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i , iliz ve Fransız Hariciye Nazırlarının yarın 

l='r 

Londrada buluşmaları ve kat'i kararı ittihaz 
muhtemel görülüyor etmeleri de 

ispanyaya gönUllU geçirilmesine ve silah satılmasına taraftar 
MAKiNEYE 
VERiRKEN: ~tan~anın i~rarlı hare- r 

eti Italyada da heye- Ispangaga 

can 
ita/ya 

uf andırdı f ransa da 
Asker mi 

lf azırlıklarını 
A,.ttırdı 

l~tı. at kuvvetle
~rı seferberliğin. 
en bahsediliyor 

Franko kuvvetleri 
Sür' at le i erlemeye 

b 
Pirene hudutlarının açı lmasında 

aşla ılar israr eden Fransız hariciye 
b na::trı Delbos 

1\ ~~a 12 (A.A.) - Napoliden 5400 asker yeniden 
l'r a::u a har eket e tmi , tir. Son Uç hafta içinde 

u a 24 b in asker gönderilmiştir. 

lrıs, 12 (Hususi Muhabirimizden) - 1talyanın son 1ıafta içinde 
h tıtıgıltere ve Fransa üzerinde tazyik icra edebilecek muhtelif 
rıaaa ş·oktalardaki askeri hazırlıklarını arttırdığı görülmektedir. Bil -

f!tnıekı~~cıli Afrikadak~ askeri hazırlıklar son derece sür'atle inkişaf 
~l'Q • 

:~ılttıeıc(1~ hudutlarına da asker yığılmakta, yeııi hava üsleri tesis 
t 1lH de edır. Bir kısım ltalyan ihtiyat kıtaatının gizliden seferber edil
°l>lcın1l'ı:~za .. ılmaktadır. ltalyan donanması kamilen Napoli ı:e Sicilyada 

Qdedi <ie ('mrini almıştır. Napolide asker nakline malıstts vapmların 
t~lnı~tıı arttırılmış, hatta bu münasebetle bazı ticaret postaları durdu-

r. 

il: . • • • 
cı.zıyet vahametini mu haf aza 

t> 
etmektedir. 

İ"r at'is, 12 
tı~?sı~ ve fii~s.usi Muhabirimizdenl miştir. Roma • Berlin mihverine 

l ll\U~ak ngılız Hariciyesi nrasın- karşı ittihaz edilecek kat'i kararın 
erat henüz neticelenme- (Devamı ikinci sahifede) 

Gönderecek ? 
lngiltere ile muta
bakat bekleniyor 
Fransız ajansı,mühim 
bir tebliğ ve izahı ile 

vaziyeti anlatıyor 
Paris, 12 ( A.A.) - Havcu A;an

sından: 

B. Delbos, B. Blum ·un da bir 
miiddet i§tirakile B. Clıautemps ile 
görüştükten sonra lngiliz Sefiri ile 
görüşmü§tür. 

Bu görüşmlerin, Fransız - İngili:: 
davetini İtalya'nın reddetmesi me
selesi üzerinde cereyan etmiş oldu· 
ğu bedihidir. 
Fransa'nın, 1ngilterc ile tama • 

men mutabık kalındıktan sonra tes
bit edilecek vaziyeti, ingiıiz nazır
larının yapacakları içtimaın ertesi 
günü, yani perşembe giinü. topla-

( Devamı ikinci sayfada) 

25 bin lira kazanan küçü/, 
Ser ad 

200,000 
Lirayı kazanan 

talili garson 
ikramiye kazanan talili· 

lerle bugUn görUttük 
Bu sabah, çekilen ve en büyük ik

ramiyesi 200,000 lira olan tayyare pi
yangosunun en talili \'e bahtiyar sa
hiplerinden bir kısmı öğleye kadar 
belli olmuştur. 

Talilileri tesbit etmek ve onlarla 
görüşmek için çalışan muharririmiz 
bunu şöyle anlatmaktadır: 

- 24411 numara 200,000 lira ka-
.Je p zandı. Numarayı tekrar ediyorum .. . 

, on mevzilerinde horp faaliyeti 24411 en büyük ikramiyeyi alıyor .. . 
~ k ş kt Keşide memurunun sesi, koca sa-

. q ar a landa sınlayarak aksedince, etrafta 
bir kaynaşma, bir hareket oldu. He-

•• •. men herkes: 

J; . •harp sürüyor Diy~·~~akta,etrafınabakınarak bu 
O /Jo l - talilinin salonda, kendi aralarında 0• 

f"" '1. Q,. b • lup olmadığını öğrenmek istiyordu. 
\-lfl/"/ Son f7 gayretle bu Sabah Saat dokuz buçuğa yaklaşıyordu 

l e ,.l. b b d . ve henüz keşiden in ilk dakikaları idi. 
Om ar lman ettzler Biraz evvel bütün ümit dolu olan 
• • \ Y uzm 2 inci sggf umı%<laJ ( Deoamı 2 inci •ag famı%dcı) . .. ... 

'l. 

' 

. 

H·arp 
f h 

çetin en 
• • .a 

lzmir manevrası hakiki bir harp gibi 
ehemmigetile devam etmektedir 

bütün 

Harekat bu sabahtan itibaren en çetin safhasına girdi,Devı~t 
demiryolları da çetin bir imtihan geçiriyor (Bu saba? .al~ığı~lZ e.n ye~i ) 

malumat ıkıncı sahıf emızdedır 
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Hitlerin 
işini kim 
Görecek? 
Alman devlet Rel inin 

gaybubeti anında onun 
işini b ir heyet görecek 
Londa, 12 (Hususi) - Almanyada 

her lıcrngi bir sebeple Hitler gaybu -
bet ettiği. takdirde Fü1ırerlik vazife
sinin kimin tarafından ve nasıl gö
rüleceği meselesi bilhassa ehemmi -
yetle tetkik olısnmaktadır. Hitlere 
haleflik edecek tek bir J..."imse bulun
madığından bu işin bir heyete veril
mesi ı:e bu heyetin §imdiden Hitler 
tarafından seçilmesi mevzuba1ıs ol
maktadır. 

Kaçakçılar~ 
Kralı yakayı 
Ele verdi 

Memurlar 
terfih edi ec 

Hükumet geni bir kanun 
projesi hazırlıyor 

Hükumet, mcmle"ketimizde az ma- ~saslı bir anket ~ apmaktadır. Bu an
aşla geçinmiye mecbur olan devlet ket netıceleri yeni projenin hazlr. -
memurlarını daha müreffeh bir ha- anmasında esas olacaktır. Ayrıca 
yata kavuşturmak ve ona daha mü- memurlara sorulmak üzere 24 sua!Ji 
dait yaşama şartları temin etmek birer fiş hazırlanmıştır. Bu füler me
gayesile yeni bir kanun projesi ha - murlar tarafından sür'atle dolduru· 
zırlamaktadır. Meclisin bu devresi- larak Ankaraya göndcril..,ccktır. 
ne yetiştirilecekğ olan bu proje hak-
kında henüz ketumiyet muhafaza e
dilmekte ise de baremin bu gibi me
murlnra taalluk eden derecelerinin 

E 
· k k 

1 
v d değiştirileceği, awıca kendilerine 

rom ve esrar aça çı ıgın a ay- . . • ucuz yıyecek gıyecek ve yakacak te· 
1 Birinci 

Teşrin 
rıca bir sabıka rekorunu taşıyan Kel . d"l ~: .. 1 kt d' 

mın c ı ec~ı soy enmc c ır. Son Telgraf'ta veni 
Cemil, dün, Tahtakalede esrar sa - Bu maksatla ve memurların umu- 1 

1 

rom.en arı okuyacagınız 
tarken suç üstünde ya. ka.l anm.ıştır. mi ahval. yaşayış ve kazanç vaziye•- .. 

(D 2 al f d ) günaur .. 
evamı mcı s ıı e c !erini tesbit için hükumet büyük ve --------·----...,; 
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1 

---·-
zmir manevrası hakiki harp gıbi 

az h la a g rm 
ütünehemmige ile evamedigor eriiiyor, bitaraf 

Aydın ve hn\, lı ınd~ki manevra -
lar bu sabahtan ıtıbarc>n e:n ehemmi
) Ctlı saftı, l rın girmı'i bulunmak • 
tadır Mavı t raf. Kn mızıkrın gos
t<: rdıklerı a ud .. r mukavem( te r.ıg
men r.dım ndım ıkrlemekte ber • 

şal Çakmak, Buı.alh tepc~inden ha- eyet e zaman 
rekatı takip etmekte olduğu gibi ge iyor ? 
btiyük Önder Atatürk de gerek Mavi Hataya tayin edilen yeni Frcmsız 
gC'rek Hırmızı tnraf arasında bulu- delegesinin kısa bir müddet zarfın
nnrak rnziyetı büyük bir dikkatle daki ivi icraatı bütün halkı memnun 
takip etmektedirler. 1 etmis: Hata) da sükun ve nsayişin 

de\amdır. K hr .. mJn kndın tcıyya - Büyük Şef, askerlerimizi çok zinde iade&ini temin (;y}emı~tir. Bilhassa 
ı ecımız S bıha G kç nın de 1 ,tıı ak tulmuş ve çetin ~razide çok taham - !halka yapılan zulümlere göz yuman 
çttıgı Ma\l taraf hava kuvvetlen Na- mul gostermelcrıne memnun olmuş- memurların işlerınden uzaklaştırıl -
zıllı \'e civarını şıdactk bombardı - tur. Komutan1anmız için de iyi ka- makta olması, bu hususta mühim rol 

rnrlar veren, iyi düşünen, iyi yapan oynamaktadır. man etmis, Kırmızı tara'f cephesi ü
zerinde bır tarama yapmıştır. kimsdu olduklarını söyliyerck, Diğer taraftan Hataydaki intiha

mcmnuniyetlerini izhar buyurmuş- bnta nezaret etmek üzere Milletler 
]ardır. Cemiyeti tarafından seçilen komite

Hava taarruzlan bugün de devam nin b:ı.şkanlığına bu komitedeki İnbulunmuş ve bazı duşman tayyare -

Bunun üzerıne Kırmızıların hava 

kuvveti de mukabil bir taarruzda 

edecek ve bılhassa şehirlere tren - giliz delege Reid seçilmiştir. ]erini düşürmüştür. 
ler gelirken düşman tarafından bu Komite, bu hafta sonunda Ankara 

Kırmızıların tanklarla duşmanın trenler bombardıman edilecek ve yolile Hataya gidecektir. 
ilerlemesine manı olmak için anuda- bu vaziyet karşısında devlet Demir-
ne müdafalarına rağmen Ma,·iler, yollarının alacağı ''aziyet tetkik o
dün Aziziyeyi de zaptetmişler ve da- Iunacaktır. 
ha ziyade ilerlemiye koyulmuşlar - Bu_ mane'lıTalarda bilhassa muha-
dır. bere teşkilatında da yenilikler ya -

A 

Dr. Akil 
Muhtar bu 
Sabah geldi 

Bu sabahki keşidede kazanan 
numaraları ve talili/eri 

haber veriyoruz 

' 
a kazanan 

Sonları (1) , (3), (5), (7), (9) 
rakamlarile biten bütün numara· 
Jar onda bir itibarile ikişer lira 
amorti alacaklardır. 

MÜKAFAT 
Sonları (411) rakamlarile biten 

bütün numaralar onda bir itibarile 
yüzer lira mükafat alacak lardır. 

3,000 
lira kazananlar 

29570 

nııı•ı11111rıııuııı1111uınıııı11111111ıııııımuııııtııııııııııııııııııııı1t11ı 

200 bin lirayı 
Kazanan 

ali' i garson 
( Bırind sayfadan devam) 

gözl<?r ve yalnız bu tatlı hayalle ta 
uzak yerlerden buraya gelip büyük 
ikramiye kazanmayı bekliyenler a -
rasında sonra derin bir sessizlik baş
ladı. 

Etrafa, 200,000 lirııyı kaybetmenin 
verdiği acı inkisarla mahzun insan
ların durgun v~ mehil hali çökmüş
tü ... 

Salondaki bayilerden ilk evvel fır
layan Eminönünde Nimet Gişesi sa
hibi Bay İsmail oldu. 

Ben de arkasına takıldım. Caddede 
duran taksilerden birine atladık ve 
o, şoföre: 

1500 lira kazananlar - Nişantaşı ... dedi. 

88 
Büyi.ik ikramiye çıkar çıkmaz her 2 96 3} 63 7 bayi gibi defterini tetkik eden Bay 

İsmail hemen bu taliliyi bulmuştu. 

Evvelki akşamdanberi Mavi taraf pılmış, zırhlı otomobillere seyyar 
Komutanlığını Mustafa Muğlalı ye- telsizler konularak bunlara ait hare
rıne Korgeenral Mümtaz yapmakta- katın komutanlar tarafından adım a
dır. ıdım takip edilmesine imkan bırakıl-

Büyuk Erkanıharbiye Reisi Mare- mıştır. 
8464 27993 Otomobilimiz nişantaşı merkezi -

Kaç kongrede, neler nin önünde durdu. Lfıle sokağı 48 
gö,du ? 10 0 0 1.·ra kazananlar numnrayı.arı·y· o.ı.·uz... .. 11tıunn11•nın•ı1111111ıumıtm111111111111111•r•ınııııuı11111uıuıuıınu11uı1111ırtııauıınttı1111111ıınınHtttınıuınnm11uı1111111t11tıttntttU _ 

,. Avrupada toplanan müteaddit bey- 10358 2995 30299 16521 35680 Çeşmenın onunden aşagı .~hlam~r 

Makineye 

spanyaya 
da asker i 

.. · d k? gon erece · 
(Birinci sahifeden deı•C 

nacak olan nazırlar meclisinde 1 

yin olunacaktır. d, 
Şu ciheti tesbit etmek zazını 

ki. ltalya, gönüllii.lerin geri çag 
ması mcseleı.inin Londra Komıte 
sine gönderilmesini teklif etme 
mcrelcnin esasi sahasında ı•a~ • 
almıştır. Çiinkü Londra Kom· 
nin meseleyi 1ıalletmekten cic'z 
duiiu tahakkuk etmiştir. Şu h ' 
mem:ubah solan mesele, Franc0 

lehine olarak ihlal edilmis ol 
kuvvetler murazeneshıi yenidc1l t 
sis etmektir. ,. 

Bıı suretle Pirene 1mdııduntııı 
çılması meselesi ortaya atılmı§ b' 
lıtn111(0r. 

İ s;cmya'ya Fraıısız kuvvetle 
göndermek faraziyesini de ih:::; 
haricinde bırakmıyarak bıı Jcd 

ittihaz edilecek olan mulıtemel 
rar, pasaport itası ı:e İspanyaya~ 
decck ecnebi malzemesinin tr~ıı 
sitinin scrbestisi normal rejiıtı 
tesisile iktifa edecektir. 

Göniilliilere gelince, göniillil ~ 
dının ferdi mahiyetten b~ka 
mahiyet iktisap etmesi şiiphcli f 
riilmektedir. 

Fransa'ya gelince, milli fabril' 
lar, levazımını Fransız ordtıS 
tahsis mecburiyetinde olduğıırıd 
İspanya'ya yalnız hususi faori!·~ 
serbestçe malzeme verebilece1' 
dir. lng .. ı·ıı·z-Fransız kararı nelmilel tıbbi kongrelere Hükume- 6533 35173 tarafına saptık. Buralarda oyle bır 

_ timiz namına iştirak eden Doktor • sokak Y.ok · · · 
Akil Muhtar bu sabahki ekspresle 200 hra k azananlar H&ydı, tekrar yukarı. Londra'mn, tatbiki tar;:ıorı 

b ki • şehrimize gelmiştir. 39665 12926 • 8388 2133 7096 Karşılaştığımız bir sakaya, ~le sıraya konulması hususu kerıd e enıyor İstasyonda kendisile görüşen bir 28109 22600 19341 19098 13950 sokağınl ve ora~a garson Cem:ı.lı ~a~ bilitilılf tesbit edilecek olan b ~-
• ---·- muharririmize Akil Muhtar demiştir 4395 24855 654 11659 6013 myıp ta~ımab~ıgını so

1
rduk:. Od~.k~ızı bir teşebbüsü tasvip edeceği s 

ki: 25774 6658 5567 mütecessıs ır nazar a suz u en lenmektedir. 

Vaziyet vahametini muha "aza - Cencvrede Tabii Fenler Cemi. 23531 13929 35059 33i87 23472 sonra: Paris ile I_,ondra arasında ~ 
/ ~ t' · 11 k h ft B" 3 - Aah .. . dedi. · 'l 'f h ı ld b•' 1 ye ının yı ı a asına, sonra ._y. 14200 3288 34568 18732 9ô9 ıtı a ası o u1ctan sonra, ,. 

t k t d • 'C'. l d • ? h f Köşe başındaki bir bakkal büyük 1 c e me e l 7 I' TQnSlZ Qr ne lYOT • lnelmilel Hekimler Kongre~i a ~a- 22381 30181 19174 33693 8756 ve boc: bir meydandan ac:agwı gitme- l{ıf Londra Komitesine hava e 
' sın:ı. ve daha sonra da, sırasıle Parıs- 29763 3348i) 38269 29646 7833 " " lecek ve Fransa ile lngiltererıitl 

--- - mizi söyledi. İndik, fakat burada da st te, Mide ve Barsak hastalıkları, Vişi· 12255 7219 14778 16224 38275 tikbalde Akdcnizdeki hareket 
(Binnci ı.ahijeden deı:am) yerlerini almışlar ve Madrit Hükti- de Karaciğer Kifayetsizliği Kongre- 28574 8755 28118 10902 19509 öyle bir sokak yok ... Ve nihayet, ar- bestisi mahf11z kalacaktır. .~ 

ou sabah verılmesı beklenmekteydi. meti üzerine şiddetli taarruzlara geç- lerı·ne ı'c:tı'r"k ettı·m. Bu kongr""'lerı'n 
12373 

,,
8289 24062 

-:ıoOl l 
28374 

tık biz Nişantaşında kapı kapı dola- ,,..... 
)' " '\;" ~ .,)O 11uıunuuııı11u•ınrım11uuuıuııtır11ınuııuuınnurrrt Fakat, son dakıkada çıkan ,.e yeni- mişl(rdir. Yeni başlıyan taarruz in- cümlesi de çok kalabalık Ye çok en-

6321 33879 10481 
şıyor ve Bahrimuhitte gemi arıyan 

den üzerinde durulmasını icabetti - lkişaf halinde olup, on üç şehir bir- teresan oldu ,.e mühim tıbbi mev _ bir kazazede gibi garson Cemali arı- uz Q k Şarkta 
ren bazı sebepler: kararı tehir ettir- den düşmüştür. zular etrafında çok istifadeli ,.e e- 70 lira kazananlar yoruz. 
mıştir. Kuvı;etli bir rivayete göre İtalya, her şeyden önce, İngiliz Ye hcmmiyetli münakaşalar cereyan et- 3743 32581 6163 35255 ~5684 l\lahallede bayii tanıyan kadınlar, Harp sürügof 
) nrın Fransız Harıci) e Nazırı Del • Fı ansız müşterek hattı hareketinin 

16645 37410 23563 33743 38859 
hemen işi anladılar ve bir anda bü-

bosun ta))are ıJe Londraya gitmesi inkişafından önce İspanyada zaferi ti. 
19483 28988 11656 33854 30170 

tün mahallede kafesler kalktı, cam- Changhai, 12 (A.A.) - JapO?l 
ve İngıliz Huricıye Nazırı Edenle temin etmek ve bu emrivakii kabul 

18113 26208 39584 34809 1862 
lar açıldı. Ağızlarda yalnız bir isim çu ve hava kuvvetleri bu 5 

miıliıkat etm("si vt> kat'i kararın Lon- ettirmek istemektedir. Kaçakçı/ar 
30069 25245 26446 26174 4694 

dolaşıyor: Changhai'dnki Çin mevzileri,..' 
drada ittihaz edilmesi muhtemeldir. İTALYADA DA HEYE - k 

27595 12544 3709 27317 17136 
- Garson Cemal.. . bardıman etmişlerdir. Jar rılll 

Bu dakıkaya k .. dar ogrenıldiğine gö- CAN VAR Kralı ya ayı 2333') 23016 9905 23d:: 34833 İhtıyar bir kadın: teşlerini bilhassa Hopci i." 
re Franc::ızlar, İta:vanın ipham ,.esil- Roma, 12 (Hususi) - İtalyada 39965 7370 8637 33149 3414 - Yahu, şu Bayan Meziyetin ko - sif etmişlerdir. ıfı 
ri.ınc<:..'lle sıycıscti karşısında Pirene hummalı bir hazırlık \'e ayni zaman- Ele verdi 23292 29573 26485 21479 3160 cası garson değil mi? deyince hemen Putung'daki Çm bataryaları 
hudutlarının açılması, İspanyaya gö- da da İngiliz ve Fransız müşterek 30747 17063 38179 10566 24990 onun yanına geidik. O ilave etti: kabele ederek dört Japon rıalcl.l} 

(1 inci say/cıdan devvm) · · · h d r ni.ılli.ı geçirılmesi ,.c sılah satılması, hattı hareketini alaka v~ merakla 32805 l5307 36200 36559 15705 - Lale sokağı, bu sokağın eski is- mısını asara uğratmışlar ı · 
h t t k t .. d k' d b' h .. h d Hapisaneden ,_·eni çıkan bu sabı- ·a· 0 d b 1 d p k' l2 (AA) ç· atbtıll· .. cp anc, op. an-, a) yar<' gon e - ta ıp c en ır eyecan muşa e e e- 35567 190 16833 529?. 33526 mı ır n an u ama ınız... e ın, . . - ın m 

·ı t kl f d d 1 ı· . d"l k a· 1 ı b kalının, '-'İne bir çok genrleri, zehir- B' k" -k h b. . b'ld' d"W · .. p nh'itl rı mesı c ı ın e musır ır ar. ngı- ı mc> ·tc ır. ta yanın ugünkü va- " .,. 25598 l6893 33460 18567 3924 ıraz sonra uçu arap ır evın ı ır ıgıne gore rer. " 'ırıl 
l :z.l b l b . 1 . .:ıb · ht ı · t tl · · d 1· 1 llemcktc ve İstanbulda köşede, bu - ·· .. d · K b' t B C 1 d d b 1 ıur ol , .. ı ı er, o~ e ır cu ırm mu eme zıye ,.e şar ar ıçın e ngi iz ve 39497 8762 2603 2638 14399 onun eyız. apıyı ızza ay ema man asın a u unan ıuog .1 , 

h ı · ı 1 d . ..:ı ı cakta satılan esrarların bu ::ıJamın B t k il · ld kt n ?-• i ti ~t ı netice eri karşısın a ıua l~ Franc:ızların ciddi bir tedbirin rnes- 3693 12524 2l 7 l3 l01' 24349 açtı ve ay smaili görür görmez o o an şıma en ve şar a 
--ı 1 h k · h · ı t ı· · it kJ dinden geçmekte olduğunu hal-er 1. d t h f · b' · t ld ı k dd dd a·ı ,-c mutt-uı are et1 ı tıy. r etme~ e ve u ıyftı a ma girece erini kat'i bir 24235 29895 8937 29.;59 10452 ;ı;a ar u a ve garıp ır vazıye a ı arca mu a es a e ı en 

ıh t 1 d 'ht' 1 h ı· d k b 1 nlan Emni.,,·ct Kaçakçılık Şubesi Mü- k" 11 · - - k k' b' h' l s · •ın Jll rn son su \ası a aıınn a muraca- ı ıma a ın e a u etmemekte ve " 33466 38370 12741 19129 15889 ı, erı o •namıya, yuzu ızarmı- es ı ır sc ır o an . uıyan 
, tı tcrcıh (d r gürunm ktedirler. İn- Frankonun temin edcceğı zaferin diır~üğü takibata başlamış, Kel C'e- 32417 20620 37245 20711 29591 

ya ba!=:ladı. zine doğru ilerlemektedirler. 
ı;ılızlcrın mudaf a sılahlarmın tam her şeyi Roma - Berlin mihverinin milin bnrınmnkta olduğu Tahtcıkale 

16386 19015 12314 21658 21685 
Bayi: Eyalet hükıimf'ti Çin ~o~ 

hakimiyet e çarpısacağı günlere da- noktai nazarı dahılinde halletmiye eh arında tertibat almıştır. 27989 26859 29859 24686 22070 
- O kadar büvük bir şey değil, kıt'alarının yardımile şehrı11 ·Jl 

ha iki ) ıl 'ardır. İngilizlerin silah- kufi geleceğine inanmış görünüyor- Di.in akşam üzeri kı) afet değişti - canım; 40,000 lira, dedi. faasını idare etmekte ise de a) 

"k 1 ı ren memurlardan ikisi, Cemili do - 29676 4527 4636 23215 18306 manda mag~luAbı'""t halı'nde .?ıf_ıı lanına programını tamamıle ı ma ar. 37205 28349 10635 15180 36988 
Ye biraz sükun bulduktan sonra ., , 

etmeden ve her hangi ga"\;ri kabili İtal,·an matbuatı, şimdilik si.ikutu la~tıgı Tahtakale caddesinde bulmuş- bii"l•ük müı'devi verdi. na istıJ::ımetinde geri çckilıtll) 
" J 19841 26713 31482 13333 13539 J .J 

içtinap bir emrh iıki karşısında kal- tercih etmektedir. lnr, ve yanına sokularak biraz esrar Adamcag"ız, vukarıva seslendi. Bir hazırlanmaktadır. ıf 
21656 8297 39319 32728 34675 .1 J O~l 

madan harb-. doğurabilecek tedbir- Roma, 12 (A.A) - Siyasi m hfcl- islcmişkrdir. E\•vela vermek iste - az sonra yanımıza gelen yumuk bir DAKKADA ÜÇER M"El•l tı 
lere baş vurm kt.an sakınm:ıkta ol- ler, bazı noktaları müzake>reyi mu - miyc:n Cemil, memurların gö:terdiği I 50 lira kazananlar çocukla genç bir bayan da tatlı ha. Changhni, 12 (A.A.) - varıC f(; 
dukları i)iden İ)ivc s zilmektedir. cip olacak olan 1t!ılyan not.asının tev- bol para karşısın~a ~rvasızlıgını ele 12011 27011 26511 9249 1797 kıkati (iğrenince zıpzıp zıplamıya dcmitli bulunan Japon harp ~sıJ 

Kuvvetli tahmmlerc e,öre İtalva, dıi üzerin<> ecnC'bi memleket1erdC' al mı · 'c çıkardıgı bır parça esrarı 1 37641 33924 20997 15098 639 başladılar. ri dakikada üç m<'rmi atınııl-. e 
İngıltcrenin bu 'azh etinden \C U- sükunet ve nikb'nlığe do ru b1r me- ~:mura satıırkcn pusu.?a .bulunan 19578 2713i l86l6 22l39 24065 Garson Cemal şimdi anlatıyor: tile Putung'u bombardın1311 
zak Şark, Fılı tın 1ı ırdaki meş - yıl, ha ıl olduğunu ka;detmektedir- dıgC'; mem~rı~.nn da. uzen.ne atla- , 22093 3-1753 43265 5752 38803 - Bu para bana o kadar ümitsiz lerdir. ·s! 
gıılh<!tl rınd n istıfade etmekte ve !er. ~as.ıle suç ustunde, elındekı esrarla 12392 276 l9 7617 763 23311 bir 1amrınımda yetişti ki... Yaz mü- DOKUZLAR KONFERA~ 
cmriv.ıkilerle k ndı hedefini bir an GARBI AKDENİZDE ALINACAK bırlıktC' tut~~m~ştu:. 15680 33373 7368 5402 31405 1 nas€bctile çalıştığım İnşirah bahçesi Londra, 12 (A.A) - DailY 
evvel istih a'e dog u gitmekte, avni TEDBİRLER Kel Ceomıl~n uzerı aranılınca dnhn 26460 6445 l3l56 20436 27467 kapanmıc:tı. Açıkta kalmı,tım. Şim- gazetesine gör<' Brüksel'~ ~P!lı 
zamanda her hangi bir ihtfüıt vuku- Pmi~. 12 (A.A.) - Petit Pnrisien 15~ gram esrar. bulunn:uş, esrarlar l.;282 197 16 36666 23057 32513 di artık zengin oldum. ca kolnn Dokuz Devlet itılWıJ 
una kar:>ı da kendısini hazırlıklı bu- g zctesinde çıknn bir makalede ez- musadere edılmış .. ~emıl de K~çak- 18590 l l704 3956;) 16708 23914 İlk işim, hemen bir apartman alıp za eden baslıca devletler :k~ı 
lundurmaktadır. C'Ümle sôyle dC'ni;mektcdir: çılık şubnsıne getırılcrck tahkıkata 3'..1904 l95-1 23773 28165 18629 sonra çocuğumu okutmak ve benim sına i~tirak edecek olan fng t 

Hitler - Musol.ni mül:ıkatınd:m Fran a ile İngilter<', Garbi Akde- başlan.~ı~tır. . 28596 22453 19439 26207 4)91 gibi cahil kalmamasına çalışmak o- rahhas heyetine Eden riyast' 
sonra, İtalyanın yeni bir hamle gös- ,niıd" scvki.ilceyş muvazenesini \'e Bugun ıkn:1nl e~ıl:cck o:an ılk ta.h- 2259 5722 12179 603') 6735 lacaktır. C<'ktir.___ - ..... ~ 
tcrcceğini ve bir yarma tc~obbüsi.1n-

1
mm:· sala hntlannı~ emniyetini t~min kıkat evr~k~le bırlıkte ~el C~m~,1· 20187 .)0398 4933 796

6 9563 Talili garson da yanımızda olduğu ~ · 
<le bulunacağını haber vermiştim. etmıye matuf tedbırler derpiş eyle- harekctlerının hesabını 'ermek u- 3960 139~4 30444 27820 l 2032 halde hemen otomobille Eminönüne 1 KOÇUK HA~RLEff 
Son h; discler, bu haberimin isabeti- mcktediı 1cr. zere Beşinci C<>za mahkemesine sev- 17415 9839 11611 2249 22290 

geldık ,.e o, parasını almak üzere 
ni teyit etmektedir. Filhakika, İtal - Bu tedbirkr, muhtelif ma _ 1 kedilcccktir. Kd Cemil'e kendi ale- 14672 423o 5033 25567 3

.
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bayi İsmail ile beraber İş Bankasına :ı.rs f. 
ya bu müliıkntla vaziyetini ve Al - hiyettcdirk:r. Bu cümleden olarak minde: 21133 5412 11252 39609 23291 

gitti. * Adana· İstanbul -~ ~ 
1 F H k • Kaçak,..ılar K l B fon hattı bugu" nden itibareıı manya i e olan rabıta..,ını bir siyasi ,ransa u ·umetinin Fransız • İs _ - .. ra ı... 26574 l7853 35355 26768 22118 

iletini Eminönündeki Zengin Gi-
ve askeri ittifak halinde tarsin et - panvol hududunu açması ihtimali de Denilmektedir. 5865 l9852 31938 27688 6786 

şesinden alan ve Çamlıcada Kuşyo- açılmıştır. ı.ıı' 
t "kt t k k d b ld w · · d Ew 1 d d .!-:;-ı. :"' YUSPF DA YARALANDI 1 k k 2 d * Kandilli - Hisar yolu ı en sonra, e rar en i i ıgını Yar ır. ger ıu u un kkrar bevnel- 28534 126S9 5742 24653 13205 

uso a numara 6 a oturan bayi 
tatbik siyasetine dönen bir vaziyet milel transite açılması ile beraber Meşhur eroin sahcıh:ınndan Gür- J8303 23377 9343 33370 33

A
35 

Niyazi de bu bilete sahip olan talili- şoseye çcvrilmektedır. dti5';Yf1 
·ı •· t · t ·· -u f d d" k k't -ı * Maarif Vekaleti ilk te ı : •• sap e mıs, ngiliz ve Fransız müş- husu:.i Fransız endüstrisine İspan _ cu ı usu a un a şam geç va ı 29770 25835 2l831 3779 2

054
6 lerdendir. ı.1 

tereK notasına rcd cevabı vermiş, is- yollara da harp malzemesi satmak Beyoğlunda croın satarken yakalan- Kendisi de tam 200,00Q lira alm~- mum Müdürü İsmail Hak·' 1' 
pnm·aya külliyetli miktarda yeni gö- serbcstisi de ''erilecek olursa Cum- mıştır. 50 000 tır. yaya gitmiştir. ıııtı 
n~llü, ta~lk, tay.yaıe, zırhlı otomobil ;huriyetçilcrin dalın kolay bir şekil- 1 · -·- J Ayrıca Şişhane yokuşunda küçük * Her gün yapılmakta ·~cıı 1 

gonder:rus, nynı zamanca da Trab _ de teçhiz edileceklerine şüphe ~·ok- * Ankaradaki kız okullarında Bayan Screa namında henüz ?-8 ya- danya seferleri tcşrinis~ cc1'tı 
• b d M ı .J d" d 't'b k l'k d 1. Lı·ra lık m··k"f t renhaft .. dado"rdeı'ndırılc. ,_,,! Jusgarbe ıcn ın a ~ ısırı \'(' yeni n· tur. un en l 1 aren as er l ers C'ı ı u a a sında bir kızcağız da (25000) liralık ... ·~ 

giliz bahri üssü olan Portsaidi ka- Paris, 12 (A.A.) - Excelsior ga - göskrilmiye başlanılmıştır. f Elli bin l ira lık mükafat keıtide- en büyük ikramiyelerden almıştır. * Belediye resmi, husıısıdcıeJ 
d t hd·t d k S" · t · - ~ u k 13 S si otomobillerinin ana c~,,j) ra an e 1 e ece·, uveyşı aça - ze esı ynzıyar: tuttukları yolu takip etmive devam den sonra dolab dan yeniden çeki- sa ta, ay . ükrü de 200,000 lira ı rv· 
k b . h k t' k dd · "" " k D durmalarını ve bekleme e ca ır are "(; ın mu a emesı o- urrınsa ve ngiltere hiikumetleri, edeceklerdır. Fakat israrlı bir suini· len şu yüz numara arasında beşer azanmıştır. iğer talililer bugün t . ti -~ 

larak asker, vesaiti harbiye yığını- ancak «ikna• ve ccebir. keyfiyet _ ,.et karŞl ında cikna. "Olunu terke- yüz lira olarak tak~im edilm"şt:r. belli olacaktır. e mış r. ·stiı1'l1 " ,. * Şark banliyösünde 1 • j3i ya başlamıştır. ]erinden birini tercih etırek husu _ derek ikinci ,.01 olan ccebir:11 voluna 35263 24079 24270 11447 38)25 - .,.1 ıı D'ğ f l ı d .. I k " " • lecck teneke barakalar ı'S 1 er tara tan Ba ear, Pantean sun a guç ük çe ·eceklerdir. Parisle müracaat ~deceklerine süphe yok _ 7895 33817 25432 17897 24705 U nıv rs!tede bu akşamki b' k . k musttıf· iti t 
adalarında da sıkı bir faaliyet gös- Londra, Roma'yı küçük düşürmek tur. 33965 20261 24295 20206 30334 ye ır ·omısyon rur bit 
tcrmekte, Habeşistanda yerli ahali- \•eya ne\•midane knrarlar vermek EDEN, viÜSTACELEN LONDRA _ 38763 13'527 3527 20819 21704 k onferans * Ansızın önüne çıkarı ·a:ı~ 
den bir ordu teşkil etmekte ve Mı- mecburiyetinde bırakmak istemez • , YA DÖNDÜ 28788 11444 13 -ı06 245 -,j 38748 Avusturyanın eski Maliye Nazırı d1ğmd:m şoför Hakkını~ ı~ı.-vi~JI 

• - !Doktor Viktor Kicnbörk bu akşam deki otomobil dün Zincil' 1 1' r:ıı sırı cenuptan tazyik edecek bir ta- lcr, fakat bir manevraya alet olma • Londra, 12 (A.A.) • B. Eden. Knl 3420 2C663 1~771 3~187 1482 saat 18 30 da Üniversite Konferans !unda Hendeğe yuvarianara .. CJ fY . 

?iye vaziye·t·i ih.das eyi.emektedir. yı vcy:ı. k1orkaklık göstermeyi de ar- ve Kraliçe nezdinde knlmış olduğu 10231 336 2 S723 14260 10859 ufl'I" ~ 
ı 1 d d salonunda ·Beynelmilel tediyat si - lanmış müşterilerden z ·f , ,9!• 
ta ya an gon erılen ycnı kuvvetler zu etmezıer /Balmoral sntosundnn bu sabah Lon· 142 33?66 23172 12.)02 22356 ıyaseti> mevzulu bir konferans vere- met ag~·ır, şoför Hakkı hafı · 

ise Franko Hükumeti cephesindeki Bunun~ beraber, muvakkaten ilk draya a\·d~t etmi5tir. 2304 34062 892 l 618 83~~ "ektı'r 
1 

d 
· · · mış ar ır. 
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sa 1 

Hayvan 
Haslalıklari'le 
Milcadele 
S ü vari v e piyade hayvan 
gardiyanlar1nın adedi 

tesbit ediliyor 
Hay\•an hastalıklarile yapılan mü

cadele günden güne arttırılmakta
dır. Ziraat Vekaleti bu maksatla ça
lışan teşkilatı da genişletmeyi dü
şünmektedir. 

Bu maksatla hfüen kadroda çalış
tırılan ,.e hayvan hastalıkları üze
rinde \'azife alan süvari veya piyade 
garrliyan miktarı dün Zıraat Veka
letince bfüün vilayetlerden sorul -
muştur. 

A F - 12 B l r l nci tetrln93') 
----------------~~----
~-so N TEL G 

.,\ Dile cisiz •m ı-_.....,,H_a_rk_F_ı_ıo_zo-fu_-_ 
diyor ki 

Bir arkadaşım Avrupadan döndü, 1 1 ve şiddeti• tak' bat yB, ürbe İ? 
başından geçen şu Mdiseyi anlattı: elediye mi ? 

- italyada bir gömlekçi dükkanı- karşısında dı•lencı•ler uzGatetçıemn'gu'e-:n Tophaneden tramvay 
na gırdim . Bir ipek gömlek istedim. bindim. Biletçiye yedı buçuk kuru3 

Çıkardı. Beğendim. ' 
Sordum: t t - .cBelediye• dedım, anlamadı, 
- Bu lıalis ipek midir, yoksa sun'i U U n a m 1 y o r e c Şehremaneti• dedim, anlamadı. 

mi ? cTürbe.. dedim. Kesti bileti, elime 
T 1 7 f .. ·· b 1 t G ·· k tutuşturdu ve mırıldanarak yanım· 1 wm~~~~r!~ 1:ev~;:u;ı;i= acı. ıı - Bir baba og"'lunu dilenme ne teşvi dan uzaklaşli.. . . _ 

t O ' - Ne o, dedım, bı.r şey mı soy1e-
=~:~~?ve halis ipektir. etmek suçı·le mahkemeye ~·erildi' yeceksin? 

v • Bana dönüp cevap vermiye bile - 240 liret. 

1 

Dilencıliği yasak eden kanun hükümleri, şehrimizde ve her tarafta tenezzül etmeksizin orada ayakta - Son fiat mı bu? 
şiddetle tatbik edilmektedir. Belediye Reisliğınden bu hususta şubelere duran başka birisine haşin bir sesle - Evet. Son f iat. 

1 
_ Fakat ilk söz olarak 240 liret verilen sıkı ve mükerrer emirler üzerine yeniden şehirde bir tarama ya- benden şikayet etmiye başladı : 

dediniz. Son sözünüz? pılmış \'e ancak birkaç kişi yakalanmıştır. Buna sebep, İstanbulda dilen- - Adamakıllı söylemiyor, sonra 
Satıcı bir dalın yüzüme tu1ıaf tu- cilik etmek imkanını buJamıyan ve alımın sıkı l'\'dbirler karşısında aciz yanlış kesince bilet üzerimizde ka-

haf baktı. Yine gıilümscdi ve : kalan eski ve sabıkalı dilencilerin bile şehrimizde dilenmekten vazgeç- lac .... k. Zaten kazancımız da devede 
_Siz. dedi, Şarktan geliyorsunuz meleri ve bu suretle dilenen kimselerin çok azalmasıdır. kulak, onu da böyle müşterinin key-

galiba. Yakalananlar alil ve ihtiyar kimseler olduklarından Düşkünler Evine fine harcarsak tamamdır işimiz. 
_Nereden anladınız? gönderilmişlerdir. Maamafıh, İstanbulda tutunmak imklinlarını bula- Döndüm ve: 
_ Pazarlık etmek isteyişinizden. mıyan dilencilerin bir kısmı büyük şehirlere gitmişlerdir. Bunların ara- - Divanyolundan sonraki istasyo-

Bizdc pazarlı!.: yasaktır. Ve §ayet sında, küçük yaştanberi dilenciliği kendisine meslek ittihaz edenler de nun adı nedir? dedun. 
lsım'i ipeği tabii ve halis ipek diye vardır. Ve bunların bazıları, kendilerini dilenmiye ailelerinin sevketti- - Türbe .. dedi. 
satacal~ olursak, 1ıapse so1carlar. ğini söylemektedirler. Nitekim İzmitde meslekten çıkarılan Cemaleddin Biraz tolç. hatta aşırı bır terslikle 
Arkadaşım. bu mukabele karşısın- isminde bir komiser muavini, oğlunu dilenciliğe sevketmckten mahke- bit' semt isminin hakiki çehresım 

da kı"'ardığmı ve gömleği alıp, diik- meye verilmiştir. bildirdikten sonra müşteriye karşl 
kandan ba~ı önünde çıktığını ilave Henüz 15 yaşını geçmiyen Cevat ismindeki bu eski komiser oğlu; lazımgclen iptidai bir terbiyeye ma-
etti. dilencilik yaparken yakalanmış ve Darülfıcezeye gönderilerek (43483) lik olması lüzumunu da ayrıca bıl-

Pazarlık, bizim t.•e Şarkm en ta _ numaraya kaydedilmiştir. dirdim. 
hammül edilmez, eıı çirkin adetleri- Dilenciliği çok karlı bulan Cevat geçenlerde Darülacezed"n kaçmıya Yüksek perdeden çıkan sesımde, 
mizden hirisidir. insan 1ıer hangi bir mm·a[fak olmuştur. Kendisi, İstanbuJda artık dilenmek imkanı kalma- amirlerinin çeşnisini bulan biletçi, 
malı alırken, aldatılmış, kazıklanmış dığını anlayarak buradan İzmire gitmiş ve orada tekrar dilenmiye ko - hemen vaziyetini değiştirerek, tatlı 
1ıissi altında kalıyor ve §ayanıdik- yulmuş ve yakalanmıştır. ve yumuşak bir sesle ilizara yel -
kattir, ucuz almış olsa yine ayni his Ce\·adı, babası eski komiser muavini Cemaleddinin, bile bile dilen· tendi: 
tesirinde nım:tarip oluyor. miyc se\•kettiği neticesine varılarak mahkemeye verilmişse de suçlu ba- - Kusura' bakma beyim amma .. 

So,:aTctan geçen satıcıdan tutttnuz banın şehrimizde öldüğil anlaşılmış ve bu suretle hakkındaki L.mme da- Diye söze başladığı zaman da sözü· 
da en biiyiih mağazalarımıza kadar vası evvelki gün sukut etmiştir. nü keserek : 
pazarlık usulü, ayni şekilde sürüp Beylik bir kelime olarak kullam-
9itmekt<!dir. Ve rneş1ıur bir mesel Gizli Belediyede lan (Bey) tabirinin, (Tlirbe) ile be-
1ıü1cm.üne airmiştir. bir mal alırken, raber maziye karıştığını söyledım. 
teklif edilen fiat için: Zevk Münhal Daha çok afalladı. 

_ Bilemedin, yarısını veı·! Dünkü Ulus'ta okudum. Fatay'ın 
Derler. Bunun l>öyle olacağını sa- Satıcıları Vazifeler (Gecikenler) serlevhalı bir yazı;>L 

tırı da bildiği içi11 , ilk teklif ettiöi ''ardı. Şirketi Hayriyenin ve vapur-
fiat , 1~cndi istediği fiatın en azdan Evelki gece 55 genç ka• Gelecek ay sonuna kadar; larının isminden bahsediyordu. Bazı 
iki buçuk misli oluyor. Müşteri de dın yakalandı hiç memur ahnmaması öyle semt isimleri de var ki mesela 
yarısını veriyor, neticede yine ka::ık. Ekseriya gecenin tenha saatlerin- kararlaştırı ldı Türbe desem sinirleniyorum. Şeh-

Sırt 1ırunnllığı ve yollardan yürü- de, Taksim ve Beyoğlunda, ekserisi ~lediyede me\•cut münhal ıne - remancti modası geçti. Beledıye de -
mek lıımısımda aldıijınıız tedbirler- bir tuvalet me~heri halinde bazı genç mur;y.etlere İkinciteşrin sonuna ka- sem, Türkçe değil. 
der. sonra. ilk mücadele hedefinin, \"e uygunsuz kız ve kadınlara tesa- dar kımscnin tayin edilmemesi ka- Bununla beraber Ttirbeye bılet 

~~~::,..C:::::::.<::::.<::~>.c::::>-::::::><::::><:::~.<:::::ı~~~ 1 ld k 1 rarlaştırıJmıştır. Bunun sebebi büt- almaktansa Beledıycyc gitmeyi ter-e pazarlık 11sııliinü :a ırma oması düf edildığini ve bu gizli zevk satı-u•• r - h 1 çe darlıgyıdır. İkincitcşrinde Meclise cih ediyorum ve doğrusunu isterse-m U m eş r ço1:; arzu edilir bir şeydir. cılarının son günlerde sık sık görül-

K 
--- Fikr et Adl l bütçede bazı münakalelcr '-'apılınası niz, geri kafalardan bilmem nedens ~ düklerini yazmıştık. .ı 

teklif olunacak ve bu teklif kabul tiksiniyorum. Bu rahatsızlık uzvi. Bu neşriyatımızı büyük bir has-
~ I"\ U • k • • f f b • k ı 52 sasıvetle karşılayan ,.e esasen gizli edildiği takdirde ay sonunda acıklar yetime kadar tesir ediyor. Baş ağrı-
\;l ı 1 n un 1 1nc1 a 1 y 1 na dolduntlacaktır. Si, mide bulantısı yapacak kad t 

b . fuhuşla amansız ve şiddetli surette Mnvcut m bende hastalık halini aldı. Bılmt>n1 

K •t l k mücadele eden Emniyet Müdürlüğü "' em urlar, yeni adama ih-

1 k 
, 

1 l O U tiyaç go··steren ı'şlerı' o ''akte kadar haksız mı.yım? .. .=:. k ı memurları evvelki gece Beyoğlunda 
Q ş a n 1 r e n v a a r Bı·r ur ! VP İstanbulda fıni bir tarama yapa - ilaveten ifa edc'.:~lerdir. H~~ Fil~zofu 

da• 
1 

kt d ... rmaıkşlabri.ıdıkra. bil genç kadınları yakala- LJeg 
Kastamonuda hasta bir nı ecanı Hakemler 

1 ma aza ma a ır kadının karnından Adedi (55) i bulan kadınlardan 'T'UfQ 
,.... çıkarlldı 1 bazılarının muayene kaçağı olduk- L j n Kursu 
'-i.;,,.,... •• Kastamonu hastehanesinde yatan ları da anlaşılmış ve hepsi, bir polis "'ad 

.,,llmeşhud hadiseleri en k hir kadının karnından 52 kilo gelen nezaretinde dün öğleden sonra Ga- ~ ın.. Açıldı 

h ÇO bir tümür çıkarılmıştır. lata emrazı zühreviye muayene ve ' ~Heyecan,, bir suçlunun 

11 
l~ h angi ayda oluyor ? Kastamonu köylülerinden olan ve tedavi evıne muayeneye sevkedil - mahkemAye gelmesine B;e~:.:u~~;e~:k ~~:s 

ı.tı ut SU I 45 yaşlarında lıulunan bu kadın, mişlerdir. mini midir ? 
t 11°lt?ı.~ttu-. ç ar k_~nun~nu_n tatbikine başlanalı bugün tam bir yıl 12 Kastamonu hastanesıne müracaat 55) muhtelif kıyafet ve yaşta ka- Nihal isminde bir icadının evine Futbol maçlarını idare edecek h -
~ da l'tıt!şh Bu muddetın ılk ayları zarfında, memleketimizin her ta- ederek karnında bir şi!\lik olduğunu ldının polis yanında ve hep bir arada taarruz ederek dövmekten ve tah _ kemleri yetiştirmek üzere hazırlanan 
~~alt·ıı.ıar Ut suç vak'aları şimdikine nazaran daha çok olmuş ve gitgi- söylemiş ve: ı ~ükse~kaldırım?~.n geçme~eri ~azarı jkir etmekten suçlu Bayan Havva kurs (Türk spor kurumu bölgesi) 
tıı ll}ıllt sı.ıç Çok azalmıştır. Şehrimizde ilk günlerde 20 - 25 davaya bakan - cl5 senedır bu derdı çekiyorum. dıkkatı celbettıgınden, ıçlerınden jile kızlar ı Münevver, Nimet, Fahriye merkezinde açılmıştır. Bu kursa muh 

ll asır bu~ahkemelerinin günlük faaliyeti, şimdi günde ı . 2 vak'ava Karmmı taşıyamadığm1dan 15 yıl- birçoğu tanınmamak için yüzlerini oğlu Hikmet ve hizmetçisi Zührcnin telif klüplerden 12 namzet iştirak 
. llu. bir Yıl ~~:kt~dlır. . . ~ danberi ne yatabiliyor, ve ne de a- başörtü ve şapkalarile örtmüşlerdir. muhakemesine Ceza mahkemesinde etmiştir. Federasyon tarafından kur-

t . ayısı 1 e,) a nız lzmır meşhut suçlar mahkemesine gelen vak- ynkta durabiliyorum: beni bu dert- - - ··• ··- d"v:ım ndı'Imış· tı"ı·. 
İt 063 ~ 1 ~ '" su idareye Kemal Halim memur e-~ illı:ın 6 d · tur. Bu \'ak'aların 1,057 si kar:ıra bağhınmıştır Gc- ten kurtarınız .. • diye ağlamıştır. Gremofonlu radyolar Bayan Havva mahkemeye, Hüku- dilmiştir. 

ı~ 1\ ava da bazı cihetler·n ı · · b d · ' Yarı yatar ve \.•arı oturur vazı\·et- B G "k ·d ı d <! <iı Çok cürnı .. 1 soru ması ıçın u nya cvredilnıiştir. J azı umru ı are erin e, Avru- , met doktorundan ald ığı ve heyecan 
())~t.ı~ r. 't:yllıld umeşhut vak'ası Temmuz ayında olmuştur. Sayısı te olan zavallı hasta kadıncağız he- padan memleketimize getirilen gra- ı içinde bulunduğundan, istirahate 
it-"-~ ay da ~.de 118 \'ak'a o1muıtur. En az cürmümeşhut vak'asının men hastahaneye alınmıştır. Opera- mofonlu radyolar için ayrı ayn hem muhtaç olduğunu bildiren bir rapor 
~ ın hut Vak• anunuevveldir. Ka nunucvvel ayında yalnız (63) cür- tör Cemil Şeri[ tarafından yapılan gramofon ve hem de radyo resmi a- jgöndererek gelmemiştir. 

ş Çolc a~1 ası olmuştur. Şehrimizdeki cürmümeşhut \'ak'al, rı da bir ameliyat neticesinde de karnın- 1 ıındığı görülmüştür. Gümriik ve in-

1 

Müşteki vekili; sadece heyecanın namzetlere yeni futbol kaidelerinı 
l ı. 1J. v,.. ... 1 ltıaktadır. dari tam 52 kilol k b" ı·· ~ k h" 1 V k"l b h t--,~ \•e Sat ..... Y'ette11 1 _u ır umur çı ·a- ısaı ar e ·a eti u münasebetle mahkemeye gelmiyc mani bir has- i tiva eden broşürler dağıtılmış \"J 

t ho~ıUk . a.n aşılacağı üzere umumiyetle ka\'ga, hakaret, hırsız- rılmış \'e karnı boşaltılmıştır. bütün Gumrük .Müdürlüklerine gön- talık olamıyacağını iddia ederek suç- esaslar üzerinde izahat verilmiştir. 

Kurs; haftada üç gün (pazartesi, 
çarşamba, cuma) olmnk üzere (20) 

ders devam edecektir. İlk derst 

\ .. 01
1 

dah,., ... gıbı vak'alnrdan ibaret bulunan cu·· rmu"meşhut mahke- Ameli"attan sonra tamamen ken- derdı·g-ı' b " · 1 d 1 b"" lunun zorl 
" lh~· " .. ıyade . . 1 . .ı ır emır e ra yo arın un - a getirilmesini istemiştir. - ·--
C '"Utla v sınır erın harekette olduğu yaz me\•siminde daha dine gelen kadın, sanki dünyaya ye- yesine ilave edılmiş olan gramofon- Bu iddia üzerine mahkeme, heye- E 1 t S d 

ı il brll1iırnesh e kışın vak'alar azaimrıktadır. ni gelmiş gibi sevinmiş ,.e bir hafır- Jar için ayrı gümrük istenmesine ma- can içinde bulunan bu hastanın mah- mn ye an ı ğında 
l'ıı<ılt ~ l'tıahke~\ m.ahkemelerinden büyük istifadeler temin edıldiği lık hıssettiğini söylemiştır. hal olmadığını bildirmiştir. !kemeye gelmiye muktedir bulunup teftişler 
)';'·• ....... ~~~:.:: .. ~~~~~ti~:~un~i~ :~:ı~·~aşz~:ı':~~;:;ı:~:~'.llecektir. Bu 11111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111 11111111111111111 i ~~~n~ı:d·~;:~:,~: '~:~:.na~~:~~; şi ı~~;;;~~~k~;~~~;,;~!~ ~ ,~"i.~~: 
11~Ilı1ı.,. ta .................... , ...... T;ş ..... ;a ....... d ...... a...................................... E 1 ara bası ha m a 11 ı ğ 1 ~:;:'::ri~,~~i;~,~·l•eyi bir •Y son- ~~11:~:n:1:~.~iri~~1::~~~ ~:~~~ ~~ 
'l, Q O kontrol ederek memurların iş s::ıhıp-

/ ll/ci c~~rnızın Açık El arabalar ile na ki i yat ta ai:::1~ö:fu;::::~~:i·y:::~~ ~:~1:~.::~!1::::::~ v~.::~.~;:·;~,:: 
~'ttı~!~J l Memuriyetler b d k d !yangını çıkmıştır. Bir miktar orman lüp göri.ılmediğini tekık etmişlerdır. 
"1 ..... ,a il ay aşın a yasa e ,·ı,·yor ~e fundalıkları yakan ateş; yetişen Muamelelerin sür'atle int'aç edilme-

t ll!ttı '-lta~eıe e Yeni bir M ünhal mübaşirlik vo •• jandarma ve köylüler tarn.fmdan sön- si için bazı emirler de \'ermiştir. 
~' ıı..ek:<:tınıızd Yapıhyor doktorluk var - - dürülmüştür. F=-================ 

~- ''l'aç d en Ahnanva . B l l k 'fi l ,.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;,, 1ı 1356 Hicrl 1353 Ru nl , 
it:' ~ttı e ı~ccek Yllm J ya ye- . Izmi~ Adliyesinde, katiplıkte is - Un ar• ya nız lSa mesa e i kü• r 'ı ·~ Şaban Eylul : 
it hı· ~ar an hükunıeu urtalar hak- tihdam edilmek üzere (40) lira üc- •• ' 1 Askere davet 
tq t:~. ~i~~~n bir mu:a:l~~~~ retli bir süvari mü~aşirliği münhal ıçuk taşımalarda kullanılabilecek 1 fstanbul Vilciyet~ndcn: 1 7 29 • 
tlıra.. ~u. ,... Ankaraya .. d .

1 
bulunmaktadır. Talıp olanlar arasın- Yıl 1937,Ay 10, Oün ?.85, Hız;;t6o 

t ı: o..ı "'Uka ı gon erı - s ı 1 1 - Rir bııçnk senelik: şimdiye ~lfq ~~ıı cı ,_ Ve ede, Alınany da bu ayın 18 inci günü İzmir Adli- ırt ıaınal ığının kaldmlması ü- Bunu gözönüne alan Belediye, esnaf ı ı 12 e. Te,rin : Sah 
,._ hı l'i: :Yu- aya ·· · d b' · · zerine bazı kı'msnler tcdarı·k ettı'klerı· · l kadar 1wr 1ıangi sebeple seııkleri "''il~ S bi.r ·••tırta esası ye encumenın e ır ımhhan yapıla- " cemıyet eri vasıtasile kendilerin i bu 
tltıı.ıı,.~ltr. ~ esaslı deg~i"'ikl"karı ara- caktır. el arabalarile nnkliyata başlamışlar- ı tehir edilmiş bııltman 316 ilıl 329 
ıı_ ~i ~ alnı -:1 ı yapıl- t . . ıususta tenvir etmıye ve ay başına 
~~el!· Ye ltad z 1 Eylulden 31 T zmırın (Urla) \'e (Bodrum) ka- dır. Halbuki Belediye, nakliyatı, yal- kadar mühlet vermiye kurar vermiş- doğumlıılar. 

Meryem ana rı r tınası 

ıı.~~ l>u ar Alınanyaya sev~ş- zalarında Gümrük Muhafaza Umum nız araba ve kamyona hasretmiş o- tir. 2 - iki senelik erattan 316 ila ~----~~---~--~--~~· 

l.)ığ <>laralt ~Ut-~ miktarı (8 00~ Müdürlüğü kıt'alarında vazife gör- lup sırtta yük taşımaktan kurtulan Alakadarlara vaziyet birer birer 330. 
~~~<ıtır tarart t'sbıt edilıniştir ' mek üzere 25 lira ücretle iki sivil insanın ağır yüklü bir el arabasını anlatılacak ve ay başından sonra bu 3 - Jandarma, gümrük ve de -
"ll'ctll l't ~\ln ~n bu Yıl ın 1. . dokto raranmaktadı.r. 'tahrik eylemesine taraftar değildir . şekilde nakliyata müsaade edilemi- niz sınıflarına mensup erat için Güne, 

~l:l~i~Urt~ar~ da müh: :~tı: SON TELGRAF: Gerek şehrimiz- Bu itibarla Belediye, bu şekilde yeceği bildirilecektir. 3.12 (dahil) doğumlulara kadar Ôğl& 
ht l!~~lt~ı.ıınUrta rta~ edilecektir. de ve gerek taşrada boş memuriyet nakliyatı yasak etmiştir. Fakat bu Böyle el arabnsile nakliyata, an- olanlar alınacaktır. il lkiıı.:Ji 

~d S<.>.n" ıcaretı"nı· . yasağın derhal tatbikı bu sahada ça- cak depod ·· t . . b" b A'· ~~~i r: "l'e na~a ızın bu ve işler için bu sütunlard:ı karileri. - an muş erısıne, ır ak - 4 - Fatih şubesinde toplanma .. şa:D 
l.{rtüt ı an daha ink. . lışan bir kısım vatandaşları işsiz ve kaldan bir apartımana küçi.ık m ik- Yatsı 

Vakitler Ve.ati 

sn. ,:ı . 

6 08 
12 01 

15 09 
17 34 

! 
Ezani , 

f:8 . d. 
- : 

10 33 i 
6 26 i 

9 34 i 
n Ol 

olunınaktadır ı- mıze malümat verilmiye muntaza- güçsüz bırakacağı gibi ayni zaman- yasta eşya günü ile bedel müddeti ayrıca i- 19 06 
. men devam edilec.-ktir. da ufak nakliyntı da d urduracaktır. edilecektir. taşınması için müsaade lan oluııac_a_k_ıı_r_. ----........ -..!l ... i ___ !ıns ____ a __ ıc __________ 4,__3.-0.:.;.;_,ı .. o .. ~ ... s~ 
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DUk dO Vindsor ı Artın kralı da 
Bir cinayete mi 
Kurban gitti? 

Almangada en ziyade içtimai 
müesseseleri tetkik edecek .. 

Sabık İngiliz Kralı D ük d ö Vind
sor 'un bugünlerde Al.manyaya gide
ceğinden çok bahsedilmektedir. Sa-

Ve.. çalışma şeklinl 
Bütün esaslarile 

bık Kral evvela Avustu:ya~a .ayl~r- Ög" renecekmiŞ 1 
ca oturmuş, balayını geçırmıştır. Şım- __ ;;;.., ________ _ 

A vrupanın meşhur borsacılarından 
altın tüccarı Saunier kaybolmuştur. 
Bunun bir cinayete kurban gitme -
sinden şüpheleniliyor. Şimdiye ka
dar 3 tane şahit bulunmuştur. Bu üç 

''o·· ı·· ur sem ağlar,, 
Yazan : M. Sevil 

an:am 
di de Fransaya gelmiştir. Kendisi 
için bu sene zarfında tatbik etmek 
ü zere çizdiği seyahat programına gö
re, Dük, Fransadan Almanyaya gi
decek, oradan da Amerikaya gide -
cektir. 

Daha İngiltere tahtına geçmeden, 
veliaht iken, Dük dö Vindsorun Al
manları Fransızlardan çok sevdiği 
söyleniyordu. Hatta, bir kere ken
disini ziyaret eden sabık Alman mu
hariplerine söylediği sözler arasın
da, •maziyi unutmab tan bahset -
miş, bu söz, Fransızların o zaman hiç 
hoşuna gitmemişti. Maziyi unut -
mak? .. Fransızlar, İngiltere ve Fran
sanın birlikte çektiği mahrumiyet
leri hatırlatarak Umumi Harbin hiç 
bir zaman kolay kolay unutulamı -
yacağını yazmışlardı. Hulasa, mazi
yi böyle hatırlatmaktan maksat, Dük 
dö Vindsorun Almanyaya bugünler
bu seyahati. yle pek de siyasi ol
madığıdır. Lakin Dük dö Vindsorun 
bu seyahati ( öyle pek de siyasi ol
mıyacağa benzemiyor. Çünkü Al -
manyada devlet reisi olan Her Hit -
!erle görüşeceği muhakkak addedil
mektedir. Bu ziyaret esnasında Hit
Jer, kendisine ziraat ve toprak işle
rinde nasıl çalıştığını gösterecektir. 
Almanyanın Londradaki elçisi Fon 
Ribcntrop da Almanyaya dönmüş -
tür. Dük dö Vindsorun Almanya se
yahati esnasında, bu elçi de hazır 

bulunacaktır. 

Ribcntrop, Dük dö Vindsor ile Dü
şesin daha izdivaçlarından evvel dos
tu idi. 

Berlinin resmi mehafili, bu .seya -
hat etrafında çok şey söylemiyorlar
sa da Alman matbuatı baş sahifele
rinden bundan bahsediyorlar. 

Dük dö Vindsorun Almanyada 
merak ettiği ve tetkik edeceği mev -
zu, Her Hitlerin daima ileri sürdü
ğü şu düsturun nasıl tatbik edildiği
ni görmektir: Çalışarak sevinmek ve 
sevinerek kuvvetlenmek ..• 

Öyle anla~ılıyor ki, Dük dö Vind
sor, Almanyada en ziyade içtimai 
meselelerle mesgul olacaktır. 

Dük dö Vindsorun evvelce Viya -
nada iken söylemiş olduğu bir söz -
den bugünlerde çok bahsedilmekte
dir. Sevdiği kadını almak için İngil
tere Krnllığını ve Hindistan İmpa -
ratorluğunu bırakmış olan Dük dö
Vindsor bir gün Viyanada evli bir 
adam sıfatilc şöyle demişti: 

şahitten ancak bir tanesi J oseph - Anamur; Akdenize gururla bakan 
Vesuet sokağının köşesinde bekli - bu küçük kaza henüz uyanıyordu. 
yen adam hakkında söz söyliyebil - Deniz durgun, ova mahmurdu. Kıb
miştır. Vak'a esnasında 6 el rovel - rıs, sis içerisinde tüle sarılmış gibi 
ver sesi işitilmiştir. Yapılan sıkı tah- idi. Yalçın Toros dağlarına tırman
k ikat neticesinde Sanier'nin otoma - 1!mıya çalışan, uzun buynuzlu siyah 
bile bindirilip kaçırıldığı ve_ bi~ ~e keçiler, gittikçe neşeleniyorlardı. 
duvara saplanmış 6 tane 6,3:> mıh - Derinlerden yanık kaval sesleri 
metrelik kalibr: k~rşunu .bul~nmuş- ıgeli)ordu. ·Alaköprü> yü sürüsile 
tur. Kaldırım uzerınde hıç bır kan geçen bir çoban. torbasını omuzla -
izi yoktur. yapılan bütün araştırma- 1 mış. sarı yüzlü, sert adaleli süzülen 
lar netice vermemiştir. Bu araştır - gözlerinden yorgun olduğu belli olan 
malar polis köpekleri ve tüccarın 'uzun boylu bir adama rastladı. O - . 
kendi köpeklerinin yardımile olu - nu tanır gibi oldu. 
yor. Polis Sannier'nin öldürülmüş ı _ Vay ... y ... y anam! .. 
veya sağ olduğundan haberdar de- 1 Sarıldılar, öpüştüler. 
ğildirler. Eğer öldürülmüşse niçin 1 _Ne \'ar. ne vok! .. nice zamandır 
bu cesedin bu kadar ihtimamla snk- f haber gönd~rm~din. Askerlik bitti 
}andığına hayret ediliyor. mi? 

Son gelen haberlere göre: 

1 

Ömer. de>rin bir nefes aldı: 
Bu işin tahkikatını 9 uncu kısım _ Vatan selam~t kaldıkça e\'et. 

şefi Marten almıştır. Taharriler ta- _ Hey! .. gıdi Ömer hey, bak şu 
rafından elde edilen delilleri gözden dünyaya. 
geçiren Marten, Sannier'le münase- _ E! .. hayat bu. /l.n dizlerilc çardağın merdivenini 
beti olan Gard şehrindeki bütün ev- Sonra, birden durdu. Aklına bir j çıktı, İşte; sahte göz yaşlarile alda -
leri gezmiştir. şey gelmişti. Sonsuz bir sabırsızlık- tarak nihayet ba~kasına varan Ay -
Şimdiye kadar epeyce mühim ma- la sordu: şesi uyuyordu. Onu uzun uzun sey-

JUmat veren Madam Sanier, koca - j _ ŞPy .. Ekrem, Ayşeden ne ha- retti. Sarı, uzun ve geniş saçları, u
sının cuma sabahı hareket ederken , ber' zunca, beyn yü7.ü üzerinde ince kır
çantasında yarım milyon kıymetin-

1 
Ekrem. başını önüne eğdi. Hafi.fç.e mızı dudakl<ırı, parlak göz kapakları 

de altın götürdüğünü ve l\fonako 
1 
titredi. Elindeki fındık sopasını dızı- vardı. Ondcıkı endama, köyde vü -

trenine binmek üzere evden çıktı - ,ne vurarak: rulmıy::ın dclik::ınlı yoktu. Yine böy
ğını söylemiştir. 

1 
_ o kız. zatrn sana yaramazdı, le bir yaz sabahı kaza yolundan tar-

Polisler, yukarda söylediğimiz ev~ Ömer. dedi. laya giderken tanışmışlardı. Bu ko-
leri araştırırken Armon arazisi bek- ömerin. sivah kaşları çatıldı, çe - nuşmaları, zamanla sevgiye döndü 

_ çisi, bir otomobilin gecmesi için yo- neleri sür'ati<' oynıyarak di5leri gı- ve nihayet hir gün Ömer ona yut -
lun üzerindeki parmaklığı saat 22 yi cmladı: knnarak a~kını açmıştı. Ayşe, bu iti-

D OK dö V lndsor lstanbul- 45 geçe a / tığını söylemiştir. _Ne dedin Ekrem, bana yaramaz rafı kızararak knrşılamı!j ve titriyen 
da iken Bundan hir çeyrek saat s0nr:ı DrJk· mıydı? Neden? Yoksa... dudakları arasından: 

B . 1 . b k tor Montagard'dan çalınan otomobil ı Ekrem vine başını önüne eğere'< - Ben de seviyorum. demic:ti. - emm evve ce evım, ar ım , _ . . · ~ , 
yoktu, fakat bir krallığım vardı. Şim- Aramnn da~ 10 dakıkalık hır mesafe esefle iki yana salladı: Sonral::ırı, hemen her gun bulu -

d . · b k T d f k t b · olan Sazl' Cı\•arında duruyormııs. - Sana kız mı yok? şu.voı laı dı. Amma muhit küçük ol-ı, evım ar ım \ar ır, a a u evı d 'ld'ğ' .. b t b 'l 
k w b'l . Zanne ı ı ıne gore u o omo ı - Ömer· Anadolunun delikanlısı acı ld d d, d b · d. 

n~:ey: ~racakgımı ı emıyorum. !erden birile altın kralı kacırılmıştır. · uğu ıçin, e ıKo u aş goster ı ve 
Çunku yerı yo tur.• · acı giiliimsedi: her tarafta olduğu gibi. bu hadise 

Yine diğer bir rivayete göre, Dük uttllllllllntltltlllllllll ll llllll ll llltlllltlllllllllllllltıttrnıt1HIH lllllHI - Yaaa' .. dedi, d<'mek evlendi ha? ıyı karşılıınınadı. 

dö Vindsor, Düşesle beraber Ame - Gazeteciden şikiye4 Sonnı çobanı omuzlarmdan sarsa- Artık Ay~cyı teırlaya bırakmı.vor-
rikaya giderek artık orada yaşnmı - 'rak : !ardı. Öm<'r ele çalışamaz olmuştu. 
ya başlıyacaklardır. Fakat bu riva - - Kiminle? Bır k<ıc se\ldıği arkudnşınn derdıni 
yelten başka, diğer bir söz dnha var- - Fı•thi ile. . dökerdı K.ıç kt-re onu kaçırmıya ni-
dır ki, o da Düşes dö Vindsorun bir - Bu hayatları b~:az güç sürecek. ı.y~t etti, lakin arada .~skerlık \'ardı. 

? 
l dın? Korkuyor musun bende~· of.3 
Ayşe korkuyordu. Sonra, ah~· ıe , 

ihanet etmişti. Yeminlerini, soıtır. 
.. h3 

rini, geçen mes'ut senelerını 
ladı. 

- Hayır, korkmuyorum. vl J1il' 
Ve tekrar)Tastığa düşerek ag.:eıtı. 

ya başladı. Omer, onu yine se),· p~l' 
Sonra, gözlerinde bir ümit şule::ıı 
ladı: \·ı·-. se 

- Ayşe, dedi, sen, y:ne benı 

yor musun? 
O, başını kaldırarak~ 
- Seni unutmadım. 
Ömer, dudaklarını ısırdı: ""' ·oe il" 
- O halde ... evet o halde, yı 

nim olacaksın, haydi kalk. ,,11p 
Ayşe, birden d~Ş"ruldu. Ne teor , 

verecekti? Artık Om eri sevJl'l ~ll11ıı 
du. Zaman onu unutturmuştu· .. · bit 
ona itiraf etmeliydi. Ömer, 1)

1 

delikanlıydı, onu affederdi. 
- Fakat Ömer! .. 

- Fakat A~·şel.. Soflrs 
- Artık ben onun oldurrt· 

el .~lem, ne demez? w :ı-ııl • 
Omerin yüzü sarardı, ayM8 

kar ak: gün gelerek İngilterede yerleşmek Artık o. deminki Omer d0ğildı Da- Işın kötusi.i Ayseyi Omerin annesi 
istemesi ve orada oturmayi düşün- ha sür'atli, daha ku\'vetli olarak yti- ıde sc::\•ınıyordu Amma Zehra ana na- - Ya! .. dedi, demek. 
mesidir. Kadın bu ümidi beslemek- riimiye başladı. Alaköpru boğnını sıl olsa yola gclırdı. Nıhayet. asker - Mecburum Ömer. 

tedir. geçti. Bir tarla kenarında durdw ioıdu ve ikı sene evvel, hemen bu- Sonra ilave etti: 
..... ..................... .................. ............ - İki sene evvel, buradan ::1ğlaşa- jgi.tnlerde gidccc•ğini, köyünden u - _Dünyada kız mı yok?. 

Bir Amerikah rak ayrılmıştık, dedi. zcıklaşmadı:ın cV\'el biraz konuşmak _Bana sen ltızımdın, dedi. . dİ· 
Hafres isminde zengin bir Ameri- Gözlerini kapadı, bir söğüt ağac ı - istc,dığinı Ay~<'ye soyletti. işte henfı;: Ve sür'atle çardaktan aşağı ı~jp 

kalının adı da bugünlerde Dük dö na dayandı. Dakikalarca o halde kal- tan ''eri bile ~ykuda iken, burada Onu arkasından bir tebessürıl tıı Jtl 
Vindsor ile beraber hatıra gelmek- dı, sonra torbasını bir çalı yığını iç<;r- buluşmuşlardı. Ah! .. ne acı bir gun- ed· .

0 
d Y" .. d'u·· tarlayı d:ır )'0 dı 

• .. 1) r u. uru , , 
1
, j!!I 

tedir. Dük dö V indsor ile Düşes'in sine saklıyarak sağa giden dar bir dıı bu. . . . . şaseyi, Alaköprüyü geçti. Artı~ sllı' 
evlendikleri 3 Haziran günü Ameri- yola saptı. Sert ve metindi. Birden F'aka t yemın r~t m ı~leı dı. Ayşe on~n sine hakim değildi. Hayatı soıl 

10
1 

kalı zengin Hafres de Londrada otur- 'şl rleye tatil zamanında ya,·aşladı. durdu ve anide yere yat- k<ılac<ıktı ve askerlıkten sonra bır karanlık bir yol gibiydi. BU ~:drıı 
duğu eve b ir bayrak asmıştır. Ame- b ile r~~f k7zk~ 1~0Kın tı. Uzun boylu bir delikanlı ata bi- şehn: kaçacaklardı. ilerlivemiyeceğini hissetti. J3ı ~ııı' 
rikalı zengin, yen i evlenenlere mes- niyordu Ömer, bir anda fırlamak, ömerın dudakl<ırından gdyri ıh - durd~. Önünde, der in bir uç11;

11
, 

ut bir hayat dilemiş ve Londradan [Şirley. gazetecilerden çok fazla onu boğmak. parçalamak istedi. Fa- tiyari bıı- kelime döküldü: vardı. Aşağıda Anamur çayı şBdı ve 
onların merasimine iştirak eylemiş- şikô.yetçıdir. Tatil zamanında bil2 kat. Ayşe llc konuşacakları vardı. - Sonra... tılarla akıyordu. Gözleri karar 
tir. Bu hadise, o zaman Londrada gazetecilerden kurtulamıyor. Bakı - Şose clo"nem"cı'nde. kay, bolan atlının D " ·· d.. E ı 

- ... u~un u. \'et, sonra ne o muş - kendini kaybetti. 
büyük bir merak uyandırmış, gaze- nız kii.çük yıldız kendini gazetecile- peşinden bir müddet daha bnktı k - tu? Ayşe neden sözi.ilıde durmamış- * ~t(itl 
teler bu Amerikalıdan bahsetmişler, rin elinden kurtarmak için nasıl kı::- tan sonra kalktı Nefesi daralıyor, tı? Oh!. bu çok fena idi. Eğildi, ses- Akşam, Anamur üzerine bı.l,011 herkes onu konuşur olmuştur. Şim- mış ve sert sert bakıyor.] aöf1sii hızla inip kalkıvordu. Tıtri - lendı ·. ··kil' 'o 

'"' ., J sessizliği, durgunluğile ço '·· \'3! di Hafres Dük dö Vindsor il<:' Düşe- uunuuuıuırıııı ı ı ıı1ttll l l ltltlUl ttft l f lllllllll l lUl l lllllllllUlllllllllUHtılUl•lll t 1 111 111ıuttuuuıııu ııııı ıı ıtı ı tı lUllUIUIUIUUlnU111 ı ıı ıtntt A 1 b ' sıJ 
- yşe... Çarşıya dört nala giren ır · .. ,oıı sin Fransaya gelm esi üzerine Lon - ye gelmek adetidır. Bu sene de öyle sine yoll:;ıdım. H~r halde bana m(:k- dv 

dradan k alkarak P arise gelmiştir. olmuştur. Kendisini gören bir gaze- tup \'azmak surctile muhabbet gös- kaymakamlık binası önünde Jii' 
Bunun F ransaya gelmesi de bir ha - kciyP şunları söylemiştir: tHenler, böyl~ bir şiir yazdığımı öğ- - Ayşe!.. Alnında biriken terleri siJrrı iY~ıllıı' 

O, birden doğruldu, gözlerini ov- .. d · · · d' I{a) !' dise olmuştur. Çünkü , kend isine bu .Malum bayrak hadisesinden son- rrnince. mektuplarına benden cevap zum gorme en ıçerı gır ı .• .,,, \e 
du, o muydu? inanamıyordu. Ah!.. k cJııw seyahat için müsaade etmemek is- ra İngillerc.>de bir çok kimselerden almış kadar sev.ineceklerdir. Viya - kamın karşısına gelere s 

tenmiştir. Maamafih çıkarılmak is- mektuo. almıştım. Bunlara ayrı avrı nada iken Dük' dö vindsordan cevap Şımdi ne cevap verecekti? Hiç hür - di ve· et' 
J • .. •• bit 

tenen engeller, ortadan kalkmıştır. cev:ıp veremiyeceğim tabiidir. Fakat aldım. Bana teşekkür ediyordu... met etmediği aşkın sahibine ne di- - A lakopru uçurumundıt 
Hafres yaşlı bir adamdır. Eskiden- Dük dö Vindsor için bir şiır yazdım. İşte yaşlı bir adam olan Hafres de yecekti? set var, dedi. çllrıı· 

Düşes dö V lndsor beri yaz mevsimlerinde İngiltere - Ben. eskı bir şairim. Bu şiiri kendi- bununla mes'ut oluyormuş... - Sen? dedi. Epey kalabalık bir kafile, 11 aıJl 
••==~....-.-~==--~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!~!!!!!!!!====!!!!!!!~~-~!!!"'!!'~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!m!!!!!!~!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!=~!!!!!!!!ll!!S4!!111 - Evet, Ayşe ben. Neden sarar - !D~vamı 6 ncı sogfaf11,'.,: ... .; 

I ftJ! l{-fı'f lJ ~b ~Q-4 ı ~~;,:~·i:~:,b:~burlu ikişer alaydan ~4:~:ı~:,~: ;~~:~~~ü'.aburu. """4ö'öôö""S;;;;·;;·""~;·;;;·J;"""'t;;U."a,-
n m u a.r e e .5 ~ 1 mürekkep iki liva. 

V\;J , (Kahraman Garibaldiyen'lerden, • •t b • • J td• ft 
Ul{-an1Jotml·. _J/·.n . . 2 Efzun taburu. reSl l e lr eVl ue l, gec 1 

c.f maalesef bu fırkada bir tek babayi- ~ { 5 a ei 2 alay siivari. 9 / Z l '- l Y __) l 4 1'ölük, yaya siivarı. ğit bile bulunamamıştır) . 

Tefrika No: 33 Yaz an : ZIYA ŞAKIR 
Bu umumi kuvvetin (25,000) nefe- Nizamı harbi : 

ri, (Yanya kolordusu) na gönderil- Beheri dörder taburlu ikişer alay-

nıişti. Tsalya ordusunda da (80,000) dan mürekkep iki liva. 

silfıhtan mürekkep bir kUV\'Ct kal- Dört taburlu bi Efzun alayı. 

mıştı. Üç bö!Uk süvari. 

Topçu, 2 nci alayın 1 inci \'C 2 nci 

taburları. 

1,200 İtalyan göniillüsi.i. 
• 

l 40 Eter ya gönüllüsü. 

İper (\•eyahut - Garp ordusu) 

Yunanlıların mevcut kuvvetleri, 

- gönüllüler de dahil olmak üzere -

(80,000) neferden mürc:kkepti ... An

cak şu \'ar ki; Yunanlılar, (ilanı 

harp) dakikasına kadar, Osmanlı hü-

(Bu ordu, (3 üncü fırka) namı al- kumetinin harbi kabul edeceğine ka-

Hayvan mevcuduna gelince; be - 'Topçu 3 üncü alayın, ı inci ve 2 ne tında bir fırkadan mürekkepti). naat getirmemişlerdi. Fakat Osman

lı hiikümeli harbi kabul ed~r etmez, her fırkanın iki bin raddesinde binek taburları. 

ve nakliye hayvanı vardı. 

Yunan ordusuna gelince: 

Tesalya (veyahut - Şark ordusu) 

başkumandanı (Veliaht, Prens Kos

t antin), Erkanıharbiye Reisi Miralay 

S abuncaki. 

Dir cebel bataryası. 

Bir istıhkaın bölüğü 

Bir telgraf bbli.ığu. 

4,000 Etiııiki Eterya gönüllüsü 

(Kaptan Merokuli kumandasmda). 

1,500 İtalyan (Garibaldiyen) gö-

Kumandan : Miralay Manos. 

Nizamı harbi: ayakları suya erdiğinden, bütün 

Beheri üçer taburlu iki alaydan km'\'etlerile asker toplayıp ordula-

mürekkep (Bayrakdaris livası). rını takviye etmek istemişlerse de, 

Yalnız üç taburlu bir alaydan mü- ~k kısa bir zamanda mağlübiyete 

rekkep (Golfinopulo livası). uğradıkları jçin, bu zahmetlerinden 

2 Ef zun taburu. j bir !ayda görementi~lerdi. 

Topçu kumandanı, Prens Nikola. nüllüsü. l Süvari bölüğü. 

j 
İki tarafın deniz k uvvetlerinden, 

sırası gelince bahsedeceğiz. Birinci Larisa fırkası: ikinci (Tırhala) jırkası: Topçu 1 inci alayın, 1 inci ve 2 nci 

Kumandanı (Cenerc..l Makris) . Kumandanı Ceneral Mavr<ı Mihali. ıtaburları. (Devamı v ar) 

[Amerikalı me§htır Kaptarı Fra -
kes tayyaı-csile tahta bir evi delip 
geçmiştir. 

Arıcak, bu ev bilhassa bu iş için 
yapılmış bfr evdir ve 40.000 seyird 

cs11 

.. .. d k t F kes ta!IY"! .. tD' onun e ap an ra . b'' ., 
gözünü kırpmadan bıı eımıacıfl ~~ 
rafından, girip, öbür tarafı11 tcı!l!lo;t" 
mıştır. Ne kendisine, ne ~ yret, 
sine bir şey olmamıştır. a 
ğil mi?] 
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Büyük harbin 
Cilvelerinden .. Dünün serserileri 

Bugünün işçile • 22 sene evvel kayr l bolan çocuk bugün 
ailesini buldu 1 

Bir ÇekOsıovak ·ar
tistini 22 yerinden 
bıçaklıyarak 

Köprü altından ~~-· 

beraber iki saat .. 
haline Zara r ı fa yda 

get i r en i nsan 
imalathanesi 

Nasıl terbiye ediliyorlar 7 

Charleville şehri Büyük Harpte, 
tayyare hücumlarına en çok maruz 
kalmış, en çok bombardıman edil -
miş şehirlerden biridir. Huduttan 
düşman tayyarelerinin geçtiği habe
ri telefonla gelir gelmez, şehir boşa
lır ve halk, elde ettiği en seri nakli
ye vasıtalarile harice çıkardı. İşte bu 
gibi hücumların birinde, Charleville
de oturan Mme. Gezger de şehri ter
kederken oğlu Camille'i kaybetmiş
tir. Camille, o vakit 3 yaşındaydı ve 
baba bütün aramalarına rağmen ço
cuğunu bulamamıştı. Nihayet, hadi
senin olduğu 1915 yılının üzerinden 
üç yıl daha geçiyor, harp bitiyor, yı
kılan yerler, yeniden yapılıyor, aile
nin bir çok uzuvları kayboluyor, ba
ba ölüyor ve Camille de unutuluyor. 

öldürdüler! 
Artist 
odasın
davücu
dü delik 
deşik e
dilmiş 
bir hal-
de bu
lundu .. 
•• Bu esraren-

Röportajı yapan: Nusret Safa Cotkun 

a· 
tan~ Irenk muharriri, hayatı bos - ırinde kendilerini bulmuşlar, hırsız-

Onıarın. e n efacan ve yıne 
en zekısi 26 Süleyman 
m uharrlrlmlz/e konuşuyor 

Ancak, şimdi fabrikada çalışan an
nenin yüreğinde bu kayıp ebedi bir 
derttir ve anne sefalet içindedir. Fa
kat, Fransada, büyük Harpten son
ra kurulmuş bir cemiyet vardır: 

cHarp esnasında kaybolmuş çocuk
ları bulma .. cemiyeti. Bu cemiyet, 
sessiz, sadasız çalışmaktadır. Anne -
nin hiç beklemediği bir akşam, ce
delikanlı bir kaç gün sonra çıkıp ge-

giz cinaye
tin sebebi 

nedir ? 
Pragdan bildirildiğine göre, meş- ıWalter ise Charlettenbourg Teknik 

hur Alman filozofu Walter Dubislav mektebinde ders verirdi. Logig'in, 
Çekoslovakyalı artist Gertrude Lans- hesaba tesiri üzeı·inde spesialitesi 

dan UYusuna, insanla~ı da .. b~ k~yu- lıktan, yankesicilikten en adi işlere 
keı\1 SU Çeken muhtelıf buyuklukte ve mesleklere kadar girip çıkmak 

~la~a benzetir ... ve der ki: mecburiyetinde kalmışlardı. 
lıgı ~ız insanların, bu kuyudan çek- Kimse ellerinden tutmamış, bila-
kad~ız hacmi istiabimiz kadar mu - kis her yerde hırsızlıkları, fıdilikleri, 
B eratımız, alnımızın yazısıdır. kötülükleri bir tokat gibi yüzlerine 

tıın;et, §Üphe yok ki, hepimizin al- çarpılarak : 
'ttıizea tnuhayyel bir yazı var. Kimi- - Siz, busunuz! diye sırt çevril
'ttı.rtı· ıstırab, S<?falet mukadder, ki· miş ve onlar da cemiyetin bu bilva-
F'a~: saad~t ve re_r~_h .. _. .. sıla telki~i. altında . şahsiyetleri~i, 

\'arı t, tabıat dedıgımız en yuce benliklerını kaybetmışler, ve yag!ı 
hut ı~ın alnımıza çizdiği kara veya- direğe çıkar gibi, insanlık seviyesi
t~t eyaz mukadderat yolunun işa- ne çıkmak istedikçe, kaymışlar ve 
bız ~em.urları, yine biz insanlar ve aşağı düşmüşlerdir. 
tı'ıh,etı~anıarın teşkil ettiğimiz ce - Ne vakit ki, onların ellerinden tu-,, ttır };' . 
ııı .... :enk muharririnin hakkı var. He-
~•ıız h 

~eki ayat kuyusundan bir şeyler 
~raioruz. Hissemize ya ıstırab, ya
<lnt ~c:t, Yahut da geniş ölçüde saa -
li e refah düşünüyor. 

tatae~kes hissesine razı.. mukadde
bır c 0!Un eğıliyor ve büyük çile, 

tnur .. 
~'tiru .. suren karanlık, ışıksız yol 

l3u. nuyor. 

luk b·Yolu kimimiz elinde bin mum
'ıtık~ 1 ~ fenerle ve maddi ve manevi 
\'cıru:n ~~ i~inde rahat rahat yürü -
trıah~ 1rnımiz ise bir mumdan bile 
~t!tıler ll'ı taşa, topaca çarpa çarpa, di
~U"arıe ayaklarımız takıla takıla 

l•1uk anıyoruz.. 
tı'ıurıa adderat, yolumuzun işaret me
teşkil rı, Yine biz insanlar ve bizim 
tinı. ettığiıniz cemiyettir, demiş -

ta tehlikeli bir unsur olacak olan 
memleket yavrularını ellerinden tu-
tup kurtarmak, onları cemiyetin ar

' zu ettiği şekilde istihsalci bir va • 
tandaş yapmak maksadile kurul -
muştur. 

Bu müessese, evlerine isyan et -

1 

mış, cemiyetin kayıtlarınd~n kaç • 
mış, enerjilerini memleketın zara • 
jrına kullanan isyankar, antisosyal · 
çocukların terbiye ve ıslah yurdu -
dur. 
Şefkat müesseseleri, fakiı-hane -

ler, her yerde vardır. Fakat bu kabil 
müesseseye ,yalnız Amerikada tesa-

~llYud 
tıı'iatıu an bahtına diken1i yolun 
ı c.Osu k atına çı anlar, hayatın uçurum-
1~rtıek Yuvarlanırken, bunları ön -

Kurte.rı l fln yavrular ş imd i çalışman ın zevkıne 

ermiş bulunuyo rlar •. Hasır m obilya ya pıyor lar 

d • elle · d b· tlrılere :.ın en tutmak ve daha 
izi"' 1. duşmelerine mani olmak 

ı· .. l e ırn.· 
llıtıedir ızde, cemiyetin kudre -
lt 1~te b 
la Uttarrn en, Galatadaki Çocukları 

tı di:ı:··a 'iurdu'nu gezerken bun
ı.. "ırUtıd'• ·~ urn. 

cuı. rşıtnda 
b "'lıır k· ~ çocuk vardı. Bu ço-
. <ıbıın1 .... 

1;_.k1rni ayyaş ve sefih bir 
<il} .,, ı\ırn· 
,.. <ını .... ı.. 1 zalim ve insafsız bir .• , · "• J\ırn. 
~ ı, iki dak· 1 geçimsiz bir ailenin, ki-
~ Utbanıarı ı~a~ık hayvani bir zevkin 

tulmuş, bir itina, bir şefkat görmüş
ler, o zaman şerefli bir insan olma
nın zevkine ererek, hayat yollarında 
geniş bir çark yapmışlardır. 

İşte, Galatadaki Kimsesizler Yur
dundaki dünkü serseri çocuklar, bu
gün dürüst bir insan olmıya nam -
zet bulunuyorlar. Çiinkü onlarla 
meşgul olunuyor . 
Eğer cemiyet, bir yığın serseri, bir 

sürü katil, namussuz kazanmak is
temiyorsa, kendi arasındaki bu ka
bahatsiz mücrimleri, bahtsızları ko-
rumalıdır. 

düf edebilirsiniz. Ecnebi matbuatı, 
bizimle çok meşgul olmuştur. Fran
sada bu müesseseye benzer bir yurt 
ancak 1935 te kurulmuştur. Dediğim 
gibi, mücrim namzedi çocuklar için 
teşkilat yalnız Amerikada vardır. 

Sordum: 
- Bu çocukları nasıl topluyorsu -

nuz?. 

0llı-u UltJ ıdıler ve hemen hepsi, 
arınaa. esrarkes kahvele-

Şimdi, siz de benimle beraber di
::--~.;._-~-. rektörün izahatını dinleyiniz: 

- Bıı çocukları, ekseriya kötü 
yerlerde, Galatada Tophane cadde -
sine muvazi sokaklarda, bilhassa ka
ğıtçı sokağında, esrarkeş kahvelerin
de, köprü altlarında buluruz. Bura
ları sonbahara kadar adeta onların 
otelidir. Biz, onların adamlarile bu -
ralara gideriz. Eski, tanınmış serse
riler, bu hususta bizim yardımcımız
dır. Tabii bunlar kimlerin nerede 
bulunacağını biliyorlar. Gider, tatlı 

sözlule, vaitlcrle ikna ederek bu -
raya getiririz. Aklıma geldi, sordum: 

- Söze, evvela şur~dan başlıya -
-: yım ki, biz, haıa müessesenin ismi .. 

ni anlatamadık. Bize, Kimsesiz Ço -
~uklar Yurdu, derler, bakımsız ço
cuklar yurdu derler, hulusa anadan, 
babadan mahrum çocukların bakıl -
dığı bir müessese teliıkki ederler bu
rasını .. Halbuki, müessesemiz, bun
lardan hiç biri değildir. Burası, de -
lenkan çocukların, yani mücrim ol· 
mıya müstait, hatta cürüm yapmış 
çocukların ıslahına hizmet edecek 
bir müessesedir. Köprü altlarında 

yatan, maddi ve manevi otoriteden 
mahrum olan çocukların sosyalize 
etmek ve cemiyete nafi birer unsur 
haline getirmek .. işte bizim gaye -

- Bu tanınmış serserileri, size 
yardıma sevkeden sebep nedir aca -
ba? .. 

Müdür, gülümsedi: 
- Belki bir gün kendilerine rakip 

olmaları endişesi gibi iktısadi, belki 
de düştükleri girdaba onların da 
düşmemesini temeni gibi, psikolo -
jik !.. 

- Burayı evvela yadırgamıyorlar 
mı? .. 

miz!.. - Evvelıl yadırgıyorlar tabii... ka-
Bay Muhittin Üstündağ, burasını çıyorlar, tekrar ikna edip getiriyo -

!933 te tesis elml~tir. İlk nazarda bu- ruz. :Veyahut kendileri dönüyorlar. 
ranın ehemmiyeti görünmez. Fakat Her çocuk, geldiği günden itibaren 
mahiyeti itibarile büyük olmak isti- bir füg, yani bir kaçma devresi ge· 

dadını taşıyan bir müessesedir. Şüp- çirir. Sonrn yavaş yavaş bu azalır, 
hesiz, bir mektep değildir, tam bir'"J alışırlar. Burasını çocuğa sevdirmi
ıslahhane de denemez. ye, dışardaki eski hayatından iğren-

Bu yurt, cemiyet arasında ihmal dirmiye çalışırız. Çocuğu severiz ve 
edilmiş, kendi hallerine bırakılmış ve sevmemiz, üzerinde manevi hayatın-

:.ı yüzden yalnız faydasız değil, hat- (D•vamı 6 nc ı ıagfada) 

ııyor. Bu mektupta; cOğlunuz Ca -
mille bulunmuştur. O, Lougensoltz -
balı 'ta, 37 nci piyade alayında ça -
vuştur. Çok yakında ondan haber a
lacaksınız .... deniyor. Ve hakikaten, 
melikanlı bir kaç gün sonra çıkıp ge
liyor ve .. yirmi beş yıl sonra, anne, 
oğlunun boynuna sarılarak sevinç 
yaşları döküyor. 

Hayat, ne garip tezahürler ve cil
veler taşıyor .. değil mi? .. 

berger'i öldürdükten sonra kalbine vardı. Bir çok eserler ) azmıştı. Bun
bir bıçak saplamıştır. Vak'a şöyle olM ların içinden, bilhassa büyük folsefc 
muştur: higatini söyliyebiliriz. Kendisine iyi 

F.ski Prağın çok sakin sokakların- bir istikbal vardı. 
dan biri olan Hrachany sokağındaki KENDİNİ VURACAKSIN 
24 numaralı eve 2 teşrinisani cumar- Gertrude'le alfıkası, epeyce za -
tesi günü polisler giriyordu. Kapalı manhktı. Dubislav Almanyayı Hıt -
bir kapı açtılar. Bu oda, Çek artist- ler iktidar mevkiine geçince terket
lerinden Gertrude I..ansberger'in ya- mişti. Fakat Almanyaya girebıleceği 
tak odasıydı. Zavallı kadın, çırçıp - ve Charlettenbourg ünh•ersitesinde 
lak ve ölü olarak karyolfl.Sında yatı- ders verebileceği kendisine bildıril
yordu. Vücudünde 22 tane bıçak y.;.- mişti ve Almanyaya bugünlerde gi
rası gözüküyordu. Ölüm bir gece ev- decekti. Giderken de Gertrude'u gö
vel olmuştu. Yanında yerele bir adam türemiycceği tabildi. Çünkü genç kı1. 
uzanmış, yatıyordu. Bu adamın vü- Yahudi idi. Fakat değerli alime Prağ 
cudü çok büyüktü. Vücudünde ise, Üniversitesinde bir kiirsü de teklif 
üç bıçak yeri gözüküyordu. ediyorlardı. 

Karyolanın bir ucunda bir iğne İşte son defa, dostuna bunu sor -
ile iğnelenmiş bir kart vizit duru - mıya gelmişti. 

yordu Meşhur Alman filozofu Wal· - Almnnyaya mı gideyim, yoksa 
ter Dubislav'a ait olan bu kart vi- burada mı kalayım? Tabii sen be
zitte filim· Genç kadını kendi arzusu nim Almanyaya gitmemi istersın. 
ve isteği üzere oldürdüğunü ve son- Genç kız, artık usanmıştı, cevap 
ra da kendi kendıne ceza verdiğini verdi: 
yazıyordu. - Almnnyaya gitsen, daha ıyı 
BİR ARTİST VE BİR FİLOZOF edersin. Zira ben burada bir Çekle 
Çok genç olmasına rağmen Ger - evleneceğim. 

trude Pragde çok meşhur bir artistti. İşte bu gece o odadan iki ölü çıktı. 
Meşhur kaçakçı ..................................................................................................................................................................... .. 
Ve haydut Bahk tutmaya .. 
Yakalandı Merakh Başvekıhn 
Otomobilin benzin 

deposuna 4050 
paket sigara 
saklamış 1 

Lille şehrinden bildirildiğine göre 
meşhur gangsterlerden cLa Laugo
uste> namı müstearını taşıyan Fran
çois Sondcubach otomobilile hudut-

Romaya gönderdiği mek· 
fup insana neler hatırlatıyor 
r 1 
Bir iki çizgi ile 

·manalı bir re
sim ingiliz-ital
yan münaseba-

ı tını anlatıgoj· 
. muş! 

İngiliz başvekilleri Londrada Dow
ning Streed dedikleri sokakta 10 nu
maralı evde otururlar. Burası hep Nevi ile Chamberıaın 

başvekillerin oturmasına tahsis edil- evin üstüne bir kat daha çıkarılıyor 
miş, eski bir yerdir. Dışardan da hiç zannetmişlerse. de çok geçmeden an
debdebe!i, parlak görünür bir ciheti laşılmıştır ki, Ingiliz başvekillerinin 
yoktur. Jstirahat için lazım ola? şey- evi bir kat daha çıkarılıyor, değil, se 
ler bulunmakla beraber, sade bır yer- nelerdenbcri eskimiş olan damı ta
dir. Bugünlerde l? numara!ı ev?e mir edilmek1e iktifa olunacaktır. İş 
tamirat vardır. Evın bahçesınde ıs- bir dam aktarmasından ibarettir ... 
keleler kurulmuı: inşaata başlan - . . 

:;• . .. Mıster Baldvın, geçen sene başve-
mıstır. Fakat bu ınşaatı gorenler, k"l "k 10 1 

. b h 
ı ı en, numara ı evın a çe -

tan geçerken jandarmalar tarafın -
dan durdurulmuş \'e hüviyeti sorul- \ 
muştur. François Sondeubach Lille I ' 
şehrinde 24 üncü Deselle sokağında 
oturduğunu, isminin Fernand Jan - . 
bert olduğunu söylemiş ve hüviyet j 
göstermiştir. 

sinde bir ağaçta arı kuşu denilen 
kuşl<.rdan bir çiftin uçuşmakta ol

duğunu görmüş, bu nğncın üstüne 
bir kutu koydurarak kuşların orada 
yuvalarını yapmalarını kolaylaştır • 

mıştır. Hazır ve rahat yuvayı bulan 
kuşlar, oraya yerleşmişlerdir. Bald
vin kabinesi değişip de yerine şim-Araba aranırken benzin deposunun 

içinde 40050 paket sigara bulunmuş

tur. Bunun üzerine tevkif edilen 
Sondeubach'ın müteaddit sabıkaları 
olduğu anlaşılmıştır. 

(Devamı 6 ınct aagf ada) 

' diği başvekil Nevil Çemberlayn ge -

1 lince, yeni başvekil 10 numaralı eve 
1 gelir gelmez, bahçede o yuvayı gör· 
müş, fakat uzun uzadıya tetkik ede-

(Devolftr 6 ıncı •agfada) 



Mt,şhu •• •• unun 
Serser ·ıeri aça çı 

akl' t 
( S incf sayfadan dr.oam) { 5 incl ıayfadan c!eoam l 

da lazım olan tesirleri gösterir. Sis- Fransız gazetelerinden öğrendiği -
aş 

temimizde kat'iyyen ceza yoktur. mize göre hadise şu şekilde cereyan (5 rnci sayfadan deocm) sanla yaıılmıştır. Fakat tabıidir k~ 
Müdahalesiz terbiyeden çok iyi neti- etmiştir: memiştir. Yalnız Ôrada üç tane yu- Hizımgeldiği kadar kuvvet gösterılc-
C€1er aldık. Kat'iyyen dayak atma - 4 teşrinievvel pazartesi gecesi murta gözüne ilişmiştir. rek yazılmıştır. Roma hükumeune 
yız. Disiplin telfıkkimiz de başkadır. Bouffiers gümrük karakolu önünde 1 verilen notu öyle yazılmıştır ki. bUilt 

1ercfiaıo "• lktlbu hakkı ı:n•nfuzd"r 
Kabine, mayısta deği~ınişti. Tam lca Ben kendi hesabıma, serazat, geniş Belçikadan gelip Fransaya giren bir da l[ızım olan kuvvet vardır. Fa 

k~ların, çiçeklerin mevsimi... Fa- }ıi· 

Beyaz zehirin yaphkları 
bir hürriyete alışmış bir çocuğu rna- otomobil durmuştur. Brunin çavu_ş, hiç bir zaman hır ultımatom m:ı 

kat, yeni başvekil başka yere git - ı . nasız bir disiplin nltına sokamam. otomobilin irincleki adamı görünce yetinde değildir. Hem de gösterı 
ır miş, ancak haziranda dönerek 10 nu- 1 • Onlara burasını sevdirmek, ruhlarını dişlerinin arasındnn: mek istenen kuvvet, gnyet mu a 

maralı eve geldiği zaman bahçedeki 
1
• 1 

o ain yakalamak lnzımdır. Korku yolile US· _ Bu .,damın suratı, bir de hoşu- yim bir lisanla örtulmüştur. Hu as ' St ne erl.nde " ır kuşları hatırltımıştır. Lakin kuşları ı. 8 !anmalarına imkan yoktur. Bizde ma gı'tmı·,,.·or, dı'ye söylenmiş. Adam diplomasi dılınin bir orneı'{i denec .; bulamamıştır. Yumurtalardan biri 
8 ya, UmU İrİbirinıe ar Şlk b• halde, müd~?ale yoktur. Yaıı:ız_ müşahede çavuşa hüviyet varakalarını göster- kaybolmuştur. Bu yumurtayı kim gibi yazılmıştır. 

·· 1 .. h • · d -· •• •• • 1 ve murakabe vardır. Butun kuvve - . . Şimdi, İngılız m:ıtbuatının bu "<Un-' tur ezeyan IÇ"n e S runup can veri er mıştır aldı? .. yaramaz bir çocuğun işi mi?_ 
' timizle çocuğu olduğu gibi tanımıya · lerd<' Iısanı da pek ıhtıyaUıdır. çı.ıo· 

çalışırız. Kendisinin hislerini, kötü Hüviyetin gösterdiğine g.öre, a~a- Fakat, oraya kim girebilir? • . kt.i bir tnkım ncc:riyatla İngiltere tt 
Kaçakçılık teşkıhitının kuruluşun- ,Taksim kanapelerinde sabahlamış .. ·L· tl 1 . . mak ve mm ismi Fernand Janberttı ve Lılle Gazeteler, o zaman bu hikaye ıle r 

k . 1 d ıoya arının menşe erını ara d , . b k'l Fransanın Italya ile girişmek iste • 
dan evvel, memleketimizde ko aın ar ır. bunları ilmi surette önlemek için de Edouard de Selle sokağında 24 nu· meşgul olmuşlar ır. '\:em aşve ı • ı . . · mü kı.ıl 
bulmak, almak, satmak çok kolaydı. Beyaz zehirle mücadele teşkilatı- d Ad - - .. sık sık İskoçynya gıderek orada ba· dıkleı ı muzakeratı bozmak, 

k uğraşıyoruz. marada oturuyor u. amın gozu o- · bir safhaya sokmak ir.;tcmıyorlar. Yukarıda da yazdığım gibi, şişe ile, mn uruluşundan ve fabrikaların . . .. . d lık tutmakla meşgul oluyordu. Onun 
1 k l lard b 1 d ıh B .. K kt d'"' . d T k - Bunların bu yola düşüşlerını nunde araba aranırken benzm e - b 1 k t tın kl ld ~ k d Va.,;yct. bura mehafiline göre p_ 1' pıriz e so a ~ a, ar ar a, ve a- - ırı uzguncu a, ıgerı e a - . . .. ? k d.l . a ı u ıya mera ı o ugu a ar 4" _

11 rıl her kösede satılır, adım başında simde idi- kapanmasından sonra, a- ne ıle ~z?h :dersınız. · posun un verdiği ses mera e ı mış, kuşlara da çok meraklı olduğunu naziktir ve azami ihtivat ve sukU 
bir kokau;. 1Sntıcısına rast1nnırdı:. leni satış durmuş, fakat kaçakçılık - Bırıncı sebep alkol ... B~baları ve depo açıldığı zaman içinde 4oo5o söylüyorlardı. istemektedir. İtalya ne. istiyor? .. Gar 
Halbuki, bugun, bu felaket getiren başlamıştır. alkolik insandır. Bu bir, ikincısi ka- paket lüks sigara çıkmıştır. Hemen . . · hın dığer biıyük dcvletlerile, Frnrı· 
maddeyi böyle nleni şekilde satan- Her memlekette, tababetten baş- rı koca ayrılığı, üçüncüsü üvey ana tevkif edilen adam, karakola getiri- MUSOLİ~~~~~ GEÇIRE- sa ve İngiltere ile cmancvi müsa\'3 ' 

ve baba elinde kalma, dördüncüsü ··· deg>il mı? .. Romn Hükumetınin btı lam rastlamak kabil değildir. Zabı- ka yerde kullanılmaması için şid - _ lip tevkifhaneye sevkolununca ken- o zaman yeni başvekilin sık sık 
3 t bunun önüne germiş olmakla be- detli takayvüt altında bulunan ko - tazyik ve dayak, kötü muamele uzc- dı'nı· duvarlara vurmıua başlamış: t isteğini yerme getirerek İspıın 

ır " k " skoçyaya giderek balık tutmakla k be g·zıı· gı'zlı' satanlar ,·ar kaı'nı'n kaçak 1 ğı da Ad t "h' rine evden kaçma · ·· meselesinde bir çıkar vol arama ra r, yınc ı - çı ı a e a mu ım _Yakalandım .. yakalandım .. diye vakit geçirdiğini gören meşhur bir " 1 
dır. Fakat, pivasada kokaini bulmak bir san'at haline girmiştir. Mesela, Çocuğu buraya geldiğinden itiba- d M 

1
. . orava gönderilmiş olan cgönüllıit • 

" inlemiye başlnmıştır. karikatürist, sonra a uso ınıye " tc 
hemen hemen imkansız gibidir. A- ayakkaplarınm ök""'lerine ve taban- ren müşahede ederiz. Niçin bu hale 

1 
talyanları busbütün çıkarmak ınıı 1'· 

~- S d b h duramamış ve· mektup yolladığını ögr~ enince şöy e -lıcı azalmıştır. Bu sebeple kaçakçı- larına yerleştirilip kaçmlan ve yap- gelmiştir; tetkikatımız neticesinde on eu ac · b. . t N .
1 

ç b sadmı bir hakikat haline getırrne 
h · b nl'k · _Hey AJlahım hey ... ne aptalım. ır ıesım yapmışı: e\-ı em er - . Iar kokain işine kat'iyen ehemmiyet rak sigarası halinde memleketten kendisine aysıyet ve e ı vermı- !ayn, balıkçı kıyafetinde olarak bir için Mister Eden ile Fransız Haricı· 

\ cı mcmektedirler. memlekete sevkolunan ve,,.•ahut ço- ye çalışırız. Anlatırız ki, o da insan- Milyonlarca iş yaptım, milyonlarla H N E ye Nazın M. Dclbos ugry asıyorlar· 
" şeyler an1ntıyor. ariciye azın - . 

Kokainin krizi pek müthiştir. Bu cuk oyuncaklarııun, bebeklerin içine dır, yaşamak hakkıdır. O da refaha altın kaçırdım yakalanmadım da, iki den ile Maliye Nazırı Simon da ken- Baş,·ekil Nevi! Çemberlavn'in e\' • 
beyaz zehiri kullanmayı ı'tı'yad eden- konulup muayeneden gizlenen ko - Ifıyık bir vatandaştır ve böylece şe- tane sigara paketi için yakalanıyo • 

1 1 
· 11,,dığt disini hayretle dinliyor ar. Başve - velce Sinyor Muso iniye yo " 1 r kokaı·nsı'z kald kl .. başla kaın· kutularıııa rastla maktad rcili bir insan olmıya şuur edindiri- rum b'' 

e • ı ~ arı gun, - n ır. · kil, onlara cnm içinde gözleri fnlnn mektup bu mal'\ ltln idi. Fakat .~ 
rına dünyanın yıkıldığını farzeder - Mnamafih, bu usuller bugün aşagyı riz. Orada bulunan ,.e hayretten hay· k M ı· · b · · · b' b v 

4 tıp ı .. uso mı.re enzıyen ırı ır a- mektup bahsi gene yukarıdlki ıcar ]er. Yukarıda da söylediğim gibi, yukarı demode olmuştur. Fakat, ka- - ılk geldikleri zaman burada ne rete düşen gümrükçüler, bu esnada 
1 

k .. t 
1 

Ah d' b · 
1 ı gos erere c - ' ıyor, enım katüristin "t,·aptıgyı balık resmini ıı:ı· kafalannı duvardan duvara vurur - çakçıların zekası, daha ince, daha yapıyor ar? Sondeubach hakiki hüviyetini an- elimden kurtulan balığı görmeliy - J 

far, kendilerini yerden yere atarlar, ak;:· h:y:le gelmiyecek derecede U· - Bir defa, yatağı karyolayı yak- lamışlardır. diniz!.. l=t=ır=ln=t=ı~=·o=r=. =========~ 
soğuk soğuk terler, uyuyamazlar, si- su er u arak, en sıkı tedbirlere rağ- dırgıyorlar. Çok defa onları yata - Bu adam, Parisi allüst etmıştL 

0 
zamanki İtalya _ İngiltere mü _ 

nirleri bozulur, haşin olw·lar. Can - men, yine keyf verici zehir kaçak - tan inmiş. tahta, taş üzerine yatar- d b k b k . . nasebatını gösteren bir latife ... Yenf nesrıvat 
dan sevdiklel'ile, hiç yoktan kavga çılığı yapmaktan geri kalmıyorlar. ken buluruz. Yıkamak, bizim için Bütün Fransa a aş a aş a ısım-

1 1 t t ı k al · Fakat. İngiliz Bn~ekili tabiattan çıkarırlar, yiriz kağıtlarını yalarlar, Kaçakçılık teşkilatının teessüsün- gittiğimiz yolun en esaslı noktası - er e anman gangs er er r 1• nı • zevk alan, kuşları~ ~içcklerle meş _ 
YARIM AY 

ıçrndc bir miskal kokain bulmak bul- den sonra, memleketimizde kokain dır. Pisliğe çok alışkındırlar. Bu iti- hayet yakayı ele vermiştir. 
!=============== gul olan siyasi adnmlarm yeganesi yasılc eski şişelerin diplerini, kenar- fiatları son derece yükseldiği için, yadı kaldırmak için üç dört defa yı- . . 

Aşka dair (Nurullah Ataç), Alı· 
met Mitat Sfendi ve Türkluk ,Ab
durrahman Adil Eren), Heyecan Jtlt" 
dını (Mükerrem Kamil Su), Tahrıı~ 
da bir halk düğünü (Suad DervıŞ ' 

larını kazırlar, iradelerini kaybeder- kokain c:ekcnler, onu bıraktılar. ero- kayor, bu suretle dış tarafları gibi Istanbul 7 nci Icra Memurluğun- değildir. 
ler, ışlerine, güçlerine devam et - in çekmeyi tercih ettiler. Çünkü e- iç taraflarını da temizliyoruz. İlk gel- dan: Çok C\1"\iel Harbi Umumide Hari -
me1Jer ve nihayet bir kaç yıl içinde roin ucuzdu, saniyen kokain gibi, dikleri zaman biribirlerile çok kav- Bcyoğlunda Ayaspaşada Yusuf Zi- ciye Nazırlığını yapmış olan Edvard 
hastalıklı, cılız ve malül insanlar ha- bulmamak kabil değildi. Velev güç- ga ederler. Aralarında kurulmuş fır- ya apartımanı 2 nci katında İstanbul Grey de kuşlarla çok me§gul idi. 
line gelirler. Bir müddet sonra da lükle de olsa bulunuyordu. kalar ve hatta bunların liderleri var- İş Bankası senedat şubesinde memur Yukanda, İngilız karikatür is -
akıl hastancJerinde, asabiye kovuş- Bugün, bir gramlık kokain şi§e- dır. Bir partiden dayak yiyen olur- iken halen ikametgahı meçhul Ali tinin yaptığı balık resminden hah -
l mda salya, sümük birıbirine ka - sinin fiatı 10-12 lira arasındadır. Fa- sa, partinin diğer azası, onlara yar- Naci Karacnn'a dairemizin 37/17i9 settiklen sonra bugünkü İngiliz - 1-
rışık bir halde, ve türlü hezeyan i- kat alıcısı olmadığı gibi, bulmak da, dım ederler. Biz. tabii bunların önü- sayılı dosyasile Bourln biraderler ve talyan münnsebatından bahsetme -
çinde sürünüp can verirler. tedarik etmek de çok güçtür. ne geçmiye çalışıyoruz. ş. sı vekili avukat İsak Hazan tara- mek olmıyncak. .. İngiltere ile Fran-

Haydut ve sevgilisi (İlhan S. Tarııır) 
Vodinalı Mustnfa LLeman Kararnııtı 

trr '{' 
oğlu), Çankırı kapısı hafriyatı \ ~ e ~ 
fik Tanyolaç), Bayan Hamiyet ' ,.,. 
kız kardeşi (Sabih Alaçam), ourı 
havacılığı \'e sür'at (Yaşar Sıhıt\'~ 
makale, hikaye ve röportajlnrı 1

• 

Bayan Mkerrem Kamil Su'nun (lj" 

Bır zamanlar, bizde kokain kullan- (Devamı var) - Dayak yoktur, demiştiniz, da· fından Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu- sa, müşterek bir nota \•ererek İtal -
mak, bazı genç baylar ve bayanlar 1 yak yiyenin intikamı nasıl alınıyor? kuk mahkemesinden aldığı R. C. A. ·ayı İspanya işlerini konuşmıya ça-
ara ında bir nevi kibarlık ve asrilik Hf KA YE 1 - Gayet basit. .. Dövüleni tuttı - markalı E ll tipinde bir adet radio ğırdıhr. Artık, ispan) işinin, uzun 
sayılmakla idi. Göreneğin tesirile, yor, dayak yiyene dövdürüyoruz. makinesinin ihtiyaten haczi hakkın- uu.dıya sürüncemede kalmasına mü-

(J • 
tranca etekleri) ve Bayan Cabıt 
çui,ıun (Kırmw balıklar) romanl rı: 
spor ve dığer muhtelif yazılar ~J! her genç, her münevver, her günah- '' oı·· "'I Bu suretle çocuğun içindeki intikam da 937/186 sa)ılı bir kıt'a haczi ihti-

kur kadın, her sosyete kızı, en kibar ursem anam ag ar n hissi boşnlıyor. Fakat umumiyetle yati kararlle 175 liranın tahsili hak-
kirnseler kokain kullanıyorlardı. Ser- (4 üucü ıog/ad'.ln cleoam) vurmuyorlar; ben ona el kaldıra - kında yaptığı takip üzerine haczi ih-
best, korkusuz ve tehlikesiz tedarik ma \'ardı. Cesedi bin müşküliitla çı- marn, diyorlar. tiynti kararına binaen kararda gös· 
edılebildiği ve ucuzca alındığı için, kardılar. Bu, ömerdi. Müdürün izahatını müteakip, bu, !terilen rndio ihtiyaten haciz konul-
kol.ıy kolay bu müthiş felaket eksi- ·* cidden enteresan müesseseyi dolaş· ,muş olup bilahara haczi ihtiyati ka-
rını bırakamıyorlar, bir türlü kurtu- Gece ... mehtap çok güzeldi. Tarla mıya başladım. Çocukların bir kısmı rarının suretini tarafınıza tebliğ 
lamıyorlardı. kıyısındaki çardaktan kahkahalar kunduracılıkla, bir kısmı maran - için gönderilen karar sureti müba· 

Kokain iptilası yüzünden bir çok yü~Iıyordu. Bu esnada bir çift kı- gozhanede. bir kısmı da sepetçilik _ şirin vermiş olduğu meşruhata göre 
Türk vatandaşı delirmi1 intihar et- zarmış göz ynşarıyordu. Bu Ömerin te çalışıyorlar. Onlara san'at öğre _ ikametgahımzın meçhuliyeti lıase-
mıstir Yine bu menhus iptila yü - anasıydı: tilmiş, çalışıyor ve para kazanıyor - bile bilateblig iade edilmiş ve fstan-
zundcn servetini, sıhhatini, şerefini Ölürsem anam ağlar, lar. İçlerinde, haftada sekiz, dokuz bul tetkik merciinin hakimJiğin 24/ 
kaybedenler, sayılamıyacak kadar Gayrısı yalan ağtar. lira kazananlar var. Bu kazançları, 9/937 tarihli kararile haczi ihtiyati 
çoktur. Gunahkar kadınlar arasında, MUZAFFER SEVİL kendi hcsaplnrına bankaya yatınlı- kararının hukuk usulü rnuhakeme-
kokain almak için para bulamıyan - ··ş···~·h·;~d~b~'Ş"~ .. ··

1
•
1 
.. ·;· ........... ~;· .. y_or. Bu:a~an çıktıkları zaman elle- leri kanununun tarifatı dairesinde 

lar, elbiselerini, ayaklarındaki ço - rınde bır ışe başlıyacak kadar ser- bir ay müddetle ilanen tebligine ka-
raplnrı, iskarpinlerini, kombinezon- TURAN maye bulunmuş oluyor. rar verilmiş olduğundan işbu kanır 
!arını, pantalonlarını satanlar çok TIY A TR OSU Dikkat ettim, hepsinin yüzlerinde dairesinde haczi ihtiyati kararının 
gorulmüstür. d · b' k. · 1 · M k d • 'l · d · 'b b-• Bu gece saat erm ır ze anın ız crı var. u a - ilan tarı ıın en ıtı aren ır ay zar-

dır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. icabında 
şe ah na bilir. 

" ve biitün a~" 
günde üç k9 ' 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakıntoıt· 

Güzelliklcri dillerde destan olan 20130 da il . .l , deratıı1 su-rüklediğı' gı'rdaptan kur -
fında itirazınızı ait olduğu makam- T k bir çok yosmalarm, nazla, istiğna ile t 1 1 . . . h t •• r • e 

Sarı .. tkı:r NAŞlT \'e CEMAL SAHiR ~ m.uş. 0 man.ın s.evıncı \'e ıç ra a - lara yapmanız lüzumu haczi ihtiyati U ıy \"ticutlerini kiralıyan nice fahişeler ... 4 ı - d dd tl ı ı Büyük Millet Meclisi 
İdare Hey' etinden. ! . . . . ıgı ıçrn e cı ıye e ça ışıyor ar. kararının tebligi makamına kaim ol-

bir tutam kokain için, otel ve bar ka- Ô bırleşı~ı ılk defa olarak Kimse onların daha dün köprü alt- mak üzere ilanen teblig olunur. 
pıcılanna, şoför yamaklarına binbir S NEN OCAK (komedi 4 perde) 1 d k 

v arın a yatan, esrar çe en, hırsızlık •tıııııuıuııuııuuumıııınmııuııuıımumuıuuııuuııununııım 
ışvcbazlıklar yaptıkları, teslim ol - "T"' d ·ı ld ğ tah · 

İstanbul Beledı'yest cd en scrserı er 0 u unu mın e- an evvel ellerinden tutmazsak, on-dukları çok kereler vaki olmuştur. emcz. 
Yınc bu yüzden, bir çok zengin ç"'- Şehir Tiyatrolan M h kk k k. b lan kurt:ıramayız . .Muhittin Üstün-" u a ·n ı, ir şehir yolsuzsa, 
cuklnrı, kibar {!) fahişeler, Talim- saat 20.30 da bir gün yolları düzelir, esnafı ihtikar dağ, yalnız bu eserile övünebilir. 
hane meydanında -o zamanlar orası Kuru GürUltU yapıyorsa, bir gün bu kötü illetin Çünkü, cemiyete insan kazandırmak 
baştrın başa hfili bir arsa halinde idi. DRAM: 3 perde 16 tablo önüne geçilir, bir şehir bakımsızsa, bir şehri imar etmekten, hatta bir 
Bugunkü gibi apartmanlar yapılma- Yazan : Türkçesi! bir gün imar olur, fakat kendini mu- şehir yaratmaktan daha müşkül ve 
rnıştı.- taş toprak üstünde yatmış, Shakesocare M. Şükrü kadderatın çarkına kaptıranları bir fakat daha şerefli bir işdir. 

fa. 
!çınden: 
- İşte, diyordu, karşımda, elimde, 

Ukin bu bakışı nerde gördüm. Her 
halde tanıyacağım. 

Fazla düşünmefü. Artık sırası gel
diğine kanaat getirmişti. Elindeki 
mumu uzatarak: 

- Lutfcn, dedi, şunu tutar mısı
nız? 

Adam, hiç bir şeyden şüphe etmi· 
yordu. 

- Hayhay, veriniz. 
diyerek mumu eline aldı. O zaman, 
Senter, cebinden tabancasını çıkar· 
dı ve: 

- Kıpırdama,, yakanın. 

Diye bağll'dı. 

Sahte müfettiş, şaşırnuştı. Sen 
ter, onun bu şaşkınlığından istifade 
ederek bir hamfode b~nundaki at· 
kısmı çekti, gözlüklerini çıkardı. 

O zaman, müthiş bir korku ile ge
riye çekildi, sırtını duvara dayadı. 
Elindeki tabanca titriyordu \'e deli
kanlı mırıldanıyordu: 

- Sen .. sen ha! .. sen!.. 
Daha faıla söyliyemedi. Karşısın

daki adam ateş etmiş, Senler yere 
yuvarlanmıştı. 

MADAMI KAÇffiDILAR 
- Ne yazık ki, tevkif etmeme mü

saade etmediniz. Yoksa şu dakikada 
Senter ölmemiş olurdu. 

Bu sözleri müfettiş Vorobeyçik 

söylüyordu. Karşısında Mösyo Vol -
ger vardı: 

- Ne yapabilirdim, dedi, ne yapa
bilirdim. Şimdi asıl beni meşgul e
den şey, istikbaldir. Evet, istikbalim 
mahvoldu, demektir. Sizinki de öy· 
le ya ... Fakat size vız gelir. 

- Aldanıyorsunuz. Benim hatam 
yüzünden beş adamın ölmüş olması
nı kabul edemem. 

!I 

süren araştırmalar yapması lazım 

kaptanın ... 

- Ne sordunuz? 

- Affedersiniz, ı;onra anlatırım, 

derhal dönmek mecburiyetindeyim. 
Müfettiş, ayağa kalkmıştı. Cevap 

beklemeden çıktL Doğruca müdüri -
yetteki odasına gitti. Masasının ba
şına geçip oturdu, dü~ünmiye baş
ladı. 

- Llıkin, bu sizin hatanız yüzün - Öylece ne kadar düşündü. Bunun 
den değil ki ... Başkasının cinaye - farkında değildi. Belki bir, belki iki 
tinden siz nasıl mes'ul olabilirsiniz? saat. Kapı vuruldu. İçeri giren polis, 
Hem şimdi bunları bırakalım. Per - bir kadının kendini görmek istedi -
lon nereye kaçtı? Tabii bilmiyorsu • ğini söyledi. Müfettiş içeri giren ka
n uz? dını görür görmez tanıdı. Bu, Enkar-

- Bilmiyorum. Fakat peşinde dört nasyo'un oda hizmetçisi idi. İlk söz-
adamım var. leri: 

- Gazeteler, hep ondan bahsedi - - Madamı kaçırdılar, 
yarlar, katil odur, diye bağırıyorlar. Oldu. Müfettiş, hayretini saklıya-
Onu da tevkif etmişken elimizden rak: 
kaçırdık. Şimdi ne yapacağız? - Ne münasebet! 

- Şimdilik yapacak bir şey yok. Dedi. Kadın derhal söze başladı: 
Ben, Namot'un denize düşüp öldü- - Yemin ederim ki. kaçırdılar. Za-
ğü vapurun kaptanına bir telgraf vallı, dün akşam sokağa çıkmıştı. 
çektim. Ondan ce\•ap bekliyorum. Bu Saat on buçuğa doğru bir adamla be
cevaba pek çok ehemı:niyet veriyo- raber döndü. Rengi sapsarı idi. 
rum. Lilkin, her. halde epey uzun ·~ (Devamı var) 

1 - Açık: eksiltme ile Meclis ve Müştemilatı Kalöriferleri ıç 
•j\;iyüz,,ton kok kömürü satın alınacaktır., 

2 - Şartnamesi Medis Daire Müdürlüğünden bedelsiz alınnbilit-~ 
3 - Mu vak kat teminat miktan 420 Dört yüz Yirmi liradır • .. ,-e 

nat Banka Mektubu,, olacaktır. -; ~ 
4 - Açık Ek~iltme 25-X·937 Pa7.arlesi günü saat on beşte SC:Y 

Millet Meclisi idare Hey'di Odasında icra kılınacaktır. 't• 

5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi Ticaret Odasl tescil cıı 
danını beraber getireceklerdir "6696,. 

GAYRI MÜBADİLLER ., 
CEMİYETİNDE"•: 

# 
Evvelce iJan edilmiş oJan 11 Teşrinievvel tarihindeki kongre g 

de nisabı ekseriyet basıl olnıadığıudiin tehir edilmiştir. Cat,Jot 
Bu kere 20 Teşriııievv~ 937 Çar~amba günü saat 1~ de ·ıe "' 

lunda kain Halk.evinde mıamoameoın 10 uncu maddesı vechi ,_., 
gre akdoluoacak.tır. Cemiyete mukayyed aunuı mezkür pn ve 
te kongreye gelmeleri ric~ olunur. 

Ruzname: 
t - idare heyeti mesai raporu 

2 - idare heyetine aza intihııbl 
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1 ta 

1 
erkes bekliyordu ki Rauf kaptan filotillasile 

hücum edecek ve.~ A verof u batıracak .. 

lmroz harbinin hazin ve feci safhalan 
b [Bugün de, kommodör katibi 'Bin-
13~§1 İhsanın izahatı devam ediyor. 
tnbaşı İhsan bugünh.-ü izahatilc lm

toz 1ıarbine girmektedir.] 

• • ~:. kanunuevvele kadar donanma 
k lada talimlerle meşgul oldu. Fa· 
r~t bu talimler gemiler demir üs • 
Unde iken sabit hedeflere ateş yap· 
~al kla kaldı. Hiç bir manevra ya .. 
~rn~L • 

B· k 
11 

<ı§ umandanlık karargahı do .. 
rı anmanın Akdenize açılması için yi
d e emirler vermiye başladı. Fakat • 
., onanma erkanı bir türlü kendileri· 
.. e g" 
\1 Uvenemiyorlar, bu bozuk gemi r: Vasıtalarla modern Yunan donan. 
~·oa~ının karşısına çıkmaktan çekini
dıı1' ar~ı .. Donanmada münakaşa e· 
liğ~n fıkırler, Avcrofun süfati, yeni· 
bn\ltoplarının fazlalığı, buna muka· 
lıyc ":~arosla Turgudun hnli ,~e va-B:i Uzerındeydi. 

---- -~..._....._ ___ _ 

tı.J 

I 

J 

I 

__ J lar~§· kumandanlığın 30 teşrinisani 
fazı lı kat'i emri karşısında artık 
~·a heklemiye imkan bulamıyan 
ı.a:raı Ramiz, Akdenize açılmıya • [1mroz mu1ıarcbesinde iki taraf donanma1arımn karşılaşma ı1e mıı· 
~rı ~ verdi. Bugünden başhyan ha- hare'be vaziyetlerini gösterir kroki ( Kommodör katibi Binba§ı lhsan'a 
ela/ :. 2 kanunuevvel akşamına ka- göre).] 

nirdü. A. Averof, B. Liyon sınıfı iki muhrip, C. Yunan donanmasının diğer 
2 k· liA.RP MECLİSİNDE gemileri, D. Yunan donanmasının filotillası, E. Barbaros, F. Müstakil 

narı <tnunuevvel gecesi, bütün do - filotilla, G. Turgut, H. l\1es'udiye~ Asan Tevfik, 1. Ana filotilla. 
h<ı l'tıa süvarHeri, amiral gemisi Bar- · 
l'tı. tosta toplandılar Kumanda Ra- yun dibine indirebilirdi... yorlar; muharebe yennde, mermi 
~-ızın riyaseti altın. d t k'l nd'le Fakat iş böyle olmadı; kumanda köp- karşısında değil de bir manevranın 
~ııı h a eş ı e ı n _ .. d . . 'b' k 
t z arp meclisi 3_4 saat rnüzake- rusunde bulunan Osmanlı donanma- ateş sahasın a ımış gı ı şa alaşıyor 
; l''aı:ıb. Uzu '.. k 1 ld . sı erkanı, düşman filosunun Eşek lar, eğleniyorlardı .. 
l'llonı n ıpuna asa ar o u, d 1 d d . h A . l R . k d k"' .. 
~ıdo ı ~ Rommodörü Hnkkı Bey tor-

1
a a ~d~'al oğ~~ı il<'.:1: i1ğinBı • eyıd·et· .. dmıra 

11 
~m.ız, ··t...~a~ a .. opı:u 

,... Sü'"'rileri · a··. 1 e gor u er ... ~ e .. sur at e ogaz an sun e e erını goıx:gının uzerıne 
·•ıt-eı=- - nın ver ıgı rapor arı 

~e gösterdikten sonra: çıkmıya grıyret edildi. Donanma sür· koymuş, Vasıf Beyle konuşuyor: 
<ıl~ Sür'tıti 2? milden 14 e düşmüs atini arttırdı, birkaç dakika sonra -· Bak, diyor, Vasıf.. heriflerin 
Sak arı Yosunlu taretleri bozuk ,:~ dar Boğaz ağzından kurtulup Akde- gülleleri tayyare gibi ses çıkara çı-
fa at fılotilla iie donanmayı müda· nizin genis ufuklarına ka\'uştu. 'kara tepemizden uçuyor. 
t 

11 l't~n:ıe imkfın yoktur Akdeni- Amiral Ramiz, cevapsız kalan bi- Borda hattındaki bu çarpı<:ma u-
b~laınayız. ' rinci sualini Vasıf Beye tekrarladı: zun sürmedi; düşman Amiral gemisi 

l} 
1Y~r, bu sözleri Vasıf Rauf - Dar yerden kurtulduk; bu he- 1 Averof, birdenbire sür'atini arttır-

lcı:t~dı, Remzi Be'l·l~r grup~nun a~ rifler aşağı kayıyorlar, şimdi ne ya- 1 da, arkadaşlarından ayrıldı, hızla yü-
•ı ve .; 1 ., -a.. ld. k t' k du. acı tevbıhlcırile karşılanıyor- pa ım · ·· ru u, ge ı, ·arşımıza geç ı, ·ıçını 

~lh· Vasıf Bey, derin bir düşi.inceye Maaı:ıza \'ererek, 3,500 metrc mesa-
bu ~f et İttihatçı grubun tasvip ettiği dalmıştı; biraz daha ~ustuktan sonra feden ateşe başladı. 
sı S<ı tan Ve bakımsız donanma erte- ağır ağır ce\'ap vc>rdı: Düşman Amiralının maksadı an-
..,._ hnb, Akdcnı"ze lm k " k - Tehlike henüz savusturulmus !aşılıyordu. Gemisinin si.ir'ntine ve 
·~ \' . açı a - uzere a- • - • 
n'--

1 
crııc:r<'k sü, .,. .1 B b t değildir. Yapılacak bir işimiz var. toplarının fazlalıgına güvenerek 

•"l dıI •cu·ı er ar aros an k . b" ... 
0 ar. Bir hata daha yapalım! Eğer Yunan arşımıza geçmış, ıze butun borda 

alın lScce bütün (1 mil d t t'b t Amirah da bize uyar ve daha büyük topları \'e tarctlerile bir (ti T) ateşi 
rna'kl be er e er ı a A • • d 

lılıı.~ n geçirildi. Donanma kar • bir hata i~1crse vazıyeti kurtarırız. tatbik etmek ıshyor u. 
illa aktan rekı'nd' '1' y 'd Ramiz, gözlerini Vasıf Beyin göz. Fakat topçularının acemiliği, bu 

ın1 A. ': ıgı unan onan- .. .. . 
ra \1 kdenizde aramıya bulmı _ lerinc dıkerck sordu : maksadı, gulunç bır halde karikatü-
Yord e tnuharebe etmiye h~zırlam _ - P<:ki; ne ) apalım?.. rize cttıkten maada, Turgut1a Bar-

U. - Sekiz kerte sancağa aldırın fı· barosun kuvvetli ve isabetli ateşi al-

3 kan AKDENİZE AÇILIŞ 
Co ,,,_ unucvveı b h ' Deh ı· d .. ,.. ve h sa a ı... şet ı 
0tıan..... afıf bir kar yngy ışı altında 

\> «ıa ~· 
: hattınd aradan demir aldı. Pro-
~ llııy8 b a nazlı nazlı süzülerek yol 
~t \·a~r:Ş~adı. Zabitan ,.e mürettc
~ .. tosun k <ışında bulunuyor, Bar -
6U ıl... Utnanda ko·· .. .. d .. • ınde ~ prusun e go-
~~=-lctile k durbinlcri, ufka dikilen 
'liltb· 0ıntnod" · ~~ ~Ye rei . V or Rarr.~z. crk5nı· 
ıilr t ıçinde s~. asıf, ve maiyetleri sü-

dı. ırer h€'ykeli andmYor-
~ r 

a llrtık<ı.Je .. 
d(ic:tğa~dan onlerine gelindiği zaman 

c ~~ti.' Celd~ı:ınış olan Hamidi~e 
•sıne şu v e. rnegafo~la amiral 

~:-- naşıa A. azıyetj anlattı: 
l'rıu tıan donanverof bulunduğu halde 
lsu~ttep Pro~ası dört hat üzerine 
korı...-.llıetind . hattında Bozcaada 

""U " E.' ıle }" ltı;ı..,. Unde b' r ıyor. Kumanda 
~ıh ır te1· 

llalll. C'~C!can k aş uyandı, donan-
~all'ı 1~• birdenb· apladı; kommodör 
Stf ~ı, bü.YUk ır: kendini toparlı _ 

-\.'YC! ..ı·. hır te1a·ş .. d ......... :ı:: \!Ondu: 1çın e Va-
l'l'ıı~ .Yvah! de . .. 
tı ~ gelenler· :ı, gordünmü başı -

() alla.Iını? ı, urndan ç1ktık, şimdi 
bir ~atıh d 
L \·a,: onan 
'1 1ltı.. .... .Y<>t • • lllası l'Ok m" k"l 

1J1 it ıçınd ' ı: uş u 
tn 1( \i avaidine e .. kalıyordu. Deniz 
tıc \>ta ~ere buıu!ore, Boğazdan ç.ık-
~ı :tlıı~ .Yapanııyac: d.onanma ma -
0tıanll'\ denıC'kti. 

13 
hır sahaya sı -

~al>ttcağ ası l3oğaz ': anda düşman 
t' hattı ı ll'ıiic:ssir ~gzını kuşatırsa 
ırıl hı- 11da geln ( ı T) ateşile pro-

q- kn "'n Osnıa l • ç dakik n ı donanma-
ada kolaylıkla su-

l~·t ... tına girmiş oluyordu. 
SEKİZ KERTE SANCAK Çok geçmedi, toplarımızın Ave -

Ve .. Osmanlı donanması, Barbaros- rafa teksif edilen ateşi düşman scfi· 
lan \'eri1c>n bir işaı etle anında sekiz nesi üzerinde tesirini göstermiye 
kerte sancağa aklı; 90 derecelik bir başladı ... İsabetler biribirini takip 
rota tebdili ile filo, Maarız istikamc- ediyor, Averofta tel:ış hareketleri 
tin" doğru 11 mil sfü'atle yola ko - başgösteriyor, yer yer sütunlaşan 
yuldu. beyaz dumanlar, yangın yerlerini 

Bozcaadaya doğru inen düşman belli ediyordu. 
filosu henüz top menzilinin dışında AVEROF ŞAŞKIN 
bulunuyordu. Tcnndos adasına yak- Artık aramızdaki mesafe (2,500) e 
şınca seyrini Osmanlı donanmasının kadar inmişti. .. A verof şaşırmış, isa
hareketine uyduran Yunan donan- betli salvolarımızın altında kamala
ması Tavşan ada1arınm arasından rı sıkışarak susan toplarile bocalı -
geçerek 8 kerte iskeleye almış, o da yor, kaçmıya, bu tehlikeli ve sonu 
Maarız istikametinde Osmnnlı do- feci vaziyetten kurtulmıya uğraşı
nanmasma muvazi bir seyirle yol yordu. Düşman gemisinin halini gö
almıya başlamıştı. İmroz açıkların- ren Vasıf Bey. Amiral Ramize şu 
da dcmanmalar borda hattında geç- tavsiyede bulundu : 
tiler ... Bir müddet te böylece seyre- - Sancak bordamızda seyreden 
dildikten sonra birdenbire Averofun müstakil filotillaya <>mir \•erin, ara
diğer gemilerden ::ıyrıldığı, Vison dan geçip hücum etsin, torpidolarını 
sistemi beş bacalı iki destroyerle bir- atsın; şu gemiyi denizin dibine indi· 
likte sür'atle ileriye geçtiği ve kıçı- relim ... 
nımaarıza verdikten sonra Osman - Amiral Ramiz bu teklifi çocuk gi
lı donanmasına cephe aldığı hayret- bi sevinçle karşıladı; ve derhal (hü
le görüldü. cum işareti) nin çekilmesi için emir 

Barbaros, daha borda hattında fi- \'erdi. i~aret çekildi; bütün donan • 
laların seyri esnasında mesafe 8,000 madaki gözler sancak bordaımzda 
metre iken ilk mermiyi atE'şlemi~, duran müstakil Iilotillaya çevrilmiş· 
bunu diğer salvoları takip etmişti. ti; Şimdi torpidolar hücuma g<?çecek, 

HARP BAŞLIYOR yangınlar ve çaresizlikler içinde bo-
Düşman filosu sakolarımıza ce • lcalayan Averofa sokulup torpidola

vap vermekte gecikmedi. O da ate- rını atacaklar, ve Akdenizin bu pnr
şe boşladı; fakat ne ateş!?.. çasını S€yreden gözler birkaç daki

Mcrmilcr üzerimizden aşıyor, u- ka sonra, Yunan hükumetinin binbir 
zaklara, çok uzaklara, ta Bozcaada fedakarlıkla yaphrabildiği biricik 
önlerinde duran ana filotillanın ci- harp gemisini suyun dibine inerken 
varma düşüyordu. Subaylarla erler göreceklerdi. 
düşmanın bu acemiJiği ile nlay cdi- (Devamı var) 

--------------------------Askeri f brikalar 
ilanlara 

3000 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli c39.000> lira 

olan yukarıda miktarı ve cinsi ya • 
zıh kömür Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonun
ca 1/11/937 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname c h lira ,95, kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Ta -
liplerin muvakkat teminat· olan 
c2925> lirayı havi teklif mektupla -
rmı mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona \•ermeleri ve kendileri -
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkür 
vün ve saatte komisyona müracaat -
ları. c6718> 

* 148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli c37,500:11 li

ra olan yukarıda miktarı ,.e cinsi ya
zılı malzeme AskC'ri Fabrikalar U
mum Müdürliiğü satınalma komis· 
yonunca 21/10/937 perşembe> günii 
srıat 15 te pazarlık ile ihale edilecek4 

tir. ŞartnamC' eh lira c88 kuruş mu

.,-SON ELGR P - 12 Blrincitetrln937 

• 

lstanbul Şubesi : Bahçe Kapı· Taş tian 

J İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali FabrikaSJ Tavhane 

\•e dinlendirme salonlannan döşemeleri işi. açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 4763, 55 Ura ve muvakkat teminat 357,27 
liradır. 

3 - Eksiltme, 27-10-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabataş~a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yıtpılacaklır. 

4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün lnbisarlar lnşıat 
Şubesinden alınabilir. 

S - Eksiltmeye iştirak .edecck!erin; bu gibi işleri yapmış olduklkrı· 
na dair olan vesikalarmı inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iş· 
tirak vesikası almaları lazımdır. 

6 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0 1
0 7,5 gÜ• 

venme parnlarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilün olunur. 
"B., "6933,. 

!Cllm!lml ............ lllK:ml ................... iİI 

ROFiLAK 1 
Belso[ukluğu ve Frengiden korur. I 

kabilinde komisyondan Vffil~. T~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

G··mrü 
lstanbu 

!iplerin muvakkat teminat olan 
c2812 lira c88> kuruş \e 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur giin ve saatte ko -
misvona müracaatları. c.6818. 

ı ....... Kimya er ...... ı 
ı H·· dd. : ı usame ın ı 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı i Bilümum tahlilat. Eminönü Emlak ıı 
ı ve Eytam Bankası karşısıoda 

0 
izzet Bey Hanı. • 

ı .................... o. •••• ı 
Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 

mahkemesinden : 

Beşiktaşta Kılıçalı mahallesinde 
Fıstık sokağında 20 sayılı hanede i
ken hfılen ikametgiıhı meçhul Ta -
lnt'a: 

Da,·acı İst. Hnzinei maliye tarafın
dan peşin aldığınız 72 günlük maa
şın tutarı olan 4268 kuruşun maafniz 
ve masarifi muhakeme ve ücreti ve
kfıletle birlikte tahsili talebile mah
kememizin 935/1995 sayılı dosyasi -
le açtığı alacak da\"asmdan dolayı 

ikametgahınızın meçhuliyeti hase
bile ilanen yapılan tebligata rağmen 
mahkemeye gel~diğinizden gıya

ben icra kılınan duruşmasında: 4268 
kuruşun ~5 avukatlık ücrctile birlil{
te tahsiline kabili temyiz olarak ka
rar verilmiş olduğundan tmihi tl5n
dan itibnren 8 gün içinde temyizi 
dava etmediğiniz takdirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği hüküm huUi· 
sası tQbligi makamına kaim olmak 
üzere ilan ol.unur. 935/1995 

Mu faz Genel Komu anh "ı 
Sat na1ma Kom·syonun an : 

1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının kapalı zarfla eksiltmesine 
iştirak edenlerin teklifleri pahalı görüldüğünden 25· 10-937 Pazartesi 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlannn tutan 6513 lira 83 kuruştur. 

3 - Şartname ve e\•saf Komisyondadır. Cörülebilir. 

4 - fııteklilerin ilk teminat olarak 489 liralık vezne makbuzu veya 
Banka mcktupfarı ile o gün Galata eski ithalat Gümrüğü bınasın· 
daki Komisyona gelmeleri "6811,, 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
25- ıc.937 Pazartesi günü saat 16 da lstanbulda Nafıa Müdürlü. 

ğünde (705.91) lira keşif bedelli Galata Su iskelesi yanında yeniden 
yapılacak Gümrük muhafaza bnrakaSt inşaatı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Mukavele; Eksiltme, Bayındırlık lşleri Genel Hususi ve fenni sart· 
nameleri, proje keşif hUlasasasile bana mü tef erri, diğer evrak daire
sinde görülecek tir. 

Muvnkkat teminat(53) liradır. 

lstekli1erin en az (500) liralık bu i~e benzer iş yaptığına dair göste• 
recekleri vesika üzerine Nnfıa Müdürlüğünden .almış oldu~u müteab. 
bitlik ve Ticaret Odası vesikalaril~ gelmeleri. (6804) 

Gümrük uha aza Genel omutanhğı ls
tanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Alman yapısı ınolörlere ait yedek parçaların kııpah zarfla ek· 
siltmesine istek.1 ı,.ıkmndığındon 14-10-937 Perşembe ~ünü aant 1!\de 
pazarlığı yapılac.ıktır. 

2 - TasınlJrı:ı 1 tutarı ~876 lira 80 kuruştur. 
3 - Ş. r tı • mc~i komisyondadır, görülebil:r. 

4 - 1$1.cklılerin ilk teminat obrak 441 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektupiarı ve kanuni vesikalarile o gün Galalada Eski ltııa. 
lat Gümrü~ü binasındaki komisyQna gelmeleri. (6518) 
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7 O kııruşıa n 

ÇOCÜK-c8riLEKLERI 

1 3 s . kuruştan itibaren 

liNci: 
TES'2i N 
AYI CESİTLERİMii 

MEKTEP ÇANTALAR! 
' 125 kuruttan itibaru 

":ÇOCUK PIJAIALARI 
ı.; 

2 2 S kuruttan itibaren 

YERLi 
NALLAQ DAZARLARI 

BRIY ANTİN PERTEV 

. 
Seç tuvaletinlzln en mU• 

him bir malzemesidir. 

Kepekleri h:aledekl mu• 

vaffakiyetl her bir iddia• 

nın fevkindedir • 

1 
Harici Askeri Kıtaatı 

IJanJarı 
l 150 bin kilo sığır eti yeniden ka-
palı zarfla eksiltmesi 22/10/937 cuma 
günü saat 11 de Sarıkamtşta Askeri 
Satınalma Komisyonunda yaptlacak-

1 

tır. Tahmin bedeli 25500 liradır. İlk 1 
teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Şart-

ı namesi. komisyondan parnsız ola -

I
rak alımr ve görülebilir. Evsaf ve 
şartlar ım görmek istiyenler, her gün 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli 
ed ilen ihale sa:ıtinden bir saat evvel 

~ ............................................................ ... 
BU AHİZE FENNİN EN SON HARİKASIDIR 

PHILIPS 461 A modeli pek mükemmel bir aUper olmasına ragmen fiyatı 

YALNIZ 135 LİRA dır. 
Bu ahizenin ba,hca huausf evsafı: 

ı bu işe yeter teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarım ve ticaret vesi
kalarını vermiş buhınac:lkları ve ha
r içt,..n iştirak edeceklerin de belli 
<'dil~n ihnlc saatincicn bir saat ev\•el 
yetiştirilmek şartile 2490 sayılı ka
nunda yazılı \•e.,;aiki postaya vermiş 
ve göndermiş bulunacakları 

c5l h c6814, 1 
Çorum garni!'nund nki kıtaat için 

• Bütün dalgaları a lır, 
• Sadayı ıslah edici tertibat, 
• İkinci bir oparlör ilavesı ve gramoton ıçın duylar. 
•Arka k apakta emniyet tertibatı, 

600,000 kilo odun kapa1ı zarf usulile 
'eksiltmeye konulmuştur. Muham -
lmen bedeli 15,000 liradır. Şartna -

1 
ml'sini görmek istiyenler her gün 

! öğleden sonra komisyondan bedelsiz 
aJabilirler. İhalesi 25/10/937 pazar

tesi saat 15 te ordu garnizonundadlr. 
Muvakkat teminat 1125 liradır. Ta
liplerin kanuni şartları haiz olması 

lazımdır. İsteklilerin teklif mek tup

•Son derece müessir otoma tik antifading terti batı 
• 110-245 volt arasındaki b ütün voltailarda çal ışır. 
• 9 kilosikl ayırma kabil iye ti. 
• Permnnent dinamik opa r lör . 

RADYO slarken : 1938 modeli P HILIPS lerl dlnlerneden 
kararınızı vermeyiniz. 

j larilc teminat makbuzlarım ihale -
--------------------________ 

1
den bir saat evvel Çorumda komis-
yona vermeleri. c469• c6563• 

. . . : , . ~ ; . 

Muvaffakiyetin s.1rrı 

• 
1 

insan dişleri 
Üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğ-u için : 

Bir y-sndan dişleri beyaz l atıp leke 
ve kirlRri izale eder, dişlere tatlı bir 
parlaldık verir, nefesi tatlılaşbrır

ken diğer taraftan diş etlerini de 
tedavi eder ve kuvvetlendirir, diş
lerin en büyük düşmanı hamızlarla 
mücadele eden tükrüğü çoğaltır, 

mikropları öldürür. -------Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

. . . . . : . 

RADYO:LiN ._ .. :ı .·oı:. ' . . · .. . - . . 

ile dişlerinizi fırça:ayınız 

. . . - - ·--. - ... . ~ . . . . . 
r .............................. ~ 
Türk Bira Fabrikaları 

1 LAN 
Bomonti Şirketi boş bira şişelerinin yalnız 31 Birinci Teşrin 1937 
tarihıne kadar şehrin mulı l r.lı f bira d epolarında 10 kuruşa geri 

a!ıoahilt-ccğin i oıulıter em müştnile r ine bildirir. 

* Bergama garnizonu kıtaatı için ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konu -
lan 430000 kilo kuru otun beher ki
losu için olan 3 kuruş :m santim pa
halı görüldüğünden yeniden , .e ka
paJı zarf usu111e eksiltmeye konul -
muştur. Malın tahmin bedeli 17200 
!mıdır. İ lk teminatı 1290 liradtr. İ
hale 23/10/937 cumartesi günü saat 
11 de Bergama AskPri Alım, Satım 
Komisyonu binasında yapılacakhr 

Evsafile teslim mahal ve şartları 
sartnamesınde yazılıdır. Şartname -
l('r R rg.qmadaki Alım Satım Ko -

Satıt 
yerleri 

P HlLIPS SALONU Cala':ı, j enera l ifan, Voy vodii C ad. 17 ve Acentaları OROZDİ· 
• BAK, lstanbul.BASMAC JY AN, istiklal caddesi, Beyoğlu· EKREM Kadıköy, Muvak• • ldthane caddesi 49. AHMET ve HAMiT Ôz~ü l, Pendik ve BAşlıca taşra vilayetleri 

ÖksUrenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRA HAKKI EKREr.4 --. 

direktörlüğünden: 
1 
misyonundadır. Teklif mektupları 

23/10/937 günu saat 10 a kadar Sa
tına lma Komisyonuna verilmiş ola
caktır. Bu saatten sonra mektuplar 
k<:bul edilmez. Şartnamesinin 4 ünci.i 
madedsinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf 
icerisine konulacaktır. Komisvon 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve Y"tı , Kı z ve Erkek talebe kaydına davam olunm lktadır. 
2 - Son sınıfla r da nehari talebe için yer kalmamıştır. 

3 - lstiyenJ ere mektebin kay ıd şa r tla rım bildi ren tarifn ame pıı ra41ıZ l(Önderifir. 
Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkas ı. Telefon: 22534 

• w J 

haftanın pazartesi, çarşamba , .e cu-
martesi giınlcri açıktır. c499t c675G • 

~~ 

cTablct, hap. toz vesaıre muhafa
zasına mahsus cam tüh• hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 20 sontc~rin 
1935 tarih ve 2070 numaralı ihtira 

; beratının ihtiva ettığı hukuk bu ke
re başkasına devir veyahut ınC>vkii 

içın teklıf olunan 22 kuruş 75 san - {iile konmak için icara verilmesi tek- . 
tim pahalı görüldüğünd<:>n ycnidım ve lif edilmekte olmakla bu hususta 
kapal ı zarf usulile l'ksiltmeye konul- fazla mallımat edinmek isteyenlerin 
rnuştur .. Malın tahmin bedeli 20.000 Galatada, Aslan han 5 inci kat ı - 4 
lir:ıdır. Ilk teminatı 1500 liradır Ihal~ numaralara muracaat eylemeleı i i-
23/10/937 cumartesi günü saat 10 da l lan olunur. 

Bergı:ıma gaı nızon kıtnatı için ka
pah zarf usulile eksiltmeye konulan 
R0,000 kılo sığır elinin beher kilosu PATI 

Basur memelerinin ANTIVIROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, b:ısur memelerinin her türlü il ti haP" 

!
Bergama askeri alım satım komısyon , 
~inasında yapılacaktır. Evsafı ile. tes- ikive kadar ve on beşten on sekize 
lım mahal ve sartlan şartnamesınde kadar kışlada inşaat komisyonunda 
'yazılı. dır. Şa~tna.meler Bergnmnda~i görülebilir. İstekliler Ticaret Oda- 1 
alım satım k~mısyonu~~a.~ır. Teklıf sından kayıtlı olduklarına dair ve
mektuplaı·ı 23/10/937 gunu saat 9 d-ı sika göstermek mecburiyetindedirler. 

l arında, cerahatl enmi ş fistüllerde. kanayan basur mcmeleri ıı io 

tedavisinde daim l rnu vaff.:ıkiye t le şifarı temin eder. 

Şark ispençiyari Labor~tuvarı, lstanbul 

slatııkrntlmaBkomıtstyonuna verilkmtiş lo- Eksiltme\'e iştirak edecekler 2490 pAD EM ı• •ı KT•ı DAR aca ır. u saa en sonra me up ar w 

kabul edllmez. Şartnamesinin 4 cii sayılı kanunun 2 ve 3 üncı.i rnadde-
maddesmde istenılen vesikalar mu- !erinde ve şartnamesınde yazılı ve- 1 
vakkat tt'minatın konulduğu zn rf i- sıkalarilc teminat ve teklif mektup
çerisine konulacaktır. c500> c6757• larını ihale saatinden en az bır saat 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 
* ev\·el komisyona vermiş bulunmala- • • İzmir müstahkem mevki K ca rı. c524> c6949• 

yaptmlacak 12120 metre uzunluğun
da telefon hattı inşasınm 26/10/.937 
tarihinde yapılacak münakasasından 
şimdilik sarfınazar edildiği. 

c523~ c69'18a 

* 

* Sıvastaki birlikler ıçin 110 bin ki
lo sığır eti kapalı zarf usulıle eksılt
meye konulmuştur. Bedeli 22 bin li- . 
ra ve muvakkat temınatı 1650 lıra

dır. 28/10/937 persembe günü saat 

İzmir müstahkem mevki Ko. ca 11 de Sivas Tüm satınalma komis -
gösterilecek yerde 16,511 lira 84 ku- yonunda ihale edilecektir. Şartna

ruş bedeli keşifli 12.231 metre uzun- mesi her gün komisyonda görülebi
luğunda telefon hath inşast kapalı lir. Eksiltmeye girmek isteyenler 

1zarf usulile münakasaya konulmuş- kanunun 2 ve 3 üncü maddclcrind~ 

tur. İhalesi 1/11/937 pazartesi günü vazth \'esika ve ilk teminat ve teklif 

saat 16 buçukta İımir levazım amir- mektuplarını havi zarfı kanunun 32 
liği satınalma komisyonunda yapı- ve 33 üncü maddelerindeki sarahat 

lacaktır. Teminatı muvakkate akça- dairesinde hazırlayarak ihale günü 
sı 1238 lira 39 kuruştur. Şartname saat 10 a kadar komisyona vermi~ 

1 ve kcşifnamel"ri her gün ondan on bulunm:ılıdtrlar. c525. •6950. 

Tabletleri. Her t czanede. arayınız. \ l'oslı ' 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbu'. ~rı· 

- .. =•Dr. Ihsan Sami ) ZAYİ - İstanbul ithalfıt Gil~111ıı 

1 
Ö 1 

g1ünün 37 502 No ve 21/4/931 tıı. dC' 
k .. .. k ş b ' . . . tı1' suru uru u !bcvannamesine ait (310) lıı 3 • ,d l1 • d •ğtfl 

Ôksürük ve nefes darlığı , boğ· pozito makbuzunu zayi eyle ~isi•ıııt 
ınaca ve kızamık öksürükieri için 1 yenisini çıkaracağımdan es 

1 k . ı· ·ı- i H d hiikmü voktur. .,,.r0 z3 
p.! tesır ı ı act ır . er ec1ıane c • Nafıa Han ı- ıdr 

•ve .ecza depobrınd n bu , ~~-ıur.• An~ 
ZA YI - Istanbul Orta Oğretim - "d e cdeıı 

D. kt .. l"" - ·· d ld /1 ?39l / S ahip ve neşriyatı ı ar 
ıre or ugun en a ıbım - .. 

. . BC!§ muharrırı •J:: / 
3733~. ~ay1ılı ~vradkımı k~a.yı. etht.~mk. ETEM lZZE'I' BENiC-:!3..-;sı , 
Yenısını a ac:ıgım an es ısınm u - • .. -_;:::-1\fatbtı~ 
mü yoktur. M. Dalay Basıldığı yer: Ebuz~ 


