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AT !4- TUR K 1:ı:z~~~ı/ş~'::J!i~';'y eni kabinede 
Ulu Onder refakatlerindeki zevatla Kimler olacak? 

birlikte Nazilliyi şereflendirdiler •• • 
Yüksek Başbuğumuz bu akşam- Soy/enen ve yazılanlaı·ın 
dan iti!Jare!I harekat sahasında hepsi ya uvdurma ya 

tetkıklerıne başlıyacaklar I h . d J .b ' . 
-- - İzmir ta mın en ı arettır 

Sahillerine 
ihraç! 
Dün başlayan m a

nevralarda 
ilk hedef bu oldu 
lzmir 9 (Hususr mu habirimizden)
Egede yapılacak manevralarda e

Hakiki vaziyet 1 Teşrinisanide belli olacaktır 

sas harekata yarın sabah şafakla be
raber başlanacaktır. Ancak manev -
ralar dün sabah fiilen başlanılmış 

~lu Onde rin Tra kya manevralarında hususi foto bulunmaktadır. Kuvvetli donanma-
lJh~blrf m lz tarafındon çekil miş resi mlerınden ya malik bir düşman tarafından İz- , 

Salihiyettar mehafilden aSdığ ımız / lis ine gelecek tir. Ve.. Yeni kabine 
malOm at a göre lnönUn Un yorgunlu· TeşkilAtı Esasiye Kanununun 44 ncU 
ğunun devamı ile yeni kab inenin t er.

1

1 
m addesi mucibince bir hafta zarfın

zı teşekkülü hakkında söylenen v e da Mecllsde programını okuyacak , 
yazalan bUtUn haberler ya uyd ur ma, 1 imat reyi ta1ep edecektir. Kabi ne· 
yahut ta t a hm inden ibarettir. Hakiki nin ana programı Cumhuriyet Halk 
va4':iyet 1· Tefrinlsanl-1937 gUnU TUr· Partisinin programıdır. Tatbikat fark· 
kiye 8UyUk Millet Mecllsinln açllışın· larından ba,ka bir tebeddUI beklene
dan sonra anıa,ılacakt1r. O gUn Celil mez. Yeni senenin direktifleri ve ham· 
Bayar kabinesinin nasıl tetekkUI et• leleri AtatUrkUn 1 Te9rln gUnU 
tlAI Riyaseticumhur makamının tez· Irat buyuracaklara nutkunda tebarUz 

~I ~Zilli, 9 (Hususi Muhabirimizden _Makineye verirken) _ Ulu miri zaptetmek hulyasile izmirin ce-11 Önder Atatürk Nazilliye şeref vermiş bulunuyorlar. Sümer Ban- nup taraflarındaki araziye ihraç ha

keresi ile birlikte BUyUk Millet Mec- edecektir. (Dıoamı ikinci •ahi/ede) 

'1acakr kın büyük ~okuma fabrikasının küşat resminde bizzat hazır bulu- rekcti yapılmış, bu hareket muvaf - J 
kafir ~dı.r. Ulu Ônderin teşrifleri bütün halkı coşturmuş, her taraftan fak olmuş telakki edilmiş ve karaya a po n yaya 

;~ fıle köylü ve kasabalı 1ıalk buraya gelmiştir. çıkartılan General Mustafa Muğla-
cep 1> u:;sek Şefin Tefakatinde İnönü, Başbakan Vekili Ceıaı Bayar, Re- lının kumandasındaki mavi taraf kı- k aş r 1 

.ı1 e er, bütün vekiller, meb'uslar 1ıazır bulunmaktadır. taatı Sivrihisardan küçük Mende -
~tat .. 

dır. G ı.ırk buradan doğruca manevra sahasına hareket buyuracaklar • rese kadarki saha üzerinde toplan -

dir. eceyi Sökede, yahut da 1ıususi trenlerinde geçirmeleri mulıtemel- mı ya ve cephe kurmıya başlamış • Ka f 'ı" ve c z " 
p b . tır. Harekatın buraya kadarki kısmı e rı 

trılftıra rık~nın açılış töreni münasebctile 300 kişilik bir ziyafet hazırlan- tamamile farazi olarak cereyan et -
<le i\t. <?,elal Bayarın nutkuna ehemmiyet verilmektedir. Açılış törenin- miş olup hakikatte İzmir ve civarına H k t •b• 
LQbed aturkün bizzat kordclayı kesmeleri ve bu münasebetle kısa bir hi· gönderilen kıtaat yukarda söyledi - are e prensı 1 
'~ ..... ~ •• bulunmaları ihtimali de kaydedilmektedir. ( Dtoamı 2 inci 6ayfamııda) 
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rr .. =-'· Kabul _!dildi 
Turk tayyarelerı Japonyaya yeni ve 
Ecnebi müşterek bir nota 

-

Memleketlerde 1 veril~cek . . . ı 
Londra, 9 (Hususı Muhabırımız • • 

: - -- • den) - Japonynnın Çinde fiilen har- ı 
Genış bır propa· bettiği ve suçun ilansız harp şeklin-
ganda uçuşu se· ı de dahi olsa Japonyaya ait olduğu 

isp a nya sokakiarında ltaly a n zı rhl ı otom o cii lerf 

spanyaya yeni 
asker ve silih 

çıkarlldı ! 
• • hakkındaki Amerikan noktai naza -

yahatı t e r t 1 p rına diplomasi muhaberesi tarikile 

ediliyor İngiltcr~ ve Frans~ da~.i işt~ak. et-
Türk Ha K b mişlerdır. Bunun bır mueyyıdesı de 

va urumu, ya ancı B k'l Ç b 1. . 
d.. gece aşve ı em er aynın memleketlere geniş bir propagan- un 
irad ettiği nutuktur. 

da uçuşu programı hazırlamakta- • tl ··~ ·ıa·~· .. 
d B .. b Hususı sure e ogrenı ıgıne go -
ır. u programa gore, u uçuş, . 

B lk d letl . d l tl! Dokuzlar Konferansının toplan -a an ev eTı arasın a o a -
cak ve evvela Bükreşe gidilecek- • 
tfr. 

Bu sttretıe Balkan devletleri a-

Kendisinden kaçan 
sevgilisini s o k a k 
ortasında öldür d Ü 

-·- --- ---
Asiler bir lngiliz gemisini 

daha çevirdiler 
Paris, 9 (Hususi Muhabirimizden) da İngiltere ve Fransaya karşı hco · 

- İtalyanın cevabı tatminkar değil- ayni oyalayıcı, ihmalkar, iki yüzh.i 
dir. Faşist rejim, İspanyol da\'asın - (Devamı 2 inci sa.hif ede) 

r 

15 Birinci Teşrin ----
Son Telgrafta başlıyor 

Bir 

Akşamcılar •• 

iKi 

• 1 

Y azan : Osman Cem ol Kayqılı 

••• 
Aşka inandım! 

Yazan : Halil Bedi F1ret 

••• OÇ 

66 No. lu Casus! 
Yazan : Celal Ce ngiz 

- .Murat Relı ve Kudüı Kızları müellifi -

su oc büyük eser, sor.bahar aylarında okuyucu. 
ıara Son Te ıgrefın en tatlı ve nefis bır 

sürprizi olacPh.tır 

----------------------·· 



2 - B O N T E L «?- R P r - 9 Birinciteşrln 937 . 
MAKiNEYE 
VERİRKEN 

Japonlar da resmi bir 
tebliğ neşrettiler 

lzmir sahilleri
ne asker ihracı} 

ingiltere A ri a ile 
beraber yDrüyecek •• Avusturyanın hali 

(Birinci sahifeden. devam) (Biıinci sahifeden devam) 'girmek istememekle beraber bu dev- Roma - Berlin mihveri derken t\; 
Manev ralarda 

ğımiz mevzileri tutmuşlar ve giıya de ıltim. harp edilmemi§ olmakla be- letin yegane gayesi, sullıün tesisi ol- vusturyanın halini unutmak ı.ııb 
ihraçta muvaffak olmuş bir düşman raber iki harp karşısında bulwıuldu- dıığımu söyliycbileceğini ı·e İngilte- değıldir. Bir devletin istiklfıli, 1:<otı1'4 
kuvveti vaziyetinde muhasım tarafı ğunu 1:aydetmiştir. Bunlar lspaııya re Hükumetinin bu maksatla hazır - şularmın \'erdiği sözle temin cdıltıı; 
ezmek ve İzmiri Cenuptan kuşatmak ve Çin harplcridir. Bu harplerde kul- lana.cak Jıer türlii plcinm tatbikına olmak ne demektir? Mukadderıı~~. 

'aponga Sadece Çinde Tapon için harekata geçmiştır. İşte bu ha - Tanılan bonı.bardmıan tayyareleri işt.irak edeceğini beyan etmiştir. garip cilvesi: Bir devlet zaafa dı.ı~ 
J t J 1 ı ekfıttan itibaren her şey faraziyat- harbe iştirak etmiyenleri de öldür _ Ispanya hakkında da hatip, ademi ttlkten sonra her muharebede n;ıı 1 

aleghfarlıg..,ına mani oluyormuş! tan çıkmış, hakiki bir harp sahnesi ınıckte ı·e sakatlamaktadır. müdahaleyi müessir kılacak yeni mü- lfıp cıklığı VC yakın uzak koınŞU 
şekl.ini almıştır. Mavi taraf, memle - Hntip, insani duygu]arı isyan etti- ızak<'felere başlanacağını ümit etti - tarafından bir kere paylaşıldığı ~ 

1 Tokıo, 9 (AA.) - Reuter Ajansının muhabıri bildiriyor: ketın mudafaasını deruhte eden 1Ten bu gibi hareketlerden muharebe ren İtalya ile yapılan itılaftan mem- man sulh muahcdelcrine onun t . 
·Mılletler Cem\yetinin kararını; ve Rooscvelt'ın nutkuna cevaben kıımızıların ilk adımda mukavemet· zamanlarında j\tinap edilemiyecc _ nuniyetlc bahsetmiş, İngilterc'nin m::ımiyeti rnü.U:ivesi diğer devltt 

Harıcıy Nczaretı tar .. !ından ncşredıl n bir be) an namede ezcümle şöyle l ıerıni kırmak hususunda muvaffak •.. be . . B davetine karşı İtalya tarafından ve- !erin kefaleti altında oldı.ığuna d • 
denılmektedir: olamamış, kırmızı~ar etraftan ihti· ~nı yan etmıştır ... ~aenaleyh, rilccrk cevabın her hususta bir 5.- parlak maddeler konmak yeni d 

Ç n ı:l k
• t . J 

1 
hl 

1 
ğ . k k 1 lb d k k d'l . bızzat muharebeve, gırışılen taah . h k . d -· . .. . .•. ·ıa· .. ı u ume ının • apon a ey ar ı ı sıyasctı arşısında Japonya yat ·uvvet en ce e ere .en ı crı- • r en · tcmın c ecegını umıt ettıgmı gı ır. 

mrşru muda!aa \aZİ)dindc: hareket etmc;ktedır. Garp devletleri Japon- ne faik olan düşmanı Anadolunun hütlere rağmen, mevcut ihtilfıfın ısöyJcmıştir. Umumi harpten sonra Avustll~\· 
y. nın hakıkı maksc!tlsrını anlam=ımışlardır. h::ırimi JSmetinde boğmak için esaslı sulhan halli için muzakereye giriş - Hatip, o zaman Musolini ile teati fm~aratorluğu da bu hale g~ld~· 

13
'. 

Japonya, Jap1Jn aleyhtaılı) siyasetıru kaldırmak ve Çin ile teşrıki harekata gcçinciyc kadar mavılerle meden evvel kuvvete müracaat et - Ntiğı mektupların mevzuunu teş - vela İmparatorluk taksim edıld1• 
m saı ederek Uzak Şarkta sulhu temın etmek arzusundadır. Japonya, mevzii çarpışmalar yapmakta ve ta-

1 
mek usulüne karşı isyan etmek Hl· kil eden müzakerelere yol açacağını gün kalan bakiye de koınşuı.srı 

1oprak kazanın.ık istcmıyor. B.ııacnale:h muahedelere de tecavüz etmi- lmamile müdafaa vaziyetinde 'kal - zımdır. ilave etmiştir. verdiği teminatla istiklalini ehli" 

: or. Bun::ı muk.ıbil, Çın, Kızılların tc~vıkılc Japonların Çındeki haklarını maktadır. Kırmızılar, bu müdafaada Hatip, Roosevclt'in nutkunu ha - ChamberJain, halihazır ela tekrar tutabiliyor. ~· 
seı:ımctı sclbctmek için Japonyuya kar ı anudanc mukavemet edıyor. en ufak bir falso verilmemesi \"e düş- tırlatarak bu nutkun tam vaktinde silahlanmanın durdurulmaması Hl- Ma:ımafih böyle bir istiklalin~ ı 
11 rb<" karşı p<.ktı ihlal eden 'C dunya sulhünu tehdit eden Çin hüklıme- mana karşı çıkartılacak kuvvetler söylenmiş olduğunu tebarüz ettir - zımgcJdiğıni ve ısti'hsalfıtın pek sc- ha{azası nz yürek oynamasına bC·Df• 
tid.r. tecemmü edmciye kadar Mavileri miş ve ŞÖ) le de\ am etmiştir: ri bir tempo ile başladığını kaydet- değildir. Bir gtln Her Bitler )<allı~ 

N. zır, Japon;aııın mu;:ıhı.:dc ulık;mına uygun olarak kanuni bir şe- daha ziyade ilerlemekten ve İzmiri cŞımdiye kadar Amerika'nın açık miştir. Karo ordusu tamamile teç- İtalyaya gider. Acaba orada ne ·ı.ı·· 
lt ldf' Dokuz Dn.·Jet Konferansına d vct Ldıldıg- ı tukdirdc, bu daveti ka-

1 

çe\·ırmekten alıko"·mak için canı~. b' - hz edıldıktc·n sonra vazifesini vapıı- nu.:acak? .. diye helecan çeken A~ .. 
J ır tec<>rrut siyaseti takip edeceği J ~ • 

bul edeccğını, fakat cmütec::ıvizı sıfatı verıldıktcn sonra vukubu1acak bır" başla çalıs.maktadırlar. d bılı.?cek bir hale gelecektir. tur'-·a olur, Avusturvalı vatanse 
l
zanne ılmekteydi. Halbuki, Roose - J J ı 

davetı kabul edC'miveceğmi bc>yan etmıştir. General Keramettin Kocamanın Dığf'r cihetten bahriyede mevcut lerdir. Bir gün de Sinyor Mıı501 
J 

\'elt' dünyaya arız olan adaletsizlik 1 
apom anm muahede ahktımmı ihlal edıp etmedig~i meselesme rrelin- kumandasında memleketi müdafaa gemilere iliıvc edilmek üzere inşa kalkar, Berline gitmek ister. 

b hastalığının yayılmasma müsaade e-
ce; bu mesele hallcdılmC'den evvel muahede) ı imza eden devletlerin top- eden Kırmızı taraf, yarın sabaha ka- edilmekte olan gemilerin mecmu to- ilk yüreği oynayan Viyanadır. . 
l k r dildiği takdirde, hiç bir milletin ta· dı; 
anıp ·ey ıycti müzak<'rc etmeleri lfızımdır. Esasen, Japonya, sırf Çinlile- dar takviye kıtaatile kat'i bir harbe nilatosu 500,000 tondan fazladır. Bah- İtalya Başvekili seyahatten . 
. d k arruzdan masun kalmıyacağını gör- t A,ıtı 

rın mey an o umasına karşı meşru müdafaa vaziyetinde harekete geç- ve taarruza girişebilecek bir vaziye- riye zabit ve efradının miktarı da dü, memleketine geldi. Faka ... , .. müştür. t~~ 
miştir. te gelmiş olacaktır. Bu suretle esı;s arttırılmıştır. turyanın endişesi daha çok ar 

Nazır, muahedeyi imza edem devletlerin sadece hukuku düvel pren- manevralara yarın sabah şafakla be- ~otJsevelt, verilen s?zde d~rtıl~ - Tayyarecilik faaliyeti sür•atle in- tadır. Roma - Berlin mihveri rııc~, 
siplerini teyit ve Çine manevi bir hak veren bir karar sureti kabul etme- raber başlanılmış bulunacaktır. ~agırıa ı:e ~ualı~delerın ktıtsıyetme kişaf etmektedir. de Avusturyanın mukadderatı n 
lerı Uızımgeldiğini, fakat Japonyanın iktısadi ve mali sahada boykot edil- Yarındn sonra düşmanla motorize ınanm<ık sıyasetıne avdet etmek lii- Chamberlain, son iki sene zarfm· dönecek? .. Hep düşünülen budı.Jf· . 

ki ·-· · .. ı kl ı ·z tuıl 
m<"si gibi Lir tedbire miirac:ıat elnIBmcleri icabettiğini anlatmıştır. · kıtaat ve hava filolarının yardımile zımge. ıgmı s~y eme .e. ngı t~re ve da ana vatandaki kuvvetlerin üç Avusturyanın istiklali için ıı 
11~mumHnımmn111111uınmuuM1HUmm•nu1111uuııuuııı.ıımııuum .... u ................................... u ... mmnmuuıuııı11un• 1 çarpışacak olan kıtaatımız, üç günde Amcrıkanın kaııaatlerıne tercuman misline iblağ edildiğini tasrih et - yanın pek a15.kadar olduğu zaJ11

9 

Ik
• k 1 •kt dA h kat'i zaferi istihsal ederek düşmanı olmu~tur. Su.lhün idaresi için birle - miştir. vardı. Bedinin nüfuz ve tesiri altı: 
) 3 Ş 

1 
z f S Q l Q g Q t l-1 denize dökmek üzere mukabil bir şer~.k ga~et sarfed~lmesi J~.u~usun- 1 Hatip. bu sen~nin ilk altı ayında- geçecek bir Avusturyanın, kO~~ 

K b d h 
-' taarruza geçecektir. d?J.ı _ıe~hfınc de lngıltere butun kal· ki endüstri istihsalatının 1931 sene- İtalyanın huzurunu kaçıracaf,tıtl 

Ur anJ a a m f ZUQ Canlılık Manevra komutanı Orgeneral İz - bı!e ıştırak e~C'T., . sinin ayni de\Tesine nazaran yüzde Roma daima endişe etti, durdll· ı,c 
zettin Çalışlar ile karargahı. mane\·- C.hamberlaın, Amer_ıka_nın dokuz 50 nisbetinde artmış oldugvunu ve Fakat son iki senedenberi, Jllll r 

(Birinci sahifeden devam) h l d ID l t K f k ll 
! aş a l 

ra baş hakemi General Abdurrah - _,ev e on. eransın_ a ıştıra edece - bu seyfin devam etmiveceg~ ine ~:: şistan işleri İtalyayı çok ıneŞ~ 
ki üç ay evvel, iki genç, Şebin Kn- nd ld t J ~ . '11" man Nafiz Gürmen Sökede çalışmak- gı en cmm. 0 ugunu ve ngilt_ere dair ortada hiç bir emare mevcut ol- derek yalnız kalan Roma hii.ltil t 

rahisardan kalkarak fstanbula gel- Alman kliring hesaplarından pi _ namına vaktınden evvel t h1 d d ııc mi~Ier ve Salih, bir trikotaı· fabrika- tadırlar. Bu suretle, Soke. şimdiye aa ıu e ma ığını ilave eylemiştir. Avrupa siyasetinde kcndisı ıı·. 
Y yasamızın aylardanberi bağlı kalan k d .. -1 · bi k l b ı k d b 1 k · · d'" t elle sına girerek sevrrılisini beslemiyc ·a ar goru memış r a a a ı - ve y • k b• d • yor ımcı u ma ıçın or ı ~ başla'! ıştır. b parahmnın 31 mayıs 937 tarihine ka- çalışmaya sahne o1maktadır. enı a ıne e J I . ler Almanyasına sarıldı sarıJnl ~ı 

'

dar alacak haline gelen kısmı Cum- Manevralan yakından takip ede- Spanyaya yeni çok değişti. O zamandır bu zafJ'l:ırı~ 
Llıkin, aradan çok bir 2.aman geç- huriyct Merkez Bankası tarafından ö K• J J k? "r.,. 

medcn İstanbul bu köylü kızını ve cek olan Ulu nderimiz Atatürkle ım er o aca • Asker çıkarıldı Berlin - Roma mihverinde ogı" ıtt' 
h 

ödennüye başlanılmıştır. 17 milyon Vekiller, mebuslar ve öiğer zeva - sanm Berlin olduğu ise gizli degıc 
onun islerini, hulyalarını değiştir- lira'-•a ,.,alig- olan bu paran"ın on mı·ı- (8 · · · /ı ·ı d d ) 11 . 

1 
J ... tın ya~ın öğleden sonra manevra sa- rrrncı • 0 ' e en evam (Birinci sayfadan d-·am } Bu böyl<? olunca Avustury_a0• 1

1 ~ıı ı 
mış. zava h kızcağız etrafında gör- h . . d d' l ..... lt jj 
d "ğ'" k k yon uşe rımız e, ye ı mi yonun en hasını teşrif etmeleri çok muhtemel- Bir iki gündür muhtelif vasıtalar- siyaseti takıp etmekte ve bir an ev- dişcsine, memleketlerinin ıstı ~ • 

u u ve so a ta tesadüf ettiği süslü mühim kısmı İzmirde olmak üzere l ~r fıl" 
t 1 ] d 

~· "k dir. a işaa edilen ha~rlere göre Başve- vel Frankonun kat'ı· zaferı"nı· temı'ne korumak sevdasında olan J.•c , ~ 
uva et ere, egışı yaşayışa imre - -t b k" · t d d w ıl .... ıı, 

k S ı .h d mu e a ısı aşra a agıt acaktır. kfilet VekiH Celfü Bayar, yeni ka- çalışmaktadır. }erin kalbindeki helecana .. r1,ır•' 
nere , a ı ten al ığı pek az bir pa- 17 ·1 r d }ı ıw• .

1 
b. mı yon ıranın yeni en piya • apangaga binesinde bilhassa ıktısadi işlerin in- İngiliz \'e Fransız hariciveleri ye- .yoktur. Bitler - Musolini ınu~ ... 

r:ı ı e ona ıttabi böyle bir yaşayış saya çıkarılmakta olması bittabi ik- k' f d h J ~ ıc:ı•· t . d . ışa ına a a geniş bır faaliyet ze- ni ftalyan cevabının da müzakerele- ile beraber Şuşnig - Hodza g.ort ... , 
emın e em1yen genç metresinden tısadi havatımızda yeni bir genişlik /(ı · · k B h d .,. soğumıya bac:lamı.:tır. J arşı mını :ayıraca tır. u ususta şim i - ri amelileştirmek ve koiaylaştırmak hep bunun :ı15.metlerindendır. <' 

:t ~ ve canlı !aali'-·et uyandırmaktadır. den bazı tetk kle "'P l kt d Bu k 1 ı ,. J)J• 
S ].h G"l .. d k" b d J ı r y .. ı ma a ır. yolunda bir :fayda temin edeceg-ine turya Bnşve i i, Çekos ova" . t' 

a ı , usum e ·ı u eğişik ha- Bu genişliğin bilhassa ihracat mev - 'f ]eti ruhiye ve hareketlerin farkında (7 inci sayf adan Jev11m) tetkıklerin neticeleri, yeni knbine- kani dcğıldir. kili ile görüşürken Berliniıı oı Jt ı! 
olmamakla beraber ilk zamanlarda simi esnaş.ında başlaması iktısadi hattı hareket tesbit olunacaktır. nın programındaki iktısadi bahisle - İtalyanın hattı hareketi, tekziple· maksadı ne olduğuna d".. ,, \c, 

hayatımızdaki hareketin tam zama- t t · · · :..ı sesini çıkaramamış ve evvelkı' akşam AMER KADA KILIK rin esa mı teşkil eyliyecektir. Yeni re rağmen İspanyaya yeniden asker iyi malfımatla mücehhez b t~! 
nında canlanmasına amil olmakta - t 1' ag t işinden ev<? döndüğü zaman kafesi Japonya meselesinin halli üzerinde kabinede ktısat Vekaletile Ziraat ve silah göndermesi infiali ve yeni du. Onun için Viyananın !,51,,rcr 

boş, kuşu uçmuş bulmuştur. Gülsüm, dır. Amcrikada fıkirlerin ikiye inkısam Vekaletinin blrleştirilip birleştirıl - heyecanları mucip olmaktadır. fına doğru bir temayül go - v~" 
kcndısine daha zengin bir hayat vfı- : • ettiği görülmektedir. Bazı mehafil, miyeceği keyfiyeti henüz tetkik o - İspanyanın şimal cephesinde kanlı orta Avrup:ıda kendine bir roll 
df:'d n baska bir erkekle kaçmıştır. Doçentlerın lmtıhan bitaraflığı terketmek ve fılli tedbir- 1 ıunmaktadır. Yalnız her iki şik da muharebeler devam etmektedir. ne temini ile çıkar yol arad1~;;;. 

Ve dün akşam saat 17 ye doğru müddetler i uzatıldı lere geçmek taraftarıdır. Mukabil fi- İktısat Vekaletinde Celal Bayarı Paris, 9 (AA.) _Pelit Journal şılmaz. Orta Avrupanın vaı
1 

c<> 
da "'c>ni bir nı'şan '-·u"zu·· ~.u .. alnl"k ı'ıze- Ek · · kir partileri is~ aksi kanaottedir. Bu- şimdıki Ziraat Vekili Şakir Kesebır gazetesi şövlc yazıyor: yeni yeni tezahürlere ~ahit 0111 .ıf 

J " " ... scrısının askerlık vazifelerini J - .,,.., 

re Ku:J umcular Çar~ısına giderken ifa için ilmi çalışmaya imkan bula- nu en iyi aşağıya naklettiğimiz A - istihliıf eylı; ecek, fakat Ziraat Ve- Faşist Hükumeti, bir kaç gün ev- 1 Ahmed ~ .~ 
tl'sadüf onu, Salihlc karsılaslırml"' d kl jans haberi tebarüz ettirmektedir: kaletinin müstakıl olarak muhafa- vel İngiliz - Fransız notasının bir l"""'""'ıınıııuunı1111nı11111m•1111nmnı11ııuıı••111'

1 

• • "• 1 m:ı ı · arı göz önünde bulundurula-
g<'n~ adam eski metresini çarşı içi- rak doçentlerin Üniversitede kala _ •Filadclfiya, 9 ( A.A.) - Plıiladel- zasma karar verilirse; bu vekaletin 1 iıltimatom mahiyetinde oJduğu ba- 1 KÜÇÜK HABE~LEff 
ne k .. dar takıp ettikten sonra önüne bılmcleri için geçirmiye mecbur ol- phia inquircr gazetesinin Uzak Şark şimdıki siyasi müsteşarlarından Tah- ızı diplomatik mahfollerde söylcndi-
çıkmıs ve: dukları imtıhan müddetinin uza _ ihtilafında Ameri1ca"nm muhtemel sin Coşkun, vekalete getirilecektir. ği _ba~~ne~ilc teş.r~ld .mesai etmiye- htılif f 

- Eve dön .. srni affedccefıim. ı zecri tedbirlere ı:eya Milletler Cc • Maamafih, İkhsat Vekaletinin Zi- lccgını ıddıa edebılırdı. Fakat, Chau- * Yugoslavyada beş m~ raP~. ~ tı masına karar vcrılmiştir. . u· . 1 h . f"l" b' -d ka arasında sivasi bir itiJ::ıf ~ 
Dc>.nı"tir. ---- mıyc mn ıcr angı n ' ır mu a - raat Vekaletilc birleştirilmesi ve bu tcmps ve Edcn'm uzlaştıncı nutuk- J 

Gulsi.im, bunu kat'ı'.}'' .. en k::obul ,.,_ B I 1halesine iştiraki meselesi hakkında k"l z larından sonra artık bu bahaneyi i- ımıştır. ·d-""~ 
- J .. ~' U yı mektepf ve a ette iraat, Ticaret ve Sanayi gı t."'-dc - · t k b ere ne nnrlcimento azaları arasında yaptı - Ieri sürem"z. * Yakında Almanyaya ı.ı~ mıyeceı•.nı \'C' ar ı e cdiyen ay- ,.- Müsteşarlıkları ihdası ihtimali daha " 1 tıVS • 

rıim"'ia l" ıa•Y• . ,k~dar ala be alındı? r_/ı mıkc .. tten şim_diye kadar anlacııldı- Populair gazetesı' yazıvor·. ilan Vindsor Dükü Hitler e rıı~ " 'rı azımee ıgını söyle) ince ııwı :t kuv,·etlidir. Fakat, yukarıda da zik- J ap:ı 
SC'vgis.inden çllgına dönc>n gene., he- ! Bu s 20 1 

•
1 

k d g1 na gore. parlamento azalarının ek- Neville Chamberlain, ihtiyatlı, fa- lar"k mühim görüşemler Y 
cm• ey u e a ar orta okul- . t' f'l1 • b' "'d h l , 1• rettiğimiz gibi bütlin bunlar, tah - tır ..., 

mm bıçağını cıkarmı~ ve kızcağıza !ara yemden 5890 ve liselere 1544 dserdıycl ı ı '' ır mu a a c a,cy mı. • min şayin ye mevsiminden evvel or- kat k_at'i bir nutuk söylemiştir. Nu- 1 • . . .. 1'iYc ,,. 
s<plamp·a ba!>.',.ı:ım1"'tır. 1 k .. 

7 
c ır er.> 1 h tuk, Ingilterenin silfıhlanmak içı·n , * Am.. crıkanın yem .. Tür !';Cı.rit11 ' ·~ o m:ı uezre 434 talebe ,,... ı t taya atı an ta minlerdir. , " Diikk.inının öni.ındc>....n"cen bu k:>n- • " ... zı mış ır. pek büyük gayretler sarf ettiğini kav- laha!suzarı Kelley dun s 

~b u Ma:-ımaf_ıh kayıtlar de\•am E'ttiği irin Yenı· g u·· m •r-ş lirarar Diver taraftan Meclisin açılma gu"- - l k . . . b 1 nıı!':tıf· rıı1 lı \ 'e bıraklı sah · · y d · ı. ... ..,. dnderek bıtı'vor. ge ere yenı ışıne aş a s ..ii • 
1' • ne)ı goren u a ı- uu yekun henuz kal'i degiıldir An- .. . . . nü '-"akl~ştıg"ı içın 11. ."eclı'st · d'd " J n ı:;· ~ r b" k • · Darphane uzcrınde bır lı.ra yazıh J a lVl e şım 1 en Epnnue gazetesi yazıyor.· * Kefaletıni yaptırmıya .1...r" 

sım ı ır uyumcu, hemen polis ve cak 20 eyluldcn sonra vazılacaklann 
1 

. .. .. 
1
. d 

5
_
0 

b' hazırlıklara başlanılmıştır. --.ı k · l · d encdı "~ 
h<>kriyi ~ax.ırmıc;, rrenç ad amhap·ı - l . • o an yenı gumuş ıra an ;J m ta- Chambcrlain'ın nutkunda bize en omısyoncu arı, ış en m 

ı; ~ l<'Ş yuzu aşmıyac:aiiı ve bundan yeni M 
snneye, ~cnç kız da hastancve götli- t:ıl b . k b b b ine basmıştır. Bu miktar mali sene so- ünh&I m ebusluklar muhim görünen nokta, fngiltcrenin tir. . . . . . 1 ıı 1c~· 

J • c enın sc ız ıni ulacabrı tah - k d . . . * D t b ı çı a riı1!11üstür. Yaralı k::ıdın ölmi.istur. il mın cdılmckt<·dir. nuna 8 ar ıkı mılyon olacaktır. Meclisteki münhal mebusluklar i- milli müdafaasına taalluk eden kıs- .. ış a ı~. erı ıçın a n 3 fll111
, 

BIR KASAP DA BORÇLUSUNU çin ıkincitqrin ba~larında yeni se- mıdır. Geçenlerde Eden, Cene\rredc ınul Kursu, dun akşam k ~ıfJ'I i 
ÖLDÜRDÜ 1 S ,.. -····-- T ürkiye-Ru sya çim yapılacaktır. Bunlardan birine İngilterenin beynelmilel vaziyetinde * Şubelere alım ve .. sa 8t 

Diin gC'ce saat yirmi üç buçuja ! eylan adasında eni ticaret r Riyascticumhur Umumi Katibi Ha- bir değişiklik olmadıkça silahlanmı- ~c .bina vel~g~leri.~çi; m~:~~~ri)-e r 
dogru K:-ıchköv Çatalce~mc>de birci- 1 balak yağmuru Mukavelenamesı"' san Rızanın •liğerinc. eski BaşvekE°ı· ya devam edeceğini sarahatle söyle- ~rıoı e.v~e a 1 anzı1 a ve ul jttitııı 
nayct olmuş ve bir kasap diger bir Jet Kakmi Mahsus Müdu"ru" Vedı'dı"n imişti. Bu itibarla Başvekilin ayni sım erını ya ırmn arı us · 
k Şıdcktli bir tayfundan sonra sey- Türkiye ile Sovyet Rusya arasın- d'l 'şti ı: asabı öldıirmüştür. ıa·n ad ~ 

1 
b namzet gösteril"cegvı· so",•lenmekte _ mcvzua avdet etmesi bizi havrete ı mı r. . .. ..,, pli 

1 asına yagmur a irhkte irili da veni aktedilen ticaret · '- J J * El b 1 1 - r yu" Bostancıda kas;ıp HiisC'yinin, Bos- ufaklı canlı balıklar ""ağnustır B'ır 1 J ve seyrıse- dir. Diğer münhal mebusluklar icin düşürmemiştir. t akra aa·aırı·e .agı J 

1 d T 
1 1 " ., • fnin ,muahedenameleri dun Ankara- • ı"SPANYA ya ı yasa e ı mıştır f '' ancı a epe ma 1~1lesinde ot~ıran çeyı ek saat sonra geniş bir saha ta- da merasimle imza edilmic::tir. heni.ız bir isim tasrih edilmemekte- YA ÇIKARI - .. · }.ri 

Ka ap Ramazan oglu Arnavut Isla-. mnmcn balık altında kalmışt r :t d r LAN YENİ ASKERLER * Gar do frenlerden ı-o . 
mn 30 lira b.r borcu vardır. __ ı · - -·-

1 
• ---·- Faris, 9 (A.A.) - Cebelüttarıktan ~ay.?a~?aşada tren altında 

İslam, mcsl12kdaşından bu borcu- iki k öv halkı Canavar ruhlu bir Mahrukat ihtiyacı Havas Ajansına bildiriliyor: 
01

:,utur. H . . v ziri sıı~ . 
nu muteaddit defalar istemis, fakat kardeşin mar ifeti Ziraat Vekfıleti, bu kıs Anadolu - Algesiras'da yeni kıt'alar karaya an arıcıye e da btı 
ala~amı~tır. • • do"" g" u··ş u·· ıer Ü ihraç edilmiştir. Ceuta'dan sevkedı"- bu kay·ı·n 20 sinkdc dAnkal1rraı·.:,1'ıC G 

. , sküdarda oturan 20 yas.ında Ah- da halkın odunsuz, kömürsüz kal - , .. 
Nihayc:t dün ak'lam h k • - len bu kıt'alar Franco bayragvını ta- ma •. uzere ya ın a şe 
k . 

1 
' • cm ra ı ıç- Flor.) a cıftlıgınden istıfade etmek met oğlu Abbas, evde kimse yokken maması için tedbirler almıya başla- ckt c 

h
me 'e' ıem ~.e borcu.n kalemler mi meselesi ) üzunden küçük çekmece kız kardeşi sekiz yaşında Havrün - mıştır. şıyan iki gambot un himayesinde dört c ır. . JllO''ıı gf k 
cısap e~mek uzcrt> bır meyha d s f k · . k ' . " vapura bindirilmisti * 93

6 tıcaret yılı · e ol 
t 

1 
d . . . ne c ve a ı a oyu ·oylulerinden mühim nisayı berbat etmiş, ayni zamanda --- :.: · 33 624 00 f ı ı hifJ'llı 

o ur~u _< r ır. Bır~.z !çtıkten sonra bir kısmı biribirlcrine girmisler zavallı kızcağıza bir de fona hasta - Balk an devletleri Halkın kıt'aların ihraç edildiği rıh- ' ' O lira arka e 
kafa.ar kızısınca mukalem" borca in- jandarma giıdükl h .d. . • ' lık aşılamıştır. Hıidiseden sonra ka- tımda toplanmaması için Algcsiras- kapantmı~tır. . • "u"dafa!l ~ ~ 
t ·kal t . b d 1' e a ısevı vatıştı- arasında mu··şte * ngılt~re Mıllı I\·J. ,,fi 

c mıJ ve u ara a iş de mü na- rabilmio:;, sudulardan bir k-ısmw ı a _ .. ta tertibat alınmıştı '-' '/ ı rt" k _ 
1 

~ y çan canavar, sabaha karşı polisler k I Londra 8 (AA) • Lloyds A' Dlif Koper, hususi yatile ~ııı11ıı 
aş~ya, agız :~vgasına binmiştir. kalnnmıştlr. t:.t!'afından yakalanmış, Ad:iyeve \'e- re p U ' · · - Jan- · İ ·1· doP<> Bır aralık, münakaşa çok kızış - rılm.·ştır' . J sının bildirdig~ine göre, Aviles'e git- ra. s.ularındakı. n. gı ız ..t Balkan Antantına dahil beş devlet t ı t ~ıı ~ -

mış ve zaten sarhoş hem de Hu"se _ d k mekte olan Bobie ismindeki İngiliz zıy*arHe ebge_ mış ır.h t"r"fıP<Jdi'• 
Açıkta sat ı t -·- _ arasın a ullanılmak üzere üç mil- t r .. .. , 

yine kı2gın olan Arna\•ut isıa·m ta _ 1 s n pas 8 ve \'apuru bir asi ispanyol gemı"sı· ta - a eşıs.anın e et...,e1·te 
i M 1• • yon adet yeni pul bastırılmaktadır. h b I d ,,. r-

bançasını çektiği gibi üzerine boşalt· s mitlor U SO ını yeniden -·- rafından zaptedilerek Le Ferrol'a mu are c crı evam rf 
mıya başlamıstır. Çıkan kurşunlar - Müteaddit emirler hilafına ve ya- Büyük baba oluyor merika . Türkiye götürülmüştür. y . -~e"1~ı1 
dan Hiiseyin iki ağır yara almış ve sağa rağmen şehrin muhtelif yerle- en) tıcare ·rJ11!1• 
hemen ölmfü;tür rinde hala pasta, sandoviç, simit gıbi 1 Kanunuevvel ayında Kontes Cia- ticari münasebatı Arjantpn mektep Maltada bulunan bir!: yıJ'((lıJJ' 

Vak':ı '-"erin.,... v."' sı·ıa·h seslerı'ne ko- "'enilecek maddelerın· açıkta satıl - nonun ikinci çocuğu dünyaya gele- A 'k ·ı 'T" k' 1 lcketimizden kuru mcY"bı:r tJliie\, 
J ~ ~ J kt ' M l .mer .. ı a ı c ur ıy.e arasındaki ti· Gem i.isı· bu akşam eı 

san polı's.ıfr katı"l !sıa·mı ,,,::kalamış- k ce ır. uso ininin kızı olan Kontes • !skenderiyede bulunan rt.1 tı1 ... 
1 

• ".. ma ta olduğu görülmüştür. Bu gibi C carı munasebetlerin ınkışafına ça _ • • J<t.1 1"' lordır. 
1 

d ıaııonun bir çocuğu vardır. BerJin- G d sc de incir ve üzüm ile t ()O· ,F satış ar a bulunanlann en ağır ce- d .. lışıimaktadır. Geçen sene memleke- I 1 ıyor · T'care 'fll 
l\füddeiumuınili.., tahl.· ı'kata de • 

1 
en donen Kont Cıano, dog-ru karı- d A 'k olmak istediklerini ı ...,ec:AtJl 1,,.ıf "' zalarla tecziyesi, yeniden ub ı t.mız n merı aya 13,420,000 lira- Bir haftndanberi limanımızda bu- · ı ••· ~b- 11

' 
\'am etrr.ektedır' • ş e ere !sının yanına gelmiştir. Musolıni, "e- 1 k h . bildirmişler ve bu ış e. ıe1' e tamim edilmistir. J 1 1 racat yapıımış ve 8,993,000 li- 'hına ı Aı"ant· kt · · b ı · ta t' • • nıden biiyük baba olacaktır. 1 k 1 . . 1 J ın me · cp gemısı u tüccarlarının isimlerını 

~ 1·a ı · il ıa.at \<lLılmıs.tır. 1 'k ı· d ı ı a şam ımaıumız an ayrılacaktır. lerdir. 
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r-~--------------------------------1 j Soyadı işleri 1 Fakir 

A . k d h•J• d k• . Ailelere 
ynı aza a ı ın e ı aynı Yardım 

E a fa yardım 
\1 • b• E f b Yapnıak ve 
f enı lf sna an• Göstermek 

kas 1 tes l11S e d ı• ı ece k f ka~~~~!sfa::::;~ı o!~~~~:~hT~z~ 
f gen geçen ayın 18 ınde bır resım ser-

soyadlan f ashih edilecek Kız1lay muntaçlar içi 
hamamı r da k i r ahyor 

C tgisi açmış ve bu sergi dün kapan~ Malıkemelerde mübaşirler 
S1lQ/Q kredi ile eşya Verilme• m~~;~ müteessir oldum. Dem~k bir d kl h lk , Kwlay cemiyeti, muhtaç halkın 

a l ı yardımına koşmak ve bu sahadaki 

sin k d h l sergi açılmış ve ben gidip görmemi- soya iyle çağıraca ar 
Şeıı e ga zn Q QŞ anıyor jŞim. Bunu kendi payıma bir eksiklik Adlıye Vekaletinden Müddeiumumiliğe gönderilen yeni bir emırle 
n"' t rıznizde hayatlarını kazanan bura"-'11 bildırecek ve parası sonra olarak telakki ettun. Lakin di.ışün- baôema mahkemelere davet edilen tarafların celse"-·e celbedılirken mü-

..., \•e b"lh J " 1 assa küçük esnaflardan ödenmek üzere kendisine o cş"-·a sa- diım Bt'n hem mcslek icabı, hem de başırler tarafından, soyadlarile birlikte çağırılması luzumu tebliğ }-~... " 
kuçiiklSlnb·ın ~c.rmaycleri mahdut ve tın alınıp verılecektir. Bilahare; ev- bir insaıı olarak her gün bütün gaze- edilmiştir. Bu tamim üzerine mahkemelerde, davncı ve dava edilenlcr!e 

ır nısbett d" B d vela bu gaye ile kuruldug·u halde, telcrı okurum. Gözumc, böyle bır şahitlerin mubasirler tarafından bağırılarak soyndlarile ~ağmlmasma lar tı t• e ır. u \atan aş-
ıcar t h sonra, mevzuu haricinde işlere giriş- sergi açıldığına dair bır yazı ilişme- başlanmıştır. oıa .. ih e ayatlarında krediye k d h 

.. tıy ı mcsi yu""zünden iflas eden eski (Es- di. Bclkı vardı da, o ·a ar c emmi- Her tarafta, so.yadları arasında il::imilc müsemması arasınd..ı bıribıri-ıı~t aç an d3. düşünulerek es-
~a krecı · . . naf bankası) gibi küçük bir banka yetsız bir yere konulmuştu ki, gö - ne çok zıtlarına tesadüf edilmektedir. 

ele al ı açılması ışı ehemmiyetle da kurulacaktır. Yalnız bu seferki rcmemiştim. (Yeni Asır) refıkimizde okunduğuna gore İzmirde de aynı tuhaf c;oy-.Ya"""ıınrnışıı. Bu husu'sta tetkikat 
""' Ya banka, hakiki bir Esnaf bankası o- H.ulasa itibarile hadise şu idi ki, adlarına rastlanmakta ve mahkeme lcrdc, ( Ağzı yukarı). ( Asansor ) . 

faaliyeti için bir kış programı hazır

lamaktadır. 

Bu progrnma göre, kış gelmeden 
bazı muhtaç ve fakir ailelere kömür 
daı;ıtıJacak. mekteplerde :fakir tale
belere sıcak yemek dağıtılmasına 
i~tırak edılecek, bunlara defter ve 
ka'em ve bır mıktar kitap verileccğı 

gıbi fakır semtlerdeki za\•allıtıra el

bıse ve çamaşır verilmesine ve bun
lara yardıma daha geniş mıkyast Y0ıı ıneınur edilen bir komis - be b 

• ll'lesa· · . lacak ve ynlnız esnaf,1 ve san'atkar- sergi açılmış. kapanmış ve nim gi- (Bombaı:-dıman) gi i erkek soyadları ile (Güzf'lötenbiılbul), (Şengül) 
l'ı~aret ,...:sını bitirmiş ,.e raporunu lara parn yardımmda bulunmak, es- ı bi birçok kimselPr bundan haberdar gibi soyadlı bayan şahitler görülüp duyulmaktadır. Kızıl.ay merkezi, ayrıca, her a-y 

O vuasınn vermiştir. 
da, ra na( ve tüccarların bonobnnı iskon- 1 oıamamı.ştı. Hem. sergi nerede açıl- Diğer taraftan bir kaza dahilinde oturanların ayni soyadlarını alması nıu:ıyyen bir zamanda fakir halkın 

derhaı Poru kabul ettik.ten sonra to etmek gibi işle de meşgiı.l olacak- mıştı? Bu da meçhul. kanunen m<>mnu olduğu halde kala balık ve izdıham ar .,ında buna dık- yıkanması içm de muhtelif yerlerde 

devam edıleccktir. 

ll>.e~ k Ye Yakında tatbikata geçil - tır. Düşünüyorum. Biz. bir seyi yapı- kat edilmiyerek tek tük ayni soyadlarının bir kazada bir ikt defa tescil hamamlar kırnlamayı ve buralarda 
defa k ararla tırılrruştır. Yalnız ilk (Esnaf Bankası) için her esnaf ce-- yoru:z. Faknt onu gösteremiyoruz. edildıği zannedildığinden defterler Ü7.erindeki bu muameleler de t.:ı.~hıh meccanen halkın yıkanmasını temin 
Ia~ını r~dı, P.:ıra ile değil, her esnafa miyeti, muayyen nisbette bir para Bir. ressam çalışı ror, sergi yapacak edılecektir. ~decektir. 
~reı.:

0 

an filiı.t vesaire miibayaa e- koyarak scrn1ayesinc iştırak edecek- kadnr eser meydana getiriyor sergiyi - """'""""""'"''"'"""""""""'"'"'""'"'"""'"""h"""'"'"'"'"'"""'"""""""'"'"""'""""""'"'"""""-
t~ aÇll kCJıdı.lerine verilmek sure- tir. Bu hususta ilk faaliyete esas ol- acıyor. Fakat sergi etrafında bir ha
tııı:ı accıktır. Yani esnaf, dükka- mak üzere yakındn bir proje hazır- reket olmamış. Bu kabahat matbu~ aınıak . 
~ ısted·~ı malı ve \•esaiti !anacaktır. atta oJdugu kadar o ressamda da. 

>'aş 8 saatlik 
1 Muharrir eser yazıyor, kitapçıya 
veriyor, kitapçı bastırıyor ve her şey 
oldu zannederek camekanına ko ·u- 1 

Leyli, meccani 
San'at 
Talebeleri 

Yeni 
Yapılacak 
Yollar Mey va n 11esa ,· .yor, müşteri br>kliyor. 

l l l'.l ı Açılan i mtihanda kaza- Terc ihan a sfalt L,. f B l k Dır esncıf dükkfm açıyor, içinC' mal nan l r çok azd1r. doşenecek 
'l <lca ımız aş ar en.. koyup tczg[ıh!ll ba!'lına gecip oturu-
Şi yor, bC'kliyor. Muhtclıf şehirlerımizdc san'at mek- Yeni Edirne - İstanbul yolunun 

lııdiden esaah ted• işçisini, 11 saat çallctır· Bütün bunlar kafi değildir. Asıl tepleri için açılan leyli meccani im- asfalt olarak ınşasınd::ın büyük Cay-
bi 1 Y tihanına iştırak eden talebelerin im- da görtıldüğiınden badem:ı ınemle-

b. r er alındı mak lstlyenler de var! iş. ressam sergiyi açtıktan. kitapc..ı 
1 <->u &ene ·ı tıhan kağıtları Maarıf Vekaletince ketimiz dahilinde ve muhtelif vilii-
"ll "a" 1 k defa Avrupaya yapı- Bazı yerlerde İş K"nuntı hu""kum·· _ kitrıbı b\lslıktaıı, esnaf tezgahın ba- b 

1 t "-Y ın u tetkik edilerek knt"i netice alınmış- yetierde yeni yapılacak u var, şe-
th~ t gör~;·ü ihracatı, pek büyük lerine göre sekiz saatlik mesaiye ta- şına geçtikten sonra başlar, hepsinin tır. Kaznnnnların isimleri maarü hir meydanı ve yollardan bir kısmı-
'"'<l" b u , karpuz ve kavunları- b ec:crini ve malını göstermesi, arzet- . 
t ·• ır t 1 i müesseselerden işler· fa la e Müdürlüklerine bildirilmistir. nın tercihan asfalt olnrak ınşası ar-t an<!Si 1 liradan fazlaya sa- 1 z v mesi lazımdır. Bunun için de tek ça- . . 1 

İkt. ı. ,müstacel olan bir kısmı, İktısad Ve- re vardır: Tanıtmak, reklam etmek, ı I:11tihanda _mu.\•affak ~lan talebe- zu edilmektedir. 
t ~l~:: Vekaleti, bu seneki ilk tec-

1
kaleti iş dairesi dördüncü bölge a _ göstermek. lerın adedı, ımtıhana gıren taleb_e 1 Bu cümleden olar.ık Manisa şehri 

~ll ıçın :n _istifade ederek gelecek mirliğine mürac:aat ederek işçileri Bugün en ivi fikirler, akideler bile sayısın? nazaran pek azdır. Mesela, içindeki yollardan bazıları ve bu nm-
1>~ -'enı bir ( ·h t d 1 yalnız Tzmırdc yapılan imtihana 120 yanda istasyondan Vilayet konağına 
\. &ı-arnı) h yaş mey\7ll ı raca 11 saat çalıştırmak kin müsaade is- propaganda ile neşre i miyor mu? k 
" ı. ...... l k d -s A genç gı·rmiş, bunlardan anccı (10) u kad"r gı"den bulvar da asfalt olarak .. '•ıracat ....... r ama ta u·. Yaş mey- temektcdirlcr Fikret dll .... 

clatıa erk ına gelecek yıldan itibaren · ___ _ -·-~- _ ıkazanarak mu\'affak olabilmiştir. döşr;necektir. 
t~at Ya cn başlanacak ve fazla ih- Bo1ge amirleri bu müracaatleri ' ------- ------

trı İıttısat~cak:tır. tewtkik etmcktedırdler. İşlerin sekteye Kunduz Deg'"' işen Belediye geliri 
l lltehaSsıs e aıeti standardizasyon ugramasına mey nn verilmemesi i-

~rtltrdQ ~Profesör (Bade), halen çin Yaziyet tetkik edilerek kendile- Böceği Maliye Haciz 
İ a. _,,ış"'..;;:ıe""m:::.<.:_:::::,..şg~u...ı:::::1><: 01:::>-mao;::::,ı..-t"a>"'dı=>"r.~rin><:e:>-<c:::>ev~·apı<:::><ve:::..ril~e"'cc><kt::>-ir~.>.c::><~,..c;::::,. ihracatı l Memurları Edilebilir mi ? 
~ r aa C at 1 n m u•• fa k S Ö Ecnebi doktorlar bu ebe. Şehrimizden bazı me· Bir şirket; Edirne Beledi-

---- -
Taşrada 
Münhal 
Illf emurluklar 

Adana, lzmlr ve An .. .,.ada 
yeni memur aranıror 
Adlıye Vekaleti hukuk ışleri mu

durltigünde açık bır katıplik için bu 
.:ı mı 21 ind Ank. rada bir imtihan 
yapılacaktır. Ayrıca İzmir Beledıye
si vandat idaresine ort:ımektep me· 
zunu olup askerligini ikmal etmiş 

olan gençler arasından müsabaka ıle 
memur alacaktır. Lise mezunu olan

lar tercih edilecek ve bu ayuı 11 inci 
gününe kadar İzmir Belediyesi he
sap ~leri müdürlüğüne yapılacak 

tahriri müracaatler de kabul edile-
cektir. 

Adana Tapu Müdürlüğünde de 10 
lira asli maaşlı bir katipJiğe orta -
mektep mezunları alınacak ve yıne 
ayın 11 inci günü bir müs:ıbaka ım
tihanı yapılacaktır. 

SON TELGRAF : Bundan sonra 

taşrada ve fstanbulda duyduğumuz 
münhal vezifeler hakkında da bu SÜ· --.........:: U d i genelik cevherine çok 

Y - murlar da taşraya t ayin ye varidatına h ac i z 
talip ! 1 tunlarda daima karilenmıze munta-

en i fl izam name 1 er ı' n Gençlik aşısında, saçkıran ilaçla- : Mnliye Vc:~:~~~lc~:rdıırlık me- Edirne ş!1~~i~a:~:~atını yap- zamı..:n malumat verilecektir. 
rında \re ebedi gençlik için tıp 3le- . ınıyn ıncnıur (Ponto 1'.1ason) şirketi _.. ...... __ 

d 1 k 1 murlı:ın arasında yeni tayın ve ter- 1 t tb. k b 1 d mın c Si { sı. aranrnıya başlanılan ile Belediye arasında bir alacak yü- Antakya ve skende· 

~ a 1 1 na aş an 1 
(h."1.ınduz bo<.:cl~ıeri) ndcn ınemleke- fıkr yapmıştır. M 

Dün tcblıg erlilen hu listeye göre :zünden ihtilaf çıkmış ve (Ponto a- run konsoloslartmf"JI. 
timizdc ve bılhussa cenup ve garbi lson) şirketi mnhkemeye mürac.-ıat ,.. 
\ adol la ok b l d ~ l ı İstanbul varidat direktör muavini 1 Antakya Konsolosu Ba. F.ruz ile e ~ 1 n U( ç u un ugu an aşı - ederek Edirne belediyesinin varida- , 

l ~'1t l k f [Jı • h • 1 ınıştır Talat İzmir varidat müdürlüğüne, • h . . İskenderun Konsolosu Bay Necati 0i,. h... h ~~/ TOh en gdeçmzyen lÇ ı (Ku.nduz böceği) bilhassa İuılyan İzmir ,·aridat dırcktörü İlhami is - ıtıtı:hi::~z ;:~~;::r:i~ı~~mesi, Bele- Menemencioğlu bu çarşamb:ı gtlnu 

h ••ıQ SU l• raç e z•lemz•y k doktorları tarafından çok arandığm- tanbul varidat kontrol memurluğu- diye varidatının haczedilemiyeceğine Adanaya muvasalat etmişlerdlr_ Is-
t ..... '°Utii?ı • ece dan Roma Ticaret Ataşemiz; Türk 
'"' .,,., ihrac t ına Fatih Maliye şubesi tahakkuk karar vermis ve bu suretle haciz de kenderun Konsolosu Bay Necatı """e· ttq '"•dan rın .. a rnallanmızın muayyen tiplere ayrılarak Devlet kon- tüccarlnrmın (kunduz böceği) ihraç • - 1Vl 

tııtb C>'-'Çtrıld kt h t 1 • · t · memuru Azmi İstanbul tahakkuk fekkolunduğundan Belediye yine va- neınencior.Iu Adanada kalmıı:; Ye ikatı-- .1 .~n son. ra arice sevkedilcbilmesi hakkındaki kara- c ı:nc crını avsıyc etmiştir. , 
t Şı.... -ıa bu•n·k b h l d ed l lh t · 1 l ı· k · !1 w e Em" ··nu·· M ı· b · ridatına sahip olmuştur. Antakya Konsolosu Ba·y Fıru' z Ke-aıL ~·ıdıye l · ...... ır ız a cvam i mektcdir. ıyar arı genç e.ş ırıne • işı. ifo ışe ıgın , ıno a ıye şu csı 

'Q
1
ki •adar ·· · f dık l l f d k l j sin Hal be h k t trn;._.t· ~lıt ile b:ı .. 1 uzum, ın • Ye yumurta hakkında hazırlanan ve mcşgu .. o an mnru .o ·tor arımızdan tahakkuk memuru Hü.seyin Bursa e are e e "' .. ır. 

1 
( h ~ anıı ("h f B h s lnhisarların incir müb~ r ı raç n· an ı rncat nizamnameleri) nden sonra bu kere pala- pro esor e çet. abıt te kunduz hö- tahakkuk şefliğ~, Kasımpaşa Ma- r,-................................. _.., 

ı~ha !irtnış~arnnaınesi) de Heyeti Vekilece tasdik olunarak tatbik sa- c<?ğinin k~rutulup dövüldükten son- liye şubesi şefi Abdullah Edirne ta- yaası ve bir müracaat ı ~ 
~ d raç ttıaıı~~l ra toz halınde gayet az miktarda a- W• • ~ İnhisarlar idaresi, hurda incir mü- Birimizin derdi 
btı ) 1i Pazarı ..,. rnız arasında en mühim bir madde olan palamutlarımı- lınırsa derhal gençlik uyanacağını , h.akkuk .. şc.~ıgıne, ~~ Beyoglu va- baynasına devam ~tmektedir. Fakat 
Gettt~i n~ arda iyi fiatlarln müşteri bulmasına hizmet edecek olan yalnız kullanılmasının böbrek has- rıdat mudur nıuavını Tevfık İstan- daha ziyade kii<;ük müstahsillerin e- HepİffiİZİn derdi 
l"ll' ~lt P<ll:arncde, gayrisafi 500 kiloya kadar nümunc olarak gön- tcılığı tevlit edeceğini söylemiştir. bul tahsilat kontrol memurluğuna, ilindeki hurda incirlerin satın alın-
ftıtüı.}dar ıhra Utl~rla Türk sahillerine mücavir adalara 500 lira kıyme- Profesör Behçet Sabit ayni zaman- Galatasaray tahakkuk memuru E- dığı, bu yüzden büyük müstahsille- Gizli zevk 
~a11~aJ.r h~ cdı~ecek palamutlardan maada bütün palamut ihracatı da (Voronof gençlik) aşısı gibi mü- min Arif İstanbul tahakkuk memur- irin malları elinde kaldığı iddiasile Satıcılarile 
'<ıı~ - 0

ll
1
a11 \•a.,ı·f~e. tin mürakabesine. tfıbi bulunmaktadır. Yeni pal"mut cssir olmak üzere son zamanlarda A- idareye bazı rnürncaatler yapılmış-

~ "4 ~ı.- .. " b " !uğuna tayin edilmışlerdir. M .. d lıtı.ı1~·~cak iht• .}.e aşlamışlardır. lhracatçı tncc:ırlarla bunların ara- nı<>rikalı doktorların bizim sünnet a- tır. uca ele 
~kt·~. ilafları hal Ye tetkik etmek üzere de ""·eııı· komi~·onlar mcliyesine müşabih bir amelivatla Mahye Vekaleti tahsilat müdür Bunlar, hurda incir satın alınması 

ı. vz "' J -J J İ Ekseriya geceleri goruyor.. ve 
"'l:llh, -~t t etleri biribirine dikmek suretile muavıni nayet ile diğer (15) muh- işine daha fazla ve büyiık partide lr. . ·-..s1 •• araftan ü - . onlara sık sık tesadüf edıyoruz: 

"lııt . Yuzuna ~~ ıhracatçıları, bu yıl üzün kontroluna geç bas- ebedi gençlik temin etmjye muvaf- telif Mnlmüdürlcri de birer derece devam edilerek föıtJann düşmesine Bcyoğlunda gcih bir pastacının 
t'::~leyereıceİıt butun üzümleri tiplere ayırmakta müşkiilat çektik- !ak olduklarını da füke etmiştir. terfi etnuşlcrdir. . meydan verilmemesini istemekte - l:uytu salonunun bir ~şesinde, 
~lı.ıll ıh 1 t~ 'llcar t tısad Vekfiletine müracaat etmişlerdir. Bunlıırın mü- rıtifflllffUllllU(IUIUlfllUllllllllJllllllllllftflllllllllllflllflllflllllflltlfHflfllflflfllfllllJIHfllllff(Jı'J) dirler. gcilı bir çalgılı içki evinin göze ı. racat e Umum Müd .. ·· M.. t t --
ı.: 'lUb Çı..l.ar1 · • uru um az, zmirde tefkık etmekte • T • f 

1
. çaı·pnuyan tenha bir tarafında o-

·ıl\ti;ı ı~hat rn ıçllınaa davet etmiştir. u rız m aa 1 yetı• Yeni pamuk vaziyeti turan ve ekseriya ihtiyar bir ka-
1"liitt ·;;:ıaı edn~:e~~ı·iı~i~.iu .. kon~rolu hakkında.ki nizamname de ya- ıt İklısacl Vekaleti, memleketin pa- dının refakatine sığınan genç kı<:-

0rnıoket· . e onumuzdekı yıl,, kontrol edilmemiş hiç bir malı- E ---b----------h--,--==----- muk mıntakalarındaki pamuk ıstok- lar, 1ıenüz dalıa 17-18 ya.,<:ında bi-

/.iı ırnızden ihracına müsa:ıde edilmiyccektir. c ne i s eyy a ara yen,· lan ve piyasa vaziyeti hakkında a- le olmadıklan, boya ve allıgın bi-

~l ~ı;~!e 1aı"tızlaancgakaga kolaylıklar gösferı·fecek .~:·:,%:;~~n~·~•fla_rn.ıUmaııa- ~i:r~~~:E~;~:.5~-
11 ..,~ DAVET lG.§mış bazı biçareler t•ar 
I{ ~Q(l iz Eminönü Halkcvinderı : Kış münasebcıile Beyoğlu so _ 

~ ...... ". . Mallarımız 938 /estivaline Macar, Çek mu··- Evimiz spor koluna bağlı Aksaray, kaklarının kalabalı1d~tığı bugun.-
~-~lı~~C)h ha•ki Sahil için Alemdar, istiklal, Bozkurt, Rami, leTin gecelerinde; Taksimden Ga,.. 
~'!.~!,)~ ~-~il.ij( - ;; ~··••nıvor Alman kontrol dairesi zik lıegetlerı· de g t. .l. Yildız, Karayel (Halıdıoğlu), De - latasaTaya kadar olan yolJa.rda. 
"
1
'1Q k "0Pti.i ~·"4tehassısı p ,. ithal mUsaadelerlnl ver· e lT l l yor mirspor, Altıok, Uınga spor klüple- ekseriya 20 den sonra bile bu genç 

tı ,} •i fit i r:~uh ile Gazi k_ö·n~?,~ Ka- ğ b Belediye, şehrimize bu yıl vasi r ile Evimiz spor koluna bağlanmak kızlara tesadü.f edilmektedir. ~ltttıu "<I ile rıh ~usu ııra- nte 8 aşladı lediycce hazırlıklara girişilmiştir. Yıl k b" t b .• l he 
aı:C!!ccıh, 'l<l karar . tun yaptırılma- Almanyada (Bcrlin Türk Ticaret mikyasla t urizm faaliye ti \'e seyyah Bu festivalde birtak ım yenilikler ve isteyen [iiger spor klüplerinin, ya- t§I ır e essum e r ge-

lı b ,,e, a.. "e.tı:n.i.c:Ur Od..,.,. ) t I I ·ı ı· Cf'l bı için yeni ve mühim tedbirler f 1 1 k kmda bac:layacak olan lik maçları çen erkeğin gözlerinden bir ~ IQ~'- · u .... h van Proı·"d :ı:. • ..~ı :ıra ınc an verı Cll son ma u- r aza ıare ·et bulunması için tedbır- ~ b kl" 
••ıt • ı tı " e ~ al almıya karar vermiştir. Bu cümle- 1 hnkkında görüşülmek üzere 121101937 t•et e ıyen yüzleri ve üstü başı ~ı....,, <:dt'<ı 01~ar h .. r.kındear . at.eda~ mata göre, yeni Türk - Alman tica- d 1 k .. İ ler al.ınac.a_ktır. Bu meyanda Bur.sa süslü. bu za•·allılar•n fena bı"r 1ıas-"t.,. .. •ıak ~ ıp 1 aı en ° ma uzere stanbulun dört sah günü saat 18 de saliıhiyetnameyi .. .. 

A l t . Üzere t""d ret rınlaşm:ısı üzerinde Alman kont- me\·siminc ait tabii güzelliklerini Beledıyesı ı le teşrikimesni ederek Is- h" ·ı hh l d talıkla malul olmaları çok muh-
""'"' e u yap - 1 aa· . ta b 1 . d amı mura as arını gön ermeleri 

1 
Z aki 

1 ~r•C>"9' ~ ro ıresı tarafından esaslı çalışıl- gösteren manzaralarla tarihi yerle- 11 u st>zonu ıçin e iki gün ve üç rica olunur. teme ha ve tavırlannd sa l -

~lt) ~0ıı~:ır:~•hia.r d mıya başlanılmıştır. 'rini anlatan resim ve malumatı ih _ gece sürmek üzere bir (Bursa günü) ••• te kibarlığa aldanan bazı saf -
~~~~bth~~rıncıa (t_a kı~~ 1 Alman kontrol dairesi, mukavele- ı l iva eyleyen broşürler hazırlamıy.a yapılacaktır. Bir cumartesi günü bu- dillerin de onlardan hastalık kap-
"Q\ \IQll ; L -""'\! ok ~et l no - ~ b şl B adan k d B BEYOGLU HALKEVtNDEN : malan ayni ihtimalle 1nuhakkak-t>A ~lahrı ""lSi.ıı;.. Uyazı kül"lik tale- ye _baglı 1 numaralı liste dahilinde a amıştır. u broşürler yakında ,r er en en ursaya gidilecek, tır. 
~t, ""l.lib ~ Jtı.,.,, "S".. l k ( h bütün ecnebi seyahat acentelerine ıpazartt.3si sabahı dönlilccektir. 1 - 12/10/937 salı günü saat 18,30 

"e il~~:- gö1'i:1 .. <..Ll hastar•~-- \·erı ece - ıt al müsaadeleri) ni ha- da Evimizin Tepeb!ıı::ındaki merkez Gizli fıt1w~ıa. mü.cadeleıye aman-ı ~ it '"qal' ""lllnüştiir ~ gönderilecek ve seyyahlara yeni ko- Bundan başka Balkan festivalinin ~ ~ 
ııt,ı ~p de ete llıcbıi • Bu vak'a zırlamıya başlamı~tır. Kontrol dal- }aylıklar gosterıleceği de zikrol una- daha ziyade geni~letilerek Macar ve binasında Bny Semih Mümtaz tara- sız l>ir şe1dldc devam eden Emni~ 

~ilttt~t :~h.aı bir h~~nınnı~ üze- ,re_l.erine l'_·akında geniş ölçüde ıthal cakhr. .. . . fından ciidabı muaşcrqt• mevzuun- yet teşkilatımızın, bu kaldırım 
~ •-ı.ta ud~-n Çek muzık ve dans festıvnl he.yctlc- 1da konferans \•eı·ı"l"'cckti"ı·. gu··~euer: ••e :-1 • k la ut:ue musaadesı \•ermiye b.'.hlal•ac"kları l " '" ~ v g'""ı zev avl'ı n na "'" .. Ayrıca, 1938 festi\•aline hadçten rinin ne bur ı ı · t · ı d 

haber a1ınmıştır. 1 . aya gc ıne erı emın o u- 2 - Bu konferansa herkes gelebi- a azami dikkat etmesini temenni 
fa zla seyyah celbı için şlınd ıd~ı Be- nacaktır. lir. ederiz . 

................................. ~----
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italya aleyhine 
-------------------------------------------

Kadınlara elbise 
Beğendirmek 

Büyük bir plun hazırlanıyor Kolay mı ? 

Almanyamn maksadı ltalyanın yalnız Bir saatte yeni elbiseyi 
16 defa giyip 
çıkarıyorlar t 

başma diğer dostlar ile müzakereye 1.:~:ğ~:~~: ~~t~~1=~~i;::~.~~ • • • ı kt mevzuda tetkikat yaparak Londra-. g 1rmes1 ne m an 1 o m a 1 r nın büyük bir terzihanesinde elde 
~----~ ettiği neticeyi anlatıyor. Çeşit çeşit 

Roma, 8 (Hususi) - İngiliz ıı------J---------------d-k • 1 esvap giydirilen, bu esvapları yapan 
muhribine cmeçhuh bir tahteı _ Ber inin Roma üzerin e i tesirı, müşterilere arzeden bir manken di-
bahir tarafından torpil atıldı - • yor ki: 
ğı günlerde Fransız ve İngiliz elçi- Almanların Italya aleyhine bir - Bir saatte, vasati olarak on altı 
leri de Romada İtalya Hariciye Na - defa esvap değiştiririm .. 
zırına müşterek bir nota veriyorlar- plan hazırlanmamaSlfia dikkat Manken giydiği bu esvapları bü-
dı. Bundan başka, Moskova Hüku - yük salonda boydan boya dizilmiş 
meti de Londradaki malum Ademi ettig~ ini gösteriyor, fakat•• olan bayanlara arzetmek üzere on'-
Müdahale Komitesi r eisine bir nota !arın önünden yavaş yavaş geçer. 
vermiştir. Hulasa, nota nota üstün" ,-----------------------------.. - - Peki, diyorlar, salonda topla -
veriliyor. Fakat İspanya meselesi Ak- t~hlikeli ~arışıkl~klara daima yo~ aça- - - · - 1 nanlara dikkat etmez misiniz? 
deniz korsanlığı ile beraber gergin • ,bılecek bır mahıyet vermektedır. - Hayır, onlara hiç bakmam. Sa-
liğini muhafaza edip S?idiyor. Ruslar, Faşist gazeteleri son İngiliz - Fran- lona dahil olduğum zaman kimsenin 
artık İspanya sahillerinin kontrolü sız notasına karşı çok soğuk davran- • yüzüne bakmam. Başımı önüme eğ-
işi iflas ettiğini söyliyerek Fransız - maktan kendilerini alamıyorlar. Bu- miş olarak yürürüm. Orada bulH -
İspanya hududunu büsbütün açarak nunln beraber, faşist matbuatına ba- nanların yalnız ayaklarını görürüm. 
İspanyadaki hükumete yardım edil- kıp de Roma Hükümetinin İngiliz • Lakin yürüdükçe anlarım; giydiğim 
mesini istiyorlar. Şimdiye kadar ve- FrarıSJz müşterek notasına karşı so- esvap beğenildi mi, beğenilmedi mi?. 
rilen mallımata göre Fransız - İngi- ğuk davranacağını zannetmek, ace- belli olur. Çünkü bazan salonu bir 
1iz notası öyle sert bir lisanla yazıl- le ile hükmetmek gibi bir şey olur. mezar sükütu kaplar, bazan derin bir 
madığı gibi, Roma Hükumetini teh- Bir taraftan gazeteler böyle bir lisan cOh!.> yükselir. Hemen not defter -
dit edecek bir şey de yoktur. Müş - kullanmış olmakla beraber Roma leri çıkar. Kurşun kalemleri işler. 
terek nota bütün zavahiri kurtara - Hükumeti, İngiliz - Fransız müşte- Salonda toplanmış olanların huzu -
rak nezaket dairesinde yazılmış ol- rek notasına karşı soğuk davrana - runda esvap beğendirmek zordur. 
makla beraber, şunu da söylemeli ki, rak kendisine yapılan daveti redde- Onların ne kadar müşkülpesent ol -
lazımgclcn kat'i ifade ile ne den- dccek gibi bir vaziyet alacağa hiç duğunu daima hissederim .• 
mek istediğini anlatmaktan geri kal- bcmıemiyor. Yalnız faşist gazetele -
mış değildir. Fcansa ile İngilterenin rinin neşriyatından bazı mertebe 
1talyadan istedikleri şudur: ı mallımat edinerek Roma - Berlin 

İspanyadaki bugünkü vaziyeti bü- mihverinin bu sefer İspanya mese
tün heyeti umumiyesile yeniden tet- lesinde nasıl bir vaziyet alacağını 

kik etmek için İtalya da iştirak et- kestirmiye kalkmak da beyhude ol
mcli, İspanyadaki bugünkü buhrana mıyacaktır. Bu gazetelerin bir kıs
karşı bir çare bulmak için İtalya da mı İtalyanın, Almanya gelmedikçe, 
müzakerata girmelidir. İspanya me- her hangi bir müzakereye girişemi
selesi bugün bir Avrupa meselesi ol- yeceğini yazıyor. Diğer bir kısmı da 
muştur. Çünki.i Avrupanın muhtelif İtalyanın Fransa, İngiltere, İtalya 
devletleri bu işe fiilen müdahale et- arasında toplanacak üç köşeli bir 

Uzun menzllll 

mişlerdir. Hele İtalyanın müdahalesi 
o kadar açıktan açığa olmuştur ki, 

Sinyor Musolini, bunu her vesile ile 

söyliyerek Frankonun muvaffaki -

yetlerini İtalyan ordusunun zaferi 

diye göstermekten kendini alama -
mıştır. İşte bu vaziyet İspanya işine 

llalyan top ıarı 

konforansa itiraz edeceğini, ancak 
Roma - Faris - Londra arasında si
yasi müzakerelere girişmeyi kabul 
cyliyeceğini yazıyorlar. Hulasa, bun-

dan şu çıkıyor ki, her ne olursa ol
sun, Roma hükumeti, kendisine edi-

1 len daveti öyle reddediverecek gibi 
değildir. Yalnız Roma Hükumeti, bir 

H lt ler ve Musolin l 

Bir 
Delinin 
Marifetleri 
Budapeştede Alt Ofen şehrindeki 

Florian heykeline geçen gün bir deli 
takım mukabil tekliflerde buluna - tırmanmış ve elindeki balta ile hey
caktır. Fakat bu mukabil teklifler- kelin kafasını indirmiye çalışmıştır. 
de İspanya meselesi İtalyaya gene Biriken büyük bir insan kitlesinin 
açık kapı bıraktıracak gibi şeyler o- bağırıp çağırmaları dclivi vazifesin
lacaktır. den a1ıkoyamamış ve heykeli tahrip 

Maamafih, f ngiliz - Fransız nota - etmekte devam etmiştir. Nihayet 
sına cevap \'ermeden evvel Roma hü- yetişen itfaiye neferleri, bu hasta a
kumeti Berline müracaatla oranın damı, zorla çıktığı yerden indirerek 
reyini alacaktır. deli gömleğine sokmuşlardır. Bu za-

Bununla beraber, Sinyor Musoli - vatlı adam 30 yaşlarında olup La -
ninin İspanyadaki vaziyetin böyle dislans Csaki isminde bir kundura -
buhranlı olup gitmesinin Avrupa cıdır. 

sulhü için ne kadar tehlikeli oldu
ğunu düşünerek ona göre vaziyeti 
muhakeme edeceği \'e kararını ve
receği bekleniyor. İngiliz - Fransız 

-·-
Hitler ilkbaharda 
Romaya gidecek 

İyi haber veren mehafil, Hit -
lerin İtalyaya yapacağı seyahatin 
teşrinicvvcldc olmayıp ilkbaharda 
olacağını söylüyorlar. 

Yunusta hadiseler 

Eıkisinden d aha sevimli ve d aha cazip 
küçük sarışın 

SHIRLEY TEMPLE 
Fransızca söılü 

HiKAYE ................................................ 

Çeviren . cDüdü.l> Fransız hikayecisi Pattl Adrien S1ı~~e'ıı; 
1 • bulduğu yeni b ir tiptir. Bu güzel hikciye serısınd 

I
T .. Z. Tuna ya haftada bir tane neşredeceğiz. 1'· 

Düdül çok tanınmış olan cHafif Karaca, lokantasında kapıcı ço~(ı· 

'
lardandır. O gün yemeğe gelen zengin nıtişterilerden Mesnil baro1ıu . • 
diHü. 1937 Franstz güzellik kraliçesi. olan Mis Frans Şarma gönderrrıiŞ, 

ı tir. Baronun maksadı güzellik kraliçe sile tanışmaktır ve b11nu da kendis'-:< 
yemeğe davet etmek sureıile yapıyor ve işte bu iş için Düdülii Mi~ ~rıı~ 
Şarn~a gönderiyor. DüdiiZ bu ziyaret ten iki şey öğreniyor: BirinciS1 lı ı:· 
Frans Şarmın Foş caddesinde apartman kapıcısı olan annesinin yanıcı 
da oturduğu, ikincisi de 1937 giizel lik kraliçesinin çocukluk arkııdC·. 

~rtile· 
olan Neııet'Jen başka biri olmadıyı .. Nenet onu tanımış. ve göriir go r-
1:ucağına atılmıştır. Tabii hep arılıyorsunıız ki, Düdiil eski arkadaşırıcı f 
na 1ıalde tııtulmttştur. 

• • • ·c' 
Düdül, loknntaya bisikletle gel - !büyük bir nezaketle yemeğe dtı\ıe· 

di, fakat gittiği zaman daha çabuk etmiye gitmişti. Ne ise ki, .Nene ... 
gitmişti ve ayni yolu bu sefer çok u- !baronun istediğinin aksini söylcrrı;~ 
zun bir zamanda almıştı. Yolda taksi ti. Hoş Nenet, bundan bir şeY 811 

şoförlcrile epeyce atıştı, hatta idare- mnmıştı ya!.. dBıı 
nin ki.içük otomobili ile yol kenarın- Kapıdan girince arkadaşların 
da duran postacıya çarptığı zaman, biri: di 
postacı ona; cKızıl serseri!> diye ba- - Eh .. artık patron oldun, aeiıı> 
ğırmıştı. Kırmızı kapıcı elbisesine Baron içmekten çıldıracak. Daha ~ı.ı· 
pek uyan bu lafa Düdül bayıldı bile. diden zikzak yürüyüşlere, oraY9 

Birdenbire bulunan, hem de foto- raya çarpmıya başladı. 
jenik ve giizellik kraliçesi olarak or- Diidiil: ·rs a· ıı taya çıkıveren Nenet, içinde uyuk - - Baron, daha çok içer, de 1• 11• 
lıyan çocukluk hatıralarını altüst 'tıpkı bir küp gibi şi§miye idtn311 

etmişti. Nenet onu görünce hemen dır!. 1>9" 

iki vannğından öpmüştü. İkisi de o Kaslarını fena halde catmış, "c . 
kadar memnundular ki! .. •Yıldırım- rona ·yalan söylemeyi ;klına kOY'.3• 

ı 
la vtınılmuş aşıklar,. hakkında bü- muştu. Maksadı, Barona inanılr1lı~ . 
yük bir bilgisi olmadığı için bu mem- ıcak bir masal uydurmak ve onı.ı sD' 
nuniyetinin ne demek olduğunu bir ha önceden Mis Frans Şarm'daıı e. 
türlü kendisi de anlıyamıyordu. ğutmaktı. Böylelikle Düdül, J'{en 
Şımdi hiddetli idı. Bu hiddeti de tin biricik sevgilisi kalacaktı. 1İ . 

bir iki dakika içinde sevgilisi olan Barona mütevazı güzellik ı.rıı i . 
Nenete başka birisi hesabına gitti- içesinin berbatlıklarından bah.sCtJ1l 
ğindcn ileri geliyordu. Evet. başkası ye başladı: 
hes:ıbına, eskı cocukluk arkadnşını (Der•mnı 6 ın ·:ı sOf/~ 
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Zevkine, güzell iğine doyamıyacağınız 11efİ5 
l>i r şaheserde: 
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... ,.. AYRICA : Paramount dUnf' 
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B ir A lman tayyare topu 
mevzide 

Son filminde zaferden ıafere koşuyor... .,~ 
Seyircileri eğlendi ri yor... ve 

Heyecanlandırıyor •.• 

hafta SARAY sinemasında 
Çocuklar için tenzilat l ı fi atlar : 20 ve 25 
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. -- - '. 

~t)~k.-#IJ'1 ... ı 
ve m ufı arebe.sı :1 

Harp emrinin verilmesi; Yıldız sa
rayının Çit köşkünden, sarayın mut
faklarına ve uşak odalarına kadar 
her tarafta büyük bir sevinç ve sü
rur husule getirmişti. Arap İzzet 

Paşo ile onun maksadına taraftar o
lanlardan başka, hemen herkesin 
gözleri, Serasker Rıza Paşanın üze
rine çevrilmişti. 

ullan.flamidin 
·l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <j İZ/ i ~ i YO Jet· ı 

Tefrika No: 30 
O zamana kadar, sükunet içinde 

vaziyete intizar eden Serasker Ali 
Rıza Paşa, derhal yerinden fırla • 
mıştı: 

- Elhamdülillah .. haysiyet ve şe
refimiz kurtuldu... Tsalya ordusu 
baş kumandanına, derhal harp em
rini yazayım. 

Diye bağırmıştı. Ve hemen kağıt, 
kaleme sarılmıştı. 

Halil Rifat Paşa, masanın üstüne 
doğru eğilerek, Seraskerin elini ya
kalamıştı: 

- Bir saniye sabrediniz, paşa ... 
Dedikten sonra, yanındaki çan -

tadan bir kağıt çıkarmış.. masanın 
ü stüne yaymıştı : 

- İşte, istifanamem. 
Demişti.. . ve sonra, derin bir te

vekkül ve im anla: 

Yaz a n : ZIYA ŞAKIR 
- Allah, sizden razı olsun. Eğer, 

efendimize harbi kabul e ttiremesey
diniz; ben derhal bu istifanamemi 
verip çekilecektim. 

Sözlerini ilave etmişti. Koca Türk .. 
bu suretle, (milli izzeti nefs) e ver
diği kıymeti göstermişti. 

* Serasker Rıza Paşa, sür'atle ma-
beyn telgrafhanesine giderek, Tsal
ya ordusu kumandanı Müşir Etem 
Paşayı makine başına istemiş .. elile 
yazdığı harp emrini, kendi gözünün 
önünde Etem Paşaya tebliğ etmişti. 
Ve dönüp Çit köşküne gelerek: 

- Paşalar hazeratı! .. harp emrini 
verdim. Şu andan itibaren, Yunan 
hükümetile hali harpteyiz. 

Demişti. Ve bunu, kısa b ir ariza 
ile, Abdülhamidc do bildirmişti. 

Artık içtimaa hitam verilip de, a
rabalarına binmek için vükela heye-

ti saray kapısına doğru giderlerken, 
yolda Seraskere tesadüf eden saray 

ağalarından bir çoklarının lisanın -
dan; 

- Arslan .. alimallah, arslan ... 
Sözleri yükselmişti.. Fakat saray 

erkanından bir çokları da, onun ar
kasından bakarak: 

- Seraskor Paşa, çok ağır bir yü
kün altına girdi. Allah, kolaylık \'er
sin ... 

Demişlerdi. 

HARP, NASIL İLAN EDİLDİ? .. 
Yıldız sarayında. tam (elli dört sa-

at de\•am eden miizakere) den son
ra, vükeltı heyetinin tanzim ettiği 

mazbata, büyük bir tarihi kıymeti 

Komedi FransezdenVERA KORENE vePIERRE RICHARD ViLLM 

c::;b:a~~~~a• arın averı i~~~~.ı:.~0 SAKARY 
tarafından ç y • A•k; 

oynanan filml 

Sinemasında görülmemiş bir muv.:> ff akıyet kazanıyor. ilaveten : PARAMOUNT 
~ JOURNAL ve (3 DAKiKA) en ,ayanı hayret öğretici film.~ ~ 
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haiz olduğu için, evvela aynen onu mayurwrı, evvelce askeri komisyo - ya hudutlarından akseden vıı ~,& 
nakledelim: nunca tanzim, ve meclisi vükelaca da işite işite, artık mütecavizlere ıııs' 
VÜKELA MECLİSİ MAZBATASI tasvib edilen, ve iradei seniyesi şe- şiddetli bir hiddet ve intikar1lıııcıl" 

SURETİ ref-:üdıır buyurulmuş olan plan veç- setmcktelerdi. Buna binaen, g rıfl' 
hile. tedafüi ve tecavüzi her türlü l h ı:: tıı ' 

[Yunanlılar, işbu şehri nisanın be- erin bu resmi tebligatı, e 
1 

ge 
harekatı harbiye icrasına müsareat b ' h sı.ı c 

şinci cumartesi gecesi ktwvei kiiHi- uyük bır memnuniyet u 
etmesi, bci iradei seniye hazreti hi- · · AS' 

yei muntazama ile, nttkatı mütead- tırmışti. 11 11 
lcifetpenahi, Yıldız sarayt hümayu- de ..r 

dideden hududu hcikaniyi tecaviiz e- O gün fstanbulda intişar c )(9t" 
derck muharebeye bll.§ladıklan, ve nımda içtima eden vii.kelci heyeti ta- zeteler, adeta halk tarafınd3f1 b'ıı' 
harbin hcila devam etmekte ı:e Yıı - rafından müttefikan ve müttehiden 1 t J\lr tb k" }eri sB ı•, 

tezekkür ve tensip ed ilmiş olmakla, şı mış ı. 'La aa ma ıne ' .• el1 • 
nanlılar taraftnd(ln top ateşi dahi ic- tnn akşama kadar müteınıı.dı)t_,_. ~ 

d .1 k l olbapta ... ] r er 
ra e ı me ·te o duğu Alasonya ordu- lediği halde, satılmadık bl 

1 •• Yukarıki fasılda, Abdülhamidin i- , 
ytı ıu.mcıyuntt kıı mandanı Miişir zcte kalmamıştı. ,Aı"; ı 
d 1 ı · E radesinc ne .. uretle iktiran ettiğini JıeYı.~ 

ev et u tem Paşa Hazretlerinden Halk 0 kadar büvük bir r''ıl 
l l f 1 d arzcttiğimiz bu mazbata üzerine; er- • ~ ıco P • 

a ınan te grcı name er e bildiril miş, kapılmıştı ki; artık (hafiye r .,if\o, 
ı·e Devleti Aliye, sulh ve mi.isaleme- tesi gün [;yani, 1313 senesi nisan ayı- t l,:ı ll" ııı 

nın 6 ncı Pazar gu .. nu··) İstanbulda ı·n- nu bile bir tarafa atmıs ı. _,,ıı <ı' 
tiıı vikayesi için şimdiye kadar her 1 • ıha~ r 

tı· şar eden bı··ıtu·· n gaz"teler bu maz 1 larda, kıraathanelerde, bi ··be'' tL, A 

türlü mesaiyi icradan geri durmadı- " ' .- k o P " 

ğı 1ıa1de Yunanlıların harekatı has- batanın hulfısasını, (tebligatı resmi- ~halle kahvelerinde, öbe d ecre' , 
ye) başlığı altında ne~retmişler... )ananlar. harbin ne şekil e J11aıı' 

maneye miibaderet etmesi iizerine r d ~. d . b h" l re ,re 
harbin resmen başladığını, halka bil- c eccgıne aır a ıs c 

1
., 

hukuk ve tamamiyyeti mülkiyei sal- ~ 
tanatı seniyeyi halelden vikayeten dirmişlerdi. kaşalara dalmışlardı. J>~f\1~ 
Devleti Aliye, bilmukabele, harekci- Harbin ilanı, halkı cidden sevin - Halkta, harbin mutlaka .grô1

• r 
b" ·ınan ' ~ h 1ıarbiyei askeriye icrasına mecbf'- dirmişti ... Çünkü münevver zümre, cağına dair derin ır ı te ,·e ,., 

h .. kutnC ·{~· 
riyet hasıl olmtış idüğinden, mu ha- ı aylardan beri cerihadar edilen millt imanı besliyenler, u ·zJ1leti ı 
re.beni~ ka j~ei nıes'ul!yeti Yuna.~ H ii-ı i~ze~i nefisten ~~layı .~idde~ ~usta _- duya, elle.rinden gelen hı ,o.f) 
kımıetıne aıt ve ract olmak uzere rıph. Halkın dıger zumresı ıse; Gı- hazırlanıyorlardı. J7ll ı 
m üstciniin billahi taalci, ordU1ıtt hü- jrittc cereyan eden fac iaları ve Tsal- (Deı:a 
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Bir cina .et tayyarecinin 
yaşında hır b d 1 lngiliz lirası .. 

l<adın 90 yaşında aşın an_~e~en er .. 
~ir arkadaşını "Ölüm bana çok .11aklaşmışlı, 

Sevdiği genç 
adamın karısı
na bu tazminatı Oldürdü fakat ialiim · 

verecek! 
Cinayet nasll oldu? be n i h a ya fa dön d Ü r d Ü ,, 

Holivutta yeni bir hadise olmuş -

1 l3u~apeştede 40 yaşında bir kadın 
~Yhıl gecesi 90 yaşındaki bir ihti

~~r kndın arkadaşını balta ile öl -
Ur111üştür. 

l<adınlar arasında çok ender te -
sadür edilen bir soğuk kanlılıkla icra 
;dilen bu feci cinayet şu suretle ce-
eyan etmiştir: 

§1 l<rautsak ismindeki kadın, 90 ya
it~daki Madam Lcnz'in son derecede 
ı~ıtrıadını kazanmış ve ona hazan ev 
~!er· bı 1nde de yardım etmekte bulun-

1.ıŞtur. Bu ihtiyar kadının bir kaç 

~ası ve bir evinden başka dünyada 
kır tek canlı mahlüku olmadığından 
l{endisine dostluk gösteren Madam 
b rautsak ile samimi bir surette ah-
aplığı ilerletmiş ve evinin bütün 

~ah~a~larını bu kadına vermiştir. 
ha~ığı gibi parayı kullanabildiği 
1 e bununla da iktifa etmiyen za-
:; kadın, bir gece Madam Lenzin 
g ıne ~lrniş ve ihtiyar kadına: cBu 

s:~ tuhaf bir hissim var, bırak da 

11 ın mutfağında bir iskemle üze -

Jt~e ~Yuyayım, demiş. Arkadaşına 
d §ı hıç şüphesi olmıyan ihtiyar ka-

l'tı~ bu teklifi tabiilikle kabul et -
ı.ıısa:e razı olmuştur. Madam Kra
lı'ıu • hakikaten biraz sonra uyu -
sır Ştur. Gece epeyce ilerlediği bir 

ada b" bı.ı ırdenbire uyanmış ve; cBen 

ba;~Ya. bu kadını öldürmiye geldim, 
laın Ukı uyuyorum!> diye birden fır-
kad ış ve derin bir uykuda olan ar
tl'ıij aşı 90 yaşındaki Madam Lenz'e 

tı.ır!~?ddit balta darbeleri indirmek 
l>ilru ıle öldürmüştür. Ölüyü de bir 

tır. :Paçavralarla örterek saklamış-

'l'ahk·k 
~ıtı İlk ı at neticesinde Madam Len-
t('tbıt b~ltadan sonra derhal öldüğü 
1 . edılıniştir. 

ıfa~.n.garibi, katil kadının kocasının 
1.1~·sıd· 

~tı ır. Bu adam ifadesinde, ka-

dllğu~ her şeyi yapmıya kadir ol
u Ve bu hftdi~eden sonra ken-

--:- - tur. Motör fabrikalarile milyonlara 
Bir hafta evvel Cezayirden Go- ••••11
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eland .. isimli tayyare ile harek;t e- ~ Kum deryası için-g sahip olan Mistres Delfin'in girdiği 
~ • • •• ~ yeni bir aşk macerası yüzünden Jak 

derek sahrada düşen ve akibeti hak- - de bent kım gore· - d" ~ ~ı Dövil'in muhabbetine mukabil ort 
kında hiç bir haber alınamadığı için ~- bı·ıı·rdi, tamam ile ~-=yüz bin_ İngiliz li_r_ a.sı.tedi_ye etmesi la
ismi heyecanla matbuata ve ajans-

~ •• • • • ~ zımgelıyordu. Dovıl'ın bır karısı var-
lara akseden tayyareci cDuchene> = umıtsızdtm -

~ • ~ dır. Jodit ismindeki kara gözlü bu 
nihayet bulunmuştur. Bu meşhur "'"""""'"'"'""""ıııııı111111111111uıııııın1'"'"'"'"""'""""'' k d b" . ı· t"d" genç a ın, ır sınema ar ıs ı ır. 

tayyareci, başından geçen korkunç Haber vermek için işaretler ettim, Mahkemeye müracaatle kocasının 
macerayı şöyle anlatıyor; d·v· 

büyük bir ateş yaktım. Fakat, bil - kendisine şimdiye kadar göster ıgı 
c- Geçen çarşamba günü Ceza -

yirden cGoeland.. isimli tayyareme 
binerek hareket ettim. Yalnızdım. 
Maksadım, cEl bolea.. ya gitmekti. 
Fakat hareketimden 5 saat sonra çı
kan bir sakatlık beni inmiye mecbur 
etti. Etrafı kesif bir sis almış oldu
ğundan yeri göremedim ve ineme -

yük kum denizinin içinde kaybol • muhabbetin ~oğum_uş ~lr~asından 

k .. ··k b" oktadan başka bir dolayı zarar zıyan Jstemıştır. Genç 
muş uçu ır n . . . . "dd" d . sınema artıstının ı ıası şu ur: 
şey değildim. General Denaın beni K o·· ·ı · b" k d ta . . . c ocam ovı zengın ır a ın -
görmedi, üstümden geçtı, gıttı. rafından pek kıymetli hediyeler al-

o vakit, büyük bir ümitsizliğe düş- maktadır. Bu hediyeler karşısında 
tüm ve tayyareme girerek sabah kah- -ki her biri binlerce dolar kıymetin
valtısını hazırladım. Benim için ye- dedir- k~ca~ kendini kaybederek 

dim. Makinedeki arıza çalışmasına . d . l parlak bır luks hayatına dalmakta-
mani olmuyordu. Biraz sonra sis a- ni bir bekleyış evresı açı mıştır. dır. Bu yüzden benden ayrı yaşamı-
çıldığı zaman kendimi çöl içinde çöl Büyük bir tali eseri, bu bekleyiş ya başlamış, şimdiye kadar bana gös

( 

G o eland tayyaresi bulutlar arasında 

olan büyük bir Bcrg sahrasının ü
zerinde buldum. 

Oraya inmek demek, susuzluktan 
ve açlıktan ölmek demekti. Makine
min müsaade ettiği derecede sür'atle 
bu çölün dışına kaçmıya çalıştım. Sa
at 7 yi 10 geçe biraz yeşillik göre -

çok sürmedi. Ayni gün akşam üstü 
kum der~asının içinde küçük küçük 
kımıldayan noktacıklar belirmiye 
başladı. 

- Bir scrab olmasın?. 

Dcmiye kalmadı, noktacıklar büyü-

dü ve, bana bir kervan teşkil eden 
rek oraya indim. Fakat bu inişim . .. .. .. 
pek de kolay olmadı. Makinem ve develer halınde gorundu. Bu ker -
ben, çok şükür küçük hasarat ile kur- van, kuyuya doğru geliyordu.. He
tulduk. İndiğim yerden tahminen bir men koşarak karşıladım. Beni büyük 
kilometre uzakta bir kuyu vardı. Bu bir tazimle kabul ettiler. Onlarla be
da hayattı. 

NİIIA YET BİR TAYYARE 
GÖZÜKÜYOR 

termekte olduğu muhabbet soğu -
muştur. Onun için ben de tazminat 
istiyorum.> 

Amerikan gazctelerjnin yazdığı de
dikodulara bakılırsa, Jodit bu dedi
koduları da mahkemeye verdiği is
tida~a kaydetmiştir. Eğer inanmak 
Jazımgelirse Dövil'in isim gününde 
Mistres Delfin kendisine tam 5,000 
İngiliz liralık hediye vermiştir. Fa -
kat böyle bir hediye almış olduğunu 
Dövil inkar etmektedir. 

Mahkeme bunları dinlemiş Jodit'in 
talak talebini kabul etmiştir. Jodit 
şimdi kocası Dö"·ilden boş düşmüş -
tür. Fakat bu kararın kat'i olabil -

fi'- S O N T E L G 'f A i= - 9 Blrlncltetrln 937 

D ünya da g örmey e alıştı <:ı ı m ız tuhaflı k lar az ae<:Jlldir • 
Almanyada da en güzel bakış müsabakası yapıl• 
m ı ş ve y uka rdakl Bayan b lrlnclllÇ'JI kaz~nmıştır. Bil· 
m eyiz. h a k ika te n bu güzel ff ad ı n aynı z amanda da 
g ü z el bakan b ir bayan mıdı r ? 
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Lilyan Harveyin yeni bir filmi 

Fanny Elsler 
Bu filmde Alman yıldız bir 

şaheserdir 
Bundan 100 se-
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l"crcDmo •• tktlbu hakkı aıabfuııdur 

Kokain köşelerinde ... 

1 HiKAYE f 
DÜDÜL 

Çiçeklerin diB 
( 4 üncıZ salıifeaen devam ) 

cMosyö 16 Baron, ilk önce şunu 
söyliyeyim ki, işler yolunda gitmedi. 
Bu da sizin için çok iyi oldu. zira bu 
işde kazanan sizsiniz. Bu mahut 
Frans Şarm tahammül edilmesi gay
ri kabil bir kadın. Cadde tarafında, 
bir apartmanın ılk kntında oturuyor. 

K k • . k I k d n yerde ku··çü k İki tane insan azmanı erkek uşağı o aınsız a an genç a 1 ' var. Önlerinde küçücük dantelli gö-

beyaz bir oz parçası gördü, hemen atıl- ğüslükleri olan ıki kadın hizmetçisi, 

dı, tırnak erile kazıdı, burnuna çekti. lbir ele şoförü var. Şoförile tanıştım 
ve konuştum. Adı Sipriyen. Bana 

alırlardL Paketlcrın fiatı (10) ku • 
ruştu. Sonradan (25) kuruşa kadar 
çıktı. Her pakette bir gramın (8) de 
l.ıiri kadar kokain vardı. Bu da tebe
~ir, pirinç unu, manto! borike karış
tırılmış bir c mal > dı. 

Barlarda, kokainin şişesi iki bu • 
çuk lira ile 4 buçuk lira arasında sa
tılır, enayi müşterilere on, on beş li
raya kadar sokulduğu olurdu. 

Kokain satıcılnrı meydanı serbest 
buldukları içın, (kokain klüpleri) 
bile açmışlnrdı. Buralarda zavahiri 
kurtarmak için içkı satılır, dans e
dilir, fakat hususi localarda kokain 
çekilir, satılır, aJınır, ikram edilirdi. 

Bu gibi yerlerın biraz lükse omuz 
verenleri olduğu gibi bayağıları dn 
vardı. Bunlar, evlerın bodrumların
da, dar sokaklardaki küçük dükkan
lurdı. Burada kadehi beş kuruşa vot
ka satılır, biranın kadehi on kuruşa 
içılirdi. Bir jiŞ kebabı beş kuruşa sa
tılırdı. 

Buralara kimleı· gelmezdi? .. 
Muharrirler, şaırler, ressamlar, 

musikişinaslar, her akşam burayı zi· 
yaret ederler, burada sabahlara ka
dar otururlar, şarkı söylerler, nük
teler savururlar, gülerler, eğlenirler, 
kokain çekerler, ve hatta sızarlardı. 

İlk zamanlarda, bunların rağbet

lilerinden birisi ve biraz lüksü (Bi· 
babo) idi. Sahibi uzu,n boylu, terbi
yeli, nazik bir adamdı. Uzun, dik ve 
sarı bıyıkları vardı. Tıpkı eski Al • 
manya İmparatoruna benzerdi. Bu-
nun için ona : 

- İmparator! 
Diye ad takmışlardı. 
Sonraları, meşhurluğu, Rumeli ha

nının altındn ve Ağacamiinin arka 
sokağındaki küçük (Şaşlık) aldı. 

(Şaşlık) ne midir? 
$öyleyim: Petko adlı bir Rus 

ile, san'atkar aşıkı, artist meftunu 
uzun boylu, sarı saçlı karısının işlet· 
tiğı dükkanın, ktiçük meyhnnenin, 
kokain klübünün adıydı bu!.. 

Pastacılarda, sokak köşelerinde, 

Beyoğlu caddelerinde, Bursa soka
ğının içinde, Yeniyol sokağında, To
kntlıyanın önünde, bar kapılarında, 
Petrograd pastanesinin önünde, A
rabacı sokağında, perakende kokain 
ve heroin satanların içinde bugün 
surünenler olduğu gibi, otomobil a
lanlar, bar açanlar, apartıman alan
lar da vardır. 

Kokain, memleketimize yeni yeni 
yayılmıya basladığı zaman, yavaş 

yavaş büyük \•e kibar evlere kadar 
girmişti. Şişli sosyetelerinde, Beyoğ
lunun en lüks apartımanlarında. 
genç kadınlar, zengin delikanlılar, 

yeni mirasyediler birer (kokain kö
şesi) yapmışlnrdı. Toplu bir halde 
eğleniyorlardı. 

Bu, adeta bir delilik gecesiydi! 
Kadın, erkek misafirler ev sahibi

ıı.in ikram ettiği (koko) yu - kokaine 
böyle derlerdi - çeke çeke neş'ele -

Noı 
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Şimdı bu suale cevap verebilir misi
. ? mz ... 
Perlon bir an şaşırır gibi oldu. 

Sonra: 
- Senter ile, dedi, bir kadın me

selesinden aramız açılmak üzere idi. 
O gün gidip kendisile kat'i olarak bir 
görüşme yapmak niyetinde idim. 

Tabıi, bir şey görüşemedik, zira, ar
kadaşımız \'urulmuştu. Ancak iki üç 
eün sonra görüştük. Şunu da ilave 

edeyim ki. eve arkn knpıdan girdim. 

Lnkin :girmeden evvel, bu görüşme· 
nın belki aramızı bozacağını düşü-

nirler, sarhoş olurlar, her şeyi fev
kalade güzel, tatlı görmiye, duymı
ya başlarlardı. 

, Karşılarında oturan yaşlıca bir 
kadın, gözlerine dünya güzeli görü

nür, birkaç tutam kokain aldıktan 
sonra, içkiye koşarlar, şarapların, 

şampanyaların ibzalii seyelanı için
de biribirlerinin kucakla.r.ına atılır

lardı. 

Fakat bu hale gelmek güçtür. Ko
ko nihayetsiz bir halde elforinde bu-

lunmalıdır. Az olmamalıdır. Eğer 

azsa, henüz kendine yarımyamalnk 

malik olanlar deli gibi her tarafa sal
dırır, (koko) arar, yerde küçük be-

yaz bir toz parçası görseler tırnakla
rile kazıyarak burunlarına götürür -
ler. 

Bu bir nevi deliliktir. (Koko) bu
lamayınca ağlayan, saçlarını yolan, 
başlarını duvarlara vuranlar çoktur. 

Kokain iptilası o kadar müthiştir 
ki, insanı her şeye sevkeder. Mısırlı 

prenseslerden biri, artık piyasadan 

(kokain) bulamayınca, İstanbulun 
meşhur doktorlarından birinin reçe

tesini bastırmış, imzasını çok güzel 
taklit ederek, her gün bir reçete ile 

!stanbulun muhtelif semtlerindeki 
muhtelif eczanelerinden. ecza depo
larından (kokain) almıştır. 

(N.) adında bir nrkadaşımız da, 
akrabalarından bir doktorun reçete 

knğıtlarını bastırmak suretile uzun 
zamanlar eczanelerden (kokain) ve 

her şeyi anlattı: cBerbat, diyor, üç 
otomobil. biri 8 silindirli, şehir dahi
linde gezmek içinmiş. Ortancası 

Otöy - Loşana gidip gelmiye mah • 
susmuş, küçüğü de spor ... ~ Hem 
söylendiğine göre geçimsiz, vah • 
şi, kavgacı imiş!. Hani insanın erkek 
diyeceği geliyormuş... Direksiyona 
geçer geçmez, ne kadar telgraf di -
reği, havagazı feneri direkleri varsa 
yerde imiş, mağaza vitrinleri tuzla 
buz oluyormuş ve bu kadın, işte hep 
böyle imiş. Otomobiline davet ettiği 
bir bayın, günlerce istintak dairele
rinde şahitlik etmekten canı çıkar • 
mış. Öyle zannediyorum .ki, siz istin
tak ciairelednde şahitliği sevmezsi-
. ' nız ... 
Mesnil baronu, bir kadeh daha yu

varladıktan sonra ağzını açtı: 
- Yani, şu kadın, enikonu oto • 

mobil meraklısı imiş değil mi? 
- Hem de nasıl, l\Iösyö lö Baron, 

hem de nasıl, azılı meraklılardan 
imiş. Şimdi üç otomobilini de değiş
tirecekmiş. üçünün de radyatörleri 
bozuldu diye ... Şoförüne demiş ki: 
cBu sefil öküz arabalarını bir daha 
gözüm görmesin, bana en pa • 
halı ve en son model otomobiller a
lın ... 

Şoför. nerdeyse küplere binecek. 
Fakat yeri iyi olduğu için kalıyor. 
Ayda üç bin Frank, seyahatte yeme 
içme de ev sahibinden ... 

Baron çatlak sesile bağırdı: 
- İyi, anladık ... Sen bana otomo

bil hikayelerinden başka hiç bir şey 
anlatmadın! .. Davetimi kabul etti mi 
bari? .. 

(morfin) almanın kolayını bulmuş- Baronu, sevgilisi kraliçeden soğut-
tu. Hatta, bu genç, daha ileri gitmiş, tum, zanneden zavallı Düdül, şaşa • 
aldığı kokainin, morfinin fazlasını, I ladı, adeta cesareti kırıldı: 
İstnnbulun meşhur zenginlerinden ı - Bu kadın, sizin için iyi bir av 
birinin kızına çok yüksek fiatla sa- değil, Mösyö lö Baron. Emin olun, 
tarak, para da kazanmıştır. 

1 
İrma, bana onun için; cFena• kadın, 

(Devamı. var) ldedi, İrma onun oda hizmetçisi. Hem 

NOT: 
geçen gün İrma bisiklette geziyor -
'muş. mahut kraliçe onu pencereden 

Küçük Ali imzalı mektup sahibine: görmiiş; ,seni hınzır kız seni, bir 
Mektubunuzu aldım. lltifatınıza dnha böyle caddelerde iki tekerlek 

teşekkür ederim. Eserim iddialı bir 1 üstünde cambazlık yaptığını gör -
yazı serisi, bir san'at eseri değildir. miyeyim, diye barbar bağırmış, son
Fakat eski İstanbulun milli, mahal- ra da: 
l~ hususiyetlerini göstermesi itiba- 1 - Bu pis bisiklet, ancak lokanta 
rıle enteresan tarafları da \'ardır. kapıcılarına layıktır, demiş! 
Ve hemen şurasını ilave edeyim ki Baron, üçüncü kadehi de yuvarla
yazılarımda hıç bir zaman hakikat- dıktan sonra bir kadeh daha doldur
ten uzaklaşmadım. Yazdığım vak'a- du ve bunu Düdül'ün yüzüne fır -
ların hepsi doğrudur. lattı: 

Eski esrar kahvelerinden bahse • 
derken, Tophanede bir esrar kalwesi 
işleten Küçük Alinin adını yazmış
tım. O yıllarda, sizin de Tophanede 
kahve işlettiğinizi, fakat dükkanı • 
nızda esrar satıp içirmediğinizi ya
zıyorsunuz. 

İsimlerin, Jekaplıırın biribirlerine 
benzerleri çoktur. Benim bahsetti • 

1 ğim Küçük Ali'yi benimsemenize 
hayret ettim. Maamafıh iltibasa ma
hal kalmamak üzere, bu noktayı tav
zih ve işaret ediyorum. 

M.S.ÇAPAN 

!dakika kadar öylece düşünüp kal • 
dım. 

- Ya ... Bu nokta ço kmühim. Zi

ra, on dakika içinde çok şeyler ola • 
bilir. 

- Ben seni, otomobil masalları 

anlatasın diye. kraliçeye büyük elçi 
olı:ırak göndermedim, dedi, söyle, 
evet mi dedi, hayır mı? .. 

Düdül tereddüt bile etmeden ce
vap verdi? 

- Sizin adınızı işitince; 
yen!-. diye bağırdı. 

Baron gülmiye başladı: 

cKat'iy-

- Bu orijinal hiddetlere bayılırım, 
dedi. Hafifletmek için ona üç tane 
ve yepyeni otomobil alırım, olur bi
ter. Şimdi sen, şu parayı al, git ona 
bir kaç bı.iket şakayik al, ve benim 

- Bir otomobile atlayıp hava mey
danına gittim. 

- Sizi oralarda göremedim. 
- Tabii göremezdiniz. Zira yolda 

otomobilin lastiği patladı. İndim, bir 
başka otomobil aradım ve tayyare 
meydanına geldiğim zaman halk da
ğılmıya başlamıştı. 

-Ya! .. 
Müfettiş bu ce\•abı hiç te tatmin 

edici bulmamıştı. 
- Tabii otomobillerin numarala

rını almadınız. 

- Tabii almadım. 
- Peki, geç kaldığınızı gör'ünce 

ne yaptınız. 
- Eve döndüm. 

; Vorobeyçik düşünüyordu. Deli _ - Yine otomobille mi? 

kanlı saınimi olabiliaii. Bu takdirde, - Hayır, tramvayla. Zira... Ben 
zengin değilim. 

ilk tahmini gibi, katil dnmdan kaç-

mış olabilirdi ve sebebi de şimdi an-

laşılıyordu. Lakin, aksi de olamaz 
mıydı? 

- Peki, dedi, şimdi şu noktayı i

zah edelim. Tinyolun avdetini tele-

- Elbet te olacaksınız. Eğer Allah 
ömür verirse. 

- Hayır. Senter ile ilk görüştü -
ğümüz gün, arkadaşlarımızın serve
tine ortak olmak niyetinde olmadı
ğımı bildirdim. 

nerek bir haylı tereddüt ettim ve o- fonla haber veren siz idiniz. Bana - Peki amma, bundan beş sene 

rada, arka kapmın önünde, bir on telefon ettikten sonra ııe yaptınız? evvel aranızda yapmıs olduğunuz 

ltalya aleyhine 
Bir büyük plan 
Hazırlanıyor 

( 4 üncü sngfadan devam) 

cŞu meşhur nota daha gelmeden 

1 
evvel vücude ~tir ilmek ist~nen şan
taj havası da gösteriyor ki, Ispanya-

1 daki vaziyeti düzeltmek için iyi bir 

1
11 Memlekette Son Tel~ 
Çavuş üzümünü yersiniz amma, 

nasıl yetiştiğini bilir misiniz ? 
haleti ruhiye. ile hareket edilmemek
tedir.> 
İspanyadaki cgönüllü> Ierin geri 

çekilmesi bahsinde İtalyan matbuatı 
sinirlenmekten kendini alamıyor. 

Gene cTribuna• diyor ki: c Vatan -

'

siya hükumeti girişeceği taahhüdü 
ifa hususunda hiç bir teminat vere
miyccektir. Bilhassa bütün cepheler-
de milliyetçilerin tazyikı arttığı şu 
günlerde bu teminatı veremez.• 

Görülüyor ki, faşist matbuatt Fran-

r 
1 

-- -----
Hele Yenidünya karpuzları 

konun yeni bir harekete girişerek v:ı- Tekfrdagın denizden umumi manzarası 
ziyeti kendi lehine çevirmek istedi -
ğini sakhyamamaktadır. Eğer Fran- ' Tekirdağ, 28 (Hususi) - Tekirdağ, ''hayvanatı ve toprak verilmiştir '/t 

Marmara sahilinde bağları ve bos • Doğduklarındanberi hep esaret ,.., ko böyle müsait bir \'aziyet ihdas e- n .,~ 
derse, İtalya Hükumeti de Fransa tanlarile meşhur güzel ve şirin bir işkence altında inim, inim inlıye r· 
ve İngiltere ile ona göre müzakereye şehirdir. Teldrdağında yetişen cÇa- vatan hasreti çeken bu sevgili ~~IJJ 

vucı. üzümünü, öyle zannediyorum deşler, anayurda ka\·uştukları ~ ... 
girişecektir. ı.- hl" 

ki, bilmiyen yoktur. Sonra, Tekirda- pek büyük bir sevinç içinde bll .,j• 
Bununla beraber, ortalıkta nik • dnrı " 

ğın cYenidünya. tabir edilen kar - makta ve bu yeni hayatların .• 
binliğe müsait bir hava yok deg .. il • · ktedır 

puzları her tarafta ve bilhass~ Istan- yadesiyle memnun görünme 
dir. Ancak bu nikbinliği ifrata var-
dırmak da doğru olmıyacaktır. İtal- bu1da büyük bir rağbet kazanmıştır. ler .. 

Burada yt-tişen üzüm, memleketin 
yanın, Londradaki Ademi Müdnha- · b • 
le Komitesi haricinde bir müzake • " ıhtivacına yettiği gibi, yaş olarak [s- Do··rt yu··z ın 

tanbula da sevkedilmekte ve büyük reye girişeceğine htimal verilmiye -
bir kısmından da şarap yapılm:ık • • •ı• l• 

ceğini faşist gazeteleri tekrar edip tadır. ıngz lZ lTQSl 
durmaktadır. 

Bunlar bertaraf ... Yalnız bir nok- 5950 kilometre murabbaı büyüklü- ( s incf sayfadan nfl:vanı t t· 
ta var ki, onu faşist mehafili sakla • ğünde olan Tekirdağın etrafiyle be- kadınlar gibi yaşamak isterırn· ı:Je 

raber nüfusu, 195 bindir. Yalnız, f ıl:ı 
mıyor: Berlin Hükumeti sözde hal- ki bizi Amerikada erkekler !l te 

merkezin nüfusu, 14500 dür. Çorlu, martıyorlar. Lakin bız de erkek., •. 
ya hükumetinin vereceği kararın ü- Hayrabolu, Malkara, Saray ve Şar- şımartırız. Hulfisa biz kadınlar. "" 
zerinde müessir olmamak şartile köy kazaları \'ardır. 
kendi düşüncesini saklamıya lüzum Şehirde: her yıl İstanbul ve Edirne yıf bir cins mahluklarız. d 11111 

g- · t' 1t ı a e ·1e ·· Böyle ask vu ... ziinden bir k3 \ .... ormem~ ır: a yay v rı n muş- liselerine olgun talebe yetiştiren fe- • h1'ıı1" 
terek nota kabul edilir gibi değil - yizli bir orta okulla, 7 ilk okul. bir bu kadar cesim l}ir paraya mn klldJr 
miş!.. Çünkü Almanya, müzakereden halkevi, iki banka ve zirai kredi koo- oluşu. Amerikada da şimdiye · 
h~rıc kalacak diye Berlin Hükumeti peratifleri mevcuttur. görülmüş şeylerden degıldir. b , 
t ı . ·1· fıt taJyayı yalnız başına ngiltere ve Tekirdağ, ehemmiyetli bir ziraat Parayı verecek olan Ingı ıı aifl1' 
Fransa ile üç köşeli bir konferans memleketidir. Her yıl külliyetli mik- rikatör kadına gelince, knpısı d}{ıııı' 
akdine muvafakat etmiyormuş ... Bir tarda harice zahire scvkolunur. Bu kapalıdır. Ne giren var, ne. çı dıtcr 
de Almanlar, !İtaJya aleyhine çok ihracat meyanında bilhassa kuşyemi ı Bakalım, para ne vakit tc:ıhsıl e 
vasi bir plan hazırlandığını ileri sü- İstanbul vasıtasiyle Avrupaya gön - !::~~'. .............................................. . 
rerek Romanın mızarı dikkatini cel- derilir. Kuşyemi ticaretinin memle - I -
bediyorlarmış. Bu pHina göre İtal - kete bıraktığı kazanç, diğer zahire-

1 
R A D Y O 

yayı Almanya tarafından ayırmak, lere nazaran daha büyüktür. 
yalnız bırakmak, ondan sonra isten- Bundan başka, Tekirdağından ha
diği gibi idare etmek ... İşte, bilhassa rice çok miktarda sığır, beygir, ko- BUGÜNKÜ PROGRAM 

İngiltercnin maksadı bu imiş... yun, keçi, kümes hay\•an:ıtı ve bun- Akşam neşriyatı: 

İtalyanın Ademi Müdahale Komi- ların mahsulleri gider. Saat 18,30 plakla dans n1ll ıit ,.... 
tcsi haricinde konuşmayı istemeyişi Tekirdağın mühim bir kazanç 19 İnci tarafıııdan turkçc şan. P . 
de o komiteye dahil bulunan Alman- membarnı da beyaz peynirle, kaşar no refakatile, 19,30 Konferaıı : P 

d 1 k · · d" peyniri tec:kil eder. Her sene Tekir- ı d /1 ya an ayrı mama ıçın ır. ı tor Ali Şukru tarafından (Yen 
· dağın peynirden temın ettiği kazanç rı Bu yazılan satırlar rngiliz - Fran- muş çocuklarda ilk on beş gu b. 

pek büyüktür. e 
sız müşterek notasının başlangıç dar dikkat olunacak noktalar "·ft'll' 
safhalarına taalluk eden işin iç yü - Şehirde mi.iteaddıt un fabrıkaları, kım hususiyetleri), 20 Cemal I{ıı ıJ 
züdür. Bundan sonra gelecek olan bir tane şarap ve ispirto fabrikası ve ve arkadaşları tarafından Türk rı , 

bir de elektrik fobrıkası vardır. öıtl ' 
telgraf haberleri ne olursa olsun, bu 

8
. k ld b . R sikisi ve halk şarkıları, 20,30 004 

mektup, her halde o kısa telgraCla- ır aç yı an erı omanya ve R t f d lcV " . . ~ ıza ara m an arııpça soy • 
rın vereceği malümatı izah mahiye- Bulgarıstandan Tekırdagına akın, fıflO 
tinde kalacaktır. lakın gelen göçmenler, vilayetin muh· Bclma ve arkadaşları tara ( • 

· telif kazalarına iskan edilmi>:, Cum-
1
Türk musikisi \'e halk şarkılJrı , · Meselenin iç yüzü Ttalyanın yal - ., p.ı~ 

k 1 k huriyet hükümetinin büvük gav - a~·arı), 21,15 orkestra, 22,15 ıı 
nız a ına tan l'ndişt-sidir. - " " 
~==~=~=~~~~---===»-"!!!!9 retleriyle \'e yüksek himmetlerıyle ve borsa haberleri ve erte~ı gti J 

kendilerine ev yapılmış. ıhtiynçla - 'programı, 22,30 plakla sololrır. o?" tarafımdan kendisine götür. Şaka -

yikler, benim çiçeklerimdir, ona gi
der gitmez, benim tarafımdan gel -
diğini anlar: 

rına göre yemeklık, tohumluk. çift ve operet parçaları, 23 son 

Ve Düdül elinde bir bin franklık 
olduğu halde uzaklaştı. Hiddetten 

kuduracağım zannediyordu. Kapıda 

duran. küçük kapıcılardan birine: 

- Al şu on frangı, dedi, köşe ba
şındaki çiçekçiye git, oradan bir kaç 

buketlik menekşe al -menekşe be -
nim çiçeğiındir.- bisikletine atla ve 

Foş caddesinde 120 numarada oturan 
kapıcının kızına götür. Mesele hep 

ayni. Hem benim tarafımdan geldi
ğini o saat anlar .• 

Eaş, diş, nezle, grip, romatizma 
r1lann1zı derhal keser. İcabında 

ve biitün ıı~· 
.. d .. "' gun e uç 

şe alınabilir. 

İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakın11111' 

anlaşma mucibince buna mecbur 1 - Peki amma Tinyol öldii mü? 
değil misiniz? - Evet, öldü. Biraz evvel cesedinin 

- Hayır. Hiç bir kuvvet beni böyle tayyare meydanı civarında bir hen-
bir taksıme mecbur edemez. dekte bulunduğunu haber verdiler. 
Müfettiş, delikanlının verdiği bu Arkadaşınız gelir gelmez kaçırılmış 

cevaptan memnun olmuştu. Lakin ve her halde onu kaçıran, içine bin
bunu hissettirmedi. Vazifesi icabı, diği otomobilin .şoföriı olacak. Ken
suallerine devam etti : disi iki kurşunla \'urulmuş olarık 

- Sizin söylediklerinizi ispat ede- bulundu. 
cek vaziyette şahitleriniz var mı? - Zavallı Tinyol! Ne müthiş. 

- Hayır. Kendimden şüphe edil- - E\•et. Ne yapalım? Zavahir si-
diğini bilseydim) nerelere gittiğime zin bu cinayetlerde alakadar oldu
dair şahitler tednrik edebilirdim. ğunuzu gösteriyor. Şahsan buna i-
Liikin... nnnmamakla beraber ... 

Vorobeyçik bu cevabı alacağını bi- Delikanlı başını kaldırdı: 

liyordu. Bununla beraber yüzünü - Peki, dedi, vazifenizi yapınız. 
ekşitti ve: Yalnız müsaade ediniz otelime kadar 

- Mösyö Perlon, dedi, maalesef, gideyim, bazı eşyalarım var. Onları 
sizi burada alıkoymak mecburiye - muhafaza altına alayım ve bana pek .. 
tindeyim. pek yakın birisine telefon edeyim. 

Perlon'un rengi sarardı: - Buradan telefon edebilirsiniz. 
- Beni.. diye kekeledi, tevkif mi Eşy&lannıza gelince, bir polis giin-

edeceksiniz. deririm, alır, getirir. 
- Bu elim mecburiyet altındayım. - Hayır, hayır. Bizznt gitmem la-
- Fakat ben masumum. 1 zım. İsterseniz sizinle gidelim. Her 
- Olabilir. Lakin Gerniko ile Tin- halde bunu benden rcdd.edemezsi-

yol'un katli hadiselerinde fazla med- 1 niz. Hem belki kapıcı. dün akşam 
haldar görünüyorsunuz. Aksini is • geldiğimi görmüştür, oıw da sorarız. 
pat edene kadar... ! (Devamı var) 

l 

Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bu akşam saat 

1 21 de sA~ 
Sar.atkar NAŞIT ve CEMAL.. 

birleşiği operet teınsilı l 
Şeyhin oğlu operet 'pt 

DRAM: 
Yazan: 
Shakespeare 

• • 9 ,)lf' 
lstanbul Bel~ııf' 
Şehır Tiyatro ,j.J 

sant 20-30 iflt~ 
Kuru Gilt 01~ 
3 perde 16 tıı cf. 

Türl<~c~ 
M· şıı 

• • 'f!'.# 
ISTANBUL aEt..f~~StJ 
ŞEHiR 11'f.41' 

saat 20·30 ô' 

OPERET: 

Yazan: 

Tokıll ... e~ 
ı.ow 

5 perde e'' d 
ruri(Ç ,., 
C'kfel • • ıı' 

M'tı 
Pazar günleri 15 30 da 

Edvar Burde 
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!\'lücadele_de nih~y~t ~miralin 17 senelik L8cive t -
ın ve ıradesı akım oldu forma ne er a 

a 
9 

Fi/otila komodoru Hakkı 27 Teşrin tarihli 
porunda filoyu nasıl anlatıyordu?. 

ra-
• 

bolde Fenere, Galatasaraya tehlıkeli 
rakip olmuş diğer birinci küme 1-.lup 
lcrini bir defalar yendiler. 

• • 
ıçın Donanma tamir 

Uzun zamandanberi spor yazısı 

yazmak sporu methetmek, sporcu
luğun ~öğı.is kabartıcı semerelerini 
görmek istiyordum. Fakat bu isteğim • b 

1 
· 1 Balkan güreşlerinden sonra yapılan 

ısta n U a ge iyor güreşlerden kazanılan zaferle yerine 
gelmiş oldu. Bugün beni yazı yaz • 

Yüzücü Kasım, Kavaktan Adava 
kadar yüzerek ilk mukavemc.t re -
korunu tesis etti. 
Güreşte Kenan, Emin milli takım

da yer aldılar ve galibiyet kaz, n -

dırdılar. ih [Donanma BC1§katibi Binbaşı Bay 
~~nı~ izahatı devam ediyor. 

1 ttt'tin muhaberatı ve §iJrelcri e
~r. de bulunduran, Amiralla teması-
9~ en Yakından yapan Bay 11ısan bu.· 
~n d d d kil . e onanmanın kuman an ve-

,./ tle Bahriye Nezareti.arasında t a
g ır ı:e eksikleri telıifi bakımından 
t: eçe~ mücadeleyi ve buna müteallık 
cs<ııki veriyor.] 

• • 
do- liarp patlamış olmasına rağmen 
'l' nh~ına kumandan vekili Amiral 

a ır•ı 'b d ki .. e .oahriye Nezareti arasın a-
l"rı lllucadelc bitmemişti. Ayni za .. 

anda d .. "t k d~ 
1 

onanmanın cuzu am uman-
l"rı<Ql arı da mütemadi rnporlarile ta
lı:~r, ıslah, ihya istiyorlardı. Filotillii 
llo lllınodoru Bay Hakkı'nın bir r a .. 

{: bunun en bariz vesikasıdır. 
tığ ~rapor bütün vaziyeti aydınlat
"' 

1 ıçın aynen vermek efkarıumu-.. ııyc\, · • 

' 

Barbaros topçu kumandan yüzbaşı 
2 4 tüklerin önü nde 

-

Şeref 

dırmıya scvkeden ne oldu biliyor 
musunuz? Sızc söyleyeyim, siz de 
benim duyduğum sevinç dalgasını 
tatmış olunuz : Kasımpaşa Spor Bir· 
liği 17 yaşına girdi. 

Bunun manasını K.asımpaşayı ya
kından tanıyan, onunla alakadar o
lanlar çok iyi nnlarlnr. 

Fenerbahçenin yıldönümü büyük 
programlar, çeşit çeşit spor hareket
lerile kutlandı. 

Galatasarayın 33 üncü yıldönümü 
herkesi alakadar etti. Gazeteler en 
az bir sayfalarını buna tahsis ettiler. 
Mecmuaların neşriyatı ayrı ... 

Bugün birer birinci sınıf futbol -
cü olan Faruk, Kadri, Lebip, Kusım-
paşadan yeti~ işlerdir. . 
Kıymetli hakemlerimizden Nurı Bo 

sut, Ahmet Adem Göğdün Kasımpa
şa klübünde spor kıymetlerini art
tırmışlardır. 

Nihayet birçok sporcu genç Ka -
sımpaşa Spor Birliğinden yetışmiş-

K IJ rd 1 S ay Kerl rn tir. ıymet arec Kasımpaşanın yapbğı ve bize &ôs-
şampiyon oldu. O zaman ikinci kü- terdiği bu \•arlık her halde ıleride 
mede Pera, Kurtuluş, İtalyan takım- daha fazla artacaktır. Kasımpaşa gu
larile, bu sene birinci kümede aynı- reş şubesi en fazla çalışan bir teşek-
yan birçok klüpler en kuvvetli ta • küldür. Lacivert - Beyazlılar başka-Bütün bunları neden yazıyorum, · 

1 kımlarilc yer almıştı. ları gibi yetişmiş şampıyon arı ara-
biliyor musunuz? Genç takım, bütün birinci küme larına alarak övünmemişler, bı.akıs 
Kasımpaşayı anlatmak, onun kıy- klüpleri içinde şampiyon oldu. o se- ~ampiyon yetiştirip başkalarına hc

mctini daha doğru ve bitaraf bir gö- neyi müteakıp yine Kasımpaşa genç diye etmişlerdir. 
rüş1e yazmak için... takımı Fenerba]1çeden bir puvan a- Kasımpaşa Spor Birliğinin 17 rıci 
KASIMPAŞA NASIL KURULDU? şağı olarak ikinciliği kazandı. yılını tebrik ederken kendılcrındrn 

<ıl " 1 tenvir bakımından faydalı 
<ır. 

!lap or Şudur : 

mu1ıriplerden de emniyet ile yirmi 
milden rlycıde sür'at istihsali müm
kün olamaz. 

Kasımpaşa, Türk bahriyelisinin O zaman genç takı~l~r . lik~?de ayrılan arka~aşlarım klı.ipte topla-
tijade mahdut kalmaktadır. Torpi- doğduğu yerdir. Türk bahriyelisi Kasımpaşadan başka ıkmcı kume malarını tavsıye eder, çok uzun .yıl-
do husıısatına gelince, binnisbe asa- sporcudur ve doğduğu yerde spor klübü yoktu ki, Kasımpaşanın bu lar ve muvaffakıyetler temcnnı e-

noN.4NMAYI HÜMAYUN KU
MJlNDANLlGI VEKALETİ 

rı terakki me§1ıuddur. Torpidoların yapar. muvaffakıycti şayanıdikkattir. deriz. 
Nezdi alii kumandanilerince mü

sellem olduğu veçhile bu sınıf sefa
inden beklenilen hizmet tüzu. -
mu anında kudreti mihani -
kiyclerine istinaden kemali emniyet-

sür'at ı;e mu1ıarriklerinin tas1ıih ve Kasımpaşa klübü, hiç bir yerin Kasımpaşn, bunlardan başka fut- 1\1. K . 

ALiYESiNE tanziminc müsait mahal ve mevki haiz olmadığı bir vasıfla kurulmuş e e e e e 
8 '.l' • • 28/654 l rag~men kemali müskii- oluyor. Fakat maddi sebepler Ka -o mamasına • .. . d h d. Sipahi Ocağındaki konkur ipikler Zatla ciheti seyrini muhafaza edebi- sımpaşayı her gun bır.~z .. a a ez .~ 

len torpidolar ile sefain tiyopları mü- Kasımpaşalılar bu. buyuk manı~ı 
,.., c~rınıevı;eı328 tarih ve 528 nıt
·•ıara ·z 
~ar ı e donanmayı hümayun reja-
<:Jı:rı~c bulunan bot ve mu1ıriplerin 
1lor;h hakkında mütekaddim ra -
rlti an sonra sef ainin bir kısmı. Ba1ı
!Jl.ı:ıı.~<th Boğazında terkedilmi§ o1dıı
ltılertı. elyevm maiyeti kıımanda.
taıı ]fnd? Yedi muhrip ve dört bot
bıtdeh al~ç .Dersaadctte havuza giri~ 

le idaresine vabeste olduğu ve bu 
da 1ıer sefincnin 1nuayyen zaman -
Zarda usulü veç1ıile tekne, makine 
ve esWıasının muayene edilmeleri
ne mütevakkıf olduğu verestei arzü 
izahtır. 

. .. 1 'k 1 d jl feragat ve çalışma 1le bertaraf ettı-cehhezdır. Ve mute ıarrı ıe c ere 
1 er. 

endaht icra edilerek sefain süı;ari- Benim tabirimce csporcu ve çalı-
Zerine kanaaıbah§ addolunacak ne- şan Kasımpaşalılar, tarafından ku
tayiç elde edilmi§tir. Son defa l\Ial- rulan Kasımpaşa 1dman yurdu, önce 
tepe pi§ga1ıında enda1ıt olunan on futbol ve denizcilik, boks şubeleri 
sekiz torpidodan on yedi tanesi top- le çalıştı. 

..... tt ıltıhak ettikten sonra ahvalı 
"'ltnı · • 

i len 1Yclerine dair emir ve talep e-

işte şıı 1ıakayıka nazaran mukad
dem rapordaki arzolmıan kudreti 
mi1ıanikiye ve seyriycdc bir tebed
dül olamıyacağını ve eldeki kuvvetin 
ifrazı tecviz olunamıyacağı faraziye

sinc binaen ı·e bunların sür'ati ha -

Zanarak yalnız bir tane kaybedildiği C. H. Partisinin Kasımpaşa mer· 
muhatı ilmü alemi kumandanileri kezindeki binasında Yerilen iki oda· 

Cln nıaıumat ve mütaleat mezkiır 
f'Vl'Q 
ş01 l zey.len arzolunur. 

t:e 0~ e kı: Filotillayı terkiu eden 
lq>ı cttı beş mil sür'at tecrübeleri 0-

Qll, .~Tnıen destroyerleri ilcaatı za-
llet hı e aleddevam tavzife mecburi-
C'dıld~&ıl 0 ZmUf ve lüzumu kat'i his-

·' tkçe .. , l • l . . " leli • sur at e tamır erı ıcra e-
r~ ,;ırı.den bugün gösterdikleri a-

zıralarına nazaran heyeti mecmua

buyurulmak üzere arzolunur efen· 
dim. - 27 Te§rinisani 328 

Filotilla kommodoru 
HAKKI 

Bundan sonradır ki, Amiral Tahir sile on yedi mil siir'ati gaye 'l:e on üç 
mil sür'at te mu1ıtelifiilcins sejain- bir teşebbüs dah_a yap.tı ve ... nihayet 

· b h · 7 d ·· Bahriye Nezaretı1 Amıralın ırade ve den yanı ot ı:e mu rıp er en mu - ı w 

kk l f ·z ·zz • "-" t' t k'Z inadına mağllıp oldu, hemen bir tel-re ·ep o an ı otı anın su,- a ı e§ ·ı 
eder. Eslihasma gelince Cermen muh- grafla : e be~ebi!c ali tazyik ile sür'ati ga

)f ... ... 1. lenılemez. Ezcu-mle Nümunei ripleri 111iibayaa olunduğu :<ıaman 
...... ,, l • Emrini verdi. Ve .. donanma hemen g ..... 1 uetin son tccru"besı· esnasında uazolunacağı mukarrer o an serı a-

- İstanbula hareket ediniz .. 

.... z İstanbula hareket etti. ılıtıı. ~<::anlarının boruları yandığın- te§li toplardan bazıları her nası sa Bu hareket donanmada da ayni za-
ılı .,..1•1a ".ı.z. istim kazanları ile oıı ye- vazedilemediğindeıı lıcr iki.~ sın. ıf 

.. , su - manda bir hareket uyandırdı. Her-d 9cir 1 at istihsal olunabilir. Ya- mu1ırip1erin esli7ıaca yekdıgerıne 
r ~iı ~eAıi~Zetin 19 teşrinisani 328 ta-, lnazaran ehemmiyetli bir rüçhanı keste heyecan vardı. Muhtelif tah • 
L hır n b minler yapılıyordu. er ılıt umaralı kazanının azı yoktur. 75 milimetrelik top1ar telcs-
'1 . rı a1·tıgw d d'l · ·1 K·mi · Ctıce . ' ın aıı e ı eıı muayene koplu ckros konfend sayh nışanga ı- ı · 

ırı.de ku · k l · y · ~-1.snıı .. vvcı mu aveme erı- !zar ile f'lıÜce1ı1ıez olmasrna 11azaran - unanı yenerız .. 
r ltnii.. nıuhımmini kaybettiği giJ- •ıa muktedir efrat ve zabit yeti§tiri- Kimi : te , ve 1ıem ·1 . 1 k .. :1 

1 1Jenılerinin c.n ı ~tıyat ~ ~ ~ ~~- ızemediğinden, yahut toplamı maka- - Nasıl harp ederiz?. 
.ı tı<.u ed"n şım.dıdcn sıparışı ı~ın nizmcsi icabından olarak ekseriyetle Diyor, fakat, muhakkak ki yüksek 
" r " rapor ·z · · k · 1 1 erıel"i h verı mı§tır ·ı, şu ıa otomatik 1ıareket etmediğinden ve bir mancvi'-·at herkese hakim bulu-l'ııttJı akkınd d h · k" l 1 " ı ten1e1 b l a a ı va ı 0 ması gece ni§angahları sii1mletle Jmllanı- nuyordu. 
ate cıl u unduğundan nazarıdik- .. , . . . (D ) 
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t1,1 <l11tı ~ kesreti istimalden gös - 11 ı-
<1 C)'i 1 •z· ı Şub ıa at emniyeıbah§ olma-
~hincle att 327 ııe 15 Temmuz 328 ta-
"' ezaJı.-Q.?an1 ur etmiş olduğundan 

flrırı.ın s ı · 
ıı caınt . c ameti noktaiıwzarın-

encu A:1 ~~ın bulunduğu ı.:e Mua
% Pc ı lı11enin mukaddema si1·est . rvane v ~ 

<lcı 1Jcı l Yagdanlığı bu defa 1ıa-
tıL Pı nıı t F . l """tın.1- ır. 'akat tarbm ka-
cıraı.:- ""'n bir ta . . 

ı ' bıtı nesının kırılmış o-
t ~ttlıı 90 .. ~tnnıası dakik muayeneye 

Ce ı. "' <.'td' ~. 
''<ısız ,_ ıgınden henüz ne ne-

C 0'«ca~ 
ı . f.1Jreı · V gı "-estirdcmez. 
~}<el ı atani · . 
Q~ e gö, .. 1 Yenın gaz kazan 1ıı-
<lt1ı c!ızJlıi§ ~·c~ arıza mukaddema 

z p claha 1 
1
• c henüz bertaraf e-

ı tı ccruu d. 
1~ • <lort d e e ılmemiştir. Ha-

a ht· C'stroye · 1 -'ıııt..ı ıllı 'Ü • rı ıumayun dtı-
"<lct zerındc b l 

t'eçJıi! hıma 1 v u unarak uzun 
fı tıcı ı e tefti nı dıg ndan ve usulü 
tı>1ze!!lı hugii~ ~; ~uayenc edilmedi
tır l'l'ıez. 13a~ı atı gayei sür'at kes-

~%ı .. , arında 
1ı <ın için . n mahdut kısa 

ll>"cıtaı edılebn~ırnıi be§ mil sür'at 
'h~. On Yedi ,ır~~ de yani faydalı 

.Sn nılı tecavüz edile • 
11 ~er f 
t>ı. tanın flbrikası 1 

1t tı 9rank mu ıriplerindcn 
qeı.ı.,. anınaıör ~aft Yatağı fitili eri
t%ıiliı~ 'naki §aftının kırılması ve 
fl,.n ı~n nesinden bi 

,.~h hısa b. r kısmının 
S<ıt t•etiz:.ta:ıza ile dörd"cr 

'§tır ki bu ~ınıf 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
6 incı keşide 11- Birinciteşrin -937 dedir. 

~üyü~ 200 000 liradır. 
tkramıye: • 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adetmükafat vardır. 
Dikkat: 

alet alan herkes 7-8. Teşrin-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
L ki hakkı sakıt olur. 

ya sıkışan Kasımpaşahlar, biriktir• 
dikleri 5,000 lira kadar bir para ile 
klüp binası yaptıracaklardı. Fakat 
birkaç fenalık anasının faaliyete geç· 
mesi bu güzel teşebbüsü yarıda bı • 
raktırdı. 

Klüpte çalışan her genç biribirini 
kardeş gibi severdi. Fakat birkaç se

evvel idarecilik budalası birkaç 

Serlfnd e b lrln clllk kazanan Cevat:Kulanın 
güzel bir atlayışı 

Sipahi Ocağının yıllık konkur i
kipleri bu pazar Pangaltıdaki ocak 

., kurlara iştirak eden 50 at arasında 
korlara iştirak eden 50 at arasmda 

Hususi otomobiller d e 
caddede duramıyaca&t l 
Bu husustaki emre rağmen bazı 

makamlara ait hususi otomobillerin 
ve tek ti.ik taksilerin hala caddeleri 
işgal eylemekte oldukları gfü ülmüş
tür. Dün, Belediye Reisliğinden bı.i • 
tün zabıta ve seyrüsefere verilen bir 
emirde hususi otomobillerin ve tak-

Bayan Azizenin İbi'si, doktor Te 
fik Ali'nin Olga ve Meli ismindeki 
atları, Bayan Melahatin Gözdem, 
Gelin, Mekik isimli hnyvanloı ı da 
\'ardır. 

Odun ve kömUr i lerl 
Odun ve kömi.ir işile uğraşan baıı 

kim~eler Adanada yemden komur 
imaline karşı alakasızlık gö$tc.rmıye 
b ·lamışlardır. 

Kasımpaşa birinci 
fut bol takımı 

A.dana Belediyesi, ~irdc hcı han
gi bir kömür buhranına mani olmak 
üzere kömür yapmak i~inc girışe -
ceklcre maddi yardım ynpmıya ka
rar vermiştir. Diğer yerlerde de or· 

silerin ana caddelerde beklemeleri mımlardan kömür imal etmek tiz re 
kat'iyyen yasa~ edilml.ştir .. Taksiler ağaç kesmek istiyenlerc h€men nıh- • 
ancak kendılerınç tahsıs edılen yer- sat tezkeresi verilecektir. 

heveslinin içeride ~ıkardıkları anar
şi ve diktatörlük, bir zaman için klü
bü sarstı. Bu yüzden klübü seven, 
iakat münakaşayı scvmiyen birçok 
sporcular kliibü terkettiler, kliip 
!erinden ayrıldılar, daima Kasım -
paşanın yükselmesi için çalıştılar. 

l erde, husu si arabalar da mutlaka yan --------:-::-:-::-:-::-:-::-:-:::-:--::-:=:: 
sokaklarda duracaklardır. • .................. 0 •• .. . 

111111111111111m11111ını11111mnıııııııııııııııı11ıı11ıı1111ıııı1111111ıııııııı ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
1 •• ı 

Beykoz sulh Hukuk Hakimliğin- i Dr. Hayri Omer ı 
den : _ .. . . ı Öğleden sonra Beyoğlu A~acami S 

Beykozda Yalıkoyunde Baharı;re ı karşısında No. 313 Telefon: S 
caddesinde 41 No. lu evde oturan • ı 43585 ı 

Kasımpaşa hiç bir şeyden yılmı
yan azimle bugün muvaffak olmuş 
bir spor klübi.imüzdür. 

posta memurluğundan mütekait İs- 1. • 
mail Zühdü oğlu Osman Adile ayni ...................... .. 

BİRİNCİLİK, REKOR VE 
MUVAFFAKIYETLER 

Kasımpaşa, 1930 da hiç yenilmeden 

evde oturan kardeşi doktor Suphi 
Ezginin kabili itizar ve itiraz olmak 
üzere 8/9/937 tarihinde vasi tayin 
edildiği ilan olunur. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Fare itlafında kullanılmak üzere 500 adet Galyaniz leğen, 200 adet 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet illtifıfar torbası açık ek. 
siltmeye konulmuştur. 

1 - Tahmin bedeli 1234 liradır. 
2 - Nümuneleri görmek isteyenl~r merkezimiz le .. ·,lZımına müraca· 

at ederler. Şartnameleri parasız alırJar. 
3 - Eksiltme 26 Birinci teşrin 937 Salı günii saat 14 de Galatada 

Kara Mustnf a paşa sokağında mezkur merkez satınul•na komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 93 lirad ı r. 
5 - isteklilerin 937 senesi Ticaret odası vesikası göstermeleri şart. 

tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremt-.zler. "6826 .. 
• • t 

f"'ils6 Hicri r-1353 RUmı 
, Şaban Eylul 

1
1

1 4 26 
1 

1
Yıl 1937,Ay 10, Oün '.82, Hmr ıs~ 

1 9 B. Teşrin: Cumartesi 
' 
1 Yaprak dökümü 

1 

r 
Valdtler Ve sa ti Eıanl 

1 ıa. d. aa. d. 
c : ı 

Güneş 6 (}5 12 25 

~ Öğle 12 02 6 22 
1 1 lkindi 15 12 9 33 
i 1 

Akşa!'ll 17 39 12 Ol I' 
Yatsı 19 11 1 31 
imsak " 4 27 ! 10 47' 
- --

, 
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10 
kuruşa 

:: ~ ·. > . . ... • • . • :.· ... ~ 

, - -,, Harici Askeri Kıtaatı 11 

1 Beyoğlunda : Eski l ı ilanları T k f k t 
HA YDEN mağazalar1nda . . e 1 a a 

Dıyarbekırde Tayyare alanı Alıpı-
Nefis ve müntehap BAKER nar garnizonu su ihtiyacını temin, 
mobilyaları teşhir edilmektedir. su tesisatı kapalı zarf usulile yap • 

'YAT AK ve YEMEK odaları tırılacaktır. Keşif bedeli 23444 lira 

ile SALON takımlarının en 8:J kuruş olup, muvakkat teminat 

zengin çeşitlerini her yerden yüzde yedi buçuk kuruş hesabile 
ucuz fiatlarla bulacaksınız. 1659 liradır. 21/10/937 perşembe gü-

iİll••••••-•••••mi nü saat 11 de kat'i ihalesi yapılacak-

' 

tll'. Şartname ve keşif raporunu gör-

Dr. Hafız Cemal 
(IAJKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

mek istiyenler Tayyare alayı inşaat 
Ayniyat muhasipliğinden alabilir -
lf'r. İsteklilerin mezkur gün ve saat-

ten bir saat evveline kadar teklif 
mektupları ve teminat makbuzları
nı ve vesikalarile birlikte Diyarıbe
kir Kor Satınalma komisyonuna mıi
racaatları. c462> c6497>. 

• 

Pazardan başka günlerde öğle • 
dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda {104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumarte3i 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 7 tane muhtelif eb'at ve cşkalde 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- Şevrole veya Ford kamyon 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık ve kamyonet pazarlıkla alına -
tP.lefon: 210-14. caktır. llepsinin tahmın bedeli 17000 
---------------,liradır. İlk teminatı 1275 liradır. İ
Üskü?~r Hukuk Hakimliğinden: halesi 13/10/937 çarşamba günü saat 

Zehra tarafından Üsküdar Kuşoğ- 10 dadır. Evsaf ve şartnamesi bedel
lu yokuşu 12 No. da oturan Melek sız olarak komisyondan verilir. Pa
ve Ali Saliıhattin aleyhine açılan ne- zcırhğa gireceklerin 2490 sayılı ka

S<!p davası üzerine Salahattinin ika- r.unun 2 ve 3 maddelerinde gösteri

Tecrübe 
bütün 

kat'i çare 

l metgahı meçhul olduğundan ilanen lt>n vesaikle ve teminatlarile birlikte 

tebligat yapılarak icra kılınan mu- belli gün ve saatinde Ankarada M. 

h~keme neticesinde çocuğunun ba • M. Vekaleti Satınalma Komisyonu
basının adı Hüseyin Hüsnü olarak na gelmeleri. c446t c6408>. (AL--"MAKTIR) . 

Türkiyenin en mükemmel cııalarıdır. Sedef vo renkleri ~irer şahe· 
serdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandr.rin nev'i fırçasile şişesi 

nüfusa tesciline 17/6/fJ37 tarihinde * 
· karar verılmiş ve ilam sureti Mele- İki garaj yapısının ihale günü mü-

ğc teblig <:dılmış ve Sal5hattin hak- tt?ııhhitlcr tarafından teklif edilen 

kındaki ilam sureti de divanhaneye 31700 lira 45 kuruş fiat Vekaletçe 
asıldığı cihetle keyfiyet gazete ile de pahalı görüldüğünden bu inşaat pa
füm olunur. ::.:ırlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 

Mideyi bozrr.az, kalbi ve böbrekıerı 
yormaz. 

icabında günde 3 kaşe ehnabilir. 
isim ve markaya d·ikkat,hıklitlerinden sakınıoıı 

küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
isteyiniz. 

---------- 2l /10/937 perşembe günü saat 1 l de 

SESi direktörlüğünden: 
1 - ilk.Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, Kıı ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadır. 
2 - Son sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 
3 - lstiycnlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname para<ıız gönderilir. 

Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

M. M. V. Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminat 2377 lira 53 
kuruştur. Şartname keşif ve proje -
ler, parasiyle M. M. V. Satınalma 
komisy.onundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
le>ride yazılı belgelerle birlikte iha
le gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. Satınalma Komisyonunda bulun
maları. c502• c6749> 

* 

pADEIVli iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 
lı:..~..ı • 

••••••• Bergama garnizonu kıtaatı için ka-

l 
palı zarf usulile eksiltmeye konu -

t LAN UROLOG • OPERATÖR t Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, İstanbul. 

Tcşrinievvelin yedinci günü akşa
mı Galatada Küçük Lüleci Hendek
te ve caddesinde 49 numaralı hane

nin Beyoğlu Birinci Hukuk Hakimli
ği tarafından lüzum görülen keşfine 

saat 4,30 dıı başlandı ve keşif yapıl
dı. Keşfin zaptını mühürlemek üze-

re mübaşire verildi. O sırada her na
sılsa masanın üzerinde mühür unu-

tulmuştur, Bugün Haydarın evine 

müracnat ettik, mührü bize iade çt

ti. Bu mühürle mühürlenmiş hiç bir 
kimseye borcumuz ve ne de bir guna 

teahhüdümüz yoktur. Keyfiyet ilan 
olunur. 

Aksaray Taşkasap civarında 
Karagod sokağında 18 numa
ralı hanede bakkal : Ali 

ZAYİ - 31/1652 numaralı ikamet 

tezkeremi kaybettim. Galata Tünel 

karşısında dükkfmıma getirene zah
meti verilecektir. 

Mcnelaos Sarris 

ı""•1Kimy8ger ~ .. ~: 
ı H·· '-1d· : ı usameu ın ı 1 
ı Tam idrar tahlili 101> kuruştur. ı 
ıı Bilumum lalılilat. Eminönü Emlak ıı 
ı ve Eytam Bankası knrşısır.da ı 

izzet Bey Hanı. : .......................... : 
ZAYİ - 1327 senesi Zeytinburnu 

Sanayi mektebi idadi beşinci sınıfın

dan almış olduğum şahadetnrımemi 

• zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. Hasan İbrahim 

ZAYİ: Sirkeci iskelesinde kayıtlı ı 

sandalımın ehliyetnamesini kaybet

tim. Yenisıni alacağım. Eskisinin hük-

mü yoktur.. Hasan oğlu Ahmet 

Saatler bırbırını ıa ıp cdıyor ve lıdlc5 wbohleyin 
ıozo bır ku•vef1e lo!lobılmek ıçın ôıze lözım 
olon '6kın bır uyluyo bır ıur'u kavuıamıyoruz. 

lıte burodo 

VALi DOL imdadımıza yeti~irl 
Onu bir kere ıecrube ed nız. Zorar"z vo 
ıinırlerı resi n ed cı o on bu ı 6ç uy1usıızluğo 
lOflı umulmaz b r dev6d r 

VAUOOL: damla, ıab'eı ve hop 
hol -de her eczanede bulunur 

r. 1• er r lan 430000 kilo kuru otun beher ki
losu için olan 3 kuruş 30 santim pa-

Beyo~lu, caddesi, Afis sokak No 1 Tel. 4 t443 :halı görüldüğünden yeniden ve ka-

İnhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı 

inhisarlar Umum Müdürlüğü Teftiş kadrosunda münhal "125,, lira 
ücretli be,ş Müfettiş muavinli~i için 15-Teşrinisani·937-Pazartesi günü 
Sirkecideki Teftiş şubesi binasında tahriri bir mü!iabaka imtihanı 
icra edilecektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şifahi 
imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan 
derece itibarile Beşi "125,. şer lira ücretle Müfettiş muavini namzedi 
olarak kabul edilecektir. 

Miifetıiş ınuavinliğinde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak 
mesleki bir imtihan neticesinde muvaHak olarılar "'150,. lira ücretli 

Müfettişliğe terfi ettirilir. 

imtihana girebilmek için arnnan şartlar: 

1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veyt\hut 
Yüksek Ticaret ve lktısat Mektebinden ve~·a derece ve programları· 
nın bunlara muadil olduğu Maarif Vekaletince kabul edilen Ecnebi 
Mekteplerin birinden mezun drnak ve Memurin kanununun aradığı 
evsafı haiz olmak. 

• 2 .:_ Fransız, ln~iliz ve Alman li sanlarından birıne " o lisandan 
Türkçe \'C Türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede ,. vakıf 
bulunmak; 

3 - otuz beş yaşından yckarı olmamak ve fiili askerlık hizme~ini 
ikmal t:lmış bulunmak ; 

4 - Yapılacak idari tahkı~ 21 neticesinde Mlılcltiş olJbilccck e\•safı 
haiz olduğu anlaşılmak. 

5 - Vücudunun seyahat mcşakk:ıtlcrinc mi.telıammil olduğu Hükii· 
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk el nıek, 

6 - Müracaat talibin muhtasar lcrciimeıtıfıltrıi de ihtiva etmek üzere 
kendi el ya11siylc yazılmış bır istida ile 4. Te~rinisani-'137 Perşembe 

giinü öğleye kadar yapılacak \ e bu istidunın ıirindc tali~ hakkın

da malümat alınabilecek en az iki kimsenin isim ve muvozzah ad· 
rec;i gösterilecektir. Geç yapılan ıT'Üracuatlar nazarı itibarc alınmaz. 

Müracaat istidasına bağlanacak vesikalc;r: 
l - Mektep şahadct:ıamesi 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 

3 - Askerlik ve!ıikası 

4 - Sıhhat raporu 

5 - Polisten alrnac-ak hü::nülıal ka~ıdı 

6 - 6 adet 4,5 X 6 cb'adında fotoğraf 

imtihan programı : 
1 - Maliye: Vasıtalı v~rgiler ve inhisarlar, 

kanur.u ahkamı 
Muhasebei Umumiye 

2 - lktısat: istihsal, tedavül, inkisam ve istihlak, 

3 - Mali ye Ticarr hesap : Faizli hesabı cariler, Borsa ve Kam• 
biyo muamelatı 

4 - Hendese satıh ve hacim ölçüleri. 

5 Ticart muhasebe ve usulü defteri. 

6 - İdare hukuku ve memurin mulıakemat kanunları, ceza usulü 
muhakemelerinden tahkikat Lahsi, memurin suçlerı hakkında 

ceza kam~nu hükümleri, kanunu medeni ve borçlar kanuııunt n 
m.tli hükümleri. 

7 - Türkiyenin tab'i ve lktısadi coğrafyası, lntıisarların tarihç! si 

8 - Ecnebi lisanı. 

lmtıhancia nıuvafrak olabilmek iÇin bu derslerin her biriıı d n en az') 
numara almak ve num:.mı lar vasatiti 6,oS yı doldurmak laz.: dır."6313 .. 

palı zarf usul ile eksiltmeye konul -

muştur. Malın tahmin bedeli 17200 
liradır. İlk teminatı 1290 liradır. İ
hale 23/10/937 cumartesi günü saat 
11 de Bergama Askeri ·Alım, Satım 

Komisyonu binasında yapılacaktır . 

Evsafilc teslim mahal ve şartları 
~artnamesinde yazılıdır. Şartname -
ler Berg.<ımadaki Alım Satım Ko -
misyonundadır. Teklif mektupları 

23/10/937 günü saat 10 a kadar Sa
tınalm·a Komisyonuna verilmiş ola
caktır. Bu saatten sonra mektuplar 

k&bul edilmez. Şartnamesinin 4 üncü 
madedsindc istenilen v~sikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf 

GRiP • NEZUE -1 NEVRAWI,- BAŞ ve 
Diş AGRILARI - ARTRiTiZM ~ 

.... lllİIİ .......................... ~ 

HAY IYEDEN : l şlRKETI 
1 

Sayın yolcularımıza; Mevsimin en güzel havalı bit 

günü olan yarınki Pazar için tarife haricinde fevk!lade zuhurat 

postalarımız olduğu ilan olunur. 

•• Yataklı ve vemekli Tiirkive servisleri icin muteber 
1 

içerisine konulacaktır. Komısyon, 1

1 

YATA 
haftanın pazartesi, çarşamba ve cu-
martesi günleri açıktıı-: c499t c67J6, 

LI AG .L 
• 

* 1 , ı -- ~ınarhisarın 76000 kilo nrplsı. ı 
Tenzilatlı Abonman Karneler• 

2 - Ihalesi ::ıçık eksiltme ile Vı- Sosyete acentelerinde yakında satth§8 
zed~ yapılaca~tır. 1 çıkar1lacaktır. ~ 

3 - Arpanın muhammer:ı bede li :1;~~!:JCı!llli•lil•••••EıııEl-ıı-.•••••••••••-~ 
3800 !ıra ilk Lf'mim.ılı 28;-ı liradır 

4 - İha)f si 25/T IP.şrin/937 pazar- r· Klfii&' HM 
tcsi günü srıat J6 dadır • 

--~: ... 5 - ŞortnamPsini görmr>k istıyen- 1 
lerr hr·r ginı v,.,_,, Sr.ıtınfılma kr1mıs-
yonundn gostP.rılm(-kledır 

zarndak; birHk~r ;ç;::s:~.:.
6

:::; ~Belsoğu!luğu ve Frengiden k~ 
usu l ile eksiltmeye konulan ı 4&000 ~ıl 
kılo ekmeklık un 2G/10/937 salı günü jtıa'i*"0+A H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 
saat 15 ele Sivas Tuğ Komutanlık bi-

Hay:ıtın zevkinden insnnı mahrum eder. ıf 

~:~~7:·~~d~~~~~~ı;~~~.;~~·m:~!~: PERTEV KARBONAT komprl'.";:,. 
kat teminatı 1522 lira 50 kuruştur. Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki muş 
Şartnamesi her gürı komisyonda gö- göz önünde tutularak yapılmıştır. 
rülebilir. İstekliler kanunun 2 ve "" - Her Eczanede Satlhr. 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve 
ilk teminat makbuzlarile teklıf mek
tuplarını havi zarfı kanunun 32 ve 
:~3 üncü maddelerindeki sarahat da
iresinde hazırlıyarak 26/10/937 salı 

günü saat 14 de kadar Tüm Satınal
ma Komisyonuna vermiş bulunmalı
dırlar. c515t c687b 

* İzmır Müstahkem Mevki kıtaatının 
216000 kilo un ıhtiyacı kapalı zar! u-

suliyle cksıltmcye konmuştur. İhn -
lesi 26/10/937 sal ı günu saat 16,30 
da İzmirde kışlada İzmir Levazım a-
mirliği Satınalma Komısyonunda ya-

.. ~ÇAGLAYAN GAZİNOSU 
1 . . . . . . . . .... , ........... 

. . . . . . . . . . . .. .......... 

. . . . . . . . ..... . . . .. ..... 
. . . . . . . . .. . . . . . .... 

. . . . . . . . . . . . ..... 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tu- ~ 

tarı 27000 liradır. Teminatı muvak - - Bu akşam açılıyor. Tfllefon 4!>33~; 
kate akçesi 2025 liradır. Şartname ı-- ----:=; e cdeıı 

'ı her gün komisyonda görülebilir. İs- 2 ve 3 üncu madde.lerind.e ve şar~na- Salı ip ve ne§riyatı ı ar 

tckliler tıcaret odasında kayıtlı ol- ı mesınd~ yazılı vesı~ala~ıylc t:mı.nat 

1 
duklarına daır veı:ıka göstermek ve teklıf mc~tuplaı mı ıhale s~atın -

l
mecburiyetındeclırler. Eksiltmcve iş- den en az bır saat evvel komısyona 
tirak edecekler, 2490 s:ıyılı kanunun vermış bulunacaklardır. c517• c6873> 


