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~TATURK 
augünkü nutukla-;.ile yeni 
kabinenin proğram·ının esa-
sını ve Türk milletinin yeni Fransız ricalinin bir Fransız gazetesinde meşhur bir Fransız kar l katür\sttnın 

e lile çlzıı mtş krokileri ı 

~azife hamlelerini veri~orlar .. ,işler gene arapsaçı! 
· · Ulu Şefin nu· 8 . - .,. . . . ·d h 

tuklantürk ır lngı ız gemısının a a 
milletine her b a t ı r ı l m as ı a r a da k i 

~ 

:sahada Y.eni gerginlig'"' i cog.., alttı ! 
muvaffakıyet ___ , -~-------
hamleleri ha-1 Fransa ile ltalya r Fransa, Franko - Hit-) 
zırlamaktadır '.arasmdaki gergin- ler • Musolini arasın .. 

• • 
!anan yerler hıncahınç denecek bir 
şekilde dolmuştur. Herkes Ulu Ön
derin kürsüye gelmesini ve nutkunu 
irad buyurmasını heyecanla bekle • 
mcktedir. Ulu Şefin nutuklarının 

fevkalade ehemmiyeti haiz buluna -
cağı anlaşılmaktadır. Orduya, genç
liğe, vergilere, iktısadi ve zirai in
kişafa, memleket kültürüne ve köy 
kalkınmasına temas edecek ve yük
sek direktifleri ihtiva ederek olan 
nutuk, Celfıl Bayar Kabinesinin me
sai programının esas hatlarını teşkil 
edeceği gibı, Türk millet iiçin de ye
ni vazifelerin kaynaklığını yapacak
tır. Ulu Önderin nutukları milletçe 

lik büsbütün arttı da taksim mi ediliyor 
Faris, 1 (Hususi Muhr.hirimizden) tedir. Bu heyecan ve asabiyeti Fran

- İtalyan Elçisi B. Gerruti, dün ak· konun erkanıharbiyesinden General 
şam Paristen ayrılmıştır. Elçinin bi- Belloda'nın İngiliz gazeteleri muha
la müddet mezuniyetle buradan ay- birlerine verdiği beyanat da bütün 

rılmasının uyandırdığı asabiyet ve bütün arttırmıştır. Bu beyanata na
gazetclerdeki ncşriynt devam etmek- zaran Franko - Hitler - Musolini a-

rasında Fransanın taksimi kararlaş· 
tmlmıştır. Frankonun zaferi tahak 

kuk eder etmez, bu harekete gcçile 

c-ek ve Cenub Fransası İspanyaya 
Şark \'e Şimal Fransası Almanyaya 

(Deoo.1Jtı 2 in;i sayfada) 
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Balkan 
Konseyi 
Ankarada 

'\'e Hükumetçe yeni mesai hamlele-
rini işaret eden bir nutuk olduğu Toplantı Şubat için-
için ayni zamanda bir mesai progra- de Ankarada yapıla. 
mı ifadesini haizdir. 

•• imkan bulabildiğimiz takdirde bu- 1 caktır ... U L U O N D E R gün Atatürkün nutuklarını metin Balkan Antantının 938 yılında iç-
~ Ca.~etern-.. . w• • halinde okuyucularımıza bir ikinci timaı lazımgelen ilk konsey toplan-

ltJtad · ızı z:ı:akı.r.eye verdıgımız 
1 

Bütün sayladar Ankaradadırlar. tabıla takdim edeceğiz. tısının önümüzdeki subat ayı icinde 
>~ h. u Dlu O d · At t ·· ·k T .. k' .J- li .....,. d b' . . :.. • 1:1\İ. •• n eı a uı ur ı- Şehir feı:kalaus.:: g n,.::r en ırını FIRKA GRUPU Ankarada yapılması kararlaştırıl -
lııı, CliYUk Millet Meclisinden Türk yaşamaktadır. Türkiye Büyük Mil- Fırka Grupu yarın sabah topla • mıstır. Bu ıtibarla şubatın ilk hafta-
~.q.tıe ııe_ ve butün dünyaya yüksek lct Meclisi açılmıştır ve .. yoklama - narak Celaı Bayarın mesai progı·aını sın.da dost ve müttefik Yunan, Yu -
~~ li•erlni irad buyurmıya başla- ya başlanmıştır .. Meclis samün loca- hakkındaki izahat ve beyanatını din- goslav ve Rumen devletlerinin Baş
'"'"• ~ere bulunuyorlar. ları ve salonun geri kısmında hazır- liyecektir. 

1 

vekilleri General Metaksas, Stoya-

lt8iY8'"':""j '8"PO"rt'Y'8"':"'A'l':"""S;';;;;"""""""'""""'""'"'""'" ı~:~:;~;r~~::::=~~::::~::~::~:~ 
illa a ittifakı ya- Esnaf/~~ -
~ında imzalanıyor ~a~~~:nd:t~:b~~b~~: 

l tan itibaren kaldırıldı 
tt "fi . -- K d l k k A h • f f ld Sarıyer, Usküdar, Beykoz, a ı-

ı). Q ln QS erz ma lge e 0 U• köy ve Adalar kazasında bu sabah-
~~ A . . b tan itibaren başta, omuzda ve sırık· 

Sular al t ı nda kalan şeh i r lerden ... 

Suriyedeki feyezan 
Felaketi .. 

----·- - -
Sular altından 700 ze 

cesed çıkarıldı 
yakın 

Ve vrupa muvazenesınz O· ta seyyar satıcılık kaldırılmıştır. 
"' • • Bu suretle İstanbul Belediye sı-

z aca g ı kagdedılıgor nılan içinde eski sistem seyyar satı
cılık da bugünden itibaren tamami
le tarihe karışmış bulunmaktad ır. 

Bu beş kazada nahiye müdürleri 
ile emniyet amirleri yasağa karşı ha
reket edilmemesi ve her hangi bir 
yanlışlığa meydan bırakılmaması 

için sabah saat altı buçuktan itibaren 
tedbirler almışlar ve mıntakalarını 

sıkı bir mürakabc altında bulundur
muşlardır. 

Şam, 1 (Hususi Muhabirimizden) Bugüne kadar Suriye böyle bir f~ 
- Seylab mıntakasındaki kurtar - lakete maruz kalmamıştı. Sular al
ma ameliyatına devam ediliyor. Fev- tında kalan ~ehirlerde tek ev ve dam 

Başvekil Celal Bayar temsil eyliye- kal5.de Komiser Kont dö Martel biz- kalmamıştır. Şimdiye kadar 700 e 
cektir. zat hadise yerinde bulunmaktadır. vakın ccsed çıkarılmıştır. 

General M ecaksas ve 
Stoyedinoviç 

~~tıtıt --
ı.}l) il, l (bu· " 116 h · · · · \ ·· d ' k "f b ' · "llt" ......_ lJ ~~ u~u aoırımız - çusu mutema ıyen esı ır mermı 
li -lttı ~ıd., Zak a~ muharebe yagvmuru ile Cin mevzilerini döv -
'~b ~· 1.1et ·1 · ;.· ~ • ~li'J lıı. ilt i ~ ~dı.\ arn e~ektedir. lmek ted ir. İmtiyazlı mıntakanın gar· 

{! b{!t~bncı safl'ıası15Hth saqah fe- b inde de çetin bir muharebe olmak· 
er başlamı~hr. Japon ,.top-. 1 (Devamı 2 inci sahifede) . ./ 

~-r. it .... .. 
-~ .... 

' -· ~.:.1'9 >. fi: . 

(Devamı ikinci sahi fede) 
----- ·--

Balkan Erkanı
harbiye Reisleri
İçtimaı 
Yugoslav, Rumen ve Yunan, Türk 

Evvelce bu ayın ortalarında An
karayı ziyaret etmesi mukarrer olan 
Yugoslav Baş,·eki l i bu sebebdcn do
layı bu seyahatini şubata tehir et
miştir. 

---·- --
Efgan meclisi 
Reisi şehrimizde 
Dost Efgan devletinin meclis re

isi Abdülahad, bugünkü konvansi
yonel trenile Avrupadan şehrimize 

gelmiş ve S irkeci istasyonunda me-
rasimle karşllanmıştır. 

Genel Kurmay heyetleri bu sabah da Tarih eerglsl zly•ret 
Ankarada Mareşal Çakmağın Ba~ - gUnleri uzahldı 
kanlığında t oplanarak Balkan Bal - Çok büyük rağbete mazhar olması 
kan Antantını alakadar eden askc·ri hascbile DolmabahçPdeki Tarih Ser
meseleler üzerindeki konu~larına' 'gisinin b ir ay daha açık bırakılması-
devam etmişlerdir. j na karar verilmiştir. 

eez::::::e!!!!!!!!~~~~~~~="'~~~~~~~~~~~"!!':~~~~~......--:~23~ ,-zm•· BUGÜN 

AKŞAMCILAR 
* H2 E*a+&•••W' 

O sma n Cemal 'in eski ve yeni İstanbu l meyha 

nelerine ve aKşam çı l ar ı nC\ o ıd b ir hatıra silsile si 

Bu gün altıncı sahifamızda başladı. 

Edeb i Roman : 

Aşka inandım 

Bu giin 

Halil Fırat'ın enfes bir 
Aşk ve macera romanı 

üçiincii sahifaınızda baş! adı. 

Son Tef.graf'ta-~--
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İtalya-Japonya-Alman- ~omanY~ P0.1isi· j· Sayfiyıe yer 1 eri 
. .f k . J nın takdırlerı 'Fi M .d. k 

ya ıttı a ı ımza anıyor 1.:.~:~.B:.r.:~il;~~n~::::::::·;: orya, ecı ıye öy ü,1 M:~:;!st:~~=.~~; ·-- lis Miidürü Antonesko ile Romanya K ' F b h d ~ç.en1erde bir diplomat, or.ll 
(Birinci sahifeden devam) haberdar etmiştir. J apon makamıa:ı, polis baş müfettişi Ozaresko şerefi- a a m 1 ş ve ener a çe e deki İkincitc5rin ayının A\::~~3 tadır. Japon taarruzu Sannehir bo- bu yabancı de\•let makamlarının bır ne dün Emnivet :viüdürümiiz Salih !ıomasi ôleminde yeni bir suk•: 

yunda inkişaf eder gibi olmuşsa da Çin muharib kıt'asının niyetlerin - , Kılıç tarafınd-an bir ziyafet veril - / ı k • • ı • 'resine başlangıç olacağını söY cııı 
Çın kıtaatının mukabil taarruzu ile den bu derece iyi haberdar. bul~~ - :miştir. Ziyafetten sonra kendi~erine 1 yapı aca 1 mar iŞ erı ti. Geçirdığimiz yaz ayları dıp~o 
J aponlar çekilmiştirler. Her iki ta- masından dolayı hayrette<lir. Dıger polls teşkHlitımız hakkında ızahat fılcınlndc de pek huraretH ~ V 
raf da en muannid bir şekilde bo - taraftan J apolnar, Çin mıntakasın- verilmiş ve Romanya polis er~jını panya meselesi hailedılemed1;,,..ı ğazlaşmaktadırıar. da silahla dolaşan bütün Çinli as- gördükleri miıkemmeliyeti takdir Derhal Floryadaki imar hare- Şarkta Japonyanın ilim et fa 

İNGİLİZLERE RAGMEN kerleri muharib olarak telfıkki etti- ve hayretle karşılamışlardır. gıriştiği harp. nazarları o tara 

Londra, l (Hususi Muhabirimiz - ğinden, antrepoyu terk ile İngiliz --- kefine büyük bir hız Verilecek virdi. Akdnizde korsanlık oldll·i5 
den) - Şapei antreposunu muhafa- hatların. a. giden Çin neferleri üzeri- t"eh ı·r 'il A'e ll.Sl• 1 h::ı buna benzer birçok girift 
za eden Çin ölüm taburunun çekil- ne tabıatıyle ateş açmışlardır. ,

1 
~~ JY~ ı C ' Flor)a, Mccidiyeköyü, Kalamış ve Fencrbahçcnin avan projeleri yaz aylarını doldurmuştur. Ş8r e 

mesi hususunda İngiliz Kumandanlı- JAPON_ İTALYAN _ AL- B •• ikmal edilmiş \•e bu projeler alfıkadar makamların tasvıplerine iktiran den sonrn ne olacak? Sonbah , 
ğı taraündnn Japonlar nezdinde MAN İITİFAKI HAZIR- U gun QÇlllgOr eylemişti. Bunlardan Florya plcij ve park şehri projesinin derhal ve ehPm- !arının sükun ayları olacağını 
yapılan teşebbüs menfi ctsir bırak- LANDI . . . .. miyetle tatbik mevkiine konulması kararlaştırılmıştır. ley<>n dıplomatın kehaneti teJl'l mıştır J 1 b i ·ıt · Şe·h· ır .l\. 1ec. lıs. ı, _bugun saat 0

• n. do.rt- Florya, dünyanın en modern bir pl5J' ve a."nı zamanda park s.ehri . apon ar, unu ngı erenın ·' edilir ki doğru çıksın. t Ç
·n ard kli d t f · t · F aris, 1 (Hususi Muhabirimizden) te dor.dunc.u ıçtıma. <levresınm ılk 1 haline sokulacaktır. Yani burada en ileri bir ı>lilJda bulunması icabe<len f"ka ı e Y ımı şe n e e sır e mış- Bunu h<:>kleyeduralım. • " ·y 

lcr ve bılitkis Çin Ölüm taburunu a- ,Taponya, ltalya ve Almanya arasın- celscsını aktedecektır. tesisattan başka, en ileri bir park şchl'inde bıılunınası lü•umlu tesisat nıe\•simin her holde isyası ." -
teşe tutmuşlard JJ·a· · · da yeni bir ittifak hazırlandıbrrı hak- Meclıs, Vali ve Belediye Reisi Mu- ve oteller de yapılacaktır. - bır ,... ır. -ıa ısenın yenı ,.e müliıkcıtların sıklaştıgı 

11
. bı·r gerg"nlı'k e ·1 1 'ht' l' lkındaki haberler teeyyu··t etmistir. hiddin Üstündag•ın kısa bir hitabe- Florva, .. a aid proJ'enin tatbıkı üç yılda ikm.,1 olunacaktır. Bu takdirde 

1

-" ı ,. sı esı o ması ı ıma ı ı • 1 J ., - ... sim oltluguna şüphe edilme ,d ... S ,·ardır. İtti!ak, Romnda üç devlet mümessil- sile açılacak. e\'\'elıl bil'inci \'e ikin- FJoryaya yabancı memleketlerden de epeyce miktarda seyyah de gele- vusturya Başvekili bugünler ;., 
HADiSEYE JAPONLAR leri tarafından bu ayın on beşi için- ci rcis \'Üıli ile dört kôbpten mü - ceği ve Varna gibi civar plıljlardan daha üstün olacağı cihetle Balkan dapeşteye giderek Macar. d•;',ı, 
NE DiYORLAR? de imzalanacaktır. rekkob Riyaset Divanı gizli reyle se- ve yabn ~';upanın asri p'.ılj ihtiyacı~~ bi'.. c~vap vereceği ~uhakhk damlarilc görüşecektir. Bır i' 

Şanghc.y, 1 (A.A.) _ J apon bahri- Fransız , .e İngiliz matbuatı ittifa- çilccek, sonra Muhiddin Üstündağ 
1 
nazarılc gorulmektedu'. Bılahare Mecıdıyekoyunde de yenı plan tatbık danberi Viyana ile Budapeştefl 

ycsı namına söz söylcmiye salfıhi- ı ., J · . kın sadece komünizm ale,,vhine mü- Riyaseti yeni birincı reis vekiline edilmek suretile burası da mijkemmcl b ir sayfi-..·e '-'eri halini alacaktır. rasındak ı' m u··nasebat karşılıklı 
) ettar bir .,:at gazetecilere demiştir cadele için değiJ, askeri mahiyette terkC'decektir. Kalamış ve Fenerbahçe en sonraya bırakılmıştır. • itimad havası içinde devaJll. ~:;r 
ki.

. bir ittifak olduisunu kaydetmekte • İkinci celsede daimi encümen ile '""""''"'"""""""""""'"'"""'"'"""" ... """"" "'"'""'""""'""'"""""""'""'""""""""'111"'""'""""""'"'"'"" B k 
1 

ki . . t .
1 

her ıkı 
<> - • • 1 u arşı ı ı ı tıma ı e . . de e' 

. Bir yabancı devlet makamları , d irler. Böyle bir ittifak ile J aponya ihtisas encümenleri seçimi yprııla - JşJer yene 1 KOÇUK HABERLER 1 b~günk~ ?rta -:vr~p~nın ~ıt~ecC 
<!vvelki akşam J apon bahriye ma- Avr upa işlerine ve Akdeniz mesele- caktır. Birincisi gizli re~rle, ikincisi clı§e verıcı vazıyetını tetkık ·ıı~ 
knm1arını, daha Şapei antreposunda ileri ile de alfıkadar olmıya başlıya- işari reyle yapılacak bu intihaplar- Arap saçı 1 * Balkan erkanıharbiye r eisleri lerdir. Almanyanın ÇekO~~:"}. 
bulunan Çin taburunun bu mevzii caktır ki, ittifakın asıl tehlikesi bu- ld•n sonı·a makamdan gelen evrak bu ayın altısında Ankaradan buraya ü'erindeki tazyiki arttık<;~ g n ~' 
terketmek arzusunda olduklarından rada görülmektedir. encümenlere ha\'ale edilecek ve pcr- (Birınci &cıhifeden devam) döneceklerdir. \'Usturya ve gerek Macarısta . 'Jllt' 

şembe günü içtima olunmak üzere diğer ınıntakalar da İtalyaya ilhak * İplik buhranı nihayet bulduiiun- dileri içi~ de ort.ada bi: terlhadrıt de 
toplantı~.·a nihrıyet verilecektir. d'l k F a sa l1arı'tadan silinecek b t ld - h t o 

1 Hapishanelerde: Açık 
Ba_qram iş ve 
Şenlikleri Memuriyeller 

- e ı ece • r n ' dan işsiz kalan trikotajcılar tekrar c~ o .. ug~nu ısse mıyada ncr p 
müstemlekeleri de yine bu üç devlet dır Çunku orta Avrup ' !'~ 

faaliyete koyulmuşlardır. · . . 
8
1;de l" 

arasında taksim olunacaktır. Böyle * Gölcükte yeni bir hükumet bi- çıkacak he.r hangı bır !c;\nıfl s' 
lzmirden gelen 

otobüsler bir plcinın tahakkuku hayal addedil- nası yapıJması kararlaştırılmış ve bi- t~n Macarıst~_nla ~vustu Y1arı tııt 1 

mekle beraber, bir niyetin ifadesi nanın temelı' me ... s· 1 t 1 t nı suretle muteessır olma 
d ... · · · b" t• t h ik r .. ım e a ı mış ır. 'd' , telakki edil igı ıçın asa ıye ı a r p ır .. ~ 

700 mahkOma tereyağh Kimyager. mllhendis ve 
nohutlu yahni, kıymarı katip ahnacak 

İzmir Bekdıyesi Awupadan son 
sistem 12 otobüs getirtmiş ve Kor
donboyunda işletmiye ba~lamıştır. 
Eski otobüslerden bir kısmı şehrin 
iç mıntakalrırına tahsis edilmiş, ve 
16 tanesi de buraya gelmiştir. Bun
lar, Kurtuluş - Beynzıd Ye Şişli -
Fatih hatlarında çalıştırılacaktır. 

* Çinin Ankara büyük Elçiliği · . . . . . 
8118 

flı.I etmektedır. Maahaza, Roma - Berlin maslahatgüzarhğa .1 . f 1 Berlının ıddıasınca Vıy dıı11 
mihverinin Frankoyu muzaffer kıl- * Ç kk 

1 
d • çe~ı mı~ ır. meti kabahatlidir. Şu nokta 

8 
• 1 dıktan ve İspanyaya hakim olduk- 1 k t hanat ha e ? yenı ~aplı an mı em- , Avusturya bugünkü milli soS}e' ı. • 

1 ~ e e as a nnesı merasını e açı mıs- .. .. eJll " 
tan sonra tutacagı hattı hareket de ı' t ~ Almanya ile bırlikte yurum ı;r3' 
ayrıca telaşı mucib olmaktadır. ır*. E f C . tl d . 'd dir. Almanya ile Çekoslovak.Y3 r..-~ 

makarna ve irmik helvası Keçıborlu kükurt madenleri ano-
varildl ,nim şirketinin Keçiborludaki fabri-

Cumhuriyet bayramımız, hür ve kası için bir kimyakerle bir topoğraf 
mes'ut halkımız arasında olduğu gi- mühendısi alınacaktır. Kendılerine 
bi cezaen hürriyeti tahdit edilmiş, yüksek maaş \·erileceği gibi ev ve 
mahkum vatnndaşlar arasında, ha- evin tenvir \ ' C teshini de meccanen 
pishanelerde de büyük tezahüratla temin edilecektir. Bu işler için An
ks'it edilmiştır. karada (Eti Bank) Umum Müdi.ırlü-

' . İLı·z GE11"1·sı·N1'N BA sna emıyc crın e yem ı a- k n ge tı ı 
ING ;u ı · h ı· . t'h b t b .. d . sında son zamanlarda çı a . 1 e re eye ı ın ı a a ına ugun en ı- . Bcrlıfl 
TIRILMAS 1 tibaren b 1 1 t likte Viyana hi.ikumetı 11:ı·t Londra, 1 (Hususi Muhabirimiz - c aş an~c.a t ır. . . . beraber olmamıştır, diye rrıuıı 

Her yer açıldı den) - Jean Weems gemisinin batı- * İran Harıcı~e Nazırı!•. bı'..lıkte edilmektedir. .,ı 
Cumhuriyet bayramı münasebe - Jrııması hadisesi Akdcnizdcki müna- !Ankaraya gıden Iranın yenı Bukreş Jluliısa şimdi Avusturya :BaŞ' f3 • 

tile geçen perşembe günii saat 13 de sebetler üzerinde '-'eni bir gergin - Elçisi Mehmed Ali, dün Rumen Baş- ile Haricive Nazırının vakınd3 ,.11 1 
., kTl b be ' f · · · · J ., ·stıı tatil edılmiş olan bütün resmi daire lik safhası açmıştır. İngiliz amirali ve ı 1 e era r vazı esme gıtmıştır. dapeşteyi ziyaretleri Mncarı cb'ıı 0 gün hnpishanelerdc bayram şe- ğüne müracaat l:ızımdır. 

refıne mahpuslarla akrabaları ser- Balya Karaaydın madelneri Türk 
bestçc görüştürülmüş, koğuşlar do- anonim şirketi de hiç olmazsa lise 
natılmış, birçok yerlerde kendileri- derecesinde tahsil görmüş olmak şar
ne şeker, sigara ikram edilmiş, mah- tile Balya madenlerinde jeometr o
pusların bir arada eğlenmelerine, larak çalıştırmak üzere bir genç ara
gramofon ve çalgı calmalarına mü- maktadır. Talipler, şirketin Galatada 
saade edilmiştir. Çinili Rıhtım hanındaki İstanbul 

Ezcümle 29 Teşrinievvel günü İz- 'merkezine müracaat edebilirler. 
mir hapishanesindek i mahpuslar, Askerliğini yapmış, liseyi bitirmiş 
başta Vali Fazlı Güleç olmak üzere, 1 bir muhasebeci de Ankarada bir şir
bir heyet tarafmdan ziyaret edilmiş ket tarafından talep edilmektedir. 
ve bir Cumhurivet Valisi ilk defa Yabancı dil bilen tercih edilecek o
h:ıpishaneye kadar mahkum vatan- lan bu işi için Ankara postahanesin
daşlarımızın ayağına giderek hüku- de, (469 P. K. Ankara) adresine 
mdin sclfımlarını tebliğ etmiş, gö- mektup yazmak icap etmektedir. 
nülkrini almıstır Ankarada Ankara ambarı nakliyat 
Ayrıca o gün İzmir Halkevi tara- evi de tahsil kaydı olmaksızın mua

:fından mahkumlara yiyecekleri ka- 1melat memurluğunda kullanılmak 
dar öğleyin ve akşam yemekleri ve- üzere ücretle çalışacak üç stajyer 
rilmiştir. 700 mahkuma tereyağlı C\>nç aramaktadır. Bu adrese mek -
nohutlu yahni, kıymalı makarna ve tupla müracaat kfıfidir. 
irmik helvası tc>vzi edilmiş, sigara- - ·-

lar ikra medilmiş, mahkumlardan Üniversiteye 
1487 bazıları altışar, hatta yedişer defa 

yemek almak surctile karınlarını is- talebe girdi 

ive müesseselerle ilk ve orta okullar, 
1
batan gemilerde olen ve boğulan * Çırağan Sarayının 400 bin li- 1 Avusturya arasındaki ınünıı~ ıı · 

liseler \ 'C 'l"nh'ersite ile yüksek mek- kimse bulunmadığını kaydetmekte - raya tamir edılobilect>ği \'e tamira- bir kat daha kuv\·etlendircce;.r. 
teblcr bu sabah tekrar açılmışlardır. dir. tın Ma:rif Vekaleti .tar::ıfınd~n yap- ticeler vereceği tahmin ediJebı f 

1 
Ademi Müdaahle Komitesi, yarın tırılacagı haber vcrılmektcdır. Ahme~ 

Numan Rifat'n tekrar toplanacaktır. Bu toplantıda * Filistinin taksimine muhalefet ~1 

S . . • . !İngilizler kat'i vaziyetin tahakkuku- etmek üzere yeni kurulan partiye Harplerde bu g" 
Urıyeyı Ziyareti nu isliy<'ccklcrdir. eski Hariciye Nazırı Nuri Said Pa- d 

Suıiye F \kahide Komiseri Kont BERLİNDE İTALYAN şa riyaset edecektir. K il 1 ay ı 
dö Martelc iadei ziyaret maksadilc MÜSTEMLEKE MÜTE - * Yunan Kralı Brendiziye var - ll 3 0) S iJ't!>"~' 
Suriyeye gitmesi mukarrer olan Ha- HASSJSLARI mış ve Romaya hareket etmiştir. Deınver 'Üniversitesi genç l< ıerd~ 
riciye Sıyasi Müsteşarımız Numan Berlin, 1 (A.A.) - Üç İtalyan ınüs- * Bulgar Kral ve Kraliçesi Pari- cılarından B~.Y Morela.nd. ha~ ıcc·· 

ı Menemencioğlu, ancak bu ayın se- temleke siyaseti mütehassısı, dün 5.'! varmışlardır. kullanılmak uzere ycnı bır g oıdı.ır· 
kizinci günü Ankaradan Beruta ha- Berlin'c gelmişlerdir. Bunlar. Dr. * Pasta, çörek ye kurabiyelerin fctmiştir. Bu gaz, koklay~nı dıf· j~1 
rekct cyliyecektir. Silva ile Pı·. Massi ve Do\•ati'den i- çürük yumurtalarla yapıldığı iddia memekte, yalnız bayıltmaktıı da c!' 

Hava yine değişti 
Bir kaç gündenberi iyi giden ha

va, yeniden bozulmıya ve soğumı
ya başlamıştır. Dün termometre 12 

dereceye ve akşam üsfü de on dere

ceye kadar di.iştüğü gibi, dün akşam 
\•e bu sabah erken hafif hafif yine 
yağmur yağmıy:ı başlamıştır. 

Bugün sıcaklık azami o nbir de
rece olup hava da kısmen kapalıdır. 

baret tir. I edilmekte ve Belediyenin harekete saat siiren baygınlık esnası~·yııl r 
Mütehassıslar, Alman müstemleke geçmesi istenilmektedir. bayılan adam birtakım tatlı ru 

hareketilc muhtelif teşkilatını tet- 1 * Yeni kömür mıntakası hakkın- görmektedir. ·ı1' ıııır 
kik edeceklerdir. da Hükumete izahat vermek üzere Yeni gazı kullanacak ola~ ı 

11 
)"'>" 

Liman Müdürü Raufi yarın Ankara- harip devlet belki harbin d~nYetıf J 
Seyyar esnafhk ya gidecektir. zünden kalkmasını da teının 

* Suriyede:ki fe'-·czan neticesi ö- olacak mıdır?.. ,/' (Biı'inc! .<:ahif Pdrm rlevrım) ., 
Şehrimizin Beyoğlu, Fatih, Emin- knler 1200 kişiye baliğ olmuştur. r' 

·>nii E) üb v B ş'kt k l d * Be1çikada yrni kabine hala ku- Birimizin derdi ~ld~ğu ~ibi b~ b:s 1ka:!sı~~2; c~:ı~ ~- rulamamıs, bu defa da eski Zira.at ı dl' 

tedıklc>ri gıbi doyurmuşlar, hi.iku - 1 Bu yıl 325 Hukuk Fakültesine, 
mt t \'(> millete ağlayarak ~ükranla 303, İktısad Fakültesine 168, Ede
tc C'kkür etmi lerclir. biyata ve 691 i de Fen ve Tıbbın 

1 

yar esnafın yaş s~b~\·e meyva s;- ,na_zıı:ı kabine teşkiline memur edıl- Hepimizin der ., 
tabilmeleri için Belediye 58 muhte- mıştır. . f'"' 
lif yerde sabah pazarları kurulması- * Hatayda tetkıkata memur bey- Mimc=r Sinan so,i J 

Ba~ ri.lm gecesi de rengarenk anı- ihzari sınıfına olmak üzere Üniver
pullerle suc;li.i büyük hapishane av- ı siteye yeniden 1477 talt>be yazılmış
lu undJ h0p bır aracia şarkılar söy- tır. 
lenr"li , çalgı!ar calınmıs, milli oyun- İktısaddan mn:un olacaklara İk
i, r ovnancır k bayram tc>s'it edilmiş- tısad Vekfıletinde veı· wrileceği hak-
Hr. kındaki karar, hf>niiz bir yıllık öın-

- - ·- rü olan İktısad Fakültesine birden-
Po li s enstitiisD bire fazla rağbeti mucib olmu5tur. 

Yrni polıs Enstitüsü, Dahiliye Ve
kilinin bir nutkilc bu ayın altıncı 
güııti açılacaktır. 

--·- -
Cuma günü 
Ramazan 

Bütün hastaların hatırını 
soran vali! 

İzmir Valisi Bay Fazlı Gülce Cum-
·' huriyet bayramı münasebetile yap-

tığı ziyaretler meyanında, yanında 
Halkevi Reisi ve azaları bulunduğu 
halde İzmirdeki bütün hastahanele-

ri ayrı ayrı gezmiş, her koğuşa birer 
birer girerek dertli kardeşleimızle 
göüşmüş, bütün hastaların gönülle
r ini almıştır. 

na müsaade etmiştir. nelmilel komite Şama gitmiştir. 1 ğının acıkh h~ 
Bir kısım seyyar esnafın bu pazar * 937 Almtm ki~abı !rnftası. ~ro- Bir okuyucumuz yazıyor· ~,,, 

yerlerinden bazılarında saat sekiz- paganda v nazırının ın~ılabın fı~ır~e Geçen gün SüleymaniyedC cçd' 
den 10,30 a kadar alış veı iş yapmış- yapılacagı hakkındakı kuvvetlı bır marsınan (Eski Dökmeciler )J..

1
flD 

lar, fakat diğer bir kısmı evvelden nutkile açılmıştır. desinden geçiyordum. V'a '1' gıı· 
tedarik eyledikleri el arabalar ile ça- * Fransada Raclıkal Sosyalist par- Başmüdılrlüğii tarafından _ço iŞ O' 

l lışmıslardır. Ancak ge en a b d'- tisi Kongresi toplanmış , Hükumete zel bir ~ckilde tamir ettirı. dl~ğı' ili· ~ ç y aşı ı . t. d . . t. -s l ı ır 
ğ<.'r kazalarda olduğu gibi, bu beş ı ıma r<>yı vcrmış ır. lan bu tılrbe hepimizin bı tar' 
kazadaki seyyar esnaftan miih im bir - - bi eski bir Tiirk mima~ı~ıtıde bıl 
kısmı da bu yeni sistemi yadırgıya- Tali, siz Hırs l z besidir. "c bu mimar ıçnı . iS , 
rak büsbiitiin işlerinden nızgeçmiş- caddeye Mimarsinarı cadde5' 

!er, memleketlerine dönmek üzere Kanaclada bir eve bir hırsız giri - mi verilmiştir. aerı gır 
hazırlıklnra başlamışlardır. yor ve yarı msaat sonra yakalanı - Fakat maalesef bu cadde. fııt''°' 

Yeni köy mual· 
limleri 

Önümüzdeki cuma gunu ramaza
nın ilk günüdür. Bu itibarla Evkaf 
İdaresi camilerde Jazımgelen hazır
lıkları tamamJamıya çalışmaktadır. 

Yarah mUdUr ................................ ;,;.:,::.: .................. yor. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. çerken utandım. Bir ecııe.b1: zi~ıı· 
bir tal<.' benin attığı hain bir kur~un- 1 R A D y o 1 Ancak, hu sız, malları çalınan zat hur Mimarsinanm türbesırı• cat1· 
la oldukça ağır bir surette yaralana- ı J tarafından polise \•erilen resimleri ret etmek istediği zaman b~ cı6~"' 
rak hastahaneye kaldırılan Tarsus • ı sayesınde yakalanmıştır. Şoyle k i, dedeki tenekelel'le kaplarıfll go' 
Amerikan kolleji müdürü birkaç BUGÜNKÜ PROGRAM Hırsızın girdiği ev, Kanatlanın meş- kcincıkları ve pis manzara!!' t'e~ --- -
gün evvel tamamen iyileşerek işine Akşam neşriyatı: hur karikati.iristi Bay Beamant'ın recek. .. Ve ~okak ta oldıı~rı ıı· · 

Edırnedc yedi aydanberi kurs gör
mekte> olan 97 köy egitmeni, kursu 
muvaffakiyctl ebitirmiş ve merasim
le diplomalarını almışlardır. Hepsi 
de ordudan terhis edilmiş çavuşlar
dan mürekkep olan yeni egitmenler 
Trakyadaki köylere tayin edilmiş _ 
ferdir. 

Amerika ve Mısıra 
ihracat 

Amerıka, Malta, Mısır, Suriye gi
bi aramızda kliring anlaşması bu -
lunmıyan ve serbest dövizle iş yap
tığımız memleketlere ihrac edilecek 
Türk malları için Hükumetimizce 
yeni bazı kolaylıklar gösterileceğı 
ve bu kolaylıkların ihracatımızın 
inkişafında mühim bir rol oynıy -
cağı söylenmektedir. 

başlamıştır. evidir. Artist, odasında elinde bir bakımsız bir haldedir. Be h er 
.•...•..•.•...••.•••..••. .•.. ..••.•••.•.•....•••.••••••. Sant 18~30 plakla dans musıkisi, 

1 1 
d 

1 
h .. .. d b'l ka.dırı 'J,.ft 

- rO\'e ver C O aşan ırsızı gormuş, ra an geçen ecnc ı er . .Bttflr>", I ~ 1356 Hicri 1353 Rum-r-ı 19 
Konferans: Ali Karni Akyüz (Ço- fakat hiç sesini cıkarmamış, hırsız kekli resimlerini alabilır. ,ıeı1' 

Şaban B. teşri n cuk terbiyesi) , 19,30 çocuklnra ına- çr kilip gider gitmez oturup önden, başka bu dökmeciler eski !lfıı1'Dı - -
Sovyet Elçisi niçin 

değişiyor? 
Bir müddettenberi mezun olarak 

memleketinde bulunan Sovyet Rus-

~anın yeni Ankara Büyük Elçisi 

Karski'nin tekrar vazifesine dönmi

yerek Moskovada dığer bir işe me
mur edileceği ve yerine bir başka • 

sının gönderileceğini dün haber ver
miştik. Bu haber teeyyüd etmiştir. 
!Ancak alakadarlar bu tebeddülün 
t~beddülün sebebi hakkında bir şey 
ı;oylememektedirler. 

Mozaik mütahas 
sısı geldi 

İki konferans vermek üzere So!
yaya gitmiş olan ve Ayasofya Müze
sindeki mozaikleri meydana çıkar
m akla meşgul mütehassıs ve profe
sör Vitemor bu sabahki <>kspresle 
Sofyadan şehrimize dönmüştür. 

27 19 sal: Bayan Nine tarafından, 20 Rifat yandan, arkadan hemen birkaç res- ni mu1ıaA!tza edebilirle~:· ı•e" 
ve arkadaşları tarafından Türk mu- mini çizmiş ve polise vermişt ir. dükkanları71a bir çekiduzerı Yıl 1937,Ay 11, Gün 305, Hııı7'i80 

1 lklnclte,rln: Pazartesi sikisi ve halk şarkıları, 20.30 Ömer Hırsızlar, girdıkleri evin ressam seler çoJ~ iyi olacaktır. vcZ 13e: 
Rıza tarafından arnbca söylev, 20.45 evi olup olmadığına dikkat etmezler Bundan bir müdde: cvıdıflT'ııJ: 
Belma ve arkadaşları tarafından ise ummadıkları dakikada yakayı e- lediye, bu dökmecilcrı kaıtıfl~ Türk harflerinin ka bulü 
Türk musikisi \'e halk şarkıları (sa- le verebilirler. istediği zaman bunlar. cı zı:ııa" 

-----.,---~----:t at ayarı), 21.15 radyofonik opera dükkanlarmtn fütiinde. btl0,.aaıı 
(Karmen), 22.15 Ajans ve borsa ha- Toı>kapı karakoluna medreseye çekileceklerdı. eıaJtıft Vnkitler Vıı saU Eunt 

Güne~ 

Ôğle 
Jkindi 

rarpan tramvay 1ıazır .....,,.drnselerin de bal,,.. a~ berleri ve ertesi günün programı, Y """ " 1ıa "'' ~ 111

• rf. ~~·- Topkapı ile Sırkeci ::ırasında işli- bulunduğu için o ciı·ar yactl ... 
22.30 plakla sololar, opera ve operet dunıandaıı '"ıu··teessir o.z~. 'bıı ı;ır l 23 yen tramvaylardrn biri dün Topka- " ~ 
parça arı, son. lardı. Belediyenin verdıgı 

6 3 1 1 ?.5 
11 58 

14 47 
6 5~ 

9 4 1 
YARINKİ PROGRAM pı makasını sür'atle geçerken, ·ıe 

raydan çıkmış ve şiddetle Topk:ıpı rar ne oldıı ?.. ;s1111 • 

Öğle neşriyatı: karakoluna "arpmıştır. Btı caddenin .M'imarıtı df1lt1ı1 
17 06 ı ı o> , ' ·ıa tmı... · ıe 

Saat 12,30 plfikla Türk musikisi, Bu çarpma neticesinde karakol miitenasip bir ~ckı e d·1c1'tıt1 1 18 39 1 32 f / 1~,50 havndis; 13,5 muhtelif olak neş- hasara uğramış. vatman Eyüb hak- alıikadal'larının rıazarı 1 

4 51 11 44 , rıyatı; 14 scın. .. !kında tahkikata başlanılmıştır. arzctmenizi dilerim. 
·--------...... --~--.;~:;;;;-.,..;o: 
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r-----.__ ___________ ""'!° Yeni it a·yenin terfi l~Halk Filozofu-ı 
ı· ları Kömür diyor kı, 

B yeni baremle itfaiye e radı Ag~ahamamlkındİandKeadrı.Srlcre kad-ar, eledı·yeye geçdı·kten Depola_rı 
1 

10 ll•ra go•• ru•• yarlar üzerinde Firuzağa camii ve yeni ya· 

S k A •• t d· Pro)eyi ıman ı,ıetme zam pılan bır ilkmektcp bulunan geniş onra. arı mu ema ıyen mUdUrU Ankareya bir yol yapılmıştır. Eskiden çamur-

k l 
dan geçıhniyen bu yol bu sene ~ivar 

' 

götUrUyor A grı bı·r teavu··n sandıg"" ı uru a- halkı sevindırmiş bulunuyor. Ima-

t v b 1 d Kurur-cr.medc ~eniden insa ettiri- d'"f ar maga aş a 1 ~ ~ ., · • k rın en güzel nümunelerine tesa u 
• lecek olan kömür depolarına aid pro- cak ve ailelerine gardım edılece edilen bu yolun, şu munta;.am bır 

lJ' je, İngiltereden liman işletmesi. mü- hale konmasının en biiyuk fazileti 
l1•alı•ç • k f • • f l k'ldürlüğüne gönderilmiştir. Uzun zaman ve ihtimamlarla yetiştirilen itfniyecilerimizin şehir için de, hiç şüphesiz, talebesi bini geçen 

Şl7 e lnl emamen Q ma Bu münasebetle Liman İşletme yaptıkları büyük hizmetlere mukabil kendilerine ,·erilen paranın azlığı bir likmektebin bu yol üzerine te · • • b l d. h ••k "' l !Müdürü Bay Raufi biı·kaç güne ka- hasebile itfaiyecilerimizden bazılarının hariçte vazife alarak çekildıklerıni sadüf etmesi ve bu yavruların üst· 
lÇlR e e ıge U Ume 6 dar Ank:mıya giderek yem projeyi görülmüştür. Asri ve en son sistem makine \'e aletlerle teçhiz edi!miş !erinin. başlarının çamur icinde kal-

•• f d • İktısad Vckaletıne takdim edecektir. olan itfaiyenin ayni zamanda bilgıli elemanlarla takviyesi bir zarurettir. mamasını temin etmesi noktasından muracaa e ıyor Bu proJ'e tamamen tasvip edildig~i Bu itibarla Bcledıye ~hir için hayatlarını bile feda eden itfaiyecilerimiz d d -
:r şükran1a kay a eger. 

lin!iç vapurlarının işlemesi Belediveye geçtikten sonra Belediye bu takdirde Kuruçe'Smcde derhal yeni icin sehrin daha fazla fedakarlıkta bulunması esasına istinad eden bir Fakat, bu kadar masrafla vücude 
PUtı • l.·· .. d 1 b 1 talirn'"atname ve barem '-'apmıstı.r Yeni haremle itfaiyecilerimiz şimdiki ml . arı birer birer tamir ettırmiş, iskeleleri düzeltmiş, hulüsa id,trede ~omur cpo arının ınşasmn a~ a • ., · getirilmiş bu tertemiz kaldın ı yo· 
:c; islahat yapmıştır. Haliç vapurları işlemesinden şirket zamanında nılacak ve inşaat en kısa bır z.:ımanda maaşlarına onar lira zam görecekleri gibi, ayrıca bir teavün sandığı ku- lun üstünde geceleri bir kandil ka-

nar edildiği iddia olunmasına rağmen Belediye bu gibi fevkalade mas- , ikmal edilecektir_. - --- il rulacuk, kışlık, yazlık umumi ihtiyaçlarile ailelerine aid her nevi husu- dar sönük bile olsa tek bir ışığa rast-
, ~1 Belediye bütçesinden hiç bir şey eklemeden başarmıya muvaffak satın temini için kendilerine bazı kolaylıklar gösterilecektir. Bu kolay- lanmaz. Bunun içindir ki karanlık 

,ugu gibi bir yıldanberi idare kar da bırakmıya başlamıştır. Ancak An kara radyo- l lıklar ve yardımların şeklini tcsbit için de Belediyede bir komisyon ku- ve k11ytu yerler arayan asıklar, ran-
·~ç Vapurları bu suretle Belediye tarafından muvaffakiyetle idare ve , rulmuştur. Bu komisyon da i~ini en geç bir haftaya kadar tamamlıya- devularını bu mektebin gölgesınde-
ilrnekte olmasına rağmen bu ıdarenin hukuki vaziyeti henüz halle- sunun uvvet. il cnktır. ki muntazam lrn1dırımdn verirler • 
. llıiştir. Çünkü ortada şirket hô.Ia mevcut bulunmakta ve Belediye Buluşurlar, akşamın nlacakaranlı -
ldareyi muvakkat mahivette elinde bulundurmaktadır. Bu vaziyetin A t Yag"' mur Le gli, meccani ğında başlayan bu aşk faslı geceya-
1 llıüddet daha böylecev devam etmesi doğru görülmemiştir. Bu iti- r zgor rısına kadar, yerlerini başka aşıkla· 
~ l3elediye Başvekalete ve İktısad Vekaletine müracaat ederek hu· Bari r dyo u un Türkçe O ğuk /ınacak ra terketmek suretile de,·am edip 
l)~eselenin sür·atıe hallinı istemi~e karar vermiştir. neşriJlatı ._ 1 !gitmektedir. Akşamın gölgeleri da-
ıger taraftan Haliç vapurları bilet ücretlerinde tenzilat yapılıp ya· C h . b .. b t• 1 T k Talebeler ha fazla koyulaşmadan, karanlık n1· 

llııyacağı imkanları da tetkık edilecektir. il umk urıyeti nyrba~ı ~un:se he ı- ve... lŞ ' .l ~ !dalaşmadan nerelerden geldikleri 

t. - le An ara ve stan u ra yo arı er 1 ı 1 b ld ._ 20 bilinmi"·en c.ifllerin kolkoln ve mu· 
·· k ı Ank d Dün, memleketimiı:~n en stan u an nazenan J 

n / 1 C" •J gün muştere çn ışımş ve ara a hayyerül'ukul }[ıübaliliklerle bura· 

Yı~sarru ve ıJQnayı e verilen hi_tabeler ve konserler bura· SOğUk ve en SiCB ' şe· goncin isimlerini h l v .
1 ı nın ışıksız, liimbasız ten a ıgına ı • 

l • M ll J ~ l dn, tıpkı Jstanbulda ve yanıbaşıınız- hirlerl neresi idi ? 1 yazıyoruz tica için akın etmiye b:ışladıklan e .. f Q Qr QZ Q jda ı"mı·ş gı1·1 ga'-et va~"ıl1, açık''" net I "se e ortamekt"plere alınacak 1 
u J ... ·~ Üç gün; Cumhuriyet bayramı gün- 1 •1 v '" 1görülür. Bu mektepte o civarın ço· it ı ~ ı•stı•hsa/ dinlenmiştir. Yalnız ara sırn karışan !erinde hep kapalı fakat yağmursuz ]leyli, meccani talebeleri seçmek ü- cukları dNs görür. 

QJ fQSl mezıi parazitler bu ahengi bozmu~- geçen hava, bayramın son gecesinde ızcre muhtelii şchirlC'timizde yapı- Akşamın bu saatinde mektebinin 

au h 1 k lk 1 dlldl tur. ve son dakıkalarile beraber; sanki ian imtihan netıceleri tamamen bel- jönünden geçmiye mecbur olan bir 
afta yapllacak lk tetki at ma e Mt"ı'~terek ralışma tecrübesindeı1 d l h d "; ~ (Bayram şerefine ağlamıyoı dum ... ) li olmuştur. yavru. gündüz için e lesap, en e-

... ftliisabak lar Fanıle, çorap ve trikotaj snnayiin- alınan neticeye istinaden Ankara d ·b· b" d b" b se, tarı"h , ,e coğrafya, yurt bilrrisi 
~arı- er gı t ır en ıre ozmuş ve ansı· Maarif Vekfıletınden, şehrimiz Ma- b 

~n ur \'e '-·erli mallar haftası, de fazla istihsal olup olmadığını tes· radyosunun eski halile nesriuatının 
1 

~ b la t ed 1 dnrsı· go·"rdu··gtw-
1 

bu bı"nanın dışında 
"l: ., . • J zı nyagmur aş mış ır. arif Müdürlüğüne tebliğ ı en res- '" 
~ne olduğu gibi bu yıl do. dün bit için yapılan tetkikler bilmiştir. lstanbuldan bile iyi duyulmadığı Bu suretle hava dün kapalı geç _ mi lısteye göre İstanbuldan imtıha- akşmn üzeri görülecek daha başka 

i •1 aktadır. Bu hafta içinde bir Bu zümre sanayiinde hiç bir faz.la bir kere daha anlasılmıstır. Hükü - b b h t i kl" · derslerı·n me\'Cut oldugvunu da gö -
• 1 • • mış ve u sa a a ayn şe ını mu- na girip te muvaffak olanların isim· 
~a~alı müsabakası) ve (Yemiş istihsal olmadığı anlaşılmış ,.e bu rr.et merkezimizle şehirlerimizin hafaza etmiştir. Bu hal, Te~inisa· !erini yazıyoruz: rüyor. Ve öğreniyor. Gündüzleri i· 
(q b~sı) yapılacaktır. Bundan hususta tanzim edilen rapor, İktısad :-adyo rabıtasının mükemmel bir şe- ninin 1 inci sabahına girdiğimiz bu- Aliye Mehmet, Melahat Salim, Pe- çindc fazilet için çalışılan bu bina-
lip ed·ır (Vitrin müsabakası) da Vekaletine gönderilmiştir. kilde temini i~in volt miktarı tezyit günden itibaren kı5;ın biraz daha rıhan Mehmet, Bedia Şükrü, Sühe"'· nın dışında ak~amları bu hüviyetle-
r.1_ ılecektir. edilecektir. " · k 1 - k k. lduğu <1:.ıı;:t Şimdi diğer sanayi kısımlarında 'yaklaştığını bize göstermcketdir. ,ıa Şükrü. Süheyld Naci, Jale Hüsc- rı ·aran ıga arışmış. ım o 
.__ ~Plerde iktısad ve tasarruf Diğer taraftan Bari radyosu, 2r) 0- ~ ft l k t" b" k bilinmiven insanlar tarafından rezi-
~ın fazla istihsal yapılıp yapılmadığı tct· ıgcr tara an mcm e e ın ırço 1 vın, Sabahat Mahmut, Kemalettin J 

•hl ın ınnna \'e büyu"'k ehemmi· Teşrinie\•vel akşamı ba~rram şerefi- 1 1 · d ğ kl b ı Jet dersi verilmektedir. Şehrin her 
..... t b kik edilecektir. Maamafih en ziyade yer erın e so u ar aş mıştır. Hasan, Mehmet İ. Mehmet Ali, A. 
Uec <! arüz ettiren müsamereler ne tertip ettiği Türkçe neşriyatı şu Dün memleketimizin en soğuk yeri, hangi bir karanlık köşesinde cere-

1 t~ek .• av.-ıca bır" de (Yemış· gu". fazla istihsalin trikotaj sanayiinde cümle ile bitirmistir: Nejat, M. Sadık, İsmail Memış, Meh- van ctmesın· e mani olunamıuacak 
~r J ~ . d b · ~ 1 - ile Eskişehir ve en sıcak tarafı ., ., 

~l l~p _edilerek talebeye yerli olduğu zannedildiği hal e u teyıt cŞeflcrinin idaresi altında kurtu- da 25+ derece ile Antalya şehri ol- met Sadettin • M. Hilmi, Fevzi Ah- bu sahnenin kanun tarafmdan men'i 
ez.C!~rıtnızden ikram ,.e hediye edilemediğinden diğe rhiç hir sana· Iuşa kavuşmuş olan milletler, diğer- muştur. met, Osman Cafer, Hasan Şerif, Sa- belki imk5nsızdır. Fakat bu ayıpları 
•=- kendilerine izahat \'erile • lvi kısmında fazla istihsal olmadığı !erinden ziyade, bu milli bayrum h lahattin Ahmet, O. Nuri Şerif, Sul- örten karanılg~ın böyle bir fazilet 
~ ~. ., · Ayni gün araret Vanda 2+, Ka-'1 .. ..,,, muhakkak görülmektedir. gününde Türkiye He beraberdirler radcniz kıyılarında lO, 9+. Ege mm- lhi Murat, Necdet Maksut, Can Meh- müessesesinin önüne gebtir~lmesi1 yü-

,. """"""'ııı""'""""'""'"""'"'"""""'m"ııı'"'"'"k""'""a""""'""""'v"'"""e"'
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• ~~~:~~e~zneb;:ş~stüt:a~~:~:: ;~t:!~-~ taka <:mda l4, 12+, Ankarada 2+. lmet, Fikret Muhittin. Hüseyin Ali, ~=~~~~i~~ı~~~~!~z1, :: 0~:;:~:~~~ e e e ., J istanbulda 10 derece olarak tcsbit ,M. Nıhat, Mehmet Ni ·azi, Feridun J 

Ü
'~ mi lcbrıklerini _su·n-maktadır > edılmıştır. lbrnhiın. zilet dersi Yermek ni~rctinde bulu • - I nuyo?uz. Sadece, duvarlarının için-• d b ( f de en ulvi emellerimiz.in tullıunu flıversite e yeni ir a-: islanbulda Pirinç zeriya- ir günde beklediğimiz bu müesseSC'nin önii-

1 
' nE', bu muntazam parke yolu aydın· 

b 1 ) · 1 Yeni tına ehmmiyet 1 milyon kilo latacak ve bu gece kuşlarını buradar e e oyun sa onu inşa o tl halile kO\':'ICak elektrik lflmbasınm 
Per er v; ·ı· r B kl konmasını istiyoruz. 

d 1 k 1 t 
e e F l l go Q Q Bu mahalley<' gidini?. LiialC'ttayin e İ mesi ar ar aş 1 Ce;.,al Sahir opereti de Bursa Yeni,ehri mühim f Şehrimizden lmanyaya bir kapıyı çalını?. ve sorunuz. Sizl' 

~ teşe UI etli bir pirinç merkezi oluyor ı sev edildi bu anlattığım hikfıve •i yana yakıla 
-·- R 'lk ·· ·· 1 b anlatsınlar. Bundan zaten bütün ma-'!J h .amazanın ı gunu o an ucuma Zıraat V~kaletınce her tarafta ye- Almanya ile memlcketimız arasın-,.lca l t l b lere ma k d "t"b 1 k ·· J1allelı' değil. bütün bir memleketin , g a nız a e e . a .şanım an ı 1 aren ça ışma. uzere niden pirınç ekilebilC'cek yerlerin da büyük ticari mu:ımelclere baş • 

hl l 'f t" at h tl · h 1 şikayet etmive hakkı vardır. Bir ka-"•• l k mu e 1 ıy ro eye erı azır an- b ı· b l t lanmış-tır. Bu ctımleden olmak üze-\l~S bı·r 'okanta yaptırı act.l lmıva baslamışlardır. Bu meyanda 1 tes l ıne aş anmı~ ır. . ranlık vorganla örtülen bu r&il<'t 
1' l ~ ı · . · t , tk. C 

1 
1 Bu meyanda tızun senelerdenbcrı re yalnız evvelki gün Al manyaya 1 .. .. d k 1 \:h l - sahnesini bir mektep onun en n • .. ıv~ . moru OJX.>re san. a ·arımız cmn . . . . . mılyon kil<' kuru b:ıkla ihraç edil • <ııı~ rsıtede e\'\·elce yapılması kararlaştırıldığmt veya inşasına baş- S h d · b' k 1 d k 

1 

her :yıl mılyonlarca kılo pırınç ıst ,h· dıracak olan sadece bir tek ( Amnul-
5ırıı L a ır e yenı ır grup teş · ı e ere . . . nıişt ir. 

\'\! uaber verdiğimiz yeni inşaattan başka bir de Talebe Lokan- veni arkadas.larile Kadıkö"·, Emır • sal eden Bursa cıvarmda Yenışchır- dür). BC'ledi\•C'nin bunu esir(!Pmh·e-
O~·un 1 b" 1 f k .. ··ı .. t. ı·k. k t J ., d d . . k"l b"l k 1 t Birkaç güne kadar da 1 milyon ki- k V k" b·ı· ~ ~· sa onu ınası yaptırı ması muva ı • goru muş ur. ı a gan ,.e Bakırköyünde Ramazan tem· ? e pırı~ç e ~ e ı ece . yer ı'r a· to arpa gönderikcektir. Bunu dığer ceğ'ini sanma isteriz. e ·ım ı ır 

dJ apılacak olan bu binanın bir katı yalnız talebenin yemek yeme- sılleri ı:crecektir. yın ve tefrık edılmektedır. b"' . k t"l t k" d kt" Al daha bir amnulle aydınlanacak ne 
gt!r kat b il d · h · · k ·ı · · d 'J'\."U par ı er a ·ıp e ece. ır. • çirkin sahnelerimiz vardır? .. lıUsu ı oş ve tat zamanın a oyun oynaması, ıstıra at eylemesi tik temsili, gct:enlerde Turan ti • Yenışehırden gelen arı erımıı en j man tüccarları memleketıınizden 

~d sata a)Tılacaktır. Ancak hu oyun salonundan maksad spor ma· yatrosunda uzun zaman alkışlanan İstanbul 32 nci mektep .Mudurü N. mü hım miktarda soğan ve sarmısak Halk Filoz oru 
~1 e olan ve her Ünh·eı·sitede m l'vcud bulunan asri oyunlardır. ve birçok sahneleri tekrar ettırılcn Oktay'dan aldığımız bır mektupta j nlrr. ak istemişlerdir. 
"I tıarıı nyapılacağı yer hakkınd:ı tetkiklere başlanılmıştır. Böyle bı::- meşhur Rnmpn operetidir. Yeni Ce- d:ı hC'nüı Yenisehirde işlenmemiş 1 
ı\n~~tnası için yer bulunur bulunmaz, binanm planları yaptırılacak· ım:ıl Sahir trupu ayrıca haftada ikı yüzlerce dönüm arazi bulWldugu. Maaş yoklamaları 

a bu binanın bu tedrıs yılı h~inde bitirılmesıne imkan yoktur. gece de Turan tiyatrosundakı tem· bildirılmekte ve pirinç zer'iyatı ıçin • başl!yor 
~Q~a~ gelecek seneye yetiştirilecektir. Bu suretle Ünıversite tale- sillere iştirak edecektir. Zır&at Vekaletinin bir talımatname Dul, yetim ve mutekaitlerin uç 
lrt t>ıs aşçılardan ve hem de kıraathane kö~clerinden kurtarılmış Eski i:>est~kür Muhlis Sabahattı- h3zırlaınasmı bütün ıniıstahsılledn 1 r.; lık maas yoklamalarına bu ayın 

lr n·rh nin de bir operet heyeti teşkil ed~ 6 ncı gününden itıharen başlanacak-
" ~a{ ı a are bu (Oyun salonlan) mn çoğaltılması ve muhtelif yer- ceği söylenmektedir. nliıka ile bekledikleri kaydedil~ck tır. 
\ı~ır nız talebeye mahsus (Talebe Lokantaları) açılması da düşünül- (Halk opereti) (san'atkarları ela ayrıca orada bütün Devlet dnirele- lİç aylık maaş t2 v . .:iatına da Birin· 

11(1 t · (l'alebe Lokantaları) nda talebelere cok ucuza \'e hatt;ı karne k ndilerine hiıla münac;ip bir bina rinde gördiığü büyük intızam ''<' me· cikanunun ilk hafüısında başlana • 
enıiı \•e mugaddi yemek ,·eri!ecektiı • rramaktadırlar. 'sılıdC'n şükranla b:ıhsC'dilmektcdir. c°'klır. 

't~f - ---
~ l - Allo, bayım! hçin büti.ın zekiı. ve muhakemesini açılmasına yaıım saat var. Telefo -A ş .. , -Buyurun... lbır noktaya toplamıya çalısıyor, ka- nun zili, doktoru rahat bırakmıvor. 
~ K A I A N D ( M' - Biraz evvel söylemeyi unut· gıda bakıyor, \e yarım kalm ıs keli- Ycıslı doktor, kahw• fincanı elınde, 

• muştum .. bekçi, vak'ayı haber ver· meleı i heccliyoı : cLi .. se.. ri .. ya.. masaya yaklaşıyor : 
mı\'C g~lirken bir otomobil o emtten mu al.. kik .. zey .. tep. mc. me .. ,. - Alo .. ne ıstıyorsun? .. 

' ~irinci Bölüm -
~l·ıu1 ~~ günü, saat tam 12, Cum-

b. Müddeiumumiliğindeyiz, 
ırka .\U

0 
ç defa telefon çalıyor: 

~ <ıll~, neresi? .. 

~.ıı ~ Urıyet Muddeiumumiliği! 
· ~ıı.r-aracaa.hmet noktası poli
ti ı ... 
U\~ 

~ • l'\tn ne var' 
t" • 

ll ıt ltla ~· t ... 
ı b tın 
~~"l!t b~Yet mi? .. 

1 &.t~ lrkaç dakika e\'\·el, me
t · tıda. bir kadın öldürül -
fa.~ . 
~~~ni alabildiniz mi? .. 
~,it bekçisi beni haberdar 
~e~d~ndın son nefesinı ver
:~ı;, ı. 
lt 'Q ~·ak 

it~ alandı mı? 
0ttnda hiç bir iz yok. 

Yazan: Hallı Fırat 

- Kadını ağzından bir şey duya
bıldiniz mi? 

- Yalnız tamamlanmamış birkaç 
kelıme defterime kaydetmiştim . 

- Okuyunuz!.. 

- Kadın ölürken duyabildiğim he-
celer şunlardı : cLi.. se .. ri.. mu .. fik .. 
zi.. tep! Me .. mc .. :. işte bu kadar. 

Mücideiuınuıni biraz dahu duy.:ı.bil
rnck için telefona kulaklarını sanki 

yapıştırıyor, ,.e karşısındakine he
celeri bir daha tekrar ettiriyordu ... 
Son heceden sonra Müddeiumumi 
başka bir şey duyup duymadıklarını 
soruyor, ve talimat veriyor: 

- Ben, şimdi geliyorum. Mahalle 
bekçisini derhal ölünün yanına gön
deriniz ve muhafaza nltına alımz ... 

.Müddeiumumi, telefonu henüz e· 
linden bırakmıştı ki zil bir daha ça
lındı .. polis : 

hızla geçip gitmıs. , Son heceden sonra yumruğunu - Ben Cumhuriyet Müddeiuınu-
- Otomobil mi?.. 

1

. bırdcn masaya vuruyor. Ve kendi misi ... 
- Evet.. kendine söyleniyor: - Merhaba yn,·rum! .. 
- Evet... I - Hayret.. nasıl olur, nasıl olur?.. . - Merhaba doktorcugum .. 
- Markası, biçimi, numar. s1 ve Diyor, tekrar daha çözücü bir göz- - Yıne bir cinayet mi? 
"tt"ğ' ? ·c 1>"'karak a k 1" ı · - Evet.. bu seferki çok mühim! .. gı ı ı yer... ı ' " , y rım ·e ıme crın mana-
- Bekçinin ifadesine bakılırsa, smı \"ermive çalısıyor: - Katili yakahyabildin:z mi? 

kurbağa biçiminde, mavi boyalı lev- - Lise. riyaziye, ınuallimı, Fikret, - Hayır .. fakat kadın ifadesinde 
h b d d 3 Zn."ı1np mn ın".. bir lise riyazive öğretmeninden bah-
asının aşın n ve sonun a ra • , ·' " " , 

kamları varmıs. Haydarpaşaya gi - Müddeiumumi son hec<-vi bir daha setmi~ .. 
den bu otomobilde geniş şapkalı bir 1 ıckrarlı:ror : • Doktor hayretle : 

- - Lise riyaziye öğretmeni mi, bir bayan, bir de bay varmış. - Mc me, m<•me, meme... .. 
1 yanlışlık olmasın: .. - Peki. siz lazımgelen tedbid a- Sonra. bulmuş gibi kat'i kaı·arını 

- Ben de öyle temenni ediyorum lmız... ,·eriYor : 
amma, şimdiki kat.'i ifade bu! .. 

Genç Müddeiumumi telefonu ka· - Katil, za~:nllıyı her hnlde meme- _Peki gelivorum ... 
pıyor, hayret ve hiraz da hiddet do- , sınden vurmuş ohıcak, diyor; telcfo- Doktor telefondan ayrılmış, yüzü-
lu gözierle bir iki defa gninıyor; na sarılarak Hükumet doktorunu a- me hoyretle bakıyor .. ben biraz çe-
bu saott<' \'e bu vakit işlenen cina- n~ or : kingen soruyorum : 
yete akıl erdiremiyor; eli şakağınd1 Hukümet doktoı u Bay Kadrmin - Ne var .. ne olmuş?. , 

"vındeyız ... Bir işım düşmüş; 'O gün, - Hiç .. bir cinavct. .. 
onu ednd,, ziyaret Nıniştim. Ye - - Pek mi.ihim galiba .. 

I bir müddet dolı:ıştıktan sonrJ tekrar 
bir sigJı a 'akarak m.ıs ısına otu1 u
yor. Kadının polıse verdıği ttpkı ~ıf
reye b"nz ı : ız!Nııu çözt bı. "l1elc 

, mekt "1 <> 1 1ır nc.o.norlrı km·,ı karşı- 1 - E\"el.. he>n1 de tuhaf ... 
'ya ... 11\ •· ·.; 11.i içiyoruz. Dairenın • (Devamı ı·ar) 

.. ••••••••••••• il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

islinge doku 
Satın alındıktan 
Sonra ... 

Cumhuriyet bayramımızın birin
ci günü hükiımetiıni7. tarafından satıı: 

alınarak mukavelesi o gün Ankara
da imzalanan İstinye Dok şirketinin 
fabrika \•e tamirhanesindeki alftt ve 

1 

edcvetın biitün demirbaş eşyasını 
tes,,llüm icin bir heyet teşkil edil -
mi..;tir. 

Hükumetçe burada yeni tesis:ıt 

vücude getirilerek mükemmel bir 
hale sokulacağı söylenmektedır. 

Mahkum 
Çocukların 
Cezaları 
Artık tecil edilmlyecekf 
Şimdiye kadar tec.il edilen l 1 • 18 

yaş arasındaki mahkum çocukların 
1 eczaları bundan sonra tecil cdilmi-
1 yecektir. Buna sebep; Edirnedc ço-
1 cuklar için yapılan ıslahhanenin ini şa edilmis olmnsıdır. 

Yakında Müddeiumumiliklere teb
igat yapılarak bu yastaki çocuklarır. 

Edirne ıslahhanesinc sevklerine baş
lanacaktır. 

Mahkiım çocuklar, Edirne ıslahha
nesinde oyun ve beden terbiyesile 
meşgul edilecekler ve en 7Jyade ru
hi terbiyelerine ,.c cürümlerini u
nutmalarına c:alışılacakhr. 





KADINLAR. Kan~erme . 
6 - & O N T E L G R ' 19 - 1 lklncite,rln 831 .. 

~iCi 
. . . . Suretıyle Tedavı 

S 1 N 1 R L 1 D 1 R L E R V E .. ? Sovyct Hematoloji enstitüsü di • 

ÇABUK l"HTl'VARLARLAR rektörü Dr. Bagdasarov, Tass muha-
• birine aşağıdaki izahatı vermiştir: 

Yirminci asnn modası 
SİNİRDIRI 

cAkademi azasından Bogometz, 
kan verme ile yalnız kayıpların yer
lerinin doldurulması değil, fakat ay
ni zamanda uzuvların hayati faali
yetlerinin fazlalaştırılmasının da ka
bil olduğunJ isbat eylemiş bulun • 
ınaktadır. Bu suretle, bütün hücey-

r-- y A z A N l reler ve kan veren uzviyetıer te -

1 nemmüv evlemekte ve bu kan ver -
N U S R E T S A F A C O Ş K U N me ameliy.esi, umumi teda\•i usulü 

.........___-------- --- - -------·--------- halinde kullanılabilmektedir. 
l{oınşumun g lini arar.ıra buhran 

l:C'~irır. Eline gc>çırdiği , tabak, ça -
ııak \ ·b· d"" t""kl · tıı 1 ·aza gı ı yere uş u en za-
k an 1,ıka:dıkları seslerle konu 

.0rıışuyu ayağa kaldıracak nesneler, 
k carrıa, çerçeveye, umumiyetle de 
b a>:nanasının başına sa\•urur. Scıbc-
nı sorarız: 
- Sinir!. derler, 

~Sırtını bizim eve dayamış olan 
ho l>c:!:inde (Ya hafız) lc\·hası asılı aşı 

Yalı konak yavrusundan hazari 
Hatıb garib s sler gelir. Fenalık ge -
~r~n bır insana has geyirtile.:: bütün 

1 ahalieyı tutar. Merak ederju1. Şöy-

Bu alimin nazariyesi üzerinde ça
lışan Kiev'li profesör Zukov, kan 
verme ile, skarlatinden had bir su • 
rette hasta çocuklan tamamiyle iyi 
etmiştir. 

Enstitümüz, vahim yanıklar, had 
romatizma ve tifo vnk'alarında mu • 
vaffakiyetlc knn verme ameliyesine 
baş vurmaktadır. 

-----.........-

Si"NEMA 7 , 
ıl 

• Seyyar 
Tiyatro 
Cambaz 
Ve Dansözü 

~ 
Olympe 
Branda 
Nasıl yıldız 

oldu? 

• • • 
Freddi derıer: 

1\ .._ :Evin kızı .. Zavallının siniri var. 
tasıra buhran geçiriyor. 

d \'akın akrabamdan bir bayan mi
~sinden rahatsız .. gitmediği dok -
/' i~rnediği ilaç kalmadı. Beş sene
b~ ?ir gün rahat yüzü gördüğünü 

Kan zehirlenmesi, abse ve atomik 
yaralar vak'alarında da, profesör 
Spasokukotzki'nin metodu ile, mu -
kabil gruptan hafif mikdnrda kan 
\·erme ameliyesi, çok iyi neticeler 
vermekte ve hastalıklar iyileşmek -
tedir. 

Tababetin mühim muvaffakiyet -
!erinden biri de, kana enstitümüz ta
rafından yapılan bir mayi knrışti -
rılması suretiyle, bu kanın iki ila ü~ 
hafta muhafazasıdır. 

t Bartoloma-
4~., sinin 

ı rtüyorum. Nihayet şöyle dediler: 
'ıı.._ Sinir!. .Asab bozukluğu mideye 

tu:ror!. ' 
ltt Ceçenl~rde bir kadın kocasının, 
btıracak başka uzvu yokmuş gibi, 
d tnunu ısırdı. Sonra karakolda ifa-
e Verirken: 

tıi' Ben sinirli bir kadınım, ne yap-
n~ı bilmiyorum! dedi. 

fı •r çok kadınlar tanırım, düşer 
llırakkadak bayılırlar. Sebebini ara
~o~~ içi:ı kafanızı yormağa lüzum 

; Sinirli taze!. 
lıeb ıne bir çok kadınlar bilirim. Se
ları Yok iken hınçkıra kınçkıra ağ
h a. \'ahud bir gülmedir tutturur
«!' ··ı ~. ' gu erler, gülerler .. Rotatife ta -
dı~ış bir bobin gibi bu gülmenin ar
tıa CU-kası kesilmez. Münasebetli, mü
~~betsiz, nezaket1i, nezaketsiz gii-

~r, .tabii hemen anladınız, bu da: 
ınırı dir 

Sı · 1 ?lır ncıdir? 
da lalk lisanında vücudumuzu baş
de~ı aşağı ören ma\•i damarlara sinir 
ı.. r. Cenabı hak erkek kullarını 
"ll s· 
l'lıa 1

nir denen ince. borucuklardan 

OoktOr Pro fe sör F e hred din Enstitümüzün, bugün 60 büyük şu-
Ker im Göko y besi \'e 600 e yakın J...iiçük şubesi • Bu kadar derin bir zekayı, bu ka

dar yorulmak bilmiyen enerjiyi kü
çük vücuduna nnsıl sığdırdığına da
ima Ş3~dığım Fahreddin Kerim de 
aynen el bombası gibidir. Fakat te -
sir sahası el bombası gibi yüz met
relik değil, radyodan hastahaneye, 
hastahaneden mmıyenehaneyc, mu
ayenehaneden, üniversiteye, i.iniver
siteden Yeşil Aya, Yeşil Aydan kim 
bilir benim bilmediğim n<:>relere ka
dar geniş ve şümullüdür. 
Üstndı geçen glin öğle üzeri mua

yenehanesinde buldum. Niçin böyle 
münasebetsiz zaman seçtin demeyi -
niz. Ben vizitesi iiç lira olan ve her 
saatinde bekleme odaSlnda hasta a
dedi ondan aşağı düşmiyen bir dok
toru iş zamanında rahatsız edecek 
kadar münasebetsiz değilimdir?. 
Karşısına geçtiğim zaman sordu: 
- Hayırola?. 

- Üstadım, şu kadınlar niçın si -
nirlid:rler?. 

Gi.ildii: 

vardır. Bu rakamlar, 1932 senesine 
nazaran yirmi misli daha büyüktür. 

!
Enstitümüz, son beş sene içinde 20 
bin doktora kan verme rnetodlarmı 
öğretmiştir. 1932 senesinde 730 lit -1 
relik kan verilmişti. Geçen sene ise, 
kan \·erme ameliyelerinde 10,000 lit
re kan kullanılmıştır. 

İCAD FİKRİ YAŞA BAKMIYOR -

r>: e\'·yorktaki keşif beratları daire
sine basit olduğu kadar akıllıca imal 
edilmış bir elbise askısı modeli tev

dı di edilmiştir. Bunu tetkik eden 
miıte-haSöıslar o kadar beğenmişler 
ki, mucidini, bizzat tebrik etmek ü
zere, da\•et etmişlerdir. 

M y rna Loy yen ı b ir filme nezırıanmaktaaır. Eşsiz 
y ıldızın her fllmlnd e g ö rülen güzelllk ve s.~not ~aDlll· 
yetin i b u filmin de d e görecegınız şuphesızdir. 

Gele gele kim gelse beğenirsiniz? 
Sekiz yaşında bir çocuk! .. 

Beyaz perdede seyrine doyamadı
ğımız güzel yıldızların mazileri hak· 

::::9 

mektir. Kad~~da biraz da sinir la - ıdmlarm sinirleri erkeklerden fazla· 
zımdır. Bu onun lazım gavri müfa - dır. 

rikıdır. · Fakat Bundan erkekler bir hissei 
- Ne diyorsunuz?. iftihar çıkarmasınlar.. . . . . 
- E\·et.. fakat, sinir de vardır ki Yirminci asır insanları sınır ıtıba· 

kında bir çok yazılar okuduk. Dik • 
kat ettinizse bunların hepsi için ya 
tezgfıhtarl1k veya buna benzer mes
lekten yetişmiş denirdi. Şimdi yeni 
bir yıldız da~a beyaz perdeden ruh
larımıza hükmetmiye başladı. Bu 
yıldız muhakkak ki bugünkü mev -
kiden çok aşağı bir hayat geçirerek 

- ·-
iki kız 
Kardeşi 

Holivuda 
Gidiyor lar 

• • 
pe sinemanın ıorluklanna mukabil 
ferahlığını da düşündü. Kendisine 
büyük bir ucretle mukavele yapması 
teklif edilmişti. 
Kısa bir zaman sonra onu (Mad -

ridden kalkan son tren), (Denizlere 
mev'ud ruhlar), Haydutlar) filim -
lerinde gördük. 
Şimdi Olympe cambazlığını, dan

sözlüğünü mazide bırakarak yıldız 
olarak film semasında yükseliyor. 

diSihrurn bırakmış değildir. Aynen 
tı~ı ~ahlukat gibi erkeklerin de si
dıtııerı \'ardır. Amma bu sinirler ka
~ı~rda olduğu gibi cam çerçeve 
lıb bak, tabak, çanak fırlatmak, ayı
gati ayılmak, ağlayıb, gülmek, gibi 
~. ~ tezahüratta bulunmazlar. P~
'llı' Unun sebebi nedir?. Madem ki 
tas:''. d.ediğimiı bu yeşil ile mavi a
lar 

1kı rengin şeffaf derimizden dı
\ııı ~ \r\ırduğu dam:ırlar aynen Hav • 
~ili} tzlarında olduğu gibi Adem o -

- Tehlikc>li bir sual.. Dedi sonra 
neden kadınlar, sinirlidir de erkek
ler değildir, diye devam etti. 

tahammül olmaz, çekilmez, eYin hu- rile Havva neslinden aşağı kalmı : 
zurunu ıhla! eder. Ailenin sükuneti- yor. 

HOLİVUD YOLUNDA 
yıldız olmuştur. cDavid Kooperatif> rolünde mu -

ni bozar. Hastalık derecesine gelir, - Harbden sonra insanların sinir- Fakat onun artistliğe heves et .. vaffak olarak büyük bir şöhret ka -

lt?rında da var. O halde .. niçin?. 
tıe cı'rar edelim ki, bu niçine ne siz, 
~'O.i)e °h<:n bir cevab verebiliriz. Ve -

......_ 
0 halde bana elinizi . 

....._Nereye mi, diyorsunuz?. 
~•.t l>rofesör Fahreddin Kerim'e .. 
~Ur~ bu merakımızı ancak boyu 
tı<1c · fakat adı, şanı büyük doktor 

r bilir. 

llcn * 
tıt0r ~değı:-rli sinir mü tehassısımız 
b;ı ı~sor 'Fahreddin Kerimi el bom
~tit ha ~nzetirim. Görmüşsünüz -
~cı at elki, el bombaları elma k~dar 
~rı111 kestanesi gibi bir şeydir. In -
tii ıtı bu Yumruk kndar demir par
~ttııın Yüzlerce kişiye ölüm hapı 
bıı~ tacak kadar büvük isler yapa -
1~lU~~e inanacağı~ gcl~ez. Fakat 

81 h'ıeydanda. 

Niçin sinirliliği kadınlara hasre

diyorsunuz?. Zorla kadınlarla mü -
nakaşaya ve yahut onların sempati
sini kaybcttirmcğc mi karar verdi
niz? Maamafih azızim yirminci as -
rın modası sinirdir. 

- Yaa! .. Bak ben bunu tahmin e
dememiştim. Demek sinir de bir mo
da .. Öyle ya! btitiin kadınlarda ol
duğuna göre .. 

- Dünya harbinden sonra kadın
da da, erkekde de sinir arttı. Fakat 
bir hakikati söylemiş olmak için. me
sel:xri teşrih edecek olursak kadın -
lar hiç şüphesiz sinirde Adem oJ::JUl
Jarma galebe çalarlar. Yine bir ha • 
kikati itiraf edelim: Sinirsiz kadın 
olamaz. Sinirsiz kadın demek güneş
siz diinya demektir. 

- Aman üstadım, ne diyorsuunz? 

lSinirli kadın bilakis bir cehennem 
azabı değil mi?. 

Ne dersiniz, aziz okuyucularım: 
Sinir doktorunun bu geniş hüsnü ni
yetine şaşmakta hakklı değil miyim? 

F.ahreddin Kerim de\'am ediyor: 
- Çünkü .. siniri olmıyan bir ka -

dm tasavvur etmek, demek gece ve 
gündüz mefhumunu inkar etmek de-

ontı da tedavi etmek lazımdır. leri bozuldu dediniz, neden acaba?. 
- Peki, kadınlar niçin sinirlidir- - Neden olacak, dünyanın çivisi 

' 

? yerinden oynadı. Huzuru alem bo • er .. 
- B!..t tabiatin kendilerine olan he- zuldu. Yaşama şartları ağırlaştı. Si

diyesL kadın tab'an hassasdır. Bu nirler mütemadiyen gerildi. Bu te
hassasiyet fizyolojıktir. Pisiko!oji - razi bu kadar sikleti çekemiyor. Me
de ölçülmü~tür. Şu halde hassas olan deniyet ilerledikce ihtiyaclar çoğa
ve buluttan nem kapan mahllıklar, lıyor, çoğaldıkca da giderilemiyor. 
her hadise karşısında (dokunma ba- Gideremeyince de sinirlerin gergin· 
na. küstüm sana!) nebnti, otları gibi !iği o nisbette artıyor. Dava basit. .. 
reaksiyon verirler. Nedcın kızacağı- Sinirden bahsederken aklıma gel-
nı, neden ineileceğini bilemezsiniz. di. Bilmem, bu mevzuun da sinirle 

alakası var mı?.. Değerli profesÖ!'e 
Bir dot~ım bin ah dinle kcisei fağfur- sordum: 

dant - Acaba kadınlar niçin çabuk ih-
demiş şair .. Hakikaten kadın, fağ • tiyarlar?. 

fur kaS<:dir. Zeki gözlerini yüzüme dikdi. Bu 
Bizi yerimi7.den oynatmıyacak. kı - bakışda : 

lımızı kıpırdatmıyacak bir hadise - Anlaşılan sen benim başıma iş 
onlarda bir sinir fırtınası yaratabi - açacaksın diyen bir mana vardı. 
lir Odada uçan bir sinek, kazara i- - Hanımlar, niçin çabuk ihtiyar
çeri giren bir arı, daha ne misaller lar. Bir dava var k i, kadınlar da
ararsanız, batıl Hikadlar, telkinler, ha çok yaşıyorlar. 
onları çileden çıkarır. - Bu telakki meselesi üstadım. 

- Bütün bu tezahürlerin yalnız Mesela gelinlere göre kaynaanlar 
kadında olmasının sebebi?. du dünyaya kazık kakmıştır sanki. 

- Tabiatin hediyesi dedim ya!. Profesör gülümseyor \'e devam e-
Bir kere insan denilen mahhikda be- diyor: 
yin, muhitten gelen sinirler, hele bir 
takım sinirler vardır ki, onlar büs -
bütün gayri iradidir. Sistem sempa
tik \'e para sempatik dediğimiz si -
nir cephesi ki iç bezleri ifrazatı, bun: 
lar içinde yumurtalıklardan tutu • 

- Bazı kadınlar da var. Kolay ko
lay ihtiyarlamıyor. İhtiyarlık mese
lesi, sinir \•e gudde meselesidir. Bi
raz evvel söylediğim gibi guddele -
rini iyi kullanamıyan, vücudunu 
sopradan mahrum eden, gıdasını iyi 
tanzim edcmiycnler çabuk ihtiyar
Jarlar. Bunun için tabiatin bu ek!'ik 

nuz da bütün dahili guddelerimizin 
çalışması sinir üzerinde hakimdir 
Barsaklar az çalışır, hırçınlık yapar. 
Fazla çalışır, zayıflık vücude geti • 
rir. Yine sinir manzumesini bozar. 

ınesi satıcılık ederken uyanan his
lerile <leğil, doğuşunda kendisine 
h~diye edilen cambazlık ve dansöz
lük zamanında oldu. 

tarafını sporla, sıhhi yaşama şerai • Olympc Branda daha küçük yaş-

Biraz da bizde çocukluktan iti • 
haren kadınlarımızda bu bezlerin 
faaliyetlerini iyi tanzim edememek 
hatası rol oynuyor. Bundan dolayı 
sinir işlerinde, uzviyetin iç bez1eri 
ürünleri dediğimiz, dahili ifraz gud
deleri mahsı.ılleri çok mühim rol oy
nar. Şu adi barsaklar bile .. Kadınlar 
umumiyetle kabızdırlar. 

tile pekala taviz edebilirler. Sözü u- ta alkışlanmıya, takdir toplamıya a
zatmağa ne hacet, iş yaratılış ve lışmıştı. 

gudde meselcısi .. Fakat siz dünyada Wally kardeşler onu himaye edi -
ihtiyarlığı kabul eden kaç. kadın gör· yorlardı. Bir gün onun bu sahada 
dünüz de böyle suali soruyorsunuz? ka1.andığı muvaffakiyete cBahriye -

- Hiç!. lim:. ismi verilen danslarile topladı-
- Hele bugün bedii cerrahiden tu- ğı takdirleri de ilave etti. O zaman 

tunuz da bu kadar güzellik enstitülc- çok küçiik yaşda olan Olympc Por
ri ne güne duruyor ve her ihtiyarın tönerinin refakatinde Amerikada 
g~nlünde de daima kendi genelik şöhret kazanmıya başladı. Bu kadar 
hülyasının yaşadığım ve kendisini muvaffakiyet onu tatmin ediyordu. 
kendi istediği şekilde gösteren ay - Fakat Holivud, sinema iılemine yeni 

~ 
t() f 

esör Fahreddin K erim m ı ıharr ır ı mız ıe be re b e t 

Ben diyorum ki muntazam suret
te barsakları iş1emiyen bir insan si
nirli olur. Bunun için bütün dünya 
üzerinde yaratılş noktasından ka • 

1 na arıyan]ar olduğunu bilmiyor mu- bir yıldız daha lıc>diyc etmeyi fırsat 

ı 
sun uz!.. bildi. 

NUSRET SAFA COŞKUN Zaten bu işlerde pişkin olan Olym-

zanan Frcddi Bartolomevin iki kız 
kardeşi vardır. Bunlar bir manastır
da pansiyoner idiler. Son gelen sine
ma gazetelerinde Freddinin Ebevey
ni tarafından Holivuda gitmelerine 
karar verilen Eiten \'C Hildodan pek 
fazla bahsetmektedirler. İşin garip 
tarafı Freddi ilk zamanlarda artist
liğe heves ettiği için anası ve babası 
tarafından terkedilmişti. 
•• •• • • •• •••• •••• • •••• • • • •••• ••• • • • • ••••••• ••••• • • • • •• 1 •• , ' Her yerde ve her 

zaman soğu~a karşı 

TABi f KANYAK 
Son sahifedeki 

lllnı okuyunuz. ..................... 
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Balodan, çaydan başka lngiitereden 
düşüncesi olmıyan kızlar Avusturalyaya 

( 4 i!ncıJ say/ adan clevam l ( 4 Oncr1 $ahl/ede11 tlıoam) 

bır ev kurabilecek paraya sahip bu- Çünkü insan acizdir. Bunu saklama
lunrnalıdır. Tabii bu da şimdiki ğa lüzum var mı?. Nihayet Atina is-

. 

IAKŞAMCILARl 
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i tikametini tutmuş ve pazar sabahı geneler için yirmi beş yaşından ev • Y 
vcl kabil değildir. • saat 9,20 de oraya varmış ise de tek- azan : 

[Es ı<i b ir akşamcının detterınoen .f 

Osman Cemal KaYQ.!!! 
Bu iktısadi zorluklar, cinsi arzu - rar gayret ve kuvvetini toplıyarak -

1 trcümo • • 

Meyhaneye postu 
şair: Remzi 

seren 
baba! 

bir 

Saraç hanına gelen şairler, çakıntı 
rakı içerlerken söyledikleri kıtalar!, 
gazelleri, beyit ve mısraları eller d 

duvarlara yazarlardı. 

Bu bahse temas eden bir yazısın
d üstad Ahm~t Rasim diyor ki : 
cKuvvei şiiriyenin kimde az, kimde 
çok olduğunu gösterecek imtihanı 

zımnilerden biıi de müşterek gazel 
\ eya kıt'a söylemekti. Bazan şarkı 
ve. rübai söylenir idiyse de, en mü
himmi gazel ve kıt'a idL Müşterek 
kaside ,.e medhiye ve naatlerc tcsa-

duf etmedim amma hicviyeler gör
di.ım. Odalarla kıraathaneler, bira
haneler birer imtihan mahalli icliy
se de bu işe en ziyade meyhaneler 
cilvegiıh olrdu. Mübdii, evvele
mırde birinci mısraı yapmış bulu -
nurdu. 
~Bu hususta Andelip, Müstecabi 

zade, M<.>hmet Celal, Faik Reşat ile
ri giderlerdi. İlk mısraı söyleyecek 

o'an veyahut arkadaş1an evvel e • 
mirde kağıtla kurşun kalemi çıka
rırlar, taş masa üzerine koyarlar, 
Dökülen su veya rakı damlalarından 
kağıdın ıslanıp yazıların okunmaz 
bir hale geldiği çok olurdu. Fakat 
kafalar kızıştıkça hafızaya da cila 
geldiğinden o anda nisyan mülahaza 
olunamazdı. 

Farzedin ki birinci mısraı (Ande
Hp) bulmuş olsun. gayet müte\·azı 
olduğu halde siması derhal yabancı 
bır gururla değişir, gözleri parlardı. 
İ·te bu iltima, mısram doğduğuna 
ii'arcttir. Zılam içinde tulü eden bu 
mısra, şairin tnrzı inşadına muvafık 

bir tavırla okunur, yazılırdı. Mesela 
Andelip: 

re halin varsa gör ey dil usandım 
gayri senden ben 

Dedi mi, derhal baş tarafına ismi
nm ilk harfi olan bir (A) konarak 
mısra kağıda intikal eder. Karşısın-

dakini ikinci mısram kaygusu alır
d t:zun düşünmek acemiliğe, zaykı 
i hJmata, tenkii karihaya hamlolu-

r urciu. Şayanı tokdir olan iştirak, 
bıı inci mısram yazılıp bitmesini mü
L:.1kıp kağıdı kendine çekerek : 

M. (Kederden, si1ıirlerden, tüken-
mez derdii mihnetten) 

i yazabilmekti. Üçüncü var ise epey
~ zaman kazanmış olacağından on
daki müddeti sünuh bittabi seri o
lurdu. Onun için üçüncüler pek ge
cıkmezlerdi. O da mesela : 

C. ( Bü.tıin hulyayı vııslunla döker 
hunabe çeşmim) 

i fırlatırdı. Dördüncü yoksa, birinci, 
dorduncü mısraı ihzara koyulur, 
bunda biraz matraba1lık olurdu. 
Bırinci ekseriya iki mısraı yolda 
yapmış bulunur, yahut nazım mev
r.uunun kederli, elemli olacağını bil-

dıği için ilk mısraı müteakıp ikinci
nin kafiyesine dikkat ederek kendi 
kafiyesini bulur bulmaz davranırdı . 
Dördüncü varsa işi pek ziyade ko -

L:::: mz:z 

Tefrika No. : 14 

Iaylaşmış olduğundan üç arkadaşını 
bekletmez: 

F. (Tahammül eylemek mii§kül, bü
tün gün nalevü şiven) 

I 

Deyip kestirip atardı. Bunun en 
komiği, perşembe günü çıkan bir ri
salede : cMehiri ~aramızdan Ande· 
lip, Müsfucabi zade İsmet, Celal Bey
lerle Faik Reşnt Beyin müştereken 
tanzim eyledikl~i . kıt'ai ranadırı. 
ibaresile arayişbahşi sahifei intıba 
alınası idi ! Şair ba~ birer mısra 
düşen bu kıt'anın mahiyet ve kıy -
meti mafınide değil, sür'ati terkibin
de olmakla bazan cMüştereken> kay
dının evv-eline cbil'irticah de yapış
tırılırdı. Daha komiği dördünün de 
kıt'ayı kopye ederek gittikleri yer
de ayrı ayrı neşretmeleri idb 

Bu yıllarda Saraç hanının meşhur 
simalarından birisi de (Remzi baba) 
imiş. Hacı Bey onu çok sever. oda 
tutar, sildirir, süpürtür, şiltesini attı
rır, dükkanda yedirir, içirir, sızarsa 
başının altına yastık koydurur, pa· 
ra verir, hasta olursa baktırırmış. 

Babam diyo rki : 
- cRemzi baba şairdi. Acemler 

gibi giyinirdi. Gözleri sönük, kalın 
kırçıl uzun kaşlarla örtülmüştü. Yü
zü siyaha maildi. Sesi kısık ve pil -
rüzlü idi.Omuzları çökük, öne mey
yal, ağır ağır yürürdü. Rasimle Sa
raç hanına gittiğimiz zaman, bahçe
ye bakan köşede, sağdaki tezgahın 
karşısında bulurduk. Daima orada 
otururdu. Çok severdi bizi... Ne za
man gitsek yeni söylediği gazelleri
ni kıt'alarını okurdu. Fakat bunların 

' çoğu hezcliyat kabilinden şeylerdi. 

Fatihte oturduğu handan kendisini 
kovan Abdurrahman adındaki han
cıyı hiciv için söylediği: 

Handan nıcııi taşra sa1arsaıı men 
incimcm 

Ceddin çı1-:(lrdı ceddimi darüsse -
lamdan 

Hemııamın urdıı Haydara mihrap 
içinde tiğ 

Hav/etmedi Hudavii Rasulü imam· 
dan 

Beyitlerile başlayan kasidesini ne 
zaman buluşsak, bize okumaktan 
zevk duyar, mahzuz olurdu. Fakat 
kasidenin bu iki beytinden başkası 
hafızava emanet edilemiyecek dere-

" 
cede müstehcendi.> 
Hacı Bey, şiire çok meraklı bir a• 

damdı. Meyhoneye gelen şairlerin, 

çakıntı esnasında söyledikleri kıt'a
ları, gazelleri, mısra ve beyitleri du
vara yazar, yahut eser sahiplerine 
yazdırırdı. 

Ben, Muallim Naci'nin, Andelibin. 
Mehmet Celiılin bir çok şiirlerini Sa
raç hanının duvarlarında okudum. 
Ta 26, 27 yıl e\•vel... Bunların bazı

ları sahiplerinin el yazılarilc yazıl
mış şeylerdi. 

(Devamı var) 

lnrla onları meşru bir şekilde tat • bir saat sonra tekr:r yoluna koyul -
min etmek şekil arasında derin boş· m~ştur. Artık yagmur, bulutlara 

ragmen Roma yolunu tutmak lıizım-luklar açmıştır. . . 
G b . adam için bütün mes'u- ıdı. Jan Baten Ingıltereden sonra 

ene ır , 34 d N 1' 1 • f Tekrar l . ı· "..,..r·nc alamadıktan sonra aşk • 5 e apo ıye nm.~ ır. 
ıye ı u ..... ı lk a· . l b'l k . 'n dinlen meselelerine büyük ehemmiyet ver- en mı top ı~·a ı me ıçı . -

mek doğru değildir. Biraz evvel bah- imek ihtiyacıle ~apolıde bU: gece 
tt ·x.- · J:artlar temin edilmeden ıkalmıştır. Dcvrcsı sabah, yanı pa -

se ı6ımız '\" . .. .. t 5 26 d J Baten 
evlenen geneler bu evlilik hayatın - zartesı gunu saa • . a. an 
d k b k yıpranıyor ve çok ça- tekrar hareketle Napolının semasm
b~:obe;ain~ik göstcriyo:ıar. Bu hal da uçınıya başlamış, fakat .. tekrar 

· g k ~ k · f' ge _ fırtına ile karşılaşarak bu mucadele s~adcti \'C yuvayı yı maga a ı 5 saat 26 dakika sürmüştür. Saat 

lıy~~~c kızın koruması icab eden bir 10,52 de :Marsilyaya gc:er:k 1 ~·27 
•d E k' b' .. z de oradan hareket etınıştır. Dogru gene kızlık şartı var ır. s ı ır so . t J Baten 

d B' gene kız herkesin sev - Ingiltercye varmış ır: an 
var ır. c ır . d' k d h m ta'-·'-·are se 
gilisı olabilir. Lakin kimsenin karısı şım ı~e. a ar şu m'..l ı J.; -

olamaz.• Hakikaten gene yaşta aşk ferler~nı yapmıştır: . . -
işlerine başlıyan kızlarda görülen İngıltere. - Avustural) a. 5 gun, 21 

. .. be .. b' kekle 1 saat. 3 dakıka. hır hal, yvnı, uç ş gun ır er ~ 
1 

ı ·ıt 
5 

.. 16 
sevişip onu terkederek başka bir er- Avustura ?'a - ngı ere: gun, 

~ . k b' nu da ı saat, 16 dakıka. kege gıtme ve ıraz sonra o İ y . z l" d. 11 gün ı 
değiştirmek hali kendileri için fena ngil_tere ~ em e an · ' 

. d B · saat 2o dakıka. bir netıee doğurmakta ır. u vazı· t ' .
1 

B ·ı . 2 gü 13 sa-
'yetteki kızlar fena şöhret kazanır ngı ter~ • rezı ya. n, 

ve dolayısiyle koca bulamazlar. at,BlO 1dakıkab.. . . . 
193

1) de ikinci 
b. 1 . kı un arın ınncısı ~ . • 

Uzun zaman ır ge.nc e scvış:n - si 934 de, di 'ferleri de 1935 de yapıl-
zın onunla cvleıımeyıp başka bır de- g 
. b ğl h' b' . mıştır. lıkanlıya a, anması ıç ır cemı - B f k' raffaki"vetile Jan 

h .... 1 E k kl d 0 u se er n mu' J 

yette oş goru c~c~. r e _er e Bııten tayyarecilik' iileminde yeni-
kıza karşı derhal ıtımatsızlık uya - den büyük bir şöhret daha kazan -
ru~ t 

Öyle ise evlenecek vaziyete gel. - mış ır. 222!!1 

meden evvel geneler ne yapmalıdır? çin evvelden çalışmağı, hayatla mü
Tek bir yol vardır: O da kabil oldu- cadele etmeği öğrenmek her gene 
ğu kad r cinsi arzulara gem vurmak. kızın vazifesi olmalıdır. Hem unut -
Bu da her halde kolay bir iş değil - mamalı ki bu asırda her şeyi koca -
dir. Fakat imkansız da değildir. dan beklemek bir kadın için zillet -
Gene adam mümkün mertebe cinsi tir. Bu asırda evde kadının vaziyeti 
düşüncelerden uzak kalmağa çalış- erkeğinkinden daha ehemmiyetli -
malıdır. Okumak, spor en iyi \•ası - dir. Lüzumunda dışarıda çalışmasını 
talardır. Eğer bunlan yapamıyorsa bilen kadın ayni zamanda yardıma 
kendini san'ate vermeli, onda ilerle- ihtiyac göstermeden e,· işlerini yap
meğe çalışmalıdır. Gene kızlarla masını, fenni şekilde çocuğa bakma
yalnız buluşmak tehlikelidir. Ailece sını ev idaresini bilmelidir. Yoksa 
tanılan toplantıların zararı yoktur. balodan baloya, çaydan çaya gitmek
En hararetli çağda danstan imtina ten başka bir şey düşünmiyen bir 
etmelidir. Dans asrımızın en büyük kadın hiç bir zaman bir yuvayı mes-
hnsta hklarından biridir. ud edemez. 

Gene kızlar da evde oturup koca Son söz olarak gcnclere tavsiyem 
beklemekten ziyade bilgilerini art - şudur: Evlenirken hiç bir zaman a -
tırmağa kabil de 1ilse bir iş bulmağa celeci olmavmız. Makul bir tecrübe 
uğraşmalıdırlar. devTesini ~utlaka geçirmelisiniz. 

is buldukları takdirde para arttır- Çünkü sırf cinsi aşklar üzerine ku
mak birinci düşünceleri olmalıdır. rulan izdivaclar iyi netice veremez. 
İnsan istikbalde ne olacağını kesti - Az bir zaman sonra ihtiraslar üzeri
remez. Evlilik hayatında ge1ecek bir ne kül serpilmeğe başlayınca bir za
facin gene kadını hayata atıp çalış- manlar diinyada eşi bulunmıyan sev
mağa ve çocuklarını beslemeğe mec- giliniz size di.inyanın en müz'ic insa-
bür etmiycc"ği ne malUm? Onun i- nı görünür. 

..... \ \· ~.4,:_ ..... ~ ' :~·- - .. · ~ . : ' .. t._•ı.ı _,~· . ~/:" 

=PASTiL FOR --
f Bu berbat havalarda sizi öksürükten, nezle ~I 

ve bronşitten koruyacak yegane ilaçtır. 

Pastil For 
Hançereyi temizf iyerek 
öksürüğü geçirir, göğü
se rahatlık verir, ses kı
sıkhğını, nezleyi izale 
eder ve · ağızdaki fena 

kokuları da alır. 

Pastil -For Kullanınız 
Bombayda bütün ihtilalleri bastıran 
\'C en esrarengiz adamları takip edip 
derhal izlerini bulan insanlar ken
di hizmetlerinde çalışan bir hizmet
çınin mahiyetini de pekala bilirler .. 
musterıh olunuz ! 16'6'1CASUS 

i Numarah i 
tiı•tt •••tuıııııuıtıuıııuııııııııii 

- Her zaman .. , 
- Kolonel Vuts ne iılemde? 

Naktecıen : CelAJ Cengiz 

büyük bir itimatsızlık içindeyim ve 
yine de bu itimatsızlığım devam et
mektedir. Evvela beni, bw1dan son
ra, daima Kolonel Vuts ismile çağı
rınız. Saniyen, bu çocuk hakkında
ki şüphelerimi iz.har etmeme de mü
saade ediniz. 

Hintli hizmetçi yanımızdan uzak
laştığı zaman, Dombay Valisi bana, 
birkaç gün evvel bastırılan büyük 
ıhtilal hakkında şu kısa izahatı ver
di: 

Baskın şeklini alan bu ani içtimaı 
dağıtmak için, derhal, mitralyoz ta
burunun faaliyete geçmesini ve şeh
rin dört tarafından mütecavizlere a
teş edilmesini emrettim. Müsademe 
iki gün devam etti. Dükkanlar ve fı
rınlar açılmadı. Birkısım halk aç ve 
susuz kaldı .. Fakat ihtilalciler resmi 
dairelere hücum ederek her tarafı 
yıkıp yaktılar... Kırk sekiz saatten 
evvel asayişi takrir ,.e iade etmiye 
muvaffak olamadık. Müşevvıklcri 
birer birer yakalayıp kurşuna diz -
dik!.. 

- Bu sualin cevabını, biz de, b iz-
zat sizden bekliyoruz ! 

- Yani benden .. öyle mi? 
- Tabii... 
Bu esnada, yemek masasında ser

vıs yapan bir genç Hintli aramızda 
dolasrnıya başlamıştı. 
Vali, yavaşça kulagıma fısıldadı: 

- İşte bu gelen yabancıdır. 
Ben de kulağına eğilerek : 
- Sakın, eddim, bu çocuk (Siyah 

s plı hançcrliler komitesi) ne men-
sup olmasın?.. . 

Hayretle yüzüme baktılar : 
- Buyurunuz, sizi dinliyoruz! 
Benim fazla söyleyecek sözüm 

yoktu, kısaca dedim ki : 
- Bu Hintli çocuğun bakışlarını 

beğenmedim ... Ve öyle zannederim 
ki. o da benim geldiğimden memnun 
kalmadı. 

- İki Hintli geçenlerde bir zabi
timizi yaralamışlardı. Mütecavizleri 
divanıharbe verdik ve üç gün zar
fında, divanıharp tarafından veri -
len idam kararı üzerine iki Hintli 
derhal idam edildi. 

Halbuki, lJınlar gizli gizli faali
yette bulunan (Hint ihtilfil komite
si) ne meıısubmuştar. Yaptığımız 
Uıhkiknt miisbet bir netice vermedi. 

İdam edilen bu iki gençten başka 
hiç bir kimsenin izini elde etmek 
kabil olmadı. 

Valinin izahatın ı dikkatle dinle
dim. Demek ki, ihtilal ancak iki gün 
devam etmiş ve müşevvikler kurşu
na dizilmişti. 

Yemekten kalktık. 
Merdiven başında, tekrar, Hintll 

hizmetçi ile karşılaşmıştım. 
Yürüdüm ... 

Hintli arkamdan geliyordu. Gö -
zümün ucile baktım ve kendi ken -
dime derhal, şu hükmü verdim : 

- Fahreddin Kerim'e -

- Ön Söz -
r k v b" "ld" Z t kırk el ı ucagına uzu um. a en iı• 

yıl önceki, o zamanın çocukları ~ıl> 
[ Yeşil Ay'cılar: !er, geceleri nelerden korkmaz 
- İçmeyin şn zıkkımı, çünkü dam- ki .. . 

• 'defi lası zıyandır! Cinlerden korkardık, perı 
Derler. Fa1\at, bütün ~~.~yad':Jci korkardık, hortlaktan korkatıJ;: 

)''"" ö , • cıı:ıt içki dii-~anlarmm bu ogudlerme I dık 1·olyabaniden korkard 
karşılık olarak asrın modern ( nıer kesik başdan korkardık, umacı ,k, 
Hayyam) ları da;. . . . . korkardık, şeytandan ~rka.rd bO 

- İçin dostlar, ıçm, ıçkısı= haya - madıkaradan korkardık, çarşcırtı 
tın tadı, ttızıı yoktur! kansından korkardık, al karısında" 

1 korkardık ye~l sarıklı keçiden kor-Buyururlar. , v· ı;idt>fl 
!nsan bunlardan hangisine inana- kardık, yangın bağıran bek 'f" 

cağını §Q.§trıyor doğrusu! korkardık, kabakcı arabdan kork:s· 
Bundan bin bu kadar yıl öııce o 1 dık, susamcı bacıdan korkardık, sa· 

ı koskoca diı•amnm en başma: kici yalıudiden korkardık, torba deli 
k • kallı kör dilenciden korkardık, ' di· cElfı. ya eyyühessakL Edir ·esen ve l salilı, camisi var, minaresi yok!• ... 
na vilha> f.."O• 

ye kızdırdıkları Deli Salilıden 
sözlerini geçiren biiyük İran şairi kardık yılandan korkardık, aıcreb • 
(Hafız) 1ıer halde budalanın biri de: 'len 1:~rkardık, kertenkeleden ko;jj: 
ğildi. Değildi amma dünyanın eskı kardık hatta bazan solucandan .. rı 
ve ycııi bfüfüı içki düşmanları da müklü, böcek.den., 1.vıplumbağadtı; 
bof: adamlar değiller. Ötede (Hafız) kurbağadan ve 1ıatta ho§ 1ıoşdan. f 

I Oİayyam) (Epikür) ve daha bil. 1mt koço koçodan bile korkardık l 
mem kim: ı adetler 

Ne yapalım, o zaman arın Illıı, 
- içelim dostlar, içelim! övle idi, analarımız, babaları ft\ 
Diye bağırırlar; beride ( Krapelin) 1 k~mşu teyzelerimiz ve daha bill'O~ _ 

(Fon Kraft Ebing) (Mazhar Os • kimlerimiz, bizi boyuna böyle nkldı 
man) (Fahreddin Kerim gibi sinir !arına esen her şeyle korkuturıartıi~ 
akıl ve rııh lıekiınleri: Hele bu korkular geceleri bazan 

0
• 

- Zin1ıar, katresini ağ=ını.:a 1coy- davanılnmaz bir hal alır; odadan ~ • 
t ~ öd~ mayın, yanarsınız 1ıaaa. faya yalnız çıkamaz, çı:a:.sak 'JY' 

ldiye çırpınırlar. müz patlar, yine ters yuzune od 
1 Her iki cephenin adam.lan da dün- kaçardık. . ıeri 
yanın en tanınmış, en meşhur, en İşte bu bin bir korkunun biZc;ııt• 
gözde adamları ... Gelin de siz şimdi beklediği o sıralarda ben yalnız r -
çıkın işin içinden bakalım! hoş korkusu nedir? onu bilmiY0 
Eğer siz. şimdi içki 1ıakkında be • d 

. k UIU. ·dll.l'I 
nim kendi, ~aınimt fikrimı soraca Tam o gece lıerifci oğlu sokak·e- ' 
olursanız, ben size burada 1ıiç bir savurmaz ben ) ~~ 

• nfirayı savurur ••·" cevah vermiyeceğim; burada bıta · d h o"ğrendı'm. Anne 
raf kalacağım. Oııtın fenalık ya1ıut i -
yiliklerine, fayda veya ziyanlarına 

dair biitiiıı yazımın içinde de bir tek 
satır göremiycceksiniz. Ben (Ak -
şamcılar) diye tutmuş olduğum btı 
koskoca defterimde size yalnız bir 
çok içki alemlerinde yakından gör -
müş olduğıtm sahneleri, maceraları, 
biitiin tefarruatile anlatacağım. Ar
tık içkinin iyilik, yahut fenalıkları
nı. fayda yahut zararlarını siz1er, be
nim lm yazılarımın ar(1sından görür, 
bıılıır. çıkarır ve ona göre 1ıiikiimle -
rinizi verirsiniz.] 

• -1-

lçkl ve sorho, hakkın· 
deki ilk görgUler, ilk 

duyguJar 
İçki hakkında ilk duygum, ilk in

tıbaım, onun bende yaptığı ilk tesir 
şu olmuştu: 

Çocuktum; altı, yedi yaşında var, 
yoktum. Bir yaz gecesi, geç vakit e
vimizin önünden kulağımıza bir na
ra sesi geldi. 

- Aaaayt, yakarım haaaa! 
Ben, korkudan hemen annemin 

bir korku a a 
sordum· 

• 1 
- Kim o anne, Deli Salih mı. 
- Sarhoş oğlum, sarhoş! 

- Sarohş da kim? . 
1 

- Sarhoş deliden de beterdır· 
- Ne yapar, bizi keser mi? 
- Keser de biçer de .. · ğııt• 
Haydi ben şimdi annemin Jnıc~ o

dan karşıki sedirde uyuklamak 
lan babamın kucağına! ·bl 

gı 
Ne kadar olsa, babam annern 915,ı 

öyle kısarak boylu, bıyıksız, sak ,,11 b yır> 1 
değil; babam iri yapılı kalın ı 

gür sakallı, koskoca adam... h -t.ıfl 
O gece annemle babam sar J:ı -

ııyıı 
ne demek olduğunu benim an ç:J• 

t ıya bileceğim kadar bana anla m terı· 
Iıştılar ve sonunda da şôyle bır 
bihde bulundulardı: e<Jel'I 

- Sakın gündüzleri mahall seııl 
uzaklara gitme, böyle sarhoşlar 
yakalar, keserler! . rtı-'' 

Kimin haddine ki gündüzler• ıc· 
halleden uzaklara gidecek! hele 

9 

şam 

(Devam~ .. - .. - .. --
K 1 . • . . • ·· v ı bsff aşe erır ı 1 tesırını og,renen er 

diş, adale ağrılarını unuturlar 

HAsrAıJ NEZLE. KlRIKL IK, ROMATiZMA, GRiP, VE EMSALi 
f(" 

LARA. KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDiR 
1
,110-

RIP 'N'io ıo Terkibi ve . rdeki sür'at itibari le emsalsiz olan G J k ota.ıı 
lik ncııı ambalajl arını tercih ediniz. Geceleri tutaca 

aj;! rılara karşı ihtiya tlı bul unmuş olursunuz •• 
Ve .sonra, Hintlinin İngilizce bil

medığini öğrenerek, fırka kumanda
nına şu sözleri söyledim : 

- Ben Bombaya adımımı atarken 

Vali, yemek sofrasında şerefime, 
bir kadeh viski içeı·ken, endişemi i · 
zalc e tmek ister gibi görünerek: 

- Aziz d ostum Kolonel ! - dedi • 

Bir g0ce. bütlin sokaklara gizlice 
yapıştırılmış olan beyannameler ü
zerine, sabaha karşı lıalk caddeleri 
iloldurmıya başladı. 

-- Bu hizmetçı, gizli cemiyetin 
lın fiyesidir ... 

( Dcııamı t'aı·) 

..... , 
icabında günde 3 kaşe ahnab• 1 

1 ,,,~· 
1
fsim ve mark<ıya dk" at. Tilklitlerinden saktf1 tJ' .. _ .. _ .. _ 
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ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı 
ıı Bilumum tahlilaL Eminönü Emlak i 
ı h~etE~~~mHa~~nkası karşısında ı Macaı· mu h t e 1 iti - 3 

~miral Vasıf devam ediyor .. j~::;~~!;::.:ı istanbu!__m.~n~~~1~!.~1~r::~;;~ 
A 11 ah a Şk 1 na Zafer 1. m ,· z·ı bur· n umu z dan Beher çiftine tahmin edilen !iat so~;;,k~~r:'.1;!0~!~~ :::.~:rn~~~~ lgü~el bir ortasını sağiç gole ~hv?l 

460 kuru olan 61 000 ift kundura teliti İstanbul muhtelitini de 3-0 lettı. Macarlar bu go1un verd~gı ~": 
ş ' ç • ·· d gayretle nısıf sahaya verleşır gıbı 

t d • ı • d kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş- lycnmıye muvaffak oldu. Gunlcr en 1 ,, • a 1 oldulnr. Sağlı, sollu akınları bin ge 1 r me ıyen erı n ar asın tur. ihales.i 12/11/937 cu~a günü saati beri Macar takımı aleyhi~.e Y.~zı nn lmüşkülfıtla durduran bizim müda _ 
4 H . 15 tedir. Ilk teminat mıktan 14974 yazıları okuyan halk bugunku ma-

d.ğ. faa, topu bir türlü kaleden uzaklaş-

R f b d d liradır. Şartnamesi 1403 kuruşluk 
1
ça o kadar ehemmiyet veıme ı ın -

e a 1 ı . d tıramıyor, muhacim hattımızın mu-a u ey v r . 1 makbuz mu~abilinde komisyondan den sahada ancak 2500 seyircı vnr ı. avinlerle hiç anlnşamaması müdafa-
alınır. fsteklıler 2490 sayılı kanunun I Saat 14,55 de evvela Macarlar kır- J 

anın işini büsbütün güçleştiriyordu. 

1 • t •111 • • 11 • ı 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen mızı cckctlerile muntazam bir şekil-m n Ya 1 m Pe ra r U 1 m k İşte Macarlar bu tazyiklerinin se -
• vesika~arla. t:min~t ve teklif me · - 1 de giyinmiş olarak halkı selcimladık- meresini görmekte gecikmediler. Ve 

Rauf beye nası i l· ı ı·ııat etm ·ışt ı• ? l tauzpblaı_;ıl:a:r!~~!:ı ıh~~k:~:~~a; ~~ itan sonra ufak vuruşlarla bizimkile- 37 nci dakikada ikınci gollerini de 
• \Teka·letı' Satınalma komı's'-·onuna ri bekl<.>miye başladılar. Çok geçme- attılar. Devre de bu suretle 2 - O Ma.-

.; den kırmızı bevaz forma giymiş İs-
.; carlarm lehine bittii. 

"ermeleri. ,558• c7249ı ltanbul muhteliti de sahaya çıktı. 
[Amiral Vasıf'm anketımize ce- dası gi)rülmuş bir hareket olmalı ki atli \'e daha kudretli olmıyan Hidra * d' 'ld kl . ikinci devreye bizim takım olduk-

tı b Takımlar karşılıklı ızı ı erı za -~ ı: ı devam etmektedir. Amiralin o vakit hem dahil ve hem de haric sınıfı üç gemıyı ~eşime . takıp Tümen birlıkleri için 34 bin kilo man Macarları cumartesi günü An- ça değişik çıktı. Orta hafta hiç mu-
ı.~tb döııiişünde kamarasında Rattf p~k takdir etti. Ve boyuna alkışladı beyh.u.de yere har~_katımdakı ser - sadeyag~ kapalı zarfla 4/11/937 saat j d .1 b ' . vaffak olamıyan Salimin yerine Gü
l\<lpt l ı be kt · t azd m Ve j karada oynadıkları ka ro ı e ızım - ne~lı' Rıza, Sala'hattı'nin "-'erine Bii-an a görüşmesi diğer beyanat durdu Bunun aksini ıse arkad::ış ar- stıyı s.e .eye ugr .. a m ı · 15 te alınacaktır. Teklif mektupları k'l · d kk'ld ·· d"k ~ .; 
IZ/ıi l h t T k d ı erı e şu şe • ı e gor u •. lent (G. S.) ··e Orhanın '-'erine de 
l Peri tarafından mevzuu bahs dan ancak şımdi duyub şaşıyoruz. keza birmcı arp e ur onanmasım bir saat evveline kadar kabul olu - • .; 
~ rıı~ştu. Ve .. mu1ıarririnıizin yedin- El\IDEN VE HAMİDİYE başdan (ti) ye almak için o uzun ve nur. Muhammen bedeli 32,300 lira, Hakem: Suphi Bator. takıma Naci girmişti. 

Sttalini te§kil ediyordu. Amiral bu Mesela sıze bu hususta kuvvetli gittikce. uzı):an ~esafc:·i katetmek lnk teminatı 2422 lira 50 kuruştur. Kaleci: Cihad Oyuna bizimkiler başladı. Fakat 
'~ııle bu9iinkü beyanatı ile cevnh ı bir misal söyliyeyim... Biz yani zahmetıne gır_ecegıme_ kıçdan alır - Şartnamesi 16::! kuruş mukabilinde Müdafiler: Hiısnü, Faruli. jo kadar iştahsız bir şekilde ki top, 
beriyor:] bahrlye nazırı merhum Cemal paşa dın~ Daha dogrusu Turk donnnm:sı komisyondan alınabilir. isteklilerin Muavinler: Eşfak, Salim, M. Re- Macarların haf hattına gitmeden bi-

• e Rauf bey ve bahriye kalemi mahsus Bogazdan çıkıb sekız kerte sancag.a şartnamesini görmek üzere her gün şad. . •. . • . zim kaleyi buldu. Bu devrede Macar· 
...._ Birinci harb dönüşünde kama· müdürü F:alıh Rıfkı bey fılar. harbi aldıklarında onların b~ hareket.lerı- ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve .~uhacımler: :Nıyazı, S.alhlıaddın, lar, hep sağdan iniş yapıyorlar, sağ 

tlıil~da Rauf beyle aramızda ne geç- umunü esnasında Almanyaya donan- ne aldanıb ben de sekız kerte ıske- saatte teklif mektupları ve kanuni Bulend (F.B.), Fikret, Orhan. açık, yaşının ilerlemiş olmasına rağ-
ğıni soruyorsunuz: Kamarama yal- mayı ve harb cephelerini görmeğe leye doğru ve bilakis Boğaza amud vesikalarile Lüleburgaz Tümen Sa- Oyun Macarların vuruşile başla- men çok mükemmel bir oyuncu. Yıl-

llız nauf bey gelmedi. Sözüm yaba- dnvetli olarak gittik. İmparator ı:aziyetteki rotama devam ,.e sür'a- tınalma komisyonunda bulunmala- dı. dırım gibi sür'atle hemen bizim ka-

tııa bu kazanılan zaferi kumandana (Krozmah) daki karargahında bizi timi tezyid ederek tekmil filomla rı. c548> c713-h Soldan kalemize inmek istiyen leye sokuldu, çektiği şüt, Cıhadın 

U
tbrik için her üç komodor [•] yemeğe alıkoydu. Yemekde Hin - birlikde Türk filosunu kıçdan (ti) * !Macarları Eşfak durdurdu. Top Bü- ellerinde. Bizimkil<:r de oyunu git· 

h · · l · l dcnbuT{,:. Ludendorf filan da vardı. ye alırdım. Ve şayed \'e her halde Tümen birlikleri için 290 ton arpa lendde, Bülend biraı sürdükten son- tikçe bozu'-•orlar. O şekilde ki her O· •1• zır 1ı süvarılerı ge mış er· 
1 

k · · .; 
-ıı 11... ,_ ı YcmE:kdcn evvel ve usulcu impara- bu vazıyetten kurtu ma ıçın mez- ve'-·a ''Ulaf kapalı zarfla 3/11/937 sa- ra uzun bir vuruşla topu Orhana vuncu pasını muhakkak Macarlaıs .ı ıvıuctemina r.amarama ge - J ,; J 

\1 l r ve yahud gönderildiler. Ku- tora takdim olunmak için baş<la iki kur filo sancağa veya iskeleye rota at 15 de nlmacaktır. Teklif mektup- gönderdi. Fakat yer tutmasını çok i- !veriyor. Bizimkilerin şuursuz bır 
ll'ıa'ldan ile aramızda olan münaka· tane misafır Avusturyalı prens de tebdiline mecbur oldu~und_a işbu parı, belli saatten bir saat evveline yi bEen Macarlar, Orhana fırsat ver- şekilde akın teşebbüsleri çok güzel 
~ dolayısile beni teskine savaştılar. olduğu halde tabur olduk. İmparator manevraları esnasında bır kume teş- kadar kabul olunur. Muhammen be- mediler. Topu hemen iade ettiler. oynayan Macar haf hattında kalı -
d lth}ı süvarilerinden biri ve ben - prenslerle> birnz konuştu. Bizleı le •kil ve dah\l münasib bir hedef arze- deli 14500 lira, ilk teminatı 1087 lira Bizimkiler ilk dakikalarda bir şeyler lyor. Ve çok düzgün müselles paslar
~ en rütbelisi işi babacanlığa ve şa • de el ç~kiştikten sonra Rauf beye dı:ceklerınden bundan da istifade e- 50 kuruştur. İsteklilerin şartname - yapmak istiyorlar. Rüzgar aıkala - la hemen bizim kaleye dayanıyor-
aya dökerek esen artık haltediyor- dönüp ayrıca şu iltifatta veya hika- derdim. sini görmek üzere her gün ve eksilt- rında olduğu için kolay bir şekilde lnr. Fakat iki gün üstüste yolculuk 

~rı, neden mağlUb olalım? Muzaf- yede uulundıJ: Ve kezalık ve hatta en mühimmi meye iştiraki için beHi gün ve saatte Macnr nısıf sahasına giriyorlar. Fa - \'C maç, ne kadar olsa Macarları yor 
\'C?ı~etimizi gözlerile gören kaleler • T-lamidiye ile olan 1ıareklittnı vak- ikinci harbde Türk amiral gemisi a- t('klif mektuplarını ve kanuni vesi- kat bu girişleri Saliıhaddinin bozuk muş olacak ki, kale önünde ilk de\'· 
~ ıstihkamlardaki mearsimi, resmi tile takib ve takdir ediyordum. Sen leşler içinde kaldığmd,ı \'e bir kaç kaloriyle Lüleburgaz Tümen Satın- loyunu daima bozuyor. 9 uncu daki- redeki çevikliklerini gösteremiyor

d laınıarı, şevk \•e şetareti görme· ortaya yımi biT çığıT açtm. Bak. bi- mermi daha yediğinde hareketten alma Komi')yonunda bulunmaları. kada çok güzel bir fırsat kazandlk. lar. Bizimkilerde de yavaş ya\•a~ 
~ın tni? Müzikaları ve boruları işıt- zim (Emden) de seni taklid etti. sukut edeceği ve belkı gark bile o - c550> c7153• Frıkik, Fikretin sıkı şütü avt. yorgunluk alametleri görülmiye baş 

<:din ·ı N tl b k an Amma senin kadar talili olmadığın- lacağı muhakkak olduğu hengamda DE'\'REDİLECEK İHTİRA BERATI Bizimkiler vien hücumda. Fikreti lladı. Bereket versin devrenin bitme-
da mı. ezare en aş um • d 1 1. 1 dt bilascbeb vela özür atC'Şl. ona tevci- J k 'il"' 1 
t bnlıktan ve hatta padişahdan gelen an sonufü a ya1'ayı e e ver > cMensucat içerisine katılacak lifi tehlikeli buldukları için üç kişi de sine çok vakit yok. Fa nt .L•ıacar ar 
e t"k lJ d hdPn sarfı nazarla Turguda endah- b' · k ı /\ı 1 telgraflarını okumadın mı? e ı. maddeyi verme usulü» hakkındaki arkasından ayrılmıyor. Ve bunda son bir gayretle tekrar ızım a eye 

tı lah aşkına bu muzafferiyeti bur- Kflza geçen ı,tün hir seye bakmak ta başlamaz ve böylece her iki gemi- 'ıhlira için alınmış olan 15 sonteşrin çok muvaffak oluyorlar. Fakat Fik- ıyüklendiler. Soldan çok seri bir akın 
\ll'P. • • i ·1· 1 · h 'ki n·ın de u-ssu-ıharekelcrine iltica fırsa-.:ı ::1uzdan getirme: gıbi şeyler de - ıçuı n~ı 1

7. erın ° meş ur ansı 0 - 11934 tarıh \'e 1889 No. lu ihtira be - ret kendine has güzel bir sıyrılışla yaptılar ve sol açığın ortasını mer-
'-lnı d'k B 't 'k k l k tını ··,.,rmezdim. Hele vakit, mcsafo ı ı l b' k f ... "' gıbi dığer bir süvari de cdaha pe 1 2 rı anı asını arış ırır en n. ratmın ihtiva ettiği hukuk bu kerre Bülendden aldığı pası ayni güzellik· kez muhacimleri güze ır ·a a \"U• 
"<! k d (14 .. ·· t b ) 22 · · 'ld' · 612 c· '\i·e su-r'atim müsaid iken borda a- 1 • V b' d 1_ a ar çarpışacaktık? Eğer beş uncu a 1 ıncı cı ının ı başkasına devir veyahut mevkii fii. de bir şütlc kaleye gönderdi. Macar ruşile gole tah\'il ettı. e ıraz son-
t~l'(•ka daha kalaydık benim kömü- s:ıyfasında llamidiye harekatı ve Ra- te!;lerilc uğraşacağıma sür'atle ileri le konmak için icara \•erileceği tekJif kalecisi de ayni güzellikde bir plon- ra da oyun onların kalesi önünde oy
Çe~ olmadığını unuttunuz mu diye uf heyin icraatı hakkında takdirkar hareket edıb yollarını ve Boğaz is - edılmcktc olmakla bu hususta fazla jonla bu muhakkak gole mani oldu. nanırkcn hakemin düdüğü maçın ni· 
!) ılcc€k işareti bile hazır ettimdi.> bir btıhis de gi.irdüm Yani tarihe bi- ltikamctini k~ser ~e onları dışarıda malUmat edinmek iste)enlcrin Ga- 1 işte bu andan itibaren bizimkilerde hayetini bildirdi ve Macarlar bu 

C!tli. le gcçrli demektir. "" gece torpıdo hucumlarına maruz latada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 4 bir bozukluk başladı. Ve Macarların maçtan da 3 - O galip olarak çıktılar. 
;.c diğerleri de buna mümasil tc- DOKUZUNCU SUALİN CEVABI t hlıkeli bir \'aziyete sokarcbm. numaralara müracaat eylemeleri i- soldan yaptıkları çok düzgün bir a- VEDAD ORGUN 

~ ~ 1 Verici şeyler söylediler. Ve bu - Gerek gazetenizde tercümesi ( Deramı t:ar) lan olunur. '"'""""m"""""""'"""'"""ııı""""'"'""'""'""'"""""""""ınıı1111111ııuı11111111ıın11111111111111111nı1111111ıııı1111111111111• u 
\'U~:ısta bazı münakaşalar da geçti. miindNic hasım nmirol muavinin • • - 1 1 ı:. 
la~~sa aramızda kavga vesaire gibi hal ıralı ve gereke:;<' muhasım donan- Amiral Vasıfın b·r izahı 1 Askeri fabrikalar inhisarlar u. Müdürlüg" ünden: 
~ız bir hal vukubulmadı.> m:ı kumandanının hRrC'katı hakkın- Amıral Vasıftan dün bir mektup llAnları 

ııu;<'le~im sekizinci sualinize; Ha- da heyanı mütalC>a P<'k tabü aldık. Bu mektubw1d muharririmı- ------------- ----M·a·lı·n-ci·n-si ___ ·----M-ik•d·a·rı----8-u•ıu•n•d•u•ğ•u-y•e·r-tis •Yenin donanmadan ayrılıb Bah- oC>ğil midir ki biz1ım:~ diişmc>z Onu zin şahsan yazdığı bır fıkı a üzerin· Muhammen bedeli 52,5 lira olan 
'tı C?f.de çıkmasının ve cevelan yap- kendi vatandaşlan ve mütehassısla- dekı noktai nazarını tedıd ederek di- Zeytinburnu silah tamirhanesi ara
tu~ının doğru olup olmadığını so _ rı ynpahiliı ler. Ve hem muzaffer bir yor Jd: zısi dahilinde y tişeıı otların bir se-
~orsunuz! kumondanın horekatı pek kritik e- 1 •- İçinde ismimin \ 'C resmimin neliği Salıpazarmda Askeri Fahri -

~ql3en de size sorarım. Çıksa idi ne dilmez. Şu kadar ki amiral muavi - münderiç bulunmasından ve tarzı kalar Yollarnasındaki Sntınalma Ko
he Pa~aktı? Ve onun tam mfınasile ninin hatıartında iki noktada (Mı.1- ifadesi de pt'k sarih olmamasından misyonunda şartnamesi veçhile açık 
~,tıışırcsi olan Mecidiye ne yaptı ki? şahede veya mesmuat) yanlışlığı dolayı münderecatınm bana atfedıl- arttırmaya konulacaktır. İsteklile • 
·~az izah edelim: mevcud olduğunu söylcmekdc de mesi pek memul olan dünkü gazete- rin 400 kuruş muvakkat teminat pa-

llı'~kınız, birinci harbden evvel ya- bir hcis görülemez. Ondan birisi bi- deki 73 numaralı Balkan Deniz hJr- rasmı her hangi malmüdiirhiğüne 
.{\. l ı. ı ı ı l · y"atırarak alacakları mnkbuzla 'n:ı .. a ede yattığınmız günlerde dl.iş· rinci ııar >r c rnr:ı istıhkamatım171n bi makalenizi alelusul ve diğer erı ' 

\ı;1 torpido ve muhriblcri Boğaz ci- ateşe iştir:ık ey1edığ! ve ikincisi de mısıllu benim dikte etmediğimin tas- 5-ll-93? tarihine rasUıyan Cuma gü
batına gelmeğe ve kayıkları filan Mes'udiyeye isabetler vaki olduğu rihi ve .. Donanmanın sür'ati hak- nü saat 14 de 2490 numaralı kanu -
lrı;:ı:nırağa ve hatta kaleye top at - keyfiyetidir ki hunların her ikisi de kmdaki rakamın, ittihadın l1ortla- nun madd<>J mahsusasmdaki vesa~-

Ra kadar vardılar. gayri varittir ve kezn amiral Kondor- masına aid bahsin ve bazı zabitan ka hamilen komisyonda bulunma -
tı.~1_\'e sonraları bu tacizatı her gün votisin harekatı hakkında da bittabi isimlerinin zikrolunması keyfiyeti- !arı. Şartname komisyondan her gün 
lırrrı ara. .~aşladılar. Bunları uzaklaş- h~r şey diyeme1.sem de şa~ed veva nin ve belki acelecilık ve) a mürettib alınabilir. c7337:> 

)i ak uzcre bir iki defa Mecidiye- bıJfarz o donanmanın amıralı ben h~tasına uğramış bulunan diğer ba- BLACK SEA STATE STEAMSHİP 
~{.1kardık. Bidayette bunun cesa- · olsaydım şöyle hareket ederdim, böv- zı noktaların:ıı nereden ve kimlerden Line URSS cİNTO'GRİST> seyahat 
C:~ 1~den ve şeklü şemailinden le yapardım, demekdc de elbet bir alındığının vakti münasibinde ve sa- accntası İstanbul - Pire ve Hayfa 
\'al'~U~lerinden Üzerlerine doğru mahzur tasavvur olunamaz Binaen- rahaten zikri rC'yinize manut ve fa- arasında muntazam posta 
ti~ 1 

?1nda kaçıyorlardı. Diz de ttı - aleyh onun mevkiincle ben olsaydım kat işbu makale ile alakadar olma- cFRANZ - MERİNG• vapuru 2 
tit c~~nden kurtuluyorduk. Vaktaki gerek birinci ve gerekse ikinci harb- dığımın Hanını berayı temin işbu Teşrinisani Salı giinü saat 20 de Ga-
at;ı}J.un Mccidive her nasılsa bir top lerde Türk gemilerinden daha sür- 1 mektubumun derci mercudur.> lata rıhtımından kalkacaktır. 
~?ı 'bunun yarı yola düştüğünü gö~ ---- - - -- - ---- - Yolcu ücretleri: Hususi mevki rü-
ş ~Uhribler resaret alıp hemen a- lstanb ul Gümrüg" Ü Başmüdürlüg" ünden: sumu ile 13,38 lira, 

lfı 1. arlar ve dci'ii] yanına d'"ı:ür Üçüncü mevki: Yemek ve rüsu -
t!ıt h . ' b u:. • MKN 8495 C PECO markalı muhtelif No. lu 1889 kilo ağırlıl(.ında \>e b· atta üzerinden bile aşırırlar. o mu ile 8,73 lira, 
ttir ır tncrmi de gövdesine isabet 6379 lira '.?2 kuruş değ-erinde şekerli sakızla jik let pazarlık la MKN Üçüncü mevki: Yemeksiz ve rü -

~t! b·~ek bir de şehid verdirirler. 1978 HEMETEK m:ırkalı muhtelif No.lu 4748 kilo 1328 lir a 59 kuruş sumla 6,90 lira. 
dı:.t. 1 ~~cburiye kruvazör de avdet değerinde 12 f ıçı gayrı saf a si tfinik MKN 8002 N. R c marka 13165-67 Tafsi15t için Galatada Hovagim-
~ tıc• Çunkü ne mermisi yetişiyor. No. lu 509 ki lo 2312 lira 56 kuru, de~erindc pamuk mensucat MK N yan hanında Georges Schembri va • 

~ilbi, de sür'at kifayet edib koval1- pur acentalığına. Tel: 42653 ve Ga -
)t11 ~or. O halde biz de artık ati - 1960 p W marka 1-38 No.lu 7582 kilo 147 4 lira değerinde 38 fıçı latasarayda Natta Seyahat acenta1ı-
~. ~~arınaktan sarfınazar ediyo _ bitümen müşabihi zift MKN 3700 L V marka 184 No.lu 59 buçuk kilo ğına müracaat Telefon: 44914. 
~il k ılfıhara yani hnrb esnasında 584 lira 53 kuruş değerinde gümüş yaldı zlı pirinç saplı d t:mir traş DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
1ı, t!nd· · · '<iika ısıni ateş hattına sokmayıb makinesı açık ar tırma ile 8.11.937 g ünü saa t 14 buçukta Sirkecide 4 Mcvaddı tebhiriye ve mümasili-

ııc: v<ın fırsat buldukca ateş etme- Reşndiyc caddesindeki gümrük satış salonunda dahil ve har ice satı- ne ve bilhassa asid siyanitriki mas-

~ıra bir de düşman muhriblcri laca ğl isteklilerden saat 14 e kadar vezneye yatırmak şarlil e % 7, 5 scden ve hasıl olan mevad, hakkın-
ilt-ru~ \llınak üzere donanmaya ta- pey akçesi ve maliye invan tezke resi istenir. (7344) daki ihtira için alınmış olan 23 Son-

biı~ııı ederlerse o vakit hücum edip . . teşrin 1931 tarih ve 1437 No. lu ihtira 
İlı td?1esafeden ateş açmasını ten - DEVREDiLECEK IHTİRA BERATI DEVREDİLECEK İHTIRA BERATI beratının ihtiva ettiği hukuk bu ker

"İiltııc~f 0:uz ki buna da ihti~..ıc gö- cİğne hareketi ile mensucat ima- cİçi boş (mücef) madeni pervane) re başkasına devir veyahut mevkii 
~arı. · lşte hattı harbe dahil ola - linde ıslahat> hakkındaki ihtira için hakkındaki ihtira için alınmış olan fiile konmak için icara verilmesi 

lt Veve oldurulmıyan Mecidiye, alınmış olan 15 Sonteşrin 1934 tarih 19 Sonteşrin 1931 tarih ve 1349 nu- teklif edilmekte olmakla bu husus
~" clı1 Peyk hnrb esnasında ne rol ve 1890 No. lu ihtira beratının ihtiva maralı ihtira beratının ihtiva ettiği ta fazla mallımat edinmek istey~nle-

11 lı lt~rsa Ramidiye de bulunaydı ettiği hukuk bu kerre ba§kasına de- hukuk bu kere başkasına devir ve· rın Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
, licl! '! ~aha bir kaç tanesi olsaydı vir veyahut mevkii fıile konmak i- yahut mevkii fiile konmak için ica- 1 - 4 numaralara müracaat eylemele
l'tıı:ı~/1ne bundan başka bir şey çin icara verileceği teklif edilmekte ra verilmesi teklif edilmekte olmak- ri ilan olunur. 

~eı~n 1
1 • Amma Bahri Sefiddeki olmakla bu hususta fazla malumat la bu hususta fazla mallımat edin - __ S_a_1ı-ip_v_e_n_e§··n-·y_a_t_ı_i_d-ar-e-ed_e_n __ 

terı.i lldnn ne netice hfısıl oldu edinmek isteyenlerin Galatacla, As- mek isteyenlerin Galatada, Aslan Baş muharriri 
l') t z bu makbule geçmiş ve fay- lan ilan 5 inci kat 1 - 4 numaralara !fan 5 inci kat 1 - 4 numaralara mü- ETEM 1ZZET BENİCE 

lcıkkı, Rauf, Rifat Bevlcr. müracaat eylemeleri ilfin olunu r. racaat eylemeleri il5n olunur. Basıldığı y er: Ebüzziya Matbaası 

Kolcu bel kayışı 
Eski Fişeklik 
Boynuı düdük 
Bel kayışı tokası pirinçleri 
Kılıç 

Müı;tamel çifte 
Kolcu yakalığı pirinçleD 
Balçık kayışı 
Çifte namlusu 

.. dipçiği 

Doldurma makinesi 
Yatağan 

Boş şişe 75 gramlık 

" 

" 
" 
" 

" 
90 

,, 10l• 
,, ] 25 
,, 200 
" 223 
it 333 
" 400 
it 750 

n " 900 
Demirba4 eşya 

• ,, 

" 
" 
it 

" 
" 
" 

490 adet 
30 ,, 

194 ,, 

330 " 
262 " 

35 .. 
4.70 " 
154 ,, 

52 " 
4.7 " 
26 1) 

520 ,, 
1886:J ,, 
'17483 n 

14 ,, 

2312 " 
7512 " 

739 ,, 
347 n 

2116 " 
19 11 

56 " 
58 parça 

Sirkecide MeydancıKta 
Teftiş Şubesi binasının 

üst katında • 

T)iyarbekir Müskirat 
F abrikasmda. 

Maltepe enstitüsünde 

Cinsl~ri ve mikdarlan yukarda yaz.ıh eşya 3-Xl-637 tarihine rastlı• 
yan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin malları her aün hizalarında yazılı mahallerde görmeleri 
ve pa·larlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta inhisarlar 
levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
ol unur. "7178,, 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Kantarcılarda Kepenekci Sinan 
medresesinin 1 numaralı odası 938 veya 939 \•e 940 seneleri Mayıs 
sonuna kad ar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartanmesi Levazım müdürlüğünde gürülebilil'. istekli olanlar 1 lira 
80 kur uşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile l 2· 11· 937 Cuma 
günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (i.) (7362) 

• 
Keşif bedeli 11632 lira 71 kuru; ~lan olan Tepebaşı bahçesi arka· 

sındaki Tozkoparan caddesinin beton asfalt yapılması kapalı zar fla 
eksiltmeye ko:ıulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığ'ından 
pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler 2490 numaralı kaaund a yazılı vesikadan başka 
Belediye Fen işleri veyahut Nafia Müdürlü~ünden alacakları fen 
ehliyet vesikasile 872 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek .. 
tubile beraber 2· 11-937 Salı g ünü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmahdırlar. (1) (7383) 
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