile lda d~ 
ı - Liva kumandanı Mirliva Ha- mevcutlu üç sahra -bazııraın 6,;ı 

san Paşa. fazla olarak birer cebel- bata 
2 - Liva kumandanı, Mirliva Maz- 11 bulunuyordu. 0ı 

har Paşa. h p başla ~ı 
Bu hesaba nazaran, ar ("a~J Süvari fırkası, kumandanı Mirliva , 

Süleyman Paşa ]karargahı, Alason- anda, (Alasonya ordu) ve ıcesil' ' 
yanın 10 kilometre şimalinde, (Or • kolordusu) nun mevcutları d~: 
manlı) mevkiinde] erkanı harbiye siz olarak, şu adetleri buluY~ev'ır 
reisi, kaymakam Şevket Bey. 96,000 piyade fırkalarının , 

(Yanya ve havalisi), bir kolorduya du. . de fıl 
tevdi edilmişti. Bunun kumandanı 2,700 süvari fırkasile, P1Y.3,

9
fi tf 

da. Ferik Ahmet Hıfzı Paşa idi. kalarına mülhak su' 
Bu kolordunun erkiınıharbiye rei- lüklerinin mevcudu 
[ 1] Bıı fırka, harbin nihayetine 5,200 topçu efradı. 

kadar, ihtiyatta kalmıştı. Teşkilatı, 

\ ikmal olunmamıştı. 103,900 



Davacısız, suçlusuz, fakat, 

ilk 
müddeiumumili 
mahkeme neler yaptı? 

Hayvanlar 
ipnotize 
Edilebilir mi? 
Şu gördiiğüııüz resimler, bize 'bu. 

hayvanlann hipnotize edildiğini gös
termiyor mu? 
Kuğu kuşunun şu gayri tabii v~ • 

ziyetine bakın? Ya zavallı horoz? Üç 
'ı ki~nin tesiri altında nihayet öyle 
bi; hale geliyor ki, ibiğinden bir çek
seniz, Jıayvancağız kımı1danmıyor ve 

8 -SON TEL G RAP - 11Blrlnclletrln937 
., 

1( adı o I· 
l'hak isti
~enıer için 
•liın de" ·ı 

C b • I 1 t 1 l öylece katalepsi olmuş vaziyette ka-

e 1 na e a 1n1 o an ı lıy::· güç ipnotize olan da maymun • 

h k 1 dur. Fa1:at o da niJıayet bu tesire da- 1 er e S SUÇ · u ve ~yanamayıp ııyuyor. Fak~t sadece.~ir 
il kaç dakika için sonra yme kendılı • 

gı' 
l>~ra sahi· h k d h • 1 ğindcn kalkıyor. 

a S 1 Z a 1 o S a Fakat hayvanl~rtn i.pnoti~e ed~l ~ 
me.;i insanların ıpnotızc edılmesm~ 

bi olmak 
ltiti g ı· e ı-

k 
benzemiyor. .Mesela horozu kanat 

davas 1n1 a Za n a· ' l altından tutup arka üstü. ~atırdığı -
nız zaman, ya koı·ku tesınle, yahut 

~0rd u 1. 1 da acı ile birdenbire bütiin canlılı -
v d n e mı. n d ,· ' 1 ğını bırakıp uyuyor, öyle uyuyor ki, 1 cag 1 n a . ı yanında davul çalsanız nafile, uyan- ı 

1myor. 
1 

~ l\faymtınu da arka üstü yatırmak-

lvı6rıkerneı şer'ıye kapısınaa pazarııK yapıııyor 
rı;cı:tızirnattan sonra, idare şubele - retile geldikleri i!;in, kendileri de 
<ldJıy Yapılacak yenilikler arasında rüşvetle iş göı:üyorlardı. Aldıkları 
lluk(lt! ıslahatı en başta geliyordu. bir kese altın, buynuzları yaldızlan
. :;qrnet •. bu jşe aşırı derecede ehem- mış bir koyun, siyah gözlü ve munis 
t: k· Verıyordu. bakışlı bir midilli, haklıyı haksız, 

ilk c]ırj"!lberi, ceza, ticaret \"C hu- haksızı haklı çıkarmalarına amil 0-

tl dcı av~.laı--1 ... .,r'iy"' hakimleri tara - l1uyor, böyle bir karar verirlerken 
lc'l'ın il Coılilüyordu. şer'i mahkeme4 1 ne Allah tan, ve ne de viccfanların -
ltııt k llluhakctnC' usulleri basitti, fa- •dan utanıyorlardı. 

la ipnotize edilmiş bir Jıale getire -
bilirsiniz, fakat bu kurnaz Jıayı,an, 
yukarıda da yazdığımız gibi bıı hale 
-fazla dayanamayıp bir müddet sc. 

, 

(Yeni yılların yıldızı Marto Eggerth Dünyanın Ucu .• Adlı bir fllm çevirmeye ba~· 
ıamıştır. Bu flım sinema yıldızları c31emınae büyük bir alaka ile teki P edllr11ektedır. 

Yukarıdaki resim bu dllber artistin son pozlarından biridir.) 
_,,,UllUlHIUllHllltllllJltlllllNlflllllUllffllllllllllllllllUllllllllllllllllUlllUlllltllQlllllHIHUll llıl111Htllllflllllilllllllıl111HUI UlllUUINl1ıııtlrllllllltllll11111Ullllf11111tıııııııııııı111111111uııııııuıunuııınnı• 

PL.ANO 
Kanath nesil durmadan 

çalışıyor .. 
-

zaferlerini müjdelemek lcııtı.ı·az~ ~azifesini hakkilc görecek, Bunun içindir ki, halk adalet me • 
bak1~1 aşına, vicdanlı \'C ehliyetli kanizmasından şi.ipheleniyor. kanu-
tatrırıu er, Pek azdı. Osmanlı İmpa- nu hiçe sayıyordu. En kazanılmaz ı . . 
lı> ·cıı gu?un genişliginc nnzaran, davalar etrafında, halk arasında şöy- ıra yıne yerıı~den. fırlı~or . . 

Gençlik, geni 
zamanını gak laştırmış bulunuyor 

Yazan : Cemal Kutay 
du t hakitnler de k ·ıfi gelmiyor - le konuşmalar oluvordu: Asıı ve dogru ıpnotıze ınsanlara 

ı.. • D k " ? K yapılan ipnotizedir. Ve bu tesirle u- İnönü kampı, 
(Hususi) - Pla -
nör ismi, insan .. 
ların yerde kal • 
mayı yirminci as
ra yaraştırma • 
dıkları ve gök -
lerini bilmiyen 
tam sahip sayıla
milletin vatanına 
mıyacağı bu de -
virde tanındı. Bu 
kadar aşil ve hür 

"'------ --·-~-------- anlatmak için, bu hayret hissinder~ 

de faydalanmanın yolunu buldular: 
- Havacılığa ait vasıtalarda kul -

!anılan eşya bile göze olduğundan 

büyük gözükür. 

"'J\bı - av avı aza namaz mıyım... a- . . k . . t" 
ı:. ı_ LIGA ı·LTI.F'AT YOK' dı b" ·. . d b k .. 1 yuyan bır ınsan anca • yıne ıpno ı • (:_ 11i el • ya ıraz para vercnm e, a gor. 

l trıı CVirlerd ·· t·· b"l · l"r · · H k d 1 • k ~ zör tarafından uyandırılınca uyanı • t Uğ e, us un ı gın .- • ı- - a sız a o sam azanacagım.. . . ~· k d 
~ıll'ıliğc 'ta rnayı, müderrisliği ha - Bir koyunla. bir kaç altın bu masla- y~r' .. y~ksa yamrıda ısht~ .. ndıg~ ·at a.r 
ı:ıı ilt· tercih ettiklcrı· 1·cın kadılı- h t . . k"f' gurultu yapılsın, otıa ı.,. tesır e mı-l ırat . 4 , a ıçın a ı. .. 
gardı lsra:trn_ıyorlar, yüz çeviriyor- - Hak, dediğin de ne? .. O mahke- yor. 
klllda kahrl rıca ve haz:ın zor karşı- mcde bulunmaz! .. Parayı veren dü
adılığo, arsa, kısa bir zaman için, düğü calar!.. 

Planör, türlü türlüdür. Başlangıç 
pltlnörü, tekamiil planörü, yelken u
çuş planörü, akrobasi planörü, re -
kor plfınörü vesaire ... d tı razı olu J d F k t ·· d ~ 

r1 •Clilli dold yor ar ı. a a mu - Her başına sarık saran kadı olmı-
11ı('ı clöıı 1,h,0 }urunca, hemen dersle- ya yol bulunca, tabii netice böyle bo

c · " r ardı 
tad' rı {Men 1 · .. zuk, düzensiz çıkacak, adalet \'C ka-

ı:ırı d u eınadan ve fıkıh us- .. ·a · b" l"ft ·b trıaı·) 11 an rnürr· (M • Al' C nun mueyyı esız ırer a an ı a -
ı v u evlana ı e- . . b ·· 1 t ı 

~an,, e (Molla H.. ) h.k. 1.k ret kalacaktı. Şaırın, ugun ere e -,. .. rları.. usrev a·ım ı .. ·~ k 
tııc,ll'ı "'Cn bilt' d 1 . . b k mihan soyıedıgı şu mısra mava aa 
dirıa·~!1 ar, öğreni'p .:;s erını. ı:a · uygunluğu itibarile hakikaten bir 
k ı,..ıC'ti . . ogn~tmeyı şıar e- . 
·ıtrı ıçın dc>rs k"" .. 1 .. h" cestedır: 
t tabı 1 , \ırsu errnı, a- k f d. ı· d ft 
E;rcih e erin<.> k d . d 1 . Nizam anca e en ı, SUJe ı e er-1.. t!lllt· • a ı mm er erme ., 
lln., ışler ög~ret· ·ı·w• d . .. de kalmıştıı. 

,e lll h , ıcı ıgı aımn us- i ZADE NE YAPTI? ''r:b u terem t t l d MEŞREB1 . 
.;.q, nu· umuş ar ır. . . d k . 1 . . l h 

ŞVE1'i OTUR KADI Memleketırr.ız e aza ış erını ıs a 
~alt\ PosruNA ~ etmek için ilk adımı atan, şeyhislam 

~ttı(; ;ıı ge>çtikçc h • k.' l"k k .· 1 Meşrebi zade Arif Efendidir. Şey -
~an 1 ·k crsıerinde 'ın a ımff ık' el seı ı- hislüm, hakim olmak istiycnleri sı-

, ın · uva a o amı - ı . . . . . 
caıarı cı Ve üçüne·· d d k" h kı hır ımtıhandan geçırıyordu. (Mek-
ı 1 il el· u erece e ı o- • . . 

criııd ılldo kaldı S . t . tebi Nüvvab) ı kuran, hakımlerın 
<l "'""' ~-ehlivet bı"l.gı· eçım vtc ayıı~ tayinini, değiştirilmesini bir usule 
~ "•• I'\ • • , mevcu ve mu· 

'-'adt! . aıdeleri kavra 1 kt bağhyan l\Ieşrebi zadeclir. Adliye ıs-<l , ılti mıs o ma an 
et a!'ı'- llıas, hıtnaye · ··a _ lahatı için çok çalışmıştır. (1270-1275) 

t-,,. l r;;la k l , uzun mu . . R N YOR? 
afıtı ,a dı den il k h • HAKIM A A I .. 

lrıatına ab, kudret
1

ine hue~e-k· .ve ş1a. sı Adliye teşkilatı yapılırken, dev -
tıı;; ak 1 ' tı ı ma u - k ld ı: -.ru, .. _ 1 rnıyarak • ~ . let, iki müşki.il karşısında a ı: 
-<ı • vet .. . , mertıame.. t e . . . . 
<lıı '~ese kegozetıltniye başlandı. Hat- 1 .- Bakımsızlık, . 
ı. ar la"· Sc akçe. tnukah·l· d k 2 - Arapça yazılmış fıkıh kıtap -
'-ıtrı ,, ın e ı ın e a- • 
111 ler tı trnek, rüşvet alarak ha- !arından ahkam çıkarmak. 

~·. asb~Yleınek team··ı h 1. . M<:celle cemiyetinin meşhur maz-
l{q u a ını dd . .k b· clı 01 batasında bu iki ma eyı tevsı e-

t ı 0lllla'-tllıak istiyenler b"l . h. den sözler \"ardır. Bir misal vermek crc·h r;; ans , ı gı sa ı- . 
!""'". ı ed· a, Para sahib" 1 için bir kaç satır nakledıyorum: 
'<ıtı ıyorıa ı o mayı İ b h . b" 

L lçitı r, kırmızı atlas k _ c imi fıkıh, bir a rı ıpayan ve 
'il.rı e dold ese .d .. k ı . 
ti tll'ıak Urdukları du··n 1 k fıkhı Hanefı e teşettut a va ve ara-

ilce ama • ya ı -
ç111 • helll '• alakalı kiınsel _ nümayan olup. andan gavamızı me-
lar: t!eçh,:~ kadılık rahJesini~~:: saili istihraç eylemek kudreti ilmi

ı. rıyorlar, Posta oturuyor- yesini hükkamın kaffesin~e mevcut 
fı.ı\ni\\'ı farzctmek doğru olmıyacagına bina-

ll VEREN, DÜDÜGÜ en .. • 
d il sur ÇALAR İşte bu iki sebepten dolayı (Me-
r:ı~tıı . etıe ta". 

tı~1 ış o.. ,,ın olunan hAk. 1 celki ahkamı adliye) nin açık türk-
tı~ ~ol111ü a ım er, . f k 

~latrı.ı;rıl>, ,ihk::rlar, haklıyı, hak- çe ile yazılması münasıp ve muva ı 
"(!hi v Otlardı :S ı hakka, muktedir göriildü. Bir taraftan da ticaret ve 

l ......, a1r?ı: · unun başlıca iki sc- ceza kanunları -esasları Fransa ka • 
"etli . lıın1 . .. nunlarından alınarak yapıldı ve neş-
... ın erı us1·· d ıd· ~tırı ll'ı sarılar d ~·un, ahlakları kuv- re i ı. 
l a"'rı~ efhl.ltnlareaıldi. Adalet ve ka- BİZDE İLK KURULAN NİZAl\lf 
11

<tl atrıa 1nı h MAHKEME HANGİSİDİR? ~ (!t içi lllışlard azmedememiş, 
' () 11cle Yüz" ı. l<:ıpkızıl bir ce

llla'k,, "Yorlardı. 
"'l'lla tii 

ŞV<ıt vermek su-

Türkiyede nizami mahkemelerin 
ilk kurulanı ve işe başlıyanı, tka -

lret mahkemesidir. Bu mahkeme ti· 

Musolininin 
Oğlu sinemacı 
mı oluyor? 
Musolininin oğlu Vittorio Muso • 

lini, Amerikaya bir seyahat yapmış 
ve sinema hakkında tetkikatta bu • 
lunmuştur. Dönüşünde, İtalyada si· 
nema işlerinde çalışacaktır. 

milletlere has o -
lan bütün varlık
lar bütün varl111t· 

]arımız gibi ha • 
vacılığı da bize 1 

Cumhuriyet ge • 
tirmiştir. Kanatlı 

·nesil, çalışmanın 

1 

İnönünde merkez
leşmiş olmasını , 

yalnız tabiatın bir 
imkanı, veya te -

sadüf olarak na -
~ sıl kabul edebili
riz? Burada yeni 

zamanlar ilmi o -
lan uçmayı öğre-

. . ~' ' ' , 

Türkkuşları uçuyorlar 
nirken, çocuklarımız bir zorlukla de değil, tayyarede vardır.> 
karşılaştıkları zaman karşıki tepe - Biz de aksini iddia edecek değiliz. 
lere bakacaklardır. Ağabeyleri istila Çünkü, bu söylediklerimizle planör

Fakat, havacılar, kendi aralarında 
daha başka türlü konuşuyorlar: 

- Bugün Ş. 5 havalanacak mı? 
Siz, ne demek istiyorlar, gibi yüz· 

lerine bakarken, bu suale muhatap 
olan diğeri ufka, veya havaya baka
rak cevap verdi: 

- Statik cereyan var, uçar ... 

Şu şifre numarası gibi olan Ş. ~ 
yelken akrobasi planörü demektir 
Statik cereyana gelince; Onun İnöni 
sırtlarında bir tepenin yamacında O· 

lup, öbüründe bulunmıyan ne acaip 
ve yazı ile anlatılması güç olan bir 
rüzgar oyunu olduğunu, bir planörü 
ancak havada küçük bir kağıt parça· 

sı gibi yükselttiğini görmekle anlı • 
yabilirsiniz. İşte İnönü sırtlarında hi 
eksik olmıyan bu rüzgar, bir pianör
cümüzü 18 küsur saat havada bıra
karak bize dünya dördüncülüğünü 

kazandırdı. 

1 
Türkkuşuna girecek gençlere uç

mak öğretilirken, kendilerini uçur
taca kolan vasıtaların yapılışı da öğ-

retilmektedir. İnönünde, uçma sa • 
atlerinin dışında koca meydanı dol
duran gençler, ellerinde destere, ke
ser ve rende bir usta marangoz kud-

es:z:= . ----- - . ~ selini buralarda durdurmuşlardı. Bi- deki kumanda tertibatı tayyarede 
caret nezaretınde ve nazır rnuavı~ı- raz ilerde Metris tepeleri gözükü -. aynen vardır. Türk Hava Kurumu • 
ninin reisliği altın~a ~oplanırdı. Tuc- yor. Garp cephesi kumandanı İsmet nun yetişen her planörcüyü memle • 
car tarafından seçılmış azaları var : Paşa İnönü harbinin zaferle netice- ketin hava müdafaa kadrosunda bi
dı. Türkler ile ecnebiler arasındakı lendiği gün, büyük Öndere ve Türk rer işe yarar unsur saymasının se-
ticaret davalarına bakardı. dünyasına; c- Düşmanın harp mey- bebini bu birlik çok güzel izah eder. retiyle bozulan pliınörlere havalan -

h 1 mak kudretini veriyorlar. Hatta bu Nizami ma kemeler kuru unca, danını galip silahlarımıza terkettiği- Bütün bu tayyareye benzeme va-
şer'i mahkemelerin vazife ve sala - ni• buradan müjdelemiştir. İnönü sıflarına rağmen planör, büyücek işi bir endüstri haline koymuşlar. 
h . tl · · k ld ld ç·· k'. hu k t b·ı· k d Bir Adanalı genç, var ki, siyah ve ıye erı ısı ı ve aza ı. un u • yakında memlekete gene ayni te - bir oyunca o omo ı ı a ar ucuz -
kuk davaları, hukuk mahkemelerine, pelerden; ~tnönünde yetişen gençli- dur ve hemen hemen onu kuran bu kırmızı boyayı birleştirip kahve 
ceza davaları, ceza mahkemelerine, ğin, Türkiyedeki hava tehlikesini maddeler memleket içinde yapılmak- renk elde ederek pHinörlerin gövde-
ticaret davaları, ticaret mahkemele- yok ettiğini. müjdeliyebilecektir. tadır. ]erini, seri bozulmasın diye bu ren-
rine havale edildi. Şeyhislamlığın Planör, basit, fakat sağlam ve us- İnönü meydanını dolduran 60 kü- ge boyadı. 
geniş vazifelerinden bir kısmı, Ad- talıklı bir inşadır. Biribirine müsavi sur planör, hele tayyareden bakılın- Modelcilik ve planörcülük ... Biri
liye nezaretine geçti. Bununla bera- iki kanat ve bu iki kanadın ortasında ca insana büyük bir hava istasyonu- birine muvazi giden bu iki çalışma 
ber, hakiki hakim hüviyetini haiz, ön tarafında rahat oturulabilecek bir na girilmiş hissini veriyor. Ben de, tayyare endüstrimize uçmayı bildi -
vazifesinin mehabetini müdrik ha - koltuk. Çok sağlam bir gövde ve bu planörün bir tayyareden hiç de kü· ği kadar, uçurtacak vasıtayı da yap
kimler, adliyeciler arasında hemen gövdenin nihayetinde kuyruk takı- çük olmıyan büyüklüğüne bakarak masını bilen unsur yetiştirmekte • 
hemen hiç yoktu. mı ... Kanatlarının ucunda yan mu - onun fiatı sorulduğu zaman kıyme • dir. İnönü gençleri arasında tayyare 
(MEKTEBİ HUKUK) HANGİ TA - vazeneyi temin eden kanatçıklar, tinin on mislini söyledim, güldüler. 
RİHTE AÇILDI? MÜDDEİUMUMİ- kuyruk takımında irtifa ve istika - - Aşağı yukarı yüz lira. dediler. 
LİK NE ZAMAN İHDAS EDİLDİ? met dümeni ... Bunu okuyan ve tay- - Fakat, bunun içinde yüz liralık 

Berlin muahedesinden sonra adli- yareyi bilenler; •-Hep yanlış, diye- kereste var. 
(Devamı 6 ınct 6oyfada) cekler ... Bu anlattıklarınız. oJanör - Havacılar, bavacılıaın azametini 

miihendisi olmıyan karar verenlerin 
sayısını öğrendikten sonra gözleri • 
miz, kudsileşen Karabük bacalarını 
hemen arıyor. 
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1 il 
HiKAYE 

BİR GECE 

Dünyanın en 
Zengin 
Hükümdarı ye teşkilatına son derece ehemmiyet 

( 4 t1ncü sahifeden cftvam ) verilrniye başlandı. (Muhakematı .. ( ~ üncü .sngfadn~ devam l .. Lığimi rüyalarımda gôrürdtiın J3ı 
biraz da böyle vakit geçirirmiş. Bu - hukukiye) ve (usulü muhakematı ce- muşterı aranır mıydı... Kadın one gün evden kaçtım. F Jkat benı h rn;. 
nunla beraber, bu oyunu iyi oynıya- zaiye) kanunları neşrolundu. (1296 geçti ve mütemadiyen arkasına, te- ye edecek, yetiştirecek kimse 

1 

mazmış. Ata binmiye de çok merak- recep) ertesi yıl Hukuk Mektebi a- nora bakmıya başladı. Kocaman ağ- madı ve yükselemedım. Herkes~ 
l'crclim• •o llitlbu hakkı mııhfusdur lıdır. Golften sonra ata biner. Bu - çıldı. zını aralıyarak, her zaman alıştığı simden fazla vücudümdcn istifade' 

F 1 
"k J • f 

1 
• •• nunla beraber kendisi iyi bir binici Müddeiumumilik vazifesi, memle- müthiş ve acı bir gülüşle, gülüyor- j düşündü .. ve yılların yıpratm::ıl 1 ~ 

e a et efJD
1 

Se a etleflll Ve gunah- olmakla meşhur değildir. ketimizde ilk defa (usulü muhake - du. Rauf, sinirlendi, geri dönmek is- insanların fenalığı, benı şimdı gır 

1 h 
İmparator Hirohito, otuz altı yaş- matı cezaiye) kanunıle ihdas edil - tedi, tam döneceği sırada aklına bir düğünüz hale soktıı... 1 

3fl0 to Um UDU ruhumuza eken larındadır. Gündüz bu işleri yaptık- miştir. şey geldi. Daha on beş yaşındn iken Tenor şa~ırmıştı, ne soyliyeccı; n 

k 
•• A b• • tan sonra, akşama doğru asıl mesaiye DAVACI VE SUÇLU MEYDANDA yine bu kenar mahallelerden bırin- bilmiyordu, nıhavet: 

kOY UOÇ Ve mural Ir şeytan kokaın! baılar. Bu mesai nedir? .. fıte me - İKEN, ÜÇÜNCÜ ADAMIN DAVA- d~, gecemn ilerlemiı bir saatinde - S.ıc, diyebiİdi, ne gibi W Y'' 
raklı olan cihet de bu imiş.. . YA KARIŞMASI MANASIZLIK boyle bir kadına rastlamış, onun pe- dımda bulunabilırim ? 

Kokain çekenler~ sabah bir hırsız gibi 
yavaş yavaş yaklaşıncaya kadar 

Japonya İmparatorluk hanedanı, MIDİR? şisıra gitmiş ve ... ne güzel bir gece Kadının gozleri parladı: tc· 
dünyada en zengin olan bir hane - Müddeiumumiler neciydı? .. Mah- geçilmişti. Bu hatıra onu rastgeldiği - ~ni, dedi, bu şekilde yrı:ısr113 
dandır. Zamanımızın en zengin mil- kemede vaziyetleri ne olacaktı?.. kadını takip ctmiye sevketti ve ka- •tan kurtarrımazsınız. Fnkat istcı ·r 
yarderlerinde bile onun serveti yok- Halk bunları birdenbire anlıya - dm, bir kapının öni.ındc duruncıya niz bana hiç unutamıyacağınl bl 
tur. İmparator işte bu hanedanın madı. Davacı ve suçlu dururken, ü- kad&r yürüdüler. Açılan kapıdan ön- iyilik yapabılirsiniz!.. 

(Kokain) nedir?.. dildiği veyahut toz halinde enfiye başıdır. İmparatorun ayrıca hususi çüncü bir adamın muhakemeye ka- ce kadın girdi, sonra da kendisi... - Nasıl?. 1 
Hangi yaprağın usaresinden yapı- gibi burna çekildiği zaman derhal serveti de kendisini bugünkü zen - rışmasına bir türlü bir mana vere- Şimdi küçük bir odada idiler. To- - Bir şarkı siiylıyerck! .. Evet v

9 

• 

yatmazlar, uyuyamazlar. 

lır ?.. bir sarhoşluk husule getirir. Kafa ginlerin birincileri sırasına koymıya medi. Şer'i ahkamda böyle bir kayıt za bulanmış bir ampul, ortasında bir nız bir şarkı söylemekle~ .. 
İsanın gölgesinde yattığı zeytin dumanlanır. Sarhoşluğu bir hulya, kafidir. İmparatorun malik olduğu ve işaret olmadığı için, her yeni şey mangal görünen odacığı aydınlatı - Tenor, yine nasıl bir cevap \' rt' 

ağacından mı? Yunusun yediği erik- bir (sam) hali takip eder. Gözlerinde yalnız ormanların kıymeti bugün istiğrabı mucip olduğu gibi, müddei- Y?rdu. Tenor Rauf çoktandır bu gi- ceğini bılmiyordu. istanbuluıt rıı 
ten mi? Güzel kokulu kekikten mi? garip hayaller uçuşur, kulaklarına 65 milyon İngiliz lirası tahmin edil- umumiler de mahkemelerdeki vazi- ıbı m~ceraları unu~tuğ~ için ne ya - hücra sokaklarmdan bırindc ve or~ 
kızıl yapraklı defnelerden mi? Çap- muhayyel insanların anlaşılmaz he- mektedir. yetleri de halkın tuhafına gitti. Ni- ıpncagını pek kestıremıyordu. malı olmuş bir kadının odasındil c 

kın merzenküşlerden mi? Hanıme- celer fısıldadığını zannederler. Sonra, dünyadaki en mühim iktı - hayet işide işide, mahkemelerde din- Kadın, önce kendi mantosunu, son- kı söylemek ... garıp bir tekliftı biP 
imden mi? Güllerden• yaseminler • Rakı, ıarap ve ilôh .• bir dereceye sad! teşebbüslerde Sa Majeste Hiro- llye dinliye, göre göre, sora sora halk r~ da . tenoru~ . paltosunu çıkarttı ve Fakat, karıısındak i kadın d• ~e ~;. 
den mi? .. Yoksa suların üstüne ekil- kadar içilir. Sonra insan sızar, uy _ hitonun mühim hisse senetleri var • da anladı. Hatta, bir cerh işinde, ya- ! hır ,m~ndere ılıştıler. Kad~.n, b~yalı ilerlediği yolda kaybolmuş. n1ııh~ . 
miş sö&tiltlerden mi?.. kuya dalar. Halbuki kokain uyutmaz, dır. Bu hisse senetlerinin de kıymeti ralı dava etmese bile, müddeiumu - k_aş·ı~r.nı 0~~ata.~ak, altın on dışle - muş ve insanlıktan epeyce uzııl< bll 

Kokain rnüptelfılarına sorarsanız, esrar ve hcroin gibi uyku vermez, 30 milyon İngiliz lirası sayılıyor. minin kanun namına amme davası rını amamı e gostererek tenora ba- mış bir mahlüktu. O da kendi~ı f • 
şeytanın üflediği ihtiras, arzU, şeta- insanı miskin yapmaz, pis pis düşün- İmparatorun çiftliklerindeki. hay- açmıya mecbur olduklarını öğrenin- kıyord~ .. Neden sonr~: . . uğurda feda etmemiş miydi! .. l)ır r 
ret, şehvet ve zevk rüzgarlarıle bü- dürmez. Uykuyu kamçılar ve kaçırır. vanat ve saire de 8 milyon İngiliz 11- ce, memnun bile oldu. Eskiden böyle - Bılıyorum, dedı, benı fena bır hişe için şarkı söylemek ... iğrenÇ b 
yüyen bütün otlardan hasıl olur. Bunun içindir ki, kokain çekenler rası kıymetinde tahmin ediliyor. vak'alarda, vuran, vurduğu adama kadı? ol~uğum için t~~i~ e~tiniz. Ben şeydi. Fakat bir insan için, yahut~~ 
Onlar, kokaini bütün güzelliklerin, sabah bir hırsız gibi yavaş yavaş Bununla beraber, nazariyatta bil_ para veriyor, cezadan kurtuluyordı:. de y~ı? hır ~am.~n aksını ıdd~~ e~.cce.k balaşmış bir ruhun nazik kalmış\;~. 
kokuların muhassalası olarak tazim yaklaşıncaya kadar yatmazlar, uyu- tün Japonya ülkesi, imparatorun ma- Halka göz dağı vermek için, davacı d?gılım, çunku fenayım, çunku bır çük bir parçası için şarkı söylcrtı,111 
ederler. mazlar. Fazla içki içmiş olanlar da. lı demektir. Çünkü Japonların iti- da olmasa, dava açılması faydalı bir ıpıyasa kad.ınıyım_... onu hiç olmazsa o dakikalık ıncs 
Fılhakika (kokain) nebati bir ek- uykularını dağıtmak için kokain çe- kadınca imparator müstesnadır. o. şeydi. Bu faydayı, ha1k da anlamıştı. . Teno:, bır~~nbıre şaşırmıştı, daha etmek ne yüksek bir şeydi. ı:ı· 

sirdir. Zehirli bir eksir. Kimyanın kerler. herkes gibi bir insan değildir. Gök DAVACISr OLMIYAN MÜDDEİ _ hır kelıme soylemeden, kadın bo - Ve ağrıyan boğazına sardığı ııt, 1• 
bugünkü terakkiyatı sayesinde ko- Kokain kullananlar, ilk sarhoşlu- yüzünün oğludur. UMUMILİ İLK MUHAKEME... yalı bakışlarını dışa~da ?ynaşmıya sını çözdü. O akşam, en çok ali<tŞ d~ 
!aylıkla çıkarılmaktadır. Tıp dünya- ğun temadisini isterler. Halbuki bu Evet .. İmp.aratorun öğleden sonra Davacısı olmıyan müddeiumumili başlıya~ kar tanelerıne dıkerek de- nan bir şarkısını söylemiye başl

3 

• 

sına fevkalfı.de faydası olduğu mu- hal birkaç tutam çekmekle devam başladığı iş nedir? .. Bahsimiz orada ilk mahkeme hakkında, vak'anüvis vam ettı : . . O söyledikçe, kadının boyaıı .. b:~ hakkaktır. Fakat, bu hizmeti yanın- edip gitmez. Bahsettiğim şekilde bı"r idi· Bu iş mühimdi B'"t" t• (Abdurrahman Şeref Efendi) mer- - İnanır mısınız, ben şımdı kon~ kısları saflaşıyor igrw enç acı gulll . r. u un serve ı- · · d ı · ·· .. :ı: ' ' l.ı' 
da, cemiyete de büyük ve korkunç hulya devresi başlar. Bu onlar için nin ve hanedanının servetini idare hum şu malümatı veriyor: serınız _en ge ıyorum. Tabu loc~d.a, sonüyordu. Her şarkının onu. 0~. 
zararlar ,·ermektedir. adeta ruhi bir gıda hükmündedir. etmek, hesapları tetkik etmek, veri- cİlk mahkemei cezaya gittiğimiz yahut ıl~ sır~l~r.da olmadığ~m ıçın damlacık olsun mes'ut edeceğitıl d 
Doktorların .~ı:eri titreyerek re - Yeniden ••rhoıluk devresine gire _ leeek ıeyleri vermek, alınacak ıey- gün. mahkemede bir kaç dava gö • ~a"."'rı .d'.kkatınızı celbetmedım. Ga- şünerek sahalın kadar ıarkı SÖ ·IC ,. 

çetelerınden kuçuk hesaplarla yazdık bilmek için tekrar kokain çekmek leri aldırtmak ve daha bir çok işler.. rüldü. Anlardan ikisi hala hatırımda ende ıdım. Ne kadın, ne de tenor, dışardll a· ları, eczacıların en hassas terazilerle Hizımdır. Bu suretle sarhoşluk yeni- Cesim bir servetin idaresi için İm _ kaldığından ilk tesirat olmak üzere - Demek beni tanıyorsunuz? çılan pancurları, cumbalardn ı!
0

\ .. 
ve büyük bir itina ile tarttıkları (ko- d~n baıla~, lak at _beyaz ~hirin müt- j pnrator,. g~nünün bir çok snatlerini an la rı yiid ed~ceğim: . .. . - Nasıl tanımam?·· Düıünün bir len gecelikli ıişman kadınlan. ~:,ıı 
kain), (koka) adlı bir nebatın yap- hış dışlerı vucudu, beynı kemirmiye •ha!';retmıştır. Akşam olduktan son _ Yağmurlu bır akşam bır kufecı ço- kere: ~un~a~ ~am ~n. yıl önce, ben retle onları seyreden başları uı~ 0r raklarından çıkarılır. başlar, günde yarım gram çekenlere, ra imparator. gece çok oturmaz. Er- cuğu, Balıkpazarmdan geçen araba- ~~ sızı?. ~.ıbı ~ır m~zık meraklısı i- ıniitekaitleri görmediler bile .. '1"~~ • 

(Koka) küçük bir fidandır. Cenubi b~ sefer bu miktar yetişmez, bu, ted- ıken yatar. Erken yatarak erken kalk- d~n ~kınayı~1 de~ken, bir bakkal ım, buyuk bır prımad?~na -0:m~k kendine yalvaran be~b.aht .~,i~ 
1 

ll~ 
Amerikada Şili ve Peru hükumetle- rıcen ,bir, iki, üç, beş. on grama ka- manın ve günii boş geçirmemenin dukkanındakı zeytın kavatasına kü- scvdasındayd.~m. Gec:,ıe:.1 ıncc ve katı sanı memnun etmek ıçın guntıJl '(' 
rinin toprakları içinde, And dağla- dar çıkar. hayat üzerinde pek büyük ve iyi bir fe~ini çarpmış, zeytinler yere dökül- ~a~ağımda yuksck st.ısl.u .~~:d~lerle 1şı~lar: görününciye kadar şarkı 
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rında 1800 metre yüksekliğinde ye- Barlarda, sosyetelerin (kokain kö- tesiri olduğuna kanidir. muş, bakkal, tehevvür ile dükkandan çı a~ opera sahneler~nı d~ş~~.ur:. be-ıledı. Kadın da onu, gözlerind~rı at· tişir. Vatanı orasıdır. şeleri) nde gram gram çekildikten İmparatora karşı Japonların gös _ çıkıp bir iki tokat ile çocuğu yüzüs- yaz .. kırmalı bale~ elbısele:ı.nı ustu_m- kan yaşlar, boyalı yüzünde iğ~ı }l 
Hintliler pek eski zamanlardanberi sonra, helecanlı göğüsler üstüne kum- terdiği rnerbutiyete gelince; bu a- tü yere d~şürdükten sonra, küfesini dekı yırtık gecelık entarısıle d('ğış- lar çizerken ... dinledi, dini~ 

(koka) nın faydalarını bilir ve yap- ral, sarışın \'e siyah başlar devrilir, Ieliide bir sevgi değildir. Bu gök yü- tekmelemıye başlamış ve çocuğun =-raklarmı toplayarak ilaç ve -zehir ya- ihtilaçlı kollarda o1gun ve yumuşak, zünün oğluna Japonlar perestiş eder- feryat ve figanından merhamete ge- Di Çİ ,,1 Selimiye Asketf 
rlarmış. Kimyagerlerin yaptıkları asi ve muti vücutlar kıvranır, titrek ler. len yolculardan tavassut etmek isti- H N • E ı &I 

tahlillerin sonunda her yüz gramlık burunlar, ürkek bakışlı genç kızla- ı Bir kere bir polis memuru impa _ yenleri bakkal terslediği cihetle, iki acer Url rgun 1 Satlnalma Komisyot1 
(koka) yaprağının içinden bir ile iki rın taze ve ürperişli. serin ve nem- ratoru yanlışlıkla başka bir sokağa efendi, polis karakoluna gidip şika- PazarJan maada hergün saat ilanı rı 
gram arasında (kokain) çıkarılmış- nfık dudaklarını koklamıya başlar. saptırdığı için bunu kendi kendine !yet e~mişler .• ifadeleri alınmış ... İşte 8·12 ve 14-18 arasında sayın 1 - Evvelce 11/10/937 paıart J.' tır. İşte, dul ve çılgın kadınlar, ihti _ nffcdememiş, harakiri yapmak sure- 1 ycvmı mez.kurda mahkemeye gelen hastalarım kabul eder. için ilan edilen Selimiye Askeri 
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İlfıçlarda ve enfiye gibi burunları- raslı gençler, şch\•eti tahrik ettiği tile kendini öldürmiiştür! .. Artık dü- 1 davaların bıri bu idi. Mübaşirler, İstanbul: An kam caddesi mamı külhanının kömür yaı<ııc 6 

na çekenlerin arasında kullanılan içindir ki, kokain çekmiye bayılır- şününüz!.. madrup ile darfbi yüksek sesle ko - Vilayet karşısı Hatman hale getirilmesi pnzarlık sııretı~tr 
toz halindeki (kokain) birçok kim- lar. Onların indinde kokainsiz her ' ==:s ridorhırdan çağırdılar. İkisi de gel- ap. No. 37 ihalesi Tümen ordugah tatbikatı oıl· 
yevi formüllerin mahsulüdür. gülüş bir küfür, her kımıldanış bir hançer gibi saplanır. memiş idi. Maamaf ıh, karakolda ıfa- _ layısile bir hafta sonraya tehir c 

Kakainin başlıca iki hassası var- günahtır. Beyaz zehire kavuştukları daki- de veren iki efendi, şahit sıfatile cel- 1 Askeri fabrikalar 1 miştir. ıe 
dır: Onlar için en büyük felaket, ko _ kada, gözlerinin içinde tuhaf bir bu- bedilmişti. Şeh~detleri istıma olun- hAnlara II - Pazarlık Hl/10/937 pnztı~ 

1 - Acıyı teskin etmek, kainsiz kalmaktır. Kokain çekeme- ğu sezilir. Eski haşin ve abus halle- du \'e ba~kal bır hafta hapis cezası- saat 15 de $('limiye Askerlik vıı.ro. 
2 - Bir müddet için hassasiyeti dikleri gün ne aşkları aşka, ne hırs- rinden eser kalmaz, şakacı ve rnüte- n? mahkum oldu. Tuhaf değil miy- Muhammen bedeli 52,5 lira olan binasındaki Tümen Satınaıınn r-

tzale etmek. ları hırsa, ne gamları gama, ne zevk- bessim olurlar. Bir tutam çeker çek- dı? .. Mahkemede şikayetçi yok, müş- Zeytinburnu Silah tamirhanesi ara- misyonunda yapılacaktır. ~t' 
Bunun için. dişçiler, diş etlerine leri zevke, ne neş'eleri neş'eye ben- mez. bütün neş'esizlikleri, hodbin - tckiianh dahi yok. Belki dayağı yi- zisi dahilinde yetişen otların bir se- III - Tamiratın keşif bedclı 4 . lıir miktar kokain sırıngası yapar- zer. Dostlukta hodb'ın, kı'nde korkak likleri geçer, kalblerinde euşişli his- yen çocuk polise bile müracaat et- I'ğ S lira 88 kuruş olup, ihalesinde tıı1' 15 ı ne ı i alıp:ızarında Askeri Fabri - ~ 

br. Bu suretle hiç acı duyulmaz. ve fedakarlıkta nümayış· kar olurlar. er uyanır. memiş!... N_Tc daribi ve ne madrubu rür edecek bedel üzerinden <J 

C ı · ı· tl d K k · k 
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t k f d kalar yollamasındaki Satınalm:ı ko- k ,. 
erra u arne ıya ar a, hastanın Dostların unuttuklarına, kadınla- o aın u ananlara göre. isyan anı yan ı ı e en ınin sırf saikai mer- '"' ·atı teminatı alınacaktır. 1~ acı duymaması için kokain kullanı- rın ihanet ettiklerine hükmed 

1 
kadar acı ruhumuzu, ibadet kadar hamet ve insaniyetle ifayı şehadet misyonunda şartnamesi veçhilc açık IV - Şartname \'e keşif raP~r 

lır. Şehirlerde, insanların ortasındae~:~·- tatlı yapan kokaindir. Onların ka _ etmeleri yüzünden, bakkal mahkum arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin her gün komisyonda görülebi1
1
rde, 

Kokainin tıp işlerindeki yalnız şu dilerini bedbaht sa'-·arlar E 
1 

. naatince kokain sihirli imbikler gi- oluyor. Dnvacı da bir şahsı salis, ya- 400 kuruş muvakkat teminat para - V - İşbu pazarlığa iştirak e , 
.k. "h" f .J • v erı . "dd . ~ 1 " iJI ı ı mu ım aydası düşünülecek o- şekilsiz, düzensiz, gölgeli \'e kasvetli bidir. En fena unsurdan, en güzel nı mu eıumumı. sını her hangi mal müdürlüğüne ya- ceklerin stanbul Koınutanlıgı cıııfl' 
lursa, onu insanlığın acılarını avut- görürler. Meclisleri soğuk sak' eksiri çıkarır. ŞEYHİN DAVASI! tırarak alacakları makbuzla 26/10/937 şaat şubesinden bu işlere \'\lıc.·ı.ı clC' 

k d 
' ın ve İk' · d l' ··b · b" 'k tıı-J11 

ma - ''e uyurmamak noktasındhn uyuşuk bulurlar. Her mahalleyi, her Kokaini. tıpkı morfin ve eter gibi c ı.ncı a\·aya ge ınce, _bir şeyh tarıhine rasthyan salı günü saat 14 
11.ı mu eyyın ırer vesı a ge ft{fi-

hakiki bir eksir saymak lazımgelir. köşeyi sun'i bir cehennem, her insanı kullananlar için ~z zamanda müthiş ef~ndıt'bed.este~?e sa~mak uzere bir de 2490 No. lı kanunun maddei mah- rı meşruttur. ~ 
Halbuki, onun marifetleri yalnız bu sahte bir zebani zannederler. bir ihtiyaç haline geliyor. Ve işte bu- şa gc ır~ış, 1?u~ye e için bir del- lsusasındaki vesaiki hamilen komis _ ~··.·· . . ... . ·· ~- . 
kadar değildiı·. O, bütün ihtirasların Kokainsı"zlı'k 1 . . . lala vermış. DeHal, esnayı müzaye _ . ._ 
bütün felaketlerin ve günahların bir dehi' 'b"d' 

0 
d . e e matlup "·eçhıle şevk ve gayret yon a u unma arı. artname ko - ' .'f-.: , ~- ~ ' , on ar ıçın penceresız nun içindir ki, beyaz zehirin bir gra- d d . d b ı 1 ş ~ 

ız gı ı ır: ra a sendelıye mını bulmak için bazan hayale gel- .. d·w· · · d h ·· ı b J { .... -. ~"'"" f 
tohumunu ruhumuza eken korkunç sendeliye pek zahn1ıCtle yu"rürler. gosterme ıgı cıhetle, şeh efendinin mısyon an er gun a ına i ir. c691Q,. ' : o;· a ~ , 

ve mürai bir şeytandır. Go""zlerın· e t" a 
1 

t d _ miyecek kad.ır fazla para ''erenler canı sıkılıp aralarında zuhur eden "'"'
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, .. v narın or asın an su- oluyor. d ı ·· t· ·· · · hk d '" ç~· ' J "' 

Kokain, derinin altına şırınga e- zülen elektriklerin çiy ışıkları birer (De ) d:rı _tı. ?.1udarebeye müncer olmuş, Y~ ı uzerıne ış ma emeye uşmüş. ~·~· S :..):""' ~ . """ 
'llt'!!!!!:::~::~~~~~~=~~~~=~~=;=~~~~~~~--~~~~~~~v~a~m~ı~v~ar~~~o~\i~ru~ş~m~u~ş~le~r~Ş~e~y~h~e~Ce~n~d~in~ı~·n~sı~·k!fı~. Şekil \'e kıyafeti yerinde olan şeyh ,. " -.; ·· ~~ 
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4~ 

Saat yarımı vurdu. Senter'in bir
denbire aklına esen de kendıni öl -
müş farzeb cümlesi geldi. Bu cüm
leyi ona Gerniko söyicmişti. Sırtın
dan soğuk bir ter boşandı. Korkuyor 
muydu? Belki. Her halde asabi idi. 

Scnter bir sigara yaktı. Saatin tı
kırtısını dinlemiye başladı. Demek 
katil onu da ölüme mahkum etmiş 
ve üstelik haber vermişti Ne cesa
retli bir katildi bu! 

Birdenbire Senter olduğu yerden 
fırladı. Salonun elektrikleri sönmüş
tü. Acaba gelmi§ miydi? Yoksa ale
Jade bir cereyan kesilmesi mi idi. 
Kalktı, etrafını yoklayarak pencere
ye doğru yürüdü, baktı. Karşıki ote
lin lA:mbaları yanıyordu. Demr·lc •.ı-

lmumi bir cereyan kesilmesi değildi. 
Belki yalnız kendi apartımanının si
gortaları yanmıştı. 

Bu esnada kapı çalındı. Senter 
dişlerini sıktı. Katil gelm~ti. Gidi~ 
açacak mıydı? Korkuyor muydu? 
Ne münasebet! Erkek değil miydi? 
Beş sene ne müthiş maceralar yaşa-

mıştı. Bu kadarcık bir şeyden kork

ması ihtimali olamazdı . Tabancası 

1E!2 

1 
h 1 

-- - == efendi, bir dellal parçasının kendu-
atıra ar uyandıran bir sesle, deli - ken, arkası müfettişe donüktü. Bır-kanlıva : d b" S sine el kaldırmasını hazmedemiyor 

.J en ıre, enterin, müfettişin bakış-
- Affedersiniz, dedi, mösvö Sen- Iarını ensesınde hisseder gibi oldu ve ve huzuru mahkemede hararetli ha-

ter'le mi görüşüyorum. ~ vaziyeti anladı. Katil, bu adamdı ve rarctli şıkayet eyliyordu. Lakin e-
- Evet. Ne var? kurnaz bir oyunla içeri girmiş bu- fendı, csmayı üstüne sıçrattı. Çünkü 
- Beni Müfettiş Vorobeyçih gön- lunuyordu \'e muhakkak ki, elek _ celbolunan şahitler, şeyh efendinin 

der~i. Muavinlerinden bulunuyorum. trik cereyanını bu adam kesmişti. delliilı dövduğünü ve delliihn mii _ 
Sizı nezaret altında bulunduraca· lnkin, delikanlı, soğuk kanlılığını 
ğım. muhafaza etti, kıpırdamadı, sadece: 

- Ne münasebet! Ben çocuk mu- - Biraz yardım eder misinız? 
yum. Dedi. Adam ilerledi. Senter, mu-

- Hayır, öylesi değil. Yalnız, Mü- mu biraz kaldırdı, karşısındakinin 
tettiş bağ gözlükleri olduğunu gördü. Bov-

Katil olmak ihtimali bulunan bi- nund~; bir de atkı vardi. Şüphele;i 
rini tevkif etti. Fakat adam kaçtı. teeyyut ediyordu. 
Bu itibarla... - Her halde, dedi, polis memur-

- Kimdi bu adam, biliyor musu- luğu, enteresan bir iş. Mesela, bir 
nuz? katil takip ediyorsunuz, yanına \'ak-

- İyi bilmiyorum, zannedersem ]aşıyorsunuz, onun yanında oldu _ 
Perlon isminde birisi. ğunu biliyorsunuz ve titremiyorsu _ 

- Ne diyorsunuz? .. giriniz. nuz. Sinirlerinize hakimsiniz... Ne 
Müfettiş, içeri bir adım attı, fa - heyecanlı ve güzel bir nn değil mi? 

dafaai nefse çabaladığını ifade etti

ler. Müddeiumumi ışe karıştı \'e hük

mü cezayı şeyh efendi yüklendi. Bu 

hükiim samiine hem baisi hande, 

hem de baisi ibret oluyordu.• 

MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPAN 

bS1 

Her ıoye kız ıyorJz, hi~bir teY , 
memnun ctmıyor, folol cın fsıı~ 
bütün elrofımızdok er bu çel: k ~ 

J;ıbıoı mızdon dolayı bızdcn ı.rzok~ 

lıte burada ı 
tiı'' 

VALIDOL imdadırrııza y_e 

Onu bır hrcı tecrube ed nız, onc:lol' uıııi' 
diinyoyı b r ~al doho guzel g6t-' ... 

VA L 1 O O l : domla, ıobl~~ur 
hop halinde h~r e<ıOl'ede bu 

'/f' 
kat ayağı bir sandalyaya takıldı san- Adam gülümsüyor, tevazu ile gü-
dalye yuvarlandı: ' hareketle kapıyı açtı ve kenara çe- lümsüyor gibiydi. Scnter, biraz da-

kildi. - Niçin elektrıği yakmıyorsunuz? ha dikkat edince, karşısındakinin 

ceketinin cebinde, ilerledi, ani bir 

- Galiba sigorta yanmış da .. Tam bağ gözlüklerinin camları olmadığını 
siz geleceğiniz esnada oldu. Şimdi farketti ve titredi. Artık kat'i ka
tamir ederiz, bir dakika müsaade. naat getirmişti ki, katil ile karşı kar

Eaş, diş, nezle, grip, ron1atizma 
rılarınızı derhal keser. icabında 

b .. ı\i(l 8,. 
ve u~.. 1''' 
günde uç 

Dışarıda, elektrik yanıyordu, zi -
yanın altında bir adam vardı. Yüzü, 
aydınlık arkadan geldiği için iyi far
kedilemiyodu. Kendisinde garip 

Senter yürüdü, bir mum aldı, kib- şıya idi. 
riti çakıp yaktı. Bu hareketi yapar- 1 

(Devamı var) 

şe alınabilir. 

isim ve mctrkaya dikkat. 
,,,11' 

T aklitJerinden sakıl1 
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~ihayet donanma Büyük~e: Dün, her tarafta canh 
reden Çanakkaleye elm ı harek tıer ı u. Kası~ or 

a 
Amiral ikinci kumandan 

getirilmişti .. 
por kulü ün 1 cı y 
merasi kutlula 
Güreş, Futbol, 'Atletizm ve yüzme 

müsabakaları yapıldı. 

1 

öğleden evvel stadda devam cdilmiş- ıhasmımn kiloca k<:ndisindcn fazia 
tir. Geçen hafta berabere .kalan Ar- bulunmasından ilk dnkikaiarda mil
navutköy - Beyoğluspor takımlun tereddit g\irC§Iniye başladı. Fakat 
karşılaştılar. Neticede 2 ye karşı hir Yunanlı güre"'çinin noksan oyunu 
sayı ile Beyoğluspor mağlüben :maç- ve ağır hareketleri karşısında çabu
lardan çekildi. cak kendini toparladı "Ve atik saldı-

ikinci maç, Eseynn - Kurtuluş ma- rışfarla hasmını şaşırtmıya, ona 
çı idi. Bu maç ( O - O ) a berabere ne- müşkül dnkikalıır ı;eçirtmiye ko -
ticelendi. Maçlara, gelecek 'hafta de- yuldu. 

vam edilecektir. 15 inci dakikada, İsmailc bir kafa 
!stanbulda bulunan ve federe ol- kol iatbik etmiye uğraşan Yunanlı 

mıyan klüplcr arasındnki atletizm güreşçi bu oyundan maharetle kur
müsabakaları da dün sabahleyin tulan iİsmailin saltosuna uğradı, ve 
Taksim stadında yaptlmıştır. netice- adamakıllı bir tuşla alta düştii. 
de Yeni Şişli 65 puvanla birinci, Kur- Tuş müddeti, profesyonel maçı 
tuluş 64 puvanla :ikinci, Beyoğlaspor yapıldığı için 3 saniye olarak tesbit 
49 puvanla üçüncü, Arnavutköy spor edilmişti. Bin&cnnleyh bu tus sayı1-
k1übü de 45 puvan1a dördüncü ol - madı. 

muşlar ve birinciy<C verilecek elan Müteakıp dakikalar, fsmailin ha
kupa, Yeni Şişli spor klübüne '\~ril- kimiyeti altında \'C muteaddit sayıl-
miştir. mıyan tuşlarla geçirildi; 44 üncü da-

KIRMIZI - BEYAZ ikikad:ı hakem Oemal, \•aktin gecik-
Bitnraf spor mecmuası Kırmızı ~ 

Beyazın bugünkü sayısı kıymetli ya
zılar ve yeni hnbcrlerle çıkmıştır. 

Okuyucularınııza tavsiye ederiz. 

SARI - LACİVıER~ 
.Fenerbnhçeli arltndaşlarımız tara

fından çıkanlınalt:ta olan Sarı - La
civerdin son sayısı bugün dtilgun 
mündcrecatla çıkmıştır. 

• • 
Mülayim 
Gala tosu 
Tuşla yendi 
Geçen hafta başlayacakken, haYa

nın yağmurlu olmasından t ehir edi
len serbest güreş müsabakaları dün 
yapılmıştır. Tekirdağlı Hüseyin, 

Tekirdağdaki müsabakalara iştirak 
etmesi üzerine burada oulunamadı. 

Saat 15 te yaptlacağı ilan edilen 
güreşlere bu sebeple ve daba ıba7.ı 
amiller dolayısilc tam 16 da ibaşlan
dı. 

mesinden ötün1 maç müddetinin 10 

dakika kısaltıldığını, 2 dakika sonra 
nihayete ereceğini bildirdi. 

i7,10 geçe mnç, ber.aberlikic ne:ti
oclendL 

1\fÜLAY1MLE - GA'LATOS 
Galatos, asabi ve çevik adımlarla 

mindere çıktı; Mülayim, hnlkın al
kısları arasında mcvkiiııi aldı; saat 
17 .. l;i :te maç başladı. 

İlk lıücumu Gafatos yaptı, fakat 
Mülayimin ağır~ 'kendine hakim ha

m.ketleri karşısında derhal bocala -
ırmya haşfudı. 

Maç, d aha ilk <Iakikalarda hemen 

.:Mülayimin ,gnlebeS11c neticelenmek 
üzere <ılduğunu gösterir bir mahi -

yette ve .ancak 6 dakika sürdü. 

A!tmcı dakikada Mülayimin bir 
saltosuruı uj;;ıraynn Galatos kendini 
kurtaramadı ·ve tuşla yenildi. 

MUVAFFAK ÖZDEMİR 
.nııwıwınıııuıınıuıuııııı1tnııııııtuııııı111111nıııuınuımttntın,. 

ı""•• Kimyager ...... ı Pntagos, Tekirdağlı Hüseyin ile 
karşılaşmak üzere seçilen Yunanlı 
güreşçi idi. 16,20 de K aracabeyli İs-

i mail ile Patngos mindere gcldilera 
muayene edildiler. Hnkcm Cemalin 
düdüğü ile maç başladı. 

i Hüsameddin 1 
ı T..am idrar tahlili 100 kuruştu r. ı 
ıı Bilümum tablilaL Eminönü Emlak ı 
ı ve Eytam Bankası 'karşısında ı 

izzet Bey Hanı. S İsmail bütün çevikliğine rağmen : .......................... ı 

il 
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SONBAHAR GELDi 

PAROÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

, ................ .. 
Modellerimizi kopya, biçimi• 
mizi taldid ediyorlar. Birinci 
nevi lngiliz kumaşlarından 
KADIN, ERKEK ve ÇOCUK· 
LARA mahsus trençkotlar. 
muşambalar, koverkotlar vo 
gabardin pardesülerin zengin 
çeşidlerini ucuz fiat ve şerait. 
le takdim ediyoruz. 

MÜSAVi CiNSTE IS~H 
DAlMA ÜSTÜNÜZ. 

Baker Mağazalar1 

-
~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.jl Harici Askeri Kıtaah 

ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••-1 Çanakkale Müstahkem mevki bir· 

Devasız bir derde likleri için 109000 kilo patates satın Çalışamıyor. alınacaktır. Patates beher kilosu 7 .... 
ugramış gibi megusfur kuruştan 7630 lira biçilmiştir. ihalesi 

23/10/937 tarih cumartesi günü saat 
12 de Çanakkale Müstahkem Mevki 

Düşüomü)or ki bir iki kaşe 

Nevrozin 
• 

oniı bu yanın l>aş ajtnsile sinir ağrılarından kurtarmıya klfi gelecektir 

Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soıtuk algınlıkldnna, gripe 
romatizmay~. baş ve diş aıtrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrıla· 

rile kırıklııta karşı bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lstm ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. 

f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Teftişi takarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, 

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

11 - Eksiltme 18.X-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15de 
Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko· 
mi•yonunda yapılacaktır. 

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

iV - Şartnameler parL<tz olarak hergün yukarıda adı geçen Ko· 
misyondan alınabilir. Ancak şartname almak isteyenler şimdiye ka· 
dar en aşakı on bin liralık işi muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesaiki inhisarlar Umıım Müdürlüıtü inşaat Şubesine ibraz ederek• 
nıukabilinde bir ehliyet veıikası tedarik etmek mecburiyetindedirler. 

Bu vesikayı hamil olmayanlara şartname verilmeyeceği gibi eksilt• 
mc; e de iştirak eltirilmezler. 

· V - Mi:hürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iştirak 
ve.ıkasını % 7.5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar 

eksdme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon 
Ba~hanlığın• makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B .• "668:~. 

YUksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden: 

Bu sene kabul edilen talebeden mektebin birinci sınıf imtihanını 
vcrııek isteyen.erin imtihanlarının 13-Birinciteşrin-937 Çarşamba gü. 
nü S.!bıh saat 9.00 da başlanarak yapılacağı alakadarların malümu 
oknak üz, re ılan olunur. "6895,, _ 

Satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. İsteklilerin ihaleden bir saat ev

vel teminat akçeleri olan 552 lirayı 
ve ihale kanununun 2-3 üncü madde

lerindeki vesaik ile bir saat evvel 
komisyona müracaat etmeleri. 

c6758> c50h 

* İzmir Müstahkem Mevki Kıtaatının 
l 46572 kilo un ihtiyacı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. İ • 
halesi 15/1. teşrin/937 cuma günü sa

at 16,5 daki ihale 22/10/937 cuma gü
nü saat 16,30 da İzmir Levazım amir

i !iği Satınalma Komisyonunda ya • 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmuu 
tutarı 19054 lira 36 kuruştur. İlk te
minatı 1430 liradır. Şartnamesi Ko • 
misyonda görülebilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona ver
meleri. c510. c678h 

* Kor Merkez kıtaatı hayvanları ih-
tiyacı için 382000 kilo arpa alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 15280 lira

dır. Şartnamesi Kayseri Kor Satınal
ma Komisyonundan parasız alına • 
bilir. Eksiltme 1/11/937 pazartesi gü

nü saat 15 de Kayseri Kor Satına! • 
ma Komisyonunda olacaktır. Eksilt

me kapalı zarf usulile olacaktır. Mu
vakkat teminat 1146 liradır. Teklıf 

mektupları 1/11/937 pazartesi günü 

saat 14 e kadar Kor Satınalma Komis
yonu Reisliğine verilmiş olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul e

dilmez. İsteklilerin icabcden kanuni 

vesikalarla birlikte komisyona mü • 
racaatları. •505> c6776. 

Jf 
Kırklareli Tümen birliklerinin ih-

tiyarı için kapalı zarfla 3000 ton odun 
,.atın alınacaktır. Muhammen fiatı 

1 kuruş 25 santim olup tutarı 37500 
liradır. İlk teminatı 2812 liradır. İha

lesi 26/10/937 salı günü saat 16 da
dır. Şartnamesi her gün Tümen Sa

tınalma Komisyonunda görülebilir. 
Şartname ve evsaf isteyenlere 187 

kuruş mukabilinde verilir. İstekliler 

kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ile teminat mektuplarını ha

vi zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evvelıne kadar Tümen 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

c508> c6779> 

* Sivaslaki Birlikler ihtiyacı için 
251500 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Be

deli 33885 lira ve muvakkat teminatı 
2541 lira 38 kuruştur. 25/10/937 pa
zartesi günü saat 15 de Sivas Tuğ 

Komutanlık binasındaki Tüm Satın
alma Komisyonunda ihale edilecek
tir. Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi zarfı kanu

nun 32 ve 33 üncü maddelerindeki 
tarifat dairesinde hazırlıyarak ihale 
günü saat 14 de kadar komisyona 
vermiş bulunmalıdırlar. 

c509> c6780> 

l
fstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu ilanları_ 

Umum sıhhiye deposu için alına
c>k olan 10,000 tane kinin kutusuna 
ihale günü talibi çıkmadığından i
halesi pazarlıkla 18/Birinciteşrin/937 

pazartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 1600 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

120 liralık ilk teminat makbuz veya 

mektupları ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Ko

mutanlık satınalma komisı onuna 
gelmeleri. c6675. 

p- Cildinizdeki lekeler -'I 
Güzelliğinizin aslını berbad etmesin 

Yepılan bu bir sürü eziyet ve fedakarlıklara kacıanm&K neli· 
cesinde : Hic bir sey yapmamak demektir. Buna mukabil 

er ev 

Akay İşletmesinden: 
Akay işletmesine ait Azapkapıda Levazım anbarı ilıo Kasımpaşada 

Cami altı anbarlarında mevcut mulıtelifülcins müstamel eşya 25 ilk 
teşrin 937 pazartesi günü saııt 14 de açık arttırma ile satılacaktır. 

Eşyayı ve listesini görmek isteyenler hergün Aıapkapıda levazım an

barı Baş MemurluQ'una ve arttırmaya girmek için yukarda yazılı gün 

ve saatte 0/0 7,5 teminat akçelerile Azapkapı leva7.tm anbarında satış 

heyetine müracaatları. "6714. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankanın Hesap N. Yeri. Nev'i. icra Dosye N. 

ikraz B. 9 Feriköy ikinci kısım ma· Hane 

hailesi Ş•şli Büyükdere 

Kır sokak 143 Mükerrer 

yeni 38 No. 

1678/34 

Bankamıza ipotekli olup fstanbul Altıncı icra dairesince yukarıda 

numarası yazılı dosya ile 2-JJ.937 t;rıhıne nıüsadif Sllı gwııı .<çık 

arttırma ile satılacak olan gayrınıenkdu •alın alanlar arw eder.er<e 

Banka bu gayrım<nkule mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz 

edebilır. 

İLE 
ÖNÜN!' 
CE~~ 
Aske" fa ... lka::ı 

lıAnları 
. ol'~ 

Muhammen bedeli 110 ııra . cJ.l' 
Bakırköy Barut Fabrikası arazisi li$' 
hilinde yetişen otların bir seııe t· 
Salıpazarında Askeri Fabrikalar• y. 

"s\'0 
lamasındaki Satınalma Kom• · rt • 
nunda şartnamesi veçhile açık -~eriJI 
tırmaya konulacaktır. İstekh • 

3r3 
825 kuruş muvakkat teminat P .9• 
sını her hangi mal müdürlüğün' lıO 

2"/ tırarak alacakları makbuzla ~- ..,. 

937 tarihine rastlayan cuma gün~d'' 
at 14 de 2490 No. lu kanunun m• ~O' 
mahsusasındaki vesaiki hamilen 8ıııı 
misyonda bulunmaları. şartn 

. .. bilif· 
Komısyondan her gun alına ,GS0'7' . . .~ 
- Tahmin edilen bedeli 1489 Jı~~J11' 
kuruş olan 8 kalem galvanizlt f." 
ve galvaniz boru Salıpazarında ,.ı' 
keri fabrikalar yollamasındal<' ·td 

B'ricı tınalma komisyonunca 19/ 1 ~ e~· 
rin/937 salı günü saat 14 te açı .~JI' 

jst< 
siltme ile satın alınacaktır. 

111
1· 

!erin 111 lira 70 kuruşluk ilk .. 
1:1rı1 

"dürJıW natlarını Beyoğlu Malmu ~,1ı· 
yatırarak 2490 No. lu kanunun rı'i" 
diği vesaikle o gün ve saatte ~~6g9' 
yonda bulunmaları. 

* .. [ir~ 
3,000 ton Lavemarin kom ı~' 

Tahmin edilen bedeli 39,oOO . ,.r 
· rısı • 

olan yukarıda miktarı ve cı 111~ıı' 
zılı kömür askeri fabrikalar u ,~JI' 
Müdürlüğü satınalma komiS)'

0
\ 11 

.. sBS 
ca 4/11/937 perşembe günU ~.ııt· 

d·ıece 
te- kapalı zarf ile ihale e 1 ~şb' ' 

, Şartname 1 lira 95 kuruş 1f1U 

linde komisyondan verilir. ol'~ 
·ııat .ı 'l'aliplerin muvakkat tem• 19rr· 

ı ıg~r, lirayı havi teklif mek1'1~0,~ı' 
mezkitr günde saat 14 e kadnr .

1
, J 

d ·ıerın' (( vona vermeleri ve ken ı 1119 
. 2ve3., 
24Dl~ numaralı kanunun Vı1 \ 
delerindeki vesaikle mezkfır g 

. .. tJttfl l saatte komısvona muracaa 6,~ 1 , ( I• •. 

--- --. rdt~ 
Sahip ve neşriyatı ıdare 

Baş muharriri 

ETEM iZZET BENıce -{." 
... - - f"tba~ . Eb" . a•\• Bb<ıldıqı yer: • uz:ıy 


