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liARP ARABiSTANDANMI PATLAK VERiYOR? 

Yunan bahrlyelllerl lstan· 
bulu gezlyorıar 

Limanımızda bulunan Averof zırh
lısı subay ve erleri bu sabah da muh-

J telif gruplar halinde şehri dolaşmış
lardır. Misafir bahriyeliler, saat on 
beşde Tınaztepe ve Zafer torpido -
muza gid r k T .. k d · ·ı · · 

Dün Midyeden tetıllkeyl atlatan 
sahlplerıne gelen bir telgrafın 

motörlerın 

sureti 
. . e e ur enızcı erının Son müthiş :fırtınada denize kur -

safırı olacaklardır. T~r~ ~ahri~eli-
1 

ban gidenlerin sayısı, gün gcçtıkçe 
(Devamı /kıncı sahıjede) bir kat daha kabarmakta ve her gün 

• buna yeni zavallıların isimleri ila -

·~""""'"'""'':.~.~.~-~.~~= ... :.:.~~.'.:.~~.~.'.:.~ ... ~.~~.~~~.'.:'. .... ~~~.~.~.~.~~.:.'.~.................. Ankara ya ilk v•E:~~:~;~~:~k Liman Reisliğin • 
ıran Dışbakanı abideye Yıldırım ekspresi :§!;::~~~:~r;lS 1~::;;n~:~:,: 

Çelenk koydu larıyazıyoruz: 
G•ıttı• ı Şilede Ağvanın Fokalli köyünden 

• Mehmet Emin oğ]u Hasan kaptanın 

Dost ı•ran LJQrl•cı•ge I J'ekı•lı• 8 gu••n 30 tonluk kayığile 7 tayfa, yine Ağ-
17. j V ~ Ankara ile İstanbul arasındaki tren vanın Kandere kazasından Damat 

Şehrimizin • '-1• • l k yolu, bu sabahtan itibaren işlemiye Hasanın kayığı, Eşerf Kaptanın 7 
mlSQJ lrl 0 QCQ başlıyan yeni bir (Yıldırım ekspresi) tayfası kaybolmuş ve bunların ba-

le 12 saate indiri1miştir. tıp boğuldukları anlaşılmıştır. 

Dost lran Hariciye Nazırı Bay lnayetullah Samı 
sabahleyin SirKeci istasyonunda karşılanırken 

\ Y .. .rm 2 l11ç/ H!J/ı1.mı~t11JJ 

(Devamı 2nci sayfamızJıı) İsmail kaptanın Derviş ismindeki 
motörünün 4 tayfasının da boğulduk-

a ık "-\ lan anlaşılmışsa da henüz cesetleri 
a an Deniz Harbini bulunamamıştır. 
Niçin kaybettik ? Odun yüklü olarak Kefken açıkla-

Cuma rında bulunan (Hüdaverdi) motörü

•• •• gunu 
nün 7 ta •fasından zavallı beşinin de 
boğulduğu kat'iyetle söylenmekte -
dir. 
VAPURLAR, HAREKET ETMİYE 

BAŞLATII 
AMiRAL 

VASIF'ın Bu fırtma viizünden bır kaç gün
. denberi muhtdif hmanlarda ve Bo

Anketimfze cevap ları nı ığazlarda hekl• ·~ kte olan bir çok va
neşre baslıyoruz ___ ., _________ .. ( iAl d ... .! 111çf Hıf•Mt%dt1.) 

........................................................ 
Yugoslav hüku
meti sağlam ek
seriyete istinad 

ediyor 

Stoyadlnovıc refikası 
ile beraber 

Belgrad, 21 (A.A.) - Ayan ve meb
usan meclisleri, dün riyaset divan -
!arını tecdide tevessül etmişlerdir. 

lDevomı 2 ı'nci •11/eıi.ı) 



2-S ON TEL<! RAF -21 Birinciteşrin 9'7 

1 Ölümden 

ist l Kurtuluş 
men,H·caz 

seferbe i 
eA ir e 

·? 1 • ispanya meseıesirt 

Olanlar (Bırind cahifeden devam) J Hicaz, Yemen ve Asirde seferber- de Almanların 

'

vrun ediyor. İki köye yeniden iki bin lik Han edildiği tahakkuk ettiği tak- hoc:.n utsuzl ug"' &J . 

1 (7 inci sayfadan d-<ıdm) 

kel m ? lpurlar, dünden itibaren hareket et
• miye başlamışlardır. 

--------------- Bekliyenlerden, dün 14 muhtelif 
(Birinci sahifeden devam) lhükmlinün çıkarılmasına hıddet e- ecnebi şilep de Karadeniz Boğazına 

beş yüz istcrlin ceza kesilmiştir. ı dirdç, yakında Arabistanda vahim T sıı 
Diğer taraftan bu sabah Deyli hadiselerin çıkmasından korkulahi- Frnnsa ile İngiltere arasında n:ı 

fimiz için, o adın ve o müesse - diyor t:e: doğru açılmışlardır. Büyükdere ön-
senin sonradan sahiJ>lerinin, muhar- c- Adolf Hitler; cBenim Cephemııı !erinde hala bekliyen son parti 5 
rirlerinin değişmcsile uğradığı isti - isimli kitabında, demokrasiye diiş - vapur da bu sabah hareket etmişlcr
nale karşısında Cumhuriyet gazete- man olduğunu açık açık yazmışın-. dir. 

INiyuz'un hususi muhabirinin verdi- lir. Şayi olduğuna göre, Hicaz. Hü- bir gerginlik oldu? Her halde Jsptıll" 
ği bir habere göre, Hicaz, Yemen, kümdarı bir Arap İmparatorluğu y<l işlerinde her iki hükumet rnii~ 

'A.sirdc seferberlik ilan cdilmişti.r. kurmak ve bunun için de en önce hit cepheyi bozmamak için .-~-«3 

sinin dünkü neşriyatı hakikaten yü- Şimdi, bütün bunlara karşı el bağla- Kavak liman Reisliğinde asılı bu
reğimizi sızlatmış ve bizi eski cTan> yıp; cBuyımm gelin.. biz si:den lunan tehlike işareti, dün geceden 
adına teessüre boğmuştu. Dün de korkmayız• mı diyelim? Faşizm, ıtfüaren kaldırılmıştır. 
kaydettiğımiz gibi iki gazete arasın- yalnız komünizmin düşmanıdır, bil- MİDYE KOYUNDA KURTARILAN 

IK 
t t ·· ' tl t k 1 gayret sarfettiler. Fakat b~. ı aa sura e ecemmu mer ·eze - Filistin ve Maverayi Erdün işlerini ·rfW 

rinde tahaşşüt etmektedir. Mavera- halledip Süveyşe taarruz etmek ve Alman matbuatı, Fransanın iti .a 0 
E d F ·1 t" h d tl d k kaçmdıgıv nı iddia edegeldiği cıh ~ 

yı r un ve ı ıs ın u u arın a ı orasını ele geçirmek emelini besle- ~, 
\ r hh b" k tl · d tt J k evvelfı Parisin Londraya kar~ e a ı uvve erı e ar ırı ma - mekte, bu bakımdan da İtalyadan 

dik hareket ettiğini iddiadan soıı 
tadır. geniş müzahc>rct görmektedir. art 

Bir taraftan Trablusgarbe müte - ı·NGI'LtZLERI"N TALEBİ şimdi de aradaki gerginliğin 
madiyen İtalyan askeri sevkedilir - . gevşediğini yazıyorlar. Fransan 

da bu tarzda başlıyan ve kayıtsız şart- tün açtığı harpler, ona karşıdır .. de- FELAKETZEDELER 
sız yürütülen münakaşa esasında mek, bütün demokrasileri ve mılli 
çirkin ve Türk matbuatı için yakı • istikltilleri topa tutan bir tehlikryi. 
şıksız bir manzaradır. Ona rağmen milletlerden saklamaktır ki, bu 11 an
bu iki gazete biribiri aleyhine yürü- gi vatanperverliğe Stğar, bilmiyo -

Hükumetin büyük bir şefkat ve 
yüksek alaka ile kendilerine tayya
re ile erzak gönderdiği ve ayrıca 

(Hopa) tahlisiye gemisini yolladığı 
Midyenin Serfez koyundaki 5 yel -
kemli motörden birisinin evvelki ge
ce demirini kopararak perişan bir 
halde limanımıza gelmiye muvaffak 
olduğunu yazmı~ ve bu cesur deniz 
adamljmnın korkunç maceralarını, 
bütün refiklerimizden evvel dünkü 
sayımızda, kendi ağızlarından kari
lerimize anlatmış, resimlerini de 

k d·gv t raftan Hicaz Yemen ve Londra, 21 (A.A.) - Press ~ssocı- faşist hükumetlere karşı isparı'. en ı er a , v. •• 1 .1. hC 
Asirde seferberlik ilan edilmiş ol- ı ation'un bildirdigıne gore, ngı ız meselesinde pek bariz bir cep J 

ması, Fılistindeki karışıklıklar, Lon- jHükumeti, ~~düs müftü~?ün Mı- mak istediğini, fngilterenin ise fır 
drada ciddi bir alaka ve endişe ile ta- sıra scyahalını menetmesını Fran - bulmıya ~alıştığını söyleyenler, d .. mekte devam ediyorlar Ye.. hiç şüp-

- he yok ki, Türk milli vicdanını tem
sil eden efkarı umumiyede pek hoş
nutluk notu almıyorlar. 

Cumhuriyet'in dünkü neşriyatına 
bugün cTanııı da Ahmet Emin Yal
.nan ve Sabiha Zekeriyya cevap ve
"iyorlar. Cumhuriyette de Peyami 
Safanın bir makalesi çıkmış bulun
maktadır. 

Ahmet Emin Yalman, cevabına: 
•- Yeniçeriler, şirretlik etmek ve 

bir adamı su.stunnak istedikleri za
man (Dine sebbetti!) diye yaygara
yı basarlamıış. Türk gazeteleri ara
sında, eskidenberi derebeylik iddia
larında bulunan cCumhuriyet~ ga
zetesi de tıpkı öyle yapıyor.> 

Cümlelerile başlıyor, neşriyatının 
komünistlikle alfıkası olmadığını id
dia ve ispata çalışıyor ve şu cümle
lerile de Cumhuriyet gazetesinin si
yasi mesleğini tarif ediyor: 

<- Cumhuriyet gazetesi; c.Mem
lekette faşistlik propagandası olsa, 
biz, dCThal buna hücum ederdik> di
yor. Bu gazeteye tavsiyemiz, ayna 
karşısına. geçmesi ve kendi kendisini 
SC1fletmesidir. Eğer cidden faşi.ı;tlik
le mücadele etmek istiyorsa ayna 
kar§1S1.nda kendi kendisile çarpış -
maktır. 

Cumhuriyet gazetesi, eskidenberi 
kendi kendisine hükumetimize ait 
düşüncelerin sıkı bir neşir vasıtası 
süsünü veriyor. Üniversite hakkın
da Hü.kümetimizin neşrettiği tebliğ, 
bu. iddiayı kökünden tekzip edecek 
bir vesikadır. Cumhuriyet bir taraf
tan hulUskar görünmek, bir taraftan 
1 al1an duygulannı okşamak, arasıra 
da zayıf sandığı dairelere çatarak o
kuyucularına mütıekkid oyunu oy

namıya çalışıyor.ııı 

Ahmet Emin Yalman, bu cümlele
rile, Yunus Nadinin asla vukuuna 
ihtimal vercmiycceğimiz faşistliğini 
kendi sezgisine göre izaah çalışırken, 
mühim bir noktaya da temas etmiş 
oluyor. O da: Cumhuriyet gaz<!.tesi
nin efkarı umumiyede bilinerek ve
ya bilinmıyerek neşriyatının .nim 
resmi> mahiyette telfıkki edilmesinın 
yersiz olduğunun tebarüz cttinlme
sidir. Hakikaten, adının cCumhuri
_yeh olmasından ve sahibinin çok es
ki zamnnlardnnberi meb'us bulun -
masının verdiği tesirden ve yazıla -
rındaki yüksek eda ve tondan başlı
yarak hemen herkes, bu gazeteyi 
nim resmi mahiyette bir gazete san
maktndır. Ahmet Emin Yalman'ın 
neşriyatından öğreniyoruz ki, böyle 
bir zan, yersizdir ve cCumhuriyet> 
gazetesi asla üzerinde resmilik, nim 
resmilik gibi bir hüviyet taşıyan bir 
gazete değildir. Sadece sabahları İs
tanbulda intişar eden gündelik bir 
gazetedir. Belki sahibi Bay Yunus 
Nadi'nin şahsi dostlukları, tesaduf
ler, hususi tC'masları, gördüğü mu
zaheretler bu g1zctcdeki bir kısım 
yazıların arada bir daha .vakıfı ah
val> bulunularak yazılmasına yar
dım ediyor. 

Ahmet Emin Yalman makalesini· 
<- cCumhuriyeh gaeztcsinin de

rebeyi zihniyetinE' göre hic bir mus
bet noktaya varmıyacak münaka~a
lnrla vakit kaybetmektC'nSC', cUIUS• 
nrkadaş1mızın başmuharriri Falıh 
Rıfkı Atay'ı asıl inkılap gayelerini 
tarif ederek ortalığı t<'nvir <>tmıv(' 

.davet ediyoruz .• 
Diyerek bağlıyor ve Ulus başmu

harririnin hakemliğine müracaat e
diyor. İnkıl§p fırkası gazetesinin baş
muharriri bu hakemliği kabul ede
cek mi, ctmiyccek mi ve ederse ne
ler yazacak, tabii şimdid~n bunu kes
tirmek mümkün değil. 

Yine Tan'do Sabiha Zekcriyya da 
bir fıkrasile Cumhuriyet gazetesine 
cevap vermektedir. Cumhuriyet dün
kü yazısında Bayan Sabihaya yazı
nın heyeti umumiyesindeki sarahat
le: 

- Sen komünistsin ... 

Diyordu. Bayan Sabiha, açıkça ve 
bilA kaydüşart: 

- Ben komünist değil, kemalistim. 
Dememekle beraber yazılarından 

komünizmin müdafaası ve 51etliği 

runı.> 

DcmcklPdır. 

Cumhuriyet gazetesinin neşriya -
tına gelince, Peyami Safa, b.ı sabah 
·Kım faşist ve .. kim komünist?> di
ye bır makale yazmaktadır. Peyami 
bu makalesinde: 

kip edilmektedir. 1 sız hükumetinden rica etmiştir. giltcrenin daima Avrupa kıt'asırı 
Neı..iddc bulunan Hicaz Kralı İb-, Sanıldığına göre, Müftü hfılen ki işlerde hep hakemlik edere~~ 

nissuüd da Mekkeye gelmek üzere Fransız makamlarının nezareti al - dan sonra hasıl olan muvazc!'ll 
hareket ctmistir. tında Liıbnanda bulunmaktadır. karlı çıkbğını hatırlatadurs~rı 

• Mister Eden'in son nutkunda ışs 
'l llUlllUllllUUllllllllllllllllllllUUIUllllllllUllllllllllllllllllUUlllllUlllllllllJlllflllllllflltllllfllttfftNUllllllllllHlllllllllltllllllttlUlllHll d ttr 

en ·de 10 in asker ;~~~~~;::::.;~:ı::~~:=~~·: cCumhuriyet gazetesine faşizm js
nadına yeltenen sistematik yaygara
ların hakiki sebebi nedir? .. ~ 

Dedikten sonra şöyle devam edi -
yor: 

dercetmiştik . 
Yine dünkü sayımızda haber ver

diğimiz gibi {Hopa) tahlisiye gemi
l·spanyaya mı g·ıd·ıyor ?~~~~:i~~r~~:~~d~e~a::g~a~:rıı( 

• kacağını söylemişti. Bu söz, en~~· 
bundan bir asır evvel s.öylenrnıŞ :ıfl' 
makla beraber bugün Ingiliz ~ 1Jr 
ciyc Nazırının, yüz sene evveUtı 1~1• 
terlo kahramanının sözünü hatıf t.· 
masının bilhassa Romaya karşı ~· 
ditkar bir işaret gibi sayıldığı g "Cı 
lüyor. Alman matbuatının son ~ 
lcrcleki neşriyatına bakılırsa :Mı ılı 
Eden'in nutkunu baştan aşağı te~ıl' 
ile dolu saymak iktiza ediyor. 

c- Şudur: Komünistlerl kendile
rinden olmıyan bütün ideolojılerin 
taraftarlarına, demokratlara, liberal
lere, sosyal demokratlara, nasyona
listlere, kemalistlere, cfaşist:t dam -
gasını yapıştırmak isterler. Hele 
kendilerini polisten gizlemiye mcc -

!bur oldukları memleketlerde rnark
sist olmıyan fikirleri çürütmek için 
kullandıkları başlıca silah budur. 

jKomünist değil misin?. Demokrat, 
Liberal, nasyonalist, kemalist, ne o
lursan ol, faşistsin!> 

Peyami, yine bu makalesinde şun
ları da söylüyor: 

si, dün sabah saat ıı·de kaza mahal- ı (Birinci sayfadan devam) 
Jine muvasalat elmiş ve kazazede bü- ha edılmemesi ve bizim bu hususta
tün gemicileri İstanbula götürmiye ki İı::panyada'ki iki muharip tarafın
amade bulunduğunu bildirmiştir. 1 dan en açık teminatı ''e hatta ica -

Cesur gemiciler, hükumetin, ha - hında en ciddi zamanları istihsal et
yatlarını kurtaran bu büyük yardım mcmiz de elzemdir. İşte Fransanın 
ve muavenetine gözyaşlarile teşek- İspanyadaki başlıca ve yegane men-
kür etmişlerdir. faatiııı 

Ancak, hava nisbeten sükunet bul- Oeuırre yazıyor: 

duğu ve kendilerine tayyarelerle cTamamile emin bir membadan 
gönderilen erzak. bütün yiyecek, içe- almış olduğumuz haberlere göre Du
cek ihtiyaçlarını fazlasile temin et- çe'yi her şeyden evvel vakit kazan
tiğı için İstanbula hamule almadan mayı arzu etmiye sevkeden sebep
dönmck istememişler ve buna müsa- lerden biri, General Franco'nun kar
ade edilmesini ve hükumete olan deşi Nicolas Franco'nun halihazırda 
şükran borçlarının telsizle Başvekil İtalya'da bulunmas1dır. 
vekili Celal Bayara bildirilmesini Nicolas Franco, sene nihayetinden 
kaptandan rica etmişlerdir. evvel Madrit'c karşı kra edilecek 

Kaptan, derhal telsizle keyfiyeti taarruz dolayısıle İspanya'ya yüz 
Ankaraya bildirmiştir. bin asker ve 100 kadar tayyare gön-

Biraz sonra, orada bir zabıt tutula- dcrilmesini talep etmek üzere İtal
rak, gemicilerin arzusu tesbit olun - ya'ya gitmiştir. Şu halde, bu büyük 
muş ve kendileri (Hopa) gemisi ta- taarruzu hazırlamak için bir miktar 
rafından Scı fcz koriezinin en emin zaman daha lazımdır. 
bır koyuna çekilmişlerdir. BERLİNDEKİ AKİSLER 

gönüllülerin çekilmesi meselesinin 
de bunlar meyanında rolleri Avrupa 
sulhü için tehlike t~kil eden siyasi 
tahrikfıtçılar idhal edilmek suretilc 
halledilmesi liızımg~lmekte olduğu 

ilave olunuyor. 
Alman mehafili, İspanya'ya bey -

milel bir komisyon gönderilmesi 
teklifine taraftardır. Bu mehafil, bu 
komisyonun teşekkül tarzı, çalışma 
metodlnn ve gönüllülerin çekilme -
leri için tesbit edilecek mühlet yü
zünden bir takım müşkülfıt çıkaca -
ğını gizlememektedirler. 

ROMADAKİ AKİSLER 
Roma, 21 (A.A.) - Havas Ajansı 

Muhabirinden: 
Ademi Müdahale Tali Komitesi -

•- Komünist propagandası ya. -
pan kitaplar ve kitapcıklar üstünde 
bugün Cumhuriyet'e saldıranlann 
imzalanm da görürsünüz. Bunların 
komünist olduklarını, çıkardıklan 
kitaplardan bir tane alarak, on beş 
kuruşa ispat etmek mümkündür. E
sasen, bu imza sahipleri, yirmi dört 
saat sonra utançlarından, pancar gi
bi kıpkırmızı kesilmemek için; cBen 
komünist değilim• diyemiyecekleri 
gibi, korkudan patlıcan gibi mos • 
mor kesilmemd\ için de; eben ko
nistim-. dcmiyc de cesaret edemiye -
ceklerdir. Y a.Inız batası ya davaları
nı gütmek için bir tek çareleri var
dır. Türk rejiminin en büyilk gaze-

(Hopa) tahlisiye g':!misi ihtiyaten 
oraya yakın bir köy olan (İi:rneada) 

nin dünkü celsesi, salı günündenbe
ri Roma'da ağırlaşmış olan havadaki 
gerginliği izale etmiştir. Maamafih, 
B. Grandi'nin hattı hareketinin şim
diye ktıdar ittihaz edilmiş olan hat
tı harekete muvafık olduğu, yani 1-
talya'nın bidayetten itibaren gönül
lüler meselesinin halli hususunda 

Berlin, 21 (A.A.) - Havas Ajansı ameli surette teşriki mesaide bulun-
Muhabirin?cn: . . . mak arzusunu izhpr etmiş bulundu-

bu ki sarih bir vaziyet vardır: fsP .• 
yadaki cgönüllÜ:t lerin geri ç~lc of 
mesi. Bu maksat, temin edilrniŞ 
maktan çok uzaktır. Onun için g 
Berlin ve gerek Roma matbua~ 
bu mevzu üzerinde bundan So 
çıkacak yazılarında türlü türlii ııJ;O' 
dialara tesadüf edilecektir. Frll ~ 
nun vaziyetinde yeni bir mu~a.ffıı f 
yet hasıl olarak müzakerata o)ıc iS' 
rişilmcsi, ötcdenberi faşistlerce. r 
tenmektedir. Son zamanlarda b b 
birini takip eden yardımlar beP )1 

maksatladır. Fakat i!te İngiliz ~t' 
partisinden birinin Ispanyayıı ~ 
rek gelmesi üzerine söylediği 111 d"' 
beyanatı var. Bu amele sayla\Tl 
yor ki: .. ,ıt 

- Eğer 'Frankoya yardım ~ t' 
deva mederse tabiidir ki mağJtlPd ' 
dilemiyeccktir. Eğer şimdiye l< ı;C' 
böyJc yardım görmeseydi, F'r9 

da geceyi geçiımiştir 
Hava, tamamen sükunet bulduğu 

takdirde, limanımıza bugün gele -
cektlr. 

;'1~man dıploması mehafı.lı, B. Gr?n-1 ğu ve komiteye iştirakinin havayı 
dı nın beyanatını tamamıle tasvıp muhiti sakinleştirmiye çalışmak ar
ctmektcdır. zusunun bir delilinin teşkil etmek-

Derlınde, İtalyan teklifinin ameli te olduğu beyan edilmektedir. nun bu kadar tutunabilr " 

1 
tesini ve en kuvvetli kalemlerini fa
şizm şüphesi altında bırakarak Ö1!lc
rine çıkan engeli.eri devirmek.> 

KARADAN YAPILAN YAR
DIMLAR 

Diğer taraftan Tahlisiye İdaresinin 
Çcrkesköy - Saray yo111e karadan 
gönderdığl erzak ve malzeme dolu 
imdat kamyonu da kaza mahalline 
varmıştır. Bu ikinci erzak ve malze
me de bol bol kazazedelere tPslım e

ve müessir bir mahiyeti olduğu, bir Bu prensipler, daha bidayetten iti
uzlaşmayı temine müsaid bulundu- haren İtalyan siyasetinin prensipleri 
ğu beyan edilmektedir. Maamnfih olmuştur. 

kan kalmazdı!ııı f 
Ahmet R~ 

:=.:==============--~~ 
Peyami Safa'nın bu cümleleri e

ğer bir polemik taktiği oyunu d"ğil
sc. mühim ifşaatı ihtiva <.>diyor, 
Cumhuriyet gazetesine hücum eden
lerin komünist olduklarını. bunun 
da neşredilen eserlerile sabit oldu
ğunu söylüyor ki, eğer hakikat bu ise 
havrd etmemek mümkün değil To
bii hakikatin ne oldu~unu öğr<>nmck, 
meydana çıkarmak na bızc düşm<.>z. 

unuıuııııııınuı11ıt1u11111ııınuııı11nnıııı1111ıuıııı1111ımıınıı111111u11ın11111111111ınıruunıut1ıen11unıuıuu11111nıno••nuuuuın11111 Misafir Yunan 

clllmıştir. 

TAHLiSiYE MÜDÜRÜNÜN BU 
SABAHKİ BEYANATI 

Bu sabah kendisile görüştüğümüz 
Tahlısiye Umum Müdürü Bay Nec . 
mcddin şu izahatı vermiştir: 

I •- Mıdye açıklarında. Serfez ko
Yundaki gemiciler tamamen kurta -
rılmışlarrlır. Kendileri. tahlisiye ~e
mim!z tarafından selamete çekilmiş.. 
lcrdir 

Esasen kendileri lstanbula gelrne
dıkleri. Bulgaristandan kömiir ve o
dun nlmıya gittikleri için şimdi yo
luna devam edecekler ve bilfıhare 

hamulelerini yükl"ttıkten sonra li
manımıza döneceklerdir. 

(Hopa) tahlisiye gemimiz, hava
nın bozması ihtimali düşünülerek o
rada beklemektedir.> 

ıiran Hariciye 
Nazırı şehrimizde 

Dost İran Hiiki'ımetinin kardeş Ha
ncıye Nazırı Bay İnayetullah Sam'i 
bu sabahki A,·rupa eksprcsile şehri
mıze gelmiştir. Muhterem Hariciye 
Nazırının şehrimizi teşrifi mün::ıse -
betıle Sırkeci istasyonu erkenden 
Türk \'e İran bayr::ıklarile süslen -
miş ve başda Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ, İstanbul Ku -
mandam, Merkez Kumandanı, Em
nıyct Direktörü ve İran Konsolosha
nesi erkanı olmak üzere kalabalık 

bır karşılayıcı kitlesi dostu ve müt
tefik nazırı karşılamak üzere gara 
gelmişti. 

1 Saat 7,25 geçe muhterem mic:afi
rımizi hamil olan tren ağır ağır ga
ra gırmiş ve lokomotif t~vakkuf et
i tık ten sonra dost nazır beşuş bir si
ma ılc kendi kompartımanından çı-

Hakikate hizmet uğrunda bir hay
li csille> yc.>diğimiz için bu noktala
rın tenvirini al5kadarlara bırakıyor 
ve Türk gawtccılığinde. Türk gaze
telerinin sayfalarında: .faşizm. ko
münizm• senlıği, benliği gibi bir ta
riz ve taarruzun karşılıklı ifadesini 
milli hüvivet ve rejimimize aykm 
bulduğumuzu bir kere daha ıHive e
diyoruz Tıirk gazetesi tenkidınde de, 
tervıcindc.> de ancak özbeöz kemalist, 
özbroz Türk. özbeöz Türkiye gazetc
sı o abılır Eğer içimizde maskclıler, 
gayri samımiler \•arsa, maskelcı· a
tılmalı. hüvivc>tler apaydın ortaya 
konmalıdırlar. 

lfotta, bunlar, kim olurlarsa olsun
lar' 

A k •ık J karak karşılamıya gelenlerin birer n araya 1 yı - bırer ellerini sıkmıştır. 

Yugoslav hükun1eti ı 
d k 

• • 1 Bundan sonra, muzika fran ve 
irim e SpJfeSI Ttirk mi1li marşlarını çalmış ve na-

.., · (1 inci sayfadan devam) 
S&gfam ekseriyete Bu seri tren, halkımız tarafından 

istinad ediyor büyjik bir rağbetle karşılanmış ve 
Birinci sayfadan devam bu sabah kalkan ilk yıldırım ckspre-

Meb'usan Meclisinin ge~n dc·vre- si, tamamen dolu olduğu halde saat 

zır hazır buluann ve ihtiram vaziye
tinde duran bir müfreze askerimizin 
arasından geçerek merasim salonu
na alınmış ve biraz sonra da, otomo
bıllc ikametlerine tahsis edılen Pe-
rapalas oteline ~itmiştir. 

deki Reisi B. Tchıritch, muhalifle - dokuzda hareket etmiştir. BUGÜNKÜ zty ARETLER 
rin namzedi olan B. Lazarewitch'in Bu trenle giden yolcular, bu ak - Otelde bir müddet istirahat eden 
almış olduğu 115 reye karşı 181 rev a at 21 20 d A k 

J ş m sa , e n ara garına var-
1
muhtere mmisafirimiz, saat 11 e doğ-

lle yeniden riyasete intihap edılmiş- mış olacaklardır. ru vine otomobille Perapalas'tan ay-

tir. Yıldırım ekspresler, haftada dört nlmıc.: ,.c tam 11 de ,,ı·1a· "<'te gele 
Ayan MecJisinde geçen dev·rcdeki ' J -

Reis B. Mageouranitch, muhalifle - gün Haydarpnşadan, dört giin Anka- rek Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
radan hareket edeceklerdir. lüstündaği ziyaret etmiştir. 

rin namzedi B. Comatchitch'e ve -
·1 · 1 Ankara - İstanbul yolcuları için a- Bav İnayetullah. , Sam'i'yi burarla 

rı mış o an 30 reye karşı 54 rey ala-
rak yeniden intihap edilmiştir. lınmakta olan bilet ücretlerinde, bu bizzat Muhiddin Üstündağ otomobi-

Bu münasebetle siyasi mehafılde seri tren için hiç bir zam yapılma - line kadar te~i etmiştir. 
Ayan ve Meb'usan meclislerindeki mıştır. TAKSİMDEKİ MERASİM VE 
intihabatın Stoyadinovitch hiıküme- Bilakis halkın istirahati için, bir ZİYAFET 
tinin bu iki mecliste sağlam ekseri- lokanta vagonilc bir istirahat vago- Vilayetten sonra İstanbul Komu-
yetlere maJik olduğunu göstermek- nu trene ilfıve edilmiştir. tnnlığmı ziyaret eden Bay İnayetul-
te bulunduğu beyan edilmektedir. lah Snm'i, saat 12,15 de Tasim Cum-* Dün toplanan Ticaret Odası U- huriyet Abidesine merasimle çelenk * İstanbul esnafına kredi temini mumi Meclisi içtimaında, Ticaret O- koymuştur. Bu merasimde Vali ve 
işine yeni sene başından itibaren dası meclisi için yeniden intihap ya- Beledh·e Reisi Muhiddin Üstündağ 
başlanılacaktır. Bu hususta bazı mil- pılması kararlaştırılmıştır. ile VaH Muavini Hüdai Karataban, 
li bankalarımızla uyuşma hıısı] ol - 1 Pek yakında başlanacak olan yeni Belediye Reis Muavini Rauf, Tak _ 
muştur. az::ı ıntıhabı, iki dereceli olacaktır. isim Nahiye l\.Iüdiirü Kemal ile sair 

Japonyayı 
Tokbih 1 
Londra, 21 (A.A.) - Liberal fır

kaı:ı konseyinin icra komitesi, itti -
fakla bir karar sureti kabul etmiştir. 
Bu karar suretide .. Japonya'nın ta
arruzu takbih edilmekte ve İngilte
re hükumetinden Brüksel Konfe -
ransında Japonya'ya karşı müsbet 
bir hareket icrasına matuf bir teklifi 
ileri sürmesi- talep olunmaktadır. 
Şanghay, 21 (A.A.) -' Central 

News Ajansının bildirdiğine göre do
kuz Japon tayyaresi dün Nankiııi 
bombardıman etmişse de bombala -
rın çoğu şehrin dışındaki tarlalara 
duşmüştür. 

Bahriyeliler; 1 

( Bi1'inci sahifeden devamJ sıf 
]eri misafirlerine pasta, şeker, rdV 
ra ,.e çikolata ikram edecekle 
Averof subaylarından bir kısJil~ 
gemi kumandanları da bugil? d 
13 de Akay vapurile Heybelın 
gitmişler ve Bahriye Mektebirıd~ 
reflerine verilen ziyafette bulutlıft' 
!ardır. Misafirlerimiz, 16,30 da f' 
beliden ayrılarak BüyükadnY3 ~ı ' 
çc..>eekler ve Yat Klüpte deniz ntd: 
mnn hnı tarafından verilecc:G ./1 
partide bulunacaklardır. '::"' I 
1 KOÇUK HAB~ 
* Ankara defterdarı Nafi, Jil 

hal bulunan İzmir Defterdat110 

tavin edilmiştir. , * Yeni sene bütçesinde bir mü- * Son bir hafta kinde harice 
nakale yapılmak üzere fevkalade top· tığımız tütünlerin y~kunu 400,0U 
lantıya çağırılan \'e bu davete icabet loyn baliğ olmuştur. J1 

etmiyen Bilecik vilayetine tabi. Giil- * Bursa hapisanesinden kaçıı 
pazarı Belediye MecJisi. Dnhiliye Ve- tıliıstan maznun Cevat ismind~ 
kaletince reshedilmiştir. adam, di.ın şehrimizde yakala ~e 

zevat ve bir polis müfrezesi hazır tır. Cevat. Bursa hapisanesindefl ı.l 
bulunmuş ve muzika Tüık ,.e İran disıni öldürmek istediklerinde 
milli marşlarını çalmıştır. layı kaçtığını beyan etmiştir· 

Bur:-claki çelenk koyma merasi - 1 * İktısad Vekaleti Sanayi P 1
1 

minden sonra muhterem misafirimiz inşaat masraflarını çok ucuzl:teO 
oradaki defteri mahsusu imzalamış- yeni bi: t.ip tuvğla tes~i: etrnejjtl O 
lar ve saat 13,30 da şereflerine Pera- Bu ycnı tıp tugla, eskısınden ıı' 
palas'da. Vali Muhiddin Üstünd;ığ li ağır \'e büyük olacağı i.çi~~ 
tarafından verilen zi\•afette hazır bu- zamanda inşaat da çabuk bı~tell 
lunmuc;lardır. * İtalyadan, İstanbula rnil g~ 

Misafir Hariciye Nazırı, memleke- <liycn balık almak için balıkçı 
timizi ziyaretinden ve gördüğü hüs- si gelmektedir. }ltl • 

nü kabulden çok memnun olduğunu Bugün, yeniden 3 vapur da Jt 
söylemiş ve iki kardeş milletin bi- miş ve limanımızda bekliYe~ bıl 
ribirlerine sarsılmaz dostluk ve sev- yan balıkçı gemilerinin adedı ;ılC ~ 
gi bağlarlle merbut bulunduğunu te- retle 5 e baliğ olmuştur .. A~~ll' 
barüz ettirmiştir. valarm ademi müsaadesı. Y~ilil' 

ÖGLEDE NSONRAKİ zty A- pek az balık çıktığından şırn .ıed' 
RETLER lık ihracatı icra edilememe~ rcP * Badema bütün Iokantııl~,,,< Bugiin, Perapalastaki ziyafetten ,. .. ı f 

sonra Ayasofya ve Topkapı müze- teftiş defteıi bulunacak ,,~ ıatıı 
kamlarla nahiye müdürlerı .ur· 

leri z!yaret edilecek ,.e bu ziyaret- dan her teftişte imzalanacııl< ,, Cıl 
ler cumartesi gününe kadar devam * Esnaf cemiyetleri, bu se~vıc 
ederek muhterem misafirimiz, cu - huriyet Bayramına 20 busıısı r "' 
martesi nkşamı saat 19,10 da Anka- yonla iştirak edeceklerdir· Iİ~, ı~ 
ra ekspresine bağlanacak hususi bir yona, ayakkabı, balıkçı k 9Y1 cJii1'~ 
vagonla Ankaraya hareket edecek - k:mta ve saire gibi bir esnaf ,,ıif• 

·ıece-" tir. nı şekil ve manzarası verı 



'il 
1 
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Pek y kında ••• 
Eminönünde üçüncü bir 
tramvay hath döşeniyor 

\ Kömür ~er.~i .. ı-Haı~1;~~~~,ru=I 
Dün saba~~:,~~!..' .. birsah- Perakende komurculer, Im'!::~~=! .. ?.'y~b~=~:~!. 

neye şahit oldum. Tepe başında., sa.at 

1 
1 • • k lardan dilimize çevrilme değil, Türk 

9 r~delerinde birsiirü 1ıalk tramva~ fı·yaf arı· toptancı arın yu - cdebiyatınm garp lısanlarına nakU 
beklıyordu. Gelen arabaların 1ıepsı I meselesidir. Diyeceksiniz ki cBöyle 
dolu, yer yok. Bu ara, içinde iki kişi 1 1 bir mesele de mi var?:. Eveti 

Kalk acak durak yeri gerine geni 
istasyonlar yapılacak 

olaıı bir taksi geldi, şoförü pencere- seltt•ıg" •1 n •1 so•• y u•• yor ar Geçenlerde bu sütunun muharri-
den başını uzatarak cSirkeciye on rine iltifatkcir karilerhıden biri yol-
kunış. diyerek miişteri aradı. He • ladığı bir 1lıektupta, kültür propa-

men iki kişi koştular. Bindiler. Tak- Beledı·ge bu,· h t h mmı· gandamı.z için elzem otan bu kabil 

i
si kalkacağı sırada, bir polis belirdi. usus a e e -

neşriyatın eksikliğinden acı acı şi-Dttrdurdu. Müşterileri indirdi ve k k b l d Jleı d" J B tl • t h • fQ QŞ Q l kayet etti ve bunu bir mesele 1ıaline . e ıyenin Karaköyden sonra E- Köprüye geçeceklerdir. Yn nız e- şoföre, dolmtL§ yaptığı için ceza ve- ye 8 a l a 
llıino ·· k 1 E koymak vazifesini de bize yükledi. dır nu tramvay durak yerini de a - yoğlundan gelen tramvayların - :reccğini söyleyerek, yanına o~rdu. 
~~ası hususunda; yeııi kararlar minönü istasyonu olarak Köprünün Şoför, evı,clci sesini çıkarmadı. Son- Havaların birdenbire bozması ile kömür fıatlarııun hemen yı.iksel- Bugüne kadar Türk edebiyatının 
Ö~iştir. üstünde mi, yoksa Bahçekapıda diğer ra, gözlerinde yaşlar belirdi, kü!üs- tildiğini ve bir kilo kömürün 5 - 5,5 kuruşa kadar çıktığını yazmı,ştık. Garp lisanlarına nakli meselesinde 

. 6'endiğimizc göre, bu durak ye- miimısip bir yerde mi duracağt hu- tür arabayı göstererek : Belediye. daha fazla ihtikara meydan vermemek için bu hususta ehem- karşılaşacağımız miişkiilattan baJı-
kaldırılır kaldırılmaz, Beyoğluna susu henüz tetkik edilmektedir. Bu 1 .. ~.Bayım, dedi, şu arabanın Juıli~i miydlc tetkıkata başlamıştır. .. .. . .. , sedenler bulundu idi. Kimisi, zaten 

tramvaylar, Sirkecideki paket tetkikler bittikten sonra, Resadiye goruyorsun, buna, dolmuş yapmak- Diğer taraftan hemen bütün perakendeciler, ko ... mur fı~tları~ın yuk- adapte edilmiş olduğu halde telif 
nesi önünden eski gümrük bi- dd . t d- ~ k tan başka bir çare ile müşteri bul _ sclmesine toptancı kömür tüccarlarının sebep oldugunu so:lem~şler ~e şeklinde intişar eden bazı edebi fal· 

. nın bulunduğu Reşamve cadde- ca esme ramvay rayı oşenece k · k~ ? ş Beledı'uenı·n bı'lhassa bu hususu nazarıdikkate almasını ıstemışlerdır. solann tııeydana "'kması felaketin-,.. .; b k t b'k" .1 kt" ma • ım •unı var mı. unun şıırasın- " :1;· 

.. ,e sa ki b dd . K"" .. ve u ararın at ı ıne rrecı ece ır. .. .. l dan Beyazıtta Parmakkapıda 102 hs • K' · · k ha.ll. ta paca ar, u ca enın opru .• . .~ • . . drı beş on para ekmek parası çıkara- Ezcümle perakende komur satıcı arın . . .. . . . .. den ba ettı. ımısı ço ma ı 
"tafındakı· ucunda Emı'ııo"'nu" t:ram- Dıger taıaftan Karakoydekı ıstas· ... B 1 b • All 1 ' 1 d" kk" 1 'b" Bav Şevki fialların nıçın yukscldığını ve ıslak ko- l z· 1 • ... .. cauız. ıra c enı a ıını seversen. numara ı u an sa ıı ı J ... mevzularda yanız ısanımıza ma ı-
\r a:y durak yeri kurulacaktır. Tram- Y.~nun kaldırıl~asına. r~gmen Kop- Usul ve nizamı temsil eden memur, mürlerin toptancı kömür tüccarları tarafından nasıl pahalı satıldıgını sus olduğu için bCI§ka füanlarda kar-
::Y~ar, Beyoğluna çıkacak olan E- ırude ve Karakoyde hala tramvayla- bu sızlanma karşı~nda eğilmedi, va- ,bir muharririmize şöyle anlatmıştır: . .... . . şılığı bulunmıyan kelimelerle, de -
ta:

0
nü yolcularını buradan aldık- rın sarıtl~~c~ beklediği gö:ülmüş, bu- zifcsini yaptı. Şoförü, otomobili ha- c _ Asıl fırsatt~.n ~st.~fade e~en biz perakendecıler degıhz. Bız t~p- korlarla., malzeme ile dolu olan ta-

rı sonra şimdiki Eminönü istasyo- nun da onune geçmek uzere yeni- rcket ettirmiye mecbur etti. tancı tuccarlardan komuru, 3,5 1le 3,75 kuruştan alıyorduk. Her kılo mamile ve iftiharla bcnimseyebile-
~ arkasından ve hiç durmadan den tetkikata başlanılmıştır. Mcmtır, vazifesini yaptı. Güzel. başına da ıo para masraf biniyordu. Ve 4,5 kuruşa satıyorduk. 

Fakat İstanbııl gibi nakil l'asıtaları Birdenbire toptancı tüccar,4,5 açıkardı. Her kiloya on para masraf 
noksan. tek başına otomobile bine- ilave edilirse 4,75 kuruş olur ki biz de kömürü 5 kuruşa satarak nncak 

aeğimiz halis edebiyatımızın nakli 
imkansı.zlığmı ileri siirdü. 

Bunların ne dereceye kadar doğ-
Siifegmanige 
Kiitüpanesi 
Açıldı 

L iselerde 
Bir dersden 
Kalanlar •.• 

cek 1ıalkı sayılı bir şe1ıirde, taksile- 10 para kazanmış oluyoruz. . .. 
lerin dolmus yapmalannı yasak et- Sonra alıcılar. kömürü bizim ıslattığımızı söylüyorlar. Halbukı k~ ru olduğunu. tayin etmek gerçi bir 
mek maksat

0

sız bir clüzum> olmaz mürün ıslandığı rer harmanlardır. Islak olarak aldığımız kömürü kuru- ilıtısas işidir ve ehlinin salô.hiyetme 

'1Utetti9ler raporlarını 
mı? Tak.silerin dolmuş yapnıalannın tup satmak imkanı yoktur. . . 
kime nP. zararı uar? Heın tamdık Alakadarların bu işi yakından ta kip etmeleri hem halkı, hem de bızı 

100 genç, Ün iversiteye dört kişi erfa11e ile bir otomobile bi- bu işten kurtaracaktır. • 

tevdi edilmesi icap eder. Fakat biz, 
radyo istasyoıılan.ndan ' yapılacak 
tercüme keyfiyeti için bu iki iddia-

8
. haz1rhyor 

~llbUleymaniye kütüphanesinde vu
rı Ulan bir suitstimal şüphesi üze
~e l.faarif ve Maliye Müfettişleri
'ahkika t yaptıklannı evwlce 
~ ~tık. K ütüphanede görülen lü
lt(i .. \lıerin<? Müfettişler Vilayetten, 
lt(i:Phanen in bir hafta tatil edilerek 
l'lif P?anede mevcut kitapların tas
Ci e~ılrnesini istemişlerdi. 14 Birin
tı:;:ın.de kayatılan kütüphane, tas
tiirı nıhayet bulması dolayısile bu-

kabullerini rica edlyorler nebiliyorıız da. neden biri birini ta- ==============~~~=====ı ======== nın da varid otamıyacağı kanaatini 
Lise olgunluk imtihanında bir mmıyan dört kişi binemesin? Oto- '7" apu Seyyar satıcılığa muhafaza etmek ve radyoda yapıla-

dersten muvaffak olamıyan talebe; bü.s. vapur. tramvay. tünele binen- .1 4 cak propagandanın en canlı, en 
ikmale kaldıkları dersin imtihanını Ier 1ıep biribirlerini tanıyorlar mı? 116emurları Son 
sene sonunda vermek üzere 'Vnivcr- Ni1ıayet onlar da dolmuş yapmıyor- IY.l t miismir neticeler vereceğinde de 

siteye kabul edilerek istikballerinin lar mı? Arasında Elveda ! ... 
kurtarılmasını r ica etmişlerdir. Fikret Adli 

ısrar etmek isteriz. 
Radyodan ecnebi diyarına onların 

dililc seslenecek o!an kültürü.ıniLze 

şimdiden mu.va.ffakiyetler temenni 
Bize söylendiğine göre bu kabil 

talebeler, İstanbul Lisesinden 16, 
Pertevniyalden 18, Hayriye, İs t iklal 
ve Kız Lisesinden 40, Kaba taştan 
20 olmak üzere 94 kişidir. Taşra li
seleri bundan hariçtir. Esasen şim· 
diye kadar böyle yalnız b ir dersten 
sın ıfta kalmış olan t alebe, Üniver

Köy 
Sağlık 

Yeni baZI terfi ve nakll• Yeniden bir çok kaza• 
lardA ki son seyyar satı· 

cllar da kalkıyor 

'r·~Çlla.caktır. · 
~~fettışler, suiistimal olduğu t ak
"er raporlarını alakadar makamata 

ecekıerdir. siteye kabul ediliyordu. 

ler yapıldı 
Üsküdar tapu sicil m•ıhafızlığın 

da bazt terfile ve nakiller olmuştur. 

I Bu meyanda Üskudar tapu sicil mu-K orU gU CULQ 7 l hafız muavinlerinden Zıya, münhal 

M bulunan Kadıköy teıpu sicil muhafız-
Sıhhat ye lçHmal uave· r· . d'I · ı· z· U k l ığına t er ıan tayın e ı mış ır. ıya-
net vekil eti d n, r urslar l dan boş kalan muavinlığc, ıdarenin 

açı lmaınnı em etti ikinci muavını Cemal. Cemahn yeri-

b Sıhhat ve İçtimtıi Muavenet Ve • ne haciz memuru Atıf, haciz memuri r ç 1 r a k • • kaleli, vilayetlere dün bir t~mim !uğuna da Boğazıç ı tapu katıplerin-
------------- .gondcrmıştır. Bu tamımde, yenı teş- den Kasım birer derece terfı ederek 
Mel'un 

~ • 1 h k k kıl C'dıl_ecek olan (~oy ksa~lık kohru- naklen tay'ın cdılmişlerdır. \JIZ • • tt ~ yuculnrı) nı yetı~tırınc uzere er Dığer taraftan tapu sicil muhafız-ICe ze ır a ıgı ra ıyı ıycrde (Koy saglık ko.ruyucuları lıklarının yeni ve kargir biı~alarda 
kursları) açılması emredılmektedır. otur malan arzu ~dild iğinden ilk fır-•• k • • • • d • 6 hafta devam edecek olan bu satta bu daireler, ve nı ve kargır bi· UÇ IŞlye IÇlr 1 kurslara 25 - 40 yaşları arasında bu- nalara naklolunacaklardır. 

ıQ /l / .-;- :- J k k k ~ua~:~t~~ isteyen her vatondas alı- Müfit -H~-;~ın 
tJQ l arın UÇU ue SO Q fa; lV• Köy öğretmenleri bu ışe bılhassa 

k tercih edileceklerdir Kurs progra- ·Veda konseri •• 
,.QnQ lVrQnQ CQn Verdiler.. ımında bulunan dersler bılhassa şun- , Galatasaray Lisesinın bu seneki 

L beni I" • !ard ı r : Tcşrıh. !iziyoloji, hıfzıss1h- ' mezunlarından ve Beyoğlu Ar kolu 11ac1ı z. ı vilayetinin Sarayköy kazasına bağlı Docalı köyünde feci bir 1 1 k 1 k ü"·elerinden genç viyolonıstımız Mü-'\ıt~e olnıuş ve alçak bir kahveci çırağı, mel'un ve caniyane bir tuzak ha, salgın hasta ık ar, aza ara ar- J 

.. ,UŞtur. çı yapılacak ilk ve mustacel yardım- fld Hasan, Riyascticumhur orkes 
D0c l lar trasına tayin olunmuştur. Değerli 

edelim. J 

Halk Filozofu 1 İkınciteşrınden itibaren Sarıyer, 
Beykoz, Kadıköy, Adalar, Üsküdar İ======-========= 
\'e Bakırköy kazalarında sırtta, s1- A Çl k 
rıkta, omuzda ve başta seyyar satı-
cılık yasak edilecektir. Bu kazalarda 1 ı·~ ,,.,

8 da seyyar satıcılık ya el arabalarile y v 
yahut İstanbul Ye Beyoğlunda ol - ,.6 • f I 
duğu gibı sabah pazarları kurulmak 1. v.ıemurıge ter 
surctile yapılacaktır. T UtUn Eksperi a hn :-c ak 

' Mahalli Kaymakamlar, mmtaka- Tütün eksperi yetiştırılmek uzere 
larında kaç pazar yeri kurulmıya İnhisar idaresi yeni eksper namzct-
ilıtiyaç olduğu ve bu pazarların ne- . 

lerı alacaktır. Ortamektep ve lıse relerde kurulması iktiza edeceği hak-
kındaki tetkiklerini bitırerek lıste- mezunları bu işe alınacaklardtr. Ta-
leunı hazırlamıya başlamışlardır. lip olan gençlerın, 15 Teşrinisanıden 
Bu Iısteler yarından itibaren Bele- evvel İnhisarlar Umum Mudiırluğü· 
diyeye gönderilecek ve pazar yerleri ne miıracaatleri lazımdır. 
Cumlıurıyet bayramından sonra hal- Talipler arasında bir ırntıhan ıcr 
ka ılnn olunacaktır. ı edilecektir. 

Sarı çivi fransaga 
Usulu göndereceğimiz 

~lba a ı köyünün kahvecisi Bilal Ali geçen sabah kahvesine geldiği ı · san'Lıtk5.rımız. stanbuldan yakında 
~edığ~hoctğın yanında bir şişe dolu rakı bulmuştur. Akşnma kadar bek- Galata mevlevihanesi ayrılacağından bu münasebetle Be-
l{(),. 1_ a de bu rakının sahibi çıkın amış ve ak(.amustı.i kahveye g<:len d k .. Yent geçı·t ıer ıerlnln·, bo-

Kaldırılacak mı Mallar 
., r;.alk ,.. yıkllm1yacak •yoğlu Halkevinin TC'pebaşın a ı 

ti~ b. ·ından ve arkadaşlarından Arif oğlu Osman ile Çallı Mehmet Galata Mc\'lcvıhan<'siniıi mektep merkez bınasında bu avın 23 üncü ra ile lfaretlenmesl t&C• 
Fransaya hububat ve 

200 çift terlik i h raç 
edilecek 

~raber bir meze sofrası düzerek bu rakıyı işmışlerdır. halıne ifrağı hakkındaki teklıf, şe- 'cumartesı günü akşamı bir veda rUbe edi!ecak 
~n\' ~adan bir müddet geçtikten sonra Arıf oğlu Osman bağıra bağıra hircilık mütehassısı Prost tarafından konseri verecektır Konser progra- HaJkın karşıdan karşıya geçecek-
lijt en fırlı:ı.mış ve sancılar içinde kıvranarak evınin önünde ölmüş- reddedilmisti. Prostun bu kararı, mınd~ı Şu bert. Bah ve Krayzler gibi lcr·ı yerlen tesbit için evvelce bu ay 

· ı Fransa hükumetinin bizden alacağL )' Saı.ıpsi k ıalükadar makamlarça d~ maku. ı g. Ö· dfıhi musıkı üstadlarından parçaları ·çınde ve Cumhuriyet bayramından mallara aid bulunan kontcn1·an lis-ette z ra ıyı içenlerden Bilal Ali ile Çallı Mchm~t le a\·ni vazı- d d 
lij sanc 1 • • rülmUş ve bu işten vazgeçılmıştır . a var ır. önce şehrin Beyoğlu yakasile 1stan-

'1'~:ı, do~r ı'.~::d~k!:;;~~r . .k 
1 
vra na bir otomobı le a tlanuılar ve De - Hlllllllllll!JIJıllllllllllllllllllllJllllJllllllJllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllf lf D bu ıun Sırkeci, Eminönü gibi işlek ~~::ü kümctimize resmen bıldml. 

~ ıçın~! ne yazık ... bunlar~an ~ah veci Bilal Ali, yolda ve feci ıstırap- 14 u•• ncu- bayı•a m yerlerinden yeniden 56 geçidin çi - Bu son üç ay zarfında Fr nsa bız-
~ tan canını teslım etmış, dıger arkadaşı Çallı Mehmet te Denizli vıler1e liOretleneceğini yazmışt1k. den bilhassa, 650 kental kabuklu yu-
~ll ltıanesinin kapısında; mermer merdivenler üstünde yukarı çıkar- Belediye, bir kere de kendisine tek- murta, 

250 
kental yumurta akı, l50 

hu\r~~na kıvrana ürüncü kurban olarak ölmüstür. , c h • t b lif edilen yeni usul bir boya ile işa- 50 
d Q ll ~ . ur ye ay m şen kental şekersiz yumurta sarısı, lf~~llirı iç ~e~cin esrarlı ölümü üzerine derhal yapılan tahki katta ha - 'ı um 1 r a 1 .. ret koyma usulünü tecrübe etmek kental şekerli yumurta sarısı. 75,000 
U~y; ... .'iYüıu anlaşılmış ve kahveci Bilal Alinin genç ve mel'un çırağı üzere bu 56 geçidin işaretlenmesi i-

0 
OOC 

lfd .. 
41
n t kental arpa. 75,000 kental mısır, 2 , eli d~tli b: us asını zehirleyip dükkanı kendi işletmek içın rakıya gizlice ı · k 1 • • • h ı h şini bayramdan sonraya bırakmıştır. kental bakla, 

1
,
500 

kental fasulye, 
~Ct iki ır zehir ka.ttığı meydana çıkarılmış ve Yelinimeti ile beraber 1 er 1 1ç1 n umma 1 az 1 r- Bayram ertesi, işlek olan iki so - 2 bin çift terlik alacaktır. 
llı l11n ~~avaUıyı bır tesadüf kurbanı olarak öldüren alçak cani, adalete kak ta tecrübe yapılacak, boyalar to-
~İt. ılerek murdar bileklerine soğuk ve demir kelepçeler geçiril- 1 ki 1 za, yağmura rağmen bozulmazsa, ( 

.~ .............................................................................................. , "'"'"'"'•llltlUUmuıuu ............ _, .. '"'"... 1 ar yapı ıyor ... Belediye, çok pahalıya ml akı bolaln pd~- ı Birimizin derdi 
~eh,.imize k .. . ··ı . d ~:;ki!~'.i yerine bu tıSU a u e ı- Hepimizin derdi ~ l ı Senede Her vatandaş halk ursu erın e Tcrübcler, Teşrinisaninin ilk haf- • 

~ e en 24 bin ton .. tasına kadar bitirilecektir. 1 Kasketin şerefı ... . 
~e S 0 Z S ö Y l i g e b i l i r • • - - Bir okuyucumuz yazıyor: .., ... L1leraller "eyi. g" Gazeta ciler in senelik . Diiıı Kasımpaşada bir işim var-.. "'"'- L~ ınga l... Cumhuriyet bayramının yaklaş - ı Diger taraftan şehirlerin de süs-

1 W\ ... , ... ••
0

umum mUfettı,ı B kongres dı. Rüyiik caddeden geçerken ~ U miktardan lbarQt olan makta olması hasebile şehirde, mek- lenmesine başlanılmıştır. Sular ida-
lrlk't 1 t b ı İstanbul Basın Kurumundan = dört mektepli çocuk gördüm. B ttn-

h. e S an U a zeytinyağ istihsali teplerde, llalkevlerinde, Parti mer - jresi her yıl olduğu gibi, bu sene de 
t Clllyu·L geldi k d İstanbul Basın Kurumu ikinci u- lardan ikisinde mektep kasketi QllJ " t çoAalttlacak kczlerinde ve hulasa bütün memle- Ta sim e renkli su fıskiyeleri yap-f~ ·ittıl"h- ge ınanevr l d h " 1 t 23 B' · ·ı vardı. Diğer ikisinde yoktu. ~· -.,..it " a arın a azır Memleketimizde 26 milyon zeytin kette, en hücra köylere varıncaya mıya ve Belediye de sokaklara asa- mumi heyet top an ısı ırıncı eş-
i\ 

1
te Uzere bir müddet evvel ğ d .. b .. 

1 
Bunlardan ikisinin ellerinde bi-

Yl'D gıtrni~ 1 a acı mevcut ol uğu anlaşılmıştır. kadar, kendi öz bavramımıza şevkle cagı roşurleri Ye vecize eri çerçe- rin 1937 cumartesi günü saat 14 te '!lıerı -Y o an Ord M"'f tt' · " rer tepsi, ve içinde ufak bir tabak ~ ~raı p u u e ışı Bunlardan başka 54 milyon kada r ve hazırlrınılmaktadır. Bu mes'ut bav- velctmiye başlamıştır. yapılacaktır. Bu toplantıda mevcut t taıı... · ahr~ddin Alta ·ı G " içinde de dört beş adet kadar a-
t <t ·~1rni .. d Y 

1 
e e- belkı· daha fazla mı"ktar yabanı· zey- b 1 k k 1 k b'r Bavra 28 · · ·· .. ·· ~leden k · t t l"kk" dl ... . d • h ~ ~İt) <- en Cemil Cahit ve Sa- ram u yı , ço coş un ve par a ı ·' m, ayın mcı gunu og e serıye e a 1 e ı eccgın en mu - kide şekeri koymuşlar ve gelen 

ll~~l'dir Vapuru ile şehrimize dön- tin delicesi yetizmiş ve h iç bir ist i- şekilde tes'it edilecektir. Bugünden sonra başlayacak Ye üç giin devam terem azanın her halde gelmelerini geçenden para dileniyorlardı. 
l\~rı· · fadc edilememek tedir. itibaren bütün bir hafta zarfında, edecektir. Üç gün resmi daireler ta- rica ederiz. Bu çocuklara acıdım, birkaç pa-~h ... -1 VaPurıa · K d' d d 'ld. B ~ -~ı.. yın 1 en ısin en zeytin tanesi alınan mekteplerde, muallimler dersler e tı ır. irinci gün dükkanlar res • nı verdim. Fak.at sonra düşün -

a l1 uetile 1 , . e manevra ar ğ 1 d h t k "b 230 C h . . b" d C h . . k 1 d ı1ır b d 1 * Konserve ticaretimiz inkişaf et- k I 
';,., t\ıt. llıtı .... ıınır.de bulunan Trak- a aç ar an er sene a rı en um urıyetı \'C ız e um urıyetın men ·apa ı ır. merasimi tes ite en düm. Bu çocuklar me tep ta e-

.... ls "-Y.1.ü.f t b' t t' t · 1 k t k 1 ı t kl d mektedir. Ezcümle geçen sene Bur- · l d"l ·1·... 1 tllh:. ı Oener 1 e :ışi ve eski İzmir ın on zey ın ancsı a ınma a ve uru uşunu an a aca ar ır. komisyon, cumartesi günü tekrar besi idi. Bu yenı ıısıı ı encı ıge 
~ eelrn~a. Kazım Dirik te şeb- bunun 210 bin tonundan takriben 10 Ankaraya gitmek üzere ayrılan ltop1anacak, yapılan işleri gözden sada yalnız 1,000 kutu şeftali kon- de yeni bCI§lamış olacaklardır. 
~· llr1.ını. stır. milyon lira kıymetinde 24 bin ton izciler bu pazartesi günü Ankaraya !geçirecektir. serv€si yapan müessese bu sene 17,000 Bari dilenirlerken mektep ka.'>-
~:V~ Sa~ıa~:Y~avı General Pertev, zeytinyağ istihsal ed ilmekted ir. Ge- hareket edeceklerdir. istanbuldaki ı Halk partisi, kazalarda konulacak 1 kutu imal etmiştir. ketlerini çıkarsalar. O §erefe ya-
~:V \>ı, lıa:y li ~y Rahmi, Konya ri kalan 20 bin ton zeytin tanesinden bayrama iştirak eyleyecek izciler de halk kürsülerinde söz söyleyecek * Mezunen Ankarada bulunan zık değil mi? .. 
he;~'Qhar 'M~ı~ Denizli Saylavı de salamura zeytin i yapılmaktadır. ayrıca çalıştırılmaktadır. halk hatiplerinin sayılarını serbest Brüksel maslahatgüzarımız Emin Belki bu çocuklar, topladıkları 
~l~if~ l~~ Uf'.it t~ Generaller le Zeytin istihsalatını daha fazla Bütün Halk . vleri, kon.ser \'e kon- bırakmıştır. Her isteyen vatandaş, Ali, bu sabah Ankaradan şehrimize para ile acaba kit.ap ve saire mi 

l'dir. vapurile fehrimize miktarda arttırmak için bir kanun feranslar ,·ermek üzere zengin pro- kendi se\' ' •ıç dtl''"•thrını ve hissi - gelmiştir. Kendisi bu akşam memu- alaca1.:lardı. VeyaJtut evine mün-
proj~si hazulanmı.§tır. ır.amlar h:ızırlamışlardır. ;yntını : · · ·~. ':tir. riyeli başına hareket edecekt ir. htıStr mı onu bilmem? ... 

937 senesinin son üç ayı zarfında 
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Filistin cöllerinde 
' 

l HAL4 
Bir Yahudi şehri kuruldu ! 

ak t urada halk gece 
Belçikanın İstiklali 

tehlikede mi? 

k 
v k d Almanyanın tehdidin-s o aga ÇI ma , ışar 8 ~;;ans~n:~ika~ı:;e~;; 

b U 1 U n m a k ta n m a ru m d U r '· zı:
1:ı:~y:~::i~:t~e'~~r~~.lç~:a~:r~~l~ 

nisan ayındanberi mevcut olan bir 
vaziyet, tekrar mevzubahs oluyor. 
Geçen nisanda İngiltere ile Fransa r ı 

Kudüste sinemalara, tiyat-
hatırlardadır ki, Belçikaya karşı te-

minat vermişler, bu memleketin is
tiklalini, tamamiyetini tekeffül et -
mişlerdi. Ondan evvel Belçikanın 

Fransaya ve İngiltereye karşı taah-

Belçika Kralı Leopoıd 
(D~oamı 6 ını:ı sa~ 

Ara b 1 ar işi 

büyütüyor
lar ... Şüphe-
1 endi k ler i 
yerleri kun
dak sokup 
yakıyorlar ... 

rolara gitmeye cesaret 
eden babayiğit yok. 

tiller bir türlü bulunamamıştır. On- Merdan yeni bir tamim göndererek 
dan sonra Yahudilerden de bir takı- Filıstindc tedhiş suretile asayişi bo-

Bulgar Kralı 
19 uncu 

BORiSIN .. 
gıldönümıl 

zanların harekatını çok çirkin bul -
duğunu söylemektedir. Bu hv.reka-

Yeni yapılan Yahudi şehrinde otobüs· 
lerden biri .. 

mı öldürülmıye başlamıştı. Bunun ü
zerine İngilızler işi sıkı tutarak Ya
hudilerin öldürülmesıne mani olmı
ya kalkışınca, Nasıriyedeki İngiliz 
kaymakamı ile muhafızı olan polis 
memuru bir pazar sv.bahı Celiledeki 
protestan kilisesinden çıkarken öl
dürülmüşlerdi. Bunun üzerine tngi -

ta sebep olanların Suriyede kendile
rine müsait bir zemin bulamıyacak-

larını, Suriye Hükumetinin bu hu • 
susta tamamile Fransız ve İngiliz hü-Filistinde, şu son bir kaç günden • 

beri yenıdcn sıyasi mahıyette bir ta
kım cinayetler görülmıye başlamış
tır. Arapların ortnhğı tedh iş etmk 
için gizlı bir teşkılfıtı olduğunu söy
liyen İngıliz gazeteleri, son günler
deki cinayetlere karşı İngılizlerın de 
şiddetli tedbirler almıya mecbur kal
dıklat ını yazıyor. Hatta bugün, yarın 
Filistinde idar<.'i örfiye ilanı bile dü
şünülmuştür. Hayfaya gıden dcmir
yollarının bir kısmı sökülrrrk yola 
bomba da konduı}u anlaşılmıştır. Bu
nun· üzerine, tren yoklan çıkmış. lo
komotif ile kömür arabası yık!lmış
tır. Yolda kalan vagonlara da etraf -
tan kurşunlar atılmıya başlamıştır. 
Lakin, vagonlardan birinde bulunan 
bir polis meydana çıkarak tabanca -
sını istimal etmiş ve vagonlara hü -
cum edilm<ısinc mani olmuştur. Va
gonlara girmek istiyen uç kişinin bu 
hareketi akim kalmıştır. Neticede 
bunlardan ikisi ölü olarak yere yı -
kılmış, biri kaçabilmiştir. Bu tren 
suikasdinin kurbanları kaç kişi oldu
ğu henüz anlaşılmamışsa da çok ol
duğu tahmin edilmektedir. 

rin yaptığı petrol borusu vakit vakit 
hücumlara uğramaktadır. Geçen çar
şamba gecesi bu petrol borusuna 

1meçhul Araplar tarafından hücum -
lar olmuş, hatta boruya ateş verile -
rek petrolün tutuşturulması cihetine 
bil<! gidılmıştir. Bunun üzerine çıkan 
yangın, saatlerce sürmüştür. Alevler 
pek uzak mesafeden görülecek kadar 
yangın büyümüştür. Diğer taraftan 
yeni yapılmakta olan Yahudi şehir -
lerine de etraftan taarruz edildiği 

haber verilmektedir. 

İngiliz Hükümeti Filistinin Şimal 
hudutlarını kapamıştır. Hudutta, sı
kı bir kontrol vardır. 

kumct1erile teşriki mesai ettiğini bil
rl irmektedir. Cemil Bey Merdan Su
rıyeden Filistine silah kaçıranlar o-

lursa, bunların şiddetli cezalara çarp
tırılacağını kat'i bir lisanla her ta
rafa bildirmiştir. 

Yahudilere gelince; onların tara
fında şimdi şayanı dikkat yeni bir 
hareket görülmemektedir. 

Fakat Filistinin çöl tarafında yep
yeni bir Yahudi şehri tesis edilmek
tedir. Buraya Darom diyorlar. Çöl
de su çıkarıyorlar, büyük büyük bi
nalar yapıyorlar, ağaç yetiştiriyor-

Diğer taraftan geçen cuma gunu lar. Hulasa, küçük, fakat en asri bir 
Beytüllahım yolu üzerinde müsellah Yeni yapılan şehirde pet• j§ehir vücude getirmiye çalışıyorlar. Umumi harbin sonunda Bulgar 
bir Ar:ıp çetesıle Filistin polisi ara - roı çıkarmak için asri para döküyorlar. Daromda geniş ve cephesi yarılarak müttefik devletle-
sında şiddetli bir müsademe olmuş- tesisat yapılıyor dümdüz caddelerde otobüsler işle _ rin Balkanlarda harbi kazandıkları 
tur. Bu müsademeye giren İngiliz . . . . . . mektedir. Şimdi çöl ile çevrili olan görülür görülmez, Bulgar Çarı Fer-
polislcrinden ıkisi de telef olmuştur. lızler şıddetlı harekata gırışerek baş- dinand da Sofyadan kaçmıştı. Mev-

1 

·ı . bu küçük şehrin ileride büyük bir · b" Yeniden başlıyan bu tedhiş hare- da müftü olmak üzere Araplarını en sim, yıne öyle bir sonbahardı. 1918 
kalı, Arapların bir plan dahilinde her gelenlerinden çoğunu işlerinden u- şehir halini alarak çölü unutturacağı senesi sonbaharı ki, az sonra Osman
şeyi hazırlı~arak etrafı korkutmak zakla~tırmışlar, bir kısmını sürmüş- Yahudilerce iddia edilmektedir. Cad- lı İmparatorluğu İngilizlerle müta
istedıklcrin i göstermcktc>dır. Bır kaç lerdi deler alabildiğine açılıyor. fakat et- reke mlizakeı atına girişmiş, ondan 
ay evvel Filistinde Arapların ileri Müftünün nihayet Camii Ömere rafta henüz binalar yükselmiyor. sonrv. Almanlarla galip müttefikler 
gelenlerinden bir çoğu ~meçhul> ka- iltica ederek geçen gün kaçtığı ha-

mütareke akdetmişlerdi. Bulgar ~ 
rı Ferdinand, Bulgaristandan ve 
gar tahtından ayrıldıktan sonra J:ı 
rine oğlu Boris geçmiştir. ŞiJ1l 11 
Kral Boris tahta geçtiğinin 19 uıı~. 
yıldönümünü geçen gün tes'it ett 0 
mlştir. Resimde Bulgar Kraııoı~r 

• gü nhalk arasından geçerken ke .. ,ı 

ldisine selam verildiğini, tezabiil' 
yapıldığını göstermektedir. A 

~ Irak ile Hayfa arasında fngılizle - tiller tarafından öldürülmüş, bu ka- ber verilmektedir. Müftünün amca -
zadesi olan Cemal Efendi Elhüseynt 

DUnyanın en bUyUk filmi 

r . --'; 
A dP. Filistinden harice sürülmüştür. 

Fılistinde Arap milli hareketinin ba
şında olan komitenin ileri gelen a
zası da nefyedilmişlerdir. Kudüste 
geceleri kimse sokağa çıkamamak -
tadır. Akşam olunca. lambalar sön
mekte, şehir, derin bir karanlığa dal
maktadır. Kımse ne tiyatroya gide
biliyor, ne sinemaya. Çünkü tema
şa mahallerine gelenlere erkenden 
evlerine dönmeleri polis tarafından 
ihtar edilince buralara kimse gelmez 
olmuştur. Bütün Kudüs şehrindP. ge
celeri sokaklarda devriyeler gezmek
tedir. Bu suretle şehirde tam bir a
sayiş temin edileceği ümit edilmek
tedir. Hiç olmazsa devriyeler gez -
diği müddet. .. 

Maceralar kralı BUFFALO BILL 
Dünyanın en büyük artisti GARY COOPER'in 

_JEAN ARTHUR ile beraber çevirdiği şaheser. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

L Pek yakında S A R A Y Sinemasında 

Bu ak,am S A R A Y Sinemasında 

Vasi salonu; FERNAND GRAVEY'in en son, en bUyUk ve en guzel 

fllml olup büyUk Avusturya yıldı ı ISA MiRANDA ile beraber oınadı01 

NiNA PETRO A'nın YALANI ' 
Diğer taraftan. Filistinden kaçan

ların Suriyede kendilerine müsait 
bir faaliyet sahası buldukları söy -
Jenip duruyordu. Hatta Suriye hu
dudundan Filistlne silah ve cephane 
kaçırıldığı iddia edilmektedir. Suri· 
'-'e Hükümeti Başvekili Cemil Bey 

Şaheserinin ilk iraesi şerefine SENENiN iLK GALASINA koşacak halkın istiabına kafi gelemiyecektif· 
Viyananın göz kamaştırıcı ve lüks ve ihtişam nümunesi bir vak'a .... Vals'ar memleketi Viyana .. 

z~vk, aşk ve eğlen ce memleketi Viyana ... 

Çölde yapıl~n şehirde asfalt şose. fakat cadde 
kenarında henüz bina yapılmamış 

lııveten: FOX JURNAL, yerlerinJzl evvelden ald•r.nız. . . . ~ . -/ ;... • • "'! ~ • . .-
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---- :c:z::a __ 
(Söğüd) ün bu kahraman ve öz Düşman kuvveti o kadar zayıf, ve 'Paşa sebep olmasaydı, bu felaket te 

Türk evlatları, bu faciayı görür gör- yapılan hareket, o derecede blöftan olmıyacaktı. 

mez, son derece müteessir olmuşlar- ibaretti ki, ric'at edenlerle, irtibat Diye, Abdülhamidin teessür ve 
dı. Taburdan bir nefer kalmayıncı- tamamile kesilmişti. Düşman tara - hiddet ateşlerini körüklemişti. 
ya kadar düşmana mukavemet gös- fından, mühim bir takip ateşi bile i- Vaziyetten Serasker Rıza Paşa da 
tereceklerine yemin etmişler .. derbal şitilmemişti. Ve bu zayıf kuvvet, fır- mütecS!'irdi. Fakat iyi bir asker olan 
düşmanın taarruz kuvvetlerinin kanın tamamile ric'at edeceğini ak- bu zat, Lorosta \'Ukua gelen bu fela-

Yaze n: ZIYA ŞAKIR karşısına gerilmişlerdi. lından bile geçirmediği için, tam on ketin me\'Zii kalacağına emindi. 0-
Fırka kumandanı Mustafa Paşa iki saat, (Loros) u işgal edememişti. nun için, bir dereceye kadar müstc-

\'eyahut ateşe dayanamıyarv.k ric - Ric'at eden askerler, kamilen Lo - L 1 . b SERASKER RIZA PAŞANIN- rihti. Nitekim, Kolordu Kumandanı 
ate mecbur olacaklardı . Halbuki, ar- ros'a birikmişti. orosa ge mışti. Eğer burada iraz 

tık askerlik ruhunu kaybetmiş olan Fırka kumandanı, vaziyeti ıslah 
sebat gösterilmiş olsaydı, düşmanın BAŞINA GELENLER Hıfzı Pasayı makine başına celbede-
yaptığı blöf, tamamile tahakkuk e- Bu acı haber, Yıldız sarayına akse- rek icap eden emirleri \'ermişti. 

yerliler, bir türlü durdurulamamış- etmek için (Avlonya) redif taburu -
tı. Bunlar, gecenin karanlığından is- nu Loros'a göndermişti. Fakat bu re- decek, belki de bir mukabil taarruz- der etmez, Abdülhamidin aklı ba - İşte tam o sırada, saraydan haber 
tifade ederek, her tarafa dağılmış _ difler ~kasabaya gırerken :ldetleri la. kaybedilen şeyler, tekrar ele ge- şından gitmişti. Sanki, bi.itün ordu gelmiş .. mabeyin dairesine celbedil-

lardı. i b 1 Çirilecekti. Fakat, Mustafa Paşa, ric- bir hezimete uğramış ta. harp fela- mişti. Saray hademeleri tarafından ca ı o arak havaya bir yaylım ateş 
İlerliyen düşman müfrezcsınin ku- icra ctmişlerdı. Bu ateşi duyan ka • ate karar vermışti. En sona kalan tel- ketle nihayete ermiş gibi derin bir Çit köşküne alınan Seraskerin kar-

mandanı bu müsait vaziyeti görür sabadaki perakende askerler; graf memurlarile, bütün muhabere ye's ve fütura kapılıvermişti. şısına derhal mııbeyinciler dikilmiş: 
görmez, derhal kendi fırka kuman - - Düşman bastı. aletlerini toplıyarak Yanya istika - Arap İzzet Paşa, bu fırsatı fcvtet- - Efendimiz ferman buyuruyor-
danına malCımat vermiş .. sahile de Diye biribirlerine girmişler .. ora· metine çekilmişti. memişti. Abdülhamidin bu teessü - lar ki ... 
bir miktar asker çıkararak, oradan da nın da altını üstüne getirmişlerdi. Söğüt taburu, bu ric'atte de emsal- ründen istifade ederek, Serasker Ali Diye, içinden çıkılmaz birtakım 
(Lo .. os) üzerine ilerlemeyi tavsiye Şimdi, ikinci bir panik başlamış- siz hizmetler ifa t>tmişti. Yerlilerin Rıza Paşayı mevkiinden iskat etmek suallere girışmişlerdi. 
etmişti. Tabiidir ki, müfreze kuman- tı. Perakende kuvvetler, Yanya isti- şurayn buraya attıkları askeri c:şya- ıçın : Serosker Rıza Paşn: 
danının bu tavsiyesi derhal tatbik e- kametine dağılmıştı. Hatta, Loros ka- larını kamilen toplamakla beraber, - Ah, efendimiz!.. Ben sadakat - Efendimiz müsterih olsunlar ... 
dilmiş .. (Narde) nin cenubu garbi- sabası halkı ile civarındaki köylerin koşumsuz kalan topları da kendi mek- vazifemi ifa ettim. Bu harbe giriş - Harp, böyledir. Bir tarafta kazanı
sind ki (Salahor) iskelesine çıkarı- ahalisi de kasabayı ve köyleri bo - kari hayvanlarına koşmuşlar .. hat- miyclim, dedim. Fakat, söz dinlete- lır, diğer tarafta kaybcdilir. Ancak, 
lan düşman askeri de oradan ilerle- şaltmışlar; onlar da kaçmıya başla- ta bizzat kendileri bile çekNek bun- medim. Serasker Paşanın palavra- neticeyi beklemelidir. İnşaallah, ak-
mişti. rnışlnrdı. Kasaba civarında, yalnız CSö lan kurtarmak için son derecede fe- larına kandınız. Yok yere, bu harp şrıma sabaha, vaziyet değişecektir. 

:Vaziyet, vahamet peyda etmişti. ğüt taburu) kalmıştı. da karlık göstermişlerdi. gailesini çıkardınız. Eğer Serasker Di) e, bu sualleri g"çi~tirmek 

--- - J' 
1. t . t· F k ·· 't tel ıs emış ı... a at Abdulhamı ; 
şından, durup oturacak .. böyle-~ 
lerle sükunet bulacak halde degı ıı· 
Mabcyincilerin biri gidip biri ;o 
yor .. ayni sualler tekerrür ediY f' 
Yalnız ortada, Arap İzzet paşa 
rünmüyordu. ~ 

Böylece, tam beş gün beş gece bıl' 
mişti. Artık Serasker Paşanın d~ tı 
tün sabrü tahammülü tükenınjş ı 
Bütün bu tazyiklerin, Arap 

11
5' 

Paşanın kaynağından taştığını \ 
mıştı. Eğer İzzet Paşa şu anda e 1cı 
geçse, hiç şüphesiz ki ondan peJc 
bir hesap soracaktı. , t 

·r ı;e Bu sırada mabeyinci Arı r 
şifre katibi Kamil Bey gelmiş; ~9' 

- Ben harp etmiyecektiıll· ~d 
o sebep oldu. Şimdi, bu işin alt1 

nasıl çıkacak?.. . 5ıı 

Diye, Abdülhamidin yeni bı~ 5f 
iradesini getirmişlerdi... .Artı riO 
rasker, daynnamamıştı. tJ'ı~0ıJır' 
Abdülhamidin yaveri ekrcnı ceYl 
nu bulunan Müşir ünifornınlJ .. stil 
tini çıkarmış; bir kanepenin ıı 
atmıştı : ı.,r} 

(Devanı' 
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Çok Orijinal Bir ROportaj : . .. iöTAIL VA 
Galatadaki çivili geçitler
de her dakika bol eşhaslı 
bir komedi oynandığını 

biliyor muydunuz?. 
lmiyorsanız arkada- ihtiyar kadın . haykırdı : Yeni bir 
~ı.mızın yarım saat _ H 0 " lum olis efendi! Yıldız doğdu 
fÇınde tesbit ettig~i ko- u g p • Yeni bir yıld~zdan. bahsediliy~r: 

K N d • k t f t 1 Aıno Bergo ısmındeki bu yıldız şı • ll)edjyj bU Sütunlarda IZlm a ıre arşı ara a 1malden doğmaktadır. İs~eçte~,.ts .. -

takjp edebilirsiniz.lkaldı Pek korkakhr kuzum1 ::~~:1~;;~.:::::·;:~~::;1~·:-
• I de oldugu anlaşılan bu sarı yıldız, 

ben •I de o•• te tarafa geçı·rı·ver, ha" m·ııedı·r, yeni bir mukavele ile İngiliz film müesseselerinden birine bağlanmış-

tır. Bergo için şimdi en büyük meş • 

geçtl·m başına bı·r ı·ş gelı·r ! . . guliyet, tngilizceyi öğrenmek imiş. 
Bu lisanı bilmiyor değil, fakat İngi-

Yazan Nusret Safa Coşkun 

Afrikaya asker. ve 
silih göndermekte 

devam ediyor 
• • 

Şin1diye kadar Afri-
kaya yani Mısır hu· 
duduna 20000 as-

ker gönderildi 
İtalyanlar, yeniden Şimali Afri • 

kaya asker göndermiye başlamışlar
dır.Evvelce gönderilen kıtaat yer • 

!erine gittikten sonra geçen çarşam
ba günü de üç büyük vapur Napo -

1 
r 

Afrikanın İtalya 
tarafından teh-
didi İngiltereyi 
ve Fransayı kor-

kutacak mı? 

c;eçen gün bir tamdık soruyordu: 
ta~ Yahu, gaz te başlıklarının iki 
ı~fında son günlerde moda ohm i
~·arda hep çocuk arabası satan 
~gazaların reklamı çıkıyor. Nüf u
ta~Uz rnu artıyor, yoksa çocuk a-

aları da moda haline mi geldi? .. 
l'·b liayır, dedim, ne öyle çocuk a
f~ aları sarfiyah artacak kadar nü
d~ Urııuzaa garip bir tezahür var, ne 
dıı Çcıeuk arabası kullanmak moda ol
dııd Sadece sırtta yük taşımak mene-

lizceyi bir İngiliz gibi söylemek eme
linde imiş. F·akat hangi İngili~? .. Çün

kü her İngilizin ayrı bir İngilizcesi 

vardır dense mübalaga edilmiş ol -

mıyacağından belki de bu yıldızın 

yeni işinde istediği muvaffakiyeti 

elde etmek için karşılaşacağı en bü

yük müşkülfıt, dil meselesinden çı

kacaktır. Maamafıh, Aino Bergo İn

giliz film aleminde de büyük bir ar

tist olmak emelinden hiç bir enge -

tin karşısında vazgeçecek görünmü

yor. 

Mısır hududuna çıönderllen ltalyan batarya
larından bir kısmı 

ı. 

la~tuın, bu sözlerimden bir şey an
l)ı;ı~dığını, bön bön yüzüme bak -

t a ifade etti. 
l.ah ettim: 

Bakkahn felsefesi 
General Miller işinde parmağı bu

lunduğu zanenc;lilen General Sko • 

bilin'in Pariste harıl harıl arandığı

nı yazmıştık. Şimdiye kadar polis, 

General Skobiline benziyen 3 kişi 

liden asker yüklü olarak hareket et
mişlerdır. Bu vapurlardaki asker de 
Trablus snhiline çıkarılarak oradan 
Libyaya, Mısır hududuna se\•kedile
cektir. Bu gemilerle 138 subay gön
deı ilmiş ve 2,044 asker yollanmış -
tır. Bunlar 85 ve 225 inci piyade a
laylarına mensuptur. 
Diğer taraftan Mançester Guardi

yan namındaki İngiliz gazetesinin 
yazdığına bakılırsa İtalya Hükumeti 
Libyaya yeniden askcı:,, gönderecek
tir. Fakat bu asker şöyle böyle ol -
mıyacak, yeni bir kolordu olacaktır. 
Bu suretle yeni bir kolordu daha yol

tevkif etmiş ve bırakmak mecburi- !anacaktır. galatada, bir ucu da sanıyoruz kt, . 

- Ellerlnde paketlerle, bavullerıa bir sürü kela· 
balıQın üçerıe kolla yOrOyOşe gecmeıerl pek hoş 

bir manzara teşkil eder .. 

Sultanahmettedir. Kadıköy vapurun- yetınde kalmıştır. İtalya Hükumeti bunn karar ver -
dan, rıhtıma yeni yanaşan Karade • Son defa tevkif edilen bir bakkal- mış, fakat İtalyan Başkumandanlığı 
niz postasından çıkan kalabalık bir dir. Polislerin: henüz bu kolordunun nasıl 1eşkil e
halk kitlesi, Ziraat Bankasının ö • - General Milleri sen mi kaçır • dileceğini tesbit etmemiştir. 21 nci 
nünde aedta bir deltn yapmaktadır.> dın? sualine şaşırmış ve: kolordu Libyaya gönderilecekse de 

. ........................ ·····························-= 
Vati kan, kuvvete müra
caat edenlerin aleyhinde 

Papalığın resmi gazetesi olan .Ob
scrvadore Romaino. gazetesinde J.l 
teşrinievvel günü çıkan bir yazısın
da, gazetenin direktörü Kont della 
Torre'ye müracaat eden ve harp e
den ve etmek istiyen bütün de\'let
lerin aleyhinde bir yazı alıyor ve 
Mist<:r Ruzvelt'in ve Chamberlain'in 
nutuklarını alkışlamaktadır. Della 
Torrc papanın düşüncelerine tercÜ· 
man olarnk şunları yazmıştır: 

dı~ Helediye, sırt hamallığını kal -
liyat ~imdi yakın mesafelerde nak
~ııııı ku~ük el arabalarile yapılıyor. 
ada .a~ ıçindc acaibi scb'ai alemden 
litıı edılecek iki tarafına iki yemek 
1%;1 Reçirilmiş odun bir dingil üs
tu 'd Oturtulmuş dutçu tablasından 
ıab;ı.~ boy boy, liiçim biçim çocuk a
v~.,. ~rına, ayakları siyatik olmuş 
bııı~· Ut ayaktan mahrum insanları 
hıtı :rdiklt ri acaip 1810 modeli Fort
~t 0l'ldıran modelsiz nesnelere ka-
\, tıc-lcr k 1 F k .. h ' ..-a~ k· yo , ne er.. . n at şup P. 

Şahıslar: _ Vallahi baylar, bugünlerde Pa- iki mi, yoksa üç mü fırkadan teşkil 
Bir eli Napolyon gibi göğsüne so- riste, 0 kadar şeyler oluyor da insa _ edileceği belli dl'ğildir. Eğer bu ko-

kulmuş, bir ayağı ilerde düdüklü bir lordu iki fırkadan teşkil edilecekse, 

.Harp, daima müthiş ve gayri in
sanidir. İnsanın başka bir insanı öl
dürmek için araması, bir çoklarmı 
mümkün olduğu kadar çok öldür • 
me, ona ve ait olduğu aileye fenalık 
etmesi gibi gayri insanidir. Halkın 
biribiri aleyhine silah istimal etmesi 
kardeş kanının akmnsına sebep ol -
mak günahların en büyüğüdür. Biz, 
kendi milletlerini böyle büyük, kanlı 
bir badireye ntmak istiyen1erin dün· 
\'ada bulunabileceğini zannetmiyo • 

%'tı ı, ihtiyaca en ziyade kkabül 
laoı cocuk arab:ıları .. Lfıc;ti ,ğ i pat -
bıır;ltck<'rl ğin telleri bozuldu. yok . 
t ın · . 

b 1 ıcın bunlara olan taleb art-
d oı lt • 
\ır l sın, basit bır ikhsat knnunu-

~Ok1 a~lep artınca arz da çoğalır. Bir 
~ıqtı ~ eler. cocuk arabalarımı k:ır.ş ı 
~lılla u hücumu görünce ellcrindPki 
\, l'lılın 
J~ in· ıs arabaları elden çıkarıp 
tfotle 1 alnııya bac;Jadılar. Bu su -
haı-t>lt~Ocuk arabaln;ı piyasasında bir 
b0 ;t başladı. Anladın mı şimdi? .. 

d~ ır~ Um kadar bu izahatı , belki s iz ., .. r· 
lt kta 

1~ bulacaksınız ve böyle bul -
t~ o)d ı: Yerden göğe kadar hakkı -
tQ'uırı lıı;unu itiraf ederim. Yalnız 
tcıey., o <leği} , bakın şimdi asıl mc-

" gp• 
•ıtaı· ~ceğim. 

~lllıtı~rn a,. şirndiye kadar sağımızı, 
ll'er ll~~ hıl.mezdik. Köşe başlarına 
~en ıs dikildi, biribirimizi ite1c-
1'1ı\ ' Stkıştırrnadnn yürümiye a-
Ot 

b 0ı:tıob· ) 
l'ıı~~ ~n ı lcr, bilhassa hususiler, 
l'ıı ijleırıaa· otomobıldeyim! gibilerde 
~ ~ bur 

1
Yen glakson çalar, kulağı-

~tdi, Şigulıyan bir gürültü hasıl e-
,Jenri ... l'lldi çıt yok. 
''il} ... d .. 
ta~ e~ SeYtiiort bir tarafına beynel • 
'" Sı!eriın· ~eler işaretleri kondu, 
b ~ çıkt ı~ın rengi bir örnek, esnaf 
,lttıı~da ıgı kadar bağırıp aklımızı 

n alrnıyo ·ıh ·ıh r, ı ... ı ... 

t...,~~ 
1-'f ., •l.Jt 
~vcıı sesıeniyor ı 

Yüroyenm.. _, 

zabıtai belediye. memuru... nın haberi olmuyor, demiştir. Değil bu takdirde şimdiye kadar İtalyan-
Kendilerini tanımak şerefile mü- General Milleri kaçırmak, insan Eif- ların Libyaya yollamış oldukları kı-

bahi olmadığımız kadın, erkek, fel kulesini bile dalgınlıkla farkında taat, Fransanın Tunustaki kuvveti -

;UZ.> f genç. ihtiyar, çocuk.. tan müteşekkil olmadan aşmlabileceğini umuyor. nin dört misli ziyade olacaktır. 
Po 1 is 1 K t k 1 ş iyi ka rş 1 ya g e· bir knln balık . UMttutt1UlttllftHUtlUlllttllUllllttlllllll•ınııt1ıh11111111ıuunuunuuıuuıuıı11u1111111ıu11tnnHIHUllllt1 ... HIUUJttUllUIUlllllUIUUUtm"ttlfttUllUllJHtltH111fh1tUMrttnnunuıuı ..... 1111uwın11111tına .. 
çirmek için vesoitl nakli- Memur - • Yirmi lira asli maaşla 

yeyl curourdu. böyle yüzlerce vesaiti nakliye ve 

ÇİVİLİ GEÇİTLER 

Fakat şuphe yok ki, bunlar içinde 

binlerce insan durdtırabilmek kud -
retinden ve salahiyetinden gelme bir 
gururla elini kaldırır ve düdüğü üfen nıtercsanı, en faydalısı çivili ge-
ler.> çitlerdır. Artık köprü üstünde. Ga-

- Haydi yürüyelim ... lata meydanında Eyüp camisinin 
Geçidin iki tarafındaki halk, sarı avlusuna duşmliş acemi bir güver -

çiviler arasından yürümiye başlar. ~ın gibi dört bır tarafa yalpa vurup 
Paketlerle, bavullarla bir sürü kaotomobil, tramvay altında kalmak 
labalığın böyle üçerle kolla yürütehlıkesıne maruz bulunmuyoruz. 
yüşe geçmeleri, pek cazip bir manBu geçitler, hakıki bir ihtiyaca te-
ıara arzettiği için, bu sefer kaldmınkabül cttıkleri kadar gayet cğlE>n -
!ardaki halk da bunları seyretmek 

celidırler de .. Oradan heyamula ile 
için toplanır. Yürümek, ayak ata -ve dar bir köprüden geçer gibi etra-
cak bir yer bulmak adeta apartman

fı .~ollaya kollaya geçmek cidden ö- sız bir doktor bulmak kadar müş • 

mu0~:· · k . . b b" . d G kül bir vaziyet arzeder. Bu henga-
un, va tımın oş ır saatın e a- d 1 1 d b" · · ·ı · 

l · k" "d " b" b d d me e yo cu ar nn ırı sarı çıvı erın at<;aa ı geçı m ır aşın a ura • . . . . d 
k k d h d 

y. harıcıne çıkmıştır. Polıs ıhtar e er: 
ra yarım saat a ar er an egı- M D y ld ·· ·· k . . . . emur - ogru yo an yuru.. o-
şcn çeşıtlı sahnclerı seyrettım. 

1 
v ? 

. ca yo a sıgmıyor musun ... 
Maksadım burada her dakıka baş- S t d h d .. k .. J •• b" b 

ka eşhasla oynatılan oyunu size nak- . ırbın ad avı 
1 

o u mkuş bır 
1 

on • 
1 k JUr, aşın a me on şap a u unan 
etme ..• l ı · . ı· l 

BİRİNCİ PERDE yo cu po ısı .se_a~ ~r: 
- Affetmışsınızdır, sayın bay po-Sahne: Galata meydanını (ve çi

vili geçidi) gösterir. Tramvayların, 
otomobillerin, kamyonlnrın bir ucu 

lis ... Zatım acele ettiyse, hip deyi 
tramvay burnuma gelmişse şaşırmı
şımdır. Ağnoorsunuz? .. 

Bu sırada, ikinci bir düdük çalar. 
Kaç saattenberi yerlerinde durduk -
ları ancak cenabı vacibülvücudun ta
yin ~debileceği vesaiti nakliye ha -
rekete geçer. Fakat yolcuların bir 

(DeCJumı Yedinci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il •••• 
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T 'EK DÜG ME 
• • 

alzin için dilşOnen 
Jılr Ayar otomali~ldır 

PHILIPS 

BiLiYOR MUSUNUZ: 

Güzel figüranlar 
Nasll yıldız oluyorlar? 

Haftada 25,000 lngiliz 
artistlerin ilk kazancı 

lirası kazanan 
kadardır? . 

-~----·-~ ..-........,..-~..._ 

kazanç, oynadıkları oyuna, rollerinin 
ehemmiyetine göredir. Kazançları 
50 lirada kalacak değildir. Öyle ki 
bunu haftada 500 İngiliz lirasına çı
karan artistler vardır. Bunlar da on
lardan biri olabilecektir. Fakat bu, 
kolay değil, çok çalışmıya vabeste
dir. Bu yıldızların hepsi de henüz 
pek genç yaştadirJar ve artist olmı
ya böyle genç yaşta azmetmiş bu • 
lunuyorlar. 

Mesela bunlardan Judi Garland, 
on dört yaşındndır. 

An Miller, iki senedir, film ale -
mindc çalışmış, fakat son zamanda 
San Fransıskoda başka bir iş bulmuş
tur. Lakin, tekrar film alemine dön
mesi mümkündür. 

aır haftodo 
kazan on 

Jan Çatburn Holivuttaki dram 
mektebini bitirmiş, büyük roller oy

bl n lerce dolarjnamıya başlamıştır. 
yıldızlardan... Jan Fonten ... kendisinden büyük 

Bu resimde gördüğünüz resimlerin 
her biri bir yıldızındır. Bunlar, geli
şigüzel resimleri alınmış, tesadüfen 
plajda görülmüş, yahut durarak re-

simlerini aldırmış kadınlar değildir. 
Her biri Holivut denilen sinema pa
yitahtında geceli gündüzlü uğra~a 
uğraşa san'atkar olmak istiyen genç 
artistlerdir. Bunların her biri vasati 
bir hesapla, haftada 50 İngiliz lirası 
kadar para kaıanmaktndırlar. Fakat 

bir hemşiresi daha vardır ki, artık 
artistlik şöhretini kazanmıştır. İki 
kardeş de sinema aleminde meşhur 

oluyorlar. Jan Fonten'in ablası Oliv
ya de Haviland diye tanınmıştır. Fa
kat o da ismini Fonten'e çevirecek -
tir. 

Glorya Dikson. Bu kız, zengin bir 
bangerin kızıdır. Amerikanın İdaho 
şehrindendir. Sırf kendi arzusile film 
fılemine girmiştir. 

Olimp Bra\'na ..• Bu kız Fransanın 

Once figüran olurlar ... 

maruf bir aktörünün ,kızıdır. Paris
teki Olimpiya tiyatrosunda sahne • 
neye çıkmıya başlamış, sonra Arne
rikaya Holivuda gitmiştir. Kendisine 
Amerikadaki arkadaşlara (Olimp) di· 
yorlar. Çünkü (Olimpiya) tiyatro -

sunda ilk defa san'ati öğrendiği için. 
Bu kızların kazançları 2,000 lngi· 

liz lirasından başlıyarak 25,000 İngi
liz lirasına kadar çıkacaktır. 
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YB7f'n: M. SlifeY 

'lercüaıo •o lktlbu hakkı aı~fını:dıar 

Eski meyhanelerin 
eşyası vardı 

demirbaş bir 
: Şair! 

Hala Belçikanın 
İstiklali 

ehlikede mi? 
( 4 rincii ıahif eden Jıoam ) 

hütleri vardı. Fakat yine hatırlarda
dır ki, Kral Leopold geçen sene bu 
vakitler söylediği şayanı dikkat bir 
nutukta Belçikanın artık kimseye 
karşı taahhüdü olmıyacağını, hare • 
katında serbest kalmak istediğini 

anlatmıştı. 

Belçikanın bu isteği ise Fransa ve 
İngiltere tarafından derhal muva -

Eekl. fstanbul h 1 • . kendine mahsus fakat edilir gibi değildi. Çünkü coğmey ane erının . U rafi vaziyeti itibarile Belçika, Al -
bir hususiyeti vardı. Burada sabahları hmonl manyaya karşı mühim bir mevkide 

konyakla akşam mahmurlu~u bozulur, eller' bulunuyor, Fransa ile İngiltere içi~ 
dudakla k d h SJnda mekik gibi İş)erdi. ise Belçika?ın son ?erece kuvvetlı 

a e ara bulunması ıktıza edıyordu. Bunun 
k üzerine başlıyan müzakerat aylarca 

Mücadele teşkiliitının kaçakçıların si biribirine karışık, giribanı ~a ma- sürmüştür. Bir taraftan Belçika ser-
yaptığı hayırlı ve uğurlu savaş, ha- sasının üstünde şişesi, kadehı, gaze: best kalarak, ne Fransa, ne İngilte -
kikaten çok uğurlu sonuçlar vermiş- tesi, kalemi, kağ~dı, ~a.tta ı:ıecm~aı reye karşı taahhüt altına girişmiye
tir. Bugün memleketimizde eski gün- cş'an veyahut bır şaırm .dıvanı ıle C(:ğini söylerken, bu sefer İngiltere 
lere nisbetcn kaçakçılık çok azalmış- kirli mendili, tütün paketı veya ku- ve Fransa, Belçikadan mukabil hiç 
tır. Fakat, bu kadar sıkı kontrola, tusu bulunurdu. • bir şey istemiyerek bu memleketin 
takibata, her gün bir çok kokain, e- Şairin, dükkancı, tezgahtar ~a - istiklalini ve tamamiyetini tekeffül 
ro·ın ve esrar tutulmasına, gizli !ah- nında çok fazla itibarı vardı. Duk • 

k etmeyi taahhüt ediyorlardı. Dikkat 
rikalar basılıp meydana çıkarılma - kancı, başkalarından onun çok o u- edilecek bir nokta da şudur: Tarihte 
sına ragvmcn, eroinomanlar, kokain muş, kafalı bir adam olduğunu, fa -

k çok misali görülen bazı devletler var-
müptclı'ilan, esrarkeşler, yine eroin kat bu tipde, bu kıratda, bu kara • dır ki, onların tamamiyeti mülkiye -
buluyorlar, kokaini ele geçiriyorlar, terde adamların para kazanamayıp leri başkaları tarafından temin edi
yinc esrar bulup fosur fosur içiyor - ömürlerini gt?ce gündüz rakı masası lir görünürdü. Fakat bu devletlerin 
lar. başında geçirdiklerini öğrenmiş, va- mukadedratına uzaktan yakından 

Bu bevaz zehirlerin, kokainin, ero- ziyeli gözlerile görmüş, hükmünü b. f t 
.J d h başkaları da karışır, tekrar ır ırsa 

i i b. tabır· ile vermiş olduğu için, laf arasın a, e· n n ne zaman - ır avam - d çıktığı zaman ise derhal taksim pJıin-
ko .. küne kibrit suyu dökülecek?. Biz, sap görürken, yemek yerken a am- d 

lan da ortaya çıkar ı. 
b - ı ·· - d'" t -zı bekl' ·o larına söyler, hakkında hüsnü mua· u guze gunu or go e ı~ - Halbuki. Belçika için bu hiç varid 

mele etmelerini, ona karşı daima na-
ruz. zik ve terbiyeli davranmalarını ten- değildir. Kuvvetli, kendini müda -

Eski İstanbuldan, eski kabadayı - b.h d d. faa eder, hiç bir zaman kuvvet ve 
!ardan, esrar kahvelerinden, velha - ı € er ı. d · ·· 
sıl otuz vıl evvelki 1stanbulun hu - Şair meyhaneye sabahleyin ge - kudretini gevşetmez, aıma muca -

.J ı· 1· ' ı k , kl ahmurluk bo· deleye ve istikbale !:ıazır bir memle-susiyetlerinden bahsederken, o dev- ır, ımon u on) a a m . .. h k • t d 
a beş altı kadehten sonra i!':i dü- ket olan Belçıka, bugun are a ın a 

rin meyhanelerini anlatmamak, hiç z. r, .. . . >
1 

d serbest kalmak isti\•orsa, bunun ma-
§üphesiz bir eksiklik olacaktı Bu - zıkoya doker, karafakıyı ısmar ar ı. O d v 1 k . t . 

· dı? nası vardır. n an ayrı ma ıs emı-
nun için eski İstanbul meyhanelerile Onun gıdası ne kadar ··· b d h b" -k 
benim bildir· · , yetistigı-·m me'-•ha - ' İşte bunu tayin etmiye imkan yok- ·enler vdarsaç ... unk~nB al 'ak ukyuuvvemt~-

' - .J ·ık k f ki ·1 ·k· d. · nası var ır. un u e çt a ııeler gazinolar hakkında bir kaç sa- tu. Bazan, ı ara a ı e, ı ın ıyı . . 
• 1 d h. Ildır tır yazmayı faydalı buluyorum. Çor- bulur, onunl~ oy~ anır, ka e ı yu- Si~di Almanya da bu anlasmaya 

b d t k b·1· d dum vudum ıçerdı. Bazan da, kara- :. 
a a uz a ı m en... . • . . . . . . girmiş bulunuyor. O da artık garp 
Eskiden elli altmış yıl önce İstan- fakıler çabuk çabuk bmbırını takıp ~ . . . d k B 1 "k 

' · · · r k d hl d d k ara cıevletlerını tatmın e ere e çı a -
bulcfa meyhaneler mıntaka mıntaka eder, şaırı? e ~ . a. c c. u a - va karşı hiç bir tecavüz emeli bes -
ayrılmıştı. Galatanın ve Beyoğlu • sında mekık ~ıbı ışlerdı. . . lemedıg-ini temin ediyor. 

b h el · k d İkindi vaktınden sonra, hır ~kem- v nun azı mey an erı ne a ar meş- . .. . Almanyanın yırtmış oldugu Lo -
h i tanb 1 t f d k' b • be çorbası ıçmek, şoyle hafıf bır tuz- . . . 

hurscla, sd k~ darahınt~; dı hazıf ~ey lama ile akşam rakısına altlık yap - karna misakı yerme, başka hır mısa-
nn er e o a ar, a ki a a a a- . kın konmasına bundan sonra yol açı-
·ı ··hr k ı d mak demırbaş meyhane eşyaların • • sı e şo et ·azanmış ar ı. • . . • . d d. lacak mı acaba?. Bu. Almanyanın 
Gal t B ğı ·h dan olan şaırlerın adetlerın en ı . 

a a ve eyo unun me) ane - . Garp d<'vletlerine vaklasması yolun-
lerinde Kcfalonyalı Rumlar later- Meyhanede ıçmek, meyhanede ga- d b. k" .. 

1
d .. · · 

n"cılar,' Rum kabadayıları, kumar - zel, meyhanede yarenlik yaptığı şey- a ır te amu ur. 
U ff••nıııtııtSttttlllltttllltfHlllllllllllllN HllHllUIHUISttllftUUtHUIW 

bazlar, şunlar ve bunlardı. Buralara di onların... NO .. BETÇ. 
Türkler de devam ederdi. Fakat, Meylıanede yat dcı evde ne der • ı 1 
Türkler o zamanlar daha fazla İs w lerse desinler! ECZANELER 
tanbul ~araflarındaki meyhanelere Bayramda öyle bir nizar:ıa koy : Bu gece şehrimizin muhtelif semt-
gitmeyi daha tercih ederler, herkes dum kı 1ıanemı, !erindeki nöbetçi eczaneler şunlnr -
kendi semtinin meşhur, adı çıkan Yaran görünce yeni bit- mey1ıane dır: 

sandtlarl meyhanelerine devam etmekten da- Eminönünde (Beşir Kemal}, Fa -
ha fazla zevk alırdı. Gibi beyitler meyhanede söylen - tihte (Hamdi), Karagümrükte (Ah-

İstanbul tarafındaki mey hanele - miş ibda (!) edilmiş berceste (!) met Suad), Bakırköyde (Hılfıl), Ak
rin müdavimleri arasında, memur, lerdendi. saray Yenikapıda (Sarim), Fener 
efendi, ağa, tulumbacı, kantarcı, ba- Şair, hazan, dostlarına yeni bir Dcfterdarda (Arif), Beyazıt Lfüelide 
lıkhanc memuru, çarşı esnafı, deva- gazelini okur, onlar arkadaşları ~u- (Yeni Laleli), Küçükpazarda (Hik
ır odacıları, nüktedan Ermeniler de şüla dinledikçe, garsonlar biribir e - met Cemil}, Samatyada (Çola), A -
vardı Hele bnzı meyhanelerin de - rine gösterirler, bir şey anlamadık- lPmdar Divanyolunda (Esad), Şeh-

ları halde, onlar da başlarını sallar, 
mı.rbaş eşy" kabilinden, demirbac:: remı'nı"nde Topkapıda (Nazım) 

" " aliıka ile dinlerlerdi. Bunun içindir · 
müşterileri vardır: ki, şairde büyük bir adam hlivıyeti Şişli Kurtuluş caddesinde (Nec -

Şairler! görürler, aralarında: det), Taksimde {Nizameddin), Be -
Şairlerin devam ettigwi bellibac::lı M 1 t ı yoğlu İstiklal caddesinde (Kanzuk), " - cga os an ropos ... 

selatin meyhanelerden birisi de, Çar- Diye tazim ederlerdi. Yenişehirde (Parunakyan), Galata-
şıkapıda poğaçacı fırınının yanında- Hattfı başkaları müşteriler çağır _ da (fsmet), Fındıklıda (Mustafa Na-
ki sokakta (Taşhan) adıle meşhur dıklnn zaman: il). Kasımpaşada (Müeyyed), Has -, 
meyhaneye devam ederlerdi. _ Geliyor!.. a mesos! köyde (Aseo). Sarıyerde (Osman), 

Bur?sı, büyükçe, geniş meydanlı Diye cevap verdikleri halde, şair Tarabya. Yeniköy, Emirgan, Rume-
bir meyhane idi. Şair, burada en ten- çağırdığı zaman: lihısar, Bebek. Arnavutköy, Orta -
h~ bir köşede otururdu. Elli yıllık - Oriste beyimo! köy eczaneleri, Beşiktaşta (Süley -
baba dostum ve velinimeti irfanım Diye, hemen atılırlardı. man Recep). 
Ahmet Rasimin dediği gibi: •kendi Masasının üstüne ıki ellerini da - Kadıköyünde Pazaryolunda (Rıfat 
kendine söylenir, sermesti ilhamat, yamazlar, elleri peştamallarının cep- Mümtaz). Modada (Alaeddin). 
perışan kakül, çatık kaş, muhtcfi di- !erinde gelmezler, karşısında daima Üsküdarda <imrahor), Heybelia -
de, bıyıklı ise bir tarafı yukarıda, elpençc divan dururlardı. dada (Tomadıs). Büyükadada (Mer-
bir tarafı aşağıda, sakallı ise her iki- (Devamı var) kez). 

BUDA ANNE 
-Anne! .. - ·--~ ·-
Kulübede, derin bir sessizlik hü

küm sürüyor, cevap yok. Odada şef
kat arıyan bir kelimenin ihtizazları 
var. 

-Anne! .. 
Yine ayni sükut duvarlarda titre

şen ziyalarm hasıl ettiği manalı göl
geler. Burası bir bekçi kulübesi... 
Bir yatak içerisinde on üç yaşların
da zayıf bir vücut, sönük, parıltısız 
gözler, sarı bir yüz, masa, sürahi, is
kemle ve sedir. Ayni ,..-.;.rek, kısık 

ses ... 
- Anne: .. 
Sedir üzerinde siyah bir hayalet 

beliriyor. Kaşları çatılmış, çenesi 
hırsla oynuyor. Biz onu görmedik. 
çünkü uyuyordu. Doğruluyor. 

- Ne var ulan canı çıkasıca, ne 
bağırıp duruyorsun? 

- Anne!.. 
- Söylesene ulan adt batasıca? 
- Anne!.. 
- Hey yarabbi ... sen biilrsin. Bu 

piç kurusundan rahat da yok. Der
din ne be? 

- Şey .. anne .. babam gelmedi mi? 
- Görüyorsun ki, odada yok, sor-

makta ne mana var? 
Sonra birdenbire bağırarak: 
- Hem bana bak: bir daha b€ni 

çağırırsan dilini koparırım, anladın 
mı? 

- Peki anne. 
Sedire tekrar lakayt uzanırken 

kendi kendine mırıldandı: 
- Kafirin oğlu. Tıpkı anası gibi 

ne olacak .. domuz .. inşaallah gebe -
• • 1 

rırsın .. 
Ayni süküt, ayni korkunç sessiz

lik. Uzaklardan kö~k ulumaları ge
liyor. Dışarda ay. ormanın esrarlı 

köşelerine gümüş ziyalar göndermi
ye çalışıyor ve kadın uyuyan çocuğa 
bir kere bakarak ağır ağır doğrulu -. 
yor. Ses çıkartmaktan korkarak bir 
hayal gibi kapıdan süzülüyor. 

••• 
- Merhaba Rüstem! 
- Merhaba Hasan!. 
- Şey. Rüstem be, senden bir ri· 

cam var. 
- Hayır ola. 
Hasan, uzayan srıkallarını kaşıya

rak: 
- Ne olur, bu gece nöbetin yarı

sını sen yap. Bizim küçük ağır hasta 
da. 

- Yine mi ağırlaştı? 
- Sorma, doktor yaşıyamıyaca -

ğını açıkça söyledi. 
Sustular. Rüstem Hasanı severdi. 

Binaenaleyh teklifini reddedemedi: 
- Sen merak etme, haydi evıne 

git, bir şey lazım olursa bizimkin -
den aldır. 

- Allah senden razt olsun Riis -
tem. 
Vedalaşarak ağır, ağır yol:t dü -

züldii. Hasan, yirmi senedir (B ... ) 
çiftliğinde korucu idi. Küçük yaşda 
okuyamadığı için fazla bir adam o
lamamıştı. Yirmi iki ''aşında iken, 
bir kız sevdi. Babası ~.Lu olan Me
lihayı. Hasan çok rakı içtiği için ver
mediler. O da bir gün Melihayı ka
çırdı. Uzun patırtılar olmadı. Evlen
diler ve tam beş uzun sene mes'ut 
yaşadılar. Bir de çocukları olmuştu. 

Yazan : Muzaffer Sevil 
.·rJ 

Cemal. Meliha, Hasan 4ine gidince, ğini, elinden kurtulmanın 1rrık9d~ 
Cemalini gezdirir, onunla oynar ve olmadıgını tehdit ederek anlatır d• 
avunurdu. Çiftlik sahibi Bay (N . .. ) Lakin Hasanın ayak seslerinı kaP 
da bu küçüğü, aileyi severdi. Çıft- duyunca, hemen yatağın yanına 
liğe ğeldikçe hatırlarını sorar ve acı küyor ve: 

~ıı. 
kahvelerini içerdi. Hasan, gündüz - Nasılsın Cemalim? Neye ag d 
nöbetini bitirince evine gelir, çocu - yorsun, bir şey ister misin? dn·or :.ı. 
ğile meşgul olur, sonra yemek yi- Hasan, g<'ce on ikide nöbete gıdıc' 
ycrek yatardı . Gece on ikide yine ce u . yan çocuğu bırakarak lJ!:ll d3 
nöbete gideı· ve saat üçde gelir ses- dışarı çıkıyor ve orman kenarııı ır 
sizce odnya girer ve sedirin bir kı- heklıyen Sadınin kolları arasınn ıı:c 
yısına uzanırdı. Aldıkları otuz beş dini bırakıyordu. 
lira, onları mü'kemmel geçindiri - İşte, bütün bunlardan haberi oır.ı;: 
yordu. Fakat güni.in birinde Meli- yan Hasan, düşüne, düşüne gid ~ 
ha ikinci hediyesini Hasana verir - kem, yolu şaşırmış ve bir patıkıı' .. 
ken, yavrusile beraber gözlerini ka- sapmıştı. Neden sonra kendine 

1 padı. lerek, orman içerisi.nden evın \~o J! 
Hasan, artık bir serseri gibi idi. nu tuttu. Bir kaç gun evvel dolct . 

Çoktandır bıraktığı rakıya tekrar çocuğun yaşıyamıyacagını soylefl'I' 
başladı. Her gece sarhoş olarak ku- ti. Ah, bu darbe, ona büvük tesır \ . 
rnbesine girer, çocuğunu göz yaşla- pacak, belki de hayatına mal ola 
rile sever, sonra sızar, giderdi. Ce- ı' caktı. Birden durdu. Önünde ıkı Jc 
mal de babasını uzun, uzun seyre - raltı kaçıyordu. Bunlar, belki a 
der, sonra göğsü üzerinde uyuyaka - hırsızları idiler. Amma nasıl olt1' t' 

lırdı. ıda kulübeye yaklaşmıya cc:saret 
Arkadaşları, bu halin, uzun zaman diyorlardı. Gür bir sesle bağırdı: 

devam eaerniyeceğini ve bir gün Ha· - Durnn, yoksa ateş ederırn 
sanın rakıdan öleceğini, Cemalin Mavzerini indirmeden karaıtılB 
de yalnız hamisine kalacağını düşü- ra doğru ilerledi. Aman varabb1

• 

nerek hale bir çare aradılar. Niha- bu olabilir miydi. Ay. şimdi vuıl~. 
yet Topal Rüşdü: rine vuruyor ve Has:m, karısıle çı 

- Ne düşünüyorsunuz be? Bu a- lik kfıtıbinın oğlu Sadıyi gôsterh'~ 
damı evlendirmekten başka çare yok, du. Sadi ağlar gıbi bir sesle pek 
dedi. 1 nıynmadığı insana rica ettı: , 

Bu, doğru bir fikir idL Eskinin ye- - Ne olur, Hasana bunu sö,,lefll 
rine yenisinin gelmesi bir tebeddülat sana ne istersen vereceğım. ? 
olacaktı ve kararlarını Hasana açtı- Fakat, bir kaç el ateş, buna ce\~1• 
lar. O, evveliı uzun, uzun düşündü. verdi. Şimdi Hasan yerde cansız~, 
Sonra. birdenbire kararını verdi: tan karısına, bir de alnından kllfl ; • 

- Bunu düşünen kızı da bulmuş- akan Sadiye bakıyordu. Neden sO, 
tur. Evlenelım bakalım. Belki ço - ra kalktı. Silôh sesini duyan ıcorllb 
cuk anasını aramaz, dedi. cular mavzerlerine sarılmışlar, . t 

O, kendini değil, çocuğunu düşü- tarafa koşuyorlardı. Hasan, sur ~ , 
nüyordu. Bir hafta sonra çiftliğin bir kalkarak evine girdi, aralık oııııı 
çayırında düğün kuruldu ve Melıha- pıyı iterek bağırdı: 
nın yerine Zehra geldi. Hasan, artık - Cem::ıl!. Cemalım'.. tol 
memnundu. Yeni karısı, çocuğunu Fakat, odada aynı korkunç !:ti , 

seviyordu. Bu aklı düşünen arkadaş- hiıkum sürüyordu. Hasan çocı.ıf.l 
!arına bir rakı ziyafeti verdi. Fakat nun üzerine eğılerek · 
kendisi içmedi. _ Cemal! .. Cemal'. oğlum. f 

Gunler, aylar, seneler geçti. Ce - Diye, onu bır kaç kere sarstı 1 
mal, on üç yaşına basmıştı. Amma. kat Cemal, mavı gözlerıle babıt , 
çocukta bir durgunluk va~dı .. _G.~ttik- 1 bakıyor, taş gıbi vuc:ıdu ıle lı9f' 
Ç<' znyıflıyor. kısık kısık oksuruyor- ketsiz duruyordu. 

lcıu ve bir gün yatağa düştü. Doktor, 1 - Cemal.. yavrum . o~lı.ım . ııh ·· 
hastalığa bir mana veremiyordu. Ha- Evet, ölmuştu ljasan aga do,/ 

san, ne zaman gelse karısını çocuğu ınak istedi. Nefes almakta gii · 
başında bulur ve memnun olurdu çekıyordu. Baş! donuyor. gôıle 1 ~ 

Halbuki, Zehra üvey evladını hiç ı rarıvordu. Bır elıle duvara ·.:ısııırı 
de :.evmiyor, fırsat buldukç.ı onu ldiğ~r elile kalbi usttinu oguşıur~,, 
dövuyor, hakaret edıyordu. Sonra da çalıştı. Fakat. akabınde vere c 
!)ahasına söylerse daha çok dôvece- lsız düştü . 

Baş, diş, nezle, grip, ronıatiznı9 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe alınabilir • t 
• 1 ' f sim ve murkaya dikkat. Taklitlerinden sakıntfl 

/ 
Tefrika No. : 4 

- ,f 
haleti ruhiyesini mutlaka anlamak kaddenı hafi bir içtima yaparak, reccğimi düşünürken, birdenbire, j ve yerde - benzi sapsarı olar~kıdl 
liizımdır. kendilerile mücadele eden ve yerli- bu mağrur dostumun oturduğu hasır tan dostumu muayeneye ko)'ı.ı rıı' 

Evveliı şu cihetten şüphelendim; lere zulüm ve işkence yapan İngi - sandalyeden, yere yuvarlandığını Sıyah saplı ufak bir hançerırı ) s-.f 

CASUS acaba, dedim, Kaptan Kuk (Entel- Iizleri - kimseye sezdirmeden - imha gördüm. başı Klarkın tam kalbi üzerinde rıd 
licens Servis) e mi mensuptur? etmiye karar vermiş ,.e derhal faa- Etrafımızda kimseler yoktu. Lo- lanmış olduğunu görünce J{oll9 

Fakat, böyle olsaydı, Major K. bu liyete geçmiştir. kantarım bütün garsonları ecnebi lılar gibi ben de korktum. lı 

kadar basit bir adamı bana tanıtmaz Buna, bizzat şahit olduğum bir mi- idi. Karşımızda oturan Hollandalı ıki Ufak bir cesaret göstererek· ~ 

Nakleden : Celll Cengiz 
mıydı? sal zikredeyim : Bombayda Altın kahve tüccarı derhal bizim yemek çeri kalbinden çekmek istedi~ ·e ' 

Piponun tütününü tazeledim. E- çarşısı civarında bir lokantanın ta- yediğimiz masaya koştular. Ben, 1r- madı. Doğrusunu söyleyim 10· rı'? 

- Gut nayt! •. 
Kaptan Kuk nöbetine gittL 
Kütüphanede benden başka kim-

se kalmamıştı. Genç kaptana: 
- c Yemende daha neler işittin?. 

diyecektim. 
On sekiz gün deniz üstünde bera

ber bulunacağımız için, ilk görüşüş
te kendisini sıkmak istemedim. Fa
kat, onun beni bir müddeiumumi gi
bi istintak etmesinden anladım ki, 
kendisinin de Yemenle alakası var
dır! 

Kendi kendime: 
- Yarın akşam, görüşürüz .. 

Dedim ve onun okuduğu~itabı ce-
bıme koyarak kamarama geldim. 

Pipomu yaktığım zaman, haya -
lime vüs'at veren mavi duman dal
' 

Iimde karıştırdığım kitabın tesadü- raçasında oturuyordum. kadaşımın şaka yaptığına kanidim. rim de korkudan titriyordu. :f3ılııı1 
jgaları arasında, şeytan, fikrimi kur· fen açılan şu sayfası nazarıdikkati- O esnada, henüz yeni tanıştığım Yiizbaşı Klark, heyec:ın uyandıran rur dostumun ölümden kurtı.ı ıt 

l
caladı. mi celbettl. yüzbaşı Klarkla yanyana, konuşa - siirprizlerden hoşlandığı için, beni hançerin çıkarılmasile mürrı~~Jil~: 

c- Acaba, Kaptan Kuk, beni na- Okuyorum: rak, yemek yiyorduk. bile birkaç defa merak ve heyecana sa bile, 
0 

dakikada bu hançer• \ 
sıl bir saikle bu derece derin istic- •- ..... Hindistanda tec::ekkül eden Evvelfı şurasını itiraf edeyim ki, düşürmüştü. d' 0ır111; 

:.- çekip çıkarmıya mukte ır Jıt' vaba lüzum gördü?> ihtilal komitesinin tarihi çok eski- ben Bombayda İngiliz düşmanı bir Bu hadiseye hiç te hayret etme • caktım. Asabım 
0 

derece boıt1 
Bu suali bir kaç defa tekrarlıya - dir. Yirmi beş sene evvel esaslı bir muharriı· olarak tanınmıştım. Bu, miştim. Soğuk kanlı ve mağrur dos-

rak, elimdeki kitabın sahifelerini ka- programla mevcudiyetini gösteren az çok bir hakikatti ve halk arasında tıımun bana sürpriz yaptığına hük- gevşemişti... · pD 
t d Garsonlar derhal bir tngiJıı • .er rış ırıyor um. bu esrarengiz komitenin hedefi Hint bu suretle tanınışım bana Hindista- mederek, kasden yerimden kımıl - d rı • 

Kaptan Kuk, zahiri görünüşüne na- istikJalini temin etmek ve İngiliz nın esrar perdesini kaldırmak fırsa- d'lnmamıştım. çağırdılar. Birkaç polis bir .c rı.ırıı 
zaran temiz kalbli ve saf bir genç ol- boyunduruğundan kurtulmaktır. tını vermişti. Fakat, HolJandalı tacirler, yere ti. Biri beni yakaladı, diğcrı vır~ 
mak lazımdı. Fakat, gözlerinin müs- Ben bir Fransız olmak itibarile ge- Zaten Hindistana da bunun için düşen İngiliz zabitini muayene ede- dostumla meşgul oluyordu. ıııı:I 
b kt da garsonları isticvaba baş. ,,, et manası yo ur. rek (BQmbay da, gerekse Bombay gitmiş değil miydim? rek: c Vurulmuş!. diye mırıldandı- \"' 
Bakışları tamamile nezih ve saf gibi büyük şehirlerde en maruf Hint- Lokantada yüzbaşı Klark anlatı- lar \•e yavaşça masalarının hesabını Ben, hiç bir şey görmed~ğifll•09 ı;. 

bir insan bakışlarına benzemiyordu. lilerle çok yakından temas ettim. yordu: ,Burada ahalinin kısmıazamı görerek lokantadan kaçtılar. bir şeyi bilmediğimi - bıraz ~ 
.. ıcor Gözleri, elbise altında gizlenen bir Yerliierin en mahrem fikir ve kana- kamçı ile gıdalanan ve neşvünema İşte bu hadise, beni Hint toprak- karak - anlatırken (Çünkll ,~ 

rovelver gibi korkunçtu. Kaptan atlerini öğrendik. Vasıl olduğum ha- bulan mahluklardıı·. larında ilk defo., esrar perdesi önün- hakkım vardı, dostumu rn.u~ı.i' 4 
Kuk, ya çok zeki veyahut çok aptal kikat şudur: Hindistan halkının b€ş- Buglin kamçımı kaç ki§inin sır - de bulundurmuştu. 

1 
den polis: Yüzbaşı Klark 01 

bir gençti. ı te dördü istikalal taraftarıdır. tında cilaladığımı biliyor musun?. Hayretim. tcc:>sslirle mütesaviven 'bağırmıştı .. ) t'a<l 
Bu adamın hakiki hüviyetini ve İhtilal komitesi on beş sene mu - Yüzbaşı Kl::ırkm sözüne ne cevap ve- .artıyordu. Hemen yerimden fırlndım (De11ar7H 

1 



ı 
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j""'"'"-ş·e ... ·ıv-·F"TK"R""A"'L"'A"'"R_._ ..... l eşhur smema 
,._ttnu11tt11111111nınuıuıın1111111111111111111uuuttnuıntnnıu11uıu111nnuu 111nınınuunı1111111nttt,.ntoııuu11W11t111111nu1t•n•.; -

Meşhur m;m:.~.~~ızdnn Bay (Ah· Rejisörün Ün projeleri 
met Mehmet), Pompei harabelerini p t 
ge:~~~~~ş;::;d:~kıla anlatıyordu. Yeni çevireceğim film· eş eye 

- Çok güzel miydi? 1 er da ı• ma ı•çtı• maAı ola• Birkaç gün evvel, Fenerb_a_h_ç_e_t_a----D-ah_a_b-üyük maç başlamadan stad 
- Güzeldi azizim amma .. çok ta - k 1 • • • ? ımının buraya gc ccek olan Peşte dolmıyn başladı. Takımlar sahaya 

mire muhtaçtı... ca k t 1 r d 1 yor 1ç1 n karışık takımı ile karşılaşacağı söy- çıktığı zaman seyirci adedi 70 bin 
1f- _ _ __ • • • • leniyordu. Dün kendisile görüşen kipyi bulmuştu .. 

YER bir muhar ririmize, mıntaka ajanı 
1 

Maç, Sportak - Metallurg takım-
120 kiloluk dostum Bay Demir, Meşhur sinema rejisörü King Vi- l - Burarla çok film gördüm. :Fran- Bay Abdullah, şunları söylemiştir :t , ıarı arasında cereyan etti. Birınci 

güzel daktilosuna ilanıaşk ediyordu: dar son günlerde Parise gelmiştir. SlZ sinemacılığı için tekrardan doğ- - Evet.. buraya gelecek Peşte ta- devre, 1 - 1 sona ermişti. İkinci de\·-
( · · .. ) nm ihtiyar kocası ölüyor

d ö u. lmcden biraz evvel karısını ya-

SERVET 
İki genç kadın konuşuyorlarken 

kulak misafiri oldum : 
- Yeni dostun ne iş yapıyor? 
- Biç bir şey ... 
- Öyleyse serveti vardır. 
- Yok amma .. karısı zengin birini 

lanı yor. 

* iL 

SADAKAT 

çıkan takım 

llına cağırdı ve : 
- Ben ölüyorum, dedi, ölmeden - Cicim, seni seviyorum.. bana 

(!'lv~l şu çok kıskandığım zabitle yanında ufacık bir yer ayıramaz 

Sinema, en büyük şaheserlerinden muş ve dev adımlarilc ilerliyor, di- kımının karsısınn kuvvetli bir Fe • rede Spor tak, iki gol daha yaparak 
bir kaçında imzaSl bulunan bu adam, yebilirim. cBüyük hayal>, .. Tacın in- nerbnhçc takımı çıkarmayı düşünü- maçı 3 _ ı kazandı. 

(!vlcnmiyeceğine söz ver.. mısın? .. 
( · · .. ) Cevap verdi : * . - Ooo .. :mernk etme .. başka biri

Eıne söz verdim bile. 

* ll Meşhur Fransız yazıcılarından 

MÜDAFAA 
Şantaj yapmnktnn bir adam mah

kemeye verilmiş, bütün şahitler ve 
deliller aleyhine çıkmıştı. Mahkum 
olacaktı. Hfıkim acıdı : 

tatil vaktini sergiyi gezmekle ve cilerh, cBalo karnesi> filmleri haki- yorum. Fakat henüz bir karar Yer- Şimdiye kadar lik maçlarında alı-
Fransız iilmlerini görmekle geçiri - katen güzeldir. medim .. demiştir. nan dereceleri yazıyoruz: 
yor. Bu adam, Fransız gazetecilerine - Holivutta çok moda olan renkli Bugün Fcnerbahçenin yalnız ı _ Dinomo Kicv (14) maçta 33 
şunları söylemiştir: filmler hakkında ne düşünüyorsu - müdafilerini değiştirerek çıkarılma- puvan . 

- Şimdilik bütün tasam, bir ay nuz? S1 lazımdır. Fakat şunu da söyleye- 2 - Dinomo Moskova (14) maçta 
sonra çevirmiye başlıyacağım film- - Şimdilik onları lüzumlu bul • yim ki, Fener haf hattının değişti- 32 pu\"{ln. 

ayni zamanda içtimai bir film ola - Geçende Pariste rejisörün son Jil-alzak, bir gün Borsa meydanında 
~&ki dostu ve ahpabı Hanri Monyeye 
~astgelir ve ona, her birinin on, on 
eş :milyon kazanabilecekleri bir iş 

dir. Bu film, hissi olmakla beraber muyorum. ırilmesini doi;rru bulmuyoruz. 3 - Metalury - Mosko\•a(l4) rnaç-

caktır. Şimdilik fikrimi ve düşün - mi cStcllas Dallas, m ilk gösteril - Galatasarayh sporcular ~a 31 :uv~nk M sk (13) t 
- Bir ş'cy söyleyin .. kendinizi mü· cclerimi toplamakla meşgulüm. Ga- ' . f' .. .. .. d . ı· k"l memleket dahilinde spor - por a. - o o\·a maç aı 

dafaa edin .. dedi. 1 mesı şere ııl<! l'eJısorun e ış ıra ı e 30 puvan 
zctecilerin: bir gala tertip edildi. temasları yapacaklardır · • · 

lllanını anlatır. 
Monyt:', büyük dostunu dinler ve 

ton ra dayanamıynrak : 

1- Çok ula .. şu on milyondan avans 
0 

atak bana on santim verir misin? 

• 

Öbürü ters ters cevap verdi : 
- Bay hfikim, nasıl müdafaa ede

yim, buraya gelirken tabancamı al
dılar ... .. .. -

* • GÜZEL BİR SUA:r.; 

- Zaten bütün eserleriniz içti - King Vidor'un filmlerinin ilk gös- Haber aldığımıza göre Galatasa- Buhaftakı boks 
maidir. Mesela Haleluya, Biz insan terilişi, Pariste sinema meraklıları raylı sporcular, Cumhuriyet bayra- müsabakaları 
değil miyiz?, Halk, sözleri üzerine için mühim bir şevdir. Hele kendisi mından istifade ederek memleketin " Ge~n hafla tehir edilen boks mü-
de büyük rejisör, şu cevabı vermiş- de bulunursa. bir çok yerlerine giderek spor ta - ı sabakaları bu hafta yapılacaktır. 
tir: Haleluya filminin ilk gösterilişini maslan yapacaklardır. Futbolcüleri Fakat henüz müsabakaların nerede 

- Evet, şimdilik bu nevi filmler ıPariste kim unutabilir? 0 zaman re- Bursaya, baskctbolcüleri Edirneye, 1 ~ b 11 d ~ ld H .h . 
çevirmekle iktifa ediyorum. Benim atletler Balıkesire gideceklerdir yapı acagı e i egi ir. er ı tı -

Müze memuru, gezicilere izah e- • .h . tte 1.1 jisöre binlerce kişi tebrik telgrafı • · male karşı, müsabakaların Asri si-
de ticarı zı nıye ı m çevirdiğim go··naermı·ştı·r. Moskovada spor diyordu : k b nemada yapılacağını öğrendik. Bura-

1 
AŞK .. MEŞK .. 

:Sayan, hizmetçisine çıkışıyordu: 
a - Ayşe .. ev1enme hususunda çok 
d~le ediyorsun .. daha evleneceğim 
b:i:ı.ısrar ettiğin adamın ismini bile 

ıyorsun ... 
lleriki cevap verdi : 

tı - Doğru madam amma numara
nı biliyorum. 

- Şu karşınızda gördüğünüz hay
van iskeleti Marnut'tur .. bundan tam 
iki yüz milyon sene evvel yaşamış
tır. Daha insanlar o zaman dünyada 
yoktular. 

İhtiyar bir kadın atıldı : 

- Öyleyse isminin Mamut olduğu-

söylenebilir. Fa at u sözler, Gün - King Vidor, o telgraflardan bahse- h k ti • ya gelen Yunan şampiyonu ile Kir-
lük ekmeğimiz ve Haleluya için va- derk"n·. are 8 eri " yako, Fahri ile Alfıeddin karşılaşa-
rid değildir. Amerikada da rejisör _ İnsanın tanımadığı kimselerden 6 Birinciteşrin çarşamba günü, caklardır. 
istediği senaryoyu çevirmekte ser - S,OOO kilometre uzak bir yercren teb- canlı bir spor günü olarak geçmiştir. 
be t d '"Id' Konkuriplk müsabakaları 

s egı ır. rik telgrafı alınası o kadar tuhaf \'e Futbol müsabakalarından evvel, 
]\" d K. v·a a b ı t· ·· bak.al ld H bu hafta yapllacak ıa am ıng ı or a u sırada hoş bir şey oluyor ki, diyor. at e ızm musa · arı yapı ı. er 

büyük sinemacının Fransaya karşı * Gözlerin etrafındaki kırışık ilk sene an'anevi bir adet haline gelen 

• 
JAPQNYADA 

ııı.:'0kohamadaki İngiliz Konsolosu, 
... 

1 küçük afacan oğlunu, Japonya-

ne kadar sempatisi olduğunu anlat - ·hı· 1 k 1• ua· H lbuki mevsim sonu lO X lOOO metre koşusu . . . ı ıyar ı a ame ır. a , on-
nu nereden biliyorsunu? mış, fı1mlen Amerıkadan ziyade 

1 
kt" d .. 1 k 1• d H bu sene çok güzel oldu. Neticede . · arı va · ın c on eme azım ır. er 

ıııııııııııııııııııııııın1111111111111111111111111111111111111ııııııınıınımıı11 Fransada tutuluyor demıştir. Bunu Sportak takımı koşuyu 26,42 8/ 10 

Geçen hafta yine yağmur yüzün
den yapılnmıyan KonJ..."lıripik müsa
bakaları bu haftn yapılacaktır. Ge
çen haftaki müsabakalara bu S€ne 
yeni yetişen biniciler girmişti. Hal
buki bu seferki müsabakalarda eski 

•ıın"" h . t
11 

,'"eş ur zelzelelerınden korka'rak 
gıltereye gönderir. 

iJuç~.ukların Londraya gelişinden 
l'ı gun sonra amcalarındnn babala

na bir t lgraf gelir : 
ç~Çocuklar geldi.. Allahaşkına, şu 
~l U~ları aldırmız da, isterseniz, zel

eyı gönderiniz - Şope> 

• 
ll GÜZEL MİSAı:; 

aba, çocuğuna çıkışır : 
€i:i- Oğlum, haia cSan'at müzesine• 
hQ ~~ere.ceğin tabloyu bitirmedin .. 
ti/ e gıderse ölünceye kadar da bi-

erniyeceksin. 
. ÇO<:uk cevap verir : 

- Baba .. daha gencim, vaktim var. 
rtı~l~in yaşında Rafacl çoktan öl-

"' u. 

12 İNCİ TABI 

ilt~eı~sanlık ihtiyar bir kadın, on 
'l'aı::,cı tabı, diye bağıran müvezzie 

'l<lŞır: 

:: Oğlum .. yine harp mi vaı;? 
~şh liayır büyük an~ daha mühim. 
lllin ~r artist Paulle Darrieux bu
ban' ayatında ilk defa olarak sabah 

Yo ~ap mamış ... 

• 

Çok orijinal 
Bir Röportaj 

( 5 inci •ay/adan tle'fJam) 
kısmı ileri koşar, diğer bir kısmı da 
geri çekilir. Bu sırada İstanbula ga
liba yalnız üç aydan üç aya, üç ay
lığını almak için inen ya Boğaz!çiU, 
ya Pendıkli ihtiyar bir bayan haykı
rır: 

İhtiyar bayan - Huu .. oğlum polis 
efendi! Kızım Nadire karşı tarafta 
kaldı. Pek korkaktır, kuzum beni de 
öte tarafa geçiriver, hamiledir. Ba
şına ibr iş gelir. 

O, an için biribiri ardı sökün eden 
tramvay ve otomobilleri durdurmak 
imkiinSlz olduğu için ihtiyar bayan, 
geçme sırası halka gelinciye kadar 
Son Telgraf muh2rririne ve kalaba
lığa nyak üzeri bir beyanat vermeyi 
ihmal etmez. 
İhtiyar bayan - Şimdı gördünüz 

mü başımıza gelenleri... KıZ!n yal
nız sokağa çıktığı yoktu, ödü kop -
muştur. Ne yapmalı bilmem ki, şe
ker mi yedirmeli?.. Zaten Allahın 
birliğine emanet, bugün nazara da 
geldı. Eve gidince kurşun döktürm~
li. Allahtan boynunda rahmetli Üs
küdarlı efendiden aldığımız yedi ya
sinli muska var. Siz, siz olun. sakın 

~ KOŞULAR bu caddelerde muskasız dolaşmayın .. 
..... adın, kocaSlna : Görmüyor musunuz?. Azrail burada, 

~11 p :Say .. senin koşularda sarfctti- tomofıl. trambay olmuş dolaşıyor. 
irur? aranın haddi hesabı yok .. bu ne Bir düdük sesi.. geçme sırası halk· 

l{~~·a ta .. 
...._ ~ sı cevap verir: Gcçidın, Zıraat Bankası tarafın -

tiğllı k n de senin koşularda sarfet- daki kısmından kalabalık bir gitle 
...._ 'h adar sarfediyorum. sökün ediyor. Bir Yahudi ail~si: 

• •-ıan • k Qijiltd gı oşularda yaptığım mas- - Salamon, Mışon bu taraftan ye-
........ ~:~ bahsediyorsun?.. lin .. Ayde be Raşe!, yuru bir par -

gazalara yaptığın koşulardan. çam .. yörmüyorsun, polis alacakli 
lf.. gibi bakiyor! Salamon kaldir kafani 

Sah SARHOŞ 
tırtq;k 0.~n biri gözlerini tedavi et
tıa f::ide ıçın meşhur bir göz doktoru
ll r. 

b ekleme 
S c-Jtıedik 0 asında beş altı saat 
\ıltarı ~en sonra İstanbul Fatihi 
~dam ta:;?:rnet kadar iş yapmış bir 
~. ile muayene odasına gi -

oboktor s 
l'lta : ' arhoşu muayene ettikten 
....... ş· 

fı ll'l'ldilik 
Yet var • der .. gözlerinizde za. 
Sa · thoş .. 

~_...... l\:rna~lnıiye başlar : 
13 her Şe . ~o~tor .. nasıl olur, bila-

Yı ıkı tan ·· " e goruyorum. 

'1'113131 • * 
t}ı llır tıp YE İMTİHANINDA 

Yyi~ s,2nlcbesinc imtihanda mü
'~ v~ar: 
ç <1ilaltj k . 
Ocuıt emıklcri sayın .. 

......_ li:c §aşırır : 
a~ erıdirn 
l r. <ı, birtürı~allahi hepsi kafamda 

y hatırıma gclmiyor-
"b e nı·· -
~n u:rneyy· 

lltı cı·daJti bu ız d~ zavallı çocuğun 
~tl"'ıl'e bir A.:erbıyesiz kemiklerin 
).,. ··ı~ıı. uuvarı . 
~ı- b "1-lerine gcçıp tc aklına 

ır~ır kızarak çocuğu sı-. 

.. 

önüne bak. Yerdeki çivileri tohuma 
kaçmış beşi bırycrde mi sandin? .. 

Bu sırada sür'aUc'ge1en hususi bir 
otomobil, birdenbire fren yapar, halk 
korkar, Yahudi ailesi çil yavrusu gi
bi dağılır: 

- Ne oluyorsunuz be, Salamon, 
Mişon, köpoğlusu .. venezfsi.. çivinin 
içindesin. Korkma ezemez. Kollarini 
sallayaa sallayaa geç ... 

Memur - Söylenmeyin, haydi .• 
yürüyelim! .. 

Bu sırada caddenin iki tarafındaki 
vesaiti nakliye seyrekleşmiştir. Yal
nız, acaibi scb'ai iılemden mahut ço
cuk arabalarından mürekkep, Pa -
ristcki iptidai devirlerden bugüne 
gelinciye kadar arabanın tekamülü
nü gösteren resmi geçitteki gibi bir 
alay hasıl olmuştur. 

Bu sırada ressam Elif Naci kala -
balığın arasından gözükür, bu acaip 
resmigeçidi seyrederken Son Tel -
graf muharririne şöyle der: 

- Yahu, hamallık kalktı diye eş
ya çocuk arabasile taşınıyor. Bir şey 
aeğil, biz de arabayı okuttuk. Bu se
fer çocuğu biz sırtımızda taşıyoruz. 

Ve perde iner ... 
N. Safa Cotku n 

King hiç bir zaman unutamaz. akşam, gözlerinizin etrafına kırışık- saniyede almıştır. Nihayet Sportak 
FRANSIZ SİNEMACILIGININ ların olacağı yerlere yağlı krem SÜ- takımı bu sene ele on bin metrenin 

RÖNESANSİ rünüz. Bol bol sürdüğünüz bu krem, ş:ımpi •onluğunu aldı. biniciler arasında olacaktır. Büttln 
King Vidor, sözlerine şöyle devam derinin kuruyup çatlamasına mani Bundan sonra, öğleden sonra fut- müsabakalarda bahsi müşterek \'ar-

etmiştir: olur ve kırışıklar da vukua gelmez. bol maçları yapıldı. dır. \ 
11ttnnnnunnı111nımıııı111ıııımııt11111nıu11ıuııııuuııııııııııııuuıuııuıuH ıımuıt•ııınuuıuunnnınnttuınnınııunnınnnuıuun t.11ıunıı111n1111unu•ıııııııun11t111ııu111uuunnıuıııınnnınnnun11nı1111nntttnnıı"tnnn111nnrtttt1tıın11nııun11tnnnnmıanunn 

Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bu gece saat 

20,30 da 

., 1 1 
·ı ...... _R_A_D_Y_o__.I 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ak~am neşriyatı: 

Cemal Sahir ve Naşit Ôzcan birleşiği )aat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 spor müşahedeleri; Eşref Şefik 
tarafından, 20 Cemal Kamil ve ar
kadaşlan tnrafırıdan Türk musikisi 
\'e halk şarkıları, 20130 Ömer Rıza 
tarafından Aııapca söylev, 20,45 fasıl 

1 ŞotörUn Cinayeti 
Piyes 3 perde 

Cumarle!\İ günü akşamı: RAMONAI 

----------------~--------
•

.. ........ .... saz heyeti, 21,15 orkestra, 22,15 ajans 
........... b hbl. t ..... ve orsa a er erı ve er esı gunun 

ı Zührevr ve cild h:!tabkları ı programı, 22,30 plakla sololar, opera 

ıı D Hayrı• Q ı ve operet parçal.arı, 23 son. 
r. lllef ı YARINKI PROGRAM 

ı Öğleden sonra Beyo~lu Ağacami ı Öğle neşriyatı: 
ı karşısında No. 313 Telefon: ı Saat 12 30 plakla Türk musikisi, 
ı 43585 ı . . 112,50 havadis, 13,05 muhtelH plak 
.......................... neşriyatı, 14 son. 

Aksaray yangın yerind~ Me· 
sihpaşa mahallesinde 43 üncü 

adada arsa. 
Fatih yangın yerinden Çırağı· 

hamza mahalle sinde Sultanselim 

Sahası M. 
M. murabbaı. 

33,60 

Bir metresi· 
nin muham· 

men bedeli 

2.so 

ilk temi • 

nalı 

6,30 

sokağında 15 inci adada arsa. 7,04 1, 0,50 

Yukarda semti, sahası ve muhammen bedelleri yaz.ılı bulunan ar• 
salar satılmak üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş isedc belli 
ihale günüüde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartna• 

mcleri Levazım Müdürlüğünde görüle bilir. istekliler hizalarında gös· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-10.937 Çar. 
şamba güoğ saat 14 de Daimt Encümende b11lunmalıdırlar. (7199 B,) 

.. 
"' . 

Vesaiti nakliye resminden borcundan dolayı hacız edilen 2250 

Numaralı Doç markalı Tak!e otomobil Taksim'de Milli garajda 
26-10·937 günü saat ll'de açık artırma ile satılacağı ilan olunur. 

(7201 B.) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Artırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Adana, Erzurum, Kars, ve Konya Doğumevlerine lazım olan 215 

kalem cerrahi al!t, tıbbi malzeme ve laboratuvar edevatı açık eksilt• 
meye konulmuştur. 

1 ~ - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda 27·10.937 Çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1339 lira 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - Jstekliler cııri seneye aid ticaret odası vesikasile 249'.> sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. "'6958,. 

......... 
--.,, \. ~~ 

~~":t"~~ Çu'lku-ASPİRiN seneferdenber~ 
her türlü soğ.ukafgınlıklarına ve ağ"!J 

rılara • karşı 1
tesiri şaşmaz bir ilaç} 

"' ~ 
etduğunu 'es bat .etmiştir., 

• • • 
~A s·p 1 R 1 N~i" tesirinden•emin 

l1ütfen ıl ô) 1 markasına dikkat .. ediniz~ 
~ ' 

1... k ........... 
oma ıçı'!' 

istanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sctınalma Komisyonundan 

Fare itlafında kullarıılmak üzere 500 adet Galvaniz leğen 200 adet 
ıaç mangal, 250 adet saç ayağı ve 150 adet iUafıfar torbası açık 
ıksiltmeye konulmuştur. 

1 - Tahmin bedeli 1234 liradır. 

2 - Nümuneleri görmek isteyenler merkezimiz levaıımına mür .. 
caal ederler. Şartnameleri parasız alırlar. 

3 - Eksiltme 26 Birinci teşrin 9:"7 Salı günü saat 14 de Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında rnezkür merkez satınalma komisyonun-
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 93 

5 - istekliler 937 senesi Ticaret Odası 
tır. Ak!;i takdirde eksiltmeye S?iremezler. 

vesikası göstermeleri şart• 

Sinema objektifi 
En son sinema haberleri ile çok 

güzel ıesimleri ve büyük sinemalar
da gösterilecek film mevzularıile en 
son bayan modellerini yüklü olan 
bu salon mecmuasının ikinci sayısı 1 

çıkmıştır. ı 

Dr. Hafız Cemal 
(LGKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

öen sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstnnbulda Divanyolunda (104) nu· 
mnrah hususi kabinesinde hasta -
lnrını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle. i sabah ·9.5 - 12, saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 2239fl. Kışlık 

telefon: 21044 . 

B. teşrin 

8 
Yıl 1937,Ay 10, Gün ?.94, Hız:;l'6ğ1 
21 B. Te,rln: Per,embe 

Bağ bozumu fırtınası 

Vakitler Voıati Ezanı 

ga. d. sa. d. 

Güne~ 6 19 12 57 
Öğle 11 59 6 38 
lkindı 14 58 9 37 
Akşara 17 21 12 o~ 

Yatsı 18 53 1 31 
l___!msak 4 39 11 17 

-~ 



8-8 O N T I! L G R A F - 21 Blrlnclte, rln937 -Günde yalnız 
bir defa DANTOS HASAN DIŞ .. MACUNU 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

~~~~~T_üp_7_,5,_d_ör_tm_is_li_12_1,~2,_en_b_üy_ük_2_0 _ku_ruş_tu~r,-~~~~-_/ 
İNKIBAZI, 

M • 
1 

HAZIMSIZLIGI 

D E 
MAZON MEYVA TOZU giderir 

M ide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçllmesl 
IAtlf, tesiri kolay ve m UIAyimdir. Yerini hiçbi r 

müm asll mUstahzar tutam a z. M A Z ON isim, H O· 

ROZ markasına dikkat 

_E_K_ş_i_L_IK_v_e_Y_A_N_M_A_L_A_R_IN_I __ ark_D:~_ı~~-~ ~-~--az:_; _ve-Bo-ton-ecz_a -dep-os_u. _ıs-tan-bu_ı -Ye-ni -po-•t•:_ Baş ve diş ağrılarına 
ı ı-A-.k-er1-·,.~-~:;~··· 1 karşımuafiyetdemekti~ Harici A sker i Kıtaatı il' 

İlanları '. ŞiRKETi HAYRIYEDEN: Kor Merkez kıtaatı hayvanları ih
tiyacı için 382000 kılo arpa alınacak
tır. Tahmin edılen bedeli 15280 lira
dır. Şartnamesi Kayseri Kor Satınal
ma Komisyonundan parasız alına -
bilir. Eksıitmc l/11/937 pazartesi gü
nü saat 15 de Kayseri Kor Satına! -
ma Komisyonunda olacaktır. Eksilt
me kapalı zarf usulile olacaktır. Mu· 
vakkat teminat 1146 liradır. Teklif 
mektupları 1/11/937 pazartesi günü 
saat 14 e kadar Kor Satınalma Komts
yonu Reisliğine verilmiş olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul e
dilmez. İsteklilerin icabeden kanuni 
vesikalarla birlikte komisyona mü -
racaatlarL cSOS• c6776. 

Sabahtan 7, 12 de A. Kavağından kalkan ve 8,45 de Köprüye 

gelen 33 numaralı seferin 25-10·937 Pazartesi ı;abahından itibaren 

15 dakika evvel hareket ve 8,30 da Köprüye muvasalat edeceği 

'-9- 5 -ad-et -e1e-kt-rik·-m-ot-öriı-. - Nafi le yere ve çaresı 
Tahmin edilen bedeli 17,000 lira 

• Kırklareli Tümen birliklerinin ih-

ilan olunur. 

olan yukarıda miktar ve cinsi yazılı 
motör, Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satınalma komisyonunca 
8/12/937 çarşamba günü saat 15 te 

ill-••••••-•••••--••••••••••••i kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart-

VEFA BOZASI verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 1275 lirayı havi teklif mektup-ÇIKTI 
name parasız olarak komisyondan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~ını mezk~ günde saat 14 e kadar 

Emlak ve Eytam B k d komisyona vermeleri ve kendileri • an asın an : nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 

E~as No. 

162 

Yerl 

Nişantaşı, eski Teşvi· 
kiye yeni Harbiye 

sokağı oda 

No. IU 

135 

Nev'i 

Eski ekmek 
f abrikasıoın 
1 ocl kall 

Depozitosu 
T. 1-

36 

3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. c6916> 

Tahmin edilen bedeli 1170 lira olan 
13 kalem yangına karşı su tesisatı 

Yukarıda adresi yazılı gayrimenkulün birinci katı açık 
usulil~ l • 3 sene müddetle kiraya verilecektir. 

arttırma malzemesi 5-11-937 cuma günü saat 

ihale 26- 10.937 Sala günü saat ondadlr. isteklilerin depozito akçe. 
sile bildirilen gün ve saatte şubemize gelmeler i. 

varken niçin ıst1raP 
çekmeli 

GRikPai~ 
En muannit ağrd•"' 
En kısa zamand' 
Kesmeğe kifidlt• 

icabında günde 3 kaşe ahnabilit• 
isim ve markaya dikkat.taklidlerinden sakının; tiyacı için kapalı zarfla 3000 ton odun 

satın alınacaktır. Muhammen fiatı 

1 kuruş 25 santim olup tutarı 37500 
liradır. İlk teminatı 2812 liradır. iha
lesi 26/10/937 salı günü saat 16 da
dır. Şartnamesi her gün Tümen Sa
tınalma Komisyonunda görülebilir 
Şartname ve evsaf isteyenlere 187 
kuruş mukabilinde verilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 üncü maddelnindeki 
vesika ile teminat mcktuplnrmı ha· 
vi zarflarını belli gün ve saatten ı:'n 

az bir saat evveline kadar Tümen 
Satınalma kQmisyontınil vcrmel<'ri. 

14 de Salıpazarında Askeri fabrika
lar yollamasındaki Satınalma komis
yonunda açık eksiltmeye konulacak
tır. Değiştirilmiş olan şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin 87 lira 75 kuruşluk ilk temi • 
natı Beyoğlu Malmüdürlüğüne ya. 
tırarak o gün ve saatte komisyonda 
bulunmalıdır. (7180) 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Resim kağldı. 

Ka~ıdın Is. NEOKALMiNA Satına ima 
Marka ve No. 

Komisyonundan: 
'd' ,,.ı 

Eb'adı ~t.!!:!._ ~ 

"To., No.6.H.228 Watt 0.37X0.54 6000 11 Tabaka., 
,, ,, "Ku,. No.308 çekiç 1.57X10.00 50 Top 785 M2 850 ' 

s~ 

Mili metreli 
K!ğıt. ı.o5x10.oo 50 • 525 m2 230 ' No. 1730 

GRiP • NEZL E - N EVRALJi - BAŞ ve ı ...... Kimyager .. "": 
Diş AGRILARI - ARTRITIZM ı H·· dd. ı 

•508• c6779• 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

ı usame ın ı 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 
ıı Bilumum tahlilat. Eminönü EmlAk ıı 

Saman kAQ'ıdı 
"Aydın2er., No.650 Diament l.57X20 100 ., 3140 mı 340 ' 
Şeffaf kağıt No.611 ,, parlak l.57X20 50 ., 1570 m2 450 ' 

Mektebimiz tedrisat ihtiyacı için tersim Jenzımından olan kAğıtlal * Sivastaki Birlikler ihtıyacı için ı ve Eytam Bankası karşısıoda 
hzet Bey Hanı. ı 25JSOO kilo ekmeklik un kapalı zart 

usulile rksiltme>ye konulmuştur. Be
deli 33885 lira ve muvakkat teminatı 
2541 lira 38 kuruştur. 25/10/937 pa
zartesi günü saat 15 de Sıvas Tuğ 

Komutanlık binasındaki Tüm Satın
alma Komisyonunda ihale edilecek~ 
tir Şartnamesi her gi.in Komisyonda 
görülC'bilir. İstekliler kanunun 2 v<.> 
3 üncü maddelerindeki vcsaık ve 

-------Malan cinsi Mikdarı Bulunduğu yer ı .......................... ı bir şartname ile açık eksiltmeye konulmuştur. dl 
Cinsi, Marka ve No. su, eb'adı, Mi ktarı ve Vahidinin fiab yuk~rı 11 

a-österilen işbu klğıtların muhammen bedeli 1405 lira ve ilk tcrrı•11',ı 
106 liradır. Eksiltmesi 10. 12. 937 tarihine rastlayan Cuma günü s~. 
14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek istt-yenlerin hergün ve bi' 
slltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep 

Kolcu bel kayışı 
Eski fişeklik 
Boynuz düdük 

490 adet 
30 ,, 

194 ,, 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Bel kayışı tokası pirinçten 
Kılıç 

330 .. 
262 
35 " 

İstanbul Maliye l\fohakemat Mü • 
dürliığüne izafetle Hazine avukatı 

Vahit Sayın tarnfından Çarşıkapıda nası dahilindeki Komisyona müracutları ilan olunur. 417182,, A 
-------------- ----------~ 

muvnkkat teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi zarfı kanu
mın 32 V(' 33 Üncü maddelerindeki 

Mu~ta mel çifte 
l olcu } al.a ığı pırinçten 
B ılçık kay~: 
Çifte namlusu 

47() 
154 
52 

" ,. 
" 
" 

" dipçiği 47 " 
Doldurma makinesi 26 

tarifat dairesindc> haztrlıvarak . ihale " 
Yatağan 520 

günü saat 14 dt' kadar kotnısvona ,, 
Boş şişe 75 gramlık 1886.\ 

vermiş bulunmalulırlar. ,. 
c509. c6780• " 90 • 17483 t1 

Sirkecide Meydanclkta 
Teftiş Şubesi binasının 

üst katınc.la. 

... 

Divanıfıli mahallesinin Valipaşa cad· 
desinde 18 numaralı hanede oturan 

eski BeyaZtt vilayeti valisi Süreyya 
aleyhıne açılan alacak davasının du-

ruşmasında, ınüddeialeyhe tebliğat 

yapılamadığı gibi zabıtaca yapılan 

tahkikatta da elyevm nerede bu -

lunduğu anlaşılamamış olduğundan 

20 gi.ın müddetle ilanen tebliğat ic-1f ,, ,, 1 O!• " 14 ,, 

d , ., 125 ,, 23l'' _ Oiyarbekir Mu-·k'ırat rasına karar verilerek duruşması 
Eskişt'hir garnizonun a.d kıtaat ,. .&. " " 

PATI 
~ 

Antivirüsle teda\li 
\'e müc. csat ıçın 650 ton ycr!ı antra- " . ,. 200 ,, 7512 ., Fabrikasında. 10/12/937 tarihine rastlayan cuma 
sit kömiirünün 3/11/937 çarşamb::ı " ,, 223 " 739 " günü saat on buçuğa bırakılmış ol- Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılal'ı 
günü saat 15 te Eskıo;ehırde levazım " " 333 " 347 " duğundan, sözi.i geçen gün \'e saatte dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tırJf 
amirlifü satınalma koınısvonunda .. ,, 400 " 2116 ,, mahkememizde hazır bulunması ve- 1 "ki ı. 1 k b 1 ~ .; yara arı, ergenlı er, :o.o lu altı çı an arı. 
kapalı zarfla ekstltmesı yapılaook· " " ?50 " 19 ,, ya mus::ıddak bir vekil göndermesi de 

T l · b-.J l" 1 oo ı d 900 56 Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin e tır. a ımın l..-ue ı 82 ıra ır. Mu- " " .. ve aksı takdirde davaya gıyaben ba-
vakkat teminatı 1365 lıradır. Şarl • Deınirl•aş c}ya 58 parça Maltepe enstitüsiinde kılacağı iltınen tebliğ olunur. 1 Şark ispençiyari Llboratuvarı, ISTAt.fBUL 
namt'si komisyonda görulebılır. is- Cınslerı ve mikdarlım yukarda yaıılı eşya 3-X(.637 tarihine rasth· 937/523 ••••••••••••••••••••'•••-~ 
teklılcrın 2490 savılı knnunda yazılı yan Çarşamba giinü saat ıo da r:ızarlıkla satılacaktır. • ........................ . 

Vt'sıkalarla birlikte tt'mınat ve tcklıf isteklilerin_ m_ alları hc_r gün hizalarında ya11h mahallerde görmeleri ı DOKTOR ı v 
mektuplarını ıhale saatındcn bır scıat ı k d ı ~ E "" 1 ve pnar ı •çın e tayın o unan gün ve saatte Kabataşta inhisarlar ı A ı rtug ru 
e vvel komisyona vermeleri. Levaıım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilAn li Rıza Sağlar 

c539. c7078. olunur. "7178,. ! JÇ HASTALIKLAR( .! sadi Tek * ~ MÜTEHASSISI 
Çanakkale Müstahkem mcvkı bir- Tekirdag"" Sulh Hukuk Ha- k· 1·.,. d ıı Her gün Heşiktaşta tramvay t ı HAMLET 

lıkleri içın 109000 kılo patates satın im lgln en : ı caddesindeki muayenehanesinde ı , Bu gece Aksarayda 'cu-
slınacaktır. Patates beher kilosu 7 Tekirdağının Nusratfakı köyünden Osman oğlu ölü Alinin tereke· saat on beşten . sonra hastala· ı . marlesı talebeye. Gıriş 2o-3o, talebe-
kuruştan 7630 lira biçilmıştır İhalesi sinin mahkemece resmen tasfiyesine karar verilmiş oldu~ıından ala. % rım kabul ediyor. ı 15 kuruş 
2.'l/10/937 tarih cumartesı günü snat kadarların malümu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. "7183,, .......................... e e 
12 de Çanakkale Müstahkem Mevki c -~; ISTANBUL BELEDiYESi 
Satına1ma komisyonunda yapılacak· edilen ihale saatinden bu saat evvel le kadar komısyonumuza gel~;- Sultanahmet Birinci Sulh Huku:C . ŞEH! :~ TIY ATROLARI 

tır. istckhlerin ihaleden bir saat ev- yetıştırilmek şartile 2.ı90 sayılı ka· ı c552. c7193~ Mahkt'mcsinden: 1/ 111 I' saat 2o.30 da 
vel teminat akçeleri olan 552 lirayı nunda yazılı vesaikı postaya vermiş * Davr.cı İsmetin İktısat Vekaleti EIPk- lı 

"h 1 k 2 3 1 Dı_,·arıbekırdekı" kıt'aların ı"htı" vacı trı"k ett""ıd posta şefı" ren memuru Rıza llıtlU Size öyle geliyor ve ı a e anununun • üncü madde· ve göndermiş bulunacakları ,, ı o RAM 3 d 
]erindeki vesaık ile bir ~aat evvel .51 h .6814> 900,COO kilo odun kapalı zarfla mü • Aktuğ aleyhine alacağı olan 70 !ıra- : per e 
k · - t t 1 nakasaya konulmuştur. 11·1uhammen nın faiz ve mahkeme masrafı ve a· yazan : Türkçesi: omısyona muracaa e me eri. * . H L'pirnndella M. Fuat 

,5753, c501 • Gıresun garnizonunun ihtiyacı bedeli 28500 lira olup, muvakkat te- vukatlık ücretinin tahsili talebıle 
* olan 220 bin kılo unu 12/10/937 den minatı 2137 lira 50 kuruştur. Şart _ mahkememizin 937/436 sayılı dosya- 1 

150 hın kılo sığır f'tl yenıden ka- . . namesini görmek ıstiyenler 143 ku- ısıyla açtığı. ala_cak_ davası~ndan doıa - r 
1 fi k "Jt 221101937 ıtıbaren bır ay muddetle \"e kapalı _ 

pa ı zar a e sı mesı cuma ruş mukabilinde Diyarıbekir ~ _ yı, dava edılenın ıkametgahının mı;; ç-
günu·· saat J 1 de Sarıka mısta Askeri zarfla ıniınakasaya konmuştur. İha- va ı ı · l " h b" ı ı· ı b · . .. . zım amırlıği Satınalma Ko · ıu ıye ı ase ıv e ı anen yapı nn t i! - · 
S t 1 K d ., a lac · k les ı 12/11/937 cuma gunü saat 16 da mısyonun- ı · y hk O\ a mama omısyonun <> y pı cı · - dan alabılirler. l\Iünakasası ll/ll/937 ıgata ragmen ına emeye gelmcdt -
tır. Tahmin bedelı 25500 liradır İlk yap1laca ktır. Muhammen bedeli .. .. ğinden gıyaben icra kılınan duruşma OPERET: 

31900 ). d M kk t · perşembe gunu saat 15 de Dıyarıbe-

• • IST AN BUL BELEDiYESi 
ŞEHiR 'J IYA TROSU 

saat 20·30 da 

i ntikam maçı 
5 perde 

teminatı 1912 lira 50 kuruştur Şart- ıra ır . uva a te'mınatı 2393 . . sonunda 70 lıra nın dava tarihi olan Yaz"'' : 
. . . . . kır Levazım amırlıği Satınalma ko 

namesı. komisyondan parasız ola • hradır. Isteklılerın muvakk at temı· . d • 20/4/937 de n itibaren 1 : 5 faiz ve L'Vı..ber ve A'huze 
k 1 mısyonun a zarflar acılacak kat'i 

ra · a mır ve görülebilir. Evsaf ve nat karşılığı olan b anka mektubu h 
1 

. 
1 

k · ' masarifi muhakeme ile birlikte ı ah- Pazar günleri J5.30 da Matine 

Türkçesi: 

~~rtıarını g·· k · t" , 1 h •. ı a es ı yapı aca tır. Vaktinde zarf .1. 4110193 . . 
r- orme ıs ıJ en er, er gun veya maliye vezne makbuzıylc ayni 1 . . . - sı ınc l 7 tarıhınde karar ve- e:::== 
ıı·e ihaleye iştirak edeceklerin de be1ll . , l arın komısyona verılmesı şarttır. İs- rilını~ olduğundan ilan tarihinden i- Sahip ve neşriyatt idare ~den 
edilen ihale saatinden bir saat evvel zamanda tıcaret odasında ka~ıtlı ol- teklilcrin mezkur gün ve saatte te-

duklanna dair vesika ve ehlıyetna • tibaren 8 gün içinde temyizi dava et- Baş muharrtri 
bu işe yeter teminatlarile birlikte minat mektubu ve ticaret vesikala- mediğini~ takdirde hükmiin kesbt 
teklif mektuplıırını ve ticaret vesi· melerile birlikte kanunun emrettiği riyle birlikte Diyarıbeku· Levazım kat'iyet edeceği hiiküm hulas:ısının 
kalarını vermiş bulunacakları ve ha· şekilde kapalı zarflarmın muayyen amirliği Satınalma komisyonuna mü- tebliği makamına k:lim olm 3 k üzere 
riçten iştirak edeceklerin de belli saatten bir saat evve!sı olan saat 15 racaatları ilan olunur. ,553. c7194. ilan o!uı ur. 20/10/9:n 

' 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaası 

boh' 
Soatlcr bırbır nı ıokıp odıyor ve h616 \O 16• 
taıe bır kuvvetle kolkobı me\ ·~ n b•t•..,o"'ı 
o'an •4lın bır uykuyo b.r turlu kavull'"' 

f ııe burodo . 1 tit1r 
VALi DOL imdodımız~ 

·' : 
Orıu bır kere ıecrube edı~ıı. Zorot' ıtıA° 
'nırterı ıeık:ı edıcı olon bu ı16ç uykulu 
lorıı umulmoı bır dev6dır. 

.,, ""' VALI DOl ı damla, ıoblelbııı.r"" 
holınde hor ıcıaned• 
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l{·gıt<• Ankarada Kitabevi u Jı.fı' 

Bütün mektep kilaplarınıfl 
karada satış yeridir. . ıfl 

·t1cr1 
Meklep kırtasiye çeşı . 
.. . . dilır· 

musaıt şartlarla temın e 7'I 
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