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arın Meclis, Obürgün Parti Toplanıyor 
lunus - Trablus ver Meclis 

11
Romen Başvekili 

Cezair-Fas hudutlarıı r;::,~nııya Ankaradan döndü 
Atatürk nutkunu ·celal Bayar ilkbaharda müttefik-k a p a t ı I d 1 saat onbeşte lerimizin hükiimet merkezlerini 

verecek ziyaret edecek 
~ F d k h d 1 1. 1 Büyük Millet Meclisi ya.rın tam 

ransız asın a i a ise er · ta yan ve ~~ti~~:~ti:.çıl~~:~t:· ~~~::k~~~ 

Alman f ahrikile mi oluyor ? :?.::;;;
1

}~;:~i~~~:~~~~=~ 
f f / M kında Cumhurreisinin tezkeresi 

o yanın Trablusa yığdığı asker adedi ısır- ok,macak ve müteakiben uıu Ön. 

daki . ve Tunus, Cezair, Pastaki Fransız ~::t:ti::;:~~::~~;k~~:~r;:c::: 
menıleketiıı Jıer tarafından dinle· 

k u v v e t ı e r i n de n fa z ı a.. nile!Jilmesi ıçin radyo neşir vazi
fesini ifa edecektir. 1 •• 

lt~lya Mısırı 
~•nden mi 
tthetmek istiyor 

Fasta yeni tev-

1 
ki fa t yapı I dı 

taı -·- • 
RiltYanlan n tahşidatı in. 

dere kadar Fransayı 
a alakalaındırmıya 

ı> Başladı 
'::ıd 31 (Hususi Muhabirimizden) 
ıı • ; a Yenı tevkifot yapılmış, Tu· 
tı ~ tab)us, Cezair - Fas hududıa:. 
~ rg Patıırnıstır. Rabat ve Mcrakişde 

ı alıklar dolaymle ve mücrim
l'dı~rarlarına veya kendilerine 

~.ıtı ) apılmamasmı teminen hu-
•· ~ın k >1:dır ap tıldığı beyan edilmek-

lf . 

~ 

d avas A. 
l4flı.ın k Jansı Cezaır - Fas hudu· 

li1:r~e apatıldığmı resmen ilan e
Uı: ve~ Yeni te\·kifota aid haberleri 

lngll!z Harlclye Na21rı Bay Eden Ademi müdanaıt 
ko mitesi lçtlmaından çıktıktan s onra 

};'asq tncktedir. zamanlarda daha mütczayid bir şe· 
~a111n ~kı tahrıkatın, Şimali Afri • kilde çarpışmakta olmasıdır. 
l'ıın \le ~r Yerınde olduğu gibi İtal· İTALY ANIN YAZİYETİ 
l>tolla ~lrnan faşizminin tahriki ve VE MISIRDAKİ HAZIR· 
tıı ~ «andası neticesi husul buldu- LlKLARI 
1ıısga ~edılrnektedir. İtalyanın Trab-ı Paris, 31 (Hususi) - Republik ga
bıı~,~ Yığdığı asker sayısı h<>r ~ctesi Mısırdaki ve Akdenizdeki son 

dan Mısırdaki \'C Fransız ll":~ Ttalyan fa~liyctleri~e tahsis ettiği 
ıakalede Ingiliz • Italyan rekabeti

ne temas ederek şöyle diyor: 

« ... Her halde Büyük Britanya 
İmparatorluğu Musolininin genç im
peryalizminin tehdidi altında bulun-

duğu zamandadır ve lazımgelen ih
tiyati tedbirlere baş vurmaktadır. 
İngilizlerin Nil vadilerindeki vazi· 
yeti, hiç de zannedildiği şekilde ol
madığından Büyük Britanya impa
ratorluğunun bu tedbirleri ittihaz et
mek mEcburiyetinde olduğu aşikar• 
dır. Evvela Nil vadilerindeki İngiliz-
ler sayı bakımından çok azdırlar; İ
talyanların sayısına nisbcten hatta 

üçde bir derecesinde değildirler. Sa
niyen, uzun zaman devam eden ta-

( Devamı ikinci sahifede) 
ttınııt11UlltH IU1fllllllll lllfl l l11Ü llt lllttl tl ll1Ull l lttl lll l llllll l li ll lt ltU ll l11Ull 111111111Hlll llllt ll lll lt"NllllUUlll11Utltlıııııı ıuıuuı ı ıtttU•I 

NETiCE 
--------

Atatürkün nı,ıtku dinlendikten 
sonra encümenler ve Riya.set Di
vanı seçimi yapılacaktır. Dün de 
1ıaber verdiğimiz gibi Ulu Önde
rin nutku her tarafta büyük bir 
alıika ile beklenmektedir. 

_______________________ ..... 

Münhal 
Mebusluklar 
Bu haf ta içinde 
Namz~tlerin ilan 
Edilmesi n1uhtemel 
Parti Umumi 

Başkanlığı tara -
fından Kamutay· 
da münhal bulu -
nan üç azalığa bu 

hafta içinde nam· 
zed ilnn edilecek
t ir. 

Yeni namzed • 

!erin kimler ola

cağı hakkında kati 

malumat olma -

makla beraber Riyaseticumhuı 
Umumi Katibi Hasan Rizanın, Baş

vekalet eski Hususi Kalem Müdürü 
Vedidin isimleri ve Bay Hasan Rı
zanın mebsu seçildikten sonra Ziraat 
Vekilliğine getırılmesi tekrar edil
mektedir. 

Üçüncü bır namzed olarak da Or
general Ali Saidin ismi geçmekte • 
dir. 

Ankarada neşredilen resmi tebliğ 
r 
1 

Dost ve m ü tte fik Başvekil lstanbulda Karşıla~ıyor 

Kıymetli ve muhterem misafiri • 
miz Rumen Başvekili Bay Tatares
ko ile ref ıkaları dün gece saat 22 de 
Ankaradan hususi trenle ayrılmış

lar ve merasimle teşyi edılmışlerdir. 
Dost \'e müttefik Başvekili hamil o
lan tren, bugün öğleden sonra saat 
14 ü biraz geçe Haydarpaşaya mu-

vasalat etmiştir. 
Bay Tataresko ve refikası Haydaı 

paşa İstasyonunda, bir müfreze as· 
ker, Vali Muhiddin Üstündağ, İstan· 
bul Komutanı, Deniz Komutanlığı 
Emniyet Büdürü, Romanya Konso· 
losu ve konsolosluk erkanı ve sair 

(De"a"'ı 2 in:i saqf adıı) 

Feyezan müthiş! 
Bir Suriye şehri su altında kal .. 
dı, hiç bir haber alınamıyor! 

----·- -
Bütün yollar da bozuldu 
Şam, 31 (A.A.) ....... Suiar altında ka- 1 kiiometresı harab olmuştur. Bu yol

lan havalide askeri kıt'alar dün öğ- ların tamamiylc yeniden tamiri la
leden e...vel kurtarma ve tathir işle- zımgelmektedir. 

rine devam etmişlerdir. Şimal mın • İTALYADA DA HASARAT VAR 
takasındli Haleb istikametinde vazi- Roma, 31 (A.A.) - Torino'dan bil· 
yet vahametini muhafaza etmekte - dirildiğine göre havaların fena git
dir. Suların ortasında tamamiyle mesi yüzünden bütün eyalette mü
mahsur kalan Nebeks kasabasından hım hasarta vukua gelmiştir. Po 
hala bir haber alınamamıştır. nehri taşmıştır. Cerronda ırmağının 
Palmir-Bağdatl yolları geçilemi - suları sınai müesseseleri bnsmıştıı· 

yecek haldedir. Haleb yolunun on !Nüfusça zayiat yoktur. 

''Ademi müdahale en geniş 
müdahaleyi hazırladı .. ,, 

İtalyanın Paristeki büyük elçisini 
geriye çekmesi muhtelif tefsirlere 
sebep oldu, Fransa ateş püskürüyor 

''Sabık karısı ve 
Yirmi beş musev~ya- ile eg~ /enen bir 
ralandı, on tanesı de 

lahık metresi,' 
adam yaralandı 

1 Faris, 31 (Husu!lt\Muhabirimizderı} ~ _ 
le 1 

- Ademi Müdahale Komitesinin al· 
~U~leıteıe . :1ğı netice sıfır, te1lıkki edilmekte 
l~Vcller~ındeki İngiliz ve Fransı_ ıe bu neticenin ademi müdahale ye
de Ya anı?e asgari on misli faiktir. rine müdahaleleri daha geniş mik
rttı acıeclinı1 zaınanda yerli askerlerin yasda celbeedceği şeklinde tefsirat-
Ve ~alitn arttırrnakta, bunları sür- ta bulunulmaktadır. 
~u~1Yetin ~ .. terbiye etmektedir. İtalyanın Paris Büyük Elçisi M. 
l'etı ellerin· Upherniyeti ve Franko- Geratta'yı ansızın geriye çekmesi de 
~a <.>r kaydın Yeni Yeni muvaffaki- muhtelif tefsirlere yol açmıştır. Bu 
~lt~t~dUe;t;esi, tekrar Almanya- hadiseyi Fransanın bir yıla yakın bir 
'>'e811

1lldalti t as Ve Şimali Afrika zamandan beri Romaad Elçi bulun • 
~I tvertnışt? avvurları tazelemiye durmamasına bir mukabele telakki 

l ~e llıan~atıı tr. edenler olduğu gibi, aksi iddiada bu· 
4tcıaC!din~eğ~ h<!hernehal müstem- lunanlar ve Romanın Paristeki elçi· 
tılttı~lt l:lerlind 

1 
Yolunda son zaman _ liğini maslahatgüzarlıkla idareye ka

C!%la lar da eh sar~atle söylenen rar verdiğini ifade edenler de vardır. 
lıe:cı111tıakt ~ ~1ldaki tefsirleri Fransanın Romaya sefir gönder -

ltalyanın Pafls büyük 
e lçisi Gratta '>'atsa halde 

8 r ~ \.. memesinin sebebi dnha ziyade Ro-

~ ~1~1.0 d~c!'l.ak~al{ ol~fl:b_.iı:: şey ma İmparatorluğunun tasdik edil- Habeş İmparatoru> adına takdim et
ell!~ •

1 
\le açık~ ~kdenfzde 'b~as.; memiş bulunmasından ileriye geli- mek mecburiyetindedir. Halbuki; 

lo'ransıı '- killertıe italy;.\ -=.,"fn:· yo!'du. Zirn, yeni elçi itiınndnamcsi- Fransa böyle bir imparatorluğu ta-
tnenfaatıarınır: son )·ı( takdim ederken, .iıal~·a Kralı \'e (Devamı 2 itı ci sahifede) 

öldü Gece saat 23 de eve taarruz ettiler 
Kudüs, 31 (Hususi Muhabirimiz- Ve adamcag"' IZln kartUnl deştiler 

den) - Nablüs'de ve Hnyfada yeni 
arbedeler olmuştur. Bir köprü ber
hava edilmiş, bir Yahudi mektebi 
taşlanmıştır. Bir çok bombalar pat

lamıştır. Yirmi beş Musevi yaralan
mış, on Musevi ölmüştür. Kampon
larla hadise mahalline sevkedilen 
İngiliz askerleri hadiseyi teskine mu
vaffak olmuşlardır. 

Parti gurubu 
Salı sabahı 
Toplanıyor 
Spor işleri Maarif 
Vekaletine 
Devrediliyor 

I J 

Parti Grupu salı gi.ınu sabahleyin 

toplanacaktır. 

(Devamı ikinci sahifede) 

( Yaı:uı 3 ncü ıa11fadı) 

YARIN----, 

AKŞAMCILAR 
O s m a n Ce m al'ln eski v e y eni lst a nbul meyha 

n e lerin e v e oKşamçılarına a ld b i r hatıra silsl le si 

Edebi Roman : 

Aşka inandım 
Halil Fırat'ın enfes bir 
Aşk ve macera romanı 

Son Telgraf'ta--• 
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ı:;:::::=H AFT AN 1 N===== 
K O M E D I s 1 

YAZ A N: ErcUment Süha 

Cumhuriye~ 
Bayramı 
Şenlikleri 

Romen başvekili 
bugün Ankaradan Eski ve gizli 

d t tt• I diplomasi 
Bir az gayret etse imiş: 'Bayramımız hariçte de av e e 1 Umumi Harbden sonra dip1orrı•si' 

Muazzam tezahürata inin şekli değişti. Eskiden sefrr.; 
ii'miı· gazetelerinde okuduğumuza N d . . t . d k . b b Akşama Romanyaya gidiyor fera, meslekten yetişmiş, agı ~ .. 11 

g
ure, İkinci Sulh Ceza mahkem"sı'n- e ersınız.. zmır e ı unun aş- 1 Ves·ı d• - - c;ok sıkı adamlardı. Fakat 918 ov 

"' ka bir türlüsü değil mi? 1 J e ver 1 _.. 
de şöyle bir vak'a olmuş: İzmirde Hakimin karşısına çıkan Cumhuriyet bayramımız müna • (Hırınci :.ahifedcn devam) Bu ziyaret cı,nasında Ekselans Ta- sonra gizli diplomasiyi kaldır _..ıı 

Hakimin karcısına s l k...:ıl bir çok zevatla kalabalık bir halk taresco Reı'sı'ctımhur Atatu"rk tara- devletler münasebatın•n üstü ili ... 
lrl aç ı, sa en ı adamın babası biraz daha ga'-·rct et- sebetile memleketimizin en hücra ~ bı adan} g t

. · l s "' kitlesi tarafından hürmetle ı'stı'k'oal f d k b l ı t cereyan etmesı· yolun g'dı'ldi 
r e ırıyor ar. uçu hırsız- seyrniş, oğlunu hala anasının kar _ köyleirne varıncıya kadar her taraf-

10 
an a u 

0 unmuş ur. ' a 
1 

• lık edilmiş ve Garda hazır bulundum - Dig~ er taraftan, M. Tataresco, Ce- 1 Gizii diplomasiyi ilk mahkUrtl t' 
... nında gösterecekmiş!.. ta yapılan şenlik ve merasimler, 3 1 ~ıı Hak1m soruyor: an askeri bando, Türk ve Rumen lal Bayar ve Te\"fik Rüştü Aras ara- den Reis Vilson olmuştu. vı ~17 • * gün bayramın bitmesi münascbelile 1 mı'Jlı" marşlarını çalmıştır. k d 1 - Sen lıırsızlık ım· · • sında mu· ka' I"'melcr olmus ,.e bu n1t''ı - O,Y ug

1
u Mılletler Ceını·,·eti i e 

e ışsın... Belki H I n t ç 8 bu sabah sona ermiştir. Fakat hal- ı M ht . f' . . " ~ · - · ~ 
Maznun afal afal etrafına bakını- tutu yor can ım . kın neş'e ve sevinci el'an devam et- da Bu keremE1~ıs~ ırHımızd, y1a1nh1arın - kalemeler esnasında iki memleket mumı harpten sonra artık her 

yor : • m kt d · u reş çımız am u a Sup- devlet adamları hevnelınılel vazive- gizli kapaklı olmaktan çıkaca 
- Böyle bir şeyden haberim yok. Cuma günü meşhur (!) Hintli peh- e e ır. hi de olduğu halde Türk ve Rumen tin muhtelif veçh;lerini tctkık ·et- Amerikanm eski Cumhurrcisi ç • 
Bu işin bırincı garabeti.. bir de livan Fazzal Muhammed ile Müla- M:mlekct haricinden gelen resmi bayrakJariJc süslenmiş olan Garda~ mişlcr ve.Balkan Antantı memle- ümit etmisti. Bu tahakkuk etti ırıı. 

bunun ikmci ve üçiıncü kısmı var.. yim güreştiler. Hintli, matbuatımız malumata göre ana vatan haricinde jçıkarak İstanbula geçmişlerdir. Şeh- ketlerini biribirine bag'lı.van sıkı ra- Üm.it ile h~kikat .arasındaki ıne~ıı. 
. bulunan muhtelif memleketkrdeki · d · ,... Suçlunun nüfus kfığıdma bakıyor- tarafından hüsnüniyetle pek şişiril- rımiz e evvelci Fenerdeki Patrikha.. bıtaların bulunduğu sulh ve millet- fenın açıklıgı malumdur. Fakat _,. 

· ld .,. öz Türk kardeşlerimiz de bu en bü- · 1 oııv lar. Bir de ne görsünler? Tevellüdii mış o uöu için halk bir dakika için- ne ve Saır yer er ziyaret edilecek ve !erin ie~riki mesai da,·ası uğrunda lPtJcr Cemiyeti kurulduktan s , 

341 d 1 
'? de 125 kı'lolul' ı'nsan azmanının Mt"ı- yük bayramlarını büyük bir sevinç muhterem mi--afirin1ı'z saat 16 da b .. · 1 t ·1 h kkU1' e egı mı... 

1
• . . • el' ve tezahüratla tes'id etmişlerdir. K" t ".. h semereli gayretler sarfcdebilmiş ol- u umıt er amamı e ta a · · cıaJ Şaşırıyorlar ... Hakim: ayımı rıng en aşağı savuracağını os cnccye mutcvecci en hareket duğunu müşahede eylemişlerdir. Bu ınedivs<> de her isin istendiği 1' .. 

11
1• 

-- Sen, diyor, on uç yaşında mısın? e ıyor u. ı pe ıvan tutuştuk - e ece er ır. göriiş Tvc menfaat mut3bakati ilerisi gizi apaklı kalamadığı da go b kl. d İk' hl' HALK KÜRSÜLERİNDEN İYİ 1 d ki a· J k ri1 
_ Babam öyle :- azdırmış. Kabahat tan sonra görüldü ki, Hintli, bizim NETİCE ALINDI Yarın saat 10 da Biikreşde bulu- için ele müştereken tahakkuk ettiri- müvor değildir. 

benim mi?.. ' başaltı pehlivanlarımız kadar bıle Cumhuriyet Halk Partisi tarafın- nacaklardır. l<>cek feyizli bir çaJı,maya imkiın ,·e- Eski diplomatların vakit va~i~t 
_ Askerlık yaptın mı?. kuvvetli ve teknik bir güreşçi de • dan kazalarda kurulmuş olan halk Dost Başvekil, Başvekilirniz Ce- i'cbileccktir. açıklıktan şıkayet ettikleri go: ~ 
_ Hayır .. fakat evlendi•: ğildir. kürsülerinde dün de bir çok vatan- lal Bayarı ve Türk Matbuat mümes- Türki ·e ıle Romanya arasında ti- yor. Mest>lfı onlara göre her muh 
- Kaç sene evvel?.. Müsabakayı seyrediyoruz. Yanım- daşlar söz alarak söylev vermişler- sillerini de Bükreşe da,·et etmiştir caret münasebetleri de bir nokta: mesele eskiden kabineler. Harıcı 
- Üç... da oturan bir gazeteci arkadaş diyor dir. Geçen yıllara nazaran kürsüler- Celal Bayarın önümüzdeki ilkbahar- nazar teatisine mevzu teşkil etmiş Nazırları arasında konuşulur. h 
_ Karın ne oldu? ki : den bu yıl daha çok istifade edilmiş- da Romanya, Yugosla\'ya ve Yuna- ve bu noktai nazar teatisi iki mern- ledilir. efkfırıumumiye dönen rst

9 

- Kaçtı!.. _ Ayol bu ne biçim pehlivan be, tir. nistanı ziyaret ~lmesi ~ubncrdir. leket amındaki mübadele işinin da- tlan günü !!Ününe haberdar oı# 
Yani hesapça adamcağız on yaşın- tutmasını bile bilmiyor .. böyle tutu- Cumhuriyet Bayramı münasebe - RESMi TEBLIG ha iyi bir tarzda kurulması husu- dığı için, miizakeratı müşkül ~ 

da evlenmiş oluyor. lur mu hiç .. acemi bu.. tile Eminönü Halkevi Sosyal Yardım Anka.r~, 30 (~.A.) - Romanya 1 sun da Türk ve Rumen devlet adam- 1 lımı sokan sad~Jara da mc,·dafl ' 

Tabıi işbu zati aidiyeti cihelilc Diğer bir gazeteci ceva veriyor: kolu tarafından dün sabah saat 9 da Başvekılı ~ksel~ns .. Tatares~o'nun !arının besledıği azmin müşahedesi- lrilmezcli. . emrazı akliye hastahanesine havale C . ld ~ p b' !Ferah Tiyatrosunda Eminönü mın- Ankarayı zıyaretı munasebetıle bu ni miimkiin kılmıştır Ve mevcud ti- Eski diplomatlar ne derse dr . 
- anım, acemı o ugunu ne ı- k ~ . bl'" · dtl etmişler... liyorsun belki Hintce tutuyordur.: takasındaki ilk okul talebelerine mü- a ş~m nşagıdakı te ıg neşrolunm1JŞ· caret anlaşmalarının düzeltilmesiM ızamanın bucıiinkii viiri.iyüı:;ünü. 

Bu garip vak'a bana şu fıkrayı ha- ' * samere verilmiş ve muhtelif hediye tur. vakında Bükreşte tc,·essül olunması dmmak mümkün değildir. Ycnı d 
tırlattı: 

1

. ve şekerlemeler dağıtılmıştır. Romanya Başvekıli Ekselans Ta- kaı arlaştırılmıştır. 1 loınasi daha ziyade meslekten '·.e~ 
Gayet dalgın ve ayni zamanda va- Yine Hlndllye dair : PARİSDE laresco, Cumhuriyet Hükümetine Ekselans M. Tataresco'nun ziya- mt'llis, fakat zrkfı ve iaaliyetlerı ~ 

sat budala birine \:.·aşını soımuş1ar: Hocanın biri başındaki sarığı hiç 
1 

dostça bir ziyaret yapmak ve Türki- r"ti, ıki mı.ittcfık rneml"ket arar.ın- te eskilerden aşağı kalmıvan b8 
k Ezcüm e Faris Büyük Elçilığimiz- '"' - . 

_Kaç ~a ındasın sen? çı armazmış. Bektaşinin biri sor - d yenin misafiri olarak mılli bayram daki dostluk llağlarının sag-ıamlıg~ını bir neslin mensuplarına ,,.ccın'c 
. e büyük ve resmi bir balo veril- ı:- 1{ Berıki duşünmüş, taŞ1nmış; bir - muş :H miş, Faris Türk talebe Cemiyeti Baş- merasimine ıştırak etmek üzere 28 bir kC'r~ daha müşahedeye imkan F!·ansamn eski süfernsıncları. b 

tiirliı hatırla'-•amamış, fakat bir şev - ocam, sen, hiç sarığı çıkar • ilk teşrinde Ankaraya gı>lmiştir. vermis.tir. bon un gecenlC'rde nesrC'dilınıc: 
"' "' ? kanı, arkadaşlarının bayramını teb- · so'\Jlcmemiş olmamak için: maz mısın... -==-- kitabında y('ni ve eski dinloınııSl 

"' rik etmiştir. Ş,..,v dC'miş otuz beş d ı - Hoca cevap vermiş : N E T • c E s 1 F 1 R ' bu mukavesesini. hele Trabluc , 
- - yaşın a 'Jm. YUGOSLAVYA, MISIR VE 1 

Yan
ft o k d ? - Çıkarmam .. o benim dinim, i- • lı·ubı" t'snnsınd.a Mo""vo" K:ımbıı 

- '... a ar var mısın.. YUNANİSTANDA , Dalgın adamın zekası yavaş yavaş manım! .. Ancak öldüğüm zamap ba- 1stanhulda sefir iken Babıali 11 
kıpırdarnıya başlamış: şımda:ı çıkabilir. Yugoslavyada da kıymetli teza- R f l • /f / l • • ciye Nanrını nasıl tazvik etti 

_ Şey .. hayır. demis, otuz yaşın- Bektaşi gülmüş: hürler yapılmış, Belgrad Radyosu rQnSlZ gaze e eTl Q yan e ÇlSl· dair olan sahrl:ırı gördükten s 
11 

dayım.. _ Ey\•ah, hocam demiş, sen 
0 

hal- , türkçc neşriyatta buhınmuştur. Mt- k 1 gizli diplomasinin inandırılınıılc t. 

Biraz daha hakiki yaşa doğru bir de dinsiz imansız gideceksin!.. ısırdaki Türkler de sefarethanemizin nin gerİ.l/e çe itmesine Qf eş t"'nen muhasserıntını inc;an ıo.r ~ I 
. B' · h t H" tl' h sırdaki Türkler de sefarethanemiz- d M'll ] ,.._ 1 dıP mme vapmış. Hayır. hayır, yirmi beş ızım ma u ın ı pe livan da •• k . •• e er .• ı et er vt:mivcti. giz ı 

k 
'ae toplanarak bayram gecesini hep pus l';rugorla ..... ı yok, pardon yirmi, şey canım. anla- afasındnki renkli sarığı hiç çıkar- .c r masive tamami1e de.(!il. fakat , •. 

yıv<:rin işte, on sekiz yaşındayım.. mıyor. Anlaşılan o da onun dini, i- bir arada geçirmişlerdir. cir bir darbe indirmistir. 

S 
El tb t b

. k .. t l ( Birinci sahifeden devam) &:·nı>dı>nb,.rı b' k b t' · · 1 f 
uali soran hazırcevabın biri imiş manı... en ma ua ının ır ço su un a- - - - ıze ay " .ırmış odu- Ahmet R•" anlaşılan: Fakat güreşte çıkardığı için ola- n kiımilen büyük ba)Tarnırnızı an- nırnarnaktodır. ğu ıam dıplornaUk t<rnsılin m•M· ·----"m'·"-'m"-""_,;:/ 

- Ha gayret olğlum, diye başını cak.. zavallının ne dini kaldı, n~ i- latan dostane makalelerle doludur. Vaziyet, henüz Hiyıkile tenevvı1r fm,ı:Jen kc:rıdismi muhrurn etrr.ek gi- Parti Grubu 
sallamış .. biraz gayret et te, tekrar manı... İSVEÇDE etmemiştir. Diğer taraftan SovyHlı:r bı oır he:ıle sevketmtkt€dir. 
ananın karnına gir.. ErcUment SUha Ademi Müdaahle Komitesinden vı:: Roma HiiJ.:umı:ti, bılcrekten ve ic:.ı- S J •• •• 

Stokholmde de büyiik Elçimiz Bay Londra müzakerelerinden tamc.mile terekten bı.mnle niza çıkarmak fs- 8 ) gUDU 

··r""""""r'"""a"'""''b'""""ı"'"u"'"""s""""''-"""'"'M""'""""'ı"'"s"'""ı'"'r"'""'"'"v"""""e'"'"'""'""r"'"'"'"u""'"''.""' ~t~~~f ~~;a:~~~in ke;~~~\:;~i~S\~:i~n~~~ ~:;~~~şr;u~~~~~~;~;r~~ DİYOR? ~::!~r nı~;~~.;~~~:::1 ~:~y~~. :~,: Toplanıyor 
sveçin tanınmış bir Çflk ricali hazır .. ~ 

b 1 
Paris, 31 (A.A.) - B. CP.rrutı''nı·n kolaylıkla hır takım korr.birıezonlar 1 u unmuştur. k ( Bi>inci !ayfadan det'a"' 

nlıs - Cezaı
·r hudutları me~uniyet alması ÜzPrine Pariste te lif ~debilirdi MaatH:essüt Roma ~ Ayrıca 300 kişinin ı'c:.tirak ettı'gvı· ıı·· k · · · Celal Bavarın bu içtimada, · 

"JI bundan bir sene evvel Fransanın Ro· _u umetı, J:!Üy<ı zararlc.rdaıı teşek · v ı mu:ızzam bir balo da verilmiştir. 
1 
kul_ "decPk bir koleksıyc.n \•u"c•:.ı .... e hiikümetin takip edeceği prof 

ma Sdirlığine tayin' edilmış olan " 

k ı d 
BULGARİSTANDA lge_tır_mek istıyormu~ !!ıbi hareket et- h&kkında izahat ve:-mcsi çok ııı 

a P a t ı 1 
B. Desant Q uentin'in bir turlü v:.zi- -

c: r El il'~· · t r d d mıştır temeldir. wl' 
vO ya ç ıgımız ara m an a fesi başına gidememı~ olduğu hatır- il" 

tertip edilen resmi kabul ve balo çok latılmaktadır. Dı- La Rocque'un orgarıı olan Pe- Yeni hükumetin programında~ 
muhteşem Olnıllc Kralın .. ·ı tit J ournal, di'UOT ki: 1 .. h. . 1 d" W-~ ---·---- 'i' mumessı - Fıl akı' Ro F r· . . 1 t J unan mu ım ış er meyanın ,., ·::.ı 
Jerile Hükumet azası ve bir çok Türk v ma, ransız se ırırıın • talyanın tasavvur edilemıy~cek rumuzun yükselmesi için veriler· 

(Birinci sahi1eden devam) 
hakkümlerinin ve boyundurukları 

altında tutmuş oldukları milletin, 
tubii bir şey olan infialinin yüküne 
tahammul mecburiyetindedirler ve 
buralarda haiz bulundukları menafi 
ehemmiyetsizclir. En nihayet, Fran
sızların elinde bulunan yerlerde bir 
esas teskil eden ve İtalyanlarca da 
tnklid edilmekte olan kültürel nü
fuz meselesini ıhmal etmişlerdir. İn
giltere Mısırda yalnız askeri bir 
mevkie malıktır. Bu mevkii muha
faza etmc>k giı tur ,.\; daima müra
k b altında bulundurulması lazım

dır. 

İngiltere, sanksi) onlnr meselesin
d İtal~ anın göstudiği şiddetten 
mütN:s ir olmustur. İngilterenin bu 
sahada uğraşmakta olduğu görülü • 
yor. İngiliz izzeti nefsi, ölcdenberi 
az çok istihfaf ettigi Latinlerin ö
nünde ric'at etmek mecburiyetinde 
k::ılmıı:; olmaktan dolayı kendini ren
cide edilmiş hissetmektedir ve sabu
rane bir surette alızis:ir tertibatında 
bulunmaktadır. 

fngilterenin Yakın Şarkta ba~ar
mıya çalıstığı iş, muazznm bir i~tir 

d tı t k 
.
1 

T " k timadnamesinin Habeşistan İmpa • clerecede gavrı mtin:cısıb bir arıda Vlı· 
os arı, e mı ur vatandaşları- t 

1 
. t k 1 yeni kararlar da vardır. , 

mız resmi kabul ve baloda hazır bu- ra oru namına yazı masını ıs em~ • ' kua ~elen ve B. Musolinınin yeni ha· jtl lunmuşlardır. tedir. Bu ise İtalyan fütuhatını ta· rici ııiyasetinin neticesinden başka Ezcümle bugünkü spor teşkil nımak demek olur. b nın 13ğve<li1erek tekmil spor i~ 
ir __ şey olmıyan h.:ıreketıne karşı te- 1' 

POLONYADA 

Fılistinde b ir Yahudi devleti kurmı
ya matuf olan İngiliz projesi sahil
de, b ir Arab Hüku met inden dah a e
min olacak b ir üs vücude getirmek· 
ten başka bir gayeyi istihdaf etme
lll€ktedir. Tekmil Polonya gazeteleri Türki

Malüm ya, İngı'ltere s"hıllnre .. " yP.ye ve Cumhuriyet bayramımıza 

Pi:irlamento meh afili, İtalyan Bü- I essuf etmekle iktifa c:deriz. nin, Maarif Vekaletine bağlı .0 -1 
kümet i tarafından bugü n yapılmış ı P12uple, divor ki: olan b ir teşekküle ve rilmesiJlill J/I 
olan teşebbüsün F aris zimamdarla- B M 1 karrer bulunduğu kayded~_Z 
rı tarafından bidayetten beri kabul 1 izh;r e~~~ş~~:: mrmnuniyetsızJığini karrer bulunduğu da kaydedilıl'"' ve limanlara çok meraklı olan bir tahsis ettıkleri makalelerle inkıla • 

devlettir.> 
«Lupta> gav•tesi İtalyanın Trab -

lusa asker sevketmesi üzerine vazi
yeti mütalca ederek şöyle diyor: 

... İtalyanın Trnblusa yeniden asker 

1 
sevkc>tmcsi, Akdt>nızle altı.kadar bu
lunan memleketlerin hayretlerini 

I mucip olmuştur İtalyanın sevketti-
ği askerin J1)ıktarı Trablusun emni . 
yeti için 15.zım olan miktardan çok, 

1 
fazladır. İtalyanın Trablusla tahşid 
c ttiği askerlerin miktarı, Tun usta ve 

I Mı~ı~daki Fra~~1z ve İngiliz kuvvet-
1<.'ı ının her ıktsinin mccmuunclan 
fazladır. İtalyanın bu askeri tedbir-
lere teşebbüsünün sebebi ne olabi· 
lır? Tn.blusun hudutları ne Mıc;ır 
cihetinden, ne de Tunus tarafınclan 
tehdid edilmekte değildir. O halde 
bu askeri tahşidatın alt ı nda ne gıbi 
gizli bir maksad vardır?. 

bımızın ve bayramımızın ehemmi -
yetini kayıt Ye işaret e tmektedirler. 
Polonya Elçiliğimizd~ de muhteşem 
bir re"'mi kabul \'C balo verilmiştir. 

edilmiş bulunan hattı h areket üze - Humanitc'den: tedir. ~ 
rinde bir tesir icra etmesine ihtima! f •

0 
.• E .. V ... R •• ED ..... 

1
.L •. E .. c"'E"K""ı"H"T"t" 'R"A''"~~~ 

vermemektedir. talva H\ikiimı>ti, Fransayı ftal . pJ.ıl"' .. 
Bir taraftan Fransız mümessili yan fmparator1uğunu tanımıza icbar cMevaddı tebhiriye ve rnii~ 

hakkında haksız bir fark go"sterı'l - etmek istemektedir Ayni Z"manda b l 1<1 ~ L .. ne ve i hassa asid siyanitrı .. ıı 
Hatayda Türk heyeti mektcdir. Fılvaki İtalyan İmparator-! .ondra Komitesinın içtimaı arıfe . seden \'e ha ıJ olan mevad> hBY# 

işe ba I d luğunun ilanındanberi Amerikanın 1 sıı~de Fransayı korkutarağını da ii- daki ıhtira için alınmış olan 23 
~ a. 1 yPni sefiri, itimadnamesini Habeşis· 1 mı detmektedir l<"ransa, hu muzaa{ t<>şrın 1931 tarıh ve 1437 No. ıu j)I 

. iskcnderunda tesıs edılecek tran- tan İmparatoru kaydı olmaksızın 1 şantaja mukavemet etrnelıdır. Fran- beratının ihtiva ettiği hukuk bıJ 
sıt mıntak~:-.ı hakkında tetkıkatta takdim elmiştır İngiltere Sefiri de sa, Londra Komedya .. ının sürü it-
bulunmak uzere Hataya giden heyet Kral Altıncı Jorj'un tahta çıktığı 1 mesine ınüsaad t ı· ~ g re b:ışkasına devir veyahut tJ1 
· b 1 l ' e e m<>m" ı aynı za fiile konmak için icara ,·etJ 
ışe aş amış ır. zamand<ınberi yeni itimadname tak- ,manda Ilabe: futuhat d. -

l
:r t l d' · d t d'I • d ~ ını a tanıma- teklif edilmekte olmakla bu 11 
:ıeye aza arı, ayrıca alınacak ted- ımıne ave e ı mış eğildir b ı d B C bırlcr ve kurulacak tesisattan baş- Dığer taraftan, F'ransanın Habeş 1 a ı ır. Prrutı'nir. gidışi karşı - ta fazla malumat edinmek isteYt ,J 

ka Halayın iktısadi vaziyetı hakkın- imparatorluğunu tanıması ancak bu ısında. ı~cyecana kapılınıyalım Var- rin GaJatada, Aslan Han 5 iııcı 
da da bir rapor haz1rlıyacaktır. b bda Mılletler Cemiyetince bir ka- sın~ gıtsın. • 1 - 4 numaralara müracaat eylt 

Radyo taksitlerini 
vermemiş o~anlar 
Posta İdaersinin radyo sahiplerin

den almakta olduğu radyo ücretle -
rini vermemiş olanlar yarın sabah • 

.
1 

. d Son ekselansa uğurlar olsun 1 1• 1 ~ 
rar verı mcsın en sonra kabildir. · r ı an o unur. "" 

Fransız \'C İngiliz mümessillerinin :·,~·t""";"ı" .. y'""'"'a"""'"_ ...... J"""a"""""pu11ıuuouu1111ın111ftnıuyn•uıuauınwNf·"'""A ........... , .... m ......... nı118•""' ... ,, 
bu bapta sarfetmiş oldukları bütün ~ I' 
gayretler, İtalyan siyasetinin dev -

Jetler arasında husule getirmiş oldu- ya m 1-sak 1 1• m za I an ı '/O 
ğu muhalefet hareketi ile karşılaş-
maktadır. Yeni vergi 

Layihası T
• • • tan itibaren mahkemeye tevdi edi-
I Carell MIZ leceklerdir. Ş<!hrimizde bu kabil 200 

ltalya ile 
Esaser>.,.. Habeşistan İmparatorluğu

nun tanınması meselesinde Fransa 
Hükumetinin siyasetinde bugünkü 
ahval ve şerait dahilinde bir tahav
viil husulü beklenemez. Şu halde 
İtalyanın F aris ve Fransanın Roma 
sefaretleri gayri muayyen bir müd
det için sefirsiz kaalcak demektir. 

Tokio, 31 (A.A.) - Asahi gazetesi, 
İtalyanın Almanya ile Japonya ara-

etmektedirler. . .. 
'Jl1" Tı.entsin,. 31 (A.A.) _ şaıı~ 1,f, 

Kazanç, muvazene ve buhran ver- Hükum t' . 
1 1

.
1 1 

kişi bulunduğu tahmin edilmektedir. 
g il-crinin tevhidi hakkında hazırla- c ımız c a ya arasında ve- . ~ • , . • . ni bir ticaret ve kliring muahed • 1 Dıger tarnftan 938 senesi beşinci 

' 

sı~da Kom~ntern aleyhine aktedil • 
mış oları mısaka resmen iştirak ede
ceğini haber vermektedir. Bu iştirak n an layıha Malıye VeJrnletınce tct- akted'lc kt" B .. es ayının son günü tekrar yeni radyo 

1t k ed'l kted' 1 Ct> ır. u munasebetle bir ı ı me • ır. . İta] an ticaret h . .. ruhsatiyesi alınacaktır. teşrinisani ayı bidayetinde yapıla -

caktır. Japonya, Almanya ve jtalya 
arasındaki müzakereler hitama ~r

miştir. Önümüzdeki ictimaında mtt-

Layiha,,•a göre bu üç vergi bir ver- Y eyetı, muzakPrcler-
"' ' de bulun k ... A 

gi haline irca edilecek, heyeti umu- . . ma uzere nkaraya git -
. i (k ) mıştır. 

m yes az~nç namı altında topla-

nacaktır. - • - Ulu Önderin valde· 
Ankara garı 

Ankaranın yeni gar binası dün 
akşam Başvekil Celal Bayarın elile 
açılmıştır. Gar, son sistemdir. Zehir
li gazlardan sığınma salonuna varın
cıya kadar ınuhtelif salonları ih tiva 
etmektedir. 

lerinin makberesi 
Büyük Şef Atatürkün valideleri 

Zübeydenin medfun bulunduğu tz
mirde Karşıyaka Osmanpaşa camii 
bahçesinin genişletilmesi ve burada 
bir park vücude get irilmesi için İz

mir Belediyesince işe başlanmıştır. 

Yenibahçe şehir FRANsızLAR ATEş PüsKü-

stadı RÜYORLAR 

Y 
Faris, 31 (A.A.) _ Echo <ie Faris lısi içtimaında Meclisi hassa bir pro-

enibahçedc inşa edilecek olan 1 
b 

.. "k gazetesinde Pertinax diyor ki: je tevdi olunacaktır. Misak, Roma-
uyu ,.e modern yeni şehir stadyo- · d B c . b Italya Hükumetinin hareketini her a · inno, B. Hotta ve B. Von 

munun ınşasına u sene başlanması 
Belediyece kararlaştırılmıştır fırs~tta bize nahoş görünmek için Ribbentrop arasında imzalanacaktır. 

. . • · . 
1 
takıp edilen fena bir usul, bu bapta Bazı liberal mehafil, bu netice kar-

t ~enlı stad~.o~u~ en ~srı _ve şık bır ittıhaz cdilmis bir kararın nic:ancsi şısmda teessüf ızhar etmektedir. Zi-
s a oması ıçın -ccnebılerm de işti- addetm"k icab d F ı. rak d b l ~. b' e er. r<>nsava ... -ırc:ı ra bu nwhnfıl, .Japon siyasetinin bu 

~ üıden A {deııizdt ki vaı:iyetin te -

1 ırn:''' · \' .ıt.a hal{!ı olacağ:nı beyan l 
e e ı ecegı- ır müsabaka açı- ır.aks:ıch mnhsusn n-ii<ofnfli•l nlar~k 

acaktır. / -~ ı , . . . .. ,, ' 1 aım.ık k 'fwdı, fr1c1 ·111 rf'isini bir 

malinde Sınken cephesindeki 

kıt'aları evvelki gece Huto 11~ 1. 
. ı f . . ş·-alı geçmış er ve ecır vaktı ıw 

bi dağlarında iyice yerleşrni9 t,_, 
Çinlilere taarruz etmişlerdir. 1' 

jJJl 
lar bazı sırtlan illal ettikler 
dirmektedirler . ~ 

Şansi'de Hopei demiryolll ·ıı'-~ 
ğunca Taiyuan'a doğru jJerlı~.I 
ponlar Pınting'in 8 kilornet!S ;' 

şarkisinde bulunan Yanşu•"" J 
mışlardır. fil . 

Japon tayyareleri Çinlil_.. ,,_, 

an hava meydanını iki kert' 
barclıınan etmislc>rdir 



1 

------ -- -- ----

3-S O N T E L G R A F - 3'1 Blrlnclte9rln937 

1' -Yen{ yapılacak 
Parti merkez 
Binaları 

Akay hatlarında •• 
Biletlerin indirilmesi için 

Bekçiliği islih l,__Haık Fllozoru-1 
j diyor ki : 

Halktan) bekçi parası; yol·
1 
!~~~?!!!:ıın~~:!~f.: 

Parti teşebbüse geçti 11~"::::!• b~;:~~':.~t· 
• • ı b b ı k gın yerleri vardır. Büyük caddeler ver g 1s1 e er a er a 1 naca geçecek, güzel yollar yapılacak di-

- _. .•. .,__.__ 

ı ye buralarda her hangi ımar faali-
Beşiktaştn Htılk Parfoi ve Halke-

/Jfl k fl f 1 h A d binasının halen bulunmakta ol -ma sa a opıanan USUSl duğu Akaretlerin en büyük evinin 
B k •t d f j • 1 yetine müsaade edilmemektedir. Yıe çı er arasın a as ıge yapı kılmıya müheyya duvarlar, her biri 

bir komı·syon tenzı·la"'t ı·sıı·gor ! bu maksada çok küçük geldiği gö-
,rülmektedtr. Bu münasebetle Be -

l k E • f 11 il•• d •• ı ·• "" •• bir obaya mesned olmuş simsiyah ara mnzge lVl U Ur ugune ocaklar ve aralarında yabani otlar 

lard CeÇen sene toplanan Halk partisi viliıyet kongt·esinde muhtelif hat- şiktaşta, Halkevi kısmını da ihtiva 
a a.lınan bilet ücretlerinin pahalılığından şikayet edilmiş, her mü- etmek üzere her türlü asri tertibatı 

~r· enın nakliye ücretleri indirildiği halde Akaya hala ilişilmemesi ü- haiz yeni bir p::ırti kaza merkezi bi
l'~de durulmuş ve bu idareye aid tarifede dehalk lehine tadilat ya- nası yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Ve aylzg"' a bag'"' /anacaklar türemiş t~ş ve toprak ~ığınl~rı. Bun-
ların şehır ortasınd'akı estctık bakı
mından çirkinliklerini hesaba katını· 

~sı için her türlü teşebbüs icrasına karar verilmiştı. Bu bina için birkaç arsa bulunmuş 
hl t <!Çen gün Şehir Meclisi salonunda toplanan bir komisyon, geçen \'e sahiplerile temasa başlanılmıştır. 
eyıe e~bit edilen dileklerden yapılanlarla yapılmıyanları tetkik ve tefrik Beşiktaşın guzel bir semti olan 

~ış, ve henüz yapılmıyanların başında Akay tarifesini bulmuştur. [Akaretlerin yukarısında vişne zade 
t ~b a~u, merkez vasıtıısile bu dıleğin yerine getirilmesi için yeniden parkına nc"ızır olan eski ilkmektebin 

~usiere girişmiştir. karşısında halen yıkılmakta olan 
h:ıh Şll'keu Hayriye biletleri ile Akay biletleri mukayese edildiği vakit ahşap bir evin arsası da yeni parti 
•a ~ss~ Adalar için alınan gidip gelme birinci mevki 37,50 kuruşun faz- merkez binası için teklif edilmiştir. 
~~dugu göze çarpmaktadır. Bunu hiç olmazsa 30 kuruşa indırmekle 1 Ayrıca diger birçok kazalarda da 
1) .k~r, Yolcular, Kadıköy ve Haydarpaşaya gidıp gelme birinci mevki yeni partı merkez binaları yapıla -
~.-.ınei ~ me, ki 10 kuruş olmasını arzu etmektedirler. caktır. 

~Ög/eri şehre 
}". ctğ/zgan 
oflar •. 

Yeni bir 
fındıkçz şehir: 
Şile 

Bu Cuma 
Günü: 
Ramazan! 

Mahalle bekçiliğinın ıslahı hakkındaki tetkikler bitmiş ve bır proje 
hazırlanmıştır. Bu projeye göre bekçiliğe kabul edilecekler sıhhi ve ah-

ı laki bakımlardan birtakım kayıt ve şartlara tabi olacakları gibi bu 
şartları haiz bulunmıyan ve halen bekçilik edenfor arasında da bir tas-

1 
fiye yapılacaktır. 

Bekçilere, halen İstanbul halkının vermekte olduğu paranın bir 
yıldaki tutarı altı yüz bin lirayı mütecavizdir. Ancak mesela Eyüpteki 
bir bekçi ayda ancak yirmi lira kazanırken yine meselü Taksimdeki bir 
bekçi 150 lira almaktadır. 

• Şehrin her tarafında ayni vazifeyi gören bu fedakar kimselerin 
böyle biribirlerinden farklı para <llmaları da doğru görülmemişti. Bu 
itibarla halkın kesesiinden esasen çıkmakta olan bu para Belediye ta
rafından yol vergisilc beraber halktan tahsil olunacak, fakat bekçilere 
hüklımetçe tesbit edilecek bir miktar üzerinden seyyanen muayyen bir 
maaş verilecektir. 

Ancak maaş itibarile bir şehir müessesesi olan Belediyeye bağlı 

olacak olan bekçiler, görecekleri vazıfe noktasından Emniyet Miidürlü
ğü ile alakadar kılınacaklar ve bekçilerin azil, tayin ve terfileri Emni
yet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

Bu proje yakında Dahiliye Vekfıletine gönderilec<'k \'e sür'atle ka

Q''ec11 --- "'u··çu··k Ye bunlarr yeniden Fındık zlraatlnde Şile / lttarrrk ve zahire &hf Ferikög n ı 
t ~ inşa ediyor r. mUhim bir merkez oluyor' verlşlerl çoğaldı 1 

nuniyet kesbetmesinc çalışılacaktır. 

lııın~~bu1 Vilayeti içindeki istihsal WEV\'elcc .od~n ve kömür tica:et~e Ramazana 5 gün kalmıştır. Teşri- Cinayeti Sanatlar 
§eh aları.nın, istihlak merkezi o- ugraşan Şılclılerın, odun ve komur 

1 

nis<ıninin 5 ine rastlayan cuma gü-

laqıtı. re bır örümcek ağı gibi mun- işini mecburen terketmeleri üzerine nü Ramazanın biri olacağı Müftilik Ferikövde E\Tenos sokağında 91 ı Sergisi 
hıııı b·YoUarla bağlanması için mü- kendilerin fındık fidanı dağıtılmış . numarada oturan e ki komiser mu-
ltatırıaır P~oje hazırlanmış \·e tatbi- ı ve Şilelılere fındıkçılık öğretilmişti. mak.amı tarafından rs~en ta:ın ve avinlerinden halen muamelecilik 

1 tin :E!çılrniştir. Bu projeye göre, İki senedenberi deva medcn fındık tt:sbıt edılerek bu şekılde alakadar yapan Faik mutalliıkası ve halen 
lcıarınd ort tarafındaki nihayet nok- :yetıştırmc tecrübeleri bu ha valide 1 lara bildirmiştir. 
l l'l'ıekt an Şehre gelen yollar di.izel- çok iyi neticeler vermiştir. 1 Ramazan münnsebetile büyük ca- metres olarak yaşadığı Müyesser ve 
~kt· ~enişletilmckte ve inşa e- Şilelıler iyi cins fındık yetiştire- milerde hnlka \'aız edecek olan ze\•at misafiri İsmail Hakkı ile dün gece 

l:tn<iekedır:. Bu suretle vilayet da- bilmeyi'.? başladıkları gibi yeni işle- Evkaf Mudurlügu tarafından tama- e\"inde bir içki ô.lemi tertib etmiştir. 
.. ~ r...k 

1 ınustahsillcrin hiç bir güç- rinden de memunu bulunmaktadır- Bir kadınla bu iki erkek gece saat 

Marangozlar cemiyeti 
pavyonu birinci geliyorr 
Şehrimizdeki küçük san'at erba

bının yaptığı işlerden bazı nümune-

f1' 
1

" llled men ıntihap edilmlstir. Ayrıca bü-
la en ve az bir masrafla lar. 23 e kadar bir arada içmişler ve eğ-
tını ist hl· k k · ı ı \ ş·1 1'" d • yük camilerde güzel vecizeler le bü- atkaran cemiyeti binasmda küçük • ı~e k' ı a • mer ·ezı o an şe l- t z zaman sonra ı e, ... ara enız lenınişlerdir. Tam bu sırada soknk 

~ \·er olaylıkla getirip halka ucu- sahillerinde fındık yetiştirme vila· ruk ve suslü mahyalar kurulup a- kapısı bütlin hızile çalınmış ve biraz bir sergi açılmıştır. 

leri ihfü·a ve teşhir etmek maksa

dile dün Türbedeki ayakkabıcı san-

1 yarak bu harabelerin ortalarında 
cereyan eden facialardan bahsede
ceğiz. 

Her biri bir cşirra yatağı olan bu 
yangın yerlerinde bu diz boyunu 
geçmiş yabani baldıran otlarının a
raİarında sinek bekley<>n avcı bır ().; 

rümcek gibi, fa1rnt insan yutmak için 
pusu k"llnnuş, ağızları açık korkunç, 
kör, fakat 1 ıati1 kuyular var. Bu ku

yular yangın yerlerinde dolaşanı ır
la, oralJrda oynayan çocukların u-

1 macılarıdır. Her kuyu, denılebılır 
ki, haftada bır insan yutuyor. Al:rız-

1 

larında ne bir bilezik, ne bir korku
luk var. 

Onlar asla Adliyeye \•crilmemış 
imtiyazlı canilerdir. Güpegündüz, 
gözönünde işlenen bu cınnyet, ne za-
bıtanın, ne jandarmamn müdahale· 
si olmadan böylece devam edip git-

mektedir. C'r('Çenlerdc bir çocuk kay
boldu; yangın yerindeki kuyud::ın 
cesedi çıkarıldı. Koyunlarını otlatan 

bir çoban, yine bu kuyulardan biri
nin dibinde can Vffdi. Bu kör, fakat 
katil kuyuların cinayetlerini göste

ren bir istatistik yapılsa ne kadar 
korkunç bir hes::ıpla karşılaşacağımı
zı Allah bilir. 

Bu korkunç, kör ve katil lmyula
nn arrn sahipleri tarafından kapatıl
ması veya içine adam düşmiyecek 

~ır tllefori imkanı elde edilmek- yetlerimizc mükemmel bir rakip ha- sılması için e hazrılıklar yapılmış- sonra tekmelcnmiye başlamıştır. E,· Şehrimizdeki pek çok küçük san-
....._· "k zumlu ve acil işlerimizden biridir . .......,, line gelecektir. tır sahibi Faik ile misafiri ve eski re- at erbabı ve çok muhtelif küçiı 

........... Sari hastalıklarla sıkı sıkı mücade· 

bir halde tebarüz ettirilmesi icap e
diyor. Sahipleri olmıyarıların da Be
lediye tarafmdan kapatılması liı-

"'"''""'uı"'"'"""""""'""'""""'"'"'u""''"""'"'''""""'''""'''"'"'""""""'""''"""""'""''"'"" p _.J R .. a b t .1 fıkası bu \•akitsiz gelen hu'-·lu misa- san'at zümresi olduğu halde ne ya-• ı k t h • ı • • ıyasa1ı1a amazan mun se e 1 e .J leye giriştiğimiz bir devirde her gün 
1 a S 1 1 Ç 1 n • • • bir alış,·erış canhlığı, bilhassa iftar- firi karşıl::ımak için aşağıya indikle-

1 

zık bu sergiye ancak birkaç miies- bir cinayet işleyen veya işJ&mesi-
ri sokak kapısının çatır çatır kırıldı- sese, o da pek mahdut şekilde işti-'y ilk rerPl zcPtı·n pevnir pastırma ne namzet olan bu kör ve katil ku-

-- • r • .; • ' ğını ''e içeriye semtin serseri sabı- rak etmic:tir Ve hunların bir kısmı · 
~ n · ı ve za ıre sa ış 1 

.; ' kalıların an oman~a ı er a og u da henüz daha dün ve t::ım resmikü- ı.; . . . d b k d h. t lar nda faalı"vet \ e d R . ı F h d ·1 :ı • vulnr art1k ehemmıyetle nazarıdık-
~ 1 en ırço mo ern canlılık başlamıştır. f.,. a·ı ile arkadaşı Remzinin girdik- . . kate alınacak bır mesele halıne gır-

Şehzadebaşındaki gazino ve tiyat- Jerını gormuşlerdır. tedcnberı Mu- k · ı ·k k d b" k ~~ ~ .. .. . Ö . .. ı şat zamanında yerlermı alm1şlar,, miştir. Bir defa da biz hatırlatmış 

" b k k b 1 . . . . . . . şe ·ercı ı ·ısmımn vanın a ır ·aç olalım dedı"k ~ •• •• t • rolarla mahalle arasındaki karagöz yesserı gızlı gızlı seven \'e peşını bı- kA d b k 
1

.1- t · · 
~ uyu m e ep 1 na ar 1 \'C kuklacı} r da hıızırlığı arttırmış- rakmıyan İsmali. sarhos \'e kendine ,ca~ıe ·an a oş a mış ır. Halk Filozofu 

larrlır. malik olmıyacak bir halde IVlüyesse- Uç odadan ibaret ol.an m.eşhcrin "''u"""'""""""""""'"""'" ""' " ........ "''"'"'"'""'' • d • ı • . ·· . ~ ·· -· e Faı·k hemen en ınunta7.am ve tam bır şekılde ha- C"e bze VP -·- rın uzerıne yurumuş v ~~ 1 nşa e 1 1 yor p t"d b t b iki I yolunu kesn-::,,e teşebüs ('tmistir. Bn zırlanan yegane kısmı, (Marangoz-s 1 
ar 1 e ayram e 1" er sıralnrda İsmail yanındaki nrkadaşı lar cemiyeti) tarafından ve bizzat 'il 6 

8 • • .. .. • Cumlıuı iyet bayramının birinci 1 Remzh'e bir işnrct etmiş \'C Remzi Marangozlar Cemiyeti Katibi Umu- l'Vl e YVQ 
l ene lÇlnde haf Un ılk mektep- günü olan cuma gunü, tekmi~ C. ~- ,bıçağını çektiği g:bi Faik'i karnından misi Bay Fuadin büyük alaka ve T TCUZllgQCQk.f e,. k . b . l d k 1 k partisı kaza başkanları kendı nahı- ağır surette vara;amıstır. 1 mütemadi mesaisile vücude getiril- v ~ 

İs lrQ lnQ Qr Qn UrfQ7ltQCQ ye merkezlerine giderek halkla bay- za,·allı adam af!ır yaralı \'e kanlar imiş olan (Marangoz ve mobilye san-
lt·ın larıb~ldaki ilk okul binalarının beş yıl zarfında tcım::ımil;ı en son rnmlaşmışlordır. Bu cümleden ol - içinde S.i-ıli Çocuk Hac;tahanesine atkarları) pavyonudur. 

\• "''l!Sı k · ~;Jh._ dahılinde v cen sıhhi ve asri tertibatı haiz olarak 'enıden inşa 

1 

mak üzer" Eminonü kaza bas.kanı kaldırılmıştır. İnce bir zevkle si.islenen bu kıs1m-
1 ili bin ararlaştırılmıştır. Halen ıne\•cut ilk okullardan esasen 86 sı ile Fatıh ka :a ba ... kanı a\·ukat Ce _ da, ağaç işleri, şapka kalıpları, man-
~b. alard E • •• •• d 1 Halde alınan resimlerm ınustah-ırıa .. ır. Bunlar muhafaza edilecek, eskıler nıevkıine ve kalaba- malettin Faz.ıl da kazaları dahilinde- m l llOn Un e ken \•e mobilye imalatı. fıçı işleri, 

dı bi gore sırnlanarak yavaş yavaş yeniden inşa olunacaktır. Esasen hasır ınobilye gibi başlıca 6 ziımre- sil ve tüccar lehine indirılmesı içın 

Belediye; hal resimlerin
de tenzilat yapıyor r 

t h r "ok 'Ik kı nahiye merkezlerine gıderek na- Af • •• k 8 led· b ·,.,. J ı ı I· ClSt} 
1 ı mekteblerde bina darlığı yüzünden ÇOk sıkıntılı \'8Ziyct- Q (ur ye aid şık eserler vardır. e l)'CCC il" prOJ'-' laZlr anı mış-

~da bu_ı 0hnaktadır. Ekser ilk mektebler, kıra ile tutulan biıyük konak- hive merkezlerinde bulunan parti Gelecek sene daha mütekamil ve tır. Bu proje, Şehır Meclisinin bu 
Ilı ltıa h lltıduklarından bunların dar bahçelen ve mahdua ta;ılıkları. mensuplarile hc;vraınla~mıslardır. 1' ff eyk [i ,büvük bir sekilde hazırlanmasını te- haftaki içtımaında ınüuıkere cdıle-
.. li~a" \:reket ve daima oyun için, kahkaha ve neş'c ile koşup eğlenme - e ccktir. Yem proje ile Hal resımlen 
•1ıtı ~ e a y . d Ü menni ettiğimiz \'e buna emin b•ı-arıtıda rzusunda bulunan küçük mekteblıleri kış me\·sımlerindc sı- 1 Hukuk a!bUmU 1 enı mey ana en m na. lunduğumuz mesher. 

15 
gün açık üçte bir nisbetinde ucuzlntılmakta-

Ye11i kapalı ve hareketsiz kalmıya mecbur bırakmaktadır. I Üniv~rsite huk. uk [akultesi, (Hu- sip bir llbide olacalctır 
rı Yapıl k · k b kalacak ve her gun saat 16 dan 21 e dır. 

l'tj ve aca · ılk me teb inalarınm, vasi ve rahat bahçeleri, anın kuk nlbuınu) namıle bir albıiın vü- ı Eminönü mc.vdanı ic. in Beledi.ve- IJ l · 1 · · B 1 d t 
oyun salonları da bulunaraktır . kad~r serbestçe halk \'e iste\•enler -ıa rcsım erının e ıye ara -r cude gl!t.rmİ'-'e rnıar vermiştı"r. nin bir proje hazırladığını '-'azmıc:- fınd ... n ı"ndı"rilme ın· ı mu· tn-.kıp <=Ph 

.r .r " tarafından ziyaret edilebilecektir. "' :. ...... r · 
Q 3 Şimdi ve kad:ır ı.k olarak bu sene 1 tık. Bu meydanlıkta camıin önüne --- rimizde sebze ve meJ va fiatlarının 

-~l 0 j nı I l'I . . . . ıis::ıbet eden bir yerde ayrıca küçük H fQJI ·ı hlt h ~- amma, lVlQflQ ıe Ve hazırlan<ın yenı eserın tanzımıle, bu . kr b. arp ma erı e şe mühim bir mikta rucuzlayacağı kuv-Uo - ı · • ı d z h" ç \'C çıçe. 1 ır mf'yd::ın vücude gcti- analarının teşakkUru·· \'etle tahmin edilmektedri. O' / h •• C dd / sene u t,~nç mezun ar • n a ıt an- rılmesi ve bura,·a Atntiırkun güzel 

1 CS Q l en UZ Q e ere d 1 l l ~·ı . Bu -en.nkı· Cumhurı·vet ba'-'ramı """"'""'"""'"""'11
'
111

•
111111

"""'"'""'' """""'"'"""""' J ' ar 
1 meşgu o m1ya memur euı mış ve sık bir heyk<>lınin rekzcdılmcsi ~ " .; .; ,.,--------------... 

~-·~~: ~. e olmuş! , Numara... ~;1~1~11;1
1

1~1~~;1~Uttlı~ı~~İırı;;nı1ı~;İı~ı~;İıııı;~~ı~ı~ı~ı
1

1~1~1~1~~;~;,,ıııııııııııııııııııııııııııu ~~~;1~~~.~~~~:,·:~::~~~;~;~:~~~ 
l ı"lt.'l,. g" rde. evlenmı,r. 1 Amerikadaki usulun C k d 

1 ~ J'h_ ~ u 1 c u y u r resmi davetliler tribiinündc. çok ye-
' -·,'\!ti t. n evvel Ikinci Ceza mah- ı stanbula tatbiki ._ ,, r 1 · d b" h k l h 

'l\lı _ " rın e ır are et o arak şe it anne-~a~Q ?latakuruna, kargı çalmaktan Şehrimizde bazı sokaklarla ma - !erine ve şe>hit babalarile m::ıllıl ga-

lı htt ild 1iuharrem isminde iri hallelerin ve bazı semtlerin hi'ılen B 1 d ht 1 f f k zilere de hususi ve mümtaz bir y r 
~r ~~ bo ~ çıkarılmıştır. terkcdilmiş liıkablar ve de~iştırıl - e e ,· ye mu e . a ,· r ayrılmıştır. 
~-·~ali ı'le~ "l u, Yetı~mis vücudü ve mesi icap eden ısimler taşıdıklarını I '~ <-5 ~ ~ - Bu münasebetle dün, harp mahil-
~a{) ~ {foster - 30 yaşında bulundu- ve bunlara Beledivece kiımılen yeni ti d • k !erinden ve şehit annelerinden aldı-
l ~?1ış \•en bu adamın isticvabı ve münasip isimler vcrileceğıni ynz- sem er e yenı çocu ğımız biıkaç teşekkür mektupların-
~ ıı- &uç~ kendisinin hırsızlıktan mıştık. Bu işlerle meşgul olan heyet da kadirşınas hükumetimıze te~ek-

t dlı tı.rillardolrnadığını söylemiştir. mesaisinı ilerletmiş ve münasip i- dl k kfir edilmekte ve kendilcrınc tahsis 
~ t{ buluı-ıa a maznunun dosya i- simler tesbit etmiştir. . yur arı açaca edilen tribünlerde Eminönü Ka)ma-

: hını tetk~k~vrakını ve nüfus z- Diğer taraftan, pek meşhur olan kamı Bı:ıy Agôh tarafından sigara 

ı :l' a~'l'ete ~~ eden hakim, büyük semt ve mahallelerle caddelerden Ed·. k d k • d • vesaire ikramı vesair suretlerle ıs-
' ~"llt-ı, UzunUŞtnüştür. Çünkü bu maada diğer cadde, semt ve mahal- frne Qpl Q .f gur Un da bır ti:.al~atl(>r!nin temini icin gbs~erilen 

I' te İJ:lde 13boylu adamın nüfus lelere veya yeni teşekkül edecek • l • b •• •• •• ı . k l lr J buyuk alaka ve nezaketten şukran-
'>t~~~~rı 13 

41 doğumlu olduğu yerler~ böyle muayyen bir isim \'e mıs ı ugufıı mesı arar a şlırı uı la bahseciilmekte<lir. 
'ti:.t:ll lUr. Yaşında bulunduğu ad takmaktansa, bunun Amedkada 
~ ~ % ü~er· ve A vrupanın bazı şehirlerinde ol- Edirnckapıdak içocuk yurduna anneleri olmıyan ve babaları tara -

~ıtıda 0;~e hakim, Muharreme duğu gibi birer numara verilmesi fından hariçte baktınlmalarına imkan bulunmıyan çocuklnrın da kabul 
~"4ıd;eıı ~aşUnıu~nu. sorunca 0 da: de düşünülmüştür. Veyahut bütün edilmesi, hem bu yurda fevkalade rağbeti mucip olmuş, hem de civar 

q1ttı·j"a~ıy0l' li bı11!1ıyorum .. nüfu- sokak, semt, mahalle ve cadde isim- halkının hakiki bir. ihtiyacına cevap teşkil etmiştir. Bunu gözönünde 
ita' fakat ~vlenu~ askerlik yap- ]erini terkederek birer numara ta- bulunduran Belediye, kimsesiz ve fakir halka daha ziyade yardım ede -

Kadınlar 
Niçin sinirlidir 

VE .. 
? 
• 1 tı Çtı. d rn· ~ndıın. Amma ka- kılması da hatıra gelmiştir. Meseli bilmek düşüncesile bu yurdu 938 bütçesile bir misli daha genişletmiye 

1 lo .\ d(). liak:ştı~. 50 nci caddede 500 üncü sokak gibi. karar vermiştir Niçin Ç3 buk ihtiyarlarlar 
t~ bıı S l'aş varn. -~~= halde nüfu- Fakat bu usul, yeni bir nümerotaj Dığcr larnftan şehrimizin birçok .fakir semtlerinde de böyle anne- Profesör Fahrddln Kerim-
\- bj ttı ildanı; ş kuçuk yazdırılmış masrafını \'e birçok mesaiyi icap et- leri olmıyan ve babaları tarafmdan işe giderken bunun gıbi bir şefkat le Nusret Safa Coşkunurı 
ı~1t lıal'erıes~e~ "~rebilm_:k için tiğinden tatbik imkfını görülememiş- müesse~esine bırakılacak yüzlerce çocuk mevcut bulunmaktadır yaptl\Jı bu entresan ko-

• \ti! ~Uhanın ıcrasına karar tir. İleride \'e imar pHinının tatbiki Bu maksatla Belediye, peyderpey diğer bıızı semtlerde de Edirne - nuşmayı yarın okuy5Cffk· 
rrerni tevkif etmiş- sırasında bu mevzu tekrar efo. alına- kapıda olduğu gibi çocuk yurtları açmayı arzu etmektedır. Çocuk yurdu- • sınız. 

caktır, na en çok ihtiyacı olan semtler tesbit edilnwklcdir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Sancağa selim 
Ve saygı 
Bayram günü yine gordük ve içi
mız sızlaya sızlaya hemen bütün 
alayın imtıdadınca seyrettik. Bir 
kıBım uatandaşlar; onLerinden ge
çen, alaym öııünde ve tcşcl-bi~ 
1erin arasında hürmetle taşınan 
şanlı sanr.ağımıza karşı ifaya borç
lıı oldul:ları saygt ve selamı yeri
ne getirmedil:tcn maada başların
da şapkaları ile Uikayıt ve haber
siz bir 't:cıziyctte hatta oturdttğu. 
iskemlelerinden kımıldamıya bi
le lüzttm görmeden, bayrakların 
önlerinden geçişine öyle baktılar. 

Halbuki sancak ı.·c bahusus a
lay sancağımız 1ıer t·akit ve heT 
yerde selamlanaı.:ak sancağmı ve 
bayrağını gören her Tür1' hür -
met ı•e lıuşu'la 1 en e11 resmitazi
mi ifa edecektir. 

Bunu he1 üz bılmıycnlcre, bi
lip te lal.ayıt 1catanlara hatırlat

mak, öğretmek sade bir vazife 
değil ayni zamanda mukaddes 
bir vatan borcudur. -
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İn g i lterede. D . A skerı·ık 
Yeni bir mesele• alml a 

Gönüllü ve ücretli asker 
usulü aleyhine söz söy

liyenler çoğalıyor! 
İngilterenin büyük bir derdi de -

ğı1se bıle, her halde onu çok rneş • 
gul eden büyü bir mesele vardır. Bu 
da askerliktir. Britanya orduyu teş
kil edecek askeri bulmak için para 
)le adam tutan İngilterede hele şu 
bir iki senedir orduya yazılanların 
mikdarı azalmağa başlamıştır. 

İngilteredc mecburi askerlik ol -
madığı için kara ordusunun kadro • 
Jarının böyle çabucak dolmamasın -
da istenen mikdarda asker buluna-, 
mamasında mes'ul arayan bir takım 
İngilizler ise memleketlerinde mec
buri hizmetin kabul edilmesini iste
meğc başlamışlardır. Mesele müna
kaşa sahasına çıkmıştır. Maamafih 
İngilizlerin mecburi askerlik usu • 
lünü kabul edeceklerini gösterecek 
ortada bir işaret görülmüyor. Şim • 
dilik yalnız fikir münakaşası oluyor. 
Askerliği mecburi şekilde tatbik et
mekden ziyade cazib bir şekle koy • 
mağı daha doğru bulan İngilizlerin 
başında şimdiki harbiye nazırı Hore 
Bclişa vardır. Harbiye nazırı orduya 
kaydedilenlere bir takım kolaylık • 
lar temin etti. Bunlar askerlikten 
çıktıktan sonra işsiz gücsüz kalma-

Lord Lult 

malan için hükumetin bir takım te
minat vermesini kabul ettirdi. HuHi
sa askerliği cazib bir hale gctirm<'k 
ıçın çalıştığını muhtelif vcsılerle 

söyledi. 

s ON RÜ .YA 
Yazan : irfan Göksel 

- . '• . ~ .. . . . ... 

Denildiğine göre Hore Belişa İn -
gilterede halk arasında çok tanınmış 
ve sevilmiş bir saylavdır. Kendisini 
Harbiye nezareti gibi mühim bir ye
re getirmekle onun halk üzerindeki 
bu nüfuz ve tes.irindcn istifade edil
m"k istenmiştir. Çiinkü İngilterede 
lazım olan nskeri toplamak için, o -
nun gibi tanınmış bir adamın bu i
şin ba~ınn g~çmesi lazımdır; diyor
lardı. 

3 Senelik bir taslladen sonra ilk defa olarak TÜRK artistlerinin TÜllK Rejisör ve musiki 
Ustadlar1nın raptı§ı senenin biricik TÜflK filmi 

Hore Bclişa diyor ki: 

- f ngiliz ordusunun aded itiba -
rilc zayıf kalmasına müsaade ede -
bilmek ıçin şu üç şart zaten temine
dilmiŞ bulunmalıdır: 

Tefrika No: 52 

(Morning Post) gazetesinin harp 
muhabiri de; (Yenişehir) in vaziye
tini şöyle tasvir ediyordu: 

[Ahaliden işittiğime göre, baş ku
mandan ve Veliahd Prens Kostan-
tin; 

- Karşımızda; muntazam bir pi
yade, ve mahir bir topçu var. Ben, 
bunlarla harhedemem. 
Demiş .. ve derhal ric'at emrini VI!· 

rcrek kendisi de t!rkanıharbiyesile 

beraber tirene binip gitmiş ... 
Fakat, Yunan umumi karargahın

da bulunan ecnebi zabitlerin riva -
yetine göre; vaziyetin artık hiç bir 
müdafaaya tahammülü kalmadığını 
anlıyan baş kumandan, mes'uliyeti 
üzerinden atmak için derhal gene -
ralleri toplıyarak bir harb meclisi 
teşkil etmiş .. ordu ric'at ederken, 

GÜNEŞE DQGRU 
Bu gün saRt 11 matinesinden başlıyarak lstanbulde:t iPEK, Izmir de ELHAMRA sinemalarında 

Yaza n: ZIYA ŞAKIR 

kendisi kumandada bulunmıyacağı
m söylemiş .. ve, derhal hususi tre
nine binerek Yenişehirden en evvel 
kendisi çekilmiş. 

Bir kaç gün geçtikten sonra, aske
re (ric'at) emrinin kendi haberi ol
maksızın verildiğini iddia ederek, 
mes'uliyet!, General Makrisin, Ge
neral Mastrapas'ın ve General Si
nıolenskinin üzerine yükletmek is-
tem iş. 

Şehirdeki manzara, ~k fecidi. .. 
Hapisanelerdeki mahpuslar, karni -

len serbest bırakılmışlar; veyahud 
kaçmışlardı. Bunlar, şehrin zengin 

tedhiş ederek sırtlarına yüklettikle
ri çapul eşyalarını kaçırıyorlardı. 
Kadın erkek, çoluk çocuk, herkes 

istasyona koşuyordu. Dört rıala ko
şan süvari beygirlerinin, son sür'at
le sürülen araba tekerleklerinin gü
rültüsü; halka, Ye bilhassa kadınlar
la çocuklara büsbütün dehşet veri
yordu. Atların, arabaların altında e
zilenlerin haddi, hesabı yoktu. Acıklı 
feryadlar, göklere çıkıyordu. 

Gece, büyük bir felaket getirmiş
ti. Artık ölüm, her tarafa siyah ka
natlarını germişti. Ya. bir serseri 
kurşun .. veyahut, kurşun kadar sür
atle koşan çılgın bir at, önüne ge
leni yere seriyor, bir anda helak e
diyordu. 

İstasyonun rampası, vagonların 
kenarları, mahşerde bile görülmiye
cek bir manznra arzediyordu. 

İtalyan gönüllüleri, nefes nefese 
gelmişler; harekete hazırlanan tren
de yer istemişlerdi. Askerler, bun-

mahallelerine ve ticarethanelerine Jara yer vermemişlerdi... O zaman 
dağılmışlardı. Ellerine geçirdıkleri orası birdenbire karışmıştı: 
baltalar ve kazmalarla kapıları kı-

rıyorlar .. korkunç naralarla, etrafı 
- Biz buraya, sizi müdafaa etmek 

için geldik. Bizi bırakıb da nereye 

kaçıyorsun uz. 
Diye bağırmıya başlıyan İtalyan

lar, derhal trenin üzerine şiddetli 

bir tüfek ateşi açmışlardı. 
Her taraf da kurşunlar vızıldıyor .. 

kalınlı inceli çığlık \"e feryadlar, vü
rckleri parçalıyordu. 

Sonradan haber aldığıma göre, İ
talyanların açdığı bu ateşden, otuz 
Yunan neferi ile, halkdan da ona 
yakın kadın, erkek ve çocuğvn can 
vermesile neticelenmiş ... 

(Naye Fraye Pruse) gazetesi harp 
muhabirinin şu mektubu da, o gün
lerın vaziyetini ve haleti ruhiyesini 
çok dikkate şayan bir surette tasvir 
etmektedir: 

ınuş olan askerler, perişan bir suret

te şehre geliyor; bunları gören hal
kın, heyecan ve endişesi artıyordu. 

Türkler aleyhinde, çok fena pro -
paganda yapılıyordu. Her tarafda; 
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~~~::Şeytanlar 1 Her Amenkah kendisini 
Tuzaklarına düşür-· yolsuzlukla mücadele 

vazifesinde görüyor dükleri zenginlere 
neler yapıyorlar?· 

Tevkif edilen genç kızları anne ol
maktan da mahrum etmek gibi bir 
usule karşı Amerikalı bir Bayan yal-

1 
• • • 

Ônüne geçilemi- nız başına mücadeleye girişti ! / 
!/en bu tuzakla
"a muk abele ef-
11ıek çok müşkil .. 
d lngılt~redc dağlarda değil, şehirler- 1 

r ~ 

Hükumetin kendi kendine şu veya bu kızı 
annelik kabiliyetinden mahrum etmeğe ne 
hakkı olabilir ? Mevzuu aldı yürüdü ... 

e faalıyetini gösteren müthiş eşkı
~adan biri de Kinger Taylör olmuş
ı~r. Du adam zorba, güclü kuvvetli 
d ı. İdama mahkftm edilen Kingerın 
ıJ ıgcr iki arkadaşı da olan Dbnoven 
d~ ~ıv~r de keza idama mahkum e
rı rnı~tır. Bunların idam cdılccekle
tn kendıierine tebliğ olunduğu za -
~an ve sonraki vaziyetleri \'"lk şa -
Ilı anı dıkkat olmuştur. Son derece 
h et~n davranmışlar, liıkin karılarile 
r~Pt~hancde son bir defa daha gö -
s Hukleri zaman bu metanetleri 
b~tsılrnıştır. Hatta Kinger karısına 
~r bevaz gül vermiş ve bunu kendi 
ll asuırıiyctinin bir delili olarak bu -
~·u Yadigar dıyc saklamasını vasi -
et "t..ı.. . " uııştır. 

rn lıu üç kişi bir kumpanya teşkil ct
g~Şl('rdi. Ellerinde bulunan gene ve 
ed~c;] bir kadını vasıta olarak sevk 
l'a1Yorlardı. Yaşlı başlı adamların 
<la~ına sokulan bu kadın onları al -
lı~ 1Yor, tuzağa düşürüyor, üç kisi -
du. kuınpanyanm eline düşüı i.iyor -

Kadın iddiasından vazgeçmiyor ... 
Amerikalılar kar-

• şılarına çıkan yol-
ı suz işde lazım ge-

1 

mek için evvela bunların zayıf r:ok-
makamına talarını öğrenerek bu esrarı 100 In - len 

müracaat husu -gılız lirasına dığer haydutlara sr.tar-
lar. cMeleky üzlü> şeytanların ken- sunda hiç vakit 

1 eli aralannda sanki bir tarifeleri var- geçirmiyen in ~ 
dır. Çünkü bu yüz lira herkese göre sanlardır. Orada 

l dcğildir. Bazı zenginler vardır ki lher vatandaş ken
onların esrarını 700 lira almadan di- disi için bunu en 
gC'r haydutlara çıkarıp vermeleri 
mümkün değildir!. 13u esrarı satın 

nlan diğer büyük haydutlara gelin
ce; onlar da tuzağa düşmüş ve zayıf 
faraflarını cMelek yiizlü:t ~eytanl.:ı

ra belli etmi~ olan yaşlı, ~başlı zen -
gin adamları bu esrarı her tarafa 

mühim bir ,·azi -

fe bilmektedir. 

Bu suretle her 
)'olsuzluk kolay 

ve \'akit geçme -

den izale edile -
bilmektedir. Ma-

l
yaymak surctilc tehdit ederek para 

amafih bundan 
çı:kmcğc baknrlar. Bu «Melek yiiz- k"ı 

,lü> şeytanlardan birinin haydutlar • anlaşılmasın 

' 

1 ı b "h' .. · · d 11.r Amerikada her is can eş mu ım muşterısı var ı. uv e- ~. . . . 
lek yiızlü .. yanına sokulduğu zen • 

1
yolunda gider. K~scnın şıkayetıne 

gin adamların esrarını bu beş hay- meydan ver_ecek bır hal. kal.m~":1ış -
duda satardı. Geçenlerde eline ge • tır. Hayır .. lnsa~l~r~n hıç b~r ışı ta· 
çirdifii zengin bir adamın esrarını marn olamıyacagı ıçın Ame.rık~da da 
500 liraya satmıştır. Fakat?. her işin .tamam olacağını ıddıa et -

Fakat oyun devam edememiştir. mek garıp olur. Fakat he~ vatandaş 
Çünkü artık Londrada böyle esrarı kendisini yolsuzlukları d~zeltmekle 

1meyclana çıkarılmasın diye haydut- alakadar, hayır sadece alakadar de
lardan korkarak para kaptıracak a- ğil. daha fazl.a olar?k ':a~ife.dar 
damlar azaldıkca azalmı~tır. Kendi- bilirse meselenın rengı değışır. Işte 
]erinden para istiyen olursa polise meseıa aşağıda okuyacağınız vak'a 
bir telefon edilerek mukabil tuzak bugünlerde Amerikan ve İngiliz 

vererek l\fak Kartinin iddiası doğru 
olmadığını söylemiştir. 

Nazır diyor ki: 

- Bu gibi ameliyat yapılmış bile 
olsa her halde kızların anası, babası 

tarafından v<'l'ilen muvafakat üzeri
ne yapılmaktadır. 

- Gayri tabıi, mücadele olan kız
lar böyle takim edilmektedir. Fakat 
anne olabilecek kızların takim edil

jdiklerini zannetmiyoruz. 

Giyonı, bu güzel artist saçlarına verdiği 1ıülyalı bir eda ile bütiin sa
rışın kadınların güzellik idealini can landırmaktadtr. 

Bundan bir asır evvelki kadın re sımlcrhıde görülen başlar tekra1 
canlanıyor. Eski saç biçimlerine doğ nı mu gidiyoruz?. Mesela Giyom"ım 
şu resimde gördüğiimüz saç biçimi bundan bi;r asır evvel meşhur Fran
sız şairi Lcimartini knnl.Jilir ne kadar heyecanlara sevkeden saçlara ben· 
zem iştir. 

Bir yıldızın 
Kısa süren aşk hikayesi 

!la Snı.~~ isminde biri bunlar tar<ıfın
C!c: do~'Ülmüştür. Bu adam yaşlı bir 
lı:y acı ırniş. Bir gece bu adamı yaka
b·rarak o kadar dövmü~ler \•e harap 
bir hale getirmişlerdir ki sonradan 
lolJ de otomobile bindirerek evine 
tarı <ıdıkları zaman karısı eczacıyı 
tııı 1Yaınamıştır. Eczacı bir ay yaşa
tci~.j fakat başına gelen şeyi kimseye 
t l>l cırıemiştir. O gece haydutların 
ŞQ~· andığryerdc içki eğlence \'C her 
80\ Varınıs. Fakat sonunda eczacıyı 

Up bu hale kovmuşlardır. Bun - kurulmakdadır. c-Melek yüzlih ler matbuatında ehemmiyetle takib e -
dilen bir mesele olmuştur. Mesele 
çok içtimai noktadan tedkik edıl -
mektedir. 

Fakat Mak Karti ismindeki bayan 
iddiasından vaz geçmiş değildir. Ka
dın iddiasında ısrar ederek diyor ki: 

Sinema aleminde büyük bir şöh
ret kazanmış olan Virjina Çeril Lon
dracla kibar ve zengin bir adama 
varmıştır. Bu meşhur san'atkar ev -
leneli ancak üç dört ay olmuştur. 

Şimdi gene kadının ağır bir hasta -
!ık neticesi olaıak amcliyatıan lü -
zum görüldü&rünü Londra gazeteleri 
yazıyor. Vır;ına Çcril evlendıkten 

sonra kocasının adile Ledi Ccrsey 

>ar 9 ~urn 28 de yakalanarak idama mah-
l'a~olınuşlardır. 

~il at bu fasıl kapanmış değildir. 
bol'! ~ll"ıanlo.rda İngilterede yine 
d~ha(! eşkıya türemiş, lakin bunlar 
ltl'e Ustalıkla hareket ederek kat
tıııı tı .. Zorbalık göstermeksizin işle-
~· Corrneğe başlamışlardır. 
~1trıd· 

lıı;ı.hlt. ı Yakalananalr gerçi idama 
d;ı h·uın edilmekten kurtulmuşlarsa 
blırıı:ıa hapishanededirler. Lakin 

"tın 
~ .ı. vasıtası olanlar kadın de -
~ ~ır. G 

·ttı g ayet masum çehreli bir ta-
t(!~ inC>nc adamlar tuzağa düşürüle -
IC!r. sanları tu?.ağa düşürmcktcdir-
~u 

t(?~ lt;~Şid haydudlar çok iyi g,iyinc
l ru(! ar otellerde, güzel otomobil-

~h te~ez~rek zengin adamlardan ah
~ı. u!'tn arlk etmekte, onlan tuzağa 

ı ektedir 
tıı C..Otıd • 

l.ı4 oı rada büyük bir şebeke kur -
~'lls('))an. bu çeşid adamlardan Jozef 

ti ~a~ ıle David Brcd isminde i
~tıl! a ~ alanmış, biri on, diğeri beş 
~~hı ı:nr hapse mahkum edilmiştir. 
,rı_ r ele ge · d'kl · · b" 
tı-ı~l'tıda çır ı erı zengm ır 

1ill!rq~ lO,ooo İngiliz lirası iste -
\ı ll', 

~t~ E!l(!ıt .. 
ı. t?kı.. Yuzıu, denilen bu çeşid 
~tı "" so ~ l sesı .n derece zarif tavırları, 
~ q~lllt 

1 
erı Ve sözlerile karşıların -

"~ ~Sh" )' tllİşUtd"'ır ediyorlar. Fakat tuza-
lı ba 

1 
Ukleri yalnız zengin ve 

~ 1to.ıı 11 ~ ı erkeklerdir. 

tı t~rak ınünasebatı ilerlettik
t ~llı.!!ltte a. hu adamları tuzağa dü
~t 8t l~~ı!ırler. Herkesden gizli kal-
~l'lr Relen bir takım eğlence 

ını . . 
gız}ı yerlerde tatmin et -

faaliyetlerine devam ederken diğer 
haydutlar da daha ihtiyatlı davran· 

mağa lüzum 

kalmışlardır. 

hissctmeğe mecbur 

Bugün İngiliz zazıtasının sık ı ta
kibatı İngiliz mahkemelerinin ağır 

hı.ikümlcri karşısında gerek .Melek 
yüzlil>ler, gerek diğer azılı haydut-

lar sinmişlerdir. 

Amerikanın bazı yerlerinde akıl 
hastalarının, nptallarının çocuk ye
tiştirerek illetlerini miras bırakma
maları için bunlar hadım edılmekte
dir. Şimali Amerika hükumetleri a
rasında bulunan Kansasda da bu tat
bik edilmektedir. Fakat Amerika 
gazetelerinde okunduğuna göre Kan
sasda bir kadın hükumete miiracaat 
ederek şayanı dikkat bir mesele aç
mış ve tahkikata başlanmıştır. Mak 
Karti ismindeki bu kadın, demiştir 
ki: 

- Bazı kabahatlerinden dolayı 

mevkuf edilmiş olan kızlardan 63 
kız. fena hareketlerine karşı bir ce
za olarak ameliyata tabi tutulmu.şlar 
ve bunların anne olmak kabiliyeti 
kalmamıştır artık. Bu kızlar on al
tı~ar yaşıpdan küçi.iktü. Bir kızın 
mizacı çok ateşli olduğu için böyle 
bir ameliyata tabi tutulmuştur. 

Kansas hükumetinde böyle içti -
mai derdlerle meşgul olmak üzere 
bir islahat nezareti varmış. Bu neza
retin nazırı, sorulan suallere ce,·ap 
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- Bu cevap yerinde değildir. Öy
le kızlar vardır, \'e ben bunları tah-

kikatla isbat edebilirim ki ana~ına 
babasına sorulmadan anneliğinden 

mahrum edilmiştır. Bunu isbatn ha
zırım. 

Bayan Mak Karti artaya attığı bu 
iddia ile herkesin nazarı dikkatini 
celbettiği için Amerikan gazetecile
ri kendisinin etrafını almışlar bir 
çok şey öğrenmek istemişlerdir. Mak 
Karti diyor ki: 

1 - Bizim yaşadığımız Kansas dev-
leti dahilinde !ilhakika hadım etmek 
müsaadesi vardır. 

Fakat hadım edilecek olanlar a -
kılsız, aptal VC'saire gibi çocuk ye -
tiştirmeleri caiz görülmiyenlcrdir. 

Lakin bu da ancak onların anaları, 
babalarının muvafakati ile olur. La
kin öyle anlaşılıyor ki bir takım ana 
baba vardır ki çocuklarının tabi tu -
tuldukları ameliyattan haberdar de
ğildirler. Bunların çocukları bu a -

meliyata tabi tutulmuştur. Ben bu 
gibi vak'aları meydana çıkarıyorum. 

'olmuştur. 

1 
Ledi Cersey şimdi hastahanede -

dır. Amclıyat yapılmış. gene kadı -
nın sihhati yerindedir. 

Ledi Cerseyin sinema san'alinc 
girerek güniin birinde meşhur bir 
yıldız olması şayanı dıkk::ıt bır tesa
düftür. Yirmi yaşında bir kız ıken 
Çarli Çaplin kendisini görmüş. sine
maya istidadını keşfederek film file
mine onu takdım etmiştir. Fakat 
gene kız çok geçmeden fılm ortist -
lcrinden Kari Grarnt ile sevişmiş ve 
ıkisi de cok geçmeden evlenmişler -

ldir. Fakat bu izdivac sürekli _olma -
mıştır. Çünkü karı koca ancak yedi 
ay kadar birlıkde yaşamışlarqır. 

Virjirıa Çeri! hastalanması, koca
sından ~yrılmıştır. Tekrar sahne ha
yatına dönen gene kadın, yirmi ye
di yaşlarında gene bir banger olan 
Cersey t~rafrndan sevilmiş, \'e iki 
gene evıenmişlerdir. Cersey daha 
"VVel ba~ka bir kadınla evlenmişti. 
Fakat bo anmış, ayrıldıkları gün ni-

Hafit~ınede yatan 
V i rjlno Cersıı 

şan yüzüğünü getirerek Virjinanıı 
parmağına takmıştır. 

işte bu gene kadının böyle bir kı 
sa hıkayesi \'ardır. 

Orijinal 
buna 

hediye işte 
derler! 

Bildiğim bir kız da henüz dokuz ya
şında olduğu halde bu akıbete du -
~ar edilmiştir. Bu kızı n kabahati bir 
Çek sahtekarlığı, yapmaktı. Tevkif 
edilmiş. fakat ayni zamanda akame
te uğratılmıştır. Bir de bu çocuk yaş
ca zaten küçük olduğu için onu böy-
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Fran ko Yangın 

genç kızın Se gahate çıkan 
ağzından çıkarılan 

le bir yere hapsetmek bile caiz de -
ğildi. Ben elimde olan her vasıta 

ile bu hale karşı mücadele edeceğim. 

Kuvvetlerf- t,Jin-e Söndilrm_e 
Geçmemek için Makine ve aleti 

Mektep ve resmi dalre-
diş .. 600 kişi kendini lerden izah ~ t istendi 

Devlete aid ve Devlet binası ol .. 
·--- Bu kanun değiştirilinceye kadar uğ- Denize attı ! Geçen gün Londrada bir düğün mici ağır bir hareketle elini sokarak raşağım. Bir kızın anne olamıyaca • 

olmuş genç bir kız, genç bir erkekle sallanan di.şi. bir sani~·ede yerinden ğını ve mes'ut bir zevce olmak h ak· Geçen gün, Frankonun kuvvetle
evlenmiştir. Bu kızcağız bir iki se- çıkarıvermıştır. Kız dışden kurtul - kından da mahrum edildiğini düşü- ri Ispanyada Gesiron şehrini a lmış
ne evvel annesilc beraber bir deniz muş, hayret, sevinç ve inanmamak gi- nürseniz bu hal karşısında nefret lar, o zamana kadar cıdden kahra -
seyahatine çıkmı ş, vapurda giderken bi hisler arasında ağzını verilen i - hisset memeniz kabil değildir.. manca mukavemet eden hükumet 
birdenbire bir d iş ağrısına tutulmuş- lacla çalkalamağa başlam ı ştır. İşte ========ıı:::::======- kuvvetleri şehri bırakarak çekilmiş-
tur. Öyle bir ağrı ki kızcağıza her şimdi geçen gün Londrada evlenen H b I I d lerdır. Fakat şu gördüğümüz resim-

b k d a e, • an a de farkedilen 7.ava llılar kendilerini şey zehir olmu§tur. Vapurdaki he - u ız ır. 

B·ır du··ğu··n Frankonun elinden kurtarmak için, kim gelmiş, dişci gelmiş, zaten sal- Davetlilerin hepsi birer hediye 
sahilden denize atlıyarak yüzmeyi !anmakta olan ve bir tarafı çürüyen getirmiş. Fakat bunlar arasında bir Yapmıtlar 

dişi rıkarmag-a teşebbüs etmişlerse de çağrılmadan gelen misafir görül- . l l göze alan, halta kuvvetten kesilerek 
:. Habeşistandaki Jta yan genera bo~ulurlarsa o tehlikeyi de hiçe sa-

de kız bu sefer korkusundan buna müştür. Bu da ufak ve zarif bir ku- Graçiyan kızı Sinyorina Vandayı yarak yüzen İspanyollardır. İspan -
razı olmamıştır. tu uzatarak hediyesini takdim et - İtalyan kontlarından Galindi is- yadaki dahili muharebe öyle şiddetli 

İş vapurun kaptanına kadar akset- miş. Davetlinin bir kaç sene evvelki minde bir asilzadeye vermiştır. Bu bir husumet mücadelesi olmuştur ki, 
miş, genç bir adam olan kaptan da vapurun gene kaptanı olduğunu kız kont da Habeşistana gönderılen me- Frankonun eline geçecek olanlar, 
koşarak gelmiş kızın ağzındaki dişi ile annesi tanımışlardır. Getirdiği u- murlardanclır. Graçiyani Musolıni - kendilerinin sağ kalmıyacaklarını, 
görmek istemiştir. Kız hekime, diş- fak ve zarif kutuda ne olduğunu el- nın Habe~ıstandaki sağ eli demcktır; kalsalar bile her halde pek bedbaht 
ciye emniyet etmemiş, fakat bu gene bette tahmin ettiniz. Gene kızın ağ- diyorlar. Kızını d:ı Adis Ababada ko- olacaklarını hissediyorlar, biliyor -
kaptana inanarak ağzını açınca ge- rıvan V<" çıkarılan dişi!. caya VPrmiştir. Jlc.r. Onun iç:n GE:sironda kendileri-

mak üzere kiralanmış binaların yan
gından korunması için Vekiller He
yetince kabul edilen talimatname -
ye göre bütün okul ve kurumlarda 
yangın söndürme tertibat ve malze
melerinin nelerden ve ne miktardan 
ibaret bulunduğu vilayetlerden so
rulmuştur. 

Bütün mektep ve resmi dairelerde 
sis yapma tertibatını haiz yangın a
letleri ile diğer yangın söndürme 
makineleri eksikse bunlar derhal ta-
mamlanacaklardır. 

ni denize atarak ilerideki İngiliz ge
milerine kadar gitmek suretile can
larını kurtarmak istiyenlerin bu 
gayreti pek tabiidir. Bu suretle de
nize atılmak suretile kendilerini kur~ 
tarmış olanlnr 600 kişidir. İngiliz ge
mi1eri bunları toplamıştır. 
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Karagün meyhanecisi : Hacı bey! 
Muallim Naciler, Adanah Ziyalar, Şeyh 
Vasfiler, Andelibler, Faik Reşatlar, 
Saraçhanında toplanırlar,_ şark_ı ve 

şiir okuyarak demlenırlerdı. 

{Manto) dan başka, şimdiki ilan
cılık şirketinin bulunduğu binanın 

altında İsmail adında birinin işlet
tıği küçük meyhanede de toplanır
dık. Burada ekseriya gündüzcülük 
yapar, evden matbaaya gelirken, 
şöyle bir uğrar, hazan ayakta, bazan 
oturarak birkaç kadeh parlatır, kU\'· 

vet alırdık. 
İsmailin en başta gelen muşteri.;i 

{Sabah) musahhihi rahmetli Mit -
hattı. O, çok defa amcam Hüseyinle 
karşı karşıya geçerler, eski matbuat 
hatıralarını yadedc ede çakarlardı. 

İkisi de ne iyi kalbli, ne iyi ruhlu. 
ne dostluklu ve ne çok temiz insan
lardı. 

Mürettipler Cemiyeti Reisi Hay· 
rullah Hayri· de buranın demirbaş
larındandı. Ve bütün çakıcı müret· 
tip arkadaşlar dn İsmailin meyha
nesinde akşamcılık ve gündüzcülük 
yaparlardı. 

Neyzen Tevfikle meşhur Musullu 
(Kör Davut) da buradan ayrılmaz
lar, burada demlenirler, biri ney ile 
nefis taksimlerini üfler, öteki de da
vudi sesile ona peyre\· olur, ses ı·e 
nağme öpüşür, kucaklaşırdı. 

Benim yetiştiğim devirlerde, en 
It..iks gazinolarda (karafaki) denilen 
küçi.ik meyhane şişelerinin fiatl yüz, 
meyhanelerde asgari (20), azami 
(50) para idi. Karafakileri (30) ve 
(40) paraya satan koltuklar da var· 
dı. Kadehle satılan rakılar (5) para 
ile (20) para arasmda idi. Birahane 
\'C gazinolarda (30) paradan başlar, 
(.30) paraya kadar satılırdı. Diğer 

içkilerin fiatı da bu nisbette ucuzdu. 
Şampanyanın en ala ne\·'i doksan 

beş kuruştu. (70) kuruşa kadar sa
tılan cinsleri de vardı. 

Mezelere geline~, bütün meyha
nelerde, koltuklarda ayni neviden 
meze verilirdi. Mesela - mevsimine 
göre - pancar salatası. rendelenmiş 
beyaz turup, yeşil salata, biber tur
.şusu, teratorlu midye tavası. midye 
pıiakisi, patlican, kabak ve ciğer ta

muhakkak bu gezılcrde bulunurdu. 

1 
Sahil gazinoları biribirinden. eğ· 

lenceli olmakla beraber, o devırde 
en revacltst Sandtkburnu idi. Dev-
rin kıba~ları ekseri} etle orada rakı 
içerlerdi. 
Yazın, mehtaplt gecelerde, sahil

den ıki yüz, iıç vüz metre kadar de· 
nize doğru uzanan salaş gazinolar 
hıncahınç dolar, oturulacak yer bu
lunmazdı. Bunların içinde Adsin ga
zinosu mezelerinin tenevvüü '\·e ne
faseti itibarile en ş_öhretlilerinden 
\'e en çok müşterisi olanlarıdandı. 
Hele Arisin bizzat y.:ıptığı fasulya 
pHakbi ile ciğer taı·asının emsali 
yoktu. Seyyar mezecilerden dayı 

Artin de buranın maruf simaların
dandl. 

Sandıkburnundan bahsederken, 
L5.ngadaki Maksudun meyhanesin-

i den bahsetmemek büvük bir eksik
lik olur. Mezelerinin ~adidcliğinden 
başka, temizliği ile de meşhur olan 
bu meyhane, bir zamanlar bir cMec
mai zurafo. idi. 
Buranın bellibaşlı müdavimleri 

arasında, Perte\· Paşa zade Yusuf, 
ŞCır:ıyı :Devlet başmuavinlerinden 
İbrahim. Nafiz, eski rvlerkez Kuman
dam Şahap · O zamanlar mülazim -
meşhur hanende Nedim, Maliye Mü· 
mcyyizlerinden Nazif Beylerle ye
gane arkadaşt ön s:ıf t:ı gelenlerden
di. 
İbrahım Bey ze\'k \'e eğlenceyi 

:>ever, ehlidil bir zatti. Nazif Bey ise 
bir zarafet \•e nezaket nürnunesiydi. 
Tahsine gelince. hoşsohbet, mazrnun
perdaz bir adamdı. San'atinin hoy
ratlığı ve kabalığı ile hılkatinin ne· 
zaketı, ~özlerinin inceliği yaman bir 
tezat nümunesiydi. 

Sesinin guzelliği ve musikideki 
behresi ile meşhur ve maruf olan A
rap İbrahim, meşhur musiki üstad
larından Hafız Hüsnü, ktlarnetçi 
Çopur Ismail, Nazmi Bev baba ile 
Enderönlu Raşit buranın belliba~lı 

müdavimlerindendi. 

•,:ası, cactk, balık tavası, tarama, kır- Hafız Hüsnü, meyhaneye daima 
mızı turup, istavrit ı·e izmarit ta\·a-

1 
setre ile gelir, bir köşcvc otururdu. 

sı, radtkya gibi... Öyle, karışık meze yemeyi sevmez, 
Fasulya pilakisi, pazısı . Ermeniler yalnız bayır turpu yerdi. Turuplart 

buna reçel derler _ , piyazı, ezme>i, da kendi getirir. yine kendi ayıklar, 
bütün meyhanelerin baş mezelerin- temizler, rendelerdi. Sonra keyfi gel
dendi. dikçe gazel, şarkı okurdu, Hafız Hüs-

Bütün bu saydığım meyhane ye nünün sesi hakikaten bir har ika idL 
gazinolardan baska, bir de deniz kı- Eski bir tabirle ilahi bir sesi vardı. 
yılannda birtakım meyhane ve gazi- Öyle, oku, dedikleri zaman okumaz
nolar vardı. Pendik, Kartal, Ada. dt. Kendi zevki için okuyan. kendi 
Samatya, Arna\•utköy, Büyükdere, kendini eğlendıren bir san'atkardı. 
Sandıkburnu \•e il:ih.. yaz gi1nleri Raşidin fıkraları. hikayeleri ve 

taklıt hususundaki meharct ve meburaları dolar, dolar boşanır, bazt-
larında da saz çalardı. lekesi hakikaten enfesti. Şayanıhay

Panayırlarda ve Rumların Aya!'a
ni yortusunda yaptıkları ateş üstün
den atlama gecelerinde sahil gazi
ho \'e meyhaneleri cok eğlenceli o
Jurd u. Zurna, klarnet seslerine, la
terna nağmeleri kaı ışır, Türkçe, 
Rumca şarkılar söylenir, bir hayü 
huydur giderdi. 

Zevk ehli ak~aınqılar, çiroz mev
siminde Darıcaya r,ıderler, Darıca

nın meşhur şarabile rakısından kana 
kana içerler, bol bol çiroz yerler, eğ
lenirlerdi. O devirlerde Darıcanın 
kıyı meyhaneleri de çok şöhret ka
zanmıştı. 

Çiroz mevsiminde Dancaya biz de 
giderdik. O yıllarda Kartalda otur
duğumuz için, iki yük büyük alama
na kayığına yatak, yorgan, tencere, 
çanak, tabak doldurur, Darıca yolu
nu tutar, haftalarca orada kalır, kır
da, deniz kenarında çadırları kurar, 
saz çalarak, şarkı okuyarak eğlenir
dik. 

cHeyeti seferiye> yi babam tertip 
ederdi. Günlerden, haftalardanberi 
Kartalda bizde misafir olan arkada~
ları udi Nevresi, hanende Ziyayı, 
tamburi Fuadi, udi Galibi, Enderon
Ju Hafız Hüsnüyü, meşhur Hafız Os
ınanı :oplar; alamana kayıklarının 
güvertesinde çaka çaka Darıca yo. 
lunu tutardık. 

retti Nükteleri orijinal, esprileri 
kuvvetli, eşine rastlamak mümkün 
olmıyan bir artistti. 

Borazan Tevfikle Sadaret mühim
mc kalemi mlidürü Ata Bey zade 
Asım merhum, arada bir Maksuda 
uğrarlar, tuhaflıklaı ile samilerini 
garikıhande ederlerdi. 
Asım merhum, fıtralcn komik ol

makla beraber şekil \'e çehre itiba
rile de tuhaftı. Raşit, Balkan harbi 
esnasında öldü. Son günlerinde İs
tanbul Balıkpazarı ve civarında su 
satarak geçiniyor, biı· nevi dileni ~ 
yor, aldığı birkaç para ile kifafınefs 
edivordu. 

O günlerde Ahmet Rasim. babam 
ve eski İkdcım muharrirlerinden A
li Haydar - Simdi Bursa maliyesin
de memur - akşamları Balıkpazann
da 1 (Fım\•oti) nin meyhanesinde 
demlendikleri için, Ra~it daima on
ların masasında oturur, üstadla ba
bam, bu çok eski dostlarına vardım-
dan geri kalmazlardı. . 
Sandıkburnunun ve Langanın mü. 

da\'İmleri, yukarıda anlattığım gibi, 
eksPriyetle İstanbulun tanınmıs si
maları, zevk \•e eğlenceye düŞkün 
rical ve memurin olmakla beraber, 
Çarşı esnafından, bılhassa vorgancı 
ve ter1ikçilerden birçok kimseler de 
buralara gelirler, akşamcılık yapar
lardı. Bun!arır. meyhane sohbetleri, 

Ahmet Rasimin bulunmadığı Da· dônüsleri cic aync.:ı bir alemdi. 
rıca tenezz~hü hatırlıyamıyorum .. Bo Ta;.ukpazarı.' Çarşıkapı ve civarı 
razan ~e~fıkle meşhur tuhaflardan da mühim bir eğlence yeri idi. Bura
ve esprıtüellerden Ayı R~id de1 tarda , eskilerin selatin ta bir ettikleri 
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kadar parlak bir gaye ve güzel bir 
vazife yoktur.• 

İşte Lord Loidin nutku. Görülü -
yor ki İngilterede mecburi askerlik 
için başlıyan bir propnganda devam 
edeceğe benziyor. Fakat harbiye na
zırının yukıırıda bahsedilen nutk'Un
da işaret ettiği üç nokta çok şayanı 
dıkkattir. İngilizler bugün madem 
ki mecburi askerligi kabul etmiş de
ğillerdir ve kabul edecekleri zaman 
da hiç belli gibi görünmüyor, var 
kuV\·etlerini deniz ve hava kuvvet
lerini artt1rmağa vererek kara ordu
sunun efrad itibarile azlığını hava 
\'e deni7. silahlarının ehemmiyet ve 
kuvvetile istedikleri gibi telafi et
mek fikrindedirler. 

İngilizlerin ordusu da bugün en 
yeni silahlarla techiz edilmiş bulu
nuyor. Hore Bcli~anm dediği gibi 

büyük meyhaneler vardt. En meş -
huru (Saraç hanı) idı. 

İçerisi gayet genişti. Etrafa gayet 
büyiık küpler ve fıçılar yerleştiril
mişti. Dükkanın rutubetini ve ko -
kusunu izale etmek icin aksam sa· 
bah ödağacı yakılırdı. Arkad~ bir de 
küçük bahçesi vardı. Şakayiklerin, 
sümbüllerin, karanfil ve güllerin a-
l rasındaki masaların etrafına müşte
riler dizilir, sessiz \'e müsterih rakı· 
larını içerlerdi. 

Meyhanenin sahibi Hacı Bey a -
drnda birisiydi. ~enım yetiştiğim 
günlerde, başına. Aziziye kalıplı bir 
fes, sırtına önü daima ilikli bir re
dingot giyerdi. Temiz, dürüst bir 

1 

Türk Rumu idi. Müşterilerile muh
telif mesail üzerine müdave1ei ef -

kar eder, bilhassa edebiyattan çok 
hoşlanırdı. O, dükkanında bir pat
ron değil. bir müşteri gibi hareket 
eder, mevhnncyi garsonlar idare e
derdi. 

Akşam i.istü, rakı zamanı geldi mi, 
kendisi bir masa başına geçer, rakısı 
öünne gelir, tıpkı bır mü~teri g!bi 
içer, keyif çatardı. Ahmet Rasim, 
Hacı Beyin Bektaşi tarikatine men
sup olduğunu alenen söylediğini, 
bir hristiyanın böyle bir tarika her 

zaman tştirak edebileceğini iddia e
derek. dinin insanları ayırmak için 
değil, cümlesinin birleşerek kardeş
liği tesis etmeleri içın Allah tarafın
dan meb'us \·e mürsel olduğunu 
şiddetle dermeyan ettiğini söylüyor. 

Hacı Beyin, akşamları çakarken, 

şiire ve inşaya meraklı kimseleri, 
fakir ayyaşları etrafına toplayıp ra
kı ısmarlamaktan zevk duyduğunu, 

1 
devrin şairlerinden hepsini tanıdı
ğını, veresiyelcri unuttuğunu, ya -

1 
hul Yerilmiştir dıye tezgahtara ha
ber yolladığını, böyle mükrimane 
icatları olduğunu yine Ahmet Ra • 
sim söylüyor. 

Hatta bunun it:in, Trabzon l\Iek -
tupçusu Deli lakabile müştehiı' (A· 
rif Hikmet) Bey, Hacı Beye şu adı 
takmıs: 

- Kara gün meyhanecisi! 
Buranın mezelNi de, bu gibi yer

lerin verdiği mezelerin aynı idi. Fa
kat evvelce, benim yetiştiğım yıllar
dan yirmi, yirmi beş yıl önce, meze 
bahsinde başka bir hususiyeti var
mış : Küçük çukur sahanlarda, is -
kembe çorbasının (tuzlama) tabir 
edilen nev'i \'erılir. sahanların altı
na ufai< bir mangal konurmuş. So
ğumasın. müşteriler sıcak sıcak me-

• '..ı · M l" ze yesın uıye ... ı a um a ! işkembe 
soğursa paçavra gibi bir şey olur. 
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İngiliz doııarıma~ı imparatorluk yol
larını himaye ettikce, uzak yerler -
den gelecek kıtaatın sevkini temin 
eyledikce oaimi ve mecburi orduya 
lüzum görülm~ektedir. 

Fakat bu münakaşanın etrafında 

daha ziyade dolaşmıyalım: Hore Be. 
lişanm sözleri arasında bir cümle 
bir kaç kelime geçiyor, uzatalım: 

İngiliz harbiye nazırı czaruret ha

linde diğer devletlerin münakalatı
nı kesmek• den de bahsetmiştir. Bu

nu yapacak olan İngiliz donanması
dtr. Fakat bu zaruret nasıl bir za -

rurettir? Ve münakalatı kesilecek o

lan hangi dev1€tlerdir? İngiltere ile 
harbe girecek olan devletler demek 

istiyor her halde? .. Acaba bu dev -

jlctl~r veya devlet kim veya kim1er 

!olabilir? Harbive nazm bize bunu 
söylememi~tir!. 

Benim yetiştiğim devirlerde bu
ranın i.>ellibaşlı, tanınmış müşterileri 

şulılardı : Şair Mehmet Celal, Azi
zim namile maruf Arif Bey, şair De
li Rıfkı, Çi.ırliksulu Ali Paşa zade. 
Kamil Bey ... 

Kamil Bey geçen yıl Allahın rah
metine kavuştu. Ötekilerden ahıret 
yolculuğuna çtkmıyan yalnız dos -
tum ve üstadım Rıfkıdır. O da şimdi, 
yabancı ülkelerde vatan hasretile, 
memleket aşkile yanıp tutuşuyor. 
zavallı dostum! .. 
Bunların arasında bir de Fazıl Re

sit vardı. o: hakikaten ateşin bir ze
ka sahibi idi. Hürriyet yıllarında ve 
bilhassa Balkan harbi ve onu takip 
eden günlerde, yazdığı makaleler, 
hicivler. ne kuvvetli bir kalem sa -
hibi oldu~unu gösteren eserlerdir. 

!
Bir zamanlar, (Sadayı Millet) gaze
tesinin başmuharrirliğini yapan Fa-

l 
zıl Re.~id. soııradarı (Felaha Doğru
Sılayı Millet ) gazetesi çıkarmış, İt

' lihatçıların meshur propaganda ga
Jzetelerinden Çiftçi külüphanesi sa
lhibi Ahmet Akifin çıkardığı (İnti-
hap) gazetesinin bütün siyasi yazı
larını, kroniklerini, polemiklerini o 
yazmıştır. (Prens Sabahattin) in 
(Teşebbüsü sahsi ve ademi merkc
zi.vet hakkında bir izah) adlı kitap
larını tenkid eden bir de matbu ki
tabı vardır. 

Uzun yıllar Düyunu Urnuıniyenin 
pul kısmmda çıılışaıı Fazıl, Umumi 
harbdc scyhu1isl5m kupısı karşısında 
ve sokakta arzuhalcilik yaptı. Ve 
sefalet içinde öldü. O hakikaten hake 
düşmü~ bir cevherdi. Kendisine her 
tesadüfümdc : 

Pabürchne. sineslızan 
Yolumuz scnkizara düştü 
Kendimiz takdire kurban 
......... 

Beyitlerile başlayan uzun m.'.ln -
zumesini okur, sonra cebinden çıkar
dığı şişeden bir yudum çekerek uzak
laşırdı. 

Daha evvelleri, Naci de\rri şairle -
rinden Harpullu Hayri, Adanalı Zi
ya, Ertu.~rul yatile Japonyaya giden 
Ali Ruhi. Maarif adlı bir mecmua çı
karan Vassaf, Nuri Şeyda, arada sı
rada ınu'lllim Naci, Müstecabi zade 
İsmet. Halil Edip, Mehmet Celal. 
sarık derbagal Şeyh Vasfi Andelib 
ve Faık Reşadın ri~·asetinde Yesaire 
ile bıırnda bir küme teşekkül eder
miş ... Fakat asıl küme fasılları bun
lardan değil, (Anddib) veya (Faik 
Reşad) ın riyasetinde toplanan gü
rültülü. sıirli, şarkılı inşadı asara bol 
bol müsait nlan lııısusi encümenler 
~eklind' inıt~. (Devamı tıar) 

Turhal' da sayılı mim 
relerden biri oldu 

Her fabrika bacasının ·yükse 
diği .11erde çarçabuk bir 

şehir kuruluyor 

T urhald an şuurlu bir görünüş 

Tokat 27 (Hususi muhabirimiz - gezintiler doyulmaz şc~·lerden ve 
den) - Turhal, Orta Anadolunun radaki memur ve halkın eğlen~el 
en canlı, en ziyade faaliyet merkezi ı·indendir. 

olan bir mmtakasıdır. Turh:ıldaki Küçük fakat hava \'e suyu li 
şeker fabrikasının o havaliye verdi- geni~ sahası olan Turhalda çalışk 
ği iktisadi, içtimai sahalardaki yük- ve gene belediye reisi, kasabanıll 
sek varlık ddden takdirlerin üstün- marına ehemmiyetle çalışmakta 
dedir. Turhal şeker fabrikasının çok 
Şeker fabrikasının kurulmasın ~ ğerli ve kıymetli müdürü Ahfl1. 

dan evvel, Turhalı bilenler ve gö • nezaketile o civar halkile kendiS 
renler bu, küçük ve sade, ıssız Ana- tanıyanlarm muhabbetlerini kaZ 
dolu köyünün bugünkü faaliyet ve mış ve hürmet telkin etmiş bir ı 
imar saha:-ında ilerlemesini görünce tır. 

şaşırırlar. Muvmen en işlek ve ça • Turhalda ihmal edilen en rni.iflİ 
lışkan ticaret merkezleri kadar zi - ve mübrem otel işidir, zannederse 
yadedir. Mamuriyet ise, fabrikanın Ev bozması, tahtakurusu yuvası e 
müteaddid pavyonları ve semaya ki bir kaç odalı ahşab bir binayı ot 
yükselen sair binaları modern bir haline koymuşlar. Burada muhtel 
şehri andıracak derecede gözleri istikametlere giden yolcuların ço 
hayret ve takdirleri cezb ve celbe - ver bulamamak \'e sabaha kadar 
der. Vaktile kuş uçmaz, kervan geç- l;an kahve köselcrinde \'e bazaıı 
mez ,Turhalda-. bugün medeni ih- dd d . ~ k h ınııiY · · a· . 1 ,.. ca e e pıyasa yapma ~a r 
tıyacları tatmm e ıcı eser er 'ucu- t' k tl k t' d d. 
d · ·ı . t' ıne -a anına zarurc ın e ır. e getırı mış ır. , . 

Turhalda rençber pek neş elı 
Fabt ikanın Asri sineması hafta

nın üçer gününü yerli halka tahsis 
etmek \'e ucuz ücret almak suretile 
o havali ahalisinin seviyelerinin 
yükselmesine, dimağlarının inkişa -
fına hizmet etmektedir. Sinemada 
gösterilen filmler ~enenin en yeni 
ve içtimai, ahlliki filmleridir . 

Fabrikanın himmetile istasyondan 
Turhal fabrikasına kadar iki tarafı 

Fabrikil idaresinin gösterdiği tes 
lattan dolayı müte§ekkirdirler . f' 
aliyetleri, gördükleri müşfik ve .. 
vikkar muamelelerden dolayı gllrı 
den güne artmaktadır. 

Fabrika, müstahsil rencberlt 
kefaleti müteselsile ile ikra7.atta b 

lunmakta \·e ikrazattan dolayı af 
ca faiz almam~ktadır. Rencberifl 

ağaçlarla tezyin edilmiş. gece kar - seneki istihsaliitı borcuna tek8 
şılıklı elektrik lamba1arile süslen - etmediği takdirde bakiyesi yine 
miş, Karaköy köprüsünü tanzir e - izsiz gelecek seneye devrolunrn~ 
der manzarası, iki buçuk kilometrelik ve yine münasip mikdar ikraıat 1 
gayet geniş caddede gündüzleri a - pılmaktadır ki, bu güzel mu 
ğaçların gölgesinde, geceleri nurlar rencberlerin zeriyat h ususund 
saçan elektrik ziyası altında yaptlan gayretle rin i arttırmaktadır. 

. : ... . .. " .. ,.. ..:..: . . .. . ' . ' 

Baş, diş, nezle, grip, romatiznı8 
ve bütün a!rı l arınızı der bal keser . 

icabında g ünde 3 kaşe ahnabilir • J 
f sim ve markaya d ikkat. Taklit lerinden sakının• 

tim : Şehirde her znm:ınki tabii ka
labalıktan başka nazarıdikkati calip 
bir hareket yoklu. 

İnci laciri yanımıza geldi: 

- Düüüüüi.it !!! g 
Ve biraz sonra, beni istikbale r16 

'tlC len resmi mcmurbr ve zabl 
birlikte karaya çıktık. b 16"6'1 

! Numaralı i c A s u S j - Gördünüz mü, Kolonel! dedi, 
sokaklarda ve rıhtım üzerinde yü-

. İhracat gümrüğü önünde bir t~e 
Ingiliz askeri resmiselfı.m ifa e 1 
ken, bir tak ım bando muzika da 
tif havalar terennüm edivordtl· ~ 

l11ııt11tt1UllllltlllllUl1nııııı ıı uTı 

Nakleden : Celil Ceng iz .. 
Bu maceranın en heyecanlı ve ga- Britany.:ıııın güvertesinde dolaşır-

rip ciheti, Kolonel Vuts'ln. bu rnah- ken • neden bilmem? • bu korkunç 

zen~ karşı karşıya gelmekliğimiz macera, bir sinema şeridi gibi gözü-

idı !.. mün önüne geldi. Kendi kendime: 
Maamafih, Kolonel Vuts, bizden - Acaba Bombayda da bu rolü 

çok daha fazla sersem ve bitap bir yaparken bir tuzağa mı düşeceğim. 
halde;_:di. Ağzını açıp bir tek kelime , Endişesile saatlerce güvertede, 
söyleyemiyordu. Etrafımızı elektrik- •sert ve sıcak cenup rüzgarına göğ-

li fenerl~ tetk~~~. b.~l.~yınca, kö_şede ısümüzü gererek do~~şt~~! 
yatan daıre mudurunun cansız cese- BOMBAY ONUNDE 
dini elbisesinden tanımıştık. Sabahleyin kamaramdan salona 

Bu batakhaneden nasıl kurtuldu- çıktığım zaman Kaptan Kuks, bana: 
ğumuzu ve katilleri nasıl elde etti

ğimizi burada izaha lüzum görmü

yorum. Şimdi, Kolonel Vuts'lan al

dığım şu telgraf bana - sırf ona ben
zeyiş itibııri'e - ne felaketler getir
diğini hntıı J 'tı. 

- İki saat sonra ayağımızı kara
ı ya basacağız ! 

j Demişti. .. 
Genç zabıtm de fiği gibi iki saat 

J beş dakik~ sonra Bom bay 1im:anma 

1 vaı·dık. Guvertedcn etrafı tetkik et-

rüyen halk, ne kadar sakin \'e ter
biyeli, ne kadar uslu ve başı aşağıda 
gidiyor ... 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Hiç .. yani, demek istivorum ki, 

birkaç glin cv,·el aldığımız ihtilal 
telgrafları, şimdi, bana rüya gibi ge
liyor ... 

Şu. her biri, birer kuzu teslimiye
tile başJarı önde giden zavallı insan 
kafilesine bakınız! Bunlar, munta-

zam İngiliz orduları, topları ve mit
ralyozlaı ı ile mücadeleye girişebile
cek adamlar mıdır? 

- Kaç gündenberi aldığımız ha
berlerin hepsi birer mazi oldu. İs -
yan ve ihtiliil günlerce devam etmez 

ya .. elbette şimdiye kadar teskin e
l dilıni.5 tir. 

İki dost samimiyetile güvertede 
konuşurken , (Britanya) nın kalın 
sesli diidüğü işitil d i : 

Halkın nihayetsiz alkıŞ tufall'i1~ 
rasından geçerek, askeri fırka dS 
sine vardık. asıı' 
Bombay Valisi ve askeri kun18~irı& 
tarafından fı rkn binası dah rıclt' 

·ı .. ~I ~· . aCetı ven en og e yemc>gı zıy ot ' 
masa başında vali ile konuşt1Y 
dum : . .,ııı 

- Yolda nasıl vakit gec;ird• 

Mister Harding? 'fO ~ 
- Fırtınasız.. çok iyi geÇ~c"tf( 

Sir ! Ft:ıkat, rica ederim, bana ıcır 
ismimle hitap etmeyiniz, bir'.nıflıtilgt 
lağına giderse bütün işlerim 1ı 8 

olur ! f"_ 
. ·ıde ~ - Merak stmeyiniz, içın11 tığtfl 

hancı yok ... Kolunuzun çolak 

bile farkındayız ! tı'16' 
- İskendNiyeden haber 

3 

musunuz? vtJI') 
(Devam~ 



Serbest güreş dalaveresi 
artık durdurulmahdır ! 

Yegane galibiyet getiren pehlivanlarımızı 
kukla olmaktan kurtarmalıyız. 

Bu giin Tekirdağlı Hüseyin g üreşmiyecek. 

tu Uzun zamnnlardanbcri dedikodu
t durmak bilmiyen bir hadise ce -
~'Yan :tınektedir. Nedense hiç kim
j b~ll ışc ses çıkarmadı. Halbuki bu 
~ ır rnemlekct meselesidir. Son za-

menfaatine güreşe hazırım. 
Bu işle hükumetin yakından ala

kadar olmasını istiyorum. Benim di
leğim bütün Türk pehlivanlarının 
dileğidir. 

BUGÜN İSTANBUL VE PEŞTE 
MUHTEL İTİ KARŞILAŞIYOR? 

Macar takımı bugi.in 3,5 da Ka • 

dıköy stadında İstanbul muhtcliti i

le son müsabakasını yapacaktır. Mi-<ınlarda c:ike oldug"u anlatılan B be · 'b' hl' 1 1 
~b r en ve nım gı ı pe ıvan arı e - safirlerimiz bugün saat onda gele -
ln est güreşler son hadise ile içini !erinde kukla yapmak istiyorlar.> 

C:Ydana vurmuc:tur. cekler ve akşama kadar otellerinde li , ~ Büyük atalarımızdan miras kalan 
,.,, eıe Tan gazetesinin sayın spor istirahat edecekler, sonra doğruca 
"tUh bu sporun temiz çocukları bir kaç . 
l>elt arriri nedense Hintli pehlivanı kişinin elinde alet oluyorlar. Fenerbahçe stadına gelerek Istanbul 
fa . fazla şişirdi. Hakkında çıkarılan Alakadarları bulunduounu zannetti· muhtc1iti ile son maçlarını yapacak-
Yıaları acaba silebilecek mi? b 

h ~sıı ınesele bu günkü güreşlerdir. ğimiz bu işin bir an evvel halledil • lardır. 
uunk" mesini istiyoruz. BU DA YENİ BİR HABER kı d ~ gazetelerde ilan edilen Te • 
}f~ agJı Hüseyinin Mülayim ve Yarın bu hususta bildiklerimizi ve 

~~.li ile yapacağı güreş asılsızdır. pehlivanların sözlerini yarın neşre-
f!t>l un gece geç vakit idarehanemize deceğ~z. 
ha ~n Tekirdağlı Hüseyin kendine SÜLEYMANİYELİLER YENİ LO-
ka;~ir hiddeti fakat samimiliğini KALLERİNİ AÇTILAR 
<>ld ... lrneden bu neşriyatın asılsız Dün Süleymaniye klubü Vezneci· 

Usunu söyliyerek şunları anlattı: Ierde yeni yaptırdığı spor lokaJini 
'le.._, B?~a evvelce Mülayim Hintli- büyük bir merasimle açtı. 
ll ~enılırse sen güreşirsin dediler. Süleymaniyeliler senelerce Türk d:: de kabul ettim. Fakat Hintli 26 sporuna hizmet etmiş ve kendi spor 
h· 1kada yenildi. Benim yendiğim tarihlerine şerefli yapraklar yazdırd: .. ~hlivanın yendiği ile güreşmem mış bir klubümüzdür. 
!leh~ olrnaz çünkü ben Türkiye baş- Siyah beyazlılar hiç bir gerek 
'iaa lı\'a~ıyım. Benim şahsımdan zi- j maddi ve gerek manevi bir fcdakar

la e lllıl1etimin şerefini düşünmem llıktan yılmıyarak memlekete cidden 
t~l1ı,dır. Eğer benim düşündükle - güzel bir lokal hediye etmışlerdir. 
tc>rJt ~:nl.ışsa o zaman bu Unvanımı Dün spor sal?nunun açılma mera-
a t crun. siminde Vrıli Üstündağ \'e bir çok 

Çok mevsuk bir menbadan öğ • 

rendiğimize göre ikinci küme lik 
maçlarından çekilen dört klüp salı 

günü hususi bir içtimaa davet e

dilmektedir. 
Bu klüplerin birinci kümeye ve lik 

maçlarına girmek hakları teslim e -

dilecek ve ikinci küme maçları da 
bu hafta başlıyncaktır. 

MACARLAR GALİP 

i Ankara 30 - Dün Ankarada bu -

ııunan Peşte muhteliti Ankarada şe
hir stadında karşılaşmış ve misafir 

takım çok hfıkim bir oyundan sonra 
5 - 2 galip gelmiştir. 

Macarlar son dakikaya kadar 5-1 

Yeni neşriyat 

Sinema objektifi 
Bu salon mecmuasının üçüncü sa· 

yısı yeni Türk yıldızı Melihanın renk

li bir resmile Güneşe doğru isimli 

yeni Türk filminin mevzuunu ve 

en son sinema haberlerile en son ba

yan modellerini yüklü olarak çık -

mı.ştır. Karilerimize tavsiye ederiz. 

• 
LOKMAN HEKİM 

(Lokman Hekim) in 15 inci sayısı 

pek kıymetli ve lüzumlu makaleler 

ile dolu olduğu halde intişar etti. 

(Tarih kurultayı), (Avrupada neler 

gördüm?), (Sonbaharın sıhhi ihti

yaçları), (Vitaminli gıda yemiyen, 

belfılı hastalıklardan kurtulamaz!), 

(Karpuzun ve kavunun faydaları), 

(Lokman Hekimin eczanesi, O. Ok· 
sijene hakkında ve (Lokman Heki

min öğütleri!) gibi çok faydalı yazı

lar vardır. Herkese, her aileye la -
zımdır. Tanesi 7,5 kuruştur. ........................................................ 

"Havalandın lmış,, 

Yeni 
Pudra 

Esmer ve 
sarışınlara 
TABİ/BİR 

gi.izellik verir. 
llat U adamların bizi kukla gibi oy - tanınmış zevat hazır bulunmuştur. galip vaziyette bulunuyorlardı. An-

A-ıu~~ına tahammül edemem. Eğer Merasimde hazır bulunan davet • k~rahlar son dakikad: .penaltıdan Giizellik mütehassısı Parisli bir 
6!<1~~ 1111 benimle güreşmek islerse liler, hazırlanan büfede izaz edilmiş· bır gol yaparak 5-2 maglup olmuş - kimyagerin şayanı hayret keşfi: .......... :k pazara bir hayır cemiyeti lerdir. lardır. Evvelce me\·cudiy~ti bile tahay -, .. , .... , 
Diş ... t~·blbl;;j""''"'"'""'i'~ ............ R ........... A ............. D ........ y .... ,, ...... 0 ...................... , .. : .......... 1 ....... 8 ......... 0 .......... 0 .............. } ..... ı;·r· ...... a ........ "' ...... ~~!ae~i!~?:~ h~~a;;:ıs:çu~~~:p i~c:~ 
a 1 rar toplanan yegane pudra halıne 

Uma günii. - 1 getiren Parisli ?ir ki~yagerin şa • 

t. l BUGÜNKÜ PROGRAM 1 Bı'r ofelc'ı Vı'ndsor yanı hayret yenı usulu, Tokalon pud-op anıyorlar At., . rasının imalinde tatbik edilmekte -
biş t b .-.§Om neşrıyatı: dir. Bunun içindir ki, Tokalon pud-

0-~le . a. ip~eri cemiyeti senelik kon- Saat 15,30 Taksim stadından nak-
•t 1 rıru İkınciteşrin cuma giinü sa- . . İ o 11k 11 ıı f lı rası, cildi bir güzellik tabakasile 
~ 8 de Et bb Od d k" k len Macar muhtelıtı - stanbul rnuh- u unu o e 1ne kaplıyarak yüze muntazaman ve 
\1ll~ ~·apa:akl:rd rası;: ~ m;c:~ teliti futbol maçı; 18,30 plakla dans mütesaviyen yayılır ve adeta tabü 
d~tıuşuıınak üze ı '. d'd 

0~. k musikisi, 19 Bimen Şen; 19,30 Kon- G • bir güzellik temin eder. Bu pudra i· 

ı-1~lerin bazı f~r~~~ ~a:la~:~~a- ferans: &!lim Sırrı Tarcan (İnsanlar et trene bu parayı le cMakyaj edilmiş. manzaraS1nı 
~enrnektedir. ve hayvanlar: Aksel muntc); 20 Nec· veren adi ve ağır pudralar arasında 

dııçne ~le gizli çalışan di§çiler ve mi \'e arkadaşları tarafından Türk Verı'yor ne büyük fark değil mi? Ayni za • 
ltıh,,.,. ı:n tahdidinin kabil olup ol - musikisi ve halk şarkıları; 20,30 ö- manda Tokalon pudrasında krem 

""'"ag1 d köpüğü vardır. Pudrnnın tamam 8 tl'llı~:ı .. d'. işçi mektebinin, serbest R ' r ndan arabca so"yle\'" 
~ .... , ı .1 mer ıza ,Lara.ıı • Amerikan gazetelerinin yazdığına saat cilde yapışmış kalmasına sebep 

~"llrtıacrı~çı .er_e karşı rekabet yapıp 20,45 Müzeyyen ve arkadaşları tara- göre önümüzdeki ny Amerikaya gi- olur. Tokalon pudrasını kulJandığı· 
ayilti gıbı muhtelif mesleki Ye d k ı d v d n- nız takdirde, en sıcak salonlarda bf-'"lar . lllevzu1ar etrafında münaka- fından Türk musikisi ve halk şarkı- ece o an Dük ö in sor ile u-

tO ıcra ed'l ... .. !arı (saat ayarı; 21,15 orkestra; 22,15 şesi, Nevyorkta karşılamak için şim- le tekrar pudra1anm1ya hacet yok -
~lcYcc .... ı ecegı, bazı azanın soz diden hazlrlıklar yapılmaktadır. Bir tur. Uzun bir dans suvaresinden son-

IS"~gı tahmin edilmektedir. Ajans ve borsa haberleri ,.e ertesi kere Nevyorkun en muhteşem bir ra bile teniniz daima terü taze ka • 
-llYüye falcıya günün programı; 22,30 plakla sololar, yerinde misafirler için mükellef bir lacaktır. 

:no!~•nan kadın 1 opera Ye operet parçaları, 23 son. apartman hazırlanmıştır. Apaıtman ---------

darı nanı - .HükUnıet mcmurlarm • YARINKİ PROGRAM üç katlıdır. Meşhur gazeteci milyo- ı lstanbul Levazım Amirliği ı 
tıshıin busıu bir aile adamı olan bi- Öğle neşriyatı: ner Artür Brisban bu apartmanda o- SatınaJrna Kornisyonu hanları 
bıişti:r :a aşına başka bir \•ak'a gel- &ıat 12,30 plakla Türk musikisi, turmuş olduğundan, şimdi Nevyork-
t~lte ·k u adamcağız, mütemadi su- 12,50 havadis; 13,5 muhtelif plfık neş- ta bu üç katlı bina pek itibarda imiş. 
ldi}ll'ıt,_t:r~sı tarafından rahatsız e- Nevyorkun biilün otelcileri yeni ge-
l ' ~"\! ı-· riyatı; 14 son. 1 k d 
~i •uıs Ad v • • ·ı ·~============= ecek misafirleri endi otellerni e d <'.aına •· amcagız, ışıne gı - •= 

tl a .olup 0~~ar~sı telefon eder, ora- misafir etmek için adeta biribir leri-
h~ı ~ıka ."dıgını arar, yahut ken- v Ertuğrul le mücadeleye girişmışlerdır. Hatta 
b •ltnıış ;elırrniş. Adamcağız, artık ·~ otelcilerden biri Dük ile Düşesi ken· 
llıı lt1 birsannıış. Geçenlerde kadın, ! Sadi Tek di oteline getirtmiye \'e orada oturt-
~~n ~ :ı.n111 Yer.de bulunan akrabası- TIYA TR OSU mıya muvaffak olana 200 İngiliz li-
ilı:ıç (f~ce a rnısafirliğe gitmiş bir (AKSARAYDA)da rası hediye edeceğini bile temin et-

011 orada kal t K ' m~tir. Fakat gazeteci milyoner Ar-t(.!ı... uğu b ' mış ır. -orası na- Bugün saat 15 de 
t '1: de tı :fırsattan · t'f d d tür Brisban 'ın oturmuş oldug~u üç IJUl 'Sllaru ıs 1 a e e e· (BİR AVUÇ ATEŞ) 
tl lırınıak . c beraber bir ziyafette katlı, :Cakat çok muhteşem apartma· 

Harp Akademisi süvari grupu 
hayvanatı için 150 ton saman 12/11/ 

937 cuma günü saat 14,30 da Topa
nede İstanbul levazım amirlıği satı
nalma komisyonunda açık eksiltme 
ile eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 225 

liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstekhlerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

4217< .nı8. 

* ~~b.ru artııs:Crnişse de evde elbise Vodvil 3 perde nın Dük ile Düşes için daha elverişli 
~· '" 'l; gı za ld ğ .. k' b d • Maçka silah deposunun tamiri Cô ·•1'1 Yak 1 ınan en güzel elbi· Bu gece saat 20,30 da o u u, çun ü urada aha hususı 

trı·ırnı_~~tiir. 1

11lı.ış bir halde olduğunu (ÇAMURDA ZAMBAK) bir hayat sürecekleri söylenmekte - 111/11/937 perşembe günü saat 14,30 
ı iızm"t · a· Sar d ·ı b t 33 da Tophanede İstanbul levazım a-tn· ' " llo]· " çıye şikayet et- " K d ır. ay enı en u apar manın 

ı •t , ı e akset . ıarın gece ( a ıköy-Süreyya) da d d d mirlıg~i sat nal k · d lfad .. 1t,ikte 
1 

rnıs, polis adamın 1 o ası var ır. 18 e banyo dairesi ı ma omısyonun a a-
tı" br erı aı ..... 0 

an karısını çağırtmıc: ~ııın ~nır~ • • bulunmaktadır. çık eksiltmesi yapılac~ktır. Keşif 
'° i •uış K d » uııı u TEPEBAŞINDA ŞEHiR f"~~-------·~...,, bedeli 9995 liradır. ilk teminatı 750 
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Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
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1 - Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Adalar ve Bakırköy Bele
diye şubeleri mıntakalarında 1 İkinciteşrin 937 tarihinden itibaren sırtta. 
başta ve omuzda her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması 
yasak edildiğinden aşağıda yazılı semtlerde umumi satış mahalleri ku • 
rulm,ası münasip görülmüştür. 

2 - Buralarda satışlar her gün saat sekizde başlıyacak on buçuğa 
kadar devam edecek ve seyyar satıcılar kat'i olarak on buçukta dağıla
caklardır. 

3- Bu satış yerlerinde münhasıran yaş meyva ve sebze satılacaktır. 
Her nevi et ile bokkaliye mağazalrında satılması mutad olan gıda mad
delerinden her hangi biri buralarda satılamaz. 

4 - Motörlü ve motörsüz araba Ye elde taşınabilecek küçük kaplar 
ve diğer vasıtalar t~min etmiş olan seyyar sabcıların, gösterilen satış 
yerlerine gelmeleri kendi ihtiyarlarına bırakılmıştır. Bunlardan yukarı
da kaydedilen vasıtaları tedarik etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satı~ 
yapmakta serbesttirler. 

5 - Sırtta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan veyahut seyyar 
satıcılık edenler göriildüğü takdirde bunlar hakkında umuru belediye)e 
müteallık ahkamı cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacaktır 

Keyfiyet alfıkadarların malumu olmak üzere ilfın olunur. 

SARIYER DAİRESİ : 
Sarıyer satıcılarının toplanacakları yerler : 

1 - Rumeli Kavağında : R. Kavağı iskele caddesinde kain metruıc 
tabya arkasındaki çeşme yanındaki meydancık. 

2 - Yenimahallede: İbni Sina sokağında Rum kilisesi arkasındaki 
meydancık. 

" 3 - Sarıyer : Ortaçeşme caddesinin nihayetlerinde Hidayet bağı na· 
mile maruf olup Atabey sokağı ile iltisak peyda eder. 

4 - Sarıyer Madende : Maden Kilyos yolu ile Maden camii sokağı· 
nın birleştiği mahalde dere boyu. 

5 - Büyükdere Azatlı sokağında kain İtalyan kilisesi arkasındaki 
meydan. 

6 - Kircçburnu : Keçecizade sokağının nihayet tarafları. · 
7 - Tarabyada : Hayat çeşmesi sokağının nihayet taraflar .. 
8 - Yeniköyde: Mektep civarında Mübaşir sokağı nihayetindeki ve 

çeşme ittisalindeki meydan. 
9 - İstinyede : İstinye deresi sbkağının meydancık. 

10 - Emirganda: Doğru Muvakkithane caddesinin yukarı kısmında 
ki arsa civarı. 

11 - Emirganda : Boyacıköy - Reşitpaşa mahallelerinin vasati bir 
,mahalli olan Şirin sokağındaki çeşmenin bulunduğu meydancık. 

12 - Rumclihisarında : Polis karakolu ilerisinde Sırçacı sokağının 

vasatı. 

KADJKÖY DAİRESİ : 
Seyyar satıcıların toplandıkları yerler-~ 

CAFERAGA: 
1 - Salı pazarının kurulduğu yer. 
2 - Moda çayırı. Vitolun duvarının y.anı. 

OSMANAGA: 
3 - Kuşdili çayırı Rasimpaşa. 
4 - Askerlik şubesi yanındaki arsa. 

HASANPAŞA İKBALİYE: 
5 - Kurbağalıdere polis noktası arkasında l:ı:vlz:.'ılh-nam-mahat 

OSMANİYE MECİDİYE : 
6 - İbrahimağa karakol arkası. 
7 - Acıbadcm karakol yanında. 

TUGLACI: 
8 - Kızıltoprnk istasyon civarında Şahinkruıya sokağı,' 
9 - Feneryolu istasyon civarında Yavera~a sokağı. 

ZÜHTÜPAŞA: 
10 - Zühtüpaşa Dalyan sokak. 

GÖZTEPE: 
1 ı - İstasyon caddesinde Büyük çayıra giden Ncdirağa &ıkağı. 

MERDİVENKÖY: 
12 - Bakkal Ömerefendi meydanlığı 

ERENKÖY KAJvlUNU: 
13 - Suadi~e Şaşkın bakkal karakol solı:all 
14 - Kozyatağı Kazasker Şakacı S. 
15 - içerenköy çarşı ve kışlanın meydanına giden yol· 

ÜSKÜDAR DAİRESİ 
Seyyar satıcıların toplanacaklan yerler. 

1 - Beylerbeyi hükumet binası önü 
2 - Havuzb~ı. 
3 - Küplüce camii önü. 
4 - Kısıklı - Kısıklı. 
5 - Daglarbaşı. Gümüş cadd-esi. 
6 - Kasımağa meydanlığı. 

7 - İnadiye yokuşu. 
8 - Hatçe Hasna Hatun, karakol yanı. 
9 - Selimiye (Namazgah) 
10 - Tckkekap1 polis noktası önü. 

BAKRIKÖY DAİRESİ 

Seyyar satıcıların toplanacakları yerle~ 

1 - Kartaltcpe mahaJiesi, mahalle camii avlusu 
2 - Sakızağacı mahallesi, Sinema meydanı. 
3 - Yenimahalle, istasyon karşısı meydanı. ' 
4 - Zeytinlik mahallesi - Eski parti bina arkası':. 
5 - Zeytinlik maha11esi. Yakut sokağı postane civarınaaıtı ·arslf. 
6 - Osmaniye mahallesi, Yeni polis karakolu karşısındaki arsa. 
7 - Yeşilköy, Demirci sokağı başındaki arsa. 
8 - Yeşilköy, istasyon yanındaki arsa. ' 
9 - Kalitarya köyü, Çeşme meydanı. 

ADALAR DAİRESİ 

Seyyar satıcıların toplanacakları ver1cr.. 
BÜYÜKADA: 
1 - Nizam caddesinde Peltek sokağı. 
2 - Madanda Aslan sokağındaki saha. 
3 - Kadıyoran caddesinde şekerci Hayri -yanındaki saha./ 
4 - Cami mahallesinde küşadiye sokağı. 

HEYBELİADA: 
5 - Gemici kaynağı caddesinde arsa. _ 
6 - Hüseyin Rahmi sokağı ile mezarlık sokağı arasınliak1 :taY1!4 
7 - Orhan sokağındaki arsa. 

BURGAZADA:: 
8 - Takım ağası sokağı. 
9 - Akgünnük sokağındaki saba 

BEYKOZ DAİRESİ 

Seyyar satıcıiann toplanacaklan yerler. 

1- Bcykozda onçeşmeler arkasında. 
2 - Kanlıcada iskele civarında. 
3 - Anadoluhisarında Cengaver köprüsü yanında, '(7363) 
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ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

gibi parlak ve 

Tüp 7,5, dört misli . 12 lı2, en büyük 20 kuruştur, 
• ·, ·;.. j ~ .. :.··~,, .. .;.- . \, 

--------

ÇUnkU unutmayınız 
Bakımsızlıktan çürüyen dişleirn 

difteri, bademcik, kızamık enflo -
enza, ve hatta zatürreye yol açtık • 
ları, iltihap yapan diş etlerile kök -
lerinde mide humması, apandisit 
nevrasteni, sıtma ve romatimza yap
tığı fcnncn anlaşılmıştır. Temiz n -
ğız ve snğlam dişler umumi vücut 
sağlığının en birinci şartı olmuştıır. 
Binaenaleyh dişlerinizi hergün ka -
bil olduğu kadar fazla -laakal 3 dı?

fa (Radyolin) diş macunile fırçalı -
yarak sıhhatinizi garanti edebilir<;i
niz. Bu suretle mıkropları imha de
rek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

liradır. İsteklilerin muvakkat temi
nat karşılığı olan banka mektubu 
veya maliye vezne makbuziyle ayni 
zamanda ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika ve ehliyetna -
ınelerile birlikte kanunun emrettiği 
şekilde kapalı zarflarmın muayyen 
saatten bir saat evvelsi olan saat 15 
e kadar komisyonumuza gelmeleri. 

DOYÇE ORIENT BANK 

Tacrübe ediniz, 
c552> c7193> 

* 

Dresdner Bank Şube5İ 

Merkezi: Berlin 

TUrklyedekl 'ubalerl 
Galata - lstanbul • İzmir 

Deposu: lst. Tütün Gümrüğü l ı 
e Her tUrlU banka ı,ı e 1K1 lSAT VEKALETl iÇ TiCARET UMUM MÜDÜRLOGüNDEN ~ 

30 ikinci Teşrin 1330 tarihli .acnebf Anonim ve sermayesi .. es~a:,. 
münk:ısim şirketler kanununa tevfi~an. Türkiyed~ ça!ış.mağa ı~ınlı tiııİ" 
lunnn (Di Levant Ayron End Maş,nerı Kompanı Lımıtet) Şır~~ tO 
Türkiye Umumi vekili George Alfred Chisnell hı;iz olduğu sela~ıyeet 
binaen bu kere müracaatla şirketin Türkiycdeki faaliyetine nıbllfd• 
vcrmeğe karar verildiğini ve tasfiye işini yapmak üzerede lstanbll k•t 
Galata'da Karaköy Palasta 3 ncü katta 13 numarada mukim Avu 

Diyarbckirdcki kıt'aların ihtiyacı 

900,000 kilo odun kapalı zarfla mü -
nakasaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 28500 ı:ra olup, muvakkat tc

k oru r l minatı 2137 lira 50 kuruştur. Şart -
1 

Deniz Levazım satrnal· ı 
ma Komisyonu ll6nlar1 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

namesini görmek istiyenler 143 ku- l - Beher kilosuna tahmin edi -
ruş mukabilinde Diyarbekir Leva - len bedeli clh kuruş olan c85000> 
zım amirliği Satınalma Komisyonun- kilo kuru fasulye, 11/İkincitcşrin/ 
dan alabilirler. Münakasası 11/11/937 937 tarihine rastlayan perşembe gü
perşembe günü saat 15 de Diynrbe - nü saat 14 te kapalı zarf usulile a
kir Levazım amirliği Satınalma ko- lınmak üzere münakasaya konul -
misyonunda zarflar açılacak, kat'i muştur. 

Danı~ S. Somersan'ı vekil tayin eyledi~ini bildirmiştir. Jf 
Bu şirketle a iakası olanların mezkur mahalde mukim Avukat D:ı:,t 

S. Somersan'a ve icabında iktisat Vekaletine müracaat etın 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY ve HAV• .. LISI 
i!An olun ur. _,,/ 

HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN ihalesi yapılacaktır. Vaktinde zarf - 2 - Muvakkat teminatı c70h li-
. . _ . _ _ . larm komisyona verilmesi şarttır. İs- ra c25> kuruştur. Şartnamesi komis-

Yaz mcvsımınde valnız Pazar gunlerıle fevkalade gunlerde tathık teklilerin mezkur gün ve saatte te- yandan her gün parasız olarak alı-
edilmckte ola:ı K1dıköy • Kı'Jıklı " Çamlıca • arasındaki doğ'ru minat mektubu ve ticaret vesikala- nabilir. 
seferler, l ikinci Teşrin 1937 gününden itibaren, sabah ve akşam riyle birlikte Diyarbekir Levazım 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu-
saatlerinde olmak iizere, hergüne teşmil edilecektir. amirliği Satmalma komisyonuna mü- nun tarifatı dahilinde tanzim ede • 

racaatları ilan olunur. c553• c7194. cekleri kapalı teklif mektuplarını 

1 __ i n_h_i_s_ar_l_a_r _u,_._M_iı_· d_iı_· r_liı_· ğ_iı_· n_d_e_n_:_I, 
1 - Şartname, Keşifname ve planlarına tevfikan Mu~la müstakil 

müdürlü~ünde yaptırılacl\k kara barut deposu inşaatı eksiltmeye 
konmuştur. 

Jt. en geç belli gün ve saatten bir saat 
Diyan bckirdcki birliklerin ihtiya- evveline kadar Kasımpaşada bulu

cı için 612000 kilo arpa ve 21000 kilo nan komisyon başkanlığına makbuz 
sadeyağ kapalı zarfla münakasaya mukabilinde vermeleri. c730h 

konmuştur. Arpanın muhammen be- * 
deli 22950, sadeyağın 15750 liradır. 1 - Tahmin edilen bedeli 16800 
Muveıkkat teminatlar 1721 lira 25 lira olan 2000 ton Iavcmarin kömü-

il - Muhammen bedeli 2Q43,39 lira ve muvakkat teminat 
liradır. 

220,80 kuruş sadeyağ 1181 lira 75 kuruştur. rü 10/İkinciteşrin/937 tarihine rast-

111 - Eksiltme, 2·XI·937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şube~indeki alım Komisyonunda 
yapı•acaktır. 

iV - Ş11rtnameler 15 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesiyle . Muğla müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

JŞartnamesini görmek isteyenler her layan çarşamba günü saat 14 te ka
gün mesai saatleri dahilinde bulun- palı zarf usulile alınacaktır. 
dukları yerin lcvnzım amirliğinden 2 - Muvakkat teminatı 1260 lira 
görebilirler. 10/11/937 çarşamba gü- olup şartnamesi komisyondan her 
nü sadeyağı saat 11, arpa 14 te Diya- gün parasız olarak alınabilir. 

V - Eksiltır.eye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri yapmış olduk. 

\arına aid olan ves kalarını inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye 
iştıdik vesil<a!ı almaları IAzımdır. 

r bckir levazı amirliğinde satınalma 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. nun tarifatı dahilinde tanzim ede
isteklilerin gün ve saatlerde muk - cekleri kapalı teklif mektuplarını en 
tazi vesaik ile Diyar. bekir levazım geç belli gün ve saatten bir saat ev-
amirliği satınalma komisyonuna mü- veline kadar Kasımpaşada bulunan 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ~aatte 
kasaya iştirak ve!ikası \e % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

müna• raca<ıtları. c560. c725h komisyon başkanlığına makbuz mu-
yuka- * kabilinde vermeleri. c7214> 

NEOKALMiNAe 
GRiP • NEZLE - NEVRAL...JI - BAS v 

Diş A~RILARI ARTRiTiZM ~ 
rıda adı ~eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. •B.,, "7061., 550 bin kilo fabrika unu kapalı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i wrnacksiltmcyekonmu~u~Tah-

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamu;tır. 

1 nci keşide 11 - İkinciteşrin -937 dedir. 

min bedeli 68750 lira, ilk teminatı, 

4687 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 
8/11/937 pazartesi günü saat 15 de 
Er;mrıımdn Askeri Satınalma Ko -
misyonunda yapılacaktır. Şartna -
mcsi, her gün komisyonda görüle -
bilir. Teklif mektupları belli gün ve 
saatten bir saat evvel komisyon baş
kanlığına verilmiş veya posta ile 
gönderilmiş bulunacaktır. 

c551. 

Büyük 
l'krarnı'ye·. 30 • 000 liradır. Amasya piyade alayının 254,000 

kilo ekmeklik nununa teklif edilen 
fiat gali görüldüğünden tekrar ka-

* 

·B undan başka: 15.000, 12.000, 1

pa1ı zarf usulıle 25/10/937 günün_ 
den itıbaren eksiltmeye konulmuş-

1 Ü 000 L~ral k b •• •• k • k • tur. Şartnamede değişiklik yoktur. 
• 

1.1 1 UYU ) raffiJ- Tahmin bedeli 31750 lira ve mu\'ak-

yel ı ( 10 000 20 000 ) kat teminatı 2.181 lira 25 kuruştur. er e • Ve • isteklilerin teahhütıü mektupla \'eya 

ı • J k • k• d t •• k ""f t d bizzat evrakı müsbitelerıle beraber 
ıra 1 ı 1 a e mu a a var ır. ihale günü olan 12/11/937 cumartesi 

lJl.kkat.• günü saat 11 den bir saat evvel Alay 
Garnizonuna müracaatları. 

t5631 c7312> 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi Tumen bırhkleri ıht1yacı için 79 

zengin eden bu piyangoya işti- ton bulgur kapalı zarfla alınacaktır. 
Eksıltmesi 11/11/937 saat 15 tedir. 

1 rak ediniz... Teklif mektupları belli saatten bir 

M. J\T. Vekaleti Deniz Merkez sa

................................... ~ tınalmn Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedel 60,000 li-

ra olan 2000 ton kardif kömürünün .......................... ! 
k~palı 7.arrıa ~ii~akas~sı .15/1. nci ı DOKTOR ı 
kanun/1937 tarıhıne mıısad1t çarşam- ı Ar R S .,, 1 r ı l 
ba günü saat 14 de Ankarada Veka- ı 1 ı.za ag 8 ı 
let binasındaki komisyonumuzda ı 1 Ç 1: A S T A L 1 K L A R l ı 
yapılacaktır. ı M U T E H A S S 1 S I ı 

2 - Şartnamesi üç lira mukabilin- Her gün Reşiktaşta tramvay ı 
de her gün An karada komisyonu _ ı caddesindeki muayenelı 10esinde ı 

ı saat on beşten sonra hastala-
muzdan alınabilir. ı rını kalıul ediyor. ı 

3 - Münakasaya iştirak edecek - • B 
!erin birinci maddede yazılı günde ...................... .. 

azami saat on üçe kadar 4250 liralık BLACK SEA STATE STEAMSHİP 
muvakkat teminatları ve kanuni Line URSS cİNTOURİST> seyahat 

belgelerini havi 7.arflarını kanuni acentası İstanbul - Pire ve Hayfa 
şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş arasında muntazam posta 
olarak komisyonumuza vermeleri, cFRANZ _ MERİNG.. ,·apuru 2 
po~ta ile gönderilecek mektuplardan Teşrinisani Snlı günü ~mat 20 de Ga
dolayı vukubulacak teahhurun na- lata rıhtımından kalkacaktır. 
zarı dikkate alınmıyacağı c7386. 

11-
M. M Vekaleti Deniz Merkez Le-

\'azım Satınalma komisyonu Riya -
setinden: 

1 - 'I'ahmin edilm bedeli 266,700 
lira olan :iOOO ton ma7.otun kapalı 
zarfla münakasası 16/1. ncikanun/937 
taı ihine müsadif perşembe günü sa
at 14 de Vekalet binası dahilinde 
müteşekkil komisyonumuzda yapı

lacaktır. 

Yolcu ücretleri: Hususi mevki rü-
sumu ile 13,38 lira, 

Üçüncü mevki: Yemek ve rüsu -
mu ılc 8,73 !ıra, 

Üçüncü mevki: Yemeksiz ve rü -
sumla 6,90 lna. 

Çolı\mcı ludreıımız oıolıyorı 
elımııden hı~bır temiz ·~ ~·kmıyor v• 
her;~y bııde holsızlık, o{ırı do{lu•uY

01 

lıte burada . ;rl 
etıl 

VALi DOL imdadımızo Y 1" 

6 . dıt\,;ı:le fll' 
Onu bır kere ıecr be edınız.. ıı::en 6''''~ 
bır ~al11ma ıevkın n uyand ğın• g tfl 

bJ&I-' 
VALIOOL domlcı. 10 t>J' 
holınde her ecıcıned• 

AKB~)I~ 
Ankarada Kitabevi J{ug f,fı' 
Bütün mektep kitnpJarınıfl 

karada satıs yeridir. . eJ1 
• ·tıerı 

Mektep kırtasiye Ç{'Şı . 
. dillf· L... .f:aat evvehnc kadar kabul olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Muhammen b~deli 9480 lITa, ilk t~ 2 - 13 lira 34 kuru.ş mukabilinde 
sartnaınesini almak istiyenlcrin her 
gün ve münakasasına iştirak ede -

namesıni görmek iızere her gi.ın \'C ceklerin de 1 nci maddede y:ı:zılı 
İstanbul Komutanhğından : 

Eminönü Askerlik Şubesinin 329· 7Y2 sıra numarasında kayıtlı Ho. 
caferhat mahallesi Mahmudiye sokak ve bila numarada oturan Murat 
oğlu Abdurrahman'ın tarihi ilAnd:ın itibaren .. 15,, gün içinde fstanbul 
Komutanlığı Üçüncü Şubesine müracaat etmesi ve aksi takdirde As
keri nıuhakeme usulü kanununun l 11. inci maddesine tevfikan hak
kında yakalama müzekkeresi kesilece~i ilan olunur. "7336,. 

mınatı 71 l liradır. İs:eklılerin ~art-

eksiltmeye iştirak içın belli gi.ın ve gündı> azami saat 13 e kadar 14585 

saatte teklif mektup1arı ve kanuni liralık teminat mektuoları ve k, mı
\•esıkalarıle Lüleburgaz Tümen sa- rıi belgeleı vlc teklıf mektuplarını 
tınalma komisyonunda bulunmaları. Komıs·ıoırnmuza tc\ di etmek": 

Tafsilat için Galatada liovagim

yan hanında Georges Schembri \'a -

pur acentallğına. Tel: 42653 ve Ga -

latasarayda Natta Seyahat acentalı
ğına müracaat Telefon: 44914. müsait şartlarla temın e 311 

•••• .... ••••••••••••••"• Tel. 3 
"'"' ı Z ld ' 1 ı =--------~~.;;;-......... . ührevl ve ci ha'>t 'lıı" uı ""'"""' 

ı •• ı IHUtlltllllllllllfllltltUtltllUl .. UHtllltl oef' 

H • Ü ·dare e t ~r. ayrı mer : Sahip ı-•e ncpiyatı ı 

. 566. .nıs. .7387,.. 

ı Oğleden sonn Beyoglu Ağacami ı Ba§ '~~1::r:::.,,ıce / 
; karşısında No. 313 Telefon: ı ETEl\l 1Z~0st ~ 
: ·HS.:>) : , ~ ::::: Maıbtı~ 

Bc.ısıldığı yer: Ebuz.;~ . 
1 z!!.,..t o·- ............ ~······· ! 


