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enubi Çinde Müthiş 
Bir Kolera Salgını 

20 bin Kişi Koleradan yatıyor 
Şimdiye k~dar 8 bin kişi öld(i 
Japonyada Tek 
Parti Seçimi 

Tokyo, 16 (A.A.) - Müzake
relere yeniden başlanması hakkın
daki İngiliz teklifi hUkOnıet mah· 
!illerinde t~tkik edilmektedir. Tek 
lif şiddeti; itirazlarla karşılanmak· 
tadır. 

Japonyada bir tek parti es.ı.sı 
kuruluyor 

• • . 

TokyCI, 16 (A.A.) - Kabine, 
diln Pı enJ Konoyenin riyasetinde 
toplanarak bir tek p.arti ihdası 

hakkındaki müzakerelerine deYam 
etmistir. İyi haber alan mahfelle-
re gÖre Prens Konoye, müzakere-ı Çınde Gi!mrilk muayenesi 

!erinin bidayetindenberi kabul et- netice3inde seri ilerleme imkllnla-ı liter devletler örnek tutularak ye
mek istemediği diğer nazırların rı gösteren bir itilAf zemini bulun- niden tanzim edilecektir. 
fikrine nihayet iştirak etmiştir. duğunu tasrih etmişlerdir. Japonlar Kolera ile !aVlif" 
Münakalat ve demiryollan nazır- Siyasi mahfeller, tek parti fik- mağa başladılar 
!arı müsait raporlar vererek libe- rinin kati surette fiilen tahakkuk Tokyo, 16 (A.A.) - Domei a-
ra!, muhafazakar ve sosyal kütle- etmek üzere bulunduğunu beyan jansı bildiriyor: Cenubi Çin cep • 
ler partilerile yapılan müzakereler etmektedirler. Umumi hayat tota-, [ Sonu 3 üncüde J 
~~"'""'~~ xcocooo 

Eroine karşı harp! 

Bizde Eroin müptelaları 
gitgide azalmaktadır 

B. Fahri Canın Anketimize Cevabı 
• 

al sormama vakit bırakmadan, o 
bana, gazeteler hakkında birçok 
sual sordu: 

Bu fasıl bittikten sonra, anketi-
1 

MACAR - ÇEK iHTil Fi 
• •• 

Almanya ile ltalya Prağ Uzerinde 
Tazyik Yapacaklar 

Bir ftaJyan Gazetesi, Çek Toprakları Üzerinde 

Yapılacak Son Tadilleri Zaruri, Fakat Nihai Buluyor 

Vartova, 16 (A.A.) - Havaa ajansının muha
l:ıiri l:ıildiriyor: Siyaai Polonya mahfelleri İtalya ile 
Almanyanın Prag üzerinde müe.air l:ıir tazyik ya
parak l:ıu hükumeti Macar taleplerini kabul etmeğe 
icbar edeceklerini ümit etmektedirler. Fakat Slo
Yakya ve Karpatlaraltı Ruayaaında vaziyetin teh
likeli olma11 dolayı&iyle bu tazyikin l:ıir an evvel ya
pılmaaı lazımgelmektedir. 

Slovak mebualarından Sidor'un Polonyanın ta-

diği hakkındaki haber ne teyit ne de tekzip edil
mektedir. Dün aktam Hariciye Nazır Muavini Jan 
Szeml:ıek ile Çekoalovakya ve Macariatan elçileri 
arasında yapılan müli.kat esnaaında bu meaelenin 
görütülmüt olmaaı ihtimalden uzak değildir. 

Pariae, Berline, Romaya Londraya ve Var,ova· 

ya tevdi edilen Macar notası hariç olmak üzere 
timdiye kadar Polonya hükumetinden Slovaklarla 
Macarlar araıında tavassutta bulunması hakkında 

vauutta bulunmaımı iatemek üzere Var9ovaya gel· hiçbir resmi talepte bulunulmamıftır. 

Polonya makamatı Çek hu~n- j wvvVvvv.F.,.,;;.A:.v-T,:,..",.,...H~."""Nvvw"..,...,.HV'""T~.Y~A""'~çLARVVVVVV'/'.I 
dunu muvakkateı kapatiı ı l l 1 l 
Varşova, 16 {A.A.) - Polon-

y& makamları. Çek kronu tir.erin- Fatı·h 'Kapalı Tramvay 
de speküiasyona mani olmak üze-

re 16 ilkteşrine kadar Polonya • k y u 
Çek hududunun kapatılmasına k•- Dura erı· ve mum"'ı 
rar vermişl~rdir. 

Praga Almanya ve İtalya ı M h 
;:::~1:~~~~~;ı_ar~!c~ d'İ- Bir He aya u taçtır 

talia gazetesinde Virginio Gayda, 

Çekosıo,·akya mcseleainin tama • 
mile halledilınesi ll\zımgeldiğini 
kaydettikten sonra şöyle demekte
dir: 

"Bundan evvelkilerine inzimam 
edecek olan tadilat Ye kırpmaların 
pek ağır geleceğine şüphe yoktur. 
Fakat bunlar Çekoslovakyayı se
lamete götürecekler ve bu cumhu
riyetin ~·eni topraklarında tam bir 

niz, nr, hudutlarında sulh ve asa • 
yiş temin edeceklerdir. ,. 

Macar Ba,veki!inin ıı.ldığı 
izahat 

' Budapeşte, 16 (A.A.) B. 

Adil tıp işleri umum müdür mu- ı 
avini Fahri Canla karşı karşıya

yız. Eroin hakkındaki anketimizin 
sualleri, bu değerli fen adamının 
cevaplarından elbette ki müstağni 
kalamazdı; nitekim de kalmadı. 

lmredi, dün akşam B. Daranyi ile 

kont E,;akiyi kabul etmiştir. Bu i
ki zat, kendisine B. Hitler ve B. 

l\[ussolini ile yapmış oldukları gö • 
rü,me hakkında malumat vermiş-

ınizin mevzuunu anlaltım. Kı•mali rı. ı. T 
!erdir. Necmi DeDgiz, Kemal lşeri, Fethi Ta-ner, ıorahim Coş,;un una 

dikkatle dinledikten sonra, birden \ Sonu 3 üncüde ve Kemiil Yıldırım. Yazısı 3 üncü sayfada 

Morg müdiirü F ahr• Ca& 

Dünkü 

Üstat, evvela, gelip gidenlere 
meram anlatmaktan Ye evrak im

zalamaktan, bir müddet benimle 
konuşamadı. Zevk edindiği yoru
cu ve Uzücil meşgalesinden aman 
bulunca bana döndü ve benim su-

bire, bir bomba gibi gürledi: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hu-. z~~~ı~7. ~1iı:~ ~:~~~:ı'~e':'s~ı~; 1 NAFİA VEKİLİ Bulgar Kralı Ferdı· nand 
Bu öyle bir beladır ki, tarif edile-

Spor 
mez. Eroin, tıpkı zoka gibidir. Ba- AD ANADA M d K • • 

(Sonu 
3 

üncü aayf~d-a)_ " Adana, 16 (A.A.) -.Nafıa Ve- ve a onya omıtesı 

H k ti 
• kili Ali Çetinkaya, bugün saat 10 

a re e e rl da refakatinde bir fen heyeti ol • 
dnğu halde Adanaya gelmiş \'e is- Makedonya Komitesi Neden Kurul. 

du? Stanbuliski Nasıl Katledildi ? 
tawonda vali Tevfik Hadi Baysal, 
Belediye reisi Turhan Cemal Be
riker, Kumand·an. Emniyet müdü
rü, bir askeri kıta, memurin ve 
halk tarafından karşılanmıştır. Ve 
kil, on dakika kadar gar salonun
da i•tirahattan sonra otomobile 
binmiş ve Adana ovasında açılmak 
ta olan büyük su kanalları inşaatı 
ile baraj yerini gezmiştir. B. Çetin
:J<aya birkaç saat kadar civardaki 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Yazan : D. T. 
Makedonyalılar hakikatte çok halim selim, ça

l19kan, evine ve tarlasına merbut inıanlardır. Hat
ti onlar için bu yavaş ve sakin huylarından dolayı 

"Kuzuyürekli,, derler. Halbuki talihin ne garip bir 
cilvesidir ki sırf bir komita faaliyetinden dolayı on-
ların iami gaddar, kan dökmekten zevk. alır, hun~ 
har çıkmı,tır. 

,ALKAN 

{VV-VV-..'VV'~'VV'~'VV'~'VV'~~ 
Tarih kitapları, Makedonya davasını ve Make

donya davaıile Bulgariıtanın alakasını fÖyle te•· 
bit eder: 

Fener Vefayı, G. saray Süleyma 

niyeyi Yendi, Sipahi Oca~1nda da 

Dün ts~~~!~~n~ieri!le~ur :fa!~1~ner, Taksim 

ve Şeref stadlarında lik maçlarına evam edildi. Fener Vefayı, 
Galatasaray Süleymaniyeyi, Güneş İstanbolsporu, Beşiktaş Top· 
kapıyı yendi. 

Bundan başka Sipahı Ocağında 5000 kişinin merakla seyrettiği 
atlı mama musabaka arı yapılmıştır. B;itün bu müsabakaların 
tafsilatı ıpor sayfamızd~dır. 

Dünkü konkur bipıkltrde 
Bayan Jale atlarken ve G. 

saray Süleymaniye ma· 

çından bir an 

HER SABAH: . 
Macarlar ve bir Türk 

darbımeseli 
Hani bir aöz vardır: "Küçük 

kırarsa kabahat olur, büyük kı
rarsa kaza olur!,, derler a; Maca. 
riatanın Çekoslovakya itindeki du 
rumunu bu ıözden daha iyi tasvir 

eden bir cümle bulmak miifkül • 
dür. 

Südetlerin mıntakaaı mevzuu 
bahaolduğu zaman Almanlar hiç 
kimseye ağız açtırmadılardr. Fa
kat Macarlar l:ıir hak iddiasına 

kalkıtınca hemen bir itidal tav
siyesidir batladı. 

Zavallı Macarlar. Galiba on
lar Türkün bu aözünü bilmiyor
lar: "Küçük kıraraa kabahat olur, 
büyük kıraraa kaza olur!0 

A. C. 

Balkan harbinden evvel Bulgar aiyaai adamla
rının gayeıi, o zaman Osmanlı inıparatorluğu hu
dutları dahilinde bulunan Makedonyay• ilhak et· 
mekti. Sabık Bulgar kralı Ferdinand, daha ziyade 
büyük ecnebi devletlerin nüfuzu altında bir aiyaset 
güder ve ekseriya onların arzularına göre hareket 
ederdi. Böylelikle ayni yabancı nüfuzların tes' ' 1 

altında kalarak ve onların müzahereti ile l:ıüt(.., 

Hıriatiyan Balkan devletlerini Oımanlı imparator
luğuna kartı birlettirmeğe muvaffak oldu, Bunlar 
aralarında Makedonyayı bilahara nasıl paylatacak· 
]arını da kararlattırmı,Iardı. 

Fakat hadiae böyle olmadı. ı6 Temmuz 1913 
de Kral Ferdinand, Makedonyanın tamamını ele 
geçirmek için müttefiklerine hücum etti. 

Netice itibarile Kral Ferdinandın heaapları 

yanlıt çıktı. Bull'aristan • Makedonyanın kendiaine 
ait bazı kıeımlarını ve Dorbrıcayı da Rumenler~ 

olmak Üzere terketmek ml'cburiyetinde kaldı. 
1915 de Umumi µ,_,. ilan edildiği vakit Kral 

•al F erdinand 
Makedonyalı 
luyafetinde 
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Cemi_yet Mensubu 
Diye · Yakalananlar 
Bunlardan Üç yüz kişi Muhtelif 

Cezalarla Mahkum Edildiler 
-30-

Hapishaneye Cemiyeti Hafiye 
mensubini diye üç yüz kişi kadar 
sokulup dayaktan geçirildi. Bun
ların çoğu muhtelif gün, hafta, ay 
yatıp işkenceden geçtikten sonra 
bilamuhakeme tahliye olunduktan 
ıonra berveçhi ati kırk be~i mu
hakemeye kalıp muhakeme edil
di. Ve bunların da yirmi altı•ı be
raet edip on dokuzu esami hiza
ıında muharrer derecatı muhteli
fede cezalara mahkum edilmiştir. 

ra değil perişan olmuş bunca aile
lere beş para bile yardım etmedik
lerini görünce belki ayılmıştır. Di
ğer on kişi de eski memuriyetleri
ne iade edilecekleri vaadi ile iğfal 
edilmişlerdir. Bunlara birer numa
ra verilmiş ve kimisi şube reisi in
tihap edilmiş. Numaralar kü~uru 1 
idiye tarzındadır. Mesela Miinirin 
numarası 1/3, Kemalinki 19 19, ı 
dur. Henüz bir programları yok- ı 
muş. Yalnız el yaz:.sı program 
tarzrnda Sıvasa Niyazi beye Kema 
!in gönderdiği bir talimat elde edil 
miştir. Hiç bir hakiki içtima, maz
but ve muharrer bir karar yoktur. 
Cemiyete girmek için "vatana, mil 
Jete hizmet etmek meşrutiyete sa
dık kalmak,, üzere yemin ettirilir
miş. Bunu sokaklarda bile yapar
larmış. Hatta Niyazi beyi :11ahir 
efendi sokakta tahlif etm 'ş. Xiya
zi bey İttihat cemiyetinden ve Ta-
18.t beyin rüfekasından ise de !J'· 
cemiyete başka bir sebeple sürük
lenmi~tir. Yalnız içlerinden Hafız 
Sami efendi ve Asım bey megruti-ı 
yete bir iki makale yazmışlar. 

Bütün yaptıkları iş işte 

bu ve Paristen gönderilen meş-1 
rutiyet gazetesini dağıtmak olmuş 

1 
tur. Askeri arnavutlara silah i~

timal etmemek, arnavutları hüku

mete kıyamda devam etmek üzere: 
~vik eder il\.i takım beyannname 
Jer de Kemale gönderilmiş ise de 1 
dağılmayıp Kamalin evinde kalmış 
ve hükumetin eline geçmiştir. Hat- j 
ta cemiyet efradtnın hiç biri bun
ları görmemiştir_ Bunlardan baska 
Şerif paşanın Nişan taşındaki kona 
ğında kapıcı Karadağlı 1 mail de 
gazete tağıtırmış .. ,, 

(Sonu var) 

iz mitte 
Bayram 
Hazırlıkları 

--- -

İzmit, (Hususi) - Evvelce 

YENi.SABAH 

İstanbul un 
imar Planı 
Bu plana göre Hal' ç tamamlle 

ticari bir liman olacaktır 
ı,tanbul imar planı hazırlanır

ken Sarayburnundan itibaren Eyü
be, Fındıklıdan Sütlüceye kadar 

imtidat eden sahil üzerinde ehem
miyetle durulmu~tur. Şehircilik 

mütehassm Prost, yaza kadar ta
mamlanacağı şehir planına ail 
detaylarda bu husugta etraflı ma. 
liımat verecektir. Galata limanı 
Güzel sanatlar akademisine ka -
dar uzatıldıktan sonra bu mınlaka 

fl'~--~~:Jıı;!::&Jlil 

!Okuyuculanmız 
Diyor 11. 

1 ramvaz biletçileriain ~ 
telaşı nedir ? ft 

l\Iatbaa işçilerinden "?.fem-ij 
duh., imzasile idarehanemize ft 
bırakılan bir mektupta denili-ijl 
yor ki: 

"Bugün az kalsın Çarşıkapı
da tramvay ~iletçisi.nin ac_elesi~ 
yüzünden bır ıhtıyarcagızın~ 

kolu, bacağı ke•iliyordu. Bin-~ 
diğim arabanın Çarşıkapıya~ 

da münakalat yalnız kamyon ve J1 gelip durmasiyle kalkmafiı bir 
otomobillerle yapılacaktu·. Giim- U oldu. ~ 
rükler ve Deniz Bank idaresi Sa- ~ Önde ben olduğum halde~ 
ray bununa kadar imtidat eden li- ij yere dar indim arkadau inecekft 
manda bazı inşaat yapm1şlardı'." n ihtiyar da yuvarlandı ve iki a-u 
Bununla beraber. Saray)ıurnu lı- U rabanın arasına girdi .. Hemenw 
manı mııvakkat lımandır. n tutup çekmeoeyd!m kolu, ba-'• 
. Yeni.ka.pıda müstakbel 1'.man ij cağı kesiliyordu. üsteli~ be~i:"ft 
ın~:t edıldıkten sonra Sara~ bur- ~ bağırmama romorkun bıletç1'ı ~ 
nundaki lin~a~ t_esisatı kaldırıla. ~ 

1 
mukabele ederek çıkışıp bir süft 

caktır. Emınonu meydanından ıti rü ağız açmaz mı?.. ~ 
haren Sarayburnuna kadar imli - Biletçilerdeki bu acele, buft 
dat edece~ . ağaçlık~ı mü~takbel telaş nedir? Halkın ~ayaiiyle\1 
cadde gezınlı cadde~ı olacagından n oynamakta bir zevk mı \'ar an-n 
sahıl boyunda bır ~atlı de - ij Jıyamadım . ., ij 
polardan başkalarına müsaade e- !1 Yeni Sabah: Bu gibi hallerin 
dilmiyece~li~-. Eminönün~eki bi- ij hemen her gün birçok def~ gö-'1 
naların kamılen ~:ıkılması ıl~ .me.y ll ~üp işitiyo.ruz. Tramva~ .şırke- ~ 
dan tamamen vucude getırılmış ij tınin ehemıyetle dıkkatını cel- ~ 
olmıyacaktır. Ancak meydanın a J1 beder, isterlerse kendilerineft 
çıl~as~ .K~raköy köp_rüsiinii~ y~r~ ij böyle yapan birkaç biletçininij 
degı~tırılcJıkt.en '\"C ko.pru şımdıkı " bizde mahfuz olan numarala· n 
balıkhane bına•ıııın on üne alın- ~ rıııı da ,-eririz. ~ j 
dıktan soııra tamamlaııaca'ctır. Ti- ıt il . . l!!l(~~~~~~-eı 
caret ve sanayi müc~seselerının 

merkezleri Karaköyle Eminönü a
ra<ında bulunmaktadır. Yeni pllln 
da bu merkezler dağıtılacak, Jfa
Jic kıyıları ticaret ve milli saııayi
iıı nasyonal biı· surette teşekkülü
ne müsait şekilde tanzim edilecek
tir. Xisbeten büyük sanayi ıçın 

Alatlirk köprüsünden Halicin 
nihayetine doğru olan yerler tahsİ• 
olunacak. bunlardan cin.>ler;'le 
\'e kurulacakları yerin ma~zarala
rına görr. l'Y\ s1)<1nt1 vP.renler 
koy-un diplerine uzaklaştırılacak -
tır. 

İki köprü arasında bulwwn 
hal binaları te,·si edilecek, mo
dern balıkhane binası ve ~oğuk 

ha va depoları iıı.5a olunacaktır. 
Sirkeci garı yalnız elekfrikle

nece k banliyö trenlerine ve mu
vakkat olmak üzere Saraybunun
dan küçük limanına gelecek eşya 
trenlerine tahsis edile~eklir. Yeni 
kapı uluslarrrası garı ,.e feribot 
iskelesini muhafaza eden dalga-

iskambil Yüzünden 
Hemşerisini Oldürdü 
Katil on beş yaşında 
genç bir Petürkelidir 

Evvelki gece ~ehrimizcle i~le

nen feci bir cinayet hadisesi ara-, 
dan pek kısa bir zaman geçme· 
den ayd1nlann1ış \ e adliyeye inli -
kal ~lmi~tir. 

Ölümle neticelenen bu cinayet 
)Iercand~ L'zunçarşıda olm~ştur: 

1 
Bunun faıli 15 yaşında Pelurkelı 

Maksut oğlu Ali isminde bir çocuk
tur. Vurduğu da yine Petürkeli 18 
yaşlarında Hasan Hüseyin ismin
de bir hammaldır. 

Hadisenin taf,iJatı şudur: 

1 - Hafız Sami efendi husu•i 
mektep mualimi 15, 2 - Doktor 
Münir tıbbiyei mülkiye muallim 
muavini 15, S - Hamdi evkaf ne
zaretinden kadro harici 15, 4 -
Enver matbaacı 6, 5 - Vasfi tel
graf müfettişlerinden 10, 6 - Ha
fız Said htanbul vilayeti vergi 
rnemurlanndan 4, 7 - Emin !stan 
bul viJAyeti vergi memurlarından 
açıkta 3, 8 - Gözlüklü Mustafa 
htanbul vilayeti vergi memurla
rından açıkta 4, 9 - Mehmet E
min kür3ü ııeyhi 3, 10 - A•ım na
fia ketebe inden kadro harici 10, 
11 - Talat Ak<arayda aktar 6, 
12 - Necip Ankara reji memur
lanndan 4, 13 Reşid Kadıköyünde 
aktar tahliyei beraat 20 eylul 926 
14 - :lfustafa jandarma efradın
dan 4, 15 - Şerif jandarma efra
dından Koçanalı tahliyei beraat 
21J eyliıl 326, 16 - Nuri jandarma 
efradından tahliyei beraat 20 ey
!Ul 326, 17 - Selami telgraftan 
kadro harici kalebend 4, 18 -
Ha ip telgraftan kadro harici 4, 
1!l - Hafız Osman talebei ulum
dan 4, 20 - Eşref talebei ulum
dan tahliyei beraat 20 eylul 326, 
21 - Karabet dava vekili tahliyei 
bPraat 20 eylıil 926, 22 - Sırn 

Enver beyin damadı maarif neza
reti sicil kaleminde tahliyei bera
at 11 teşrinievvel 327, 23 - Said 
"Şile tahsil memur sabıkı tahliyei 
sebil 20 eylul 327, 24 - Mahmut 
Nedim jandarma dairesi ketebe
sinden tahliyei sebil 20 eylul 927, 
25 - İzzet mütekait kolağa~ı tah-ı 
liyei •ehil 20 eylul·327, 26 -
Ilayrani Ilgın naibi sabıkı nefi 3, 
27 - Abdurrahman Söke naibi sa
bıkı tahliyei beraat 20 eylı'.il 327, 
28 - Hacı Süleyman Beşiktaşta 

Arzuhalci tahliyei beraet 20 ey- 1 
lıil 937 29 - İhsan birinci dai
reden kadro harici 20 eylul 927 
30 - II acı Kemal kahvsci polis ko 
nıiserliğinden mahreç tahliyei be
raet !!O eylfıl 327 31 - Davut tale
bei ulumdan tahliyei 20 ey!Cll 327 
32 - İsmail Hakkı rü,umat tahrirat 
kilt bi tahliye 20 eylıll 327 ~3 - Ser 
vet r!lsumaita anbar mukayyidi 
tahliye 20 eylill 327 34 - • "ur:ıh 
Dersaadet dahiliye gümrüğü ke
tebe3inden tahliye 20 eylül 327 
:ı5 - Raif rü.;umat ista istik ka
leminde tahliye 20 eylıil 32-7-36 
den tahliye 9 1. teşrin 327 37 - Ah 
tibi tahliye 30 eylıll 327 38 - Niya
zi Sivıu posta ve telgraf müfe tişi 
kalabent 4, 39 - İ. Şerif paşanın 
bahçivanı heract 20 eylül 327 40 -
Mustafa maiyet çavu~lanndan nc
fi 3, 41 - Hayri maliy,... ketebe
sinden tahl'yei beraat 20 eyltil 
327 42 - • Iustafa Natık topçu 
miralayı tahliye 20 eylül 327 43 -
Ş hende H. firari Kemalin haremi 
tahliye 20 eylı11 327 44 • R. Nur R. 
Sinop mebusu tahliye 20 eylu\ 327 
45 - Topolzade Osman Samsun eş
rafından tahliye 20 eylıil 327. 

kıran Yenikapı körfezine inşa e-
de yazdığım gibi, şehrimizde ve vi- d;lecek \'C modern bir limanın i-

Rızapaşa yokuşunda Sandıkçı 

Şişman Alinin yanında kalfa olan 
Maksut oğlu Ali ile hammal Ha -
san Hü"eyin vakadan bir gün ev -
ve! Mercanda lsmailin kahvesinde 
4 kol iskambil oynamışlardır. 

Bu oyunda Ha•an; Aliye eş ol
mu~ fakat bir aralık yanlış bir o
yun oynadığından Ali arkad1<şına 
çok kızmış ve bu suretle araların
da yumruğa kadar dayanan bir 
kavga çıkmıştır. 

* Kemal; doktor Münire - l\Iü-
nirin bizzat hapishanede bana söy
lediği veçhile-prens Emine han·me 1 
fendinin be~yüz bin liradan ib re+ 1 
olan servetini kamilen bu uğu1·da 1 
feda edeceğini söyliyerek aldatmL~ 
tır. Bu abdal halı1 hapishanede 
bile o kafada idi. Bet yüz bin li-

layetin bütün mmtakasında on be- cap ettireceği vasi mikyasta eşya 
şinci yıl cumhuriyet bayramımızın münakalesine mü•ait olacak veç
pek parlak bir şekilde kullulanma hile tertip edilecektir. 
s ı y o 1 u n d a başlıya n ç alış m a l ar "'""""""""""~..,..,...,..,.vvvvvvvv"""-0."' 
hummalı bir faaliyetle deyam et
mektedir. 

Halkevimizde teşekkül eden 
kutlulama komitesi faal bir vazi
yettedir. Vilayet, on beş yıl içinde 
ba~anlan ve yapılan i~leri gösterir 
bir broşür neşredecektir. H alke,·i
mizde milli duyguları gôst~rir bir 
şiir ki ahı çıkaracaktır. Vilayet 
konağında verilecek cumhuriyet 
balosunun e· siz bir gü1ellikte ola
cağı muhakkak görülmekte ve 
birçok k'bar aileler yeni tuvalet -
!.er hazırlanuktad•rlar. 

İzmitte lik maçları 
İzmit (Hıı<usi) - Lik ma~la

rı"a bu hafta da devam edilm"ştir. 
Birtnci maç Gölçük ta1wnı ile Ka
ğıtspor arasında olmuş ve Kfığıt

sror 1 - 4 sayı ile mağlUp olmuş -
tur. 

!kinci maç ta fcJmanyurdu ile 
Adapazarı gençay takımları kar
Şlla,mış, 1-1 e beralıere kalmıı
lardır. 

Akyeşil ile Adaspor arasında 

olan tlçüncü maç ta, Ada.~por 1-0 

mağlup vaziyette iken itiraz ede
rek sahayı terketmlşlerdlr. 

lzmitte yeni bir gazete 

Şehrimizde on beşinci cu . hu
riyet bayramı günü, mükemel ve 
o'gurı bir münderacatla Marmara 
isimli bir gazete çıkacaktır. l\lar
marada şehrimizin en kıymetli 

gençleri vazife almışlardır. 

·,t. BELEDİYED·E,- ' 
' . ' . , . .,... , . . ' .. ' 

YETVI BAREM 
Belediyede bazı memurlara 

zam yapıldı 
Belediye bütçesine mülhak ba

rem etveli Dahiliye Vekaletin -

den tascl ik edilerek i.tanbul Lele. 

diyesin~ l".Önılerilmi~tir. Barem cet 
velinde bazı memurların maa~ları 
na zam yapılmış, şehir meclisi rna 1 

. a şefi Emin, Fatih kazası b<>ledi
ye başkatiµliğin tayin edilmi•tir. 

Kaz~lardan seçi! ·n belediye 
rz l "'rJ 

Kaza belediyelerinden 1staıı
h•ıl şehir meclisi azalıklarına Ça
talcadun Hayri Oğuz, Ga'iµ Bah

tiyar Refet, Silivride.ı Atıf Ödül. 
Asım Engiu, Yalo\lHlan Ömer 

Çam, Halid Yaşar, KartaldRn Şe

rafettin, Sileden Fuat Fazlı inti -
hap edilmiştir. 

Sirkeci garı 

Sirkecı me. -daıııııın açılması işi 
ak•anıından olan Sirkeci garı gi

riş ve çıkış pavyonları ve banliyö 
bilet gi eleriniıı inşaatı hayli iler

Jemi i• Bul'I rın Cumhuriyet bay 1 

ramtna kadar ikm1li için çalışıl -
mt ~adır. Pavyonl~·ın ikmali müm 

kün olursa, Ccl'nhuriyet bayramııı-ı 
da küşad merasimi yapılacaktır. 

Fakat etraftan koşuşanlar kav 
gacılan ayırmışlardır, 

En-elki ak~ıım saat 19.5 ye 
doğru Hasan Hüseyin ile Ali tek
rar ayni kahvede karşılaşmışlar -
dır. Ali; JTasana kin ve nefret do
lu nazarlarla bakınca Hasan: 

- iT aycli git buradan ... belanı 
benden bulma!... demiş ve kendi
kendine söylenerek kahveden çık
mı:tır. 

Ali de hemen Hasanı takip et
miş ve "İsmetpaşa., caddesine doğ 
ru ilerliyen arkadaşının arkasın -
dan ko~arak cebinden çıkardığı bı-

(Sona 7 nd S8yfada) 
"" "" """'.......,,..._,,,,,...._.~....,.. .......... 

1 KISA HABERLER 1 
*Yedinci Tıp Kongresi - An

karada açılacak olan yedinci Tıp 
kongresine iştirak edecek olan dok 
torlar ve diş tabiplerinden bir kı3-
nıı Ankaraya gitmişlerdir. 

* Mevkufların Aakerlik Vazi
yetleri - Adliye Bakanlığının vi
layetlere yaptığı bir tamim üzeri
ne hapighanelerdeki mevcut mev
kufların her üç ayda bir agkerlik 
vaziyetlerinin bildirilmesini iste -
mi~tir. 

• * Arazi T hriri - Arazi tah
rir i~lerinin ildncite.~rin sonuna ka
dar bir neticeye bağlanması hak
kında al.iikadarlara bir tebligat 
yanılmıştır. 

-- -
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f:tft:flSA BA H Üni~J 
RADYO 

ANKARA 
ı 1 ı. t.,.rin 1938 Pazartesi 
Öğle netriyatı: 

Hamamcılar ve 
Su Derdi . 

12,30 Alaturka plak neşriyatı, 
13 haberler, 13,15 karışık pdi:k neş 

Bel~diye ile hemamcılar arasın- riyatı, 14 son. 

diki ihtilaf dü:ıdecek mi ? ı Akf"m n"'riyatı: 
Hamamcılar cemiyeti heyeti u- Saat 18,30 kanşık plak ne~riya-

mumiye•i bugün toplanarak ha - tı, 19,15 Türk musikisi ve halk şar
mamcılarla belediye araoıııda Kırk kıl arı (Radife Neydik), 20 saat a
ç eşme sularının kesilmesinden do- yarı ve arapç.a neşriyat, 21,10 ha
layı çıkan ihtilaf ye •u buhranına herler, 21,15 halk türkileri ve ince 
bir çare aramak için görüşecekler- saz !aslı (Tahsin Karakuş) 21 ka
dir. Malum olduğu üzere 1stanbul nşık plak neşriyatı, 21,15 stüdyo s• 
hamanıcılannın yakından alaka - !on orkestraS1: 
dar olduğu u meselesi bir türlü 1 - Jarnefelt: Berceuse. 
halledilememiştir. Bu işin iki cep- 2 - Paul Liııcke: Herzchen. 
h&.•i bulunmaktadır. Biri•i öteden- 3 - Tscraiko'l"•ki: IIussische~ 

beri terkos suyu kullanan hamam- Tanz. 
~arın Dahiliye Vekaletinin emri 4 - Lehar: Clo clo. 
veçhile ucuz sudan istifade etmesi, 22 haberler \'e ha\·a raporu 22,15 

İST A~BUL 
Akfam netrlyatı: 
18,30 Dans musikisi (plak). 
konferans: Prof. 8alih l\Iurat 

diğeri de Kırkçeşme suyu kullanan son. 
hamamların bu haklarından yaz -j 
geçmelerilir. Belediye ile hamam-/ 
cılar arasında devam etmekte olan 
ihtilafta belediyenin noktai nazarı ll 19 
şudur: Kırkçeşme suluma sahip (Fen mü,abaheleri), 19,30 karı
olan hamamcılar bu suyu lapu ka- J şık mu•iki (plak). 19,55 borsa ha 
yıtları ile beraber belediyeye terk- berleri, 20 Hamiyet Yüc-e•es Ye 
ederlerse bu hamamcılara beledi- arkada.;ları tarafınd-.n Türk musi 
ye üçte bir tenz;ıat ile terkos su- kisi ve halk şarkıları, 20.40 ajafö 
yu Yere-~ektir. Fakat Kırkçe*me su J haberleri, 20,47 Ömer Rıza Doğ
yu bulunan hamamların ekserisi rul tarafrnclaıı arapça söylev, 21 
müstecir eli neledir. Binaenaleyh, saat ayarı, Bedriye Tüziin: şan 
belediyenin terkos fiyatlarıııdan stüdyo orkestra;ı refakatiyle, 21, 
tenzilat yaparak Kırkçeşme su - 30 Darütalim musiki heyeti: Fah 
!arını alması tabiatilc mal sa -J ri Kopuz Ye arkada*ları tarafın
hip!erini alakadar etmemek - dan, 22,20 ha\·a raporu. 22.23 ke
tedir. Rıı yüzden belediyenin bu man konseri: Liko Amar, piyano
teklifiııi hamamcılar şimdiye ka · da sabo, 22,50 son haberleı· ve er
dar kabul etmemislerdir. Yarınki 
toplantıda bu mes~le bir hal sure-' 
tine bağlanacaktır. 

ZAHiRE 
Alışveriş inkişaf etmektedir. 

Son günlerde mevsim münase
betiyle pıyasada bilhassa kışlık 
zahireler üzerine hararetli mua
meleler olmaktadır. Bunların ku
ru fasulye satışları gelmektedir. 
Fiyatlar 9,7;; - 13 kuruş arasında
dır .• ·ohut üzerinde de iyi işler 

olmaktadır. Fiyatlar 6,5 - 6,75 
kuruş arasında bulunmaktadır. 

Su,;a m piya,asına da fazla mik 
tarda mal aarzedilmiştir. Fiallar 
15 - 17 J,urıı; arasındadır. 

Pamuk satışlan da iyi gitınek 
tedir. Akala, birinci kilosu 40-50 
A kaba birinci vadeli kilo>u 41 ku
ruş ve yerli birinci vadeli de 25 
kuruştur. "Tatlı badem içi,, alıcı
ları da çoktur. Fakat piyasadaki 
mal nisbetcn az olduğundan halen 
105 - 106 kuruş arasında bulunan 
fiyatlarda terfi istidadı vardır. 
Muhtelif yerlerden borsaya her 
gün buğday, arpa, bakla ve (kum 
darı) ak darı gibi hububat gelmek 
te ve piyasa satışları iyi görülmek 
tedir. Kuru yemişlerin satış ve 
piyasala!'ı da hararetli ve daha zi
yade inkişafa meyyaldir. 

:·, MÜTEFERRiK ·-· 
4 - · .,_ ' • • • -

VERGi GELiRi 

tesi giinün programı, 23 saat :t· 

yarı, İstiklal nıar:;-ı, son. 
~,..,....~ 

Ne Pişireyim? J 
PAZARTESi --

KIYMALI TİRİD SUFLE 
PALAMUT KIZARTMASI 
DOMATESLİ PİLAV 
KOMPOSTO 

Kıymalı tirid sufle 
Franceliıyı ince ince ke-

siniz. Fırıııda beyaz olarak 
ıyıce kuruttuktan sonra ta -
vatla harlı ateş üstünde kızgın te
reyağında çeviriniz. Rengi dönmiye 
başlayınca ateşten çekip yarısını 

tirit sabanına bir sıra diziniz. Diğer 
taraftan koyunun yağsız bud etin
den ince kıyıp tuz ve biberledikten 
sonra tencereye koyup harlı ateş 

üstünde bir ağaç kaŞlkla çeviriniz. 
Koyuverdiği kendi suyunu çektir
miyerek cüz'i rengi dönmiye bQJJla
yınca iki kaşık yağsız et suyu ila
ve edip ve mutedil ateş üstüne alıp 
karıştırınız. Çiy kalmamak üzere 
3, 4 dakika çevirdikten sonra sa 
handaki tiridin üstüne döşeyiniz. 

Sonra mjütebaki francela dilimleri 
ni kıymanın üzerine bir sıra dizi
niz. Bun un da üzerine biraz tuzsuz 
tereyağı sürünüz. Sonra bir kapta 
rendelenmiş iki kaşık kaşar veya : 
Kars peynirini 2 bütün yumurta ile 
iyice halledip iki kaşık sütle sulan , 
dırınız. Bununla tiridin üstünü kap 
ladJktan sonra fırına veriniz. 1yice 
kabarıp pembeleşince fırından çe

Vilayet ııafıaları muamelat teş- kip sofraya veriniz ve iıfiyetle yi-
kilfıtlaıı, Vekaletçe yapı işlerinin yiniz. 
kesafetini de gözönünde tutularak, ='============== 
bedeni ve n:ıkdi yol vergileri ta - Bu gece 
hakkuk yekununa göre dört smıfa 
ayrılmış ve her biri için ayrı, mu- Nöbetçi Eczaneler · 
ayyen kadrolar tesbit olunarak Bu gece nöbetçi olan eczahan& 
vilayetler~ tamim e~i~mi*tir. !er şunlardır: 

Bu tasnıf, yol vergısı tahakkukat latanbul cihetindekiler: 
yekunu 500.001 liradan fazla olan Aksaray da (Sarım), Alemdar -
vilaye~lı:_r, 350.001 - 500.000 lira da (Sırrı Asım), Bayazıtta (Asa
o.lan vılay~t'.er, 175001 - 350.000 dor), Samatyada (Teofilis), Emin
lıra olan vılııyetler ve 175.000 den önünde (Amnacya), Eyüpte (Arif 
~z olan vilayetler esas tutulmak Beşir), Fenerde (Emilyadi), Şehre-
uzere yapıl~hr. mininde (Nazım), Şehzadebaşmda 

Doçentlik imtihanı (A. Hakkı), Karagümrükte (Ke-
lstanbul üniversitesiı1de mün - mal), Küçükpazarda (Yorgi), Ba

hai 12 doçentlik için yapılan mü- kır köyünde (Merkez). 
racaatlar tetkik ve listeler tanzim Beyoğlu cihetindekiler: 
edilmiştir. Bu 12 doçentlik için ya- Tünel başında ( Metkoviç), Yük 
pılacak imtihanlara bugün basla - sek kaldırımda (Vinggonlo), Gala
nacak, bugün li:Jıın imtihanı ;apı- 1 tada (Merkez), Taksimde (Kemal -
lacnktır. Lisan imtihanından sonra Re bul), Şişlide {Pertev). 
da, her talibin talip olduğu derse Beşiktaşta {Süleyman Rıza). 
ait ihtisas imtihanı yapılacak, ha- Kadıköy, Boğaziçi, Adalardaki-
zırlıyacakları tezler tetkik edile - !er: 
cektir. Üsküdarda (Selimiye), Sarıyer-

Bunlar arasında en ziyade mu- de (Necati), Kadıköyünde (Sıhhat, 
vaffak olanlara üniversitede do - Rafet), Büyükadada (Halk), Hey-
çentlik verilecektir. belitle (Halk). 
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YENISABAH 
Sayfa:.$ 

- ~ :L 

F t'hin 
1 iyaçl n '(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Iıklara yutturulan zoka yok mu? 
İşte, tıpkı onun gibi.. Balık, zoka

ve aile dostları toplanmı.,lar. Çam
lar dikilmiş, sofralar kurulmuş, 
mumlar yakılmış .. N~eden, kah-

-.. ')ün ç 1 1 
Kral Zogonun 

okudu 
~aş vekil; Mecliste 

bir mesajını 

lstanbul semllerinin ihtiyaçları yı parlal$ görür, ve yutar. 
nı mahallerinde tesbit ve bu suret- Ondan sonra da, artık, işi bit
le alakadar makamların nazarı miştir. İşte, eroini ilk defa kulla
dikkatini celbetmeyi düşünerek nan adam, zokayı yutan b:ılılctan 
dün bir arkadaşımızı Fatihe gön- farksızdır. O da hapı yutmu~ de

kahadan, herkes kmlıyor.. K k 
Diğer tarafta bir ıayyaş, meyha 00 Ur 

ns köşesinde, bedmest, uyukluyor. Hı·pı.kle" 
Evde ailesi, mahzun, mükedder, ı. 

bekliyor.. Bekliyor.. Kamı, onu Biniciliğe meraklı Istnnbuı:u -
aramak üzere, kiiçilk çocuğunu so- lar, dün kendi he nplanna çok 
kağa yolluyor .. Çocuk da mahzun zevkli bir gün geçirdiler. Beş bin
ve düşünceli.. den fazla bir kalabalık, Harbire-

derdik. Arkada,ımız orada muh- mektir. 

Tiran, 16 (A.A.) - Arnavut
luk ajansı bildiriyor: 

Meclis, kor diı>lomatik ve ka
labalık bir sami hazır olduğu hal

sebetler takip edeceğini bildirmek 
tedir. 

İç politikaya gelince, mesajda, 
maliyedeki selii.h memnuniyetle 
kaydedilerek devletin bütün faa
liyet sahalarında başarılan terak
kilerin bir b!liinçosu yapılmakta ve 
tali tahsildeki ıslllhat, ziraat mes
lek mekteplerile kadın ve erkekler 
için halk mektepleri tesisi ve mem 

telif kimselerle görüştü. Fikirleri- Eroin .. BÜ menhus zehir, bir za
ni aldı. Görüştüğii kimseler, şayanı manlar, üniversitelinin kitap çan
dikkat bir ittifakla Fatih semtinin tasına, hatta, lise talebe inin gizlil 
bir nmumi haliıya, bir de kaırnlı ceplerinin köşelerin& kadar girdt 
tramvay durak yerine muhtaç ol- Bugün, çok şükür ki, alınan ted
duğunu söylediler. Fatihlilerin bu birierl bu tehlikenin önüne geçil
ihtiy.açlannın süratle giderilmesi- miştir • 

Yolda, tramvay altında kalıyor deki Sipahiocağını ku~att1. Yapı
va iki ayağı kesiliyor. Bu ayya~, lan türlil mania .atlayışlarını ,.e 
günün birinde işinden kovuluyor. bunların ar.asında Avrup.ada bu
Nesi var, nesi ycksa satıp içkiye yük bir muvaffak.iyet kazanan 
veriyor. Karısı, kendisi, iki ayağı milli süvari ckipimizi zevkle sey
kesik kızı sefalet ve f elft.ket içer- retti ve hararetle alkışladı. 

de tekrar açılmıştır. ni temenni ederek ald1ğıMız ce- Memnuniyet ve şükranla söyli • 
sinde yuvarlanıyorlar. İkide birde Fakat sahanın büyüklüğü ma -
girup yardım istediği eski arkedaş !Um olduğu için bu beş bin kişi
ları artık onu tammıyorlar ve yan- lik kalabalık kütlenin mühim bir 
!arından lrnvuyorl:ır. Bu perişan- kısmı müsabakaları hem ayakta. 
hk içinde bir adam uykudan uya- hem de çok bi.iyük e.zb•et çekerek 
nıyor. Bu çalar saatin uyandırdığı yarı~ yamalak seyredebildi. Saha, 
bir iş adamıdır. İş zamanı yaklaş- meraklıları istiaba kifn~ et etme
mıştir. Şimdiye kadar anlattıkla- diğinden birçok kimseler mü ab:ı
rım da, onun gördüğü bir rüya.. kaları sokaktan, ezcümle tramv.ay 
Yakın akrabamdan olan bu çocuk durak yerinden seyretmeğe mec
bugün ko koca bir .adam olmuş- bur kaldılar. Bunun d ne kad r 
tur. Halii. ağzına içki koymaz. Bir üzücü ve zahmetli olduğu ıney-

Başvekil Kotta, kralın mesa
hnı okumuştur. Mesaj, dış müna
Sebetıerde hükumetin şimdiye ka-

1 dar takip ettiği nnn hatları takip 
ederek komşu devletlerle ve bil -
bassa milnaselıetleri geniş dost -
luk ve samimi tcsriki mesai ruhu 
•1e temayüz etmiş olan İtalya ile 
daima dostane ve halisane müna-

vapları neşrediyoruz: ye biliriz ki, biz de eroin kullanan 

leketln ekonomi ve turizm vaziye
tini kolaylaştıran yollar inşası bil

hassa kaydedilmektedir. 

Kemal İşeri lar birçok memleketlere nazaran 
- Fatihin noksanı olmaz olur pez azdır. Gün geçtikçe iptilAnın 

mu? Fatih kazaların içinde en bü- azaldığını da söylemek icap eder. 
yüğü olduğu halde maatteessüf bir Yalnız, rakamla tebarüz ettirip şu 
umumi halası ve kapalı bir tram - veya bu nisbett~dir diyebilmek 
vay durak mahalli yoktur. ıçın istatistiklerimize müracaat 

Bazı .nezaketsiz kimseler akıl- edip tetkikler yapmak, Uzım ge
lanna estiği zaman her yeri kirle- lir ki, bu şimdi hemen yapılıvere-

~'""-'"Jv""""""""""""""'"""'"AA.AA..AAJV'V 

Lord Stanley 
lngilh. döminyonları nazın öldü Araplar 24 saat evle-

Londra, 16 (A.A.) - Domin- k 
J·onnlar nazırı Lord Stanle~'. Kana- rinde apanacaklar 
dadan avdetindenberi geçen ay Kudüs, 16 (A.A.) - Reuter 
nakledilmiş olduğu Londranın bir ajansı bildiriyor; Yeni tethiş ha
~hhat yurdunda saat 2.30 da ve- reketleri ü::erine. eski Arap şehri 
fat etmiştir. Müteveffa 44 yaşın- sakinlerinin 24 saat evlerinden çık 
da idi. malan yasak edilmiştir. 

Müteveffa Lord Stanleyin hayatı Kara Ali Kiroyu yendi 
Londra, 16 CA.A.) - Kont Ankara, 16 (A.A.) - Bugün 

Derby'nin vari~i olan Lord Stan - Cebecide l{ara Ali He Bul_garis -1 
ley, geçen mayısta kabinede vuku tanlı Kiro arasında on be.,er daki-
buian tebeddülfit esnasında domin- 1 kalık dört ravund üzerine yapılan 1 
}·onlar nezaretine getirilmiş idi. O profesyonel serbest güreş müsaba-
zaman ma:rıs 1930 danberi işgal et k.aaında, üçüncü ravundun beşinci 
tiği Hindi ··tan nezareti par lamen- dakikasında Kara Ali Kiroru yen
to mi.ist"~mrlığında bulunuyordu. p ~ m~ti~ 

arlii.mento hayatına ilk defa ola- Tekirdağlı Hiiseyinlc :Manisalı 
rak 23 yaşında iken Liverpool me- Alinin gösteriş mü abakası da ü
busu sıfatile girnıisti. · çüncü saniyede Tekirdağlının ga-

1927 den 1929 a kadar mu ha- le besiyle neticelenmiştir. 
fazakar partinin reisliğini ifa et- Bu müsabakalardan evv·el ya
llıişti. Grenadiers Guards zabiti sı- pı1an Tekirdağlınm ağabeysi Be -
fatile iştirak ettiği lıüyiık harbde 1 kirle Ahmet arasmdaki mü.::abaka 
~·aralanan mumaileyh. Lord Chel- yı, Bekir kazanmışt1r. 
seanın büyük kızile evlenmişti. Mü ==========~==:======== 

Nafıa Vekili leveffa en büyiığil 20 yaşında ol -
llıak üzere geride iiç kızım bırak-
llıaktadır. (Bat tarafı 1 inci aayfada) 
Belçıkada Kommün intihabatı tesisatı tetkik ettikten sonra Sey-

bugün b~şlıyor han bolgesi su işleri teşkilatı şef-
Brükscl, 16 (A.A.) - Y.arm !erinden işler hakkında izahat al

biitim Belçika kommiinlerinde kom mışlır. 
tniin intihabatı yapılacaktır. Öğle yemeğini vagonunda yi-
M sır kredi fonsiye tahvilatı ·en Vekil, bugün yapılmakta olan 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 I işleri müteakip başlanacak olan 
:faizli ve ikramiyeli Mısır kredi inşaatın projelerini tetkik etmiş 
I<"onsiye tahvillednin dünkü çeki- ve bundan sonra vekilimiz, şehir 
lişinde: hipodromunda at koşul:ırını takip 

1903 senesi tahvilJerinden etmiştir. 
670.842 numaralı tahvil 100.000, B. Ali Çetin kaya saat 16 .da hu-
1911 senesi tahvillerinden 384.514 susi vagonuna dönmilştiir. 
numaraluı tahvil de 50.000 frank Vekil geceyi vagonda geçire -
ikramiye kazanmışlardır. cektir. B. Ali Çetinkay·anın yann 
Gazede bir arak çetesi Tarsusa giderek o bölge o\•asında 

k l d açılan büyük kanalları görecek vB 

ya a an 1 regilliitör yerlerinde tetkikatta 
Kudü~, 16 (A.A.) - Bugün bulunacaktır. 

Caze civarında bir çarpışm.a ol - =====-================ 
nıuştur. Asiler beynelmilel demir-
~olunu ha\'r~·a attıktan sonra kaç
lrıağa teşebbüs etmişlerse de kıtaat 
Çeteyi ççevh-rneğe muvaff.ak olmuş 
tur. Asilerden üçü ölmilş ve iki ki-
~·aralannı1ştır. 

Cenubi Cinde kolera 
(Batt•:•fı 1 inci aayfada) 

hesinde nalınan bil' haber& aöre 
Çin rıbbmında bir kolera .salgını 
hüküm silrm.ektedir. Burada otu -
l'an 100.000 kişinin 20.000 den 
fazı ası koleray.a. tutulmuştuı-. Şim- 1 

diye kadar 8.000 kişi ölmOştür. 
Japonlar burasını işgal eder etmez 
kolera He mücadeleye başlamış
lardır. 
Japnlar iki Çin şehri aldılar 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domei a
Jansı bildiriyor: İ.mp.aratorluk er
knnıharbiye bürosundan bildirildi
~ine gBre pazar günü öğle zamanı 
:firar eden Çinliler, Kuant.ung eya
letinde kain Ouiçen ve Ouaiyeng 
Şehirlerini terketnıişlerclir. 

Bu iki şehir, Japon ihraç kuv
"etleri tarafından işg.a.l edilmiştir. 

To'kyo, 16 {A.A.) - Eyalet 
lnerkezi olan Kagoshiradan tele • 
tonla alınan bir .mesaja göre tuğ
~an neticesinde 81 kişi ölmüş 270 
\işi kaybolmuş ft 857 ev harap ol
aıuştur. 

Mrcar - cek ihtilafı 
' (Batlarafı 1 inci sayfada) 

İtalya \'C Polonyanın muzahe
retinden pek memnun 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Macar gazetele
ri, İtalya ile Lehıstanın gerek ta -
numen Macar olan toprakların il
hakı ve gerek milşterek bir Leh -
Macar hududu tesisi için Macaris
tanın yanında yer almalarını bü -
yük bir memnuniyetle kaydediyor
lar. 

Bununla beraber, yarı resmi 
facar sağ gazetesi, Çek - Alman 

yaklaşması karşısında bazı Macar 
mahfillerinin er.dişesini açığa vur 
makta ve Budapeştenin Berline 
daha sıkı bir surette yaklRşmasını 
i temektedir. 

Diğer taraftan, nasyonal sos
yalist propagandası önünde kor -
kuya düşen katolik mahfiller de 
ve hükumetin fesat unsurlarına 

mukabil nümayişler tertip etmekte 
karşı enerji ile hareket etmesini is
temektedirler. 

Nasyonal sosyalietler, B. İm -
redinin istifasını ve Çekoslovak-
3•ada askeri oılidahalede bulunul
masını istemek için revizyonist bü
)'Ük tezahürler tertip edilmekte 
olduğunu bildirJyorlar. • 

tiyorlar. Bu çok ayıp bir şeydir. cek bir i!'I değildir. 
insan evine ne kadar ihtimam - Eroin iptila ·mı tamamen ön-

etse ve temizliğe ne kadar riayet !emek için kanaatinizce naQıl bir 
etmeğe çalışsa buna imkan olmı - tedbir almalıdır. En kati ve esas
yor. Çiinkil evlerimizin etrafı ber- 1ı tedbir nedir? 
bat bir şekildedir. Tabiidir .ki u- - En evvel müracaat edilecek en 
munıi bir halfı ol~a böyle fena va- esaslı tedbir, terbiye, devamlı ir
ziyetlerle karşılaşmıyacağız. Bi - şad Ye ikazdır. Orta mekY..ıin ilk, 
naenaleyh bu işin bir an en·el ya- hatta ilk mektebin son sınıflarm
pılmasını Fatih halkı senelerden- dan başlayarak, eroinin zararları
beri temenni etmektedir. nı, eroin iptilasınm acı ve acıklı 

Tramvay durak }·erine gelince sonunu kafalara işlemeliyiz. Fa
bu da Fatih gibi güzel bir kazanın kat, bu devamlı irşad ve ikazı, 
hakkıdır. Karagümrük ,.e Aksa _ fenni tabirlerle dolu ilmi konf e
r ay birer kaza merkezi olmadığı ranslar halinde yapmaktan hiçbir 
halde buralarda güzel ve kapalı istifade edemeyiz. Bu irşad ve tel
lırer durak mahalli vardır. Hal- kini öyle cazip bir şekilde y:ıpma
buki asıl Hlzım ve balkı çok olan lıyız ki, çocuk, farkında olmadan 
kazamızda acaba niçin· kapalı bir uyandırılmış olsun. Bunu, ma"'al 
durak yeri yapılmıyor? Bunu tram ve h1kayclcrle. projeksiyon ve 
vay şirketi yRpnrnkta niçin tered- filmle yapabiliriz. Hatta, bir ero

inmaııın nelere maniz Ye griftar 
di.it ediyor?. 

Fethi Tamer olabileceğini, ailesinin nasıl peri-
şan olacağım kendi ahlitkının 118-

- Fatih ihtiyaçları çok olan sıl sukut edeceğini, nasıl sürünüp 
bir yerdir. Yakın zamana kadar nasıl öleceğini gösteren bir film 
Fatihin bütün ihtiyaçları gideril - çevirtip bunu bütün memlekette, 
miş başlıca mühim ihtiyaçlarından sinemalarda, hnlkcvlerinde, halka 
biri olan halkevi de geçen yıl açıl- meccanen gö~termek, küçücilk 
mıştır. F. kat her nedense geri ka- masrafma mukabil o k~dar bUyük 
lan iki ihtiyaç kaı·şısmda biraz ıa- faydalar temin etmiş olur ki.. Yal
kaytlık var. Bunlar da kapalı bir mz, bu filmin sennryoı:;unun üstat 
tramvay durak yeri ile bir asri ha- ve realist bir muharrire yaptml-

1 
tadır. Sokakların temiz ve şehir ha ması şarttır. 
vasmın iyi olmasını arzu ediyorsak Size, mfüıbet, faydalı. miismir 
behemehal Fatihe lJr nsri halU yap propagandanın iki misalini vere
tırmamız lfızımdır. yim: 

Zaten Fatihli olmayıp da hariç Çok yakın akrabamdan biri;:i 
ten gelen bir insan Fatihte bir u- yardır. Vaktile. o çocukken, bir 
mumi halanın olmadığını der~al gün, yamma alıp gezmeğe çıkar
sokaklanna bakarak anlar. Evle - dım. Nereye gickceğimizi hiç bil
ırin duyarlarmda koc!lman (E~ek- miyordu. Doğru hıfzıs~ıhha müze
lere mahsus hata) yazısı (Burada sine götürdiim. 
umumi halii yoktur) diye asılmış Önce bütiin diğ<'r levhalnrı gez-
bir ilandan farksızdır zannederim. dirip gö terdim. Herbirinin önün-1 
Böyle ayıbı binlerce ki,ire alenen de alfıka ile durup seyrediyordu. 
ilfrn etmenin ne kadar fena oldu- En sonra, zührnvi ha talıklara 
ğu aşikardır. O halde bu ayıbımı- frengi ve belsojhıkluğmıa ait tab
zı kapamak için derhal bir umnmi Joların önfine getfrdim. Onlara da. 
halfL yaptırmalıyız... uzun uzıın, aHika~·la baktı. Onlar 

Bedri da, bu hastalıkların hülün ~eyir-

- Fatih güzeldir. Hoştur. iyi- leri ve neticeleri gorliliiyordıı. Bu, 
dir, -ama bu güzelliğin yanında çocuğa öyle bir tesir yapmıştı ki .. 
müthiş tezat teşkil eden bir de çir Büyüdükten sonr:ı Fransaya gitti. 
kinliği vardır. Şöyle bir m:;,thalle a- Epey müddet kaldı. Kendisi anla
ralarmı gezmek için yola çıkı:;anız, tırdı: Fransada kadın. gördiikçs, 
miibal:lğ~ etmiyeyim ama bazı so- gözü önünde, sırusile o levhalar 
kaklarchın idrar kokusundan zor canlanmı.;;. Hiçbir kadınla tanışıp 
~eçer:ıiniz. Buna da sebep bir umn konuşmaya cesaret edememiş. 
mi hala olmamasıdır. Yine bir gün, ayni çocuğu ~ine-

İkinci derde gelince bu da sene- maya götürmüştüm. Filmin İ3mini 
lerdenberidir. Fatihin ve Fatihli - hatırlamıyorum. Fakat, me\·zu ba
lerin dileklerinin başında gelmek- tırımdadır: 

sarlıoş gördüğü zaman, o :filmi dandadır. , 
baştan aşağı tekrar görür gibi ol- Gerek sih-arilcrimizin f evka-
duğunu söyler. Ifıde muv.affak.iyetleri \ e gerek;;& 

!şte, mUsbet propagandalar böy halkımızda biniciliğe karşı duyu-· 
le olmalıdır. lan biiyük alaka, şu ihtiyacı bütün 

F.akat, yalnız propaganda, ikaz kuvvetile meydana koymuş bulun
ve irşad tabii ka!i değildir. Bunun maktadır. 
yanında, sıkı takip, ceza, şiddet ve tstanbulda 5 üratle, Roma, Nis, 
saire de olacaktır. Varşov.a ve Pnri~inkilerden a la 

- Peki üstadım .. Eroin satan ve daha aşağı derecede olmıyac.ak 
kullananlar çin bugünkü müeyye-ı mükemmeliyette bir konkurhipik 
deler kafi midir .. Yoksa, bunlarıj pistleri yapmak Hi.zımdır. Pistte en 
biraz şiddetlendirmek liizım mı- az beş bin kişilik oturacak yer ol-
dır? malıdır. 

- Kullananlar iç.in biraz daha Yapılacak bu koşu sahası, aynı 
kuv\·etli m{ieyycdeler koymak da zamanda biniciliği de çok te v;k 
faydalı olur. Ama, dediğim gibi, edecek ve halka sevdirecektir. Bu 
bunlar, zokayı yutmuş balık gibi- vesile ile geçen günkil temennim 
dirler. Artık, bir zevk vasıtası ola- tahakkuk eder, Türkiyeye, Balkan 
rak değil, tutuldukları bir hasta- ve komşu hilkftmetlerden ekipler 
h knöbetini geçistirmck için eroin getirilecek olursa Tilrk biniciliği 
alırlar. İcabrnda. eroin tedariki bütün i tikbalini temin etmiş olur. 
için, her türlü denaet ve şenaeti Es~sen binicilerin atlarının da 
de irtikap ederler. Fnknt, nh~bi kalabalığa alışnrnlan şarttır. Nite-
bir mazeret sı>..yılacak halleri vnr- kirp Avrupanın bazı taraflarn daki 
dır: Ha talık.. müsabakalarda bizim atin"ımız

Eroini kullananlar değil de, is- dan bazılarının ürkmeleri, hep bu 
tismar vasıtası edinenler, ticaı·eti- yüzdendir. 
ni yapanlar için, şunu bunu, eroin j MURAD SERTOGLU 
kullan mağa teşvik edenler için =::..========:-========-..:===== 

müeyyede1cr çok şiddetlendirilme-
li, hatta bunlar. zalimane denecek 
~kilde cczalandmlmalı, müebbet 
hidemalı şakkaya mahkum edil
meli, ayrklarınn zincirler, buka
ğılar vurularak süründüriilmeli ve 
bunlara öğrctiimelidir ki eroin sa
tanlnrn bu memlekette hakkı ha
yat yoktur. 

Çünkü bunlar, katillerden daha 
katil, şakilerden daha aki, ·cani
dirler. Zira, bir katil bir adamı öl
dürür .. İşte o k dar .. Fakat bir 
eroin satıcı~ı. birini eroin kullan
mağn teşvik eden herhangi birisi, 
evveıa. cemiyetin faydalı bir un-ı 
surunu cemiyetten söki.ip almakla, 
onu cemiyet için öldürmekte. son-ı 
ra da, muzır, fcııa bir unsur ola
rak cemiyetin başına beli ve nıu- • 
sallat etmektedir. Bunlara, ne ya
pılsa azdır. 

Üstat düşüncelerini hulasa et
miş, ~özlerini henüz bitirmişti ki, 
içeriye bir hademe girdi. 

- :\Ifişahedehaneye çıkacak 
mısınız? Bekliyorlar! dedi. 
Akşam vizitası zamanı gelmiı;ıti. 

Üstadı .alıkoymağa teşebbüs et
mek, hem nezaketsizlik. hem de 
onun nezaket ve ımıniıniyetini sui
istimal etmek olacaktı. 

Yürüdüm. 

Bulgar kral ve 
Makedonyalı ar 

(Başlarafı 1 inci a yfada) 
" - Makedonyayı kurtarma 

zamanı geldi.,, diyerek hazırlık
lara giri~ti. Bulgaristanda bulunan 
münevver Makedonyalıları teşvik 
etti. Hattiı. :Mnkecloııy.a kolordu u~ 
nanıile asker bile toplattı. Bu işi 
Kral doğrudan doğruya ve bizzat 
idare ediyordu. Bu harbin Bulga
ristan için fena neticeler doğura
cağını tahmin eden ve hu fikir et
rafında propaganda yap.an :;iya i 
parti ş<'fleri te\•ldf edildi. Faka\ 
vaziyet; onların tahmin eylecrk e
ri gibi tezahiir etti. J{ı·.al Ferdi
nand he aplnrının tutmadığını go
rünce hı.lıtı oğluna terkederck çeld 
lip gitti. 

tedir. Karagümrükte güzel ve ka- Bir yılbaşı gece. i.. Dışarıda kar, 
palı bir durak mahalli olmasına fırtına ve soğuk .. Bvlerde, aileler 
raimen çok esefle söyliyebilirim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ki Fatihte yağmurlu \'e rüzgarlı rı mekteplerine gitmek için clon;-n 1 mamıştır. Bu işin en yakın bir za
zamanlarda tramvay beklemek i- ıslanan ve hastalanan yavruları manda yapılma~ı bütiin Fatihlile -
çi nsığınacak ufak bir yer bile bu- görmek insanın yüreğini parça -ı rin yüzlerimizi gillclürecektir. 
lamıyoruz. Bu itibarla bu .:>ene Fa- lıyor. Buray.a ufak bjr ma:ırafla İkincisine gelince; bu da birin-
tihte bir durak mahalli \.•apılacak yapılacak bir cluruk veri bütün Fa ..1 d" · d v k ı o 

Umumi Harbi müteakip hukfı
metin başına mtine\•ver bir koy ço 
cuğu olan Alek andr Stambuliski 
geçti. Kendisi evvelce Kral Ferdi: 
nanda muhalefet etmiş \'e bu yü~ 
den hap_e atılmıstı. Sta.mbuli!dd 
memleketi Uç sene idare etli. Niha· 
yet bir hiiklıınct clnrbc..si neticesin
de mevkiini kaybetti. Ayni hiiki\
met darbesi, on binden fazla mıi -
nevvcr Bulganıı katlcdilmes.ini in
taç etti. 

Yeni teşekkül eden askeri hü
kumet, eski Başvekilin kafasını ke 
silmiş olarak görmek istiyordu. Ni
tekim, o vakit Harbiye Nazırı olan 
General Yilkof'un, yeniden tensik 
ettiği Makedonya komitncılan 

Stambuli~kinin kafasını kestiler. 

ci uer ımız en aşagı a maz. 1 
olursa Fatihliler de candan ic:;tek- tihlileri sonsuz bir memnuniyet i- da umumi bir ha1fidır.... 1 
]erine kavuşmuş olurlar... çinde bırakacaktır. 

ı Necmi Dengiz 
Kemal Yıldırım brahim Coşkun Tuna - Fath deyince akla tarihi ve 

- Fatihin noksanları deyince - F.atihin başlıca ve mühim modern bir yer gelir. Modern bir 
benim de her Fatihli gibi aklıma noksanı ikidir. yerde de biltiin ihtiyaçların temin 
gelen şey umumi halA ile durak '.'e- Biı-incisi kapalı bir tramvay du 1 edilmiş olduğu ma fımdur. O hal-
riclir .. Fatihte bir umumi halanın rak mahalli ki kışları o yağmurlu de Fatihte de bütün ihtiyaçların 
olmaması halka birkaç taraftan za günlerde tramvay beklemek çok 

Bu devrede (.Makedonya ko· 
mitasının} nilfuzu çok artmıştı. 

Bunlar her istediklerini yapıyor· 

lar ve asla mesul olmayorlnrdı. 
(Sonu var) 

·· k"'l ı l{ ı· d. temin edilmiş olması lazımgelirken rar vermektedir. Bunun başlıcası muş ·u o uyor. ı., ge ıyor ıye ~~'!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!:~~---~ 
sıhhat üzerine yaptığı tesirdir. bütün Fatihlileri bir tasa aldı. Yi- maatteessilf iki büyük ve mühim mizdir. Bu emel ve bu istek tahak

kuk etmedkçe Fatihte ııoksnnd:ın 
kurtulup tnm bir kaza olam&z. 

Fatihe güzel bir h-ala yapılacak o- ne ağaçların altında tramvay bek- bir noksanın karşılaşıyoruz. 
lursa gözlerimiz de gonlümiiz de liyeceğiz ve ayni zamanda hastalı- Kapalı bir tramvay durak yeri. 
rahat eder gibi geliyor bana. ğımıza da sebep oluyor. Seneler _ Bir umumt hala ..• Kapalı du-

İkinci derde gelince o da güzel denberi ha bugün yapılacak ha bu rak yeri Fatihlilerin yani bizım se 
Fatihte güzel ve kap.ılı bir durak gün oluyor, diye beklediğimiz hal- nelerdenberi iatediğimiz fakat yap 
mahalli olmama ırlır. Kı~ ~abahla- de hala bir durak .~a.halU yapıla- tıramndığımız en birinci eme!i • 

Kışın kar yeğıyor, soğıık var. 
Bir yandan da müthiş rüzgar. Bu 
soğuk rüzgar ve yağmur aitında. 

bizler tMmvay bekliyoruz. 



• 
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Müthiş bir tertip hatası 
Ali Kaıni, yazdığı bir makale

de gazetelerimizdeki tertip hata
Jarını!aıı ~ikayet eciiyor. Buuda 
hakkı da vardır. Çtlnkü bazan 
küçük bir tertip yanlışı, yazının 

maııasıııı büsbütün değiştirir; ta
dım kaçrır; yazanı da. okuyanı 

da sinirlendirir. 
Eski bir gazeteci arkada~. Ab

dülhamit devrinde başından geçen 
hem gülünç, hem feci bir hAdise
yi bana attı. Nakledilmeğe değe
ı; oldugu için yazıyorum: 

- Abdülhamidin zulüm ve ia
tiµdadı ortalığı kasıp ka\•urduğu 

bir zamandı. Bir gün çalıstığım 

gazetenin tahrir müdürü, nezaret
lerden birini eıde eden zalim bir 
hntiye hakkında bir medhiye yaz
mağa beni memur etti. Kalemi e
lime aldım, içimden küfrede ede 
Rüvle bir fıkra keraladım: 
· . "Vüzerayı ,.aıtanalı seniyeden 
devletlii Hasan Nidai paşa hazret
lerinin Nafıa Nezareti "<ılilesine 

tayinleri karihai ilham ..ıı.bihai ce
nabı padişahirleıı şeref sllnuh 
buyrulmuştur. Nidai paşa hazret
lerin" bahsedılen bu tnclhi vecih-

·ten dolayı ... ilah.,. 
Bu gazetenin matbaası, ayni 

zamanda kitap ta b.asıyordu. O sı
rada mürettiphanede dizili <'turan 
bir (hayvanat) Jcitabı.1ın formala
rı. gazetenin diziien yııızıl11rlyle 

tesadüfen yan yana gelmi~. Mü
rettiplerin, şeytanı keyfinden oy
natarak feci bir dalgınlığı eseri o
larak, Hagan N'idai pa,a hakkında 
yazdığım fıkranın yazılariyle, 

(Hayvanat) kltabıııın diz.ili duran 
yazılarının ~urasından, burasın -
dan ayrılan birkaç satır biribirine 
karışarak, aşağıdaki gillünç cüm
le meydana çıkmış. 

Parantez içine alınan parçalar, 
(Hayvanat) kitabından gazete 
8Ütunlarına karışan yazılardır: 

"Vüzerayı santanatı seniyeden 
lia;;an Nidııi paşa hazretleri (Ya
ban eşeği denmekle maruftur. Bu 
hayvan Afrikanın bazı mıntaka
lnnnda yaşar) Nafıa nezareti ce
lilesine tayinleri (Deve kuşlarınnı 
cevelaııgiihı olan) kariahi ilham 
sabihai cenabı padişahiden (Kiş

niyerek çifte atarak) şeref sünuh 
buyrulmu.,tur. 

Nidai paşa hıızrelleri (Nadir 
hayvanlardandır ve Afrikada mev 
cudu pek azalmıştır. Çünkü su 
sığırları senelerden beri avcılar 

tarafından itlaf edilmektedir ... 
ilah.,, 

Nasıl, cehennemin bütün iblis
leri bir araya gelse bir mislini icat 
edemiyecekleri bu mJthiş aksiliği 
beğendin mi? 

Bu eski ve ihtiyar mealekta~ 
aordum: 

- Gazete bu şekilde mi çık
tı? ... 

- Evet, bu şekilde çıktı. Fo.
kat çok şükür ki tevzi edilme•ine 1 

meydan kalmadı. Çünkü gazete-! 
nin sahibi çok vesveııeli ve ihtiyat
lı bir adamdı. l\Iatbaada yatar, 
her giin sabah karanlığında maki
neılen ilk çıkan gazetPyi ha.•tan a
şağı okuyarak içinde fıııcancı ka
tırlarını ürkütecek bir kelime bu-
lunmadığına emin olduktan sonra 

tık Sineına Türkiyede .;;.. ___________ _ 
FAKAT DAHA O ZAMANLARDA DA SESLi FiLM 
OYNATMANIN YOLUNU BULANLAR OLMUŞTU. . 

Mahalle aralarında eskiden 
mahalle kalweııi tamir edilen ve 
şimdi azalmış olan küçük kahve
lere bugün işlek caddelerde de sık 
sık tesadüf edilir. Bunlar her gttn 
hususi üç, beş me~terisinden başka 
kımsenin yüzünü görmezler. Kah
ve ve çay meraklıları arasında ha
zan duyarız. Falan yerde falan 
kö~ede Acemin kUçük kahvesini 
bilir misin bir çay yapar ki.. .. 

Falan yerdeki küçük kahvede 
oturduğunuz müddetçe falan ba
yın hikAyeleriyle gülmekten k1rı-

lır~ınız. 

i 

Caddelerdeki bu küçük kahve
lerin mlidavimleri eski tekaütler
dir. Bu kahveler ayak üzeri lş 

yapanların yazıhanesi gibidir. On
ları arıyanlar buralarda bulurlar. 
Her ırün sabah ışlerine gider gibi 
evlerinden çıkarlar, akşama k11dar 
bu kahvelerde ,.rıı1imi müsahabe
lerle vakit geçirirler. Hatta o ka
dar ki bu kahvelerin müdavimle -
rinden biri iki gün üstüste kahve-

Bugünde kapılarında bir ıftrü halkın nôdetle bilet 
aldıkları sinemalardan biri 

Yazan: 

Rauf Alanyall 
ye uğramasa diğer müdavimler en '--,------------..: 
dişeye düşerler, basta olup olmadı !er beraber çalı.ttığı arkadaşları 
ğını evinden sorarlar. İş hayatla- müdahale ettiler: 
rında kağıt oyunları bilmiyenler - Niçın üotad, sen tıyatro ha
bu yerlerde onun profe.ıörü olur - yatımızın en eski emektarların-
lar. dansın ... 

tşte ben de böyle bir kahvede Ve bana dönerek hayatı bak-
isminin yazılmanıa•ını !stiyeıı eski kında tafsilat verdiler. Ü8tad 
tiyatro ü•tadlal'lnclan birini arıyor hayalının yarım asırlık uzun me-
d deniyetini tiyatrolarda geçirmişurn. 

Kah\'eye girince ilk nazarda o- tir. 
nun olmadığını gördilm. Kahveci- Üstada ilk sinemanın ne zaman 
ye "crelıım: geldiğini ve nerede gösterildiğini 

- Şimdi gitti. Biraz bekle ne- sordum. Üstad oturduğu kanape-
reeleyse gelir, dedi. den şeklini hi<: bozmadan yaşadığı 

J(ahve ocağının yanında duran uzuo ~enelerin hatıralarını öniln
portatif sandalyelerden b:rine o- deki değirmi çinko masanın üze
turdum. Yemek vakti olduğu için rinde arar gibi gözlerini uradan a
yaşlı bir bayılan ba~kn kimse yok- yırmadan düşündü, düşündü. Ha
tu. Bu küçük kahvenin mevcudu fif bir sesle: 
on ikiyi geçmese gerek. Çünkü içe- - 40 - 45 sene evvel bir Rus 
ride beş sandalya ııııcak 7 kişinin tarafından getirildi. Şehzıİdeba
oturabileceği bir kaııape vıırdı. şında küçük bir salonda gö.steril-

Kahveci okkalı bir fincanda di. 
bol köpüklü bir kahv•ı getirmişti. 

Karşımdaki bayla üstad hakkında 
görilşürken gözüm kahvenin kö
şesine büyük bir itina ile asılmış 
kaymakam rütbeli bir zabit resmi
ne ilişti. Gayri ihtiyari bu kimdir 
dive sordum. 

. Yaşlı adam oturduğu kanape
den yarım saia döndü resme bak
tı. Gözlerini resimden ayırma

dan: 
- Kahvenin çok kıymetli ve 

eski müclavitnlerinden Fuat bey 
asker bir arkadas, dedi. Yiizünü 
çevirdi. 

- Vefat etti. Kahvecimiz de 
kendisini çok severdi ölünce ara
mızda imiş gibi görmek için re.<ımi
ni ağrandisman yaptırarak ora -
ya astık. 

- Nasıl bir film? 
Gülerek devam eti: 

gürültüsünü bu çıkrıklarla ten:.n 
ederlerdi. Yağmur mu· yağıyor 
perdenin arkasındaki kum dolu 
soba borulannı faaliyete getirirler 
silah se•lerini mantar tabancaln
rıyle temin ederlerdi. İşte sö.vle
diğim sesli film budur. 

Gülerek ilave etti: 
- Çok kere ev yıkılır çıkrık 

sesleri devam eder. İnsan vııru
hır, düşer silah sonra patlardı. 

Zaman geçtikçe filmler güzelleşti 
ve böyle taklitlere lüzum kalmadı. 

- İ'tanbulda yalnız bir sine-
ma mı vardı? 

- Hayır, Kadıköyüııde Hasan 
efendi tiyatrosunda. Abut efendi 
çarş1'ınela Galatada vardı. Fakat 
en ziyade rağbet gören buydıı. Dü
huliye ( 5) kuru7tu. Burada en 
çok ~evilen artistler )fakslinder, 
Rigoden, ~i~man kadın komik Ro
zali bunların içerisinde bilha"'a 
Rikvinter çok sevilen komiklerdi. 
Dramlarda hafiye rolünü alan bu 
komiğin filmlerini o zamanın sine
ma meraklıları hiç kaçırmazlardı. 

Rauf Alanyalı 

Ankara -
hava 

Adana 
hattı 

Mersin, (Hususi') - Ankara -
Adana harn postası için burada 
yapılması kararlaştırılan ve şehir 

planında da gösterilen tayyaı-e uğ 
rak meydanı için istimlakler yapıl 
mak üzere bir takdiri kıymet ko
misyonu seçilmiş, komisyon faali
yete geçmiştir. 

Akçauva sığırl arında şarbon 
hastalığı g örüldü 

Kandıranın Akçaova nahiyesi 
sığırlarında şarbon haRtalığı çık

mış ve liızım gelen sıhhi tedbir a
lınmıştır. 

Tarsus Halkevi binası • 

Hayatlarının son i•tirahat dev-
öteki ııü;haların ba'1lıp satışa çı-

1 
• • k b k"· ··k k h 

"karılma•ına müsaade edPrdi. re erını yaşar e~ u uçu a .ve: 

- Elektrik olmıyaıı bir zaman 
da lamba ile oyıııyan bir sinema 
dan in•an nasıl bir film ümit eder. 
İşte bir insan perdede yürüyor bir 
çocuk köpeği kovalıyor ve bir toz
lu re.•im gibi manzaralar görünü
yor, o kadar. Böyle umanda 
mevzu kimin aklına gelir perdede 
insan yürüyormuş bunu görmek 
için hepimiz gittik. Dühuliye 2 
kuruştu. Bir ramaMn devam etti. 
On dakika pa!'dos olduğu halde 
seferberlikte fırıncı dükkanlarının 
önü gibi halk sinemanın kapısında 
sıra bekledı. Ramazandan Ronra 
ortadan kayboldu. Uzun Reneler 
bir daha memlekete böyle şey gel
medi. Nihayet Meşrutiyetin ıla -
nından sonra gene geldi. Fakat 
bu daha güzeldi. Bunlarda kü~iik 
komedi me,·zuları vardı. Bir ila 
iki kısım olarak gösterilirdi. ilk 
zamanlar rağbet buldu. Fakat 
halk artık ayni şeyı ııörmek•en bık 
tı, istemez oldu. Bilahare şimdiki 
Fransız tiyatrosunun yerinde Ro
mirez isminde bir İspanyol actı ve 
sesli filmler oynatmağa başladı. 

Tarsus (Hususi) - Geçen yıl j 
başlanarak ikmali bu seneye bıra-i 
kılan halkevi binaRının ikinci katı 
ve salon in~aatı başlamış, binanın 

çatısı kapatılmıştır. İnşaat Cum-1 
huriyet bayramına kadar ikmal e
dilPcek, yeni halkevi bina<ı, bay -1 
ramda, büyük merasimle açılacak-! 
lı~ 1 

r t . "b h "lk .. h b l !erde tanısan ınsanların samımı ['_.r esı sa a ı. nu~ a ası LP • • 
ela Xidai raşa için yazılan fıkra- sevgilerine gıpta ettim. Üstad geç 

nın bu sekli aldıi(ını görünce, az 
kalmış yüreJi:i~e iniyormuş. Der
hal matbaanın makinelerini dur

durmuş. elinıleki nüsha~·ı sobaya 
atıp yaktıktan sonra külünü hava
ya ~avurn1u~. DizilPn yazıları ken· 

ıli eli)·le bPzmu~, hatta ayağının 

allına al&rak çiğnemi~! 
llıı "h~·edrdir ki hen de ipe çe

k'lınek veya deııiz~ atılmak tehli
ke ifden kur~ulrnu~ oldum.,. 

Tilki 

L.i _____ H~a-l"!!"k'!"'e_v_ -ı_e~ri_n_de _ _JI 
f..:ongre 

C. H. P. Kasımpa9a Kamunu 
ba~kanlığından: 

Kırnıunumuza baglı Kaptanpi
yal~ orağıııın yıllık kongresi 22 
- 10 - 9:18 tarihine müoadif c:ıu

marle'i günü •aat 16 te Zincirli
kuyt~rlaki ocak kurağıııda ve Ha
cıhu"'ev ooağının kongresi 22-10-

kalınca oradan ayrıldım. 
Yemekten sonra onu daha ya

kından taıııyan bir arkadaşa tesa
düf ettim. Birlikte ayni kahveye 
girdik. Üstad artist arkadaşlariy 
le beraber oradaydı. Mahadımı 
söyleyince giildü: 

- Buyurun, bildiğim kadar an 
!atayım. Fakat çok rica Pderim 
beııdeıı kali~·en bahsetmiy~cek.<i

niz. 
Cstadııı bu itirazına uzun sene-

938 tarihine mfü;adif cumarteRi 
günü saııt J 9 da Bahriye cadele•in
deki merkez ocağı kurağında ve 
Merkez ocağı kongresi 23-10-938 
tarihine müsadif pazar ıı-ünü saat 
9 da kendi kur.ağında ve Kadımeh 
met ocağı kongresi ayni tarih ve 
günde saat 14 te Kulaksızda seki-. 
zinci ilk okul binasında yapılaca
ğından ocakta mukayyet üyelerin 
o ıı-ün ,.e saatlerde kongrede hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Üstadın sözünü kestim: 
- Yok hayır üstad, sesli film

leri bırak Ren. Eski tozlu bir r.,. 
sim gibi gördüğün filmlerden l.ııh

•Pt, dedim 
Yüzüme aHabl aqabi baktı: 

- İyi ya be oğlum. E5kiden bııh 
sediyoruz. 

- Peki sesli film eliyorsun. 
- E\·et sesli film ya ... 

Üstad öksürükle karışık 
kahkaha koyverdi: 

bir 

- Evet, dedi. Evet hakkın 
var. Siz o zamana yetişmediniz 

Bözlü, sesli film zannettiniz. Sine
mada yenilik kastiyle perdenin ar 
kaııına insanalar girer hususi .va
pılmı~ çıkrıkları filmde bir ev yı

kılırken çe\~rirler. Yıkılan evin 

Hazin bfr ö1üm 
Sam•un sabık belediye reisi, 

}facı Hüseyin zade damadı, Güzel 
Sanatlar Akademisi sabık müdürü 
merhum ~am;k famailin ağabeysi, 
emekli topcu yüzba'lsı Hüsnü Ye-ı 
ğen. nılıı,tel:l olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak henüz genç yaşın-ı 
-da dün \'efat etmiştir. 

Cenazpc;;i buırünkü pazarte~i 

günü on birde Nişantasıııda Şişli 
Sıhhat Yurdundan kaldırılacak. 

Cenaze namazı Beşiktaş Sinan 
pa~a camiiııcle kılınacak ve Yalıya 
efendi dergiihınd.ıki makberi mah 
susuna defnedilecektir. Bu bed
baht aile üç sene ~vvel kıymetli ev 
!adı Namık İsmaili kaybetmr.~ti. 
İkinci evlfıllıııın da bu suretle ziyaı 
cidden pek acıklı bir feli\ket ol
muştur. Cenabı hak felaketzede 
ailesine sabırlar versin. 

82l~~:r+~' 
Fen erli Muzaffer de 

Futbola Dönüyor 
Bir Zamanlar Milli Takımın Santrfor 
Mevkiini İşgal Eden Bu Kıymetli 

Fudbolcu Hayatını Anlatıyor 
Eski gaztelerin spor sütunlarım, 

ıpor mecmualarını karıştırıyorum. 

Gözlerim daima bir isme ilişiyor: 
Mnzatrer ... Bekir ve Zekl'3i istih!Af 
eden Fenerbah!lllnin ve Milli takım 

m ea kıymetli soliç ve santroforıı. 
Ne zaman stadyoma gitsem sey 

lr<ıllerin: 

.,... Yaşıı.; Varol Muzaffer! 
--- Şilt! 

--- Gol! cliyc bağırdıklarını. ışı-
tirdim. Evet Muzaffer, Zekiden son
ra yetişen futbolcuların· içinde en 
beğenilenlerden biri icli. 

Muzaffer en müşklıl zamanlar
da hası"' müdafaların& dalar ve ne 
Y&J>L;', yapar topu aralarından alır 
ve bomba gibi şütlerle ağlara ta
kardı. 

Hele hiç unutmam Macar ger,ç 
milli takımına karşı en iyi oynıye.· 
rak iki gol yapan da nydu. 

O zamanlar gazete sütunlarında 
da.ima :Muzafferden bahsedilirdi. 
Eşref Şt'fik Fenerbahçe - Galata
saray 1'11.·~ının kritiğini yaparken o 
bazı cahil muarızlarının korkak de
meHine rağmen, (Türk futbolunda 
yegane Avrupa stilli futbolcu) der
di. Spor mecmualarında da ~ampi
yon Fenerbabçe hakkında manzu
meler yazılırken hatıramda kaldı
ğına göre ondan da bu gibi satır
larla bahsedilirdi: 
Ortıı. akıncıları gelince Muzaffere 
Sorı - Lfıchert rengi zaferlerden 

zaferlPrf' 
Götiiren, ulnştımn işte o kahra -

rnnnclır 

Zaferler ın•uafferi llfıızaffer pek 1 
)·n1nandır 

l~te kendinden bu şekilde b;ıh
settirıniş olan diyarımızda yetişen 
ve sayısı on beş yirmiyi geçmiycn 
büyük futbolcularımız arasında 

yer alını~ olan bu temiz sporcu son 
zamanlarda 1stan buldan ayrılmış 

ve ismini duyamaz olmuştuk. Fa
kat geçen sene Muzafferin tstanbu
Ja gelerek meşin top arkasından 

koştuğunu gördüğümüz zaman se
vindik. 

Bu mevsim takımında yer ala
cağını umduğumuz Muzafferi mey
danda göremedik. Ve işte Türk fut 
bolunun bu ideal elemanının daha 
henüz pek erken takım arkadaşla
rı oynarken futbolu bırakmış oldu
ğunu zan ve merak ettik ve kendi
sini Sümer Bankın Galatadaki şu
besine giderek masası başında ça
lışır bulduk. Futbolda olduğ1t gibi 
vazifesinde de büyük bir kıymet o
lan Muzafferle öğle paydosunda 
karşı karşıyayım. 

--- Futbola ne zaman ve nasıl 

ba~ladınız? 

--- Futbola ilk olarak KaJıköy
de mektepte başladım. Şevket is
minde bir arkadaşım vardı. Benim 
arkadaşlar arasmda temayiiz edi
şimi görünce beni Fenerbah,eye 
götürı.IU. O zaman lıi,.imle F'ener -
bah.;eli (Mocuk) Hikmet llıyn uğ
raıııyordu. Onun ~alışt!I ınasile ü
çüncii tak1ma, sonra ikinciye geç
meden birinci takıma girdik. 

--- En unutulmaz hatıranız? 
--- Benim en uııutamıyacağıın 

hatıram. Şahsına çok hürmet etti
ğim Muvaffak Mcncmencioğlıınup 
federasyon reisliği zamanında ge
tirttiği Macar genç Milli takımına 
karHı oynamış olduğum oyun ve 

yaptığım iki goldür. Mamafih unut 
maclığım daha birçok hatıralarım 
vardır. 

En çok beğendiğiniz futbol-
cu? 

Enerjisi ile oyıııyan Galata
saraydan Nihatlı. Ve Zekiyi, Fikre

ti, Leblebi Mehnıedi, Alıieddini, 
Sahihi. H. Re~adı, Niyaziyi, Yaşar 
ve Rebiiyi beğenirim. 

--- Gcc,cn sene futbola başl:ı.dığt
nız halde bıı sene niye oynamıyor
sunuz? 

--- Geçen sene İngiliz antrenör 
takımla alakad<>r olmıyan YC fut
boldan bihakkiıı aıılamıyan bir a-

dam olduğu için layıkile çalıştırıl· 
mıyordu. 

Buna rağmen Beşiktaş maçııı· 

da formumda olmadığım lıal<le oy· 
nutıldım. O gün çok fena oynıya~ 
takım benim yaptığım bir gola rağ· 
men mağlüp oldu. Bu mağlübiyc!· 
ten paçasını kurtarmak i5tiyen tn· 
giliz, kabahatin bende olduğun~ 

söyliyerk ondan son a beııi takı· 

ma koymadı. Formumda olmada~ 
oynıyarak o golii yaptıktan sonr!l 
fotboldan anlıyaıı biri olsaydı bcıtİ 
takdir ederdi. Bu ve bazı badi~eıcr 
dolayısile İngiliz burada oldul<ÇB 
futbol oynamamaya karar ,-.,rdiıfl 

ve bir müddet kendi kendime ça· 
lıştım. 

J.'utbolii bugiin lıırakmı~ değilim• 
evlenmem ve yaz için Boğa?.rla o· 
tnrn1anı. do!ayısile aııtrennıan ya· 
pamıyorı.ıın. Fııtbol hevcti bende 
ölınemistir. Yakında tekrar başlı· 

yacaf;'1m. iki aylık bir antrenman· 
dnn sonra tekı a eski formuma ge' 
lebiiirim. Şimdiki antrenör ŞvenklC 
çalışmak çok isti fa delidir. 

öğle tatili bılm•. k üzereydi. ts
tirahat za '.rnırını i~gal ettiğim için 
Muzafferden af ailiyerek antre -
maıılara başlıyacağı müjdesini oku· 
yuculara vermeyi hının bahşetmiŞ 

olan Muzaffer'i daha fazla rahat.sız 
etmedim ve teşekkür ederek ayrı~ 
dım. 

H.N.ERTtlZ --
ikinci küme lik maçları 

Diln Süleymaniye ~a-hrt~ında i· 
kinci küme maçlarına de\·aın edil· 
di. İlk oyun Anadoluhisar B takı· 
mile Davutpaşa B takım!ıırı a1·asııı 
da oldu. Her iki takım da ha~tan 
sona kadar çok canlı ve enerjik bil' 
oyun çıkardı. Hisar takımının yap

tığı bir golle devre 1 - O bitti, ikin
ci devrede de D::l\'utpaşalıl:ır can· 
landılar. Ve bu arada bir de gol 
kazanan Davutpaşalılar oyunu 1-1 
berabere bitirmeğe muvaffak ol • 
dular. 

Bundan ~onraki karşıl.aşmayı 

Anadolu ile Karagüınrük birinci 
takımları yaptılar, bu seneki maç
lara mııvaffa ki::ctsiz başlıyan A· 
nadolulııı· Karagümrük takımının 
karş1"ında da diln ayni akibete uğ· 
radılar ve kendilerine nazarıın dş 

ha kııvvet.•iz olan Karagümrük ta· 
kınııııa !l - 1 mağlfip oldular. 

Bundan sonra ki karşılaşmayı 

gecen sene birinci kümeden, ikinci 
kümeye inen Eyüp ile Ka.'1mpaşa 
takımları yaptılar. O.vun kuımen 

Eyüp takın11nn ve kı~n!en dP Ka .. 
sımpa~a takımıııııı lıilkimi.veti al
tında gccli. Neticede her iki takım 
da 1 - l be!'abere kaldılar 

Beşiktaşlı ların 

kongreleri 
Çoktanberi alaka ile beklenen 

Be~iktaş jimnastik kliibii kongre
si dün kahbalık bir samiiıı huzu
nında yapıldı. Eski idaı·e he,,·etine 
elalıil bir kısım aza ve arkarlHşları
nın yaptıkları objek•iyoııe r1i(men 
ni,ap ha'11 olarak koııırre ya • 
pıldı. Kongre başkanlıibna Erzu· 
rıını •aylavı Rayan Nakiye Elguıı 
k:ilipliklere de Feyzi ve Şevket :;c· 
çildile•. Yapılan intihab:ıtta idare 
heyetine: 

B. Yusuf Ziya Erdem, Hüsn!i 

Keseroğlu, Abdli!kadir Karaınur • 
sel, Sad1.·i Usu~!u İhsan ('-.kaya, 
Savni Ramazaı: r!u, Rüştü Erku • 
~un ittifakla se~ilcliği anla~ıldı. 

İdare heyeti namına Ziya Er • 
dem kongrenin te,-~cciill "~ itin1a .. 
dına teşekkürler etti. Nakiye El• 
gun ela kendisini kongre b:ı~k,,n!ı· 

ğına intihap sıırelile gihterdiği 
teveccühe teşekkür ed~rek alkış -
!ar ara~ında kongreye ·nihayet ve 
rildi. 
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KONKUR HIPIKLER G.saray Süleymaniyeyi1 Fener Vefayı 

Güneş İst. Sporu yendi MaQlup Etti 
Besiktaşlılarda senenin Dün Sipahi Ocağına 5000 Kişiden Galatasaray Ancak ilk Devrede 

Attığı bir Golf ar\cile galip gelebildi 

ı 

Galatasaray • Sfileymaniye maçından bir intiba 

Taksim .sahasında günün en 
mühim karşılaşmasını İstanbul -
spor - Güneş takımları yaptılar .. 
Geçen hafta Beşiktaş takımının 
karşısında çok güzel oyun çıkaran 
genç San - Siyahlılar bu hafta da 
G iineşin karşısında canlı bir oyun 
çıkardılar. 

ilk de\ re Meli hin ofsayttan at
tığı gol nazarı itibar.a alınmaz a 
1stanbulsporlular birinci devrede 
tamamen hiıkim oyn:ıdılar. 

Dizildikleri \akıt Güneş takımı 
nın en mühim oyuncusu Rebiiden 
rn:ıhrtım olduğ~ı görüldli. İki U:kım 
ela şöyle "di: 

lııtanbul&por: S~!m, Ali, Sami, 
'l'arı'k, Şcvkı, Eni<ı - İ met, Em·eı·. 
Orhan. Rıch·an, P.nhri. 

Giine~: Cihat - Faruk, llriı;to -
Yusuf, Rıza. İbrahim - ~1clih, Sa
Jahattiıı. Hakkı, Ümcr. :\hırat. 

Hakem Ahmet Aclcın. 
Oyun riız.gitra karşı cltişen 1s -

üıııbulsporlulann sağdan Güneş 
kale ine dayanan bir hü~umile baş 
lndı. Oyunun ilk on beş dakikacı 
müteYaziıı geçti. İslanbulspor for
ları Giiııeş yarı ı:;nhasının içine gir
cliği bir sırada Faruk topu uzun 
bir ''uruşla Murada geçirdi. :'\1 u -
rat da topla beraber tstanbulspor 
knlt! :nin önüne k,ıdar ineli. Ofsayt 
nziyetiııcle bulmınh ~telih )hırat
tan gelen topu on . ckizinci c1:\ki -
ı.ada lstanl.nıl~por k, le~ine ~oka -
rak ilk goHi yaptı. Oyunun bun -
dan . onraki kı~ımları, karşılıklı 
iıü.,umlar içinde geçti. 

V (' biraz scnrn d:ı dcn·e Giine-
'iıı galebesiyle b:tti. 

İkinci dc·;reye çıkıldığı zanw.n 
bt..·wbulspor tnk!mı rüzgitrı al'ka
srna Rlm17 oldugu luılrle oyuna baş 
la dı. lstan blıl~porlu ların derhal 
yoı guıı oldukları ~örüldü. 

Güneş takımı hundan istifade 
ederek (20) 11ci ve 22 nci dakika
da Hakkının ay~ij-jle 2 gol d~ha at
tı. Oyunun lrnudan ~onraki kısım
ları kı~men Qüne,in ve kı;;nH'Il de 
İshtnbuhıporlularm hü~umları i · 
çinde geçti. Fakat ırenç İstanbul
spor forları yakaladıkları fırsat -

]ardan bir türlü isti:tade edemedi • 
ler. Az sonra da maç 8 - O Güne -
. in galebe~ile bitti. 
· Birinci devrede eğer İstanbul -
sporlular yalrnladıkları fırsatlar • 
dan istifade etmesini bilmiş olsay
clılnr, muhakkak geçen hafta Be
şiktaşa olduğu gibi bir iki ı::rol bile 
yaparlardı. Fakat bundan istifade 
edemediler. 

Güneşe gelince, y.asati bir oyun 
l"ı],arclı. Takımda fevkalade oynı
y::ı.ıı hiç kimse yoktu. 

Gabt<lsaray - Süleymaniyc 
Günün son oyununu Süleyma -

niye ile Gnlatnsaray takımları yap 
tılar. Oyuna ba~laııdığı zaman ta
kımlar şöyle idi: 

Süleymnniye: :\1 u \'affa k - R u
hi, Burhan - lbrahim, Orhan, lb
ı·ahim - Raif, Nnzmettin, Daniş, 

:\lıızaffer, Nedret. 
Galatasaray da :Sacit - J,ütfi, 

Salim - Ekrem, Bedii, Celal - Nec
det, Siileynıan, Mehmet Yılmaz, 

Eşfak, Biilent. 
Oyuna SUleymaniyenin soldan 

bir hücumile başlandı. İlk on da
kika karşılıklı hücumlar ara!lında 
geçti. 15 inci dakikada güleymani
ye ceza sahaı::ı içine kadar ~oku -
lan Siilcyma11 Galata.,,arayın ilk 
goliinü yaptı. Oyunun bundan son 
raki kıı:ı.ımları her iki tarafın da 
karşılıklı hücumları içinde geçti, 
\'C biraz ::onr:a da top ortalarda i
ken devre 1 - O Galatasarayın gsle 
besile bitti. 

İkinci devreye ç~ıldığı zaman 
ı·iizgfır Galata:.arayııı aleyhine i -
di. Oyun başllr ba~lamaz hakimi
yeti ellerine alan Galatagraylılar 
Süleymaniye kalesinin önünden 
aynlmağa başladılar. Fakat Gala
tasaray forlannm kale önünde faz 
la çalım yapmaları gollerin çoğal
mıımasır.a yard m ediyordu. Süley
man ve Eşfak adeta çalım yapmak 
hm-usunda biribirleriyle yarış edi
yorbrdı. 

20 nci claki.luıda Eı,fak sağ -
dan gelen topu kafa ile Sülevma
niye kalesine yolladı. Muv~ff ak 

(Sonu 7 nci Myfada) 

Güneş - İstanbul ıoor maçıpd.qn bir intiba 

gol rekorunu kırdılar 1 K 1 T 1 d 
him?~.:;u:~.m;:~~: ;:,,:Ü: Fazla Bir Merak ı it esi op a ı 
bahçe - Vefa maçı idi. 2.000 bine Sipahi ocağının tertip ettiği aon 
yakın bir seyirci kitlesi müsabaka- bahar konkuripıkl&ri dttn Harbi • 
da hazırdı. 1lk maçı Beykoz - Hilal yedeki Sipahi ocağı alanında ya. 
takımlan yaptılar. Birinci devrede pıldı. Şehrimizde şimdiye kadar 
2 - O galip vaziyette olan Hilal ma- ender görülen bir tarzda tertip e-
01 5 - 2 kaybetti. dilen bu müsabakal.an beş bin ki-

Saat 15,10 da Vefatlar sahada 
göründüler. Şu kadro ile oynuyor- şilik kalabalık bir halk kütlesi a-
lardı: liikayla takip etti ve bilhassa Avru 

Ah t _ v h't A · _ Abd ·pada mi.ihim muvaff.akiyetler gös· 
me a ı , sım uş, 1 k .,,1 1. . it k 

L "tfi c .. k .. M ht H.. . terere · ll' usso mı a ın upasını 
u , 'lıı'u ru - u eşem, useyın, k t" . t" y f 

S ıh . L" t"f R mcmle e ımıze ge ırmege muva • 
u ı, a ı , ecep. 1 k" b 1 "'dd tl 

B k b ·1 F ı·ı .. le fa kolan e ıp su ay arını "'' e e una mu a ı ener ı er şoy 
bir takım teşkil etmişlerdi: alkışladı. 

Hüsamettin _ Ynşar, Lebip _Re- .. Yarışlara başla~adan evvel bu 
şnd Avten Esat _ Asım Naci Ya- ' munasebetle mer~sım yapılmış, ve 
şar: Ş~ban: Fikret. ' ' 1 O:gene~al Fahretti~ Altayla !feh~ 

Hakem Şazi Tezcan. 111ızdekı bulunan bır çok em&klı 
Oyuna Vefalılar başladırlar. Rüz ı general ve süvari birliklerine men· 

gara karşı oynamak vaziyetinde sup erkan ve .subaylar Mzır bu • ,,. 
olduklan için ku~vetli hasımlarına ı lunmuşlardır. Saat }4 de önle ~-kip 
sayı fırsatı vermemk i.izere, sıkı subayları bulundugu halde muea· 
bir mi.idafaa tabiyesi takip ediyor· bakalara iştirak edecek olan subay 
lnrdı. Sarı Lacivertliler bu vaziyet- ve sivil binicilerden mürekkep 80 
ten istifadede gecikmediler ve iki atlı sıra ile dizilerek sahaya gel • 
cenahtan yaptıkları hücumlarla Ve- mişler ve ~ertip edilen mevkilerde 
fa kalesini tazyika başladılar. Naci yet· almışlardır. Müteakiben ora • 
ile Şabanın topu mütemadiyen ez- da hazır bulunan bando milli mar. 
nıelcri Vefa miidafaa:;nın vaziyeti- şımızı çalmış ve halk "da bandoya 
ni kolaylaştırıyor. 7 nci ve doku- refakat etmiştir. 
zuncu dakikalarda, Naci ile Şaban Bundan sonra yine sıra ile bü
kaleye iki zayıf ııüt göııderdlcr. Ve- tiin suvariler bir resmi geçit yapa. 
fa müdafasmın sert oyunu Fener- rak halkı selamlamı.~lardır. Bun " 
bahçelileri üstüste firikik fırsatları dan sonra sıra ile müsabakalara 
kazandın yor. ba"lanmıştır. 

14 üncli dakika: Esat bir firikik Birinci müsabaka: 
vuruşu yaptı. Top Fikrete, oradan Ziraat Banka~ı mükafatı idi. 
da Saim'e geçti. Saim vole bir şüt- Bütiin Sipahiocakları ve atlı spor 
le topu ağlara taktı. klüpleri talebelerine mahsustu. Ma 

Fenerliler golden sonra hakim nia adedi 10, azami yükseklik bir 
oyunlarını devam ettiriyor, fakai metre ve tasnif de zaman üzerin • 

Bayan Yoland mania atlarken. ve ka:aadan sonra baygın 
bir halde sedyede yatıyor. 

üç ortanın cansız oyunu bilhassa den idi. • remezdi. Birinciye 50 ikinciye 20, 
Fikretin hazırladığı fırsatların kaç Mükafat: Birinciye 40 ikinci. üçüncüye 10 lira mükafat vardı. 
masına sebep oluyor. Şabanın aya- ye 15, üçüncüye 10 lira idi. Yarışa Yarışa beş hayvan iştirak etti. 
ğına geçen toplan kaptırmcaya ka- altı hayvan iştirak etti. Neticede Neticede Bayan Cavit Tulca Efe
dar uğraşması, Nacinin de her va- Cavit Tulça Diğan ismindeki halis .kızı i~mindeki hayvanile birinci, 
ziyette ~üt çekmek tecrübesine kalk kan İngiliz atile ı. 17. 2/5 saniye- Bayan l\lelahat Abel Murat i-: -
ması Sarı Lacivert hücum hattının lik bir müddetle parkoru bitirerek mindeki hayvanile ikinci ve Cavit 
netice almn1iına mini oluyor. birinci, Ha,.an Yücel Şanlayık İn- Tulca Doğan ismindeki hayvanile 

26 dakikada gene Saimin attığı giliz, Arap hayvanile 1.6.3 ile i- üçiincü oldular. 
sıkı bir şüt Vefa kalesinin direğine kinci ve Bayan Jale Hacıbekir Efe Bahsi müştereklerde ganyan 
çarparak geri döndü. kızı ismindeki hayvanile 1.41 sani- -'00, pJa~eler··' 1:10 ve 270 kuruş 

Devre sonlarına doğru Vefalılar yelik bir derece ile üçüncü olmuş- verdiler. 
canlandılar. üstüste yaptıkları hü- tur. Bu müsabakada ganyan 350 Üçüncü müsabaka: 
cumlar Fener kalesi için tehlikeli plaseler de 200 ve ıoo kuruş ver- tş Bankası miikafatı ismini ta-
olmadan savuşturuldu. Birine dev- di ve yarışta üç at elemine oldu. .şıyordu. Yarış, her nevi atlarla bil 
re bu şekilde bitti. ikinci Müaabaka: tün binicilere mahsu~tu. Mani ade-

lkinci devrede rüzgarı arkalarn- Merhum Gülsiin İlhan mükafa- di 12, azami yükseklik 1,20 aza-
ıa alan Vefalılar çok canlı oynadı- tı ismini taşıyordu. Yarış, subay • mi genişlik 3 metre idi. Bu mµ::ıa
lar. Hakemin sertliğe bir dereceye }ardan maada her nevi atlara bin- bakaya binicilik okulu k·onkur at
kadar müsamaha etmesi Ye~il • miş bütün binicilere mahsustu. ları giremezdi. Mükafat birinciye 
Beyazlıların lehine oluyordu. Fe- Mani adedi 12. azami yükseklik 60, ikinciye 25, üçüncüye de 10 li
ner kalesi birkaç defa tehlikeli va- 1.10 metre idi. Tasnifte zaman ü- ra idi. :Mfüıabaknya dokuz hayvan 
ziyete düştü. zerine idi. Bu müsabakaya miri, i~tirak etti. :Neticede Teğmen lh -

Devrenin ikinci nısfında Fenerin subayların zati ve hizmet atları gi- ~an Akal Hincal ismindeki atile 
orta mü hac imi Yaşar, sakatlanarak '!!!'!~!!!!!!11!!~"!!!"'!!!!!!~~!!!!!~~111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~"!"!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"!!'~~~~ 
dışarıya çıktı. Buna rağmen Fener-
liler üsliin bfr vaz.iyet ta.sis ettiler 
ve Vefa kalesini sardılar. Mamafih 
gol çıkaramadılar ve maç birinci 
devredeki neticeyle 1 • O Fenerlile
rin galibiyetiyle bitti. 

Vefalılar canlı ve azimkardılar. 
Fenerliler top kale önüne geldiği 

zaman beceriksiz ve söai.:k kadı

lar. 

Beşiktaş: 11 T opkapı 5: 
Şeref stadında günün en son 

maÇını Beşiktaş ile Topkapı takım 
ları yaptılar. Oyun Beşiktaşlıların 
soldan Topkapı müdafaa8ına ka -
dar uzayan sıkı hücumlarile ba~ -
hıdı. Oyunun daha ilk dakikasın
da siyah - beyazlılar hakimiyeti 
ellerine aldılar. Ve sağdan .soldan 
Topkapı kalesine yaptıkları hü -
cumlarla rakip kaleyi bir şüt yağ
muruna tuttular. 17 nci dakikada 
Hakkı ilk, 19 uncu dakikada Na -
zım ikinciyi, 21 inci dakikada yi-

ne Nazım iiçüncüyii, 30 uncu da -
kikada Rıdvan dördüııdiyü, 37 ııci 
dakikada Hayati be~inci golleri 
yaptılar. 

Ve biraz sonra da birinci dev -
re 5 - O Be~ikta~ın üstünlüğü ile 
bitti. 

ikinci devrede daha ağa· ba -
san Beşiktaşlılar N !1Zımın iki ve 

· Lik 

' 
Maçlarının 

O. C. B. 
Puvan 
M. A. Y. 

Vaziyeti 
P. 

Hakkıııııı 4 golle sayılarını 11 re 
çıkarmış olan s:yah bcyazllar bu 
suretlt? ı-er.enin ilk gol rekorunu 
da kırnıı!f old•ıl1tr. Oyun tam~men 
Beşiküışııı hi; !dmiyeti ve .sıkı bir 
baAkıı-;ı altmda geçti. 

Takımlar :;ı öyle idi: 

' 
Galatasaray 
Beşiktaş 

Güneş 
Fener bahçe 
Vefa 
Beykoz 
Topkapı 
Stileymıuüye 

Hilll 
1stanbulsoor 

3 
8 
3 
3 
3 

3 
.2 
2 
1 
2 

g 1 
3 1 
3 : o 
3 o 
3 o 

o 
1 
1 
2 
o 
o 
o 
] 

1 
o 

o 
o 
o 
o 
1 
2 

' 2 
2 
2 
3 

7: 1 
16: 4: 

6: 2 
3: 2 
4: 3 
S: 7 
3: 15 
3: 5 
5: 9 
2: fi 

9 
8 
8 
7 
7 
~ 

5 
4 
4 
3 

Be,iktaf: l\I. Ali - Nari, Fil -
ruk - RTfat. Em·cr, Fual - Hayati, 

Rıd\'an, Nazım, Halfkı. E~ref. 

Topkapı da: Abdtilkadir - ~c

mih, Sabahattin - Hay:ıti, Hakkı, 

Hırnıiı - Ytmu!I, Ziya. O-mıın, Ka
mil, Tal ı :-.iıı, 

H:ıkt m 'J' ·ır:k Özeren~dn maçı 

çok ı• uzd i,iare eltİ. 

1.23 saniyelik bir müddetle parku
ru bitirerek birinci Teğmen Sa ~ 

lahattin lll\l ismindeki atla ikinci 
Teğmen Avni Karaca Leyla adın 
daki atla üçüncü olmuşlardır. Bal-, 
si müştereklerde ganyan 30 lira. 
pla:::elerde 14 lira ve 105 ile 210 
verdiler. Bu müsabak.ada yalım 
bjr hayvan elemine oldu. 

Dördüncü yarıf: 
Sipahiocağı mükafatı iamını 

taşımakta idi. Yarış zati hayvani& 
ra binmiş bütün binicilere mahsu~ 
tu. Mani adedi 12, azami yüksek
lik 1.20 azami geni~Hk 3 metrb 
idi. Mükafat: Birinciye 70, ikinci
ye 25, üçüncüye 15 lira idi. Mfüı:ı
ba kaya 6 hayvan iştirak etti. N~
ticcde Orhan Aziz Mebrüke ismin 
deki hayvanla birinci yine ayni 
nıü~abaka Olga ile ikinci Melfihat 
Akse! Murat ismindeki hayvanla 
üçüncü oldular. Y.arışta iki terk, 
iki at da elemine oldu. 

Bah:5i müştereklerde ganyan 
l 60. ptaselerde 100 ve 240 kur~ 
verdiler. 

Betinci müıaba.ka: 
Günün en ehemmiyetli yarı~ı 

idi. ::\lfüıabakaya geçen sene Ni-ı, 
Roma, Var~ova mfüıabakalarına i~ 
tirak ed~rek büyük muvııffakiyet
ler kazanan subaylar i~tirak etmiş

ti. Miisabaknya on döı·t hayvan iş
tirak etti. Yarışın ismi, Süvari bi
nicilik okulu mükafab i"ınini ta~ı
yarak heı· nevi atl~ra binmiş bıi • 
tün binicilere mahsustu. Mani ad<'
di 14 azami yükc:eklik 1.4u nami 
genişlik o'.1 metre idi. Tasnif luil a 
üzerinden k:ı.rııdat'"ta ı ld:gı lı :ılde 
bilahara za'i1s•ı iizc>riıı<lcn yapıldı. 
Müsarnt haliııclP :.ltı ın:ın; oııar 

snııtim;:. uk~ı le<·Pkti. V0 1h1 11l:ıı·clan 

üçü de onar santim geni~letilecek. 
ti. 'rekı·ar llllİ&'l\'at halind<> zaman 
tasnifi yapılacaktı. Birinciye 70, 

ikinciyl' 25, iiçtiııciiye 15 lira nıii
k§.fat vardı. 

Rıı yarıı;; ba~lamadhn evvel 

fC\cınu 7 nci aayfada) 
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Büyük Şöhret Kazanan Ana do 1 uda 1 m a r 
Romanyalı San'atkar Faaliyeti Artıyor KÖY AŞKI 

Çl>ru~HI ovasında incir bahçele l\Iestanın .~zleri genç kızıı, c-.-

Daima katil Rollerini yapan Edward Dört Yılda T anınmıyacak Kadar 
Robinson çok sakin bir adamdır Güzelleştirilen Bir Sehir: Güzel Urfa. 

rinin bittiği yerde Menderes ğır nını büsbiıtün sıklı: 

ve heybetli bir hareketle akar.. - Ülen ~ıestan ! de ı .. Sana ne 
Her yıl kenarlarını biraz daha oluyor? Boynunun lıorcu mu senin 
oyar; va her yıl rastgele bir köy- bu? Ta•ası sana mı dü"tü; de git 
]ünün iki üç dönümlük bahçesini bakalım git işine! .. 

Edvard Rolinson 
Edvard G. Robinııon'un Ru· 

manyalı olduğunu bilen yok gibi· 
dir. YUzde yüz Rumendir. Bükreı· 
te doğmuştur. Pek genç yaşında ı. 
ken Amerikaya gelmiş ve Nev • 
York City kollejıııe girip tahsilde 
bulunmuştur. Avukat olmağı arzu 
ettiğinden kendisini hukuk tahsili· 
ne vermiştir. Bu sırada kendisi ile 
tanışan bazı sanatkfı.rlar ondaki 
fevkalade aktörlük kudretini sez. 
diklerinden tahsilinden adeti ayart 
mı.şiardır. 

Derhal Nevyorktaki Guild ti • 
yatrosuna kaydolunmuş ve Yuarez 
piyesinde rol almıştır. Bıiyük bir 
şôhret k"zanmıştır. 

Uzun müddet tiyatro sanatkçr
lığında bulunmuştur. Sinemaya in
tisabı hiç dUşünmiyordu Amerikan 
muharrirlerinden Barnet Cornak'ın 
(Racket) adındaki piyesinde baş
lıca rolü almıştı. Bu oyundaki mu-

f affakiyeti o derece emsalsiz olmuş 
tur ki Amerikada (Günün adamı) 
nıcrtetıesiııe çıkmıştır. Bu piyes, 
Nevyorktan sonra Los Ancelesde· 
de göstcrilmış ve orada da ayni ha
hareketle karşılanmıştır. 

Robinson"nun oyununu takip 
eden film kumpanyalarından biri • 
nin müdürü hemeu onu angaje eyle
miştir. Ona hep haydut, hırsız rol
leri verilmekte idi. 

Sahne ve ekranda caniyane rol
ler yapmakta şöhret kazanmış olan 
bu sanatkar, hakikat halde çok 
mahcup bir adamdır' 

(Bütün ~elıir ondan bahsediyor) 
mişti ... Bu dışı sert içi yumuşak bU 
filmindeki rolünden biri ona fBir 
numaralı halk düşmanı) sıfatı veril 
rilk "anatkar mükemmel surett6' 
~edi lisan tekellüm eder. Okumak
tan büyük zevk alır. Bilhassa kla
sik eserleri takip eder. Musikiye l-

Çöliln uçsuz, bucaksız görünen 
kum barliyelerini bu derece ağır bir 
.şerait altında kattetmeğe kalkmak 
için demir gibi bir irade ve azim 
olması icap ederdi. Velhasıl buse

kiz kişi hemen hemen fasılasız bir 
yilrüyüşten Bonra en nihayet boz
gunluktan bitkin susuzluktan öl • 
müş bir halde Süveyş karşısında 

bulunan Şat sahiline geldiler. 
Binbiı- müşkilat ve bir yığın t.· 

lefondan sonra Lavrens, Süveyş -
teki Sina oteline a-elerek biribiri 
arkasına altı bardak serin bir içki 
içti. Ve yıkandıktan sonra akşam 
yemeğini de yiyerek derin bir uy
ku uyumağa hazırlandı. 

Bir gecelik istirahatten sonra 
ertesi günü evvela İsmailiye ondan 
sonra da Kahireye ulaşan Lavran
si ayaklarında sandalları sırtında 

beyaz bornuzu ile gören bir po]i. 
oin hayret dolu nazarları karşı. 

aıııda hiç fütur bile etmiyen bu cin 
fik rli a:lam hemen memurun kar
~ısına dikilerek kendisinin :\1ekk& 
şerifi olduğunu bildiriyor ve arka· 
sından da aoruyor: 

- Siz dı llu kabill7•t varken, 

fıktu-. En hoşlandığı müzisyen 
- Wagnerdir. 

Onun üzerine titrediği bir ko -
leksiyon vardır: (Pipo) kolleksiyo
nu .• Bir de Miky adında bir kedisi 
vardır ... Hayattaki arkadaşları: ki
tapları, kedisidir. 

Sinemalarda rağbeti 
mucip olan san'atkarlar 

kimlerdir ? 
Bir Amerikan sinema mecmuası 

(5000) e yakın sinema müdürü nez 
dinde {Rağbeti mucip olan sanat -
klrlan) anlamak için bir anket yap 
mış. Elde ettiği netice şudur; En 
fazla para getiren sanatkarları sı

rasile zikrediyoruz: 

1 

sularının kuytuluğunda gömer. Delikanlı Aneııin btı dediklerin 
5-G tane köylü çocuğu, serinle- den daha çok içerledi kOpürdü. 

mek Uzere suya girmişlerdi. Kıyı- Gözleri kanlandı ve kızgınlıkla: 
dan biraz ötede, bir ağacın gölge- - Öyle mi diyon be? Alacağın 
sinde destisini dolduran mahzun olsun komşu kızı senı : .. diyerek 
Ay~& oturmuş; ellerini şakakları- uzaklaştı.. 

na dayamış düşünceli düşünceli Ayşe de ·tisini omuzladı ve ç:ar-
duruyordu. dağa doğru yollaııd . Bo .. tandan 

O günkü yiyecek çıkınını çarda-• kopardığı karpuzları yararak baz 
ğa asmış ve su doldurmak için bu- dırma ve ke~ikle yen.cı[e b ı~l~dı; 
raya gelmişti. Sıcaktan bunalaı·ak fakat lokmalar hoğazl'l ~& durn
{şuracıkta bicik dinleneyim) diye yor ve tıkanıyordu .. 

·- Fred Ostaire • Ginger Ro
cere. Ürfada yem açııan Atatll~k bulvarından Dir gorunüş 

otura kalmıştı. O akşam Umurlu kô> 1ki bir 
. Ayşe 18 inde pembe yanaklı ölüm uykusuna dalmı~tı. Uzaklar. 
iri ve dik vücutlu bir kızdı.. Kendi da ha,·Jnyan birkaç kopeğ'n sesin. 
tarlalarını o sürer, harmanı o kal- den lıa.~ka hiçbiı· gilrül'il ı·oktu. . 
dırır .. Anası iki de ablası vardı. Ayşe yatağında bir t ırlü uyuya
Bunlardan birisi Aydına gelin git- mıyor, sağa sola dönerek kıvranı
miş, öbürü de llluslucadan alimle- ı·or ve uğursuz lliestar: n dedikle
rin Mustafaya yavuklanmıştı. - rini dü~üncrek ~ayıklıyordu. Başı-

Ayşe nedense o gün bir üzüntü na bir felaket gelecekmiş gibi içi 
- 2 ·-- Shirley Temple, 

"" B -· Clark Gable - Myrna Loy, 
4. -·- Norma Şerer, 

ıs -·- Claudette Colbert - J. Mac· 
ııonald, 

6 --- Robert Taylor • W Dovell, 
7 --- James Cagney, 
8 --- Joan Cravford. 

Marlene DitrihFransada 
bir kaç filim çevirecek 

Fransada üç film çevirmesi 
hakkındıi meşhur sinema yıldızı 
Marlene Ditriche yapılan tekliflere 
bu yıldız esas itibarile muvafakat 
cevabı vermiştir. Şimdi iş şeraitin 

tesbitine kalmıştır. 
Marlene'e çevriltilecek filmlerin 

başında Henry Eataille'ın (Çıplak 

kadın). eseri gelmektedir. 
Bu e•erde kendisinin fevkalade 

muvaffak olacağı muhakkak sayıl -
maktadır. 

Nüfusu otuz iki bine yakla • 
şan yeşil Urfa Cumhuriyet devrin
de en çok imar sahasında terakki 
etmiştir. 933 martına kadar bu yol 
da mühim sayılacak bir inkişaf ar
zedememişken belediye riyasetine 
değerli genç Bay Ömer Alayın ta
yinini müteakip dört yıl içinde yep 
yeni bir çehre iktisap eylemiştir. 

Bu müddet zarfında kırk beş 
bin lira olan bütçe 125 bin liraya 
çıkarılmış ve bütçe nisbetinde es
kiden yapılmış olan borç ödenmiş
tir ve yeni bütçe ile yapılan işler, 
harap kasabaya mamur bir yüz 
vermiştir. Yapılan ve yapılmakta 
olan işleri şöylece hulasa edebili
riz: 

Şehrin harita ve pliiııı yaptırıl

dı, su tesisatına başlandı, elektrik 
şebekesi ıslah olundu, kanalizas -
yon devam etti, otel, tiyatro, örnek 
ev, Aattürk heykeli, şehitler ahi-

Marko Polo Filmi Geliyor 

• 
Gary Gooper ile Sigrid Gurie markopolo fılminin bir ahne· 

sinde. Bu filim dünyanın her tarafında büyük bır ragbet 
kazanmıştır. Yakında şehrimizde de gösterilecektir. 

eminim Karadağ hükumetinin 
Draıron neferlerini bile tammakta 
ırUçlük çekmezsiniz, değil mi? 

* İsmailiyede, amiral Vemissin 
erkllnı harbiye reisi yüzbaşı Ber
mesteni vaziyetten etraflıca ha
berdar ederek, "Dufferin., ismin
deki İngiliz zırhlısının erzak ve 
mühimmat ile yükletilerek derhal 
Akaba koyuna gönderilmesini te
min eden Lavrensin içi bir parça 
ferahlamıştı. 

İşte Lavrens bu ziyaretinde 
"Buni., tesmiye edilen Allenbinin 
Mısıra geldiğini haber aldı. Suri
yedeki gizli cevelan ve seyahati
nin mahiyet ve elde ettiği neticele
ri bertafail anlatıp, Akabanın ele 
geçirilmesindeki stratejik ehemmi 

yetini de tebarüz ettirdikten son
ra 1600 İngiliz lirasının acilen o
raya gönderilmesi kararını aldı ve 
hemen de sevkiyatı yaptı. 

Gene, llk defa olarak "Boğa., 
Albuby ile küçük zabit Lavrens llk 
tanışmalarını o ırUn yaptılar. Bu 

münasebetle zabit arkadaşları Lav 

renain kendisine karşı ırösteril8ll 

' 

---
Yazan : LEON BOUSSARD 

itibardan, izzetten memnun mu, 
değil mi, ne düşündüğünü pek an
layamadılar. 

Albuby, hararetle idealini mü
dafaa eden Lavrensin sözlerine 
pek çabuk inanarak ona tam bir 
salahiyet verdi. Bu salahiyete 
göre Lavrans Osmanlılara karşı 

gelmek üzere Suriyede mevcut ne 

kadar kabile varsa hepsini ayak
landıracak isyana sürükliyecekti. 
Verdiği saliihiyet kifayet etmiyor
muş gibi Albuby ayni zamanda 
Lavrensin fevkalade itimat ettiği
ni evvelil, kendisine 200000 İngi
liz lirasına iblağı suretiyle ve çıtır, 
çıtır eline sayılacak bir tahsisatı 

emrine amade kıldı. (İngilizleı 
müd&fljl ettikleri nazatjye ve ld~· 

desi, iki aile parkı, yeni mezar! • .<, 

mezbeha, kasaplar çarşısı, dis -
panser tesis olundu. 

bir ezgi duyuyordu. Bir yıldanbe- burkuluyordu. 
ri Osman beylerin kahyası Ahmet 
le sevişiyor ve nişanlanmak için 
bekliyordu. 

Ahmet onu tatlı sözlerle avutu • 
yor, harmanlar kalktıktan sonra 
yavuklanacağım ve Aydından ~al
gı takımları getiı·erek bey düğünü 
yapacağını söylüyordu. 

İşte şimdi nedense Ay~e Ahme
tli her günkünden daha çok dü
şünüyordu. 

Sular Ayşeyi daha ziyade üz
memek için bulanıklıklarını sak
lar gibi akıyordu. Genç kız daya
namayarak türkü söylemeğe baş. 
ladı: 

Urfanın eski çarşıları her türlü 
intizamdan mahrumdu. Belediye 
eskileri yıktı ve yerlerinde beton
arme mağaza ve dükkanlar yük -
selterek modern bir çarşı vücude 
getirdi. Pis su mecralarının Üzer
leri kapatıldı. Ayar saati dikildi. 
Atatürk bulvarı açıldı. Umumi yol
ev, Atatürk heykeli, şehitler iibi
lar ve sokaklar genişletildi. Fidan
lık vasıtasile şehir ağaçlandı. Sa
tışlar kontrol altında alındı. Bin -
!erce metre murabbaı kaldırım dö 
şetildi. Şehir bandosu teessüs et
ti. Yeni bir gazino inşa edildi. 

L'rfada kültür hareketleri can- Menderes batında bir çınar, 
1 d Hep kuflar ona konar ... ı ır. Orta ve ilk okullar muayyen 

P .fak sökerken bekçi köy mey
daı.ındaki koca çınann altına gel
miş muhtarla onbaşıyı bulmuştu. 
Telı'lşlıydı va onlara ~ıınu anlatı
yordu: 

- o,man beylerin hihyası Ah
metli Koçak 9&YJ başmda ölil bul
dum. lrime atmışlar .. Kafası bal
tayla yarılmış, oracıkta cansı:ı 
uzatıvermi•ler onu. 

Bu acı haber biı· dakika sonra 
bütün köy eı·Jerini dola~tı. 

lllcstaıı tevkif edildi. 

Arşe lıu kötü haberi işitinc& 

"essiz öylece donup kalmı~tı. Göz
ler; hep komşuların tarafına dö
nük vo. dişleri sıkılmı' gözleri sı
kılnıı~ bir halde bir haita böyle 
durdu. kadrodan fazla talebe almak mec Benim bir Ahruedim var, 

b Yüreğim ona yanar.'.. A k uriretinde kalmıştır. Köylüleri - yşe ço güzelrli. 
miz kadro verildiği takdirde mek- Türküyü bitirmem 4ti ki arka- Bu vakadan sonra o.ııı gene bfr 
tep binası inşa edeceklerine dair sından bir ayak sesi duyarak sıç- çok delikanlılar iatedı. Falcat 

0 
mütemadiyen müracaatte bulun - radı. hiçbirini kabul etmecli. 
maktadır. Halke\·i muhitte hisse- - Ne o Ane? Yine mi Ahme-

d. ki · KöyUn kızları onun evinde top-
dilen büvük bir bos,lug'ıı doldur _ ı sayı ıyon? Hadi şu sevdadan 

, !andıkları vakit hep;i birden: 
muş ve gittikçe daha faydalı ol- vazgeç diyom sana. Sana ondan 

ha l · b h l" - Etme Ape; kendine acı!.. mağa başlamıştır. yır ge cmez; o zengın, a çe ı, Y 

k • ı b" k Bak ne kadar güzelsin .. Duv•ksız Sıhhi durum i.ddir. Elli ,.ataklı agnı ı •r yavu ·ıu arayo.. Seni 
' "d k? mı kalacan böyle? .. derlerdi. memleket hastahanesi ihtiyaca ce nı ece · · 

vap verebiliyor. Umumi kadınlar Bu ,,özleri, A~·şclerin duv.aı· kom O Lütiin bu ısrarlarr 3akin ~nkin 
kırk odalı bir evde toplanmış ve şusu Mestan söylüyordu. Kıza çok kar:ııl::ır \"C şöyle cevap verirdi
eve on yataklı bir dispanser ilave tıın göz koymus fakat ondan vüz - Ben .\hmetten sonra kimseye 
edilmiştir. Gezici sıhhat memurları bulamamı~tı. Ahmetten kıskan;yor varamam garı .• Onun kanı benim 
Yasıtasile köylünün sıhhati daimi ve Ayşeyi ondan ayırmak isti~·or- yıircğimi boğmaz mı sonra? 

kon tro 1 al tın da lıu 1unduru1 makta- ;;;cl;;u;;. ;;;;;::::=;;;;;;;;;;;~=;;;::;;;;::;;;;;;==::=:=:=:=::;:-::=======::-:-==H;:ik~&~y:_ec~i~ 
dır. ; 

Filhakika yapılan sıkı ve siddet
li mücadele makus ne.ticele; ver _ 
miş ve iktısadi inkişaf başlamıştır. 
Bu yıl mahsul iyidir. Hububat ve 
hayvan mahsulatı ihracında Urfa
ya oldukça mühim mikyasta para 
girmektedir. 

, lzmitte yumurta Pahalandı 
İizmitte yumarta fiyatları yük

Relmiştir. Bir hafta evvel, tanesi 
50 ve 40 paraya \'erilen yumurta, 
bu hafta 100 paraya çıkmıştır. 

Tefrika No: 15 

allerinin tahkiki için daima para 
sarfının zaruri olduğuna kani ol
muş bir millettir). • 

Arabistan isyau harekatının şe 
fi olaral5 resmen tanınan Lavrens 
bu vazifeyi gene resmen kendisine 
mal ederek Albubynin, Klaytona 
tevdi etmek üzere verdiği hareket 
planını hamilen yola koyuldu. 

Oh, işler fevkalade yolunda 
idi.. Hicazın istikliilinden sonra 
Filistinin de hürriyete karnşması
nın temin edileceği günler uzak 
değildi!. .. 

Albuby ile tamamen mutabık 
kalan Lavrans :Mekke ve Mavera
yı Erdlln {eski Zor sancağı) şar
kında ve askeri nizam ve rapt kai
delerinden uzak f..am manaaiyle 

Baş, Diş, Nezle, 
nenalji, kırıklık Ye b!itlla 

- - icabında ırtınde 3 

serbest olarak ç1lışacaktı. Yani, 
bu mıntaka dahilinde karışanı gö
rüşeni olmadan kendi kendiniıı ha
kimi bir vaziyette emir verecek, 
istediği tertibatı alacaktı. 

Osmanlıların, dikkat nazarlarım 
mütemadiyen muhtelif taraflara 
çekmek suretiyle kime ve neye kar 
şı cephe alacaklarını tayin edeme
melerini müstelzim olarak kurulan 
muhtelif şekillerdeki akınlara yine 
tekrar başlıyarak azami muvaffa
kıyet elde edeceğine kani olan 
Lavrans kafasını uzun boylu bir 
yolda planlar kurmağa hasretti. 

Harpten evvel dolaştığı bu mın
takalarda yaşıyan ve onlarla dost 
olduğu için bir süril itham ve sitem 
!ere uğrıyan Lavrans, bütün kabı
lelerin ayrı ayrı ırk ve adet, ahlak 
ve zihniyetlerine en derinliklerine 

Lavrens 2 

kadar nüfuz edip adeta onlarla 
kaynaşmıştı. Başarmağı tasarla
dığı işlerde vaktiyle akıllılık edip 
de edindiği meleke ve malılmatın 
pek büyük faydalar temin edece
ğine seviniyordu. 

Dufferin ismindeki İngiliz z;rh 
!ısı ile Ciddeye varan Arabistanııı 

Grip, Ronıatizma 
atnlarını:ıı deraal keaer. 

kate alınabilir. - • 

yeni taçsız kralının talebi üzerine, 
Fay3aJ umumi karargahı lle k• 
manda merkezini Akabaya nakl8'
ti. 

Yakııı ~arkta bulunan İngili:ıı 
ordusunun sağ cenah ba~kumanda 
nı olmak üzere, Mekkeden b~ mu
kaddes şehirden Emir FaygaJı ay
rılmağa razı edinceye kadar Lav
rensin annesinden emdiği süt bur
nundan geldi. Muvaffak oldu, fa 
kat bin bir ihtimam '"' bin bir gay
retle ... 

Bu arada NPVkumb ile arkad~· 
tarı, durmaksızın, dinlenmeksizin 
demiryollannı uçurmakta devam 

ediyorlardı. Ellerini attıkları yer 
do ray, köprü, buna benzer ne var 
sa bir anda berhava ediliyordu. 

* Bu esnada Lavrens, Hoveytala-
rın Osmanlılarla müzakereye glrl. 
şip anlaşma tasavvurunda olduk
ları haber verildi. Yalnız b~ına 

bir deveye binerek &'&e<ı Guveyra
ya vardı ve orada lhtiru kablle 
re.le! Audayı filhaklk.:ı Oıımanlıla~. 
la hail ınUzakeı-t.dı buldu. 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, hay~ınız ve tabiatınız hakkında mu
faual malumat isterseniz isminizi, doğduğunuz tarihi, •ünü ve müm
künse aaatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumu:z:unn bir mektup 
ya:ı:nrak müracaat edin. Muf aasal ve hususi cevap için 6 kurutluk pul 

ilive edilmelidir. 
Rumuza da cevap verilebilir. 

Mustafa Hakgör 
Beykoz: 

iavrunuz Hadi. Doğduğu za
man ~ağlnm blinyeli ise de sıhhab 
na riayet etmezseniz bozulur. Has 
ta mizacı vardır. Çetin ve inatcı 

olacak. 
Yakışıklı ve zarif olacaktır. Ze

vk ve setR~ 0 rneyli olmakla beraber 
ken<li :ıefsini diişiinür. Aşk muhab

bet hisleri fazla otacak. Bunu genç 
Yaşında evlendirmek lazımdır. Ka
yıtsızlığı yüzünden felfiketlere ma 

ruz kalır. 1 
Her işte karar ız olacak. Bu ço- ı 

cuğun istidadı ve talii, muallimlik' 
avukatlık, gazeteciJikdcndir. Bun 1 
lardan birisine çalıştırılırsa sahibi
servet olur bunun bn:;.lıca şu ku~ur-
ları olacak, tenbellik, oburluk, ha

se.t ve kin gibi fena halleri küçük 
Yaşta terkine çalışmazı:;anız isikba= 
line mani olacatkır. 
Sıhdma itina ederse uzun ömürlii 1 

olur. Aksi taktirde ufak b;r ~oğuk 
almn!'n ciğerine tesir yapacaktır. 
Micle~inin biiyümemesi için fazla ye
mek yedirmeyiniz. 

Bu şekilde itinalı bakıldığı tak
tirde on beş yaşmn doğru sizi hayre 
te dü~ürecek deı·ecede zeki ve ihti-
raınkar bir e\ l.1t olmağa 
ittir. 

Reuf- Düsce: 

müsta-

Nefsinize hudutı;uz bir itimadı
nız vardır. Gurur ve kibrinizle bera
ber inatcı tabintmız bütün istikbali-1 
nize mani oluyor. Büyüklerinize kar 
şı hodbin hareketinizi terk edin. 
Yok~n acı acı tecrilbelere maruz ka 
lırsınız. Tasavvurlarınızı kimseye 
açmaz ınız. Namu lu olmakla bera
ber kuvnyi akliye ve zekanız mü
.kemmeldir. Zevk ve srfaya düşkün 
olmayın acı tecrübeler sizi yaver o
lan taliinizin yardımından mahrum 
etmek tehlikesi vardır. 

Sıhhatmız iyidir. 
İstidadı fevkalade sahibi olduğu 

ııuzdm1, tetbirli ve yukarda saydı
ğım bazı tahiatlarınızı terk ederse

niz teşebbilslerinizcle muvaffak o-

su niyet sahibi.açık yüreklisiniz ve 
edalarınız calibi dikkattir. Hulu
su niyet sahibi, açık yüreklisiniz ve 
kelimenin biitün manasiyle namus
karsınız. Lakin keyfi harek&tini
ze tabi oluyorsunuz. Şamatacı, 
miitekcbbir ve hazan da endişeye 
meyyalsmız. Bir şey fena dahi yap 
mış olsanız iyi telfikki edersiniz 
ve herke5in de sizin gibi teliikki 
etmesini i.:ıter:ıiniz. ~efsinize çok 
itimadınız vardır. Jler işte önayak 
olmak istersiniz. Aşk ve muhab
beti fezaili insaniyeden addederek 
sadık kalırsınız. Yalnız .kısknnç

lığınız her ~eyinize manidir. T.a
mir etmezseniz büyük felfıketlere 
maruz kalmak tehlikesi vardır. 

Sizin için servet edinmek an
cak ticaret mesleğindedir. Cevalsi 
niz. Birçok işlere teşebbüs etme
ği seversiniz. Yalnız intizamsızsı

nız. Şu tavsiyelerime dikkat şar
tiyle taliiniz çok iyidir. Acul olma
yın. Bir işe iyice düşünmeden a
tılmayın ve başladığınız zaman ça 
buk olsun demeyin. İstişaresiz iş 
tutmayın. Sıhlıatinize ehemmiyet 
verin çok yaşıyacaksınız. 

Sabri-Is tan bul 
Azimkarsınız. Temiz yürekli 

olduğunuzdan başkalarına elden 
gelen iyiliği yapmak istersiniz. 
Yalnız gururu seversiniz. Açık 
yürekli olduğunuzdan herkes sizi 
sever. 

Muhabbette ateşin ve cevval
siniz. Hayatınızda yakışıklı olma 
nız size yardım ederse de gururu
nuz buna mfıni oluyor. Tabiaten 
milnazaayı seversiniz. Acul oldu
ğunuzdan her işin çabuk olmasını 
istersiniz. Taliiniz size yaver ol
duğundan aşağıd<ı tavsiye edece
ğim şeylere riayet erlin. 

1 - Gürültücü olmayın, asa
bınıza hakim olun. 

2 - Gururu terkedin ve kıs
kanç adamlarla görüşmeyin. 

3 - İşinizde.acul olmayın, ta
liiniz yaverdir. Ona tabi olun. 

YEN1SABAH 

sk mbil Yüzünden 
He şerisini Öldürdü 

[ Baştarafı 2 inci sayfada J 
çağile 2 defa kalbine bir defa da 
karnına saplamıştır. onk r 

Hasan cnn hnvlile Aliye sarıl-

m~ş ve ke~~lini yur:n çocuğu te -· H 1• p·ı k ı er 
mızlemek uzere bogazını sıkma -' 1 
ğa teşebbüs etmişse de aldığı ya - . . 

9 

r:aların tesirile bu boğuşma kısa (Bn~tarafı 5 mcı p,yfada) 
bir zamanda akim kalmış ve fer - 6000 kişinin doldurduğu sahada 
yatlar arasında yere yuvarlanmış- herkes nefes bile almıyarak dün
tır. yanın en iyi binicilerini seyretmek 

Yaralının seslerine mahalle için heyecanla bl?kliyorlardı. Ma
bekçisi Ali yetişmiş fakat müteca- nialar diğer müsabakalara ııaza -
viz ona da bir bıçak :;allıyarak ran hayli yükf!eltilerek genişletil
paltosunu yırtmış ve kaçmıştır. nıiş ve ara ye.r<le diğer maniler ili-

Vaka hemen polis ve adliyeye Ye edilerek sıkla~tırılmıştı. 
haber verilmiş yaralı, biraz sonr.a Sahaya ilk önce Justokar is -
vefat etmiştir. miııcleki hayvanla alkı.~lar arasın-

Zabıla memurları, firari katili da Ce\·at Kula geldi. Ve resmi se
sabaha karşı, Edirnekap1 surları lam ifa edeL"ek p.arkure başladı. 
haricindeki kuHibeler ara<:mda giz 1.40 metrelik maniler iizerinden 
lendiği yerde yakalamışlar ve ad- bir kuş hafifliğiyle geçerken orda 
liyeye teslim etmişlerdir. I bulunan herkes hakiki binicilik ne 

Tahkikata miiddeiumumi mua- demek olduğunu görerek Roma at 
viııi Besim Ekrem Gökvardar vazı- h müsabakalarının da ne derece 
yed etmiş adliye tabibi Salih Ha - zor ve çetin bir imtihan neticesi 
şim de cesedi muayene ederek otop kazanılmış olduğunu .anlatmışb .. 
si yapılması lüzumile morga kal- Neticede yüzbaşı Cevat Kula 1.68 
dırılmıştır. saniyelik bir miiddet içinde ve hiç 

Dün bir muharririmiz katil Ali bir hata yapmadan bütün parkuru. 
ile görüşmüştür. bitirmeğe muvaffak oldu. Ve şid-

Ali 15 yaşında bulunmasına rağ detle alkışlandı. Miite.akiben Yüz
men 17 - 18 yaşlarında kadar gös- başı Cevat Gürkan Yıldız isminde
tereıı zayıf, kara gözlü, kara kaş- J<i hay\'anla parkuru yine hiç bir 
lı, uzun siyah saçlı ve uzun bıyık· hata yapmadan ve 1.46 saniyelik 
lı bir gençtir. Kendisini gören mu- daha az bir miiddctle bitirdi. Ü -
harririmize aynen şunları söyle - çüncii olan Teğmen Eyüp Öncü ü
miştir: 

_ Onu ben vurmadım ... Ha _ nal adındaki hnyvanla çok seri bir 
sanla iskambil oynadık.. Kavga parkur yaptı fakat 11 inci mania
çıktı ve bana evveıa kahvede sataş ı da hayv.an ürkerek maniaya çarp

tı ve ayağı incindiği için elemine 
tı .. 

Sonra Hasan dün akşam yine oldu. Dördii'lCÜ olarak da Saim 
ağzile dalaştı. B<m dışarı çıktım. Polatkan Orgeneral Fahrcttin Al
Arknmdan geldi. bıçakla üzeriml tayın yetiştirdiği Kanat ismindeki 
hitcum etti .. O sırada onu ve bıça- hayv.anla yarıştı. Ve bir hata ile 
ğı tutmak istedim. Böylece bir müd 1.53 saniyelik bir derece yaparak 
det kavga ettik. Sonra kendisi ve pnrkul'u bitiı·cli. Bundan sonra da 
bıçak yere düştü. Yoksa ben kati- Varşovaclaki müsabakalarda mü -
yen vurmadım.,, him miisabaknlnr ynpaıı diğer 

Ali, bu ifadesini cürmümeşhut genç subaylar da .ayni muvaffaki
miiddeiumumiliğiııde Ye bilaharn yetlc parkuru bitirdiler. 
çıkarıldığı Sultanahmet sulh birin Ve nyni mil abikler başka hay-

Fenerbahçe Vefayı 
Mağlüp Etti 

1 

(Ba~tarnfı 5 inci sayfada) 
topu ancak komere atabildi. Kor 
nerde,n gelen top, üç Galatasaray
lının ayağına düştüğü halde, 
(Sen at, ben <fitayım) diye bekler
ken l\foyaffak yetişerek muhak
kak bir gole mani oldu. 

Oyuııun bundan sonraki kısım
ları tamamen sarı - kırmızılıların 

hakimiyeti altında geçti. Fakat 
çekilen şiltler ya bir yere çarpıp I 
geri 1reliyor ve yahut da gayet gil
zel bir oyun oynıyan Muvaffakın 1 

elinde söniiyordu. Oyun bu şekil- j 
de 1 - O Galatasarayın üstiinlüğü i
le bitti. 

Diln, eğer Galatas.arnylılar to
pu ayaklarında fazla tutmamış ol
salardı, muhakkak gol adetleri 
böy lo bitmiyecekti. 

Süleymaniyelilere gelince baş
ta Muvaffak olmak ilzere Ruhi, 
İbrahim ve Orhan olduğu halde 
çok iyi oyn:ıdılar. 

Halil N. Ertüz 

Şişli Halkevi galip 
Cumartesi günü Şişli Halkcvi 

sahasında Fatih Halkevi voleybol 
takımile Şi§li Halkevi takımı arıı.

sındn samimi bir voleybol maçı ya
pılmıştır. 

Oldukça kalabalık bir seyirci 
kitlem önünde ayna.nan oyunu Şiş
li Halkevi takımı 15 - 3 ve 15 - 2 
gibi bariz bir farkla kazanmıştır. 

Aydm - Nazil:i maçı berabere 
kaldı 

Aydın (Yeni Sabah) - Aydı

nın Aydınspor klübü ile Nazillinin 
Sümerspor klübü Nazilli futbol sa 
·hasında 9-10-938 de yapmış olduk 
ları maç beraberlikle neticelenmiş 
tir. Hnftnya Sümer por Aydına 
gelerek ikinci bir maç yapacaklar
dır . 

ci ceza hfıkimi Bay Rcşidin hu - vanlarla birer defa daha yarıştı- ,---------------
zurunda da tekrar etmiştir. lar. Neticede Cernt Gürkan bir:n- teye yuvarlanmış ve üstündeki bi· 

Fakat ölümü intaç eden bıçak ci, Saim Polatkan ikinci, ve Cevat 
yar.alarma ve tahkikata nazaran Kula da üçüncü oldular. 
bir dnmın kendi kendisini bu su - Birinci müsabakada ehemmi -
retle vurması mümkün görülme- yetli denecek derecede mühim bir 
diğinden tevil \'e inkfirına rağmE'n kaza da olmuştur. Bayan Yoland 
tevkif olunmuştur. Pikko biııcliği Mebrükc ismindeki 

Diğer Bir Cinayet hayvanla gayet seri bir parkur 

nici ele hayvanın altında kalmıştır. 
Bayan Yoland derhal bayılmış ve 
kaldırıldığı Amerik.an hastahane
sinde ancak bir saat sonra kendi
sine ıelerek evine gitmiştir. Bu 
milsabık mucize denerek kadar 
bir talih eseııi olarak kurtulmuş

tur. Yarışlar gelecek hafta da de
vam eclecekiir. 

İkinci bil' cinayet de Reyazıtta yapmıştır. Fakat son maniada hay 
Çadırcılarda olmuştur: Çadırcı -ı vanın ön ayakları maniaya takıl-
larda Alipaşa hanmcla 15 numara- dığmdan başı aşağı dört metre ö- Atıf Sakar 
da marangozluk eden Çan1ur Os-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BiR AiLE 
Motosiklet d~~ rilince 

yaralandıl n 
Kadıkôyünde Rn~ 'mr..aşa ma

hallesinde Ferid Bey . okağında 1(1 

numaralı evde oturan 45 ~ a'(llann-. 
da Hüc;eyin Kaya, idare ettiği mo-' 
tosiklctin arka ına karısını ve se
kiz yaşındnki kızı Süheylayı bindi
rerek gczmcgc çıkmı~, j)'skudarda 
Doğancılardnn geçerken moto ik
let devrilmiş, 11 ü eyin burnundan, 
kızı Süheylli da muhtelif ) erlerin
den yaralanmıştır. 
Kuyuda aı anan çocuk r-i"-ğer 

gezmeye gitmiş 
Top'kapıda Arpal'mini yokuşun

da Saimiıı Safn bostanında oturan 
... Tecatı karısı Senih~ ı>olise müra- ' 
caat ederek iki buçuk yaşındaki 
çocuğu Tuncerin hmıtan kuyusu -
ııa düştüğünü soylemişlir. Derhal 
itfaiyeye haber verilmiş, itfaiye ve 
sa itile kuyu de"?. araştırın a. yapılmış, 
çocuk bulunamnmıştır. Bilfıhara 
etrafta yapılan araştırmada, çocuk 
Yeııibahçede gezerken bulunmu~. 
velisine te lim edilmiştir. 
Vinç düştü ameleyi yaraladı 

Şamandrada bağlı duran Sov -
yet bandralı Kirestiya vapurunun 
vinç direği kırılmış, vapurda bu -
lunan tahmil ve tahliye anıelesin
den Abdülcabbnrın sağ bacağına . 
düşerek ehemmiyetli suretle yara
lanuştır. Yar.alı amele tedavi edil- , 
mek üzere Beyoğlu Belediye has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Azılı bir sarhoş 
Hammal İbrahim evvelki gec~ 

sarhoş olarak gittiği Çemberlita -. 
ta Osmanın k:ıhves!nde camları 
kırdıktan sonra ) ine o civardaki 
a.şçı Al'ifin dükkanına giderek ora
dada camları kırmış, bir de susta
lı çakı çekerek yold.m gelip geçen 
lere taarruza başlamıştır. 

İsmail isminde birisi giderek 
çakıyı elinden almak i temiş, bu sı
rada, İsmailin de elleri .kesilmiş
tir. İbrahim dün Sultanahmet bi -
rinci sulh ceza mahkemesine ve -
rilmiş, yapılan duı·uşma sonunda 
sekiz gün hapse mahkum edilmi,.
tir. 

Bacayi temi7.lerken düştü 
Kadıköyi.iııde Nüzhettepesi so

kağında ka!';ap Dimostenin 45 nu
maralı evinin bacasını temizlemek. 
üzere damdan bacaya çıkmak için 
merdiven dayayan Kuşdilinde Pek 
mezoğlu caddesinde 24 numaralı 
evde oturan 65 yaşında Yıani. oğlu 
A leko, merdivenin kaymasiyle 
üç. katlı evin damından sokağa 
dilşmüş, muhtelif yerlerinden ya
ralanarak Haydarpaşa nümune 

lursunuz aksi takdirde elinisdeki 
serveti de ınazallah mahvedersiniz 
Size tavsiyem. Hesabınıza göre 
değil, akıl ve mantığa göre hare
ket etmeniz li'izımdır. 

Mehmet Eren F eriköy: 

Sıhhatiniz, hayatta birçok ka
zalara maruz kalacak iseniz de 
hafif geçecektir. Fazla yemek si
zin için çok zarardır. Biinyeniz 
sağlam olduğundan hıfzı~s1hhaya 
riayet etmek şartiyle çok yaşarsı
nız. Bilhassa asabınıza hakim ol
manız sizin için elzemdir. 

lıastahane ine kaldırılmıştır. 

Trakya aygır depoları 
man ile Arap Kemal Hakkı i~min'.13 ...... cm ...... lll! ...... 1111.., ...... ::m•ı .. 1111111 ............ 111ııl 
deki arkadaş evvelki akşam O:sma- • 

Endamınız mütenasip bünye
niz kavidir. İstiklalperver vakur 
ve azametlisiniz. 

İhtiyatkarsınız. Nefsinize na· 
nıahdut bir itimadınız vardır. Cilr
etkar olmakla beraber inatçısınız. 
Büyüklerinize karşı hodbin hare
ket edersiniz. Bu huylarınızla be
raber açık yürekli ve vefakarsınız 
dır. Hakim ve nüfuza malik ise
niz de fazln inadınızla diğer nok
sanlarınızı tadil edemezseniz bir 
çok acı acı tecl'übelere maruz ka
lırsınız. Havai hevesinize mağHip 
olur ve fakat kendinizi sevdirmeği 
bilirsiniz . 

Evlilik hayatınız hafif meşreb 
ve ihmnlkfirdır. Siz en ziyade tam 
bir asker gibisiniz. Yalnız kibir 
ve azametiniz istikbalinize mani O· 

lur. 
Namuslu olmakla beraber tn

savvurlnrınızı kimseye söyleyemez 
siniz. Kuvayi akliye ve zekanız 
mükemmeldir. Her şeyde kendiniz 
için çalışırsınız. Acul ve sabırsız 

olduğunuz için arzularınıza nail o 
lamazsınız. Sıhhatiniz iyidir. 
Genç yaşta vilcudiinüz şişmanlığa 
milstaittir. Zevk Ye safayı, kuma
rı seversiniz. Hayatın acı tecriibe 
leri karşısında kuvvai iradenizden 
mahrum kalırsınız. Tali size yar 
ise de ~mydığım hareketiniz buna 
tnani olncağından tadillerini tavsi 
Ye ederim. 

Sabri oğlu Mehmet 
İstanbul; 

Doğduğunuzda ihtimam ile ba
kılmış iseniz bünyeniz sağlamdır. 
Yalııız yaşınız ilerledikçe nazik 
ve narin olursunuz. Asabi har~-ı 
ketlerinizi terkeclin. 

Kuvvai aldiye Ye bedeniyeniz 
, 

Barbaros Kartal: 
Cesur ve cüretkarsınız. Sahibi 

metanet olduğunuzdan inadınız 

hasabiyle birçok f elfıketlere ma -
ruz kalmak tehlikesi vardır. Çün
kü bu halinizden siz değil başka
ları istifade edecektir. 

Sevdiğiniz bir kadına sadık ka 
lırsınız. Zevk ve saf ayı seversiniz. 
Hediye vermekten ziyade almak 
istersiniz. Hulusu niyet sahibi fa
kat hadid mizaçlısınız. Benlik his 
si fazladır. Yaradılış itibariyle 
kavi bunyeye maliksiniz. Sıhhati

niz iyidir. Hıfzıssıhhaya riayet et 
mezseniz daima hastalık zuhur e
decektir. tali sizde çok parlakbr. 
Fakat buna mani bir takım halle
rin terki icap eder. Binaenaleyh 
bahtiyar olmanız için size ı;;unları 
tavsiye ediyorum: 

1 - Keneli zevk ve menfaati -

nın di.ikkamnın önünde rakı içmiş- inhisarlar U. Müdürlüg"' ünden : 
lerdir. 

Binzs~rakrialaniyicedu-••• .. ••~• ............. m•••m•u•~ ...... ~ 
manlanan iki kafadar ara~rnda es- Muhammen Be. Muvakkat 

ki bir mUnaf eret ve hesap me~ele- Cinai Miktarı Beheri Tutarı 
sinden dolayı knvga çıkmıştır. L. K. S. L. K. 

Bu aralık Osman; Kemal Hak-

1

Bez ''Kart.abli için 1000 metre 40.- 400.-
kıva · · 1\1 · · · • eşın ,, ,, l 600 ayak 37.50 600.-

- Azacık dışarıya gel!... Pirinç köşe 3200 adet 10.- 320.-
Demiş ve tramvay yoluna git- "Katr{lbli için,, 

Teminatı 

L K. 

30.-
45.-
2·1.-

Eksiltme 
Saati 

14.-
14.30 
15.-

mektelerken bıçağını çekip arka-
daşını iki yerinden vurmu,;tur. I - Numuneleri mucibince satm alınacak yukarda cins ve mikta. 
Kemalin ciğerleri ve bağ~rsakları rı yazılı 3 kalem kart.abli malzeme -si ayrı ayrı açık €ksiltmeye kon-

dışarıya fırlamıştır. muştur. 
Aldığı yaraların tesirile Arap Il - MÜhammen bedellerHe muvakkat teminatları hizalarında gös 
Yaralı hem ıı Cerrahpaşa has- terilmiştir. 

tahanesine ııaklolunarak ameliyat III - Eksiltme 19 - X - 938 tarihine rastlıyan ç.arşamba günü hi-
yapılmış ve yara clikilmi~tir. zalannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 

Marangoz o~man da yakalana Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
rk adliyeye verilmiş ve tevkif o • IV - Numuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
lunmuştur. V - İstC'klilerin ekı:;iltme için tayin edilen glin ve saatlerde %7.5 -·-niz için başkalarını zarara sokma- Mersinde Cumhuriyet bayramı 

yın. 

2 - Kimsenin kusurunu yüzü- Me~ in, (Hususi) - Cumhuri-

güvenme paralarilc birlikte yukarda adı geçen Alım komisyonuna gel-

meleri ilan olunur. . (7139) 

* yetin on beşinci yıldönümüııü kut-ne vurmayın. I - Şartname ve projesi mucibince Atlarında yaptırılacak tuz am-
3 - Merhametsizce hareket et ıuı:n;,~k .~zere şe?rimi~de yapıla- barı ve başmüdürlük apartımanı inşaatı 19 - IX • 938 tarihinde ihale 

meyin. ~a · h u~~. mtra~~e aıt ~azırlık- edilemeciigindcn yeniden kapalı z:ırf usulile eksiltmeye konmuştur. 
5 - Hatırşınas olun muhatabı · ar. ay 1 ıl_:r omıştir. Şelırm mu~- II - K\?şif bedeli 22.917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718 

nızı incidecek sual sormayın. telıf yerlerınde yapılm~sı takarrur lira 79 kuruştur. . 
4 - Her şeyi başkalarından eden zafer taklarının rnşasın·a· da HI - El ;ıil•me 20 - X - 938 tarihine rastlayan perşembe gilnü sa-

beklemeyin ve hmıis tabiatten vaz b~şlanmıştır. ~u taklar. adı>t ıtıb~ı- at 16 de Kabataşta Levazım ve Mübaya.nt şubesindeki alım kombyo-
geçin. rı.le. her senekınden fazla oldugu nunda Ytlpılacakbr. 

İhsan AKI gıbı daha canlı ve daha süslüdiir. l\' - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisar-
~ fk~i~B;:;=a=y=a=n=A~:r=a=-=n=t=y=o=r==- ~~~~~~~ lar Umum MiidiırlüğU Levazım ve miibayuat şubesile Adana ve Anka-,- o • R lJ ra Ba.,mtidlir'uklcrinclen alınabilir. 

Daktilo makineleıin<le sii- r 1 asım . uşen J4 V - Ek ' ltm ye i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki-
rntli yazı dizcbilen iki bayan ni ihale gtinünd n 3 gün evveline kadar İnhisurlar umum müdürlüğü 

Dahiliye Mntehas:,ısı dizgi makinelerinde çalışmak inşnat şuoc ine ibraz ederek .aynca ehliyet ve:;ikası alınması lfizımdır. 
üzere alınacaktır. HergUn öyleden sonra hastala- VI - Muhurlu teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci madde-

Fransızca bilenler tercih rını lrnhul eder. de ~azılı in aat ubenıizden alınacak ehliyet vesikusı ve % 7.5 gilven~ 
edilecektir. me paras makbuzu VC} a banka teminat mektubunu ihtiva edecek olun 

Çarşıkapı Trnmvay durnğı k palı Zörfl .. ım <'k i tm& guniı en ge" saat 14 de kadar yukarda adı Vilôyet kartıaında KOŞKUN 
Baıımevine müracaat 

• • • • :J • ~ •• " 

Ahımlıcy apartmanı No. 2 :t geç n .alım komisyonu baı;;k nlıgına makbuz mukabilinde verilmesi 
~t;;:;;ı~t.:ii ~J;;;.t..--:Sllii:t;&~~ 

1 
rnzım dır. ! 7140) 

Edime, (Hususi) - Traky.a 
mıntakasında bulunan aygır depo
ları genişletilmektedir. İnanlı ay
gır deposunun kadrosu arttırılmış 
ve depoya yeniden modern 50 ay
gırlık bir ahır daha ilave edilmiş
tir. Damızlıklar, Arabistandan sa
tın alman aygırlar arasından te . 
min edilmektedir. Vilayet depo · 
larındn bulunan aygırlara Karaca· 
bey harasmdan sabn alınacak 2 
aygır il~ve edilecchifr. 

Te1drdağ vilayet merkezinde 
yapılan modern bir aygır depo u 
gibi bu sene de Edirne vilayet mer 
kezinde beton fennt şartları haiz 
olmak üzere bir aygır deposu ya · 
pılacaktlr. 

Bölgenin boğa ihtiyacını geni• 
ölçüde karşılayabilmek için İnan
lı inekhancsinde yeniden 160 inek
le modern iki ahır daha yapılmış
tır. Türk geldi tohum ıslah ve üret 
me çiftliğinde ve İnanlı inekhane~ 
sinde ve Tr.akya boğa büyütme çift 
liği ile birlikte yılda 200 kadın' 
boğa yetiştirilmiş olacaktır. ,_ ______ , 

TAKViM 
17 ilk Teşriu 1938 Pazartesi 

Hicri: 22 Şaban 1357 
Rumi : 4 İlk teşrin 1354 

Hızır: 165 

Doğu saati : 6,11 . 
" . ~l Oğle : 12,00 - ikindi : 15,03 i 
Ak.tam: 17,27 - Yatlı : 18,58 

fmoak : 4,35 
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Sayfa .· 1 

Herkesin Üzerin· 
de ittifak ettiği 

bir hakil{at : 
Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

YENISABAH 

ı Yüksek San'atkarımız 

Münir Nureddin'in 
O DEON 

PLAKLARINDA 

Yeni Okuduğu 

17 TEŞRlNIE.'IVF.L 193b 

1 Emniyet Sandığı İliinları 

KAPALI ZARFLA EKSiLTME ILANI 
1 - Sandık binasında vücudcgetirilecek satış salonunun 2'.lOO lı 

ra keşifli tesisatı şartnamesi muci biııce on beş gün müddetle kap:ılı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

kull a nmak 270908 Hicaz şarkı - Ela gözlerine 
Hicazkar şarkı _ lzmirin içinde 2 - Yapılacak işin resim ve şa rnameleri sandık fen heyeti biiro'-

Plakı satışa çıkarılmıştır ______ 111unda tetkik olunabilir. 
şartile 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapasağlam yapar, Ona yir· 

inci asır kimyasının harika· 
arından biridir, denilebilir. 

Kokusu güzel, lezzeti hot, 
ikroblara karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Eyi Mobilya Meraklılalarına 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

ye oair her nevi ve tık mobllyalar 

FABRİKA FİATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

I.tanbul, Rııap•f• yokutu No. 66, Tel. 23407 

BDyilk Servetlerin bir pula satıldığı Sihirli Köşe... :ı 
Bu ıazde mübalai'• · yoktur. it Bankuı kar,11ında 

·1dALÜL CEMAL GiŞESİ 
Binlerce, Yilz binlerce Lira kazanmak ihtimalini 

Kullananlar dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

vatandeşlarına arzediyor .•• 

BU FIRSATTAN iSTİF ADE iÇiN 
-ACELE EDiNiZ. 

Biletlerini MALÜL CEMALDAN alanlar, isabetli bir iş 
yapmış olurlar, Taşradan yapılacak siparişler sür'atle Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız ... mahallerine gönderilir... .J 
Dr. Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 

Dahiliye Mutahaasısı 

Her ııiln 2 den 6 ya kadar has

talarını Divanyolundaki 104 nu

maralı muayenehanesinde kabul 

eder. Telefon: 22898 - 21044 

Erkek, kadın ve çocklir 
için 

TRENÇKOTLAR, RENKO T
LAR ve V ATERP ROOFS 

MUŞAMBALARININ 
Her cinde zengin kolekıiyon

larını her yerden ucuz fiat ve 
müsait tartlarla Beyof'unda 1 

BAK ER mağazalarında bulununu .. 

- Göz Doktoru-~ 

Ş UK RU ER TAN 
Caiıaloğltı Nuruosmaniye cad. No. 
·s Dr. Osn:an Şerafettin apartmanı 

Pari< ve Londranın en bilyilk 
moda müesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerinde biçilmiş ba
yanlara mahsus MUŞAMBA
LARIN zen;r:n çe,idleri her yer 
den mi\saitl ~eraitle ve ucuz f i
yatlarla BAKER mağ-aulann
da süılmaktadır. 

Hususi çeşidlerimiz yalnız 

mağazamızın dahilinde tefhlr 
~dilmiştir. 

Deaenlerin hakkı mahfuzdur. 

GÜMRÜKLERDE iŞLERi OLAN 
MÜESSESELERE 

Caker Yazaroğlu 
• G ümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat Gümritğü 

lcarşı~ında Muradiye !lan. 
Telefo n : 35, 95 

TURAN TiYATROSU 

• 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - bk, Orta ve Lise kııımlarıaa yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına 
devam olunmaktadır 
!~nlere mektebin kayıt fartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir, 
--Adres: Şehzadebaıı Polia karakolu arkası: Telefon: 22534 

' 

BfRIKTlRlRSEN EL 
ATAMAYACA"G iN 

(Ş YOKTUR 

• 

t -

' 
1 . 
• 

' 
t 

Hıılk sanatkarı Na~it Okuyucu iŞ•BA."NKAS~AH•BİR.•l«J.MJlARA+ 
eniha M~alvary~e~Theguides ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akrobat numarası is tiklal caddesinde Aktam saat 20,30 
Şehir Tiyatrosu YANLIŞLIKLAR KOMEDiSi 

Şa.i!'in kızı 3 Perde KOMEDİ KISMI Yazan: V. Şekspir Türkçesi: 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 

3 - Eksiltmeye ııircceklerfn yıl Lde l O pey akçesi nrmeleri ve bu
ııüne kadar yaptığı f.ııl er hakkında ki kabiliyetlerini gösteren Vei,aiki 
tekliflerine bağlamal arı şarttır. 

4 - Sandık idar• I taiipler ara ırda tercih serhe•ti~ini muhafa
za eder . 

5 - Teklif mektuplan t n çok 2'7-1 0-988 tarihine müsadif pc~•nı 
be günü öğleden evvel müdilrliiie verilmelidir. (7313) 

KAN ve DERMAN 

81• o G EN • NE Terkibinde bulunan kinin, r;;lik, arnen;k ve 1 : acı nebatat hiilılsalarile tab~betin fovkali'ıde 
ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği bir 
devadır. 

8 'ı o GEN 'ı N E Uzun ve kısa ateşli ve ateş~iz süren lıastalık-
: 1ardan sonra göriilen zafiyet, halsizlik, kan-

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kandaki 
kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar dermansızlığ ı 
giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk renırini 

canlandırarak pembele~tiri. 

81, o c EN 1• NE 1S!n!rlerin kıymetli ı:e sadık bir arkada~_ıdı~
ı Sın ırlere kuvvet verır. Hastayı ve muhıtım 

usandırnn briçok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şifalandı 
rır. Hiç bir sinir ilacı: Nevraııtini ve isteriye müptelfı olanlaraı 
( B İ O G EN İ N E ) kadar istifade temin edemez. 

8 'ı o G E ı' N N E Gençlerde göı-tllen ve çok defa nevrasliııi
: den miltevellid olan iktidarsızlık ve bel 

gevşeklğinde pek mühi,;. rol oynar. 

BiOGENiNE Sıtmaya kar~ı fevkal!ıde koruyucu tesiri ol
: duğu ıribi sıtma nekahatlerinde de pek mU-

essirdir. 

B 'ı o c EN ı' NE 1 Şekerli hap seklindedir. BCıyük ı·e küçükler 
ı kolaylıkla alabiliı'ler. ı-iıhhat \"ekılletiııin mii

•a-ade•ini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Aııka(ada jandarma oubay o>.ulu 

arkaHındaki j·~ndarma matbaa"' ili nali inşaatıdır . 

Ke~ıf bedeli: 19.757 liıa 50 kuru~tur. 

2. - Eksiltme 1-11-1938 salı günü •aat 11 de Nafıa Vekaleti ya • 
pı işleri eksiltme komisyonu oda•ııı da kapalı zarf u~uliyle yapı!ae:ık

tır . 

3. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri l azım dır. 

4. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 
mukabilinde yapı ışleri umum mü dürliiğünden alınabilir. 

5. - İsteklilerin teklif mektup tarını ikinci maddede yaz ı lı saatten 
bir saat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisl iğine mak
buz mukabilinde te•lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler k' bul edilemez. (4303) (7 482) 

Kansızlık, kemik hastalıkları , dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

VİTALIN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur, Ço

cuklannıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle anla n 

sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

l' İTALlN KUVV ET ŞURUBU 
Mektep çağınd ki g~r.çler!e emzikli kıı d ın veya ihtiyarla

rın hayati kudret ve kuvvet lerini artırır, 

!NG!LİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÖLU - İSTANBUL 
Dans, Solo, .ıl.üet 17-19-938 Pazartesi günü Avni Givda Basıldığı yer: Ma tbaai [ büzziy 1 1 11-ız;::m---•·---.. -----------l!!lllmıııi 


