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Bulgaristanda 3000Suvari Binicilik Okulunun 
Kişi Tev·kif Edildi Yeni Binası Dün Açıldı 
le/erinde Mebuslarla Eski Komita-, Merasimde Mareşal da Bulundu 
cılar Olan 1000 Kişi Sürgün ~dildı 

Üniversitemiz • • 
SUiKAST TAHKIKA· 

Yazan : Hüeeyin Cahid YALÇIN 
~~.., .. ..,, V"V 

Ti ,AYDINLANMADI 
Bucün Oniveraitemizin betinci - - ---

ıaeneıi biterek altıncı tahıil yılı M•h •ı f T J"' • 
b•tlıyor. Bu münasebetle, üniver- l al 0 e aVIV-
ıitenin faz ıl ve faal rektörü Cemil 
Bilse! gazt"teciler i hatırlamak ne
zaket in i gösterd i ve bize üniverai
teyi ku t bakıtile seyre ttirdi . 

.Muhterem rekWr üıı vt::rdiği 

'lnaliimnta ııazara11, üniversite beş 
sene içinde jki biiçük misli inkişaf 
etmiştir. Röyle -0lmakla beraber, 
ünivergitemiz heniiz teşekkül ve 
tekemül halindedir. Birçok yeni 
ve mükemmel tarafla:m yanısıra 
birçok ebik ve eski cihetleri de 
kalmıştır. 

Filhakika, iiniverl4iteye bağlı 

nıües:ıe:-;eleı·i dolaşırken eski ile ye
ni arasındaki fark bazı yerlerde 
pek bariz olarak Köze çupıyordu. 
Üniver8itenin göz hastalıkları kli
niği bugiin Cerrahpaş:, ha~tahane

sinin bir iki küçük odasına inhisar 
ederken yarın için ~yük bir bina 

de tevkif mi 
Edilmiş? 

· Sofya, 14 (Hususi) - Gi!neral 
J>eefe karşı yapılan . iiika~tiİı tah -
ikikatı saatlar geçtikçe genişlemek
tedir. Sofya<la yupılan umumi ta
rak ameliyatı · neticesinde büyük 
mikyasta tevkifat yapılmış olduğu 
mı bildirmiştim. Bir gün içinde tev 
kif edilenler üç bin kişiyi milteca-
vizdir. 

Ancak yapılan tahkikat neti -
cesinde bunlardan iki bini t ahliye 
edilerek ~erbest bırakılmışlardır. 
Diğer bin kişi ise memleketin muh 
telif vilayetlf'rlne nefyedilerek 
mecburi ikamete mahkum edile -
ceklerdir. 

bitmek ü:r.el'cdir. Haseki ni!-la has- Bunların arasıııda gon cenahın 

Son 
Sof ya 
Suikastı 
Hangi siyasi sebeblere is
tinat ediyor ? Feıb edilen 

Makadonya 
Komitesi 
Hortluyor mu ? 
Yeni Sabah bu komitanın 
kanlı mazisini binat 
içlerinde bulunmuş en sa
lihiyetli kalemlerden temin 

etmeie muvaffak oldu. 
tahanesine de profesör Akil Muh- en ileri gelen mebu~larından altı Yarından itibaren gazete-
tarın servisi için mükemmel bir tanesi ile mefsuh l\Iakedıınya ko-

Mareıal F eYı:i Ça'z:'ek 

Biniciler Gösteriş 
Müsabakaları 
Yitptılar 

k! t ·ı ı · mizde bolacağınız. yazı-
inik inşan ı ı er ıyor. 1 mitesinin eJemanlarından birçok Süvari binicilik okulunun Ayaz-

GörillüyOl' ki üniversitede bil- mühim şahsiyetler bulunmakta - lar, size bu dos t memle- ağadaki yeni okul binasının a-çılq 
yiik bir kalabahk var. E kisinin i- dır. kette cereyan eden trajc- töreni dürı merasimle yapılmıştır. 
çindeıı yeni doğarken, her ZJ;man Şehirde hala ıkı kontrol ve in- d ilcrin iç yüzün ü ifşa ede- Mera.simde Mare.,al Fevzi Çak • 
olduğu gibi, tereddüde benzer bir zibat devam etmektedir. cektir. mak, Genel kıırmay ikinci reisi Ge-
hal göze çarpmamak kabil değil. (Sonu 3 üncü aayfada ) _________ , ____ ,, neral Asım Gündüz, İstanbul ko· 

Çünkii ne olsn ortada bir prokrasi ~XXXXX~~~~~~~~~~~~~~~~~~~X~ mutanı general Halis Bıyıktay, Ge-
makincsinin yiiriimesi vardır ve o neral Osman Tufan ve şehrimizde 
bu makiııyci piirüzsiiz işletı>bilmek 1 • • t B •• bulunan birçok emekli generaller 
sırrını heııiiz keşfedememişizdir. 1 n 1 ve r s 1 e .u g u n ile süvari binicilik okulu erkanı ve 

Üııiveı·sitede en çok memnuııi- subaylar hazır bulunmuşlardır. 

Komutanlar dbkl 

Mareşal'ın öoünd c 

remtinden bir 

yapılan geçit 

intıba ~~~~~e~·eiı:i~~o~!~:a:c~ı~~t~u~:~~z ):~ Merası· m 1 e Açılıyor 1 Merasi~~o:a:ı~n~:~~n.:;::~~~a· 
,rıııın m ii tef ekkir ve münevver =================================================================================:::::: 
Türk gençliği doğuyor. Yeni Tür- --.........,, .o--- fr~~~~~k:t:::iil~ ıç ki K k B 
~~~:i~e:i~~~:~~~~~.~~ş~!"~d~~~;, Gazeteciler Dün Üniversiteyi i Atatürk Rüşdü ~ e er, 300 işili . İr 
~~:~.;:i~~~;~~~:~~:~i~::~,!~7; _~Gezerek izahat Aldılar ! Ar~.~!b!.~~~l.f!fi Dün~ Macar Çetesini E ir Etti 
karış ık iftihar ve meserret hiı\se- ~ A k ft 1 ~ n aradan gelen Hariciye Ve- rı 
diyor. ~ kili Dr. Tevfik Rüştü Aras, öğ- '1 J J 1 

Biz üniversiteyi gezerken bir ~ leden sonra Dolmabahçe sara - ~ ta yan art Macarların Noktaina
Müdaf aa Ediyorlar · 

arı kovanının hedefli gayretini ar.- ~ yına giderek Reiıicumhur A ta- ~ 
dıran henüz her güııkii çalışma türk tarafından kabul buyrul-
hayatı lıa!;llamamıştı. Fakat böy- ~ ~ 
le olmnkla berabPr, temiz bir Hibo-1, muf ve uzun müddet yanların- . 

da kalarak muhtelif mesail ı 
ratııvarrn sakin havası içinde, il.let-ı 

U 
hakkında maruzatta bulun- ~ 

leriııin ba, ında çalışan kadınlı er- 1 mut tur . 
kekli gençlere te.sadiif ediyorduk. ı 

Muhterem rektörün talebe hak ı - 1 ~mmmm:ı==~~ın==~~JI 
kıııda verdiği malı1mat da hasıl o-1 HER SABAH 
lan hu h i intibaı takviye edecek! / 
mahiyette idi. Üniver:-;iteyi gezer-' TERLi KL ADAM 
ken talebeyi düşihımemek ve onun 1 
maddi ve manevi hayat ve kabili- : 
yeti ile me~gul olmamak bittabi 
imkan haricindedir. 1 

' Talebenin üniversite hayatı ha- · 
1 

Dün bir muamelenin takibi iç in 
r esmi bir daireye gitmittik. O 
resmi dairede itlerini görenler a
rasında ayağında fıpıtık terlikler
le birisinin dolatmakta olduğunu 
hayretle gördük. Dikkat ettik: r icindeki maddi ve manevi hayatı

na maatteeBsüf kafi derecede ala- Diln gazetecilere gezdirilen Üniversite liburatuvarlarından biri" Yanılmıyorduk. 

zarını 
P rag, 14 (A.A.) - UzhorodUan resmi menbalardan gelen ha 

berlere göre, Çekoslovak askeri kı aları ve ja .. ~armaları, Karpatlara l· 
ta Rusyasından Sevlijust mıntakası ormanlarınJa, Macaristırndan ge· 
len 300 kitilik silahlı bir Macar tethitçi grupunu muhasara ve eair et· 
mittir. Esirler in ekserisi, münevve· c İr. Ve hepsi, Macar ilhakçı teşek. 
külle r ine mensuptur. Bunların arEl :1da Macar naıyon.,_1 cosyalist par· 
tiai tefiSzalaaain in oğlu da vardır. 

Daranyi Hi · ı ~r in yanınd:ı Brükner de iştirak eylemektedir. 

İtalyanın görüşü 
Roma, 14 (A.A.) - :Macar -

Çekoslo\'ak müzakerelerinin inh 
taa uğraması hakkmcla Tribuna di 
yor ki: 

kadar olmadığımız görülüyor. Ta
lebe ne yer ne içer, nerede yaşar, 
nerede yatıp kalkar? Bu hususlar
da bize düşecek vazife yok mu
dur? Rütün bu saha henüz el sürül 
mem~ bir halde bir himmet ham

Üniversitenin yeni yıl münase
betile bugün saat 10 da meragim 
yapılacaktır. Üniver::ıite konferans 
salonunda toplanılacak, rektör Ce 
mil Bilsel açılış nutkunu söyliye -j 
ce.ktir. Rektör nutkunda geçen yıl 
faaliyetini hulasa edecektir. Rek -
törün nutkundan sonra iktısat fa
külte i profesörlerinden :N'eumark 
ilk dersini vere~ek ve bu e~nada 
en kıdemli ve en kıclemsiz üniver
site talebelerinden ikisi bire!' ~öy
lev verel·ektir. 

Münih, 14 (A.A.) - B. Hitler, 
bugün saat 15 de, öğle üzeri tayya 
re ile l\lünihe gelmiş olan sabık 
Macar Başvekili B. Daranyiyi ka
bul etmiştir. B. Dalanyi, yanında 
Macaristanın Berlin elçisi olduğu 
halde saat 15 de Fiihrer Kau:-;a gel "Dört büyük devlet, l\[ ünihte, 

vatanlarmdan zorla ayrılan :\[acar 
tarın hukukunu tanımıştır. Bu ta. 

le ziyafeti verilnıi~tir. Önce üni - Evet. Aramızda, . tıpkı evının miş ve B. Hitler tarafrndan derhal 
ver~itenin biitün mües~eseleri ge- yatak odasında dolatıyormuf gibi kabul edilerek mühim bir görüş -
zilmiştir. Rektöı· bu sırada a*ağı- ökçesi baaık terliklerle dolatan bir meye başlamıştı r. :Mülakat saat 17 ma. platonik bir je:stten ibaret de -

lesi bekliyor. 

Üniversite idaresi ve talim he
yeti Türk talebesinden ve onun 
kabiliyeti ve ciddiyetinden mem
nundur. Bu iyi ı;;ahadeti işitmek bi
zim için gerçekten biiyük bir fe
rah ve ümit kaynağı oldu. 

Maamafih, liseler üniver.siteye 
müsavi derecede tnh~illi, müteca
nis talebe temin edemiyor. Bazı li
selerin noksanı göze çarpıyor \"e 

(Sonu 3 i•ncü sayfa da) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

İstanbul üniversite:-;iniıı bugün 
açılması munasebetile, .ir Cemil 
Bilse! tnrnfından d iın ma :,uat mü
messilleri iın iverııiteye davet edile
rek geniş i:r.ahntt l bulunulmuş \ "C 

bu v~ile ile gazt>lı>eilere bir de öğ-

daki zahatı vermi~tir. saygısız vardı. de hali devam etmekteydi. Görüş ğildir. Bu Macaristandan ayrılan 
' ' Üı•i\'er:-;itedeki talebe miktarı Bu resmi dairenin ismini taari- meye Almanya hariciye nazın B. ak:Jamın :\iacarüıtana yeni vermek 

seneden seneye daha ziyade art - he lüzum görmüyoruz. Yalmz her Von Ribbentrop ile Jiitlerin yaveri (Sonu 3 ünc ü sayfada) 
rnaktndı~Ru yıl ıçinde iinive~it~ resmi da~enin odactlar~ k~c~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de okuyacak talebe miktarı 5600 - rı .bulunduğuna göre o zat böyle 
5800 miktarında olacaktı r. Bu ta- kollarını sallıya sallıya o gifeden 
lebeııiıı ancak bini iicretlidir. Üııi- bu giteye ıidip gelirken nasıl olup 
\'er:-;itede şımdiye kadar bu kadar 1 da nazarı dikkati celbetmediğine 
kalaba 1ı k ta le he biri kmemiştir. . ayrıca f&ft ık. 
Tıp talebe ~urdu da bu sene bin Sokakları hususi bahçesi Mnıp 

talel.ıe kabul edecektir. öyle hareket eden patavatsızlar 

Üniversitenin tesisinden l.ıug-ü - ortada durup d ururken timdi ba
nt• kadar talebe miktarı iki buçuk ftmıza bir de resmi dairelerde ya
mi.;;line yakin artmıştır. Fakat giin tak odalarında dolafır gibi dola~an 
den güne artan bu talebe miktarı- lar mı çıkacak? 

Sonu 3 üncü Sayfada 1 A . C. 

"Yeni Sabah,, da 
· Bugün Bulacağınız Yazılar: 
• Esld Türk mimarlarının mühürleri 

Hergün bir röportaj - Etyemezin Ömürbabaası 
Ç ocuk sayfası 
Ruh tahlili 

3 üncüde 

4 ilncüde 

~ incide 

İ incide 
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Bana Hürriyet Dersi 
Vermeğe Kalkan adam 
İkide bir "Tashihi Fikr Ettiin mi, 
Islahı Nefs Ettin mi,, diye sorardı 

- 28-
Hürriyetin ne demek okluğunu 

"'-'la bilmiyen basit düşünceli ve 
~oven bir adamın - kendisi bilmiye
rek hürriyet namına tahribi vatan 
ve millet ettiği halde - bu makule 
ııözlerine tahammül kolay bir şey 
değilken, henüz ~imdi kalbimden 
t:ehirli bir hançer vurulmuşken bu 
yadigarı dinlemek güçtü. Lakin 
o, bu defa daha samimi bir ahenk 
almı , daha nazikane ve hasbihal 
eder a-ibi söylüyordu. Nihayet 
"çıkınca böyle 'eyler yapma artık. 
Gel bizimle beraber çalışalım. 
Hem mecliste de bir şey 8öyleme. 
MetıelA bir nazır fenabk ediyorsa 
bize anlat. Onun haysiyeti yirmi 
paradır!.. dedi. İçimden Allah 
selamet versin bu anarşiye, dedim. 

cemiyete dahil değildim. Ne bir 
hizmette, ne de bir mü(Wlrekette bu 
lunmadım. (Şimdiye kadar bahse-ı 
demediğim namusumdan artık 

bahsedebiliyor, onu ortaya süre-ı 
biliyordum.) 

Rıza efendi - Ama kart var-
dı. 

Ben - Kart olııa bile benim 
cemiyete dahil olduğuma delalet 
etmez ki ... Bu aralık eözler karış
tı. Ben, onlar, hep ııöylüyorduk. 

El'an iddia ediyorlardı ki kart var
dı, cemiyettendin. Adeta mühave
re yorucu bir savaş halini almıştı. 
TerlemL~tim. Nihayet reis "bu
yurun!,. dedi çıktım. 

İşin İçyüzü 
Salim efendinin icra.atına diyecek Bu serlevha ile bütün bu me~e
yoktu. Takıııdığı tavra, derecei lenin içini, gene ve hakikatini şer-

YENi.SABAH 

Deniz bankta 
Avrupaya gönderilecek tale

benin imtihanları 
Denizbank idaresi tarafından 

mühendislik tahsil için Avrupaya R d 
gönderilecek talebenin imtihanla- a yo Abonesi 1 
rına dün başlanmıştır. Haliçte ye- Ucuzlatılamaz mı .. ? 
ni kızak atelye•inds yapılan imti- 11 
hanlara 250 lise mezunu iştirak et- U D. D. Yolları 9 uncu i,letme 
mi~tir. İmtihandan alınacak neti - 11 cer dairesinde eski bir a•ker~ 
celere göre ayrılacak talebeler De- U ve "Yeni Sabah., ın daimi oku-~ 
nizbankın şehrimizdeki fabrika -ı 11 yucularından "Suphi Halolu,,Pf. 
larında on ay müddetle staj gö- U imzasile aldığımız bir mektup-~ 
recekler ve bu mliddet zarfında ta ta deniliyor ki: ~ 
!ebenin göste~:ceği ~eka . kud:eti "İstanbul radyosundan şikiı-'1 
ve beden kabılıyetlerı tetkık edıle- yet edecek değiEm. Çünkü ııe-ij 

rek Avrupaya gidecek talebe tes - ı çen sene plaklarla neşriy11t 

bit e~ilece_ktfr. Eğer Denizbank i- program~nı dolduI'an_ bu istas-'1 
daresı bu ımtıhanda muvaffak o - yonla alakam yok. 1alnız baş-~ 
lup staj müddetine dahil olacak ta- ı ka memleketlerden istifade et-~ 
lebele~e şimdilik 50 lira maaş v_e- l1 mek istiyorum. Fakat memıı-'1 
recektır. U rin kısmına hiçbiı· teshilat ve~ 

Orta mektep mezunları ara•m-1
11 

tenzilat gösterilmiyor ki. Pf. 
da yapılacak imtihanlar ise 12 i- U Acaba şu ücret beş liraya~ 

kincite~rinde başlıyacaktır. 11 inerse idare; radyolarını ka-n 

Eski bir Dava 
Maktul Belkısın nişanlısı nakzen 

ağır cezada muhakeme edilecek 
Bundan bir müddet evvel Sarı 

yerde doktor Hacı Nuri kızı Belkıs 
bir koruda ölü bulunmuş idi. 

O vakit ikinci cezada muhake
me edilen ve hil.digenin bir kaza ne 
ticesi vukua a-eldiği neticesine va
rılarak beraat ettirilen Belkısın 

n~anlısı İbrahim hakkındaki ka -
rar Temyiz mahkemesince nakzo
lunmııştur. 

Bunun üzerine tekrar tarafeyn 
te~kil edilmiş ve dinlenen şahitler 
den doktor Saim, vakanın bir kaza 
olmayıp katil olduğunu söylemiş -
tiı". 

:\füddeiunıumi da iddianame -
sinde bu şahadete temas etmiş v~ 
bu suretle ehemmiyet kesbeden 
davauın muhakemenin vazifesi ha
ricine çıktığından ağır cezaya dev
rolunmasını talep etmiştir. 

Muhakeme karar için kalmış -
tır. 

iKTiSAT İŞLERİ 

ÇELTiK 

U palanları tekrar kazandıktan~ 

1 
başka yeni den bir kaç bin a bo-n vv""""""""""""""""""".A/',,...,,.,..,.vv-.,.,,.., 

ne daha kaydetmez mi?., ij 
Yeni Sabah: Böyle bir fikript 

biz de muvafık görür ve alaka-~ 
11 Jıların ehemmiyetle tetkikinif.1 BÜTÇELER 

Bu sene mahsul çok bereketli 
Bu sene, memleketin biitün çel

tik mıııtakalarında mahsul fazla -
dır. Tosya, Taşköprü, İlgaz, Kas -

U dileriz. ~ Ek l •et okullarınki tasdik 

~~~~~~~Jt edildi 

rz. 'aruna me<bu oldug"u "•ekter hetmek istiyorum. Bu halde bu 
• ' g " tamonu, Boyabad, Adana ve Eski-

efkara nazaran vatan namına en- bahsi iki kısma ayırmak icap edi- h" lt"k '-k 1 d 
Bir İngiliz mektep 
Gemisi Geliyor 

Ekalliyet mekteplerinin bütçe
lerini Maarif Vekaleti tasdik et -
miş ve İstanbul maarif müdürlüğü
ne iade etmiştir. vaı cinayat i liyeceğine şüphe edi- yor. Bir defa "Cemiyeti Hafiye,. 

lemezdi. Biz bunları da sükutla denilen şey ne idi? Saniyen hüku
geçi;tird k ve ı•marladııi;ı kahve- met ne yaptı? Birinci kısma "Ce
sıni içtikten sonra höcremize çe- miyeti Hafiyenin teşkilat ve mahi
kildik. yeti., ikinci kısma "Cemiyet ve hü-

şe ır çe ı mın..., a arın a ge -
çen seneye nazaran mah;.ulüıı yüz 
de yirmi fazla olarak idrak edile

ceği anlaşıliilaktadır:-Çeltik-mah: 1 
sulünün kaldırılmasına başlanmış
tır. 

Ecnebi ve husu•i füelerin bütçe
leri İstanbul Maarif Müdürlüğü ta 
rafından tetkik edilmeğe başlan 
mıştır. 

Yüksek ıru 1 im okulu 
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- Bu ırüzel oyunlara veda et

mek lazım ıeliyor. Mekteplerin ya 
rm açılmaaı t"karrür etmİf. 

- Çocuklar arasında da bir 
plebiıit yapılaa ne iyi olurdu. 

FIKRA 

Şeyh mübahase si 
Bir Bekıa,i dedesi ile bir Mevlevi 

~eyhi tarjkatlerinin rüçhanı hakkın .. 
da mübahaseye tutu~urlar. ~·levlevi 

~eyhi bakar ki Bektaşiye söz yetiş
tirmek kabil değil, lafı kısa ke,;ip 
muhatabıııı mat etmek için: 

- Biz Mevleviler. Allah der. dö 
neriz 1 İddiasını ileriye sürer. Dt"de 
kıs kıs gül.rek: 

- Erenler der, biz Allah der dön 
meyiz. 

Bu nükteli cevaba sinirlenen Mrv 
lcvi Ş~yhi tarikatinin pirini meth 
için: 

- CclBiettini Rumi güne1 gibidir. 
Diye bağırır. 

Bektnşi dede!'\İ kııo;kı~ gülmr!i:-ıdr. 

devam ederek: 

- Bekta~i \'eli de bulut gibidır ! 
Cevabını verir. Filvaki bu:ı:I giine~İ 

örter dei(il mi"> .. 
~~~~,..,.,...~"'-AA 

Ak<all' üzerı pek geç bir za- kiımetin fırıldakları,. diyeceğim. 
nıanda Lıııbaşı Kemr,: lıey geldi. Cemiyeti Hafiyenin teskilat ve 
E.<at beyın sözlerini tekrar etit. mahiyeti - Geçen sene e~liıl ayın 
Benden gene cevap yoktu. Niha- da filan idi. Pariste idim. Şerif 
yet beni cebredercesine ve Necmet paşa Pariste oturuyordu. Evvelce 
tın bey'n bu rne,uliyeti üzerine al- İ. tanbulda Nişanta.,ındaki evinde 
chg•ncla't tutturarak onun ve ken- -bizimle görüşmek istemiş oldu
diler;nin fenalığını isterniyeceğim- ğundan- gitmiş ve görüşmüş idik. 
den bııh-ederek "Söz veriyorsun., Badehu bu görüşmeler tevali et
"uval• m kerer ve musirrine başı- miş ve hükumet ve cemiyet aley
mı salladıgımı kafi gördü ise de hinde konuşmuştuk. Pariste şu 

Tiftik satışı yiue hararetlendi 
Bir müdclettenberi tiftik piya -

samızda hüküm sürmekte olan dur 
gunluk son günlerde zail olmuş, 
piya<acla bir hareket başlamıştır. 
Birkaç gün evvel ihraç edilmek ü
zere alınan bir parti tiftikten son
ra, dün de, İngiliz alıcıları, kilo"u 
124 kuruştan 450 balye Ankara 
tipi tiftik almışlardır. 

Ayın 26 sında İngili,. d•·n<>" 
ma•ına mensup Vındıçtilıa f-m,nde 
bir mektep gemi,; Jima~ımıza ge
lecektir. Gemi, Çaııakkalcden geç
tiği sırada Seddülbahir Ye :Kilya -
ya uğrayacak, talebeler •ahile 
gruplar halinde çıkarak İ•ıı<iliz me 
zar lığını ziyaret edecek, çelenk ko 
yacaklardır. Bundan sonra gemi 
limanımıza gelec~k, mutacl mera -
simle karsılanacak \·e Hr·dıeli a
çıklarında' demirliyecektir: İ gi _ I 
!iz mektep gemi~i ayın 31 inde li- 1 

Yüksek muallim mektebi ay r-;ıo:eo::a:•:•:Q:ıat3llE'lıec>SJ 

çahşmağa başlıyacaktır. Yeni bi - ' e ısıreyım 1 
1 

başından itibaren yeni bina~ındcı j N p• • • ? J 
nanın J·alorıfer tesisatı ikmal edil- ~ 
mek üzeredir. ••ıco:o:o: :a::xcııco:•aıecec 

Ekalliyet okullarının tedrisatı CUMARTESi 
:IIaarif Vekaleti müfettişleri Fası:ly ezmesi çorbası 

şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet Lüfer ızgarası 
mekteplerinin musiki ve beden ter Etli bamye manımızdan ayrılacaktır. 

•. ali. efendi "söz vermedi,. diye aşinalıktan dolayı beni bir gece Yine dün, Çerkeş, Eskipazar ve biyesi tedri'!ıtını teftiş etmekle- Üzi:.m 

itiraz edince "Biz nıesuliyeti üze- "Anken,. denilen mahalle davet Bolu mal\armdan, ihraç edilmek ü- ttrüsk Çana\rkalcde dir. Tefti~ler e•nasında bu dersle- Fasdya ezmesi çorl:an 

rimıze aldık. Onu zaptetmek bize etti. Doktor Nihat bey de beraber' zere, 110 kuru7tan 350 balye tif- Çanakkale, (Hususi) - Etrü:;k rin !ii;·ıkiyle tedris edilip edılmedi- Barbunya fa•ulye;ini ak~am 

ait.., ve bana hitaben "Sen şimdi olduğu halde üçümüz Şerif paşa- tik satılmıştır. vapurn limanımıza gelmistir. 
hiç bir hakka malik değilsin. Onu nın otomobili ile oraya gittik. Ye- Bu canlılık üzerine, mütered - Bu yeni gemimizi görmek için 
lıiz i timaı ediyoruz., dedi. Ben de mek yedik. Orada tesadüf ve be- dit olan Sovyet alıcıları da hare - Çanakkale halkı deniz kenarına a-
"ne diyeyim!,. dedim. Kemal bey raber ekli taam ettiğimiz Ali Ke- kete geçmişlerdir. kın ederek gemi ziyaret edilmiştir. 
kalktı. süratle gitti. mal ile de ancak üç beş havai ili- yasadan mübayaata başlanacağı Vapurda büyük bir çay ziya-

Te~rinienelin 18 inci cumar- kırdı konuştuk. Yemekten sonra Yakında, Almanya için de pi _ feti verilmiş ve nuhıklar 'öylen -

ği gözden geçirilecek ve bu husu• dan iyice haşladıktan sonra eze -
ta hazırlanacak rapor Maarif Ve- rek bir elekten geçiriniz. Sonra bu 
kaletinc gönderilecektir. Maarif püreyi kafi mikt.ırcla et suyu ile 
Vekaleti bu derslerin de Türk mu- bir tencereye koyup mutedil ate•
allimlcri taraLndan verilmesi fik- te tuzuna, biberine dikkat edere!< 
rinde bulunmaktadır. pişiriniz. Lii.yıkile pişince çorb:. 

te•i günü alaturka saat dokuz, do- o bir tarafa, biz de bir tarafa git- ümit olunmaktadır. miştir. 
kuz buçuk raddelerinde beni ça- tik. Eonra Örfi paşa namında bir Bu yeni gemimiz ilk yolcu•unu BELEDİ-YEDE 

~ ' . , . 
ğırdılar. Kapıda yaver Salahat- Mısırlıya te•adüf ettik. Şerif paşa da Çanakkaleden almıştır. 
tin bey bekliyordu. Sizi divanı biraz konuştu. Birbirimize takdim Ziyafette vali Atıf Ulu-oğlu, y ENİ ST AD 
hıırpten i tiyorlar, dedi. l•i anla- olunmadık bile. Orada biraz daha :!>1ü•tahkem mevki komutanı hal- O ' d ı · sküdarda yeni saha yapılıyor 
dım. Çıkacağız .• ezaret bina- ~ aş~ıktan sonra yine otomobil ile HAYDARPAŞADA kevi başkanı Belediye Reisi ,.e di -

:;;)~hy;~:::t~t~.ı;z~ea1;;~: ş:yu~f~ ~~~duk ve ben otelime gidip yat- Tıramvay bir arabayı parçaladı ı ğer rüesalar da bulunmu~lardır. daü~~rü~;:~as:h!:ın;:~~;~~~:~ı:-
değil tahHye olunacak,~nız.,, de- Bir gün kendisile "Kafe dö la Vatman Hakkının idaresindeki 1 1 Şemsipaşadaki stad, belediyenin 
di. Bu evvelce mübeş~ir olduğum Pais,. denilen kahvenin önünde 30 ruma:aı_ı trsmvay ile Halil oğ- KISA HABERLER burada tenvirat havuzu yapması 
müjdeye •üküt ile mukabele et- tesadüf edip görü~tük. Daima ken lu brahımııı idare•indeki yilk a- - üzerine kapatılmıştır. Şehircilik 
tim, Tavrımda bir tebeddül yok- disi ile beraber ol.an Niha.t bey de rab_a"ı lfaydarpaşada Baytar mek- * Ankarada yeni Türk - hal- mütehassısı Prost yeni stadı gez -
tıı. Divanı harp odasına girdik ve yine yanında idi. Muhalefete baş- telıı onunde ~arp_ışmı.şl~.rdır. Bu yan ticaret anlaşması müıake- miştir. 
oturduk. !ayacağım, bunun için de gazete mu..,.deme netıcesınde yuk araba- relerinde bulunan ve anlaşmayı Permanant makinaları~ın 

Rei> - Sizi mahkum edecek- çıkaracağını, Molan zadenin gaze- 81 :arçda parça ~lmıış ar.abacı İb- imza eden İtalyan ticaret heyetinin muayenesi 
tik. Vakıa hakkınızdaki isn•da.t tesinin masarifini veriyor ise de ral ım et muhtelıf yerlerınden ya- bugün veya yarın şehrimize gelıne-

Q ra a Permanant makinelerinden ya-
mertebei ~übuta varmadı ise de he onun yaramaz bir adam olduğunu j nmış ır. si beklenmektedir. pılan müteaddit şikilyetler ve müd 
yetçe aleyhinize kanaatı vicdanı·ye gazetesine nasıl bir isim verilme- ki esrar ve eroin yatağı * Bir müddedenberi mezıınen d · .1 .• 

E 
eıumumı ıge müracatla saçları -

h ıl olmuştu. Mahküm olmanız' sinin münasip olaeağını sordu. mniyet memurlar1 son 24 saat şehrimizde bulunan üçüncü umumi . f d b" · T ha d f <> nın yandığından bahsle dava açan 
lazımdı. Llıkin mahküm edilemez 1 "Me~rutiyet., L•mini de zanne- zar ın a ırı op ne e diğe.ri mü ettiş Tahsin uzer dün Trahzo-

1 d 
Tahtak ı ~ ·k· · k ··t ·h kadınların çoğalması üzerine per -

idiniz de .. ster i;ek mahkum eder ef'em ben süyledim. İşte Şerif a eue ı ·ı esrar ve eroın te - na mu e\·eccı en hareket etmiştir. 
d

. k · d * Ed" manant makinelerinin mühendis 
k te,.. Dirayetli; zeki bir genç ol paşa ile Pari~te olan münasebetim esı mey ana çıkarmışla\ ve bura- mıe gümrük müdilrliığli-

1 1 V 
mektebinde muayene edilmesine 

duğunuzdan sizden atiyen vatana ve mükiilemem bundan ibarettir. arca bulunan 12 e~rarkeş ve ero- ne .an gümrük müdlirü Nurettin 

h
. t 1 b 1 G · ıma t k"f t · l d" Atayakul ta · dil · t" karar verilmiştir. Bu karardan ızme memu u unduğundan bun azetelerde ballandırılmış olan ıı n ev ı e mı~ er ır: yın e mı~ ır. 

dan böyle menafii vataniyeye hiz- Anken malO.matını veren kimsenin Müteaf. ıp b'tba * Gelecek aydan ltibnren tııt- Beyoğlu berberleri şikayetçi değil-
met etmek üzere heyet beraetini- Örfi paşa olması lazımdır. Fakat Ayvansarayda oturan Hurşit, bik edilecek olan döviz fiyutlıırı •e de, İstanbul cihetindeki berber-
r:e itifakı iıra ile hükmetmiştir. pek yanlış bir haber vermiş. Ne genç kızı Şaziyenin, sokak ortasın- gflmrüklere tebliğ edilmiştir. ler, mektebin semt itibarile uzak 

Of, bu cümleler keşke Kenan d ild"" . *Nafıa Vekaleti milste.arı A- olduğundan, makineleri oraya ka-
en ıgi gıbi müzakereler olmuş; da Burhan isminde bir gençle ko - "f dü d N f · paşanın ağzından çıkmasaydı. d rı n e a ıa vekaletinden al- dar götürmenin müşkilatı mucip 

B 
ne e orada Ferid paşa da bizimle nuştuğunu görerek Burhanı çakı ı·- d - · "b· ir mahkemede isnadat mer- b b ıgı emır mucı ınce elektrik şirke- olacağından sızlanmakta, muaye-

era er bulunmuştur. le yaralamı•tır. Burhan teda\•ı· al- ti d k" t tki raet te4kil edebilir? Bu özür ka- ' ıı e ı e klerine de\•am etmiş- nenin dükkanlamıda yapılmasını 
na.atı vicdaniye hasıl olur? Kansa- (Sonu nr) tına alınmış, Hurşit yakalanmıştır. tir. istemektedirler. 

tı viedaniye gökten iner bir ilham ============================~= ============================== 
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kfıse•ine kurtarıp üzerine yağda 
kızarmış ekmek parçaları 'erpip 
sofraya veriniz. ------ --

Ekalliyet okulla
rında Yapılan 

Tayinler 
Ecnebi füelerin yardircktörlcr 

arasında nakiller yapılmıştır. Scn
jorj orta mektebi yardirektörlüğü
ne Ketronogan orta mektebi yardi. 

rektörü Refet Sadettin, SenbenuY:ı 
orta mektebi yardirektörlüğüııe 

Notrdam lisesi yare! rektorü Jlat'
ce, Notrdarn lisesl yardirektörlil

ğüne Sen nuva yardU-ekt<irü Kc
yise nakledilmiş, İialy an kı.z orta 
mektebi yardirektör!üğüne J(anclil 
li kız lisesi mııaltimle~inde•ı Fai
ke tayin olunmuştur. 

Dün orta kı~mını Yermiş oldu
ğumuz ekalliyet mekteplerinin tn

yin ve becayişlerinden sonra bu -
gün de ilk sınıf muallimleri arasm 
dakileri veriyoruz: 

Bu mekteplerin ilk kı ımların

da yapılan nakiller: 
Halıcıoğlu NerHeyan türkçe 

muallimliğine, Senmişeltlen Mu -
zaffer, Hasköy Musevi okulu türk-
çe muallimliğine MelAhatı Slirpa -

nun vatana ifayı hidemata kabili
y~ttar olma•ı nasıl bir sebebi be-J 
raet teşkil edebilir Bu ozür ka
ba!ı.atten büyük değil midir? Bu-ı 
rada çok söz söyliyemiyeceğim .. 
Bözü kamilen müverrih!ni ensall 

- - -----~ -- • f""_......~~~~ı:.ı:!'l~~~ıt:.:;;r gop okulundan Fahire Boyacıköy 
I . .,.i!İf ...:;- Rum okuluna, Çatalca Yeı;iköy öğ 

Atlyeye terkediyorum. 
Ben - Heyeti kiramınıu ada

letinden dolayı teşekkür ed•rim; 
fakat ıJimdi kararı resmiyi tebllt 
•ttiniz, bıte bitti, değil mi? 

Onlar - Evet. 
Ben - Söy liyeyim; bllttln na

muaumla ıizi temin ederim k:f bu 

< . ,. 

r 
---~ 

""' ·.~ t- Z!J ~[ ~---' ( retmenlerinden Ferhunde, Şişli J '• { Karagözciyana açıktan Baki Stilıa 
ı l '. l Şişli Karagözciyana, Yeşilköy Kn 

r;, pamaciyan okulundan lftet Ameri-

• 
kan lisan dershııne•ine Gedikpa-
şa Surp :Mesrubyan okulu halk 
dersleri öğretmenliğine aç.ı<iaıı 

iUahmut, Gedikpaşa Merdutıyan -
dan Vasfiye Beyoğlu Ayako•t.an 
tine, Gazel sanatlıır akadamisin . 
den HUseyin, Beyoğlu Ayakostan . 
tine nakledilmi,tir 
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Sayfa: 4 

.,.il.Ki 
l'#06J'S 

Trenlerde 
Laübalilik 

Gaze~.ı.-lerde okudum: Nafıa Ve
kaleti, trenlerde pijama ile boy 
gö~termeyi yasak elmiş. Tren ko
ridorlarında, hele Ankara trenle
rinde pijama ile dolaşan saygısız-
ları arasıra göriiyorduk ama, hU
kilmetin müdahaleı;ini icap edecek 
derecede meselenfa umumi bir şe-

---·-·- --- ------ -- ---- -

rlNllABAH 

Etm eydanı n ın Meşh ur 
Ömür Babası 

IS TEŞRiNiEVVEL 11138 = - CTJZTiF --~ 

.L~B'Wli.. 
Bu Haftaki Maçlar 
Fener bahçe -Vefa Maçı 

Ne Netice Verecek? 
kil aldığını bilmiyorduk. Bu v&zi- E • 

, yet, yatak odası laübaliliğini tren- Ilı 
. Jerde de tatbik etmek istiyenlerin 

Yedi Yıl Dokumacılık Eden İhtiyarın Anlattıkları 
Yarım Asırlık Bir Tarihi Canlandırıyordu. Hele 

Ayrılıken ~ttiği Sitem Öyle İçli ki ı 

Bundan Başka Beykoz Hilal, 
Galatasaray - Süleymaniye, Güneş 

İstanbul Spor Maçı var 
sı .yısı çoğaldığına delalet ediyor. 

Hükumetin bu kararı, trenler
de yapılan tilrlü münasebetsizlik-
lerden en mühimminin şüphesiz ki 
öni.ine geçecektir. Fakat tren yol

. cuhığunda rastlanan ve halkımı -
zın fıtri ve içtimai terbiyesile te -
lifi kabil olmıyan daha birçok uy
gunsuz haller ve hareketler vardır. 
Bunlardan bir kısmını size anlata-
yım: 

1 - Elinizde bavulunuz, yor
gun argın vagona giriyor ve kom
partmanlardan birinin kapısından 
başınızı uzatarak soruyorsunuz: 

-Yer var mı? 
Derhal ve hep bir ajızdan ce

v&p veriyorlar: 
- Yoktur! 
Kompartmanı gözden geçiriyor

sunuz: Altı l:işilik olduğu halde 
;çeride ancak dört yolcu var. Bir 
boş yerlere, bir de oradakilerin 
ytizlerine bakıyC\rsun•.ız. Ne demek 
istediğinizi anlıyorlar: 

- Boş yerlerin sahipleri var, 
şimdi ı:elirler. 

H.albuki tren kalktıktan sonra 
kompartmanın önünden geçerkBn 
görüyorsunuz ki, orada oturanlar, 
yine o dört kişiden ibarettir. 

2 - Birinci kompartmanda yer 
bulama) ınca ikinci•ini yoklayorsu
nuz: perdeler sınıoıkı kapanmış. 

İki ki~i ceketlerini, yakalık ve kra
vatlarını çıkararak iki tarafa boy
hı boyuna uzanmışlar. İçeriye gir
diğiniı<den s•nki haberleri yokmu~ 
gibi yerlerind~ıı kımıldamıyorlar 

bile. 
1 - • 'ihayct kondüktörün mü

rlahele•ile bir yer bulup oturabili
yor.<ıınuz. Karşınızdaki yolcu, bir 
lıayli e~neyip gerindikten sonra, ü
urindcki ağırlığı gidermek için 
olmalı, valizlerinden bir şişe ra
kı çıkarıp önündeki otomatik tab
la.va koyuyor. Sonra yine valizin
den çıkard;ğı p&stırma, sucuk, pey 
nir, zeytin gibi yiyeceklerle mü
kemmel bir çilingir sofrası kuru -
yor. Hatta buna koca bir baş sa
rımsak da ilave ediyor ve içmeğe' 
ba.~lı}-ı>r. 

İçer a ! .... Fakat bu zatın orada 
rAkı içmek hakkı olsa bile, bu sı

cakta konıpartmanın hava~ını çe
şit çeşit baharlı, biberli \'e sarım
~akl: mezelerin kokuqile ifeat et -
meğe salahiyeti olıııaM ırerek .. 

Kac!ehler tevali ettikçe bizim 1 

yol arkada~; ıslıkla hafif tertip bir 
çifte telli çalmağa başlıyor, •onra 
zeybek ha\'a<ına geçiyoı-. Şi~eııin 

dibi yakla~ınca da büsbi\ton a•ka 
ırelip eli kulaıta atıyor: ' 

.. Uyu ey rnihri dirahtartırn uyu!,, 

"Uyu •1 tı f lı melelc9anım uyu!,, 

Ve hllkikaten bir müddet sonra 

1bu "Tıflı nıelekşan !,, derin bir uy
'ku,·11 dalıyor, zırıltı da bu suretle 
,lıitmi~ oluyor. Fakat kafanız davul 
'gibi şi;tikt~ıı aoııra ... 

Çok esk; bir tarihe sahip olan 
d-0kumacılığın bugün ne halde ~ı
duğunu görmek ~in Sofular ead
deshtln geni' kaldırımından ynaııı 
yavaş aşağı iniyordum. Kafamda 
mazinin hatıraları ve bir ~de 
kendi ba,ıarına bir karınca gibi 
çalışan bu ıanat kahramanlarının 
hayali var. 

Beni çok büyük bir nezaketle 
karşılıyan Ömür baba gözlüğilnün 
ilzerinden derin bir süzüşten son
rA bir iskemleye oturttu. Ömür 
baba Etmeydanının hakikt babası 
idi. Nurani bir yüzle herkese kar 
ıııı şefkatle muamele edişinden do-
layı ona bu ismi vermişlerdi. 
Şimdi benim soracağım suale ce
vap vermek için hazırlanmış bek-
liyordu. Daha fazla bekletmemek 
için: 

.. 
Etmeydanında Yeniçeriler kapısının karşıdan görünüşü 

Fenerbahçe - Vefa Beykoz - Hilal 
Stad: Fenerbahçe Stad: Fenerbahçe 
Hakem : Şazi Tezcan ( Gü) Hakem: Feridun Kılıç ( Ey) 
Haftanın en mühim maçı olan Beykozlular geçen hafta un. 

Fenerbahçe - Vefa karşılaşması madıkları bir mağlilbiyete uğra. 

herhalde çok zevkli olacaktır. dıklarından vaziyetleri hayli na 
FenerbAhçeııin üstüste iki pu- zikleştiğinden bu hafta ilk gali -

van kaybetmesi sarı - lıi.civertlileri biyetlerini kazanmak için hayli 
hayli sarstı. uğraşacaklardır. Beykozlular ge

Bu hal antremansız olmaların- çeıı haftaki mağlübiyetlerine, ev
dan ziyade iki müessir içle bir san- velki hafta Güneşe k.ı.rşı alc!ıkları 

trahafın bulunmamasından ileri anormal mağlilbiyetle ve o oyunda 
gelmekteclir. hakemin verdiği lüzıım•uz kaarr

Bu üç mevki, genç elemanlar- !ardan oyuncuların moralleri bo -
la takviye edildiği gün Fenerbah- zulmuş olduğunu sebep göstermek 
çe takımı sahada her zamaıı oldu- tedirler. 
ğu gibi görünecektir. Hilale gelince geçPn hafta Sil· 

- Ömür b.aba dedim, buraya a-
caba niçin Etmeydanı derler?... ,.. ____ Y ____ ·-----• 

Bu sualim onu bir hayli düşün- azan : 
kendi ayarı olan kimselerle düşüp 
kalkıyor. Mesela ben bir zengin 
adamın evine daimi surette gidip 
gelsem çok istifadem olur. Yeni 
yeni deaenler göriir ve modadan 
sık sık haber alarak ben de o de
sende ve daha güzelini çıkarmıya 

çalışırım. Halbuki biz kendimiz. 
den ba,kalarını pek göremiyoruz. 
Onun için desensiz kumAşlar çı

karmıya mecbur kalıyoruz ... 

Yalnız bu genç oyuncu oynatıl leymaniyeye karşı ikinci devrede
maması keyfiyeti iki haftadanberi on kişi olmalarına rağmen _ gös· 
devam eden tecrübe mahiyetinde terdikleri oyunu tutturdukları tak
olmamalıdır. Nitekim bu hafta da dirde Beykoz için bıiyük bir teh . 
sarı - lacivertlilerin Vahabın kar- Jike olabilir. MRamııfüı bu maçın 
deşi eski Alsancaklı Sainıi de sağ galibiyeti Beykoz olacağa benzi . 
içte tecriibe edeceklerini duyduk. yor. iki takımın aahııy• geçen haf. 

dürdükten sonra cevap verdi: 
- Sultan Mahmudu adil dev- ceıaı Mete 

rinde yeniçerilerin isyanı dolayısi- a 
Şötör ve teknik bir oyuncu olan takl kadrolarile ~ıkmak ihtimali 

bu gencin oyun heyee>ıııına kapıl - ı vardır. 

madığı ve orta hakemlilti yaptığı' Beykcn ı Safa _ Balıo.dır, Sa . 
madığı ve ürkekliği bıraktığı tak-. dettin - Cahil, Kemai, i.\fohmet . 
dirde Fener hücum hattı için fa:r-1 Turhun, Ethem, Şahap. Sait, Kıt 

le topçu kumandanı Kara cehen- '--·-------------' 
şimdi pek öyle siparişler olmuyor .. nem ağa tarafından topa tutulmak 

suretiyle yeniçeri kışlaları yıkıl
mış ve bir çokları da kılıçtan geçi
rilmiş, buraları o zaman adeta et 
yığınlım halinde imiş. İşte buna is
tinaden buraya " Etmeydanı,, di -
.yorlar. Eliyle göstererek bakın, 
dedi. Karşıda görünen kapı tarihi 
bir abide. Yeniçerilerin vaktiyle 
oturdukları büyük kı~lanın kapısı 
ve arkasındaki bina da eski erme
ni mektebidir ... 

Ömür babanın bu seri cevabm
dan sonra: 

- Peki.la, dedim. Siz sanat 
hayatına atılalı çok oldu mu? ... 

Eliyle küçük sakalını yokladı. 

Bir parça duraklıyarak: 
- Bu saııate, dedi 16 yaşında baş 

!adım ve 57 ~enedir de bir an bile 
bıkmadan ve usanmadan her gün 
bir parça daha fazla zevk duyarak 
çalışmaktayım .. 

·- Demek, dedim, 73 yşındası
nız. Doğrusu 57 sene bir işte ça
lışmak mesele. 

- Öyle! der gibi başını salla
dıktan sonra; şimdi, dedi, daha 
çok kolaylaşmıştır, mesela evvel
den bir tezgaht.an 7-8 metre doku
ma çıkarken şimdi ise 14-15 metre 
çıkabiliyor. Sonra satışlarımız da 
~skisine nazaran fazlalaşmıştır. 

Karşımda duran bir kumaşın 

çizgilerini elimle göstererek: 
- Bu desenleri kim intihap e

diyor, dedim. 
O derin bir ;ç çekişi lle: 
- Ah, dedi. İşte bizim yegtl

ne derdimiz bu .. Buraya muhak
kak surette bir ressam Jazım mese
la yeşille sarının ortasına ne renk 
daha iyi gider ve yahut mAvi ile 
turuncunun arasında hengi renk 
daha iyi durur. Bunu pek iyi bile
miyoruz. Bilsek bile pek çokları 

biribirinin benzeri oluyor. 
- Bu gayet kolay, dedim. Bir 

ressama müracaat edersiniz, işiniz 
de istediğiniz şekilde olur bir kere 
cemiyetinizde görüsiln' mutabık 
kaldığınız takdirde mesele de hal
lolur. 

- İyi ama, dedi. Bizim oemi
yetimiz yazmacı, çorapçı ve biz ol-, 
mak üzere üç nevi sanatkArdan 
müteşekkildir. Halbuki biz doku
macılar ayrı bir cemiyet ve ayrı 

bir kooperatif kurarsak daha çok 
muvaffak oluruz zannındayım ... 

- Peki, içinizde iyi de.-en inti
hap eden yok mudur? .. 

Bu sualime hafif bir giılümse
meden sonra cevap verdi: 

-Bu nasıl olur, dedi. Her kes 

- Acaba, dedim. Burada kaç 
teza-lh vardır. Eskisine nazaran 
çoğaldı mı, yoksa azaldı mı? 

- Yok, dedi. Hayır eskisiyle 
kıyas kabul etmiyecek derecede 
çoğalmıştır. Şimdi tezgahlarımızın 

adedi sekiz yüzü geçmektedir. 
- Başka yerlerde çalıştınız mı? 
- Evet bir zamanlar da Kara-

mürsel fabrikasının kuruluş dev
re•inde ustabaşı ve mesul memuru 
olarak çalıştım. O zaman şirketin 
müdürü Sadettin beydi kendi~i 

~imdi saylavdır .. 
Biraz durduktan sonra acele 

dalı olacağını zannediyoruz. 1 zım. 
Vefaya geli:ıc~: bu hafta da 1 Hilal: Murat - Akif, Cevdet 

hemen hemen geçen ha!banm kad-1 Galip, Zeynel, Süphi - Rauf, Fe . 
rosile sahaya çıkacaktır. him, Hakkı, M•Htafa, ilhan. 

Yeşil - beyaz lılar~ sarı - bici- Sta d : T a k sim. 
V~"tlilerin en kuvvetli zamanların- Hakem : Kemal Halim (1. S.) 
da ona iki defa galip gelerek şıım- Galatasarav takımı mm~ vava• - • • • "I 

piyonluk kuşunun bir defa Gal:ı- düzelmekte. ).tiidafaası halihazır
tasın·aya. bir defa da Beşiktaşa 1 da İstaııbuln:ı en kuvvetli müda . 
konmasına sebep olmuşlar ve Fe _ faası for hattı da aşağı yukarı ay
n erlilari muhakkak iki şampiyon _ ni vaziyette fakat haf hattıııa ı:elin 
luktan etnıi~lerd ir. ce burası çok bozuk. Sarı - kırmı

Vefa takımı bu tebepten Fe- zılar iki hafla ü.,ıü-t<- , ·ıı ,. ·:ık
nerbahçenin karşısındı. daima şans !arı Beşikta~ ve Giıneşe karşı bu 
lı bulunmaktadır. F'aic.at lıu lıafia haf hattı ile çıktıklıırı ı.rüıı ı "' -

jki maçın mnvaffakiyet8i7.liğ:ni\ yetleri hayE sarsılacak. Fakat o za 
gözönünde bulundur<ıcak olaı: Fe-· mana kadar .Mu•anın ve iıazı Har 
nerlilerin de c~niuını tlişierine bi.veli oyırncuların da takımda yer 

acele: takarak bütün kabiliyet:er!ni ırös- alacaklar ı söylenmektedir. Maa -
Ha bakın unuttumdu. 326 sene- terecekler:..ı z&nııediyornz. mafit. Galatasarayın Sılleym~iyeyi 

sinde Almaynada açılan 'ergiı•e Buııdsn başka Vefalılar da bir yüzde !lO ihtimalle yenme~i lazım. 
de bizim sanatkarlar namına ben aydanberi egzef"izlerini toprak o- Süleymaniyeye gelince bu takım 
ve birkuç arkadaş gittik. Orada lan Şeref sahasınc!a /aptıklarııı - birinci kijmenin en zayıf takımı 
ı,ıediğimlz bir bornustan bize 1 dan ve bıı mev~im ilk olarak çimen hiş~ini vermektedir. Ellerinde Ru-
201\ mark bahşiş verdiler.. Yani bir Rah~d~ o.vnıyacaklarından g:a _ h;, Daniş. Muzaffer, lbrahim, Ra
bayım bizim saııatınıız ııererle ol-· l!biyet ihre•inin dıı.l:ıı çok Fener ıı! gibi iyi elemanların ınevcut ol
'a ~anattır. Atalarımız tevekkeli 1 tarafıııa nı fl teveccih oirluğunu hia- nıasına rağmen bunları çıdışbra -
dememişler sanat altın bileziktir setnıekteyiı<. rak istifade etmesini bilememekte
diye. lki takımın bu hllftM ,u ••kilde dirler. Bilhas•a Süleynıaniye klii-

-E e e ... Ömür baba Allalıa çıkacaklarını duyduk. bit en bol idaresi yetiştirmiş bir 

- Bu tezgahlarda yalnız doku =============== ısmarladık ben gidiyorum dedim. Fener bahçe: Hüsametttn _ Le- klUp olmasına ve bir zamanlar 

b
. Ttirkiyenin en iyi oyuncularına ma 

ma mı dokunabilir? .. 
- Hayır her sipariş edilen şey 

şu gördüğünüz tezgahlarda doku
nur. Kadınlara robluk kumaşlar
dan tutun da erkekler için iyi cins 
elbiselik kumaşları da biz doku
ruz. Fakat sipariş eden pek ol
muyor. Eskiden her gün birçok 
konak arabaları dükkanlarımızın 

önünde dururc!u. Yeni bir sipari
'in verileceğini derhal anlar ve yü
zümilz güleı·di. Şimdi de kazan
cımızı Allah başka yerlerden gön
deriyor; biraz durduktan ~onra 

devanı ederek; bakın, dedi, ~u iş

liyen kumaşlardan biz ilk zaman
larda Parise bile yollardık. Fakat 

Kıymetli bir 
Müfettişimiz öldü 

O gözlerini açarak sanki bu söziim ıp, Ya. ar - M. Reşat, Angelidis, lik bulunmalarına rağmeıı iş gö -
den bana gUcenmis, gibi: E•at Naci S 0 ı·m Ya• Ş b ' · - • - • .,ar, a an, rememel•ri çok ~ayam dikkattir. 

- Ne için acele ediyorsun rledi Fikret. l\Ies. JA Arı<p HO•nit gibi .,,,.manı _ 
tallı taltı konuşuyorduk, kim bilir Vefa: Ahmet - Vatıı't, 3;·11ey - h b' 1 - nın m.,. ur ıı· oyuncu,;unıın ÇA ıı;-

belki de bir daha buralara uğra- man - Abduş, Liitfi, LHif, Hüse - tıracağı SO!eymani,·e ıı.kımı her
mazmı bile çünkü şimdiye kadar ytıı, Muhteşem, Sulhi, Şükrü, Meh- halde e•ki kuvv.tli halini alabilir. 
hiçbir arkadaşınız gelmemişti de- m&t. (Sonu 7 nci •• yfada ) 
di. Bu nur yüzlü, ihtiyar eJlerile ==============~=====;;;;;,;~;;,;;;;;;;;;;;::.. 

Bugün Sakarya Sinemasında tezgaha. tutunarak ayağa kalktı f "••• 
Cenge gıderken ayrılan bir evlfılta 

eden kıymetli babanın sanki bir tablo~unu anc!ı- Güzel ve münta.bab 2 film bir den 

}~rzurum v İ· 
!ayetinde vazife 
görmekt e iken 
eski hutalığı

nın nükıetmea:i 

ıcbebile vefat 

Mülkiye Müfet- rıyordu bu manzara. 57 yıl ctııe MARTHA EGGERTH RONALD COLMA N MADE-
tişlerinden Ke- P AUL HORBİRGER LEll\E CAROL ' mi l Erginin ev- kolay .. Tam 57 sene hiç kim~eye ile ber:ıber 
velki ırün vefat muhtaç olmadan yaşıyırn ömllr ve THEO LINGEN oynachldan 

ettiti teeuürle • babayla bir daha vedala~ım, yi- s AR 1 z A M BAK Zenda MahkuA mları 
ötrenilmişt ir ~ay Kemal Erırin rıe .onu ziyaret edeceğime söz ve- k Aş , şarlc ı ve musiki filmi Cazib mevzulu btı- film. 

/ı 
~ 

4 - Pencerenin önünde bir ta
t.araftaıı dışarının manzarasını 

seyrediyor, bir tııraftan ırazetenizi 

okuyorsunuz. Birden, pi~ bir ayak 
kuku<ıı burnunuzu tırmalayor. Bir 
de b:ikıyorrnnuz ki, hazret ayak
lcaplarını çıkarmış, kirden bula~ık 
b~zi rengini alan, terden tabanına 
yapı~mış olan çoraplarından hafif 
ve müteaffin bir buhar tabakası 

kompa_rtm~ııın ta\•anına doğru 

1 JIÜk<elıyur .. 
Hnret, artık rahata kavt:şmu~-1 

tur. ill ind.ırin ü.!tünde bağdaş ı 
kurarak "oh:,, diye keyfini izhar 
etma.i d" buna deliilel etmektedir. 

pioo içerek içerisini gözgözü gör- Dahiliye Vek ili C. H. P . ırenel rerek ayrıldım. 
k t 

· ş k K k Bııgıin sal\t 1 ve 2 30 tenzilatlı halk mııtm' ~l •r ı" 

miyec~,nehsalınam~kb~ ttre erı~ınürü ~,~e i~~~~~~~~~C~e~l~i~l~M~E~T~E~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffl~A~~~~~~ hale getirmek, kanapelerin üstüne üçüncü Müfcftişlik erkanı , ırerek ' 
çamurlu, mülevves ayakkaplarile H keri makamat derhal harekete -
basmak, ayazda poyrazda pence- gelerek bu kıymt tli arkada1ın ce- Bu GÜN İ p E K ve M E L E K Sinemalarında 

Kompartmana herke,~6n evvel 
ırelerek yolcu lar•n oturacakları 
yw lu e bavııl, ıepet, pardesü, çan
ta ıribi e4J'ııyı yığmak suretile ora
aın ı yalnı" ke ft disine hasretmeğe 

9al~nıak, loııın kapalı kompart
mandıı biı'blri -.!<a~ma cigara veya 

releri açarak yolcuları zatürree naze meras imi için tert ibat almı ~-

tehlikesine maruz bırakmak gibi !ardır . K o N T E s 
daha çeşit çeşit münasebetsizlik- 12/10/938 de aaat dokuzda ted-
ler vardır ki, bunlara hükümet o- fln meraeimi•İ kemali hürmet ve 
toritesHe mani olmağa imkan yok- tazimle ifa etmişlerdir. v A L E v s K A 
tur. Bu uygun.suzlukları ancak baJ- Sayın Şükrü Kayaya ve teftiş 
kın medent ve içtimai tel'bivesi ön- heyeti aileaine bilhassa bayan Er
ltyebllir. gine baş sağlığı diler, teeısürlerine 

.Baş Rollerde : . 
GRETA GARBO CHARLES BOYER 

randan iştirak ederiz. BUGÜN SAAT 12.30 ve 2.30 da, cok ucuz FİAJLARLA HALK ve TALEBE MATiNELERi 
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Üç Devi~~ _Hikiyesi Nasıl Tır~.~y~l~~~!~?g•l•n Evli, Ne Kadan Bek8r? ... 
Bundan evve!ki kısmın hulasa-! tt>k6rleği döndürüyor. Tekerlek bir İngiliz mecmuası dört Alman 

,•ı: Göztepede emekli doktor Alil dörıünce kulubenin içinde taşları gencinin bu takdire değer muvaf-
Pata; bahçeıini torunu için mini· dön-O iiriiyor. l~te mini mini kulü- fakiyetlerine ait resimlerini ilk 
tnini bir oyuncak müzesi haline be bir .su değirmeni) nilmunesi • defa olmak Uzere neşretmekte ve 
getirmi,tir. ihtiyar aıkerin komşu- dir. 'l'aşlann Ullsma buğday atıl- "Tırmanılmaz yamyam,, yamacı-
ıu iki kardnt bi,. gün gezerlerken d1 mı taşlar döne döne buğdayı na .azim ve iradeleı; önünde boyun 
köpe!derini otomobil yaralıyor.! ezer, un yapar. Rüzgarla işliyen eğdirmiş olan cesur delikanlıla -
İhtiyar doktor ltc;ıeii tech:.vi için değirmenler de vardır ki bunlara rın bu mnvaffakiyeti nasıl elde 
evine alıyor ve iki ~arc:!cfe ele hah~ lyel değirmeni) derler. Sn değir- ettiklerini anlatmaktadır. Her 
çe~ini rez:liri1or: menlerind~ taşları akan su döndil- adımda bir ölüm tehlikesi atlat-

nu gtizel bnhçcnin ortat\lnd[ı bU- rür, y.,1 değirmen!nde de rüzgar.. mak şartile gilnlerc& d"vam etmiş 
Yük havuzdan mini mini derecik- Biıe bu kilçUk dersi verdikten olan bu uçurumlara tırmanma te-
Jer bahçenin ötesine berisine akı- sonra ihti:;nr asker küçük şimen-ı şebbUsü azim ve irade sahibi genç-
lılrmştı. Eunlar 1üçücUk kör.riHcr di!er!tıriııi işletti. Mini mini loko· ti2in nelere muktedir olabıJeceğinin 
aıtıncan geç;yor, bebek evlorine ! motifin altındaki ispirto lambası ,Uzel bir misalidir. Dört arkadaş 
b~ıız:yen ıninn:ıcık Linalnrııı ya-ı yanıyor, kazan ısınıyor ve biraz kişer ikişer ayrılarak yamacın 
n.rırla·ı akıyorlarılı. Bahçenin bir, sonra minnacık katar beyaz istim muhtelif istikametlerinden dağa 
köşc.::Jnde uzun bir sancak direği: bulutları saçarak, tıpkı bilyük tırmanmaya başlamışlardır. Tem-
V!trdı. Bu direğin ucuna tahtadan 1 trenler gibi ince demiryolu üzerin- muzun (21) inci perşembe günü 
bir ho~·oz oturtulııııışt11. Meğer bu I de büyük bir süratle koşuyordu. bu suretle iki parti halinde yola 
horoz ha\·anın iyi mi, fena mı ola- Biz bu güzel şeyleri seyreder- çıkan dört arkadaş ertesi cumar-
CJlitmı gösterirmiş. lh;nu da !sonra 1 ken benim üç dev hiç aklımdan tesi günü öğleden evvel sarıt 
ihtiy2r komşumuzdan ö~rendik. ! çıkmıyordu. Nihayet dayanamaya- (11,30) da bir noktada birleşmiş- Avrupacla ,birçok hlikı'.imetl,!t 

Ba~ka bir kö~edc a:: küçıtk bir~ rak: ler ve artık hep birlikte dağı çık- bulunduğu ve bu hükOmetlerden 
kulObJ. vardı. Ve bu kulübcniıı dn- - Hani, dedim, siz bize üç dev maya başlamışlardır. bazılarmın hükümdarlar tarafın - ı 
nundı. !ahtaJan bir behel; \":\~·dı.! gösterecektiniz? Dört arkadaş cumartesi sal:ialıı dan idare edildiğini coğrafya kl- 1 

k"beğin irnlları muttasıl donb~ or- 1 İhtiyar asker saçlarımı ok~adı: erkenden saat (7) de kampların- taplarında tabii okudunuz. Yalmt. 
du. Kulübenin yan::ıda küçliı\ b!rl - Bugün vakit geçti, dedi, da- dan ayrılmışlar, (30) kadem yük- coğrafya hitaplarının size öğretme 
hı. q1z ıl:ı göze çarpıyordu. Küçiik 1 ha fazla geç kahrsanız evden me- sekliğindeki bir buz duvarını nı;. diği bir şey var:ıa o da bu hOküm-

::.aröe .. :m Emine muttasıl kollarını rak edeı·Jer. Evinize dönüp baba, mak için pek çok uğraşmaya mec-~~ 
Çt'·.-ıre~ t:ıhta bch~ği görlincc eı-! :nzn Cimin bende olduğunu söyle- bur kalmışlat'dır. Bu sırada dört tına biraz siikı1net bulmuş lakin 
lt!'ini birbirine çırparak hc.ykır<l1:\ yin. Uen hayvana iyi bakarım, lkisi Münihli, diğer ikisi de Vi-ı arkadaş şiddetli bir fırhnaya da kar dinmemişti. Buna rağmen dört 

- Dak bak ağabey. bebek kol-
1 

Merak etmesin. Yarın da yine ba- yanalı dört delikanlı, bu ana ka- tutulmuşlar ve bir müddet olduk- arkadaş diğer bir buz yamacını 
!arını oynatıyor. Acaba bu bebek llR misafir gelirsiniz. Hem Cimi dar hiçbir kimsenin tırmanmaya ları ycrd& kalmışlardır. Yme bu daha tırmanmaya muvaffak ol
inırgıılu mu?.. : gCı!"OrsUnUz, hem de size üç dev- muvaffak olamadığından dolayı tnrada dört arkada.,tan Viyanalı muşlar ve tamam öğle u~tü dôrt 

Kardeşimin bu sorgu"una ihti- den bahsederim. "Tırmanılmaz,, ve tırmanmaya te- (Kaeparok) dağdan yuvarıanan arkadaştan Müııihli Heikmeier ilk 
yar komşumuz cevap verdi: 1 DoğruQu Ali paşanın bahçe.sin- •ebbüs eden bırç<ık kişilerin ölü- bir kaya parçasile elinden yaralan defa olmak i.lzere "Yamyam,, te-l 

- O l>ebek kurgulu değil lnzım. ! de gördüğüm oyuncaklar pek ho- müne sebep olduğ•ı için de "Yam- mıstır. pesine ayak basmaya ınuvaffak 
t;eJin de size onun ne ~·aptığını 1 ~uma gitmişti ama devler bir tür- yam,, lakabı veriJnıiş olan, meş- Maama!ili oldukça ağır olan b'a olmuştur. Dört arkadat tepi!ye var 
rostereyim. I lU aklımdan çıkmıyordu. Anlıyor- bur Liger tepesinin şimal yamacı- yaraya rağmen dört arkadaş far- dıkları zanı~n o kadar yorıun idi

:\finnncık .kulübeye :rakla-1tık. I dum ki, iyi kalbli ihtiyar asker nı tırmanmaya muvaffak olmuş- mannıakt..a devam etmişler, he- ler ve kar fırtmuı da o deNce 
Komşumuz kuliibenin damını ye- hem bizi eğiendirmek, hem de eğ- lardı. men hemen dümdüz, buzlu bir ya- şiddetli idi ki kArda bir oyuk vü-
rinden çıkardı ve bize: lendirerek bize biı çok ~eyler öğret Dağcılık meraklıları arasında rnacı aı;ıım,lar ve geceyi uçurumun cuda getirmi,ıer ve dö:.-dS birbiri-

- İçine bnkın !. dedi. mek istiyornu. ~Iesela o gün bize. büyük bir alika uyandırmış olan kenarında dar bir çıkıntıda geçir- ne sokulan.k batt&Diyelerine iyice 
Bir :;az t~ııekesi bü;,·:'.klüğiincle sn ve ye~ dej'trmeıılerinin nasıl işlP bu cesurane teşebbüs ağustos ayı mi~Jerdir. Bu sırada şiddetli bir sarılmı.t bir halde uzun mlidd•t 

olaıı bu minimini binam içi1tde diklerini gösteı·m!ş ve bunları iyi- başında başarılmış ve o zamanlar kar tipiei ve fırtınası ortalığı, ka- istirahat etmok mooburiy•tiftde 
üstiiste konulrıuş üstleri clüz. et - 1 ce belletn~işti. Rüzgarlıı işliyen bir kısa telgraf havadisi olarak bilttin sıp kavuruyor<lu. Pazar sabahı fır- kalmışlardır. 
rafları yuvn:·lak iki taş \'ardı. Bi- tahtn bc!ıcğin e-lle işliyen bir tu . 
nan.:ı ynn tarafında vaı.ıır ç11rkı- lumha gibi su çektiğini de gözle-
r.a bcııziycıı J;ir tekerlek, min~ mi- rirnizle görmüştlik. ı 
rıi su :tkıntısı ile muttasıl dönü- O allşanı evde babama komşu-
yc.du. muzun bai~ÇCl!inde gördüğümüz 

1(c;mşumu7.: şeyler! Rnlattım. O da memnun ol-
- - Cfö·diımiz ya çocukla1·! nedi . du ve ertesi gilntl ihtiyar askerin 

tahta l>e.Lt>~!n kolla"ını rüzgar çc-1 anlatmayı vaa<letliği üç dev hika
vfr:.r~ r ve kollar döndükçe su çc- yeı:ini düş.üne diisline vataklarımı-
~i!ıyor • Tahta bebek rilz - za girdik . 
P,'arla i.~liyen mini ınini bir tulum- "Arkasını ırelecek haftaki ço-
b.,,c!ır. '!'tılumlrncla?ı. çıkan su da şu cuk aayfamızda bulacaksınız •. ,, 

1. inci teşrin bilmecesi 

--t--t·_J 

_ Y0uK.an~n P.yşe:, fatma, Nuriye ve Emine isminde dört ta~e 
hizmetç; gorüyorsunuz. Bunlardan birisinin kovası devrilmiştir!. 
Her hizmet\iden kendi kovas·ın kadar bir çizgi uzanmaktadır 
Bu çizgi~: takip ederek devrilen kovanın hangi hizmetçiye ait 
olduğunn htılunuz. Kovanın sahibini bulan küçük okuyucuları· 
nuza unları memnun edecek hediycltr dağıtacağız. 
v-.,-..,V'V'VVVV'V'VV~~,'V'V'o-~~ 
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dar!ardan k.,çmın P.vli, :k..llçı •• :1 

bet.Ar ..-a}·a dul olduğudur. 
Bt.a-nn A vn1pada ya hlc; evlen

mt'mi.ş veyııhut eşleri ölmtif]o hfl
kOmd•t'lar şunhı.rd1r: 

Belçika kı'alı Leopold (eşi Ol
mü~iilr), Yun.anistan kralı Yorgi 
(bekardır), Lınten.ştayn prensi 
Fl'ansuva (bAkardır). llfona ko 
prensi Lui (l:ıeHraıt·) , .R.umftnya 
kralı K:uol (~inde•ı aynlrnışiır). 

Yugoalavya kralı Pirer (henilz 
~ocuktur), hveç kralı Gü-.t•v , e~i 
ölma,rnı·J. 

HUk!ımclar eşi oldukları ıçın 

kl'•i~t unvamm taşıyan t..:-lı ka

dınlu da şunlardır: 
hag1!tere kraliçesi Eliz1'hct, 

Bttlg&riı\an kr~lİ<;<eeJ ~1 Rri, Dani
marka l<ra!lçc>.si ... ı~ıcıt11ndrin. hııl
ya i<raiiQMi Elem\, !'\orvcç kral1· 
çeai :M1.ud, Feıemenk hükOnıtiar 

n kraliç~i Vilhelmin. Arnavtıt.. 

lult krııJiçesi .J~raldir.. Ltik!lem
burg p:-enseai Şarlot kraHık Vl!ya 

imparatorluk ola11khın halde <1on
raları inlul!p ıeçirt-rek cumhuri
fM olan voya ortad..n kAlkan 
nı~rul&k~tı&r de ~unl~ Ni:r • 

Tllrlôye, !dmınıya, A\ u.t .. rya, 
8avfyera, İapaııyn, Karsd~R. Por· 
tekiz, Rusya, Sak onys, Vi'li em· 
berg, Alnıanyachı ki bııUın bliyül< 
l>ükalıklar ve DUkalıklar. 

ARNAVUTLUK KRAl.LIGl 
HAKKINDA YENl BiLGiLER 

'Arnavutluk 1913 yı1ına ka<İR\ 

Osmanlı imparatM·hıgıınun bi··kaç 
vilayetini teşkil eden bir ulkcd!r. 
Haikan haı·binden :1onrn mi.i~t:ü.il 

tıir d~vlet haline gt!mıştir. Mcs!l· 
hai sathiyesi (8C5 il•) kilometre 
murabbaı, niifo!;,ı (81 i<lO) dtir. 
Payitahtı Tirana ~ehridfr. 

Arnavutluk hllk ~ın et:nin hudut
ları (1921) yılında ttı•hil r-dilı:ıiş 

'ı'e bu hiikOmtıt ( 928) yıl:nclan 

eonra krallık olmuştur. Hlik:h.1dA-.. 
rı rnaj este birinci Zogud ur. 

Majeste Zogu 1894 yıhnd~ doğ~ 

(!)3~) .vıh 

lında ölmiişiitr. Va!dt1.ı11 Amerikalı 

t<li. Macar Koııluntın \'ehtı üuri

ne bfr Franııız n h 't.i ile evlenmtş
tir 

f1i,rctmcn 
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Sayfa: 8 

Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
Ne kadar devam etti... Bu şe

kilde ne kadar bekledik? .. Bilmi
yorum. Fakat o; evvela kıpkırmı
zı olan çehresi gittil<çe sarararak 
titriye titriye doğruldu ve yanım- Tefrika No: 14 
dan çekildi. Yüzüme bakmağa u- •~w.- '""'''"' -.- ·v . . ... v ,,.~ Nll'•'J.il·.A ....... v.v..vJ..v.A. ·J..4.;..J..~.-,,.., .... ~. ., 

tanıyor, titrek dudakları arasın-

dan çok zayıf bir se•le af dileni
yor, özür beyan ediyor, yalvarı

yordu ... 
- Affedersiniz Seniha hanım! 

Hiç böyle olsun i•temezdim. Fa
kat.. Tahammülüm tükendi... Hem 
onu siz tükettiniz. Sonra bu hali
niz ... Bu çıplaklığınız ... Kimde sa
bır ve tahammül bırakır ki ... 

Ben henüz kendime geliyor ve 
geldikçe de kızmağa başlıyordum. 
Yüzümü bir alev sarmış gibi yanı
yordu. Onun ihtiyar, sünepe ha
lini gördükçe, incir çekirdeği dol
durmıyacak k"dar boş ve m nasız 
özürlerle af talep ettiğini i~ittikçe 
bütün bütii!l nefretle kabaran içim. 
bir i5yanla taşıyordu. Bu vaziyet
te bu sahne içinde daha fazla kal
dıkça .. daha çok sinirlenecek ve 
hasta olacaktım. Onun için sert bir 
se1le haykırdım: 

- Şahmı \'eriniz ve çabuk be
ni annemin yanına götürünüz. 

Bir köpek itaatiyle hemen ko
şarak attığı yerden şa\ıma aldı ve 
arkama koymak istedi. Elinden 
hiddetle çekip aldım ve kendim sa 
rındım .. l\Iavi gözleri korkak kor
kak kırpılarak donuk fersiz bir 
bakışla gözlerime döndü-

- Beni affetmiyor musunuz. 
Seniha hanım! 

- Hiç bir şey bilmiyorum. Hay 
di çabuk beni götürün. 

- Peki .. Gidelim. Mantonuz 
\'e şapkanız aşağıda. İnelim de sizi 
ıti.\·direyim. 

Hemen fırladı kapıya doğl'll gi
ierek açtı ve orada bekledi. Ben 
önde, o arkada ağır ağır a'}Jlğıya 

indik. Büyük dış taşlıkta bir çiviye 
a<ılmış. gayet şık ve tatlı bal reıık
li bir kürk manto ile, çok iyi cin!'.
ten ufak bir ~iyah şapuka a'lllı du
ruyordu. Daha merdivende iken 
bunlar bo~ ta.,lıkta insanın gözüne 
çarpıyordu. l\Ieh:net bey hemen 
yanımdan geçerek onlara doğru 

gitti ve büyük bir itina ile &'Ilı 

oldukları yerde alıp bana doğl·u 

getirirken: 

- t~te dedi. Şapkanızla man-
ton uz. 

Gayri ihtiyari uzanan ellerim 
mantonun yumuşak ve muntazam 
tüyleri üzerinde dolaştı .. Bu güzel 
·?"Y !ere hayran hayran , ve biraz 
da şaşkın bir gö7.Je bakarak: 

- Na.ıl? dedim. Benim mi?. 
Fakat bunlar benim değil ki. 

O; biraz korkak ve biraz da 
müstehzi bir gülüşle: 

- Hayır .. Sizin dedi. Daha bu 
'8bah aldım, getirdim. 

- Bana mı aldınız?. Siz; mi? .. 
- Evet Seniha hanım.. Nasıl 

beğendiniz mi?. 

Bu husustaki planı gayet basit 
Şehri ani bir surette ele geçirmek 
maksadile yandan doiru Akbaya 
inmek ve bLı suretle isyan halin
deki Arapların İngiliz kumandan
larla iltisak peyda etmeleri içi
n kendilerine Jizım olan Suriye 
ve Filistinin fethi ile uğraşan sağ

cenah İngiliz ordusuna bir hücum 
krasına Osmanlıları tahrik etmek
ti. 

Planı sade idi: yan taraf lan 
hücuma geçerek Akabayı ansızın 

almak istiyordu. Akaba ona lazım 
dı. Çünkü, Filistin ile Suriye mu -
zafferiyetlerini hazırlamağa uğ

ra~an İngiliz ordu<ıile Arapların 
yerleşme8i için rabıta merkezi an
uk Akaba olabılirdi. 

Yapacağı pek mühim bir şey 
değildi doğrusu.. Badiyelerde iki 
bin kilometre sürecek ufak bir ge. 
zinti .... 

La.vrens mayıs bidayetinde ya
ıuua bil' miktar un, oldukça mü -
fıJm miktarda mevaddı talıribiye 
f>tr de 20.000 İngiliz lir.ası oldu
kn hald• yola düzülüyor .• , 

- Çok beğendim doğnıo;u .. Te
şekkür ederim. Hem bunlar çok 
güzel çok bahalı şeyler herhalde. 

Mehmet bey hiçbir gurnr ve 
övünç duymadan, gayet tabii bir 
sesle: 

- İkisini yüz seksen liraya mal 
ettik Seniha!. 

Gözlerim fa 1 taşı gibi açılm~t· : 
- Ooo .. Çok bahalı ... ·e~·e bu 

kadar maRraf ettiniz benim için 
JIIe:O!llet bey!. Bunları ben na;al 
ödeyeceğim sonra? 

Yüzünde bir sevinç tebe -ümii 
dolaştı. Dudaklarını hafifçe büke
rek: 

- Çok kolay dedi. Sade bir 
sözle .. Bir çift kelime ile. 

- Nasıl.. Bir çift sllz.]e mi?. 
Alay mı ediyorsunuz?. 

- Hayır Seniha hamm .. Rilal<is 
gayet c'ddi söylüyorum. Bir çift 
sözle. 

- Ne imiş bu!. Söyleyin de ba
ri öğreneyim?. 

Büyük bir endi~e ve kabul ede
ceğimden büyük bir tereddüt ve 
ümitsizlik duylıyormuş gibi merak 
lı meraklı yüzüme baktı. 

- Beni dedi .. Affettiğinizi söy
lemekle .. 

Birdenbire duraladım. Bir anda 
bütün vukuat gözlerimin önünden 
bir sinema şeridi gibi geldi geçti. 
Hissiyatımdaki bütün menfi ve 
mü•bet hamleler yekdiğerine ka
rışarak birkaç saniye kendi içim
de d dindim ve der]ul af etmeye 
karar >ererek: 

- Evet .. dedim. Si:ı:i affettim 
Mehmet bey!. 

Büyük bir tees:ıür ve merak için 
de beklediği sö7.lerimin tam kendi 
istediği şekilde ~öylendiğini i. itin 
ce yüzü öyle ışıklandı, mavi ıröz
lerinin içi öyle a~·clınlandı ki: Bu 
sevincini gizlenıeğ" lilzum görme 
di bile .. 

- Beni büyük bir üzüntOden 
kurtardınız Seniha hanım!. Çok 
teşekkür ederim. Haydi şimdi gi
yinin de çıkalım. olmaz mı~. 

Olmaz mı? .. 
Hemen o kıyafet ü<tüne, Meh

met beyin tuttuğu mantomu geçi
riverdim. Yine onun verdiği ufak 
tarakla başımı şöyle bir düzeltip 
tuttuğu minimini aynaya bakarak 
şapukamı da başıma geçirdim. Ben 
henüz çoraplarımı düzeltirken ka
pıya çıkmış oluan Mehmet bey es 
lendi: 

- İşte tam vaktinde Cemı<l de 
e-eldi. 

Hakikaten otomobilin sesini 
duymuşium. Ve biraz sonra Cemal 
ağabeyi de göründü. Benl o kıya-

Kafile ilk önce serinlikten i ti
fade etmek maksadile ııeceleri yol 
alıp ııündüzleri Mirah.at ediyordu. 
Çünkü sıcak tahammill edilmiye • 
cek kadar fiddetli idi. Lavrens: 
tekrar sıtma nöbetleri tutarak vü
eudünün her tarafı kaşıntı ve si -
vilcelerle doldu. _ Te tahammülfer
sa, ne işkenceli s~yahatti bu!... 

Çölde ilerlerken bir aralık u
zaktan kendilerine doğru önünde 
iki atlı bulunan bir kafile geliyor
du. DL,man mı, do t mu? Hayır, 
bunlar dost ve hem de Lanen ile 

pek az bir zaman içinde can ci
ğer dost olan Ne>komb ile Horuby 

idi. Demiryolu ve köprüleri uçur
makta devam ederek yine lıu mak 
satla yola çıkmı~lardı, işlerine de
vam edıyorlardı. 

Pek azaplı olduğu her halinden 
belli bu seyahat insanlar kadar 

hayvanlara da zahmet vermeğe 
başlamıştı. Develer uyuza tutnl -
mu~. Kaşınıp duruyorlardı. Her ne 
ise demiryol:.ı batlanna vasıl ol -
du lar. Lavrens işe başladı. Hemen 
hemen delilik derecesinde bir şid-
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fet ile süzerek ve manalı bir gü
lüm~eme ile: 

- Ne k&dıu da yakıııtı. G ille 
güle eskit Seniha t. Hakikaten g'il

zel şeylermiş .. Maamafih güzele 
ne ya~maz. öyle değil mi amca 
bey!. 

i\Iehmet bey bu sözlere sade gül 
mekle cevap vererek: 

- Haydi Seniha hanım .• Çıka
lım dedi. 

Birkaç dakika sonra Sultanah
metteki küçük parkların karşısın 
da büyük merdh-enli güzel bir 
evin önünde durduk. 

::lfehmet bey kapıyı açıp aşağı
ya inerken bir elini bana uzatı~·or 
diğer elile de evi işaret ederek: 

- İ~te burası .. diyordu. 
Bihterle Behna .. Kapıya kadar 

ko1uşup beni karşıladılar. Daha 
sonra annem de merdi\·en ba~ında 
durmuş beni tepeden tırnağa ka
dar süzüyordu. 

- Gördünüz mü Mehmet bey!. 
Güzele ne yakışmaz, büsbütün 

kraliçelere döndü değil mi?. 
- Tabii hanımefendi.. Tabii 

efendim. Allah bağışlasın. Güzel 
de söz mü? Kraliçeler bile hayran 
olurlar böyle'<ine. 

Ben neden'e; bu sözlerden hem 
bir iftihar ve gurur duyuyor .. Hem 
de içimin bir garip ezgi ile üzüldü
ğünü hi. o;ediyordum. 

Böyle konuşa konuşa yukarıya 

çıkıldı. E.;;yalar .. E'·in içinde dar
ına d"ğınık; yal!lız yukarıda bir 

oda haz;ırlanmış, adeta bir düğün 
oda~ı kadar zarif ve özenişli. 

Annem odanın kapısını açıp da 

kenara çekilince .. Hepimiz dur
duk içeriye bakmağa başladık: 

- Bura•ı işte .. i\Iehmet Beyin, 
od"aı. Nasıl efendim. Beğendiniz 

mi?. l(aryolan1zı mahsus böyle al
dım ld .. Kapı açık da olsa dışarı- ! 

dan rüzgar alma~ın. siper olsun 

1 
diye. 

~Iehmet bey güldü: 
Te*ekkür ederim .. Ben rüz

gardan değil; gözden korkarım 

hanımefendiciğim!. 

(Sonu var) 

Niğde hükumet konağı 
Niğde, (Husu•i) .:._ Hüku 

met konağımız e•aslı bir şekilde 

tamir olunarak göz; alıcı bir güzel
liğe konulmuştur. 

Belediyede, clıı,·arlarından su
lar sızmağa başhyan Gökgöl ben
dini tamire karar vermiştir. 

Bıırsad:ı bayram haı:ırlığı 
Bur:<a, (Hususi) - On beşiuci 

Cumhuriyet bayramımızın muhte
şem bir şekilde kııtlanma<ı için 
hazırlıklar büyük bir hızla de -
vam etmektedir. 

Şehrimizin muhtelif .emtlerin
de büyük taklar kurulacaktır. 

Aynca Atatürk anıtı da bir ha
vuz içine alınacaktır. 

Yazan : LEON BOUSSARD 
det ve hırs ile demiryollarını tahri
be, telgraf tellerini ke•nıeğe ve 
direkleri söktürüp çıkartmağa 

ba !adı. 
Bu şekilde ta:ıribata devam e

derek aldıkla ı yol ile El Hul'a 
vasıl oldular. Bu memleket şimdi
ye kadar gördüklerinin en berba
dı ... Kum ile karışık e•en yakıcı 
bir rlizgir elleri yüzü çatlatıyor
du .. Boğazı kuruyan Lavrensin san 
cılardan istırabı tahammfil edil -
mez bir hale gelmişti. 

Bu kadar büyük istırnplar kar
.ısında bile Lavren sahralara, kum 
!ara kavuşmanın verdiği. sarhoş -
lukla bu yakıcı, kuru havayı san
ki biltün vüeudüne geçirmek ister-

-

Şatodaki Haya ·et! .. 
Çok eski bir asilzade ailesine 

mensup olan İskoçyalı Duglas 
Makbet'in İnverne3 civarında ve 
geceleri içinde h.ayal ve cadılar do
laşan üç tane şatosu vardı. İskoç)'& 
da şato.u olup da bu şatoda hayal
ler bulunmazsa katiyen şato sayıl
maz tarihi bile olsa hiç rağbet gör
mezdi. 

Duglas şatosundaki cadılardan 
pek memnun idi. Çünkü daha şa
toya yakla~mamış iken bile her
kes uzaktan şıkırdıyan zincirleri 
duyar, şatonun etrafındaki t:ırasta 
beyaz kefenleriyle dolaşan cadılar 
meraklıların gözlerinden kaçmaz
dı. Pek de te-rbiyeli ve yol, iz bilen 
cinsinden idi Duglas,n cadıları ... 
Biribirlerile rekabet etmemek için 
olsa gerek. Katiyen hep bir arada 
dolaşmazlar, meydana çıkmazlar 
her akşam yalnız bir cadı şatodaki 
mevcudiyetini sakinlere ve hariçte 
kilere bildirirdi. 

Şato civarındaki herkes hkoç
yada cadılara, perilere, hayallere 
ait birçok hikayeler, efsaneler işit
tikleri için, kims~nin korkmak ak
lına gelmezdi. Ye lakin, ziyaret
çiler olsun, asilzade İskoçyalının 
misafirleri olsun böyle manzara
lara pek ah~ık olmadıklarından 

korkarlardı. Bunbra da Sir Ducl'las 
sıkı sıkı teminat ,·eriri cadıların

nın in<anlara fonalık yapmıyan ta
kımdan olduğuna iııanclırmağa 

uğraşırdı. Vakıa, ziyaretçi Ye mi
safirler arasında e\'\'elce birkaç 
kişi korku ile öbiir dünyayı bo)·ia
mu,sa da buna sebep, cadtl•rın 

münasebetsizliği Yeya taskınlığı 
değil, o ölen biçarelerin pek daya
nık"1z, yufka yürekli olmaları idi. 

Sir Dııgla• hem bö)·lp temiııat 

verir, bir yandan da misafil'lerine 
ce~aretlcri artması için me)htır İ•
ko~ viskisinden bol, bol ikram e
derdi. 

* Fırtına ve kasırganın bütün tn-
vernes havalisini ka.<ıp kaYurduğu 
bir akşam idi. Yağmur bardaktan 
boşanırcasına yağıyordu. Şinısek 

ve gök gürültüleri arasında :1Jısı -
zın, şatonun bahçe kapısındaki zi
lin hızlı, hızlı çalındığı duruldu. 
Biitü·n davetliler korku ile biribir-

kendi~inin bu gece burada rıisaf'r 
edilmesini ve kendisini tir tir titre
ten 13Jak eliıiselerinin değiştirilme 

sine müsaade istedi. 
İskoç misafirperverliği herkes

çe ma!Umdur. Ve beynelmilel 
meşhurdur. He!~ Duglas da bu 
şöhrete zerrece olsun halel getirmi 
yecek kadar memleketini sever o
lursa .... 

Binaenaleyh, Sir Duglas yaban 
cıya kim olduğunu bile sormaksı
zın, iki uşağım çağırarak misafiri 
leylak renkli odaya götürmelerini 
ve elbiselerini kurutmak için ken
disine yardım etmelerini emretti. 
Bundan sonra herkes uyumak üze 
re odalarına çekildiler. Fakat 
herkeste garip bir sıkıntı, üzüntü 
vardı. O aralık holdeki büyük sa
atin ağır ve ahenktar on tane dar
besi saatin yirmi iki olduğunu gös
teriyordu. 

İki saat sonra, tam gece yarı
sı, şatoda bir kükreme, şakırdama, 
değil bir diriyi muvakkat uyku -
dan ebedi uykuya varmış bir öliiyü 
dahi uyandıracak kadar şiddetli 
gürültüler duyulmağa başladı. 

.Bu gürültüye uyanan mi.afir
Jerden kadın !arın çeneleri biribiri
ne vuruyor erkeklerin i•e elleri a
yakları titriyordu. Her iki cins mi 
safirler de anc:ık şafak sökerken 
uykuya tekrar dalabilmişlerdi. Fa 
kat buna uyku değil kabus dense 
daha doğru... Çünkü gördükleri 
rüyalar onları savıklatacak kadar 
şiddeili idi. 

* El'tesi sabah ortalık, günlük 
güneşlik idi. Sanki geceki fıl'tına 
hiç vaki olmamış ... 

Öğleye kadar mi:.ıafirinin a~ağı 
ya inmediğini göl'en Sir Duglas İ;
koç ikr::ımcılığının ne olduğunu a -
dı meçhul misafirine göstermek 
kastiyle uşağı Bruce'yi misafirin 
kah.valtısı ile birlikte leylak renkli 
odaya gönderdi. Biraz sonra u
şak, dizleri titriycrek ,-e rengi Sir 
Duglasııı 3 şatofündaki gece h:ı~·al 
!erinin renginden daha sapsaJ'ı 

teker meker merdi\•enlerden ko
şarak aşağı indi. 

Fı'!l, rısıl efendisinin kulagınn 
bir şeyler söyliyerek yukarı çık

masını rica etti. Efendi, ıı~ak m.>r 

diveıılerclen tırmanarak yukarı k. 
ta ve gece mi«ı:ii:: niıı yattığı od.ı

ya geldiği zaman Sir Dugla< m:<:ı
finin karyola~ı dibinde ölü olank 
yattığını gördü. l:<ağıııa doiıı~n·k: 

- Ceplerini ara:;'tır Ilruc~ ... 
dedi. 

U~ak cesede ait ceketin i~ c>
binden henüz ıslak bir pasaport 
çıkardı. Dugla< beray; nıuaye!l·' 

bu pasaportu eline aldığı zam.ııı 

kısık bir ses çıkarmaktan k.-•ııd:ni 

alamadı. Çünkü. pasaıwrlta "'zı 
Iı isim, gece ziyaretc:i:·•inin n:e:-ılııır 

hırsız Fantoır . olduğunu n gec~ 

yarısı şatoda gezen hayallerin .;ı

kardığı gürültüle<'den ürkerek k•ır 
ku ile öldüğünü gösteriy'lnlu. ~,,_ 

sadüfün garip ci!,·e;i... Kimseler
den korkmıyan ve herk~·..:i kor:.C•ı

tan bu me~hur adam İskoç satnl:l
rındaki cadılardan korkmuş ,.c bu 
korku ile de yüreğine inmi•t•. 

Sir Dug]a<.; mi:-;afirler;nin ~ :tnı
na inmeden evvel, u~ağ"ıııa diln~

rek, demirci Tonıiyi derhal <:,fror
ma~ını emretti. 

'fomi geldiği zaman. f<knrya
da liç tane carlılı şato~·r. malik .'ir 
D. l\fakhet hiddetli bir sesle: 

- Bana bak Tonıi eledi. Ru~ün 
den tezi yok. Zineirlerini hirnz d.1-
ha ince cinsinden olanından :-:to(' •• 

Şimdi kullandıklarının sesi z;yade 
galiba .. Ölüm yaptıj;;ı zanı·ınLır 
hoşuma gitmivoı· ... Ren misaf'ı·lpri 
min ölmesini değ-il, sadece hafif 
tertip şöyle bir titr•nıeleriııi. koır

ktınıın tatlı heyecanına ka:>"lı'td

larını İ:..;ti,\·orum. anl:"ı.dın n11? ••• 
Hik8.ycci 

Gemlik h~şu'lt m:ic'lde'e'i 
Gemlik , (lfu-;u:-:.i) - (;..1 .ll· 

Jik kürf Pzi Y(' haYaF~inde ~t~n: .. 
miktarda, zeytin~eri tahrip pc{ı;-n 

Jıaserelerle nıiicadeleye balan 
nıışlıl'. 

furs'd'l bir cinayet 
Bursa. (llusu,i) - 17 ya~la 

rında Faik isminde bil· adanı Tah 
takaledc :ı5 yaşluında Sait ile i>iı 

meyhaneye giderek içki içerlel'k~n 
aralarında çıkan bir kayga neti
cesinde Faik lııçakla Saidi öld:ir
mü::-tür. 

Katil yakalanmış \'C tahkikat .. 
başlanmıştır. 

lerine baktılar. Böyle havada so- =========================-----
kağa çıkıp buralara gelmek ce5a-
retini kim göstere bilirdi~ 

Beş dakika sonra odaya üze
rinden şıkır, .,ıkır yağmur sızan bi
ri girdi. Orada bulunanlardan af 
talep ederek, başına gelenleri an
latmağıı koyuldu. Otomolıili şa

todan yüz metre kadar ileride bir 
yerde pan yapmış yağmurdan 

karburatör bozulmuş ve otomobili
nin içi dahi yağmurla dolmuştu. 
Bu \•ıı.ziyette ne ileri ve ne de geri 
gitmek imkanını bulamadığı için 
şatoya iltica ettiğini, mümkünse 

r efrika No: 13 

miş gibi derin derin teneffüs et -
mek isti:·ordu. Garip ve acaip a -
dam ... 

-Hafif e•en rılzgarla hararet -
ten bembeyaz bir çarşaf haline 
gelen gökyüzüne baktıkça gilzleri 

doluyor, dini, mezhebi adeti ve 
ırkı ayrı olan yanındaki arkadaş -
!arından biraz uzaklaşıp yalnız 

kalınca derin derin ağlıyor bu su
retle biraz gerilen sinirleri yatı~ı -
yordu. 

Ayni zamanda gıriştiği bu bü
yük maceranın azametini göz önün 
de canlandırarak sonuna kadar mu 
vaffakiyetle gidip gidemiyeceği

ni kendi kendine soruyordu. 
Çocukluk ve ilk gençlik çağı -

Baş, Diş, Nezle, 
nnralji, lnrıklı.k Te bütl\a 

• -
1cıbııub (Ünde 3 

nın bütün hülya ve rüyaları haki
kat olmuş şarkın b-ütün zevkini 
en derinliklere kadar tadabilmiş 

daha da tadacağından şüphe et -
miyordu. 

Şark sevgisi bu adamda öyle 
bir iptila, bir hastalık haline gel
mişti ki, bazau içinde şimdi yaşa
dığı muhite büsbütün kapılarak 

kim olduğunu, ne yaphğını unutup 
hakiki biı· Arap bir Badiye çocu
ğu haline gelmemek yani dinini, 
milletini unutmamak için iradesi
ni azami şekilde kullanırdı. 

Şimdi kuyuların bulunduğu 

yerlere doğru yol almL~lardı. 
Suriye Badiyesi ile Cebel Şa

marı biribirinden ayıran kum tepe
cikleri! .... 

Lavrens de yol arkadaşları gi

bi davranarak bir kuyuya geldik -
!eri zaman öbürüne gidinciye ka
dar kendine liizım olacak suyu bir 

hamlede içmeğe alışmıştır. 
l\fütecessis huyu her şeyi bil -

me k, öğrenmek taraftarı olduğu i
çin seyahat ettikleri müddetçe, 
Faysalın resmen murahha•ları o-

Grip, Ronıatizma 
•i'rılarınıu derhal keser. 

ka,e alınabilir. - • 

lan Suriyeli Nesip ve Zeki ile in -
ceden inceye koncşarak Suri~·e hal 
kının ahlfık ve zihniyeti hakkında 

epeyce malumat ediıımişti. 

On dokuz gün süren bir ~·olcu
luktan sonra, en nihayet Ho,·pyta

ların kampına vasıl olmuşl::ıl'dı. 

Yemeğe, içmeğe adeliı hasret 

kalan bu kafile için burada veri
len ziyafetlerin haddi lıe$abı ;·ok
tu. Kuzu dolmaları envaı türlü tat
lı, tuzlu nefis yemekler .. 

Arkadaşların•n hemen hep;;i 
Şam üzerine yürümek taraftarı ol
duğ uiçin La\'l'eıı> Şama dei(il e«
vela Akalıaya hücum ile burasını 
elde etmek liizıı11 olduğu hakkın

da onları ikna eclinciye kadar ak
la karayı seçti. 

Haziran iptidasıııda, Azrak il• 
Arfaja arasında bulunan • "ebka 
,·ardıklan zaman La\·rens yalnız 

başına epeyce tehlike;i b.ılı.;nan 

bir seyahate karar vererek g!zlicı 
Suriye şimaline kadar uzanıp ora. 
Jarı tetkik ve istil.:.~:ıf için yola çık-
ma2:a hazırlandı. (Sonu var} 
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SPO • • Kitapl r Arasında : 
rada fark var 

(Baştarafı 4 cil sayfada) 

İki takımın şu şekillerde çıkmak 

ihtimali vardır: 

Fransada 
Müstakil Resim 

f 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
f asıal mahimat isterseniz İ&minizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
ltünge &aatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili., rumuzuna. b i?' mektup 
ya-ı:arak müracaat edin. Mufaaaal ve hususi cevap için 6 kuru~luk pul 
Hiı.ve edilmelidir. 

Galatasaray: Sacit - Lütfi, Ad-
nan - Ekrem, Reeli, Celal - Xecclet, Çeviren : 
Süleyman, Salim, Eşfak, Bülent. Ahmet Mühip ve Cahit Sıtkı 

Süleymaniye: Muvaffak - Ru-
1 

Güzel Sanatlar Akademesi ta-
ki, Ilürhan - İbrahim, İbrahim, N'a-

1 
rafından bir ay evvel birinci cildi 

' "'; - :lnuf, Muzaffer. Daniş, Ned- neşrecllen ''F'ransada miistakil re- ' 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri taraf .ndan 
taklit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilha sa co
cuk ciltleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici bic
bir madde bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUD AS NI 
Şişman vilcutl\i yaşlı k~mseler ele kullanmaktadırlar. Ylıcudün ihti
\'alarında ve kolluk altlarmm pişkiıılcrine karşı bundan daha 

müe;:sir bir pudra henüz ke fenilmemiştir. Rumuza da cevap verilebilir. 

Akif Gürman : 
Tabiaten metinsiniz. Bünyeniz 

ka\'iclir. Hulüsi ni~ et sahibi olduğu 

1 
nuzdan hayatınızda mü.kilflt ç.ek

; mez iniz. Açık yürekli ve azim Ye 
meram snhilıisiniz. Hiddet ve key
fi harekete tabisiniz. Do~t seçi -
minde aldanırsınız. Sevdikleriniz 
nadirdir. Sanal ve ticarette mu
vaffak olursunuz. Yalnız paraya 
ehemmiyet vermez iniz. Zevkü ~·a
taya meyJiniz vardır. Zevceniz uy l 
sal ise sizin kendisine sadakatiniz 
vardır. Talihiniz yaverdir. Fakat 
şu tavsiyelerime riayet ederseniz 
ebedi bahtiyar olur unuz. 

1 - Fazla yiyip içmeyiniz. Fa
kat uyumakla asabınızı tec;ıkin edi
niz. 

2 - Zihninizi yoracak ka<lar 
fikren çalışmayınız. 

3 - Asabınıza dokunan hiddet, 
tehevvürdcn sakınırız. İşret kati -
yen. 

Halit Ak Tuna 
Ankara: 

Müdekkik fikre maliksiniz. 
Hassas olmakla seriülinfialsiniz. 
Hemen hiddetlenirsiniz. Ve bu yüz 
den dostlarınızla bozuşursunuz .. 
Çalışkan olduğunuz gibi maiyeti • 
nız. Seyahati seversiniz. 
nizc ele insaflı muamele yapar ı -

Se\'meğe miisait, _ sevilmeğe 
layıksınız. Ancak kuifançhğınız 
pek fazladır. Bunu terke çalışınız. 

Fakat hercai tabiatli olduğu
nuzdan zevkiniz geçicidir. Yalnız 
iyi bir zevceye malik olursanız, siz 
de iyi bir koca olursunuz. Çok i!'!
lere <lalnıayınız. Alemi ticarette 
muvaffakiyetiniz pek azdır. Size 
tav·iyem: 

1 - Mahzun ve kederli kimc;e
lere sert davranmayın. 

2 - ArkadaşlaTınızın ho';'unn 
gitmiyecek şeyleri söylemeyin. 

3 - Sıkı dost! uktnn sakmın. 
Ahvali sıhhiyeniz, pek miitehav

rildir. Kfıh iyi kah fenadır. Doğdu
ğunuz ay icabı mevsim itibarile ak 
ciğeriniz zayıfdır. Daima yünlii el
bise giymeli, yağmurlu hava za -
rardıı-. Fakat mirleniz kavi oldu
ğundan hazmı mükemmeldir. Has
talığa tahammülünüz vardır. Bi • 
naenaleyh tedabiri sıhbiyenize ri
ayet etmek şartile iyi ıbir hayat ge
çirirsiniz. 

Hatice - Bakırköy : 

ret, Raif. sim,. eıs~rinin ikinci ve son cildi de 
sınız .. Sevmekle beraber sevilmek 
i tersiniz. Namu lu olduğunuz i~in 
kusurlarınızı teliifi edersiniz. A -

Güneş - İstanbul spor satışa çıkarılmtştır. Onu dı•g .. er ad"ı ( Talk Pudra) ları' le Eser dilimize selis bir türkçe 
Stad: Taksim \'e aslına sadık bir şekilde memle-

sabi olduğunuzdan çabuk mütees
sir oluyorsunuz. A.,kınız son <lere
ce saf ve ciddidir. Sizin en büyük 
i tidadımz ticaret sahasıdır. 

Hakem: Ahmet Adem <K. P.> karıştırmayınız kefimizin iki genç şairi Ahmet Mu- • 
Glineş takımı henüz formunu 

bulmuş delildi~ Bilhassa eski ve hip ve Cahit Sıtkı ~rafından çev- ı~-~~~~~~~-~~~~~~~~~··~~~~~-~••1 

Sıhhatiniz: zahiren zayıf, na
hif iseniz de pek kavisinizdir. O 
derece ki, ara sıra geçireceğiniz 

raha~ızlıkların ehemmiyeti bile 
olmıyacnk. Şimdi gerek sıhhatiniz 
için ve gerekse hayatta muvaffak ı 
olmanız için size şunları tavsiye e
diyorum. Djkkat ve riayet ederse
niz talihiniz yaver olduğundan bah ı 
tiyar olursunuz . 

rilmiştir. ı d 
meşhur forvet hatb bu haftalar İkinci cild Matisse'clen Legoıı- N f v k A 1 t• 
pek sallaparti oynamaktadır. zac'e kadar bütün sanatkarları ih- a ıa e a e ın en : 

Güneş geçen sene yaptığı ilk tiva ediyor, nıiıtercimler, m.emle -
lik maçında lstanbulsporla berabe ketimizin resim kültürüne ciddi bi,r 
re kalmıştır. İstanbubporun birin- ihtiyacı olduğunu takdir ederek 1 - Ankara Devlet mahalle inde yapılacak sulama işleri işletme 

Eksiltmeye konulan iş: 

ci kümenin en iktıdarlı takımı olu- Fransaınn biiyi.ık regiın münekkidi merkez binası keşif bedeli (219 3:~7) lira (41) kuruştur. 
şu baştanaşağı geııç ye mütesanit Adolphe llasler, ve Charles Kuııt- 2 - Eksiltme !) - 11 - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü sa-
O)'tıncular<lan m Urekkep bul un uşu 

ler bu eserini tercih etmekle cid- at (] 6) de Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğü su elksiltme komis 
Güneşe ayni tehlikeyi geçirtebilir. 

elen büyük bir iı;abet göstermiş - yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. Genç ve enerjik spor t.akımı son i-
ki maçında çıkardığı güzel oyun - !erdir. _ . . 8 - İstekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele proje i, bayındırlık 

ı "Fran ada mustakıl resım,, yal- ı · . 1 t . f A t · l · (lO) ı· (97) k 
ı - Sıhhatiniz için hıfzıc:sıh -ı 

haya riayet. 

larla i. tik bal için de çok şey er 
1 

A 

1 
. d d y • 1 ışlerı gene şar namesı, ennı şar name ve proJe erı ıra u-

G nız "ransa sanat a emın e egı, k b· ı· d S 1 U l\s"d .. l"- .. d ı b'I' ı va.adediyor. Eğer üneş son maç- b··t" d" d b .. "k k' 1 ruş mu ·a ı ın e u ar mum ıu ur ugun en a a ı ır er. u un unya n uyu a ı.:- er yap-
larındaki muv.affakiyetsiz oyunla- mı tır; asrımızın en ilmi ve en bi- .f - Eksiltmeye girebilmek içiç istekliler (12 217) liralık mu\'ak-

2. - M. iişkül. zamanlarınızda hi-ı rını tekrarla 1. S. kars, ı beraberlik ., i - d k' .. 
1 1 t ü tm k tnraf bir etüd eseri olduğunu bü- kat teminat \'ermesi ve eksiltmenin yapı acagı gün en en az se ız gun 
e ı vesaı e m r~.ca.at e eme. . . olmasa bile çok az bir galibiyet 

3 - Vereceğımz herhangı bır • şansları olacaktır. yük sanat filemi miintesipleri sa- evvel ellerinde bulunan bütlin vesikalarla birlikte bir istida ile veka-
sözden katiyen döııtmemek fakat Takımların kadrosu: nat namına eserin seçiminden ve lete miiracaat ederek bu işe mahsus olmak ilzcre vesika almnlaı·ı ve bu 
düşünmeden de söz vermeyin. Güneş: Cihat. Faruk, 11.ırahim, g?zel ~ercümesinden dola!.ı müte:- vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu 

Ş• M. - lzmir: Yusuf, Rıza, Ömer, SaJahattin, Ni-ı cımlerınc ne kadar muteşekkır lunmıyanlar eksiltmeye iı:ıtirak edemezler. 
isek memleket kültürüne hizmet t . . '. · · · ı tt 

Minimini Haticenin doğuş iti _ yazi, Melih, l\Turat, Rebii. . 'f d' b" .. k f 5 - steklılerın teklıf mektuplarını ıkıncı maddede yazı ı saa en 
ı b ı S . S . Al' etmeyı vazı e e men ve uyu e- 1 S U ,..s .. d" ıı· -0 kb rnltknbilin-bnrile bünyesi zayıf olacak ahvali stan u spor: aım, amı. ı, dakfırlıklara katlanarak bu eseri bir saat ev\•e ine kadar ular mum .m.u ur ıg ne ma uz 

sıhhiyesine ihtimam lazım. Bil - Enis, Hayri, Tarık, Bahri. Rıdvan, basan Güzel Sanatlar Akademisi- de vermeleri lazımdır. 
has;:a bağır<iaklarına itina ediniz.. Orhan, Seyfi, İsmet. ni de tebrik ederız, papiyekuşe ü- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. {4258) (7367) 

Pek erken asabi hal gösterecek bu Beşiktaş - T opkapı zerine nefis bir surette 'basılan ve 
na da meydan vermeyin teskine ça Stad: Şeref. 73 tane tabloyu ihtiva eden bu i- t b } c M •• dd • •ı• • d 
!ışın. Bu şekilde yetiştirebilirseniz Hakem: Tarık Özerengin (Sü) kinci cildin fiyah 125 kuruştur. Stan U • U eJUffiUml iğin en: 
ha~ .. as kalbe malik ve ze- Bu sene oldukça ar~mtı geçi - ==================== 
ki olacak tembelliğe istidadı faz- ren Beşiktaş kliibü Fenerbahçeye 
ladır; katiyen meydan vermeyin. karşı olmclaık beraberlik kazandı. 
Aksi takdirde hayati ataletle geçe- Bu beraberliğin verdiği nefse iti
cektir. mat ikinci hafta az kalsın 1stan -

Temiz yürekli, nazik olmakla bulspora takılmalarına sebep ola
bcraber mücessemi namus olacak- caktır. Siyah - Beyazlılar bu haf
tır. Yalnız tabı mizacı her zaman ta karşılarında Topkapıyı bula -
mfitehavvil olacak. Bazan şen La- caklnr ... Topkapı Suleymaniycıyi 
zan da mahzun bir hal alır. Cü - yendikten sonra Galatasaraya kar 
mert olacak. İfrat derecede olma- şı da ı:ok enerjik bir maç çıkardı. 
ması için küçükten alıştınnız. Hid- Ve az farkla mağlOp oldu. Buna 
det ve dargınlıkları çok sevmez. rağmen işi ciddi tuttukları takdir
Çiçeklerle musikiyi çok sevecek. de bu maçın yüzde doksan bir ih-

Mü tesııa bir cazibe ile herke- timalle ve farklı bir netice ile Re
se kendisini sevdircceği gibi ha ·- şiktaşın };hine biteceğini zannedi-
kikatcn se,·ilmeğc de layıktır. yoruz. Takımların çıkaracakları ı 

Talihi fevkalade yaverdir, her kadrolar: 
arzularına muvaffak olur şu favsi- Betiktat: l\'.r~ Ali, Nuri Faruk, 
yelerime dikkat edilirse 13 yaşla - Rifat, Bedii, }~eyzi, Hayati, Rıd -
rmda fevkalade bir bünye ve sıh- van, Nazım, Hakkı, Eşref. 
hate malik olacaktır. Topkapı: Abdülkadir, Semih, 1 

1 - Böbrek ve bağırsakları 

hastalığa müsaittir. Soğuk ıaldır -
mamağa dikkat edilmeli. 

2 - Muzır şişmanlık kabili -
yeti olduğundan fazla yemeğe dü
şecektir. Az yeclirmeğe ve çok uy
kuya alıştırınız. 

Osman Server 

Sabahattin, Hayri. Hakkı, Hamit, 
Yunus, Ziya, Saliihattin. Kamil, 
Tahsin .. şeklinde olması ihtimali 
fazladı .. 

HA-ZAN 

Trakya bisiklet turur 

İstanbul Ceza ve Tevkif evleri ihtiyacı için 31 - 5 - 93!> akşamma 
kadar satın alınacnk 300.000 kiJÖ ikinci nevi ekmek kap-ah zarf u;:u
lile ekısiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli (28.500) yirmi sekiz bin 

Bir adliyecimiz öldü beş yüz liradır. Muvakkat teminatı (2137) iki bin yüz otuz yedi lira 
(50) elli kuruştur. 

Asliye birinci ticaret mahke -
· d 1 ta b 1 dl' · İstekliler şartnameyi tatil gününden maada her gün saat 9 dan 

mesı azasın an s n u a ıyesı -
niıı değerli hakimlerinden Bay 12 ye kadar \"e 13 den 17 ye ka~ar .sirkeci.de . ~şıref endi ~okağında. 
Nazım geçen hafta ansızın hasta - 13 numarada Adliye Levazım claıresınde görebılırler. 
lanmış ve kaldırıldığı Alman has • ' Eksiltme 24 - 10 - 938 pazartesi günü saat 15 de Yeni postahl\
tahanesincle dün ölmüştür. ne arkac:ında Aşırefendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daiı-c-

1\Ierhumuıı ceııaze~i bugün İs- sinde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden 
tanbul adliyesi mensuplarının işti- bir saat evveline kadar İstanbul Adliye Levazım dairesinde toplanacak 
rakile kaldırılacaktır. 

Satınnlma komLyonu reisliğine numaralı· makbuz mukabilinde bizzat 
Ergani tahvilleri ikramiyesi 

Yüzde beş faizli ve ikramiyeli vermeleri veyahut dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve ismile ıaçık 
Ergani tahvillerinin ikramiye keşi- adresi ve hangi işe aid olduğu yazılması şartile ayııi saate kadar iadeli 
desi öbür gün saat onda, Merkez taahhütlü olmak üzere mektuplarını gönderilmesi ve ilan masrafınında 
Bankasında yapılacaktır. Keşide müteahhide aid bulunduğunu iHln olunur. (7155) 
de Maliye Vekaleti ve :\lerkez Ban 
kası mümessilleri de bulunacak, 
halktan mzu edenler ele keşidede 

bu 1 una bilecek 1 erdir. 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

Üsküdarlılar ekmekten şikayetçi 
Üsküdar lıavalisindeki fırıncı- Cinai Adet 

)ar birleşerek aralarında bir birlik Karyola 100 . 1400 
kurmuşlardı. Üsküdar ve Kuzgun-
cuk halkı, son zamanlarda bu ha- Battaniye l()'() / 825 

Resim malzemesi 18 kalem 363768 
\'alide ekmeklerin çok bozulduğun Yatak 100 1000 

Tutarı 

Lira 
tik teminat 

Lira K. 

105 
61 88 
~72 83 

Hadid ve cüretkiirsınız. Saf 
olduğunuz için hnyatmızı açıkça 
söylersiniz. Zarafeti sevmekle be- Üsküdar : 

Çanakkale, (llu"U i) - Trak
ya turuna çıktıklarını evvelce bil
dirdiğim Çanakkale bölge.;;i bisik
letçilerinden :Muharrem, Emin ve 
Ömer Gelibolu yolile dün şehrimi
ze dinç ve yorulmamış bir halele 

dan şikayet etmektedirler. Bu ci -
var halkı, belediye müracaat ede- Yorgan 100 450 

N evresim 700 600 

1400 
825 

3637 68 
1000 

450 
4200 
185 rnber müsrifsiniz. Betbaht kimse- Müthiş derecede inatçısınız bu 

lere merhamet etmeği seversiniz.. yüzden birçok zahmet ve meşak -
Aşk hususunda sevdiğiniz bir katlere maruz kalacaksınız. Cesur 

kimseyi ömrünüzlin sonuna kadar ve cür<?tkarsınız. Yalmz fazla li -
tecessüm ettirirsiniz. Fakat aşk ve 1rnytsız. Şen ve zevkü safayı se -
sevdada ekseriva aldanmış olursu- ver iniz. Arkadaşlarınız daima si
nuz. Tahayyütatmız hiç bir zaman zinle konuşmağı ve gezmeği arzu 

gelmişlerdir. 

Bu bisikletçilerimizi diğer spor 
cu arkadaşlar Maydos iskele.sinde 
karşılamışlardır. 

hakikate inkılap etmiyecektir. Bu ederler. Menfaatini ifrat derece- Kadir Aytaç 
yük kederlere mahkum gibisiniz.. de seversiniz. Geveze olduğunuz - ================== 

Kontorplakçılclnn di:elderi 
Kontrplakçılrın müracaatı ü

zerine İstanbula gönderilmiş olan 
sanayi müfettişlerinden Nurettin 
nizamname ve kontrplak sanayii 
kikatı neticesini bir raporla Vekfi
üzerinde tetkikler yapacak, tet -l 
Jete bildirecektir. Bundan sonra, · 
lüzum görüliirse. nizamnamenin 
bazı maddelerinde tadilat yapıl -
rnası mevzubahs olacakbr. 

Hayal ile uğraşmayımz. Böyle o- dan herkesin işine karışmak i~ter 
lursanız her zaman sadık ve müş- siniz. Siz iyi bir ev erkeği olur -
fik b"r kadın olursunuz. Gen:; yaş- sunuz. Miitehakkim ve hulüsi ni -
ta sevkitabiinize kapılmışsınız. !yi yetinizle kendinizi karınıza tanıt
bir validesinizdir. İtidah sever ve mak isterısiniz. Sanat ve ticarette 
tedbirli hareket edersiniz. Yaln~ istidadınız vardır. Sebat ve gayret. 
kocanızın lüzumundan fazla hü - le çalışır iseniz muvaffak olacak -
küm \ e nüfuzuna tahammül ede- ınız. Çunkü muhakemeniz kuvvet 
mezsiniz. Evinizin tanzim ve tez- li oldugundan her işe başlamadan 
yinini bilirsiniz ve sıhhatinize de evvel güzel düşünürsünüz .. Talihi
itina eder~e11iz blinyeniz sağlam - niz sizi mirasa kondur.acaktır. 
aır. Sıhhatiniz ise kad bünyeli ve !111••••••••••••-.? 

rek tedbir alınması için temenni-
Yastık kılıfı 870 60 lerde bulunmağa kar.aı· vermiştir. 

l
~~TIY:;;:ı;JUNJJml 5sss 

Okulumuz ihtıyac1 olan yukarıda cins ve miktarı ile tahmin bede 
~NMN~~~ li ve tutarı ve ilk teminatı yazılı olan 5835 lira tahmin bedelli yatak. 

İstiklal caddesinde hane levazımı ihalesi yapılmak üzere 21 • 10 • 938 tarihine rastlay,.n 
Şehir Tiyatrosu cuma günü saat 10.30 da kapalı zarf usulile diğerleri açık eksiltme ile 
KOMEDİ KISMI karyola saat 9.45, Battaniye saat lOda resim malzemesi saat 11 de ek-

!5 _ 10 _ 938 cumartesi giln _ siltmeye konacaktır. Ek$iltme Gümiişsuyunda yüksek mühendis mek
düz saat 14 de Çocuk Tiyatrosu, tehi muhasebesinde toplanac.ak olan satınalma komisyonunda yapıla· 
15 - 10 - 938 cumartesi günü akşa- cnkbr. İsteklilerin nilmune ve şartnameyi görmek ve ilk teminatların\ 
ını saat 20 - 30 da 3 perde komedi yatırmak Dzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan 
Yazan Y Şekspir. tUrkçesi Avni okulumuza gelmeleri ve eksiltme günü de 2490 sayılı kanun ile şart
Givda. namede yazılı vesaiki ye evsafı cami teklif mektuplanm eksiltineden 

* TURAN TİYATROSU 
Halk sanııtkarı Nnşid, okuyucu 

Semiha, ~Iişel varyetesi The qui
dos ak obat numarası. 

TÜRKMEN KIZI operet 8 P. 

bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermiş bulunmaları Hizımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez (7178) 

Fatih aulb 3 üncü hukuk hakim- iki Bayan aranıyor 
liiinden: Dündar Ak Tutay ıyı bir sılıhate maliksiniz. Uzun 1 Askerlik işleri 1 

yaşamak ve mesut bahtiyar ola _ dans, solo. 
Ankara: rnk vaktinizi geçirmek isterseniz iıll•••••••••••• .. 

37 /98-38/96 mahkememizce te- Daktilo makinelerinde SÜ· 

rekelerine vaziyet edilen Cerrah- ratli yazı dizebilen ikf bayan 
dizgi makinelerinde çalışmak Küçük yaşta zekanız inkişafa aşağıdaki tavsiyelerime harfiyen Davet 

başJlamıştır. l\1izacmız, şiddet vo riayet etmeniz lazımdır. Sarıyer Askerlik şubesinde• : 
· tehcwüre meyyaldir. Kindar de - 1 - Başkalarının kusurlarını- 331 senesi Manastırdan muhacir 
ğilsiniz. Her fenalığı çabuk unu • yiıziine vurmayınız. olar.ak yurda gelen Mersin Bey-
tursunuz. Müstakim ve adaletper- 2 - Hiç bir hususta merhamet- oğlu Kara .Mustnfabey zadeler
ver fikre maliksiniz. Faal olduğu- sizlik göstermeyiniz. den bay Cemalin üvey oğlu 829 
nuzdan çalışmağı sever iniz. Fa - 3 - l\Iuhatablarınızı çok sual- doğumlu Kazım oğlu Ali Hay<la
kat pek çabuk da ümitsizlikle '-'C- 1 ı d 

.J er e usan ırmayın. nn şimdi bulunduğu yeri bilenle-
se düşersiniz. Temiz yürekli ol- 5 - Ve itidal üzere çalışınız. rin şubeye haber vermeleri. 
d•;ğumız için talihinizden emin o- 5 - Kendinizi :fazla yormayın. , 1 
labilirsiniz. ı. AKI Halkevlerinde 

En bliyl k iyiliğiniz muhataba- ==============-:== 
mza karşı bilgilerinizi söylemez ve Kaçak altın alıyormuş-- Davet -
onun sözlerini dinlemesini bilirsi- Dün Bahkpazarında Nesim is - Beyoğlu Halkevinden: Evimiz 
ı:ıiz. Sürati intikal sahibisiniz. minde biri kaçak suretile 3 Türk . spor üyelôrinin 18 - 10 - 938 salı 

Mütehakkim vaziyetiniz dola- altını satm alırken yakalanmış günü saat 17 de Halkevinde bulun-
.11sile hissiyatınızı ekseriya saklar- mahkemeye Yerilmiştir.. maları rica olunur. 

T AKVIM 
15 lık Teşrin 1938 Cumartesi 

Hicri : 20 Şaban 1357 
Rumi ı 2 İlk teırin 1354 

Hı:ı:ırı 163 

Dotu saati ı 6,09 

ôtıc ı 12,00 - ikindi ı 15,0S 
Akıam ı 17,30 - Yatsı : 19,0t 

imsak : 4,33 
~ 

paşa hastahanesinde Mart, Ni.sa1~. tızere alınacaktır. 
Mayıs, Haziran aylarında ölenler-

Fransızca bilenler tercill 
d&n Esma Musa, Rabia Yusuf, edilecektir. 
Tıatyoz Artin, Mehmet Behznt Ali Vilayet karımnda Kofkun 
~mzi, Hatice Recep, Hüseyin Yu- Baaımevine müracaat 

suf, Ahmet Ali, Hayı·i İzzet, Mus- '111•-----------
tafa İbrahim, Abidin Nasrettin, 
Şükrü Hasan, Tevfik Halil, Bodos 
Hristo, ile Bakırköy emr.azı akliye 
ve asabiye hastahanesinde. ölen 
Mustafa kızı Fatınanın alacak ve 
borçluların bir ay ve iddiayı vera
set edenlerin üç ıay zarfında mah
kemeye müracaatları lüzumu ak
si takdirde metrukatı hazineye. 

Dr. Nihad Töz 
abıill cad. No. 11. ı.aat 15-18 

Tel. 21942 

intikal edeceği ilan olunur. 
.- ~ -~ .. __________ .,, 
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Sayfa: 1 

İstanbul Tramvay Şirketi 
il lkincikinun 1911 tarihli ıartnaıırenin 14 üncü maddeıine göre 

1 LAN 
t938 yılının 17 Birinciteşrinden ve yeni ilana kadar Pazardan başka 

günlerde gidiş - geliş kıt programı 

... 
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No YOLLAR İlk Son Aralı!.. Dakika 

kalkış kalkış 

10 
Tünel - Şişli 

Şişli - Beyazıt 

11 

.deyaz1t - Şişli 

Fatih - Harbiye 

12 
Harbiye - Fatih 

A Harbiye - Aksaray 

12 Harbiye - Aksaray 

Maçka - Tünel 14 Tünel - Maçka 

Maçka - Beyazıt 

16 
Beyazıt - Maçka 

Şişli (depo) E.önü 
A 
16 Eminönü - Maçka 

Maçka - Eminönü 

6.~5 

7.16 

7,55 

6,16 

7,00 

6,35 

7,20 

19,50 
20,10 

6,25 

7,10 

6,15 

6,45 
7,20 

Şişli - Sirkeci 7 ,{)0 
17 

Sirkeci - Şili 7,30 

A Mecidiyeköy-E.önü 6,45 
17 E.önü-Mecidiyekiiy 7,20 

Taksim - Fatih 6.56 
18 

24,00 

23.00 

23,45 

23,30 

24,15 

23,10 

23,55 

24,00 
24,20 

23,20 

24,05 

7,00 

20,00 
19,30 

19,30 

7.30 9.00 8 
19,00 

19,00 24,00 10 

7.15 9.00 14 
9,00 17,00 17 

j 7,00 19,00 12 

19,00 23,45 21 

6,15 7,30 12 

7 
13 

7,30 20,30 
20,30 24,15 

6,35 7,80 17 
7,30 19,00 14 

19,00 23,55 28 

19,50 24,20 14 

6,25 7,30 11 
7,30 19,00 7 

16.00 21.00 15 
21,00 24,05 18 

6,15 7,30 15 
7,30 9,00 7 
9,00 17,30 16 

17,30 20,00 7 

7,00 9,00 10 
9,00 17,30 11 

20,05 17,30 20,05 10 

18,30 6,45 17,30 16 
19,00 17,30 19,00 13 
~~~~~--~~~-

20,30 6,56 19,40 (12 
(13 

Fatih - Taksim 7,34 21,08 19,40 21,08 25 
~~~~~~~~~~~~ 

Kurtuluş - Beyazıt 6,15 23,10 ı;,15 7,30 15 

19 
Beyazıt - Kurtuluş 7,00 

Şişli (depo) E.önü 6,05 
A 
19 Eminönü - Kurtuluş 6,35 

Kurtuluş - Eminönü 7,05 

Bebek - Eminönü 6,30 

23,66 

7,05 

20,05 
19,35 

23,20 

7,30 19,00 8 
19,00 21,00 15 
21,00 23,55 18 

6,05 7,30 15 
7,30 9,00 8 
9,00 17,30 15 

17,30 20,05 8 

6,30 7,30 10 
7.30 19.00 6 

' ·ı 22 Eminonü - Bebek 6,40 24,00 9,00 17,30 14 
17,30 19,00 8 
19,00 24,40 20 

1 

l 
23. 

Bebek - Bc.~iktaş 

Ort:ıköy - Aksaray 6.20 

24,40 

20.30 

Ak<aray - Ortaköy 7.05 21.15 
~~~ ~~~-

34 

32 

33 

B e~iktaş - Falih 6.30 20.20 

Fatih - Be~iktaş 7.12 

Topka pı - f:irk•d ı: 20 

Sirkeci - Topkapı 6.~0 

Yedikule - Sirkeci 6.15 

21.05 

2~ 28 

24.00 

23.18 
·-· -

6.20 7.30 15 
7.30 9.00 10 
9.00 17.00 15 

17 00 19.00 9 
19.00 21.15 15 

6.30 9.00 10 
!J.00 17.00 12 

17 00 19.00 9 
19.00 21.05 ( 14 

(15 

6.20 7.30 8 
7.30 !l.00 7 
9.00 17.00 !J.lO 

.ô.00 19.00 7 
19.00 21.00 16 
21.00 24.00 20 

6.15. 7.:ıo 8 
7 30 9.00 7 
9.00 17.00 9.10 

..... .,, 

- ı 
1 

8irkPcı - Yedikule 6.45 

Edinıekapı - Sirkeci 6.10 

23.50 

23.25 

17.00 19.00 7 
19.00 21.00 16 
21.00 23.50 20 

6.10 7.30 10 
7.30 9.00 7 
9.00 17.00 9 

17.00 19.00 6 

1 Sirkeci - Eairnekapı 6.40 23.55 
19.00 21.00 15 
21.00 23.55 20 

Devlet Demiryolları ilanları 
...................................... 

Muhammen bedeli 6280 lira olan 2000 kilo tar.anmış kenevir, 

200 kilo İngiliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebatta kenevir ip 1800 

kilo katranlı kenevir ip, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtelif 

cins halııt 27 /10/938 perşembe gilnü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın 

alınacllktır. 

Bu İije gi~ek istiyenlerin 396 liralık muvakkat teminat ye ka

nunun tayin ettiii veaikalarla teklifl11Tini muhtevi zarflarm ayni gün 
aaat 14 de kadar komisyon reisliğin .. vermeleri lazımdır. Bu işe ait 

f&rtnamelcr komisyonda• parasız olarak dağıtılmaktadır. (7350) 

• 1 1935 senesindenberi yalnız limanlara müteveccih nakliyata tat-
bik edilen D. D /39 numaralı palamut ve çam kabuğu tarifesine bıı 

kere palamut hulisası dahi ilave edilerek yeni bir tarife ihdas edil

miştir. 

Bu yeni tarife 1 • 11 - 938 tarihinden itibaren herhangi iki islas

;ııon arasında yapılacak nakliyata da şamildir. Fazla tafailiit için is-
taısyonlara müracaat edilmesi. : .0302) 14781) 

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

.TENISABAH 15 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Tüccar - Bankacı - Muhasebeci 
Pazartesi ve per,embe ırünleri saat 17 - 19 ve 19 - 21 e kadar 

ilci dera verilir. Uıulü defterinin dört tekilleri Ticari hesapların 
tekmili, bono, poliçe, çek, kambiyo kaideleri ameli surette dört 
ayda tamamen öiretilir. Son imtihandan geçen talebeye Muha
sebeci tahadetnameai verilir. Proırramı almak ve kaydolmak i
çin Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Erkek lisan ve Tica
ret deraaneıine müracaat. Hususi der• de verilir. 

Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişleri 

RADYOLiN 
ile niçin fırçalamak lazımdır? 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan: 

- Muhtelif numara 213151 mıhın m'jteahhit nam ve h.eoabın• 

2 1/l0/9 38 Cuma cünü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - T asınlanan tutarı: 639 lira •5 kuruf 30 aantim n ilk teminab 
48 liradır. 

3 - Örnekleri komiıyondadır. Görülebilir. 
-4 - lıteklilerin ııün ve saatinde ilk teminat makbuzlari ve kanuni 

vesikalariyle birlikte Galata eski ith.alit ııümrüğündeki komisyona celme. 
leri. ( 71 62) 

r ÇIKMIYOR! HA YIR, BANA ÇIKMIYOR! 

Bu sözü t ekrar edenle r arasında eğer s iz da varsanız 

tali yıldızınızın istikametini tayin edememiş demeksiDiz. 

lşarş!~=~=k~ M A L o L c E M A L G 1 ş E s 1 ş~~~~e 
binlerce kişiyi kendi şansları DİsbetiDde derece 

derece zengin etmiştir. 

Çünkü unu~mayınız ki :· 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık ,enflo
enza ve hattl zatürreeye yol açtık 
!arı, iltihap yapan diş etlerile kök
lerinden mide humması, apandisit, 
nevrestani, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz 
ağız ve sağlam dişler umumi vti • 
cut sağlığının en birinci şartı olmuş 
tur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla - la
akal 3 defa - (Radyolin) diş ma
cunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikropları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün İp- . 
liği Fabrikaları Anonim Şirketinden: tle sabah. öğle ve akşam her yemekten sonra 

Şirketimiz Merkezi Sultan Hamamında Aşir Efendi soka -

ğında 71 numaralı Katırcı oğlu Hanının 5 nci kahııa nak- Üniversite Rektörlügw ünden : 
!edilmiştir, 

24515/ 6 Santral 

Telefon n1)Dlaraları 21639 Müdüriyet 

Üniversite bugünkil cumartesi günü saat 10 da k<>nferans salonun 

da açılacak v& dersler 17 ilkteşrin 1938 pazartesi günü sabahleyin 

20622 Ticaret başlıyacaktır. İl an olunur. (7534) 

Cild unsuru olan 

BİOCEL'in 
tesiri sayanı hayret 

olduğunu bayan 
Marcilla 
wvor .• 

EY GENCi 
' Sağlığını, aileni, vatanını 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU . . 
i fetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPISHANELERİ DOL
DURAN KATİLLER, TIMARHANELERDE İNLİYEN 
DELİLER, MEZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömü
len masumlar, bütün dejenere İNSANLAR ekseriyet
le ya kendileri tarafından kazanılan veya ana baba
larından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban
larıdır. GAYRİMEŞRU .MÜNASEBETLERDEN ÇE
KİN. Her gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme. Nef,ine 
hakim olamazsan PROFlLAKSİN kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde g~n~liği 
yüzde yüz bu bela tufanından koruyan en biı-inci 'ilahtır Sıhhat Vekaletimizin re,mi müsaade,iııi ha
izdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede. 

PROFILAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN 

llirk>ıÇ gün zarfınd'.l yüzümdeki 
kiiçük buruşukluklarım ve çizgi -
!erim kaybolmağ" ba~l.,dığını gör
düm ve birkaç hdta sonra 10 yaş 

da~~o::1~çb~)~:;~ıı~\~n~iyana profe- s A c B o y A L A R 1 J u v A N T i N 
sörünün keşfidir. Pembe renkteki Kuın'ral ve siyah olarak saçlar a tabii surette istenilen 
Tokalon kı·eminin terkibinde Bio- d 

rengi verir . Sabittir. Sıhhi ve zararsız ır. 
cel vardır. Her akşam yatmazdan · İNGıLIZ KANZUK ECZANESİ 
evvel bu kremi ve sabahları da be- Beyoğlu _ İstanbul 

yaz renkteki Tokalan kremini kul- :::::::::•:::::::::::: : : ::::::::: 
tanınız. Bu suretle en esmer ve en 1 
sert bir cilde çabucak bir gençlik ı• b ( B l d• • ı· ı"' 1 parlaklığı ve canlı bir tazelik ve-' stan u e e ıyesı an arı 
;erek yumuşatacak ve beyazlata- 1•••••••••••••••• • :11-•••••••• caktır. · 1 Karaağaç Müessesatı Buz fabrikasına lüzumu olan ve hepsine 

~- M' 629 lira 58 kuruş bedel tahmin edilen Şaft, perçin çivisi vesaire 63 
P•• ur. iH SAN ':::> A ı O OJI kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamsei Le-

BAKTERIY L \vazını Müdürrnğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
LABORA TUARI vesika ve 47 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera-

Umumt kan tahlilatı, frengi nok-
tai nazarından Vasserman ve Kahn ber 17 - 10 - 938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

teamülleri, kan kUreyvatı SHyllnıas. bulunmalıdırlar. (7083) 
ifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi 

idrar, balgam, cerahat, kazurat v 
u tahlill\ti, Ultra mikroskobi, hu
ust aşılar istihzarı. ·Kanda Ure, 
şeker, klorilr, kollesterin miktar
larınin tayini. Divanyolu No. 11 

Tel: 20981 

• Göz Doktoru •3' 

SUKRU ERT AN 

. Cild ine kıymayan 

PO K ER 
traç bıçağını 

kullanır. 

Her yerde Poker Traş 

bıçakların• arayınız. 

Bakcr mağazalarında 
Erkek ve kız çocuklarına 

1 mahsus elbise d aire !eri tevsi 

1 edilmiştir.Her yerden ml s ıit 

1 
şerait ve iyi fiatlarla emsa,siz 

ve zengin çeşitler bulacak

sınız. 

lstanbul Cumhur iyet Müddei
umumiliğinden : 

İstanbul adliyesinde açık bulu
nan (1000) kuruş maaşlı zabıt 

' kalipliği, 40 lira ücretli süvari mü
başirliği ve 600 kuruş maaşlı pi
yade nıübaşirliklerine memurin 
kanununun (4) üncü maddesinde 
yazılı memuriyete tayin şartlarını 
haiz istekliler arasıııda imtihanla 
münasipleri alınacağından, katip
lik imtihanı, 26/10/938 salı günü 
saat 10 ve mübaşirlik imtihanı 

18/ 10/938 salı giinü ~aat 10 da 
icra kılınacağından taliplerin laa
kal orta mektep mezunu oldukla
rıııa dair şehadelname Yeya tas;dik 
name ile memurin kanunuuda ya
zılı belgelerini hamilen ihmtihan 
gününden bir gün evvelıne kadar 
adliye encümenine müracatlarının 
ve kıUiblik imtihanına g!receklerın 
ayrıca daktilo imtihanına tabi tu· 
tutulacaklardır. 
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