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Posta ittihadına girmemiş mem- KURUŞ 
leketler için 26, 14, 7 ,5 ve 4 lira 

Vahşiler! B1ÜYÜK AVRUPA 1-IARBi : 

Y a?.an ~ Hüseyin Cahid y ALÇIN 

Bir Alman tahtolbahirinin bin dört 
yüz yolcu ile Anıerikaya. uide.ı bir İn
giliz transatlantiğini • to;.pilleyip ba
tırdığı i~itilince duyulan teessür ve 
nefret içinde ilk a~za gelen kelime 
bu oluyor: Vahşiler! Gözönünde o fe
~~et sahnesi canla.wyor, deııi7.e dö- r 
k?Jen ~ocuk, kadın, genç ve ihtiyar 
bınden fazla inımoın çığlığı, yeisi, iZ· 

~abı ve nihayet müthiş ölümü bü
fün fecaatile kalbe acı dolduruyor. 

Harp denildiği zaman, ölüm ve ız
tu ıp pek tabii bir şeydir. Fakat in
s~nla.r biraz medeniyete doğru yürü
~u~çe bu kanlı boğuşmaların vahşe- , 
tını mümkUn olduğu kadar tahdit et
nıeyi istediler; harbi yalnız askeri 
kuvvetler arasına münhasır bırakma-
yı düşündül~r. Umumi Harpte bu mü
l~hazalara iki taraftan da riayetsiz
lik gösterildiğı.ne şahit olduk. İşe fe
~a propagandaiar da karıştı. Alınan-
arın istila ettikleri memleketlerde 

Çocuklann ellerini kestikleri dünya
Ya neşredildi. Bu doğru değildi. Fa
kat _bugün Almanların harp malze-

1 
ınesı taşı ar imkan 
olnııya, · 1~· . 
re i ~~ ~ ~ 

d ' , k':~l t-"-''~''~ 
• e h e i ~M~lE!Mn 

dair i ~ana ~ \ 1 ,. uka-
Velenanı .~ • _ t il 
U orp -

1 
Yebilmek ıÇin ıtıal-" ve ga.rt-
ar k 'I'"< 
·. OYtnuştur. Bu mukavelenin bu-
~ tneş'um bir hususiyet keabeden 
cı eti Almanlar namına Hitlerin im 
ıastnı taşunasıdtr ! 1 

İnsanı en çok sinirlendiren teessür 
ve ı • 
ka ga eyana sevkeden nokta, soğ·uk-

nlılıkta/ "rtikr: · ~ ı . "P edılen bu cinayetin 
h. ~knntndan hiçbir fayd.8.sl mel-
:~ olmadan sırf insan ölaunnek i
çın yapılmış olmasıdır E~ b' ~·· t ruz . . . ger ın u.or 

. sıvıl yolcuyu bir torpil d besil 
denıze dökm ki ar e 

e e Almanya harbi ka
ıanacak olsaydı .. 
hkt h. goze alınan cana var-
ıaı a ıç olmazsa ameli bir fayda mü-

ıazasına m .. t 
lunab·ı· . us e "t bir mazeret bu-

l ırdı,• Fa d . 
VeUeri . ~ enız kuv-

nııı.. tm " .ch.ftnf'ij k yifli 
l§ledi~o\4:1>' .- ~ -"".r ,.._ e 
faydah -~ ~~~t ziazi davasına 

ol.IJ\aıt ı:ıoy~',. . .ı.'1 bil~ kis •en k h' . "\' Yte \uursun \ a 

30 Leh 
Beri in 

-----r 

' ' 

... ~ .. .. 

Tayyaresi 
üzerinde 

o. ,. ... 

) 

Denizlerde de.ınokratlann hlUtlmiyetini t.emln eden İngiliz harp gemileri prova. hattında. seyrederlerken.. 

r,_~~ Dünkü Harbin Hülasası ~~ ........ , 
Şark Cepheai: 

Polonyadaki Alman kuvvetleri düa muhtelif 
cephelerde taarruzlarını şiddetlendirmişler ve 
yukarı Siiezya ile Koridor mıntakasında ta
ra kkiler elde etmişlerdir. Muhtelif Leh şehir
leri bombardıman edilmiştir. 

Leh kuvvetleri cesaretle harp etmekte ve 
düşman hücurn]arına karşı koymaktadırlar. 
Bir çok Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bun
dAn başka 30 Leh tayyareı i ilk defa olarak 
Seriinin iizerindt; uçmıya muvaffak olmuştur. 

Garp Cephesi: 
Dün sabah harekete geçen Fransız kuvvet

leri bugün Ren mıntakasında Alman kuvvet· 
lerilc temasa başlamışbr. Almanların müstah
kem Siegfried hattı Fransızların siiratle ilerle
mesine mani olmuştur. Fransızlar daha ziyade 
asker celp ve tahşit etmekle meşguldürler. 

İngiliz filosu Almanyaya giden bütün va
purları kontrol altına almışhr. Bu suretle ab
luka başlamıştır. İngilizler iki Alman, Alınan
lar da bir lngiliz ticaret gemisini batırmışlar
dır. lngiliz tayyareleri Kieldeki Alman deniz 
Üssünü ve Hamburg limanını bombardıman 
etmişlerdir. 

En Tehlikeli Casuslar 
Hangileridir? 

Kahvelerde Jlalk Arasına Katıla ... 
rak Propaganda Yapanlar 

Muharrir Abidin Daver Ne Diyor? 
"' .. · a ır..-&ır darhb,~ · ,.,. Mil>+:.:. B'" d.. _--.n ın'f'r A~ı.u. u-

, ~ .. ~ nıt;\ ~~t ~ö§esinde biraz İ Al s h •il • 1 M 1 k • • d k• Casuslardan sakınınız yollu neş- ri türk<;eye çevirip ncşı<:lıı~iş \'e bu -~~ lQ -~n ~:-ıb~~~nl ' . man a ı erı em e etımız e 1 riyatımızla muhterem halkımıza yap qıünascbctle bi.iyiık de\•lcfü·rin istih-
av~ı ·· ~t 11a ve e ın tığımız telkinlere, bu buhranlı gün- bara.t ve propaganda tc-;kilfı.tına 
liyestıı-ıo~? _µ18.r ne bek- Abluka Altın" da Alman. M_ ütehass ıs- lerde, devam etmek istiyoruz. Çünkü, ı dair esaslı tetkikie.. yapmış olan 
dökmek ~İ mek onmrda sırf kan _ harb zamanında casuslar, propa~an- muharriı al'kadaşııııız lHmıbul me-
BevkitabÜ0h~n~a Öyle vahşi, zailin bir ları Gıdıyorlar dacılar, daha ziyade faaliyete gelirler. busu .Abidi,ı Da\'erle de bir miilaJ.:at 
hir fırsat d" kım oluyor ki ellerine Bu gibi ajanlar, bitaraf memleket- yapmağı faydrlı bulmuştur. A:·lrndu-
lartn ve z uşerse çocukların, kadın- • Memleketimizin muhtelif resmi ıerde ve bilhassa kendi devletlerine şımız bize şıınlan :;oylcıniştir: 
lüın fer;•at~V<ı.llı bi:· sürü insanın ö- Fransız Kuvvetlerı Rende Alman müesseselerinde müte~assıs. ~larak mütemayil olmıyan memleketlerde ! -- Caı:;usı_ardan_sakınınuk içiıı _ı.ai· 
bul ediyorlrı.:~ıru bır n1uı:ıiki diye ka- çalışan Almanlar bugunden ıtıbaren efkarıumumiyeyi zehirlemek, ma- k:mııı tennr ve ın')ad yollu sıste-
Afınan siya t· . Kıtalarile Temasa Gecti Amerika memleketlerine dö~m~k u~ere emir nevi bir bozgun yapmak için çalı~ıı·- ,nıalik ueı;ıı-i.vatınız rtddt:n t:ıkdirc ıa-

vastrıarından ~~ _ulln daimt ve fariğ • • almışlardı:r. Şehrıınızdekı Alman lar. Gazetemiz, bir müddettcnbt>ri ~·ıktır. Ca~uslann faıı!i:> ~ti, bilhas::>a 
illi lia:rpte k ırı alt..-naklıktır. Umu- iT B ikan Memleketlerı· Hı.taraf- gençleri bundan bir müddet e~el yurddaşları irşad için yaptı~ı neşri- ı1 haıb z~ıııam_nıla, Ht:llıtt>kinden \Ok 
CakJarı . arada birşey yapamıya- t" e Q • hareket etmi"lerdi. Mütehassıs ve ın- yata devam ederken muhtelıf CUSU!.-1· daha şırldctlı \'C O nısbelle de muzır na aıullar . "' l 1~de ara.nıayı d~~:.ın~?· zaferi d~niz- /ıkf arını /lan Etti/er şaat mühendisleri de emir beklemek luk faaliyetlerine dair birçok eserle- (Sonu 3 iineıi sayfanııula > 
~~~~b~a~~~~~~~~ b~~~~many~anyçtl~~uı~• 
Olan geznUerine k var 

1
· Bt.nu duş- ~ üzerine bu mütehassıslar dün vazi- ı 

~evcih. edince ni::~~e;ıe:ı;ame~sizce' Berlin, 5 (A.A.) - D. N. B. bil- reketi, müdafaa halindeki_ Alınan la- felerini bırakarak ~ol hazırlıkl~rına h t ,. kaA r 1 a M u·91 c ad e 1 e 
ta.sabır müddet · . ·d g _ebeyı ~ek diriyor: talarını bozmuştur. Takıp esnasın- başlamışlardır. Denızyolları ve lıman 
cekı · ıçın e t~mın cdebıle- . . · ·· b ·· 1 

ortne ihtimal verd'I, 'Ll • • Silezyadaıı gelert-k cenubi Polon- da kıtalarımız, bır çok Alman esır lardakı mutehassıslar ugun mem e- ......... - ............................................. ~ .................................. _ 
kınıd 1 er. vu ilu ba- k l · h k t ed kl d' 
k ıı.n akılsızca bir h k . . vada süratle ilerlemekte olan Alman almıştır. et erme are e ece er ır. lhtikArı hortlatmamak için halkımızın da açılan ere d . ate ettı. Ilır - . . 
l~ı.. ' cnızaıtı gemilerini h" b' .. ı kıtalıırı, şimdıye kadar onbeş hm e- Sieradza doğru cenubi Polonyaya mücadeleye bllflll ı~tlraklerl llzımdır. Bilhassa cuıazay k n ıç ır mu- . p 1 1 1 K B dd 1 • •h T taı 'b a lYmet vermeden rastgele sır almışlardır. o o~ya ı.ar.. ra: girmiş olan Alman motörlü kıtaları- azı ma e erın 1 racı teı.ı,tan ve IUzum•uz mUb•yaattan sakınmak, ya-ltı at Yapnı 1 ·ı kovie'den ve bu şehrın şımalındekı . . . . 
·tnaza1 B a arı e harp kazanıla- . k"l kted· ı na karşı müessır hır mukabıl taar- menedilecek pllan menfi propaganda.l•ra kulak asmamak bu v · unu o büyük bu •ük he betli mmt.akadan gerı çe ı roe ır er. ~ . . .. 

e a.zarnetli Alman eıl .~ h• b"y l ri Alman kıtalan ise, bunları çok ya- ruz yapıldıgı kaydedılmektedır. Duş Haber aldığımıza göre hükumeti- ifriti yere serecek en müessir çaredir 
anlıya , canı ar ıye e . . man çok mühim miktarda tank ve . . .. 

1 
b' k d r 

l!!b . rnadılar. Denizalt· gemileri si- kından takıp etmektedır. ' . . mız dahılde luzum u olan ırço ma - [ Yazı~ı 2 oci say aımzda.] 
&U ıle harb" • . zırhlı otomobıl terketmış ve bu tank . . . . ı 
tatb· . 1 kaı:ananıadıktan başka \'arşova, 5 (A.A.) - Pat aJansı . . . delerın ıhracını menetmek ıçın yap- =. ===== 
~:~~~v~~h~~~m~~~~M: ~~m~il~~~-~ana~~~~~~~~W~iliru~fum~~r~-------------------~---~, 

dunya~~n n:rrctini kendilerioe Cenubi Polonyada ve Polonyada e~ır alınmı~~ır. E~ırlerın uınumı ye- B~ husustaki ~a~a_rnan>:enın bugun 1 OKUYUCULARIMIZA• 
lluscyın Cahid YALÇIN müc:ıdele devam etmektedir. Alman kfmu çok yuksektır. alakadarlara bıldırılmes: beklenmek- • 

·~ (Sonu 3 üncii sayfam12<1a) hududunda kıtalarımızın süratli ha- (Sonu 3 üncii sayfamızda) tedir. rvvvvvvvvv-...N'VVVVVVV'VVVVVVVV'V'VV' 

Le: Alman,\.·adan gelmekte olan gaıcte kağıctmm kesilmesi \·e başka 
A. 

RESMi TEBLİÖLER 
LONDRA BERLIN VARŞOVA PARIS 

l.ondra 5 ( 
ltuvv ti .· • R~dyo) - İngiliz bava Londra 5 (Radyo) - Fransız res- Varşvva 5 (Radyo) -:- Leh ordu- Berlin, 5 (Radyo) - Alman Şark i 
Gl.aıı ~ eıı ouguıı de muhtelif düş - D'.'.İ tebliği, Fransız kıtaatının (Ren) su genel kurmayının (5) numaralı orduları karargahı tebliğ ediyor: 1 

Lel'dit e~~~lerini bombardıman etmiş de ve "Mozel,, hudud mıntakası da tebliği: Alman ordusu mu~affakiyetli ileri 
· ort tayyareden mürekkeplclahil oldağu halde her yerde düş- Hava hareketleri: Düşman hava hareketine devam etmekte ve mağlup! 

( Soııu 3 ·· .. • 
uncu sayfamnda ) ( Şonu 3 üacü sa.yfaınızıla ) C Sonu _3 üneü uyfamızda ) ' SoP11 3 üncü sa:rf amızda ) 

memleketlerden acilen gazete kağıdım temin in1kansızlı~ı. bizi bugün
den itibarcıı bu muvaklmt buh1·2n geçinceye kadar 4 sayfa olaral< çık
mnk mecburiyetinde fıırakruışbr. 

Bitti.in gazeteler gibi sayfa adedlerimizde yapmıı, oldu~mm:.:.:: fah
didi manen t:ımamlıyu.bilmek iç:ıin ga~Tetimi:zi l>ir icat daha teksif ede
ceğiz. Elimizde olnıayan scbeblcr yüzünden sayfa adedlerimizde y;ı;ı
mış olduğumuz bu talufülden dolayı sevgili olmyuculanmızın bizi 
m~ızur göreccl..Jcrine inaoıyoruz. Nitekim ı~raıısız ,.e İtalyan gazete
leri de bizden ~ol< daha büyük imkanlara malik oldukları lıalde dör-

1 der sayfaya inml5lcrdir. 
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5 Emn·ıyettekı· -------.... Gümru··kteki Vç gündenberi tstanbuıda yaptığı· 
YAZAN: M. SIFIR ::::::; . Okuyucularımız mız tetkiklerin neticeleri, sayın halkı• - ....... o w· ·krkl Alman Malları mızda son günlerde uyanan endişele· 

Damat Ferit Sadrazam Olmak :r.~~!!1_!iy•~~ir•ktörlüğiin- -----0-iy_o_r_k_i: 
1 

Türk. Alman klering anlaşması- ~rt:~~~i~~?.~~:k~:::.kş!~~:~~~: 
icı·n 1\Te Dalavereler ç " . J. ? de bir değişilik olmutur. Emniyet nın ay başından itibaren nihayet bul- halkın her türlü ihtiyaçlarını, uzun 
I~ ı l'~ eVlTlyOraU • Direktörü Sadreddin Aka Burdur ması sebebile gümrüklerde bulunan müddet temin edebilecek miktarda 

~ --~ valiliğine tayin olunmuş ve vali mu- 1 Bu Nasıl Jş ? bir kısım Alman eşyası memlekete giyime ve yiyime müteallik eşya ve 
Vahidettin, gayet gariptir ki, ma-1 nın dediğine bakılırsa, Talat Paşa ka- avini Muzaffer Akalın Emniyet Di- Orta tahsilini ikmal etmiş ve ithal edilmemektedir. Ancak şehri- maddelerin mebzulen mevcut olduğu 

beyin dairesinde de ayni zıt fikirler- binesinin istifası danışıklı dönüşüklü rektörü olmuştur. Bay Daniş de po- 23 senelik bir memurum. Bu mizdeki bazı tüccarlar gümrükleri- anlaşılmaktadır. 
l kt "'dd t rf d t r· t f'h mize indirilen bu malların bedelleri- A cak Cı'han Harb· de oldu<'Tu a-ı' le karşılaşmıştı. Çünkü, başmabeyin- imiş. Glıya, İzzet Paşa ile 1ttihad ve lis müdür muavini o aca ır. mu e za ın a er ı ve er ı n , ın b o· 

cisi Lfı.tfi Simavi bey, başvekalet i- Terakki büyükleri arasmda, şevket- İnhilal edecek olan vali muavinli- yerine temadi eden bir haksız- ni anlaşma nihayet bulmadan evvel bi vaziyetten istifade ile halkın zara· 
· 1 · d b" lık gördüm. Hem nasıl bilir mi- Merkez Bankasına yatırmış olduk f t teınının· · e k lkış n bh ..,., "tn. Tevfik Paşayı büyük" bir hü· limizin aleyhine bir anlaşma yapıl- ğine mülkiye müfettış erın en ır • rına men aa a a """"' 

.,. . siniz? Maaşı aslim 15 iken bir ı d ıı k k · · .. b"lh ı k t 
kıimet adamı olarak kabul etmekle mış, bunu da efendimiz haber almış. zatın tayin olunacağı söylenmekte- tadilatta 14 müteakiben 12 ye ve arın an ma arını çe me ıçın gunı- kara ruhluların, ı assa meme e ., 

d . rüg~ e müracaat etmis, Jerdir. Gümrük te bı"r yokluk ı·cad edercesı·ne halkı 
beraber İzzet paşanın tercih edilme- - Esvapçı başı kimden almış bu ır. şimdi de yeni barem kanununa ' 
si tavsiyesinde bulunmuşlu. Başka- saçma haberi?.. Diğer taraftan polis birinci, ikin- göre 10 liraya indirildi. Hayret tüccarların müracaati karşısında telaşa ve ati için endişeye düşürmeı. 

Merkez Bankasına müracaat etmiş- gı·bı" vatand!-\Cılık mefhumı·ıe telifı· ka tip Ali Fuat bey de bunun aksini tav- . Müsahib, çekingen bir vaziyet ile ci ve üçüncü şube müdürlerinin de ediyorsunuz değil mi? Evet · -:s • 

siye ve Tevfik paşanın ümur ve tcc- ı etrafına bakındı. Cinsiyetine has bir değiştirileceği haber verilmektedir. dört nüfuslu biri ortada diğeri tir. Bu hususta bugün bir karar ve- bil olmıyan tasavvur ve teşebbüsle· 
rübe görmüş ve memleketi maruz kal tezlilikle muhatabının kulağına fı- Maamafih dünyanın böyle buhranlı ilk tahsil çağında Cümhuriyete rilmesi beklenmektedir. rine şaliit olduğumuzu da, pek acı ol· 
dığı gailelerden kurtaracak yegane sıldadı: ve nazik bir devrinde çok mühim bir yavru yetiştiren yirmi üç sene- makla beraber, itiraf mecburiyetindt 

bir şahsiyet oldug-unu beyan ve id- - Bilmiyor musunuz a Beyefendi? mevki olan polis şube müdürlerinin lik memur böyle madur edildi. Mu·· nferı·d Ha"' kı· mıı· kaldığımıza cidden müteessiriz. 
Sayın Hüseyin Cahid hem me- B t tkikl · · b" b kl 

dia etmişti. dedi. Bizim csvapçıbaşının bin tarak- değiştirileceğine pek ihtimal veril- bus hem de matbuat müntesibi u e erımız ıze, u sene ' 
Nihnyet, hünkarı bulunduğu bu mü i ta bin bezi ve hele şehrin her yanın- memektedir. İstanbul şube mUdürle- olmanız ve şu sıfatlarınızla Mahkemeler Bu- buğday mahsulünün fevkalade bere· 

tereddit vaziyetten yine Tevfik paşa da yüzlerce becerikli eli ve görür gö- rinin her şeyden evvel çok tecrübe memleket ve milletin naşiri ef- ketli olduğunu ve hatta geçen seneki 
:kurtarmıştı. Te<:rinievveliu on üçün- zü vardır. Kim bilir kimden aldı bu sahibi olmaları icabettiğinden bunla- karı bulunnıanız doiavısile hak- gu··n J·şe Başlıyorlar mahsulümüzden depolarda killliyetli 

~ kı tevzi edenlerin nazarı dikka- ·ı t d t kl b "l b 1 d -cü günü saraya gelmiş, huzura çık- haberi. Muhakkak, o bozmuş ve boz- rın başka yerlere nakilleri ile yerle- mı < ar a s o ar ı e u un ugun\1 
tini celbetnıemzi derin saygı ile ·· t a· F ı t b - b 1 

mış, maruz olduğu müşkillatı anlata- durmuştur şevkctlimizin fikir ve ka- rine tayin edileceklerin o tecrübeyi rica ve istirham cdC'rirn. 

1 
istanbuG kadrosu dUn MUd- gos er ı. a <a ' una ragmen u a· 

rak mührü hümayunu Vahidettinin rarını. elde edinceye kadar geçecek zaman Tirebolu sıhhat memuru d ı 11 ' .aıo blldl Udi nık suda balık avlamağa kalkışan biı 
e umum •u r kaç muhtekirin gil'iştiı!i stok<:tıluk ie önüne koymuştu. Söz arasında Tev- - Ne biliyorsun böyle olduğunu, böyle bir zurnanda hakikaten kayıp- Tahsin Kaotoğlu ~ Ankara, 5 (Hususi) _ İstanbul ~ -

fik pa"'_ a da, !zzet paşanın sadarete yoksa söylerken mi işittin?. tır. •-------------- .. f d h~k kT k d şebbilslcri ve yardakçılarının da ak· ~ mun eri a imlik teş ı atı a rosu si propagandaları halkımız ve küçül! 
tayini lehinde bulunmuştu. Hünkarı, - Hayır, bunu işitmedim amma, vvvv B } d• yüksek tasdikten çıkmış ve bugun·· 

j ELEDlYEDE e e ) ye · esnafımız üzerinde menfi tesirler yap· bu hususta karar veremiyecek kadar kabinenin istifasından iki gün sonra, B : İstanbul müddeiumumiliğine bildiril-

K d 
mış ve herkesi yok yere tela8landır· 

§Üpheli ve endişeli görünce de, müna-
1
ben huzurda iken Talat ve Envker Pa EmlnönU meydanı sUratle OOpCratifin e miştir. lstanbuldak:i bütün asliye mıştır. Bu menfi tesir de, halkta gt· 

sip bir lisanla sebebini sormuştu. şaları padişahımıza bir iyice çe iştir- hukuk ve asliye ceza reisleri hakimi 
tanzim Olunacak 

S il 
da maddelerine karşı bir tahacüm U• 

Artık, Vahidettin de coşmuştu. di. •• t• mü.nferidliklere flayin edilmişlerdir. 
Kendisini tereddüde düşüren sebeple- - Ne diye?.. İstanbul Belediyesi 1 milyon elli UJIS Jma er Bir kısım reisliklere de Anadolu ha· yandırmıştır. Netice itibarile bu şid· 

la detli tahacüm de ihtikar müteşebbis ri oldugt-ı gı"bi anlatmai!a koyulmuş- - Hepsi hatırımda kalır mı ki? bin liralık bir yol programı hazır • İstanbul belediyesi kooperatif ida· kimleri tayin edilmişlerdir 
~ · · ]erinin cüret ve cesaretlerini arttır 

tu. Tevfik paza, o gün, saatlerce sü- Sözde Talat Paşa, istifa etmeden ev- mıştı. Eminönü meydanının tanzim resinde 3 aydanberi belediye mUfet- Birkaç güne kadar yeni mahke-
1 .. b" ·· ı l ö N"d • B ı 1 · · d mıştır ve bu suretle sade yağ, pirinçı ren gerçekten çok üzüntü u ır go- ve yaver eri mer ve ı aı ey ere ve ıslahı da bu program içerısıne a· tişleri tarafından umumi bir teftiş meler faaliyete geçeceklerdir. 

k • • • makarna, zeytinyağı, sabun vesaire 
rüşmeden sonra, hünkarın bütün en- Erzurumlu Cafer Bey adında bir tüc- hil bulunmakta idi. Yapılan müna a- yapılmakta idi. Haber aldığımıza 

dişelerini izaleye muvaffak olmuştu. cara silahlı bir teşkilat yaptırmış. sade. yolların inşası için bir talip çık göre bu teftişler on güne kadar ne- Ankara muhabirimizin iş'arını yu- ri:ıi _bu~n-~~ lha;bin licabla.~ı, ~il; 
Başvekaletin !zzet paşaya tevcihinin Bunlar, icabında saraya hücum et - mamış ve münakasa müddeti 20 gün 1 ticelenecektir. Teftişlerin bu kadar karıya koyduk. Müddeiumumi Hik- e erı~ ırı :r erı e 0 an munase e 
münasip olacağını hünkara kabul et- mek ve veliahd Mecid efendiyi ta.hta tehir edilmişti. Vali ve Belediye Re- uzun devam etmesinin sebebi koope- met Onat dün Ankaradan aldığı tel- ~-:azıye~erıle uzaktan ve_ yakı~d~r. 
tirmi~ti ve iradesini de istihsal ile geçirmek için kullanılacak imiş.. isi doktor Ltıtfi Kırdar Eminönü ratif hesaplarıruDJ çok karışık ol- graf üzerine bütün mahkeme reisle- a ası 0 .m~yan ve h~ddi zatı~< c 

b k . "b" · h k t · y E p k b 1 t" t1 - . i im . . h . t ahk . I"kle memleketimızde bol miktarda bı4lu-ruabeyin aş atı mı are e e geçır- - a, nver aşanın a a ıa ı ne meydanının süra e tanzımıne azam ması o uştur. rını ve arıç en m eme reıs ı · .. . 
mişti. imiş?.. derecede ehemmiyet verdiği için mey Söylendiğine göre kooperatif he- rine seçilenleri polis vasıtasile davet ~~ tbaz~f?.z m~Jarım:: ~yatlarında 

• • • - O da, Ahmed İzzet Paşa ile İtti- danın bu programdan ayrılarak ayrı- saplarını tetkik eden müfettişler ba- ederek kendilerile temaslar yapmış ır ere ~ ":1 ua ge ~ r. 
Tevfik Paşa daha saray kapısın- had ve Terakki cemiyeti arasında ya- ca ihale olunmasını istemiştir. Mey- zı suiistimaller tesbit etmişlerdir. ve kalem işlerini tesbit etmiştir. C:~ va_zıy;t~-~a;an . ~kkat. k ~lan 

dan çıkarken, Vahidettin sadaretin pılan anlaşma işini idare etmiş. Bil - dan için yapılan keşif 98 bin Jiradtr. Bunların mes'ulleri de tesbit olun· Yeni adli teşkilatına göre İstanbul- m urıye u metumz, a _a 3
; ~r-

tz "h" f"k - d k' b .. 1 .1 1 1 t d 12 .. f .d h"k" 1. b kuk 8 ları derhal harekete ge.,;ırmıştır. zet Paşaya tevc1 ı . ı rın en cay - mem ı, u soy cm en er ya an mı, Beledlya Memurin muş ur. a mun erı a un ı u ce- . . -
- k b" d - ? G ·· d D d VV'VV''V'u''V'V"VV"VV"-""""'"""""'""""""""""""" ahk .1 .. t . h~ 1•• ,. - • Tıcaret Odası ve Tıcaret Mmtaka 

mış, hemen başkatibi çagırtara ır· ogru mu... eçeıı gun e, ama k I za m cmesı e muç eını (U\.ım11gı M""d"" 1 .. -·· b .1 t•kA t bb"' .... 
1 di -- . · 1 t y· p 1 tl . . h" 1b h' K om syonu ..... -uw'l:"l'UF.ıLERDE . ·-. - a·· t t" t hk u ur ugu u 111 ·ar eşe usunu az evve ver gı emrı gerı a mış ı. ı- uşn. ıaY.re erının şey ı rn. ım a- ıu.n.u..u.ı:.ı.u • ıkı agırceza ve or ıcare ma e- . k 

ne kara düşüncelerine dalmıştı. Bir sım efendi getirdi şcvkctlimize böyle Belediye Memurin komisyonu, Be- mesi faaliyete geçecektir. Bu hesaba y~kından tetkıke b~şlamıştır. Anca 
aralık, başmabeyincisi Lfı.tfi Simavi bir haber. O da... lediye reis muavini Lfıtfi Aksoyun Babahğın ın 200 lirasını göre bugünden itibaren 1stanbulda ı:ıınnet ve m~mnunıyetl~ __ k~rşıladı· 
ve kaynı Zeki Bey:eri de ayrı ayrı Tam o esnada işitilen bir fotin gı- riyaseti altında toplanmıştır. Bu top- çalmıf tam 26 tek hakimi mahkeme işe gı~ız b~ te~kıkat teş~?busunun, muh 
huzuruna çağırtmıştı. Onlardan ela cırtısı, müsahip Hayrettin ağaya, sö- lantıda yeniden birkaç memur inha Bilal isminde bir adam babahğt başlamış bulunacaklarclır. Bu mah- tekırledrın ~ıytatld~rıkl ~k~~ltmtlek Uhtu· 
akıl danışmıştı. zünü kestirmiş, birkaç saniye sonra olunmuş ve birkaç memur da ceza- Bekir uyurken ceketi cebinde olan kemelerin hepsi 1stanbulda Yenipos- sus~n ~ gos er ı en sura e. m e-

ıandırllmıştlr 200 lı·rayı "almıştır Duruşmasına talı d . b 1 akl dı y 1 nasıp hır tarzda devam ve hıtamını Fakat, Lütfi Simavi Beyin izzet da, Damad Paşanın sesi işitilmişti. · .. , ~ : . ane e ışe aş ıyac ar r. anız . 
Paşa lehindeki şahadetlerine bir r Paı;;a, düşünceli bir tavırla clivanha- Neft Sandlkat benzin dbu~lSultanahmetb_lt 11:1:c~-ısu~~ cdezahdal o~ hukuk mahk~mesi tapu dairesi- :~ ~~~:~:::s~ıkkı~: p:~m~:~ 
türlü inanamıyar, mührü hü • nenin ortasında durmuş, yanına gel- v erlyormu1: a11~ .mış, _su~ ~a 1 goru muş er a nm alt katında ış alacaklardır. Her d k a· . . 1 B d 

1z · - · Ih B 1 · T tevkıf cdılmıştır "k" hk . . .. b" kal e en ımızı a amıyoruz. u ara a 
mayunumm derhal zet Pa.5aya tev- ı ~csı_ ıçın s~n eye se~ enıyor ve e- Bundan birkaç gün evvel Neft Sen · 1 1 ma e~~nm ışını ır em ya- halkımıza da kendilerine teveccüh 
dii hakkındaki israrlı tavsiyelerini i-ı lıle ışaret edi~~rdu. _ lkı dost, kapısı dikat idaresinden otobüsçüler şikayet Kol saati çalan I & ya- p~~ktır. Dun lstanbula kad:o gel- eden bir vazifeyi hatırlatmağı pek 
yı. bir telakki ile karşılıyamıyordu. aralık duran dıger bır salonun loş Ye ederek benzı·n vermedig-ini iddia et- 'ındakl genç kız dıgı halde geç vakte kadar ışe baş- 1.. 1 b 1 ki d h'"k" · bl"~ d"l . t" uzumu u uyoruz , o a, u u· 
Lfılfi Simavi Beyin sözlerindeki haki- küf kokulu bir köşc~inc çek~lmişlerdi.· mişlerdi. Belediyece yapılan tetkikler Ha~ide i~1i~d~ ~ 16 !a~~~rında bir lama em~ı . te ıg e ı memış ı~: . metin açtığı bu mücadeleye bilfiil 
kati, isabeti bir türlü kavrıyamıyor, Damad Paşa, kederlı ve o nısbette de ti ·esinde bunun aslı olmadığı an· kızragız mısafırhge gıttıgı arkadaşı Dunun ıçın mahkemeler bugun ışe iştirak etmek, memleketimizdeki 
onun da samimiyetini, s:ıdakatini k~- sinirli görünüyor, mütema~ye~ !ut- ~aeş~ışlır. Ha~i~~rıi~ bir aralık dışarı 5ık1:1asın baş~ıytam1~z1 ~atrsfa 1 _yart~n muhka:kak varlık ve bolluğu yokluk şeklinde 
ralıyordu. Zeki Bey, evvelce yaptıgı !mnuyordu. Salonun loşlugu ıçınde darı bılıstıfade konsolun uzerınden yenı eş n a aa ıye e geçecc ır. ·- t k t'I t ·ıı t 

E bJ 1 .. kd 1 VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV'VVVV'V'V gos erme sure ı e va ana ı ane e-
gibi yı'ne parmabrrına doladıg-ı İzzet Pa tilki gözü gibi pırıl pırıl parlıyan göz ene vapur arı " en Z kol saatıni çalmıştır. Duruşması dün l k b" b 1 k DENiZLERDE: den ve meme ette ır ozgun u zu-
şamn tttihadcılığı ile hünkarın zih- lerini açtı. Sinirli bir hareketle elini aefer lerlne ba,ladllar Sultanatımet ımlh birinci cezada ya- huruna sebebiyet veren namkörleri 
nini, fikrini sımsıkı sarmış ve büsbü- muhatabının omuzuna attı. Ve fısıl- Bazı ecnebi vapurları dünden itiba- pılan Halıde ağlıyarak: H l d i l alftkadar makamlara. bildirmektir. 
tün karıştırmıştı. Vahidettin artık dar gibi bir sesle: ren limanımıza. gelmeğe başlamışlar- - Ben çalmadım, saati ondan bir avuz ar an ÇL-:-arı a' ~ ................ u ........... ., ...... . . .. 

gereği gİbi şaşırmıştı. Elinde eski ve- - Monşer İhsancığım. Sana şev- dır. · günlük ıçin istedim ayni gün götür- İşçiler 
zirlerin isimleri yazılı koca bir liste 1 ketlimin iradesile çok ehemmiyetli Dün Akdenizden Holanda bandıralı mediğim için polise çaldın dıye iftira 

MVTEFERRlK : 

olduğu halde, saatlerce · düşünmüş, bir vazife veriyorum. Şimdi, otomo- Ermes şilepi, Yugoslav bandıralı etti demiştir. 
taşınmış, nihayet, kararsızlığın ver- bilim ile saraya inecek ve sana m~- Lovçen vapuru gelmişlerdir. Holanda Duruşma kızıo sabıkasının soruJ-
diği yeisle Yıldızda birleşmek üze:e tazır ~~l~~an Zeki. Beyle birlikte O- vapuru limanımızdan geçerek Burga- ması için 18 eylf.ıle bıtakılmışlır. 
Damad Paşaya bir haber salm1ş, bıt- mer Ruş_tu ve ~urı Paş~la:-~1 konak- za gitmiştir. ıkamet beyannamesi ver-
kin ve hıkkın bir halde, yanımı. aldı- !arma gıdeceksın. Her ıkısınden de, B d b k b" k .. d b · miyen 7 kl~I mahküm . . . . un an aş a ır aç gun en erı T 
ğı müsahip Hayreddin ağa ile kendi- tarafı padı~ahıden bır. teklıf _vukuun- limanımızda bulunan Fransız bandı- oldu 
ni bir arabaya atmıştı. da sadareti kabul edıp etmıyecekle- . .. Şerif, Celal, Raif, Cevdet, Kudi

rini münasip bir "'ekilde istihraç e- ralı Teofıl Gotye vapuru dun Akde-
İki saat sonra, günün iki saltanat- :s noff, Cevdet, Osman isimlerinde t!C· 

deceksin. Fakat.. nize açılmıştır. 
1ı dertlisi, Yıldızdaki eski merasim nebi tebaası 7 kişi 3529 sayılı kanu-
jairesinin loş bir salonuna kapanmış Dedi, önüne bakarak sükut etti. Denizyolları tarafından verilen e- na aykırı olarak beyanname verme-
lardı . Müsahip Hayreddin ağa ile lh- Düşünüyor gibi görünüyor, sinirli ha- mir üzerine Akdenizdeki limanların:ı- mişlerdir. Duruşmaları dün Sultan
san Bey de dairenin kapısı önünde reketlcrle n1gan iskarpininin sivri u- za sığınan vapurlarımız da gelmegc ahmet ı inci sulh cezada yapılm1ş, 
tatlı bir sohbete dalmışlardı. Hayred- cunu yerdeki halının kabarık tüyleri- başlamışlardır. 25 er lira para cezası ile 15 giiıı hap
din ağa da tıpkı efendisi gibi çok e- ne sürtüyordu. Bir müddet böylece Tırhan vapuru dün saat 23 te gel- se mahkum olmuşlar, başka suçları 
Iemli ve kederli idi. Umumi vaziyet- kaldıktan sonra, başını kaldırdı, göz- miştir. Anafarta vapuru da bu sabah olmadığı için cezaları tecil edilnıi~
teki vahametten, Tevfik Paşanın uğ- lerini muhatabının gözleri içine dik- limanımızda bulunacaktır." Bundan tir. 
radığı akibetteıı bahsediyor, hele hün ti. Derin derin içini çekti. Ve: başka İtalyan vapurları da eski in.ti- Llon l•brikası mUdUrUnft 
karm tereddütlü bal ve hareketlerin- - Fakat... dedi. Bu istihraç işin- zamile posta ve nakliye seferlerine c ez a yerlldl 
den şikayet ile muhatabına dert ya- de senden beklediğim dirayet ve ki- devam edeceklerdir. İtalyan vapurla- Lion fabrikası sahibi İran tebaası 
nıyordu. Bir aralık, yaseti göstereceğine söz ver bana lh- 1. 1 - k Kostantin ikamet beyannamesi ver-- B .. k.. . b . rının muayyen ıman ara ugrıyara 

- Bilmem ki, halimiz nice olacak, sancıgım. ugun u vazıyet, enrm mediği için Sultanahmet ı inci sulh 
dedi. İki gündür İstanbul kazan biz menfaatimle çok şiddetle alakadar o- limanımıza gelmek üzere ltalyadan eczada 5 lira para ceza!:mıa çarptırıl
kepçe olduk, bir türlü sadrazamlık i- larak senin pek mühim bir rol oyna- hareket ettikleri hakkında alakadar- mıştır. 
ı;:in efendimizin ölçüsüne uygun bir manı icap ettiriyor. Bilmem benimi- lara malfunat gelmiştir. llir tehdit d4a:Vası -
vezir bulamadık. çin bu fedakarlığı göze alacak mısın? 
İhsan Bey de hayret ve taaccüp ile İhsan Bey, Damad Paşanın sözle- İngiltere Ye Fransanın mem~eke-

soruyordu: rinden hiç bir şey anJıyamamış, ger- timizdan üzüm ve incir mübayaatı 
- O neden ya?. Bugün öğleden çekten hayret içinde kalmıştı. Afal a-

avvel sadaretin Müşir Ahmet izzet fal muhatabının yüzüne bakarak sö- başladı 
Paşaya tevcih edildiğini ve hatta i- zünü bitirmesini bekliyordu. Fakat, , İzmir, 5 (A. A.) _ Gazetelerin 
radei padişa.hinin sadır olduğunu Damad Paşa yine ağzını kapamıştı. verdikleri haberlere göre, dün lngil
işitmiştik. Kuruyan dudaklarım, yalanır gibi di- tere ve Fransadan şehrimizdeki ih-

- Evet öyle olmuştu. Fakat, ne lile ıslatıyor, yutkunuyor, ve gözle- racatçılara kuru üzüm ve incir üze
oldu bilmem, birdenbire fikri hüma- rini yerden ayırmıyordu. Arzusunu rine siparişler gelmiş ve şehrimizde
yun değişiverdi. Hatta şevketlimiz, söylemekten çekindiği ve bunun için ki üzüm ve incir imalathaneleri faa
başkatip beyi nezdlerine çağ-ırttı ve· nefsi iJe çekiştiği halinden belli olu- liyetlerini genişletmişlerdir. İhracat 
İzzet Paşanın saraya davetinden sar- yordu. İhsan Bey, muhalabının bu kredilerinin temini için dün nıınta
fınazar olunmasını ferman buyurdu. tereddütlü halinden bayağı sıkılmış, ka ticaret müdürlüğünde banka mü-

- Sebebi nedir acaba?.. sinirle~ti. Boğuk bir sesle: dürleri ve ihracatçılar arasında bir 
- -Anlıyamadık ki. Esvapçı başı- ( Devamı , .. ar ) toplantı yapılmı)l_ttr. 

Maruf sabıkalılardan Kasımpaşalı 
Raşit, Murat, Ali, Niyazi ve Sadi is· 
minde dört genci 25 santim uzunlu
ğunda bir kama ile ölümle tehdit 
etmiştir. Duruşmasına dün asliye 
ikinci cezada bakılmış ve gclmiyen 
şahit Rıfatın müzekkcresile _ celbi 
için muhakeme 9 eylCıle bırakılmış

tır. 

OAVt..::T 
l stanbul C. ll!ilddciunıumiliğinden: 
Kars azalığına tayin kılınan ve ls

tanbulda bulunan Beyazıt hakimi 
Bürhan Belge'nin acilen memuriye
+imize müracaati. 

Devlet Denizyolları işletmesi ts
tinye ve Kasımpaşadaki havuzlardan 
yeniden yüzlerce amele çıkarmakta
dır. İşlerine nihayet verilen bu işGi
ler senelerdenbcri bıt müesseselerde 
çalışan tecrübeli kimselerdir. Yalnız 
Kasımpaşadaki havuzdan yüzden zi
yade işçi açıkta kalmaktadır. Bu a
melelerin 4.0 dan fazlası deniz ser
visinden çıkarılmıştır. Halbuki idar<· 
bu tecrübeli işçilerin vazifesine ni
hayet verirken diğer taraftan da 
yeni amele almaktadır. Haber aldığı
nuza göre işlerine nihayet verilen a
meleler yUksek makamlara müraca
at etmeğe karar vermişlerdir. 

Yliklerr e . l:Joşalt111a ame-
leslnln alacakhıın 

Son günlerdeki siyasi karışıklık
lardan sonra limanımıza gelen ecne
bi vapurları azaldığı için lirnandak i 
tahmil tahliye faaliyeti tamamil<' 

Eski haplsh~ne binası 
yıkddı 

Yerine Adliye sarayı kurulacak o· 
lan eski hapishane binası tamamen 
yıkılmıştır. Yıkılırken orl:ıya çıkan 

vaziyet binanın bir han olduğunu ve 
lbrahim paşa sarayı ile hiçbir irtibat 
ıe alakası bulunmadığını göstE>rmiş· 

ir. Bina yıkılırken herhangi bir ki
abe, rnozayik ve siitlln başlığı gibi 
arihi ve kıymetli eser de elde edil
nemiştir. Müteahhit iki ay sonra ar· 
·ayı Nafıa Vekaletine teslim edeeek
ir. Şimdi hazinei evrak olarak kul· 
anılan kısım daha sonradan yapıl· 
nış ve yıkılan hanın üstüne dayan· 
nıştır. Hanın bazı duvarları bu ha• 
:inenin müşterek duvarlarını teşkil 
: tmektedir. Şimdi Maliye hazinei ev· 
''akının bazı duvarları tehlikeli bir 
f'kil almıştır. 

durmuş bir vaziyettedir. Bu sebeble !!!!~!!!'!!~~~~~~~~~~~~ 
erin bu dileklerinin tetkik edileceği· ecnebi vapurlarına mal yükleyip bo-
ıi söyiemiştir. Diğer taraftan 

şaltan yüzlerce amele günlerdenberi 
çalışamadıkları için parasız bir va- t0.000 lira kadar tutan bu paranın 

naliyenin amelelerden alacağı olan ziyette kalmışlardır. Dün bu amele-
lerin aralarından seçtikleri murahhas "ergi borçlarına yatınla<:ağı da söy· 
lar Devlet Limanlar Umum Müdür- enmektedir. 
lüğüne müracaat ederek vaziyetleri- Ad•lar arasındaki 11ra 
ni anlatmışlar ve eski Denizbank za- postası kaldırıhyor 
ruanında idare tarafından kesilerek Son günlerde havaların bozulması 
bankaya yatırılan malzeme sigorta yüzünden Denizyollan idaresi Ada· 
bedellerinin kcndilcriıJe iade edilme ar ile Ada plajları arasında işliyeı: 
s ini istemişlerdir. Halen banka.dil 3uvak vapurunun seferlerini bu haf· 
bulunan bu para her ameleden 12,f. .adan itibaren tatil etıneğe karat 
Jıra kesilmek suretile toplanmış \"~ •ermiştir. Diğer taraftan idare bil· 
yükleme, boşaltma esnasında amele ün servislerin sonbahar tarifelerini 
tarafından ika edilecek zararlap:ı ıazırlamağa başlamıştır. Bu tarife
.karştlık olarak tutulmuştu. er ayın 25 U:ıden itibaren tatbik e-

Llmanlar Umum. Müdürü amele- Jilecektir. 

.. 
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Açıllf programı olarak intihap ettiği va 

MIREILLE BALIN - JEAN MURA T'ın 

FevkalAd• bir tarzd• oynadıkları 

CASUS AVCUSU 
Büyük Franıız Filmi, bugfin Londra, Parlı ve Berlinde oy
nanmakta ola11 emsalıiz his ve heyecanlı bir şaheserdir. 

Yerlerlnlzl evvelden aldırınız. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Cinsi 'fuhammen Uk <mnü Saat 

fiat teruinat 

846 takım Kışlık elbise 8460 635 21/ 9/939 Perşenbe14 

1306 Çift Erat kundurası 6138.20 •161 " " 
15 

, 
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GAVUR İMAM 
-18 

-- Yazan: ZEYNEL BESiM SUN 

İstanbuldan İzmire 
Bir Vapur İle 

Giden Eski 
Seyahat 

---..:. ....... ..,..,.,...._ __ 
Evet, beraet etmişti amma amme vela ne ?.:o.dar eski yorgan varsa di· 

vicdanı hala aleyhinde idi. Zavallı tim, dilim keserdik. Bu dilimleri kay· 
Recebin karısı: myan zi(te batırarak kuruttuktan 

- Ciğerlerim yanıyor! sonra istif eder, yola öyle çıkardık. 

Diye ağlayıp feryat ettikc_:e köy ka- Daha ha;·f·keı,.•mizden dört saat son· 
dınla.rı hep bir ağızdan: ra istim beıl'UlarlllJn biri patladı, he· 

- Gözü kör olsun o Hafızın! men ziftli yorganı oraya sararak de· 
Bedduasını ihmal etmezlerdi. liği tıkardık. Siııoba gidip gelinciye 

KUŞ TÜYÜ 
Hakikaten iki beşibidikle dört al- kadar geminin makine dairesi, pen· 

••••11111'1ıııı tını çalan hırsız, köy imamının oğlu ceresine paçavra bağlanmış evliya. 
Hafız Ali idi... ı türbesine dönerdi ... 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
•• • Şimdi, hamdolsun, kendi limanlıırı-

Yazın slcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak 
1 -- İsteklisi çıkmıyan yukarda yazılı iki kalem melbusat yeniden Kuştüyü yastık ile rahatını temin ediniz. 

Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiyatlarında mühim tenzilat 

ltibarını kaybeden, bütün köyün mız arasında kendi vapurlarımızla. 

menfuru vaziyetine geçen Hafız Ali- gidip r,cliyorm:. 
nin artık köyde oturmasl caiz olamaz- Evet; Providans vapurunun güver ... 
dı. Zavallı babası üç öküztlnden biri- lesi.. Galata rıhtımınctan a ) n .. w .. t:· 

sini, dört keçisini ve bir kilimini sa- nüz iki saat olmuş .. vapur Marmara· 
tarak tutarını oğlunun eline saydık- da süzülüyor. Vakit de "vakti kera· 
tan sonra bir sabah Hafıı Aliyi uğur- hat,, ... 

ve pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık 
2 - Nümune ve şartnameleri komisyondadır, görülebilir. bu ucuzluğu ispata kafidir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve teminat mıık- Adres: htanbul, Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştüyü fabrikası 
1 

Jadı. Bomboş kalan odanın bir köşe- Vapura binilince rakı içmeyi şart 
\sinde anası, öteki köşesinde babası saya~ b~ ~üruh vardır. B~ güru~uıı 

===================~=========~~~~n;H~~~~~~~w~~~~~~~~ 

buzlarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar handaki komiı;yona gelme- llm•S•a•tış••y•e•rl•e•n•·=-A•n•kara ve Beyoğlunda Sümer' Bank Yerli Mallar 
Pazarlarında satılır. "6991,, leri. 

•---~ Fran•ız yaldızlarının en al•f ll&l4' ___ 1ıı. 

VIV iAN ROMAN CE' ın en son filmi 
Fransız ~ebiyatıoın en güzel eseri 

"ARKA SOKAK,, 
Yarın Aktam Sa•t • d• 

LALE sinemasının 
ikinci bUyUk mevsim programunı aUallyecektlr. 

1 Devlet Demiryolları · hanlan 
., 1 

Muhammen bedeli 1081 Jira 35 kuruş olan 240.30 metre paltoluk ku

maş 15/ 9/931:1 cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar 

binası dahilındeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına-

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 81 lira 11 kuruşlu.k muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko

misyona mür.ıcaatleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa
••7003,, rasız olarak dağıtılmaktadır. 

"tahsıli ulum., ı<;in 1stanbula gelmiş hummalı bir faaliyete geçerler. Mev-
buluyoruz. simine göre domate$, hiyar, peynir, 

Bu müstakbel şakinin lc;tanbulda ekmek, yoğurt, karpuz, kavun, leb
neredc, nckadıır kaldığı; bir medre- lehi, fıstık g'i.bi mezelerin, kısmen ta· 
seye devam edip clmecliği maalesef hakta, kısmen kağıtta, yere dizildik· 
meçhuldür. Malüm olan cihet, köyü- lerini g-örürs_ünüz. Ct'keti atı:nış, o~ 
ne dört senederı evvel dörınıediğü.lir. muzda mendil, kollar sıvalı apıko de 

• • • likanlıların nevale hazırııgı· , telaş j 

çinde güvertede koşuşları görülecf,k Pake kumpanyasına uıensup Fran· 
manzaradır . 

sız bandıralı "Provid(ln~ .. vapunınuıı 
.. Türkçeden başka hiç bir diJ bf .me· 

guvertcsı... dikleri halde bunların fransız< adan 
O zamanlar kabotaj faları o~madı- başka hiçbir dil bilmiyen Fransız 

ğından ve Osm_a~h ımpabrato~lugunu_n tayfalarile baı:ıbayağı anlaşmalarına 
karası da, denızı de ya a ne ara sag- h t edT . • 
mallık \'a7.ifesi gördüğünden liman- ayreH ı, 11 

·M .. ü' K -
1 . 1 d - ey... us .. oman cıgıcuc. 

larımız arasında ışleyen vapur ar a b 
1 

f Tür' k ·r .. _ . .. . La aş ıyan ransızcanın a • 
yalnız Turk bayragına LeR,tduf edıl- d .. kk k ı· 1 · · de 

========================~===! hb~~&.cikmM~ın~~· ADRIATICA . .. - .. . . C ·a gosun an mure ep e ım,! er ıçın . 
mezdı. Turk bayragını J3ahrı edt , . ldı- : k'l 'k' ta fın a laş· 

dan: 

İs.tan bul Belediyesi ilanları Mahcuz olup satılmasına karar ve

rilen "4609932., No, Şevrole marka 

kırmızı boyalı otomobil 8/9/939 cu

ma günü saat 10 dan 11 re kadar 

Taksim izzet garajında satılacaktır. 

Taliplerin yevmU saati mezkurda ma

hallinde hazır bulunacak satış memu

runa müracaatleri ilan olunur. 

.. .b. 1 .·· •t gı garıp şe ı , ı ı ra n 
Anonim V•pur Şirketi: Hı1;lcp, Şam, Surcyya,. gı ı nası Y.~~ masma kafi gelir .. Türk bçkını Fran· 

{Cenovadan 8 eylfilde vtı Napo
liden 9 eylUlde kalkacak olan) 

zebildiklerine kainatın hayret ettıgı k"lh be . • · 
.. . 1 d B Sl2 u an yıne; 

vapur musveddclerı taşır ar ı. un- M" .. 1 Eh' 
1
.. · d'. 1~ t e· Üsküdar - Şile yolunun Şile kasaba:)ı içerisine rasthyan 444 met::-e tu

lündeki kısmrnıo esaslı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. lhale 18/ 

9/ 939 pazartesi günü snat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Muham

. men bedeli 1045 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 78 lira 39 kuruştur. Şart

r name zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 

- . - usu. ı o pey.11r o .ur. en 
larm ne kıratta _mallar oldugunu yeru ke?. 

R E X VAPURU neslin bilmesi laınndır: . . Sualini sorar. Fransız tayfa; 
Bizzat kaptanının, çok ıyı tanıdı- K 

1
.. ,, 

ile iT ALYA Sosyetesinin 

İtalyan limanlarından yolcu ve 
eşyayi ticariye' alarak bütün şi
mali, cenubi ve merkezi Anıeri
ka seferlerine tekrar başlıyaca-

- oman o pey .. pey .. 
ğım bir zate anlattığına nazaran, ~u Cevabını verir· fakat neticede te· 
va~urlardan birisi Trablusgarp salııl- neke peyniri or~~ya gelir. Marsilya· 
lerınde seyrederken karaya oturan d::ı.ki yavuklusunun hmıretini çeken · yılına ait tjcaret odası ve buna benzer en az 800 liralık iş yaptıklarına 

dair ihaleden 8 gün evvel Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesi

: kaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen sa-

"20279,, b' b" ·ı t · · t · d d ık bul- • · _ · ccne ı ı~ şı ~p c:n ıs ım ~ . v 1 u F'ra'.lsız tayfa ile aynldıgı dostunu u· 

atte füıimi encümende bulunmaları. "6911,, 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

- Dr. IHSAN SAMI ..:: 
· BAKTERİYOLOJİ 
L ABORATUV ARI 

ğınJ sayın halka ilan ile 
kesbişeref eyler. 

muş. l.Jenız nı.t.amatı m_u~ı.nn~e. kaza- nutmak için seyahata çıkan Türk kar 
zedeye yardım :necburıdır. Bızım ~a- puzcunun biribirlcrine maceralarmı 
pur kazazede ştlcbe sokularak ne ıs- anlattıkları hj]e vakidir. Birisi, elleri· 
tediğini sorm_uş._ Şilep kaptanı da va.· le işaretler yaparak; ı 
pura yepyenı bır halat yollıyarak _ Lö m::ı.dnm senin Franf'a? 

Umumi kan tahlilatı, frengj 
noktai nazarından Vasserman ve 
Kalın teamüllerı, kan küreyvat 
sayılması, Tifo ve ısıtma hastalık
ları teşhisi, idrar, balgam, cerahat 
kazurat ve su tahlilatı, ültra mik· 
roskopi, hususi aşılar istihzarı. 

Kand:ı. üre, şeker, Klorür, Koles-

•••• ••m• • ••-, ken<lih•r-ini <;ekmelerini rica etmiş. Diyu sorar, iitckl, lnır:)ısındaki an· 
T A K y 1 M Kaptan anlatıyor: tasın diye iltizamcn yanlış bir fran· 

'-------------------------~--d ; 1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır Dizel yağı yeni- ı1 6 Eylul 193' Çarıamba 
Rumi: 24 AGUSTOS 1355 
Hicri: 22 RECEP 1358 

Rnzı hızır: 124 

_ Şilebi bağlayınca tornahit ku· ;,;ızca ile cevap verir: · 
mandasını verdi~. _Bizinı gemi yükl_e- _ No madam; nw.tılln.zl'l.. Jö sili 

den pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı (84.0) liradır. ! 
III - I azarıık 8/IX/939 cuma günü saat 10 da Kaba.taşta Levazım 

ve Mühayaat şubesindeki alım satını komisyonunda yapıhcaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden par~ız alınabilir. 
V - lstcklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

venme parasilc birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. "6986,, 

~------Yatılı, Yatu.ız - Kız, l:.rkek•----- • 

YÜ C.A ÜLKÜ LiS ELE-Ri 
Kayıd mu•me lealn• ba,ıanmıflır. 

Adres: Çarşıkapı Tiyatro c1.dde1i, Telefon: 20019 

--~· -· 

-~-

terin miktarlarının tayini, 
1 Divanyolu No. 113. Tel: 20981 1 

. Doğn saati : 5,33 
ÔğJe : 12, 12 - İkindi 15, ~O 
Akşam: 18,35 - Yatsı 20,11 

imsak: 3,49 
't!lm_.a:.-._ı:mm_.m:m•I 

nip halatı ger<lırınce Ç'1ttrd<imnga 
ba!?ladı. Baktım ki biraz dulıa gayret 
edip yüklenirsek bizim gemi ya orta
:;ından koparak ikiye bölünecek, ya
hut ipi kopmıış çıra dcı:ıtC'sİ gibi dar
madağın olacak; miiretlcbata he-
men; 

- Ha la.tı kesin! 

ZAYİ - Maaş cüzdanımı zayi et-------------~
Diye bağırtlım. Herifin 

altınlık halatını da bcrbad 
kırk, elli 
ettikten 

tim. Yenisini çık::ı.racağlmdan eskisi

nin hükmü yoktur. 

Göztepe, Yeşil Bahar sokak 

12 No. Münevver Gören 

sonra tatlı canımızı zor kurtardık .. 
Müzelıklerdcn "Mürüvvet,, vapuru

nun süvarisi de şunları anlatıyor: 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Neşriyat miidürü: l\lacid ÇETİN 

BasıJdığı yer: Matba:ıi Ebüzziya 
- Karadenize çıkacaksınız, dedi

ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 ler mi; gemide hazırlık başlardı. Ev-

dınlar hakaret görüyor. Ebu Cehl'e <'a., bir taraftan Ebu Cehl, diğer ta- linden kurtulamadılar (1). 

haddini bildirmenin zamanı gelmedi raftan Süheyl ibni Amr müessir söz- ümeyye ibni Halef, pek şişman ve 
mi? lede herkesi kervanı kurtarmaya, iri bir adamdı. Vaktiyle, a.hbabların-

Diyerek onu kansızlıkla itham et- bir de Muhammed'in hakkından gel- dan Yesrib'li "Medineli,, Saad ibni 
tiler. meye ayaklandırdılar. Batnı NahJe- Maaz: 

Abbas. kadınların So .. zlerı'nden mu··. b . "Ey Ümeyye ! Kureyşe yardım et-de katledilen Amr i ni Hadremi'nın 
teessir oldu. Onlara, ertesi günü, Ebü me! Ben, Kureyşe yardım edenleri, 

- Bugünlerde Kureyşe büyük bir rünce: biraderi de, başı açık Mekke'de sokak Müslümanların kılıçtan geçirecekleri-
. Cehl'e çatacağını ve hakaretin inti- k 
musiybet erişecek. . - Ya Abbas! Hemşirenize ne vakit soka geziyor: ni Peygamberin ağzından işittim. Fa-

kamını alacağını vaat etti. Dı·yerek rro.yasını tefsı'r ı'le kırn' se· nübüvvet geldi? Ey Beni Abdülmut- - Vah Amr vah! kat onların nerede katlolunacakları-
u Abb ·· üncü "nü bü ük bir ·· · ye söylememesini de tenbih etti. tali.b! Erkeklerinizin peygamberliği . as, ~ç ~ ' . ! . Diyerek acı acı feryad ediyor, kar- nı soy~~ı:n~ı.,, . . . 

Yetışmiyormuş gibi bir de kadınla- hiddetıe Kabe haremıne gıttı. Ebu d ş· · · tik · · h Ik 1 Dedıgını hatırlamıştı. Onun ıçın ıh-Abbas, pek mahrem dostu olan • , e . ının ın amı ıçın a ı ga ey ana . _ . . 
nnız da mı peygamberlik davasına Cehl e çatacak, onunla kavga edecek- getiriyordu. 1 tıyarlı~ndan dem vurarak gıtmek ıs-

Velid ibni Otbe'ye, bunu söyledi. O kalkışıyor? Üç gilne kadar kehanet ti. Fakat tam bu sırada, devesinin tık anlarda, bütün I\:ureyş, hareke temc~ı. 
da, babası Otbe ibni Rebia'ya açtı. tahakkuk 'etmez::ıe, Beni Hişim'i ya- burnunu ve kulaklarını kesip kanat- te hazırdı; fakat sonra iş biraz gev- ~bu Cchl: . . . . . 
Rfıya, bu suretle, ondan ona geçerek la cı d ' il " d w. mıs ve gömle<7ini parçalamış olan d" H t· ö . k b.l . B . Sen, Kureyşın seyyıdısın. Sen, gıt-
bütün Mekke eşrafının kulaklarına ~- ıyek an e ecegız. v 

1 
Da~dam çıka;cldi ve· şediı. azre kı me~ı~ ka ı esı ~nı mezsen, başkaları da gitmek istemez. 

eldi . ıyere atıp tutmaya, agza a ın· 
1 

• • • • A ye, hare ete ıştıra etmemıye Diyerek onu gitmeye mecbur etti. 
g · mıyacak hakaretlere başJadı. Abbas - Ey Kureyş . Çabuk yetışınız. karar vereli. ( D .. . ) 

Ert . .. .. ~b" C hl il b be , y k Ş . k M h ed'' - e"\aml var esı gunu, ~~ u e e era r bir gürültü çıkarmamak için, hem- o sa am ervanı u am!Il ın e- Eb" Leh b M h d' . ·r-
ütbe ibni Rebia, bunun biraderi şireı:ıinin ruy" asından haberi olmadı- !ine düsüyor. Bütün malınız elinizden . t~ eb.~ .. ku ad~me ın veldıs ~ 
Şeyb Üb 'b · Hal f ü · ·a· ' mıye ın en uyu uşmanı 0 ugu (1) Ilımlar ~bu Süfyan ile iJtlnci 

. c, eyye 
1 nı. . e • meyye ğını söyliyC'r:k inkar yoluna saptı. gı ı:or. . . halde, bizzat gitmek istemedi. Yerine, derect•dc anıda o~nJları idiler. Ebu 

lbnı Ha.lef, Zcmga ıbnı Esved, EbuJ.- Ebu Cehl'ın hakareti, bütün Mek- Dıyerek feryada başlayınca, Ab- kendisinden dört bin dirhem alacağı Süfyan,ın lnzı meşhur Hind, Otbe'nin 
babtel'i ve diğer Kureyş ileri gelen- ke'ye yayıldı; bu arada Beni Haşim bas, kız kardeşinin rfıyasının tabak- olan As ibni Hişam'ı bedel tuttu . kızı iui. Bundan dolayı da. gitmeleri 
feri Kabe hareminde toplanmış, At- kadınlarının da kulağına eri~ti. Bun- kuk ettiğini görerek sustu. Bütün Otbe ile Şeybe de bilhassa evvelce lazım idi. İJeride. Kerbcla \•akasında. 
kC''nin rüyasını konuşuyorlardı. lar akş:mı Abbas'ın ertafıru aldılar: halkla beraber, o da, Damdamm ya- H t' p b ' · 't · _ ll}eşhnr Yezidin: "Be~'cl~ katJedil•~n 

, • , . . . . azre ı cygam ere ıyman e mış 0 amca. ve dayılarımm ıntıkamım hu-
. Abba.R da,_ h.l~ aır~&:-· oraya geleli ve - Er~eltlerımıze. e_dile_n ~akaret: nına koşt.u. . . lan köleleri İdas,m ricası üzerine git- gün aldun.,, ·demesinin hikmeti bu-
yaı.Jarına gıttı. Ebu Cehl, onu gö- ler yetmiyormuş gıbı, şımcli de ka- Kureyşın hareketı - İ§ anlaşılın- mek istemedilerse de Ebü Cehl'in e- dur . 

no atıkor Mariye ... 
- D~mek seninki de Marika ha? 

Benimki de M:ıriha idi. 
- No Marika; Mariye .. 
Bunu söyHyen Iı"'ransız, iki elinin 

~ahadet parmaklarını yekcliğcrine 

sürterek "birleşmek., manasmı da 
ıfharu etmek h;ter. 

Muha.vere:yi diriliycn arkadaşlarJ 

Türkten sorarlar: 
- Ne diyor be?. 
- Onu·1 da başından sevda geçmiş, 

dostunun adı Marika değil de Mariye 
imiş. 

- Yuı:;şa he Ali .. Fransızcanın ele
ni!rnsını h•!Ceriy'Jrsun vallahi. 

- Elb~tle iınan.m; Kurşuncu ho
cadan az "teppet yt-'3!\.,, PU okuduk! 
Fransızca, iııgNizce, boşnakça, arab• 
ca, alamanca., hepsinden a..: çok ça ... 
karım. 

- Atına Recep ... 
- Dinim rabbcna hakkı için ulan .. 

Nah işte; arabca patlıcana ludingaP 
derler. Boşnakça su moyadır. 

- Ya İngilizce ile atamanca? 
- Fransızca lafları yassıltarak di· 

linin üstünde azı dişlerine doğru gö· 
tıirür; dcğirmeden dudaktan fırlatır· 
sın. Mcselakim "koman., diyeceksin 
değil mi? 

- Evet.. 

- Yassılt komanı, al dilinin üstü· 
ne götüı· azılarına doğru, fırlat ağzın 
dan: Kemen; vldu ingilizcc ... 

Alamancaya gelince: li\ flaı ın kuy
ruğ·una uunu yapıştır; korkma .. 

- Nasıl? .. 

- Ulan, amma 111,mkafa şeysin 
be! .. Fransızca l.ıaba Iapot't değil mi? 

- Hangi laport; hekimlerin verdi· 
ği ha?.. ( Devamı var ) 


