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Macarlar 
Askere 

Beş Sınıfı 
Çağırıyor 

Almanya; Macarlara İtidal Tavsiye 
Ederek Çekleri İltizam Ediyor 

ALMANYA ve 
Müstemlekeler 

IMREDINİN İSTİFASI 
• • 
ISTE~·ıvoR 

Budapeşte, 15 (A.A:.T. - J\](. 
Y ezan: Hüaeyin Cahid YALÇIN şam neşredilen resm1 bir tebJiie 

Almanya için bir müatemlekelet ıröra Macarlstan yeniden beş sınıfı 
rneaclesi var mıd•r?. General Goe· sillh altına almağa karar verıııit. 
ring 1936 teşrinevvelinde irad et·ı tir. Macar· Çekoslovak mllzaker. 
tiği bir nutukta Almanyamn elin- leri inkıtaa uğradıiı, Çekler tara. 
den müstemlekelerinin "çalınmıt,, fından bazı tedbirler alındıiı Tt 
olduğunu söylemi,tir. Bu tiki.yeti Çekoslovaky.a radyosu durmadAn 
~obbels'in ağzından da i•ittik. Mein tehditkirane neşriyatta bulundu,. 
Kampf'da, Almanyanını Afrikada tu için bu tedbirin alınmasına lö-
ınüstemleke istemediğini ..öyliyen 11um görüldüğü tebliğde ilan edil· 
Hitler, sonra, eski müstemlekelerln ınektedir. Bu tedbir ile Macar m!l-
Almanyaya iadesi milli prensipler Jetinin emniyeti takviye edilmek 
ıneseleıi olduğu mutali.umı l:r.har istemektedir. 1908 HA 1912 do • 
etti. tumlular paz.artesl &'Ünü bağlı hu-

Demek oluyor ki Almanya müa lunduklan kıtalara iltihak edecek 
:emleke istemektedir. Bu mÜflt&m- 'terdir. 
lekeleri Almanyanın elinden almış SuretJ umumlyede iyi haber a-
olan devletler ve bilhassa İn,riliz- tan mahfellerde söylendiğine gö . 
ler bu bapta ne dü~ünüyorlar? n, Macar askeri makamları tara-

İngilizlerin mutalaalannı birer fından alınan bu tedbirler bir yıı.. 
birer kaydedelim. Macar BatTekfil lmredi (Sonu 7 nci aayfada) 

İngilizlerin iddiasına nazaran, 
X>OOOOOOOOOCOOCOOCO:X:O:X:ICO;..,C<XXXX:XXX:XX:X~:XXX~ 

dünyanın muhtaç olduğu ham mad 

delerin pek azı milstemlekelerden M k d K •t • 
çıkar. Çoğu Afrikadan, Birleşik· a e onya omı esı-
Devletlerden ve Asy adan gelir. 

Ham maddeleı· ycti~tirmek husu- • K a nlı Ta r ı· h ı· 
ıunda Afrikanın hi~sesi ancak n 1 n 
Yüzde 3.7 nisbetindedir. Alman. 
va eski mü8temlekelerini elde 
etse bile bakır, petrol, pamuk, 
yapağı yahut demir gibi en esaslı 
ham maddelere olan ihtiyacını te
min edcmiyecektir. 

Almanlar manda altında bulu
.nan yerlerde ticarEtin büyük kıs
mı mandater devletin eline geçti
ğini iddia ederler. İngilizler bu 
sözleri doğru bulmayoriar ve eski 
Alman mıistemlekelerinin ticare
tinin mühim kısmı hala Almanya 
ile cereyan ettiğini söylüyorlar. 
C'aıneroons müstemlekesi ithalatı

hın yijzde el!i3ini Almanyarlan a
lıyor, i!ıracatının yüzde sek&enini 
Almanyaya gönderiyormuş. 

Tanganyikada, 1983 • 1936 
Benrleri zarfında Almanyanın it
halat ve ihracat ticareti iki milyon 
lngiliz lirasını geçiyor. 

Almanyanın fazla nafakasını 
boşaltmak için miistenılekere ihti
yaç olct .ığu iddiasını da İngilizler 
~eddediyorlar. Çünkü bu müstem
lekelere harpten evvel yerleşmiş 
oiaıı Almıınların sayısı ancak 20 
bini buluyornıuş. 

Fakat bu müstemlekeler bu ka
~ar işe yaramaz şeyler ise İngiJ. 
tere acaba onları almak zahmetini 
tıeden ihtiyar ediyor? Neden Al • 
h'ıanyaya iade etmek istemiyor? 

Bu noktayı İngilizler şöyle izah 
ediyorlar: 

Eskj Alman müstemlekelerini 
Alnıanyaya ıreri vermek hususun
da Londra hükQmetinin elinde bir 
salahiyet yoktur. Cenubi Afrika 
bütün İngiliz imparatorluğunun 
müstakil bir dominyonıdır. Al
ınan müstemlekelerini iadeye o ra. 
zı olmaz. Almanların ~ski şarki 

Avrupa yahut Gameroons müstem
lekelerini iade için cenubi Afrika 
dominyonunu biz nasıl zorlıvabi-
liriz? • 

Maamafih, İngilterede de bu 
:ıtüstemlekelerin iadesi hususunda 
likirler ihtilafa uğrayor. Bazıları 
bu işin şiddetle aleyhindedirler. 
Bunların düşüncesine göre, Alman 
;anın tehdidi karşısında uzlaşmak 
nıim izuti nefse mugayirdir. Çün-

( Sonu 3 üncü sayfada) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Bir Komite Neden Teşekkül Eder? 
Ne Gaye Güder ? Nasıl çalışır ? 

Yazan : D. T. BALKAN 
- - Balkan itleri mG~ekkiki 
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- Bulgaristanda Makedonya komitesinin son devirlerinde 

öldürdüğü 40 kitiyi gösteren tablo 

Dost Bulgaristanda vukua ge
len son süikast hareketi, haklı o
larak bütün komşularında büyük 
bir teessür uyandırdı. General Peef 
gibi hiç bir siyasi zümrede rol oy
namamış, tam manasile temiz bir. 
maziye malik olan yüksek bir as
kerin, hain bir süikaste kurban git 
mesi, filhakika çok acınacak bir 
hadisedir. 

Ona böyle bir elin kıyacağını 

hiç kimse ummadığı, hatır ve ha-

yalin6 getirmediği için, süikastçi 
yi herkes evvelil bir deli, bir man
yak zannetti. Bulgar ajansı da onu 
anormal bir meczup diye ilan etti. 
Ve şüphe yok ki böyle zannetmek
te de yerden göğe kadar haklı idi. 

Fakat tahkikat, maalesef bu 
haketin, bir mecnun şuın·suzca yap 
tığı bir cinayetten farklı olduğunu 
meydana koydu. 

İşin içinde, senelerdenberi hiç 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Harp Akademisinde Dün 
Merasim Yapılan Büyük 

-----------------------------M ekte b l, bu yıl bitiren genç subaylarımıza 

diplomaları verildi büyük merasimle Kurmay 

Harp Akademiıl ıComa:anı General AH Fuıü, ııea; Kurmay Subayıar 

'C~ 

AtatUrk'ün 
Vatandaşlara 
Teşekkürü 

İstanbul, 15 ( .. A.)" - Blı-
tün memlekette belediy• inti
haplarının neticelenmesi mü • 
nasebetiyle Başvekil CelAI Ba
yar, Atatürke aşağıdaki telıı

nfı çekmişlerdir. 

C. H. P. umumi reisi Reisicum
hur Atatürkün yilki16k 

huzurlarına 

İstanbul 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. 

1 

Genel Sekreterinden aldığım 

14 1. el teşrin 938 tarihli yazıda, 
kanuni sebeplere müstenit bir 
kaç belediyenin bir hafta 

n için tehir olunan intihapları 

~ müstesna olmak üzere bütün 
DTürkiye belediyelerinin lnti
~ haplarının bittiğini ve her yer 

de rey sahibi vatandaşların bil 1 
yük bir tehalük ve ~evkle inti
haba iştirak ederek reylerini 
C. H. P. namzetlerine verdik
lerini bildiriyor ve Tilrkiye 1 
halkının istisnasız Ulu Şefi

miz Atatürkün emrinde ve f. 
(Sonu 3 üncil .ayfada) 
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HER SABAH: 

KARSILIKLI 
VAZ/Ft:Lt:R 

latanbulun her sene belediye
sine, yüksek tabakanın "tanzifiya, 
tenviriye., halkın da aadece çöp T• 

fener paraaı dediği bir verıl öder. 

Belediye de İstanbulludan aldıiı 
bu veral ile aokakları aydınlatır, 
temizletir Ye evlerden çöpleri top-

Dünkl cumaatNI ,ıına öi·ı 
leden sonra; bu ıent hA111 aka~e
miwini muvaff&kly•tl• bitiren ııen9 
aubaylarımıza meruiml• diploma. 
lan tevzi &dilmiftir. llhruim; 
T.arihl Yıldız sarayının sabık me
ruiııı dairesinln ilet katındaki şe
re.f salonunda yapılm!ftır. Meraa!-

me; or&"eneul Fahrettiıı Altay 

korıı•neral Ali Fuat, Cemil Cahit, 
Hali8 Bıktay, tilmgeneral Osman 

tufan, Burhanettin, amiral Meh

met Ali ve Fahri ile Maltepe piya

de atış, süvari binicilik, topçu " 
(Sona 7 nci sayfada) 

Üniversite Dün 
Merasimle Açıldı 

Rektörün Çok Alkış~ 
lanan Nutkunu.Taki
\ben ilk Ders Verildi 

tıdnkG açıht m«alİminde Rekt3r nutkunu ~6ylerken 

Dün üniversitenin açılıııı büyük sımda da üniversite erkanı yer al
konferna salonunda parlak bir m& mııı bulunuyorlardı. Meruim Rek
rasimle yapılmış ve bütün genç ü- tör Cemil Bflselln açılış söylevi ile 
niversitelilerle profesörler, doçent başlıı.dı . 

latır. !er v& üniversitenin meıısuplan kül Rektör ilk önce üniversitenin u-
Belediyemi7 bu vergiyi topla. tür direktörlüğü erkanı v& gazete- fak bir tarihçesini yaparak şim -

makta, haki: olarak, pek titizdir. ciler hazır bulunmuşlardır. diye kadar ilniversitenin beş yıl i
Li.kin aldığının kartılığını vermek Konferans salonu taleba ile da- çinde yaptığı v& bu yıl yapmak ta, 
te bazan imıak eder. Meseli. Fm- ha erkenden dolmuş, ön kısımda savvurunda bulunduğu işleri birer 
dıklı semti halkı çöpçünün iki ııün profesörlerle doçentlere-ayrılan kı- 1 (Sonu 3 i'.-.cü sayfada) 
de bir uğramaaına razı olduğu haı fııiıilııilııiiılııiııiılııiııiıılııiiıli•••ıııiııı•••••••lliıı ... m .. •mlllİİ••iım 
de yine çöp tenekeleri kapıların 

önünde ııralanıyor. 

lstanbul belediyeainden Paria 
belediyesinin faaliyetini iıtemek 

inaafaızlık olur. Çünkü bu iflerin 
nihayet para işi olduğunu takdir 
etmez değiliz. Ancak bir çöp te
nekeai dökülebilmek için bir evin 
kapısı önünde üç gün nöbet bekle
memelidir ve bu kadarını İstemek 
le yerden &"Öie kadar haklıyız. 

A. C. 

'~Yeni Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız Yazılar: 

Hünername «İbrahim Hakkı Konyalı» 3 üncüde 
Hergün bir röportaj • Adadan göçenler «A. S,» 4 üncüde 

Çin - Japon harbi «R. E.» 5 incide 
Ruh tahlili «!. A,» 1 incide 

< 

• 



Sayfaı t 

~ O~ul _kooperatif:'ıuaO~k ll:;;tll~I ll:;;tll-1 Kap~lı Ç~rşı 
L....::'.!~~~=====-..:.:=;.___;:;;;;;;.......ı lerı talımatnamesıı uyucu arımız ~ Tamır Edılecek 
Meğer Gelen Şerif Bu yıı ta-tbil::-geçilerek 

1 ~ Diyor].~ 
P H • 1 • faaliyete başlanacaktır S N k. · • · 1 a a n aremı mış n ayın afıa ve ıhmızın 

Ş fi) 111aarif vekaletinin ilk ve orta i 
okullarla liselere ve öğretmen o- ! Dikkatlerine 1 

ihtiyar Hanım Diğer Odada Oturdu 
Biz Yalnız Kalarak konuştuk 

- 29 

kullarına mahsus hazırladığı koo
İzmir ikinci mıııtaka tapu si-

peratif talimatname,inin tatlııkına ~ ; 
cil muhafızı "Asım Kagan,. im-1938 - 939 ders yılı içinde geçile
zasiyle aldığımız bir okuyucu 

mektubunda; " Deniz Bank Kooperatiflerin gaye.si talebe
vavurlarıriyle, devlet demiryol 

çalışmağa alıştırmak, aralarında 

cektir. 1 ~ 
yi kar~ılıklı ve itimatla elbirliği ile larıııdaki tenzilatlı bilet alabil ~ 

mek rüçhaniyelinin yalnız bu 
O - İsmim doktor Münir. Ec- kardeşçe sevgi ve saygı uyandıra- ı ~ 

müesseseler mensubini ile s.u
zacı mektebinde asistanım. Aksa- rak okulun so"yal işlerine yardı -

bay, öğrenmen ve okurlara ın-
ma koşturmak, okul binası ve eş- 1 ~ ray ~ubesi reisiyim. 

Ben - Cemiyetiniz 
hisar ettiğinden şikayet edile-

mi? okul işlerine yardıma alıştıramk- 1 
O - Bizim şube kuvvetli. Baş- tır. "Haizi rüchan sımfın bundan 

Etrafındaki binaların yıktlmasf 
kararlaştırıldı 

İmar planında tarihi uzun çar
şı aynen muhafaza edilmektedir. 
Yalnız eskimiş yerleri restore e•a
sına göre tamir edilecek, çarşı mo 
dern şekle sokulacaktır. Çar~ıııın 

etrafı kamilen temizlenecek, ci
varınkai hinalar istimlilk edile -
rek yıkılacaktır. Bundan sonra 
şehrin geniş yolları çarşı ile irti
batlattırılacaktır. Çarşının bü • 
yük mcdhalleri tcsbit edilecek ve 
buralarda geniş otomobil durak 
yerleri bulundurulacaktır. Şemdi

ki olduğu gibi her taraftan girilip 
çıklmıyacak, girilecek yerlerle 
çıkılacak yerler ayrılacaktır. İmar 

İstanbula avdetimden ıonra linç 
meselesinin mecliste mUzakere•i 
cereyan etmişti. Bu müzakereden 
iki gün sonra evime o vakte kadar 
hiç görmemiş olduğum Şerif paşa
nın haremi ile diger bir ihtiyar 
hanım ıreldiler. İhtiyar hanım di
ter odada oturup biz yalnız konuş 
tuk. Prenses linç meselesindeki 
.harekitımdan ıöylediğim nutkun 
ırüzelliğinden bahsedip beni tesı -
Tik ve tergip elle! ıözler ıöyledl. 
Ben de ahvalin pek mUşkUI oldu
tunu ve bunlardan hiç bir tey çık 
mayacağını, beyhude yere yorul
duğumuzu söyledim. Genç oldu
tumu, böyle şeylerden meyus ol
mak yakışmayacağını, çalışmakla 
her ~eyin husulü yafte olacağını 
ıöyledi. Badehu İttihat Te Terak
ki cemiyetini düşilrmek için bir 

teşkilat yapılsa nasıl olacağını da 
aorda Mumaileyh zeki olduğundan 
fikir ve teşebbüsünden asla. bahs 
etmeyip o kadar maharetle sor
muştu ki ben hiç bir şeye zahip 
olmamıştım. Meğer•e beni tecrübe 
ediyor, mUsait miyim, dcğll miyim 
onu anlıyormuş. ~lüsait değilsem 

belki if*a ederim havfile evvelden 
keşfi raz .etmiyordu. Ben i•e bun
dan da hiçbir şey çıkmayacağını 
ve bir gün nasıl olsa duyulacağını 
•öylediın. Neticede ancak birkaç 
biçarenin perişan olacağını ve si
lerinin ağlayıp intryeceğini de ila
ve ettim. Ben o vakit bu sözlerle 
keramet yapmışım. Fakat yalnız 

bu felaketin benim başıma da ge
leceğin tuhmin edememişim. Çiln
kiı bundan bana ne idi? Ortada 
~·apılmış bi~ şey yok, Renim işti

rakim yok. Benden kapalı surette 
bir fikir almak, bir istif•ar var. 
Görüşürken bu gilıi sözl~r olabilir. 
Nihayet prenses gitti. Ne bileyim 
ben .. Halbuki prenses o vakit Ke
malle görüşüp işi tertip etmiş. 

kuvvetli yası ve çatıyla alakalandırarak rek ezcümle denilmektedir ki: 

1 kalannı bllmiyorum. Okul idareleri kooperatifleri 1 istifade etmesi karş"ında; al-
(Bu adamı ba•ıından aavmak sıkı kontroldan gerireceklerdir. dıkları paranın miktariyle ai-

• ' ı ı · · · d' kt b'I planının tatbikına geçildikten son ~ar··ı·nı· dü•ünUp) : Mekteplerde kooperatif t~~•kilatı e erını geçın ırme en ı e ~ 

Ondan sonra birkaç ay geçti. 
Bir ırün Mbahleyin daha yatakta 
yatıyordum. Evde benden başka 

ne hizme~i. ne de başka bir kim
ıe ,·ardı. Kapı çalınması ile uyan
dım. Gidip kapıyı açtım. Baktım 

yakalıhız filan birisi. "Ne istiyor 
~un? .. dedim. "Sizinle görüşmek 

isti~ orum .. dedi. Ben kendisini adi 
lıir adam telakki edip defetmek is
tedim. O "bir şey söyliyeceğim,. 

ben de "~öyle., diyorum. "İçerde,, 
dedi. Pek iyi deyip içeri aldım. 

Uyku sersemi idim. Kendisinin pe
time tııkılıp yatak odasına kadar 
t"eldiğin! gördüm. "Oturunuz,. de
dim. Baııa zarf içinde bir kartvizit 

terdi Üzeri benim namıma mu -
narrerdi. Açtım. Şerif paşanm 

kart• Okudum; "Gazete için ora 
ahvalinden malumat vermenizi ve 
makale yazmanızı bir de mösyö .. 
(1) ahvali memleket hakkında 

tetkikat yapıp bir eser neşretmek 
üzere "Perapala~,, ot.eline inmi,
tir. Diğerleri zihnimi doldurma
dan gidip ahvali hakikiyeyi ken
disine anlatmanızı rica ederim. Bu 
ıuretle vatana hizmet etmiş olur
ıunuz ... diyor. Badehu cebinden 
bir kaiiıt çıkarıp gösterdi. Bak
tım. İyi hatırımda ltalmadı. Bir 
cemiyetten bahseden bir itimatna
me elinde tutup bana vermedi ve 
ben okuduktan ıonra cebine koy
du. Şimdi iş ba~kalaştı. Bir ceml-
7etin mevcudiyetinden haberdar 
: olunca kendisine ıordum: 

Ben - Bu cemiyet nedir?. 
O - Cemiyetimiz var. ı? :· 
Beıı - Reisin iz .kim 7, ı 
O - Kemal bey. • 
&n - O lı:lm? 

(İz.t.h etti, fakat tanımadıktm 
.. iri). 

Ben - Siz kimsiniz? 

frengin İsmi hatırımda 

r ~ • ...,. • · k 1 d'" ı ra hükumetin yapacağı nakdi yar-Ben - Pek iyi. Şimdi malılma- vücuda getirmek üzere faaliyete acız a an ıgtr memur arın 
b d h d ·ı · h'ç dımlarla çarşının esaslı tamiri ya-

tım yok ıonra veririm. geçilmiştir. Kooperatifler teşkil n un an ma rum e ı mesı ı tt pılacaktır. 
O - Ne vakit geleyim? etmekle okuldaki diğer teşekkülle i bir sebebi kanuniye miL<tenit ~ ""'""'""'""'vvvvvvvvvv""""'""""'""'"' 
Ben - Yine gelirsin. rin yerini tutacak değildir. Diğer ll değildir. Böyle olduğu h~ld~ tt 
O - Ne vakit? teşekküllerine faaliyetlerine de- i bizim gibilerin mağdurıyetı ij 

. Hatırımda kalmayan birkaç teşekküllerine faaliyetlerine de- ~ herhalde devlet şeflerimizin tt 
i1J.n tayin ettim Te unutmayayım vam edeceklerdir. sezici nazarlarından kaçmasa ~ 

d O d Okul kooperatifleri oku 1 kitap 1 gerektir... ~ diye bir klğıda da yaz ım. a b 
!arını alarak okulda talcbeue sat Yeni Sabah: Okuyucumuzun u çıktı gitti. Mü!Akat vakitlerinde , ~ 
mak l·stediklerı· takdı'rde Vekalet içli şikayetine hiç bir ilavede bili.iltizam eve gelmedim. Müla-

k · k kt k ya"ın daı·re 0 ı·ne müı·acaat ederek bulunmadan sayın Nafıa Ve-at ıaatıni aydetme en ma sa- , 0 

dım bu idi. o da dört beş defa ge- direktif alacaklardır. n kilimizin yüksek dikkatlerine tt 
lip beni bulamayınca bir daha gel- """""'""'vv""""""'""""'""'""'~~""""" ~ ehemmiyelle sunarız. ~ 
memiş. Ben de bu auretle kendi- l!.~=~~~=Jf 
ıinden kurtuldum. O vakte kadar 
Şerif paşa bana Oç dört mektup 
yazmış ben de kendisine cevap 
vermiştim. Mütemadiyen benden 
malumat ve makale istiyor, cemi
yetten asla bahsetmiyordu. Bir şey 
göndermiyordum. Bundan sonra 
bir daha bana mektup yazmama
ıını yazıp muhabereyi katettim. 
Eğer bu cemiyetten haberdar ol
masam Perapalasa gider, belki 
kendisine muavenet de ederdim. 
Çünkü Şerif paşa biz gibi muhalif. 
Lakin cemiyet meselesi işi değiş

tirmişti. Artık vakitler geçti. Ar
tık ben bu adamı da ziyaretini de, 
konu~ulan şeyi de, cemiyeti de 
hepsini de unutmuştum. Çünkü is
tintak ile yokladığım bu adamın 
pek aptal bir şey olduğunu anladı
ğım gibi zaten Şerif paşanın da 
ne eli kalem tutar bir muharrir, ne 
hitabete kadir bir hatip, ne de 
böyle bir şeyi tedvire kafi bir zeka 
sahibi olmadığını bildiğimden bu 
işe hiçbir ehemmiyet vermemi~. 
bir çocuk oyuncağı 1anmıştım. Şu 
suretle bir zaman sonra bunların 
hepsi hatırımdan ıilinmişti. İşte 
cereyan eden mesele bütün namu
ıumla temin ederim budur. Met
haldar dendiğim işte budur. Bura
da bir mülahaza varidl hatır olur 
ki o da bu adamı ben red etmişim; 
iyi. Fakat ayni zamanda hükume
te ihbar etmek de bir vazifei va
taniye! idi. Buna karşı derim ki 

İKTiSAT İŞLERi 

Zeytinyağcıların fikri alın yor 1 
Zeytin yağlarımızın standardi 

za~yon edilmesi kararlaştırılmış 

ve tatbikina başlanması için de tet 
kikler başlamıştır. Bu hususta 
fabrikaların Ye fabrika sahipleri
nin fikirleri alınmaktadır. Tetki
kat bittikten sonra hazırlanacak 

raporu bir 'tandardizasyon niza~ 
name"i takip edecek ve nizamna
mesi takip edecek ve nizamname 
alakadarların nazarı ta~vibine ar
zedilecektir. l\Ititeakiben e~aslı 

şeklini alarak tatbik edilecektir. 
Portakal ve bu cins meyve !er 

çok çok olacak olacak 
Yurdun muhtelif mıntakalar

dan alakadarlara gelen haberlere 
göre bu sene portakal, turunç, 
maııdalin, limon gibi meyveler ge 
çen seneden yUzde 20-2.5 ni"betiıı

de fazla tahmin edilmektedir. Bu 
sene bu fazlalık bu gibi meyvele
rin daha ucuz satılmasına sebep o
lacağı gibi ihracını .da arttıracak
tır. Geçen sene Almanya için mU 

him siparişler verilmiş ise de fi
yatların yüksek olması yüzünden 
ancak pek az miktarda mal ihraç 
edilebilmişti. Bazı mıntakalarda 

yaz yağmuru meyvelere çok fay
dalı olmuştur. Bu sebeple bu mev 
sim piyasamıza çok mal geleceği 
tahmin olunmaktadır. 

hafiye !iğe a Iışma dı m ve benim va- """"""""'""'""'""'""""""'""'vvvvvvvvv 
zifem değildir. 

Şerif paşa Pariste Türkçe ve 
Fransızca gazeteler tesis edip bir 
de ismi olup cismi olmayan bir 
"ıslahatı esasiye yahut radikal 
fırkası,. namını gazetelerinin ba
şına koymuş. Haremi lstanbula 
gelip Kemal denilen adamla gö
rüşmüş ve ona adamlar bulma~ı 

için talimat vermiş. O da kendi 
doktoru olan Mılnir efendiyi 1/ 3 
numarası ile Ak~aray şubesi reisi 
yapmış. Hafız Sami efendinin biz
zat bana hikdye ettiği veçhile A
yasofyada smı kahvelerde oturur
ken Kemal Hafız Sami ile aşina

lık peyda etmiş. Muhalif fikirli 
bulduğundan müsait görüp cemi
yete ithal ve hemraz etmiş. Bade
hu matbaacı Enver, damadı Sırn, 
telgraf memurlarından ve pek 
genç olan Mahir, kadro h•~'-i na
fla kO.tebesinden Asım. ' ı ha

... PO L f.s,t E: · ·~' ' ' . ? ' . 

KADIN AVCISI 
ihtiyarladığı için sahtekarlığa 

bqlamışl 
Tanınmış kadın avcısı ''Eyüplli 

Halit., yeni bir dolandırıcılık hadi 
sesinden dolayı tekrar yakalanmış 
tır. 

Halit; bu .sefer Bay::ızılta Kara 
mi\rselli Ahmet namında bir ada
ma; altın suyuna batırılmış mücev 
heri 10 liraya mukabil rehin bırak 

mış, fakat Karamür~elli Ahmet, 
sahtekarlığı anlayınca poli e mü
racaat ederek Eyiiplü Halidi ya
kalatmıştır. 

Halit: 

- Ne yapalım, artık ihtiyarla
dık, kadınlar bakmıyor ... Onlarla 
uğraşamıyoruz!..... demektedir!.. 

rici telgraf mUf ettişl erinden V as- !!!!!!'!!'!'!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!~ 

fl, kadro harici Ra.mdi, kadro ha
rici telgraf memurlanndan Selll
nıl, Haslp, aktar esnafından Tallt, 
birinci dalrei belediyeden kadro 
harici Emin, Fehim p~a Jı.aflyele
rinedn ve polis koml.serliğ:lnden 
kadro harici Volçtrinll Necip, Si
vas telgraf ve posta mtıfettlşl Ye
ni4ehirll Niyazi bey Te efendiler 
namile on dört k~I cemlyte ıokul
muş. Bunlardan bazıları iki Uç de
fa ıohbet ve etlence için ar.alarm-

da toplanıp herkesin yaptığı gibi 
hUkQmet aleyhinde bulunarak ko
nuşmuşlar ve belki de "şunlar yı

kılaa geberse ..... temenyatında da 
bulunmuşlar. Bunlar her yerde ve 

her vakit olan "lif,. !ar, adi •ey
lerdir. Cemiyetin terakkisi için de 
aöz olmuş. BilAhare b:ınlardan 

Sırrı ve Hasip efend!ler ise bu ce
miyetten ayrıldıklarını arkadaşla
nna ıöyleınişler. 

Vekillerimiz 
Dahiliye vekili dün İstanbula 

geldiler 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 1 

dün sabahki ek,presle Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. Vekil 
Haydarpa~a ista•yonunda mera • 
simle karşılaıımı~hr. 

Nafıa vekili 
Dün Ankaradan Adanaya 

hareket etti 
Nafıa vekili Ali Çctinkaya da su 

i~leri üzerinde tetkikatta bulun
mak U:ıere dün Ankaradan Ad.!'
nayl\ müteveccihen ayrılmı;lardır. 

29 Birinci Teşrin 
Onbeşinci yıl hazırlıklarına 
hararetle devam ediliyor 
29 teşrinde yapılacak olan cıım 

huriyetin on beşinci yılı mÜllll$e
betiyle şehrimizin birçok yerlerin
deki hazırııklar ilerlemektedir. 
Belediye tarafından Taksimde her 
sene yapılmakta olan büyük tak

ların inşasına başlanmıştır. Bun -
dan başka 1.stikHil caddesinde, Şiş
hanede ve şehrin daha bir çok 
semtlerinde bilyiık taklar yapıl

maktadır. Bayramın devam ede
ceği üç gün zarfında adalar, Ka • 
dıköy ve Boğaza işliyecek olan A
kay ve Şirketi Hayriye vapurları 
taniemen elektriklerle donatıla
caktır ve yüzde elli tenzilfıllı bay 
ram biletleri çıkaracaklardır. 

1 KISA HABERLER 1 
*Vapur ge~ikmeleri: - De

niz Bank idaresi muhtelif limanla
ra işliyen vapurların geçikme Mat 
!eri yüzünden hem halkın ve hem 
de idarenin zarar gördüğünü na
zarı dikkate alarak bu hususta yo 
nidcn tedbirler almağı ıüzumlu 

görmüşlilr. 

* Şehir yolları: Belediye ta
rafından bir müteahhide ihale o
lunan yarım milyon liralık !stan
bul yollarının inşa•ına evvelki g;in 
den itibaren b.a~lanmıştır. 

* Irak ve Japon sefirleri: Irak 
ve Japon •efirleri dün akşamli ek
spresle şehrimizden Ankaraya git
mişlerdir. 

· * lngiliz mektep geınisiı 26 
teşrinievelde "Vindictiv,. isimll bir 
İngiliz mektep gemisi limanımızı 
ziyaret edecektir. 

* Münhal doçentliklerı Mikta 
n yirmiye varan münhal doçentlik 
!er için yarın üniversitede bir im
tihan yapılacaktır. 

* Toprak mahsulleri ofisi iç
timaı: Toprak mah•ulleri ofi.qi ida / 
re meclisi ilk içtimaını evelki giin 
Ankarada İktı.-at Vekilimiz Ravı 
Şakir Kesebirin reis!ili altında 1 

vapmıştır. 

·,MAHKEMELERDE·· . . . . 

KAN GÜTME 
Davasile çinayet işlemişler 

Bundan bir müddet evvel Kur-
tuluşta vukua gelen ve Saidin ö
lümiyle neticelenen cinayetin da
vasına dün ağır cezada devam o
lunmuştur. 

Katil İbrahim oğlu IIiımit ile 
Ali of(lu Mehmedin bu cinayeti 
kan gütme yüzünden yaptıkları 

anlaşılmış ve dünkü celsede Tah
sin. Hüseyin, İbrahim, Ahmet, As
lan, Hamdi isminde altı şahid din 
lenmiştir. 

l\Ialıkeme diğer şahitlerin cel
bi ıçin talik olunmuştur. 

Elektrikleri neye söndürmüşler 
Evvelki gece Sirkecide Reşadi

ye otelinde büyük salonun clekt -
riklerini sönılürürken görülen bir 
adam hüyviyetinin tesbiti için po-
li'e verilmiştir. 

Otelde evvelce vukua gelen 57 
liralık bir otel hır~ızlıi;'lnın faili ol 
duğu lıeyaııiyle tutulan bu adam 
dün mevcuderı birinci sulh ceza 

hakimliği huzuruna çıkmı~tır. 

Mahkemedeki ifadesind2 Asaf 
Tokay ismi• ele olduğunu ve Eski -
şehirde oturduğunu, evvelce de 
sabıkası bulunduğunu söylemiş ve 
o gc~e yatmak üzere girdiği ve 
kayıtlı olduğu otelde helaya git
mek üzere elektriği yakacak yer
de söndilrdüğünü diğer sirkat ha
disesiyle katiyen alakadar olma
dığını iddia etmi~tir. Kendisi taz
yik neticesinde zorla ifadeye mec
bur bırakıldığını da beyan ederek 
hemen vücudüniln muayenesini is
temiştir. 

Hakim bu talebi kabul ederek 
kendisini muayeneye sevketmiş ve 
burada ikametgahı olmadığından 
tevkifiyle yarın tekrar muhakeme
sini kararlaştırmıştır. 

-------
PazarlıkSız Satış 
Hakkındaki rapor 

Dün Ankaraya gönderildi 
Mukavv~ kundurahr kalk yor 

Pazarlıksız satış kanununun orı 

beş günlük tatbikatına ait bele
diye iklisat müdürlüğü t:ıı·afındıın 
hazırlanan mufassal rapor dün ak 
şam iktısat vek1i.Ietine gönderilmiş 
tir. Raporda tatbikatta te.•aduf e 
dilen nok ·anlar işaret edilmiştir. 

dilen noksanlar işaret ed::miştir. 

Belediye ilcfoat müdUrrnğunün 

tetkikatına nazaran pazarlıksız 

satış kanunu, usulü dair~sinde tat 
bik edilmekte ve fathikııttaıı çok 
iyi neticeler elde edileceği anlaşıl
maktadır. 

lktısat vekAletine gönd~r;Jen 
raporda kunduracılar cemi) elinin 
talebi yazılmıştır. Kunduracılar 

cemiyeti, çllrük kunduraya niha
yet vermek için konrluraların üzer 
!erine yapıştırılan fiyat etikct'ne 

. ' mal ev,afının da yazılıııasını ıstd- , 
nıektedir. İstanbul belediresi ik- ' 
tisat mildi.irliiğü Cdmiyetin ıoüra

caatini muvafık bulmuş ve bu hu
sustaki miltaleasıııı rapora yaz
mıştır. İktısat vekaletinden a-ele-

Y!NI 

l0ro~.::IS"A B AH tmı:;-j 
RADYO 

ANKARA 
AKŞAM NEŞRIYATit 

18,30-18,50 istasyon hakkında 

muhtelif lisanlarla izaha~ ve mü-
zik (operet pliikları) 18,50-19,06 
musahabe 19,05-19,20 müzik (bir 
solist konseri) 19,20-20,00 Skeç 
20,00-20,30 müzik (incesaz fa•h) 
20,30-21,00 müzik (Riyaseti cum· 
hur bandosu. Şef İhsan Künçar) 

1 - Ed. Grieg: Sigura J orsalfar 
No. 1 Prelude No. 2 İntermezzo 
No. 3 Marche Solonnell 

2 - Paul Dukas: L'apprenti 
Sorcier (Scherzo) 

3 - H. Maquet: Danse Anamt 
21,00-21,10 Arapçıı. söylev 21,1? 

21,15 haberler 21,15-22,00 müzik 
(halk türküleri ve muhtelif eser
ler) 22,00-22,45 müzik (küçük or· 
ke~tra) 22,45-23,00 haberler, i•· 
tasyon hakkında muhtelig U.an
laral izahat ve İstiklıil mar~ı 23,00 
SON. 

Ne Pişireyim? 
EllEIOE3CB 

PAZAR 
Nemse kebabı 
Peynirli sigara böreği 
Zeytinyağlı fasulye 
İrmik helvası 

Nemse kebabı 
Sığırın budundan yahut sırtın-, 

dan yarı yağlı yan ya~ız ve ke -
miksiz yarım kiloluk bir parçayı 
yumurta büyüklüğünde doğrarsı -
nız. Yıkayıp bir çimdik baharlı tuz 
ve ince çentilmiş soğanla bir ten· 
ccreye koyunuz. Sonra harlı ateşe 
sürüp koyuverdiği suyunu çekinci
ye l•.P.dar arasıra karıştınız. (Et kı· 
zarmak için kendi yağı kafi gelmez 
se az miktar sade yağı ilave cdi· 
niz.) Sonra. bir kaşık un serpip pen- . 
bel!!şinceye kadar çeviriniz. Sonra 
bir bardak su, bir kadeh beyaz şa
rap, tuz, biber ilfıvesile kapağını 

kap:ınp mutedil ateşe vurunuz. Kay 
narken suyunu çektikçe su ilave e
diniz. 

Etleri bir siyakta kızarmaları i
~in sık sık değilse de arada bir ten
cereyi kapalı olduğu halde kenarın
dan tutup silkiniz. Layıkile pişince 
ve suyu kendine salça olacak kadar 
kalınca ocağın bir köşesine çekiniz, 
Diğer taraftan bir tencereye so -
ğanla çentip sade yağla pembele
şinceye kadar çevirdikten sonra 
tavla pulu şeklinde doğrayıp hazır
ladığınız patateslerle tuz biber ve 
biraz et suyu ilfıve edip lfıyıkile 
pişiriniz. Sonra eti yemek tabağına 
kurtarıp etrafına patates döşeyi -
niz ve suyunu üzerine gezdirip sı
cak 3ıcak sofraya veriniz. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaha

neler fUnlardır: 
lıtanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Şeref), Alemdar -

da (Abdülkadir), Bayazıtta (Hay 
dar), Samatyada (Eforlos), Em'n
önünde (lllehmet Kazım), Ey;;p. 
te (Hikmet niyazi), Fenerde ( \'i
tali), Şehremini nele (Hamıli), Şeh
zadebaşıııda (A. Ifalil), Yarag Jnı 
rüktc (Arif), Küçiikpazardn 13• 
cati Emir), BakJi·köyJe (Hiliil). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
istiklal ~adesinde (Kanzuk), 

Dairede (Güneş), Topçularda 
(Sporidis), Tak,imde (Niznroct -
tin), Tarlalıaşında (N.hat), Şi•li· 

da ( A~ım), Beşikta,ta (Ali Fauf) 
Kadıköy, Bojiaziçi, Adala. da

kileı·: 

Ü•küdarda (İmrahor), S rı
yerde (A•af), Kadıköyde (Buyük, 
Üçler, Bilyükadada (Sinasi Rıza) 
ncybelid.e (Tanaş). 

cek cewıptan sonra kunduralara 
fiyut etiketleriyle beral.ıcr ev.;aıı 

da y ,zılacnktır. Bu 'tlrl'tıe pıya

sadan mukavvadan mamul ve ÇÜ· 

rük kunduraların kalkacağı umul
maktudır. !\Iü~lcriJer, kundurala
rı .ıyaklarıırn giydikten oııra eti
kette y:ızılı eysı.fa uıgu'l b ı maz
lar,u belcdire iküsat roüdUrluğü
nO ve kuııduracılıır c eı'1iyeUni ha 
berdur edeceklerd'r. Bu "ibi lı.al

lerde iktisat vcl<4~letinin te<bit e 
deceği cezalar tatbik edilecektir. 
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: Japonlar Müthiş 
Hezimete Uğramış 

ALMANYA ve 
Müstemlekeler _, 

Yuan ı İbn.him Hakkı Konyalı 
NVVVYW'l'NV'.~~,-"IVVV'M'NVVNW\Vf\~ 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) Tarih, dil, tezhip, minyat!lr, ~-

1 Krüvazör; 1 Büyük, 6 Küçük 
Na~ye Gemisi Hasara uğradı 

' Hongkong, 16 (A.A.) - Batu
l Benin diğer tarafına. çıkardı.klan 
bahriye silahendazlarının mttker
rer hizmetlerine rağmen Japonlar, 

dün bu teşebbilslerini yenilem~!er 
'le Çin ağır topçusu •iddetH bir a

teşle Japonlara ağlr zayiat ver -, 
tniştir. 

Bir krunzör bir büyük nak -
lire semiai ve 7 küçük gemi ağır 
1-arata ııtra~. Batusenin man
aabında durmakta olan birçok J a
pon semileri de Çin tayyarelerinin 
llOcumuna maruz kalmıştır. 

kü bu şerait altında, İngilteren.in zı ve cilt itibarile erişi!m&ıı bir f&h 
zaafından korkusundan boy- eser olan "HUnerruım.,. nln Top
le bir m~ameleye boyun eğd.iği kapı sarayında haırine kQtııphan• 
zannı ha•ıl olacaktır. Bundan ba~- sinde 1523 ve 11124 numarala* 
ka Almanya Tangangihada tah- kayıth birinci ve lkiMI olltlerW 
tel.bahir \'e tayyare üsleri tesis ede- kısaca tanıtmıttım. Bu yazımd& 4a 
rek Ümitburnundan Kahireye gi- kitabın milelll!I, NekJoaıılnl -
den yolu tehdit eyliyebilir. Yalnız Musavvirini ve telif tarihini tetka 

1 cenubi Afrikayı değil Hindistanı edeceğim: 1 
ve Uzak Şarkı bile telllşa düşüre- Birinci cildin ü~ilncil v• döl'dıı., 
bilir. cü yapraklarında blMr mad.6111"" 

Buna mukabil İngilterede Al- içinde bulunan ~u: 

Umumi 
Kütüphaneler 

SıJı: sık kütüphanelerde dola 
••n bir arkadaş anlattı: .. 

- Bazı kütüphanelerde kıı

töphan• memudarınıızın vaziyet
llı!ti maa.leııaf çok IAıibafidir. Kü
tapbanı memuru demek, her .<ey
den evvel oidd! tııvırlı, muntaum 
ve 1Tfane11 yükaek kinuıe demek
tir. Bunluın vaııifeler!nde çok 
~!ekli ve vakulı olmaları lazımdır. 

manya ile uzla,mayı isteyen bir 
kısım halk vardır ki onların kana- Ey bired cevherin ayla ettin, 

Bu vaziyetten ıonra a-emiler çe 
ltllmiye mecbur kalmışlardır. 

atine bakılırsa, Almanlardan mils- Bahri ırilki ırüher fetan ettin, 
temlekelerinin alınması reis \Vil- Ali Oa~n hilnerl~rln yaai 
son'un u ınadde,ine mugayir bir Cemedıp taze d~~ıtan ~in, 
hareketti. Kavimlerin koyun sürü- Ruzcinn aahayıfında ~e, 

1 
K . · dilk ·· be an ettin sü gibi bir memle'°etten diğer mem ıu.ı uşa . Y • . 

At tu k!" le kete ilhak edilmiyeeeklerine dair Bu f"hnfehl.erın hıkayelerm Makedonya. ' a r un Wil•onun taahhütlerine mugayirdi., Retki ~hbarı ~~raman ett~ 
V t d 1 Almanlarııı mOstemlekeleri pek Bendelı~ resmını kıl.ıp tak.dun Komitesinin a an aş ara fena idare ettikleri sözleri de e- Hidme~ ..,hd~ bezlıca~ ettin 

T kku " sassızdır. Almanyanın müstemleke De~~e~.m~e ~udunu. 'Lokman,, Kanlı Tarihi eşe ru idaresi diğer devletlere örnek O· Baıaı lutfı hı ırıran ettın 
(Başta rafı 4 cii •ayf'1tfo) (Ba>rarafı ı nci •av/ada) lacak kadar muntazamdı. 1 mısralardan "Hünername,, m~l-

zinde ne kadar d~nn bir iman- )faamafih, müstemlekelerin a-ı lifinin adının Lokman olduğu an-bir faa!iy·eti göı·ülmiyen e•ki komi- ,__ yürildüklerı·nı·n ve Atatürk b" h t ld ·unu itiraf! t ,. lınmıısı ır a a o ug Jaşılı .. vor. taların ~ormag·ı meydana çıktı. ş b • ı ı ki d' · 
..- inkılap ve rejimine ag ı,ı arı edenler bile lı..ınlnın şim ı gerı ve- On dokuzuncu yapra~'nı\l\ki ~": 

böyle ehemmiyet kesbedince Sof • nın ve Cumhuiriyet Halk Par- rilmesine ranaşmıyarak ba~ka bir 
Yada umumi bir tarama aıneliyeei ti8 ine ve hüktimetimize sağ- anl.ıgma şekli bulunmasına taraf-
fapıldı. Neticede içlerinde mebus- lam itimatlarının bu yeni teza- tıırlık ediyorlar. Bu şekil ne 
cut olmak üzere 1000 kişi muhte- hOrl1nU illive ediyor. Yüksek olabilir? 
lar ve tanınmış şahsiyetler de mev Türk milletinin her zaman ve Ham maddeler hakkında Mi!let-
lıt yerlere sürgün edildi. Bulgar her yerde Ulu Şefimize ve o- !er Cemiyeti tarafından tetkikat ic-
gazeteler!, efkıı.rıumumiyede do nun yarattığı rejime sonsuz ra edilmeli ve bu maddelerin dev-
hn nefrete çok güzel tercüman batlılıklarının bu ~n yeni ve !etler arasında ta.bimi için bir ça-
olarak KUika..•ti ve fulini iel'in 

8 
- .lcıymetli ter.alıilrüntt sonsuz re bulunmalı. Bu çarelerden biri 

den yazılar yazdılar. aayıılarımla ıı.rzetmeğe müsa- olarak, İngiltere imparatorluğu 
Bunlardan Zora şöyle diyor - adelerinizi istirh.ım ederim. ile diğer milletler grupu arasında 

du: Ba~vekil ve C. H. P. U. ki gümrük tarifelerinin alçaltılma-
"Sebepler ne olursa plsun, Ge- Reis vekili sı tav•iye ediliyor. 

neral Peef"e karşı yapılan darbe, Celal Bayar Diğer çare Almanyanın tekrar 
doğrudan doğruya Bulgar hükti- Atatürk Baş,·ekil Celiil Ba· Milletler Cemiyetine girmesı, sulh 
nıetine ve Bulgar milletinin menfa- yara aşağıdaki cevabı vermiş- lehinde garanti vermesidir. Buna 
atleriııe kar;ı yapılıru ~olarak ka- hırdir: mukabil müstemlekelerde Almıın 
lac..ktır.,, C•li! Bayar ticareti içiu büyük kolaylıklar gös-

Bulgar harbiye nazm da, Ge - c. H. P. U. Reis Vekili terilebilir; hnttii Alman muhacirle 
neral Peefin cenaze merasiminde ve Başvekil rinin gelip yerle~melerine de mU-

. söylediği nuluktıı bu darbenin doğ Ankara saatle olunur. 

rudan doğruya Bulgar ordusuna Belediye intföaplarının bitti- İngilizler, Almanlara bu kadar J 
vurulmıış olduğunu aı:ıkçH ifa.de tine dair olıın telgrafınızı al. müsaade göoterildikten sonra ar-

etti. dım. Rey sahibi vatandaşları- tık şarki Afrika topraklarını ele 
Nitekim, zay (f bir adam ria, mızın büyilk bir tehalük ve şe\·k geçirmek arzusu bir harbe değer 

kednisinde nkuv,·etli bir ad>ıını, 0
• ile intihaba iştirak ettiklerine mi? diye soruyorlar. 

nunla mertçe karşılaşarak Y"ne- ve reylerini C. H. Partisi nam- Yaııtığınıız şu hulasa bize Al-
rniyeceği için, eğer fikrinde bu var zetlerine verdiklerine büyük manrn ile İngiltere arasıııda müs-
ıa mutlaka hileye ve kaht.elige memnuniletle muttali oldum. tenıl~keler nıe<elesinin vaziyeti 
sapmağa mecb~rılur. ~te koın.,u İstiklal savaşı ve Türk inkı- hakkında bir fikir verebilir. 
ve dost Bulgari•tanda da dört be~ Jabı, her hamlesinde ve her Doğrusu aranırsa, İngilizlerin 
•ene evveline kadar cereyan eden safhasında, milletimizin yük- itirazı \'e müstemlekeleri iade et-
lı.anlı hAdi eler, hep bu kanunun 1 aek siyası ve medenl karakteri memek için ileri fürdiıkleri sebep-
birer net!cMidir. Ufak bir zümre- ile memleket işlerindeki şuur- ler pek kuwetli değildir. Müstenı-
nln menfıı.atini, büyük zümrenin ıu birliğine dayanarak muvaf- lekelerin Almanyadan alınması 
11l~yhinde kullanmak i•teycn bazı fak o!m•Jştur. mazinin bir hatasıdır, bunu u-
adamlar, büyük harbin yarattığı C. H. Partisinin ideali ve nutmak icap eder demekle mesele 
krizli atm°'•!erden ist.ifade ederek proırramı ve cumhuriyet hüku- unutulamaz. Hata her zaman dü-
birçok kanlı cinayetler i~lediler. metinin icraatı d-a ancak mille- zelebilir ve düzelmelidir. 
Bu yüzden beylıude yere dilnya k.a timisin bu yüksek ahilik ve Yalnız, İngilizleri bir noktada 
dar kan aktı. Bu facialaruı ne ka- haoletinde me"net bularak her haklı görüyoruz. Hatanın düzel. 
dar acıklı ve hazin neticel1>r ver- glln feyizli bir eserini göstere- nıesi için daha evvel Almanyanın 
diğini göstermek için ınd&ee 1928 

bilmektedir. Diln ve bugün lisanını, hattı hareketini düzeltme-
den 1934 sene•ine kadar lOOll den olduğu gibi yarın dahi memle- si icap eder. İşin içinde tehdit ren-
faz!a münevver Bulgarın sokak or- ket ve millet için yegane kud- gi ve kokusu bulunduğu müddet-
talarında veya evlerinde hain sili- ret, ikbal ve refah kaynağı o- çe, İngiliz milletinin izzeti nefsi 
kaııt kur;unlarınıı lrnrbıın gittikle- olan inkılap prensiplerinin ve hiç bir anlaşmaya meydan bırak-
rini kıydetmek k!fidir. cumhuriyet rejiminin tatbika- nııyacak derecede rencide olur. 

Bu farialar, 19 mayıs 1934 
e " üzerinde fikir ve elbirliğinin Biz, Almanya ile İngiltere arasın-

lcadu devam etti. Bu tarihte baı:ı bu yeni tezahüründen dolayı da samimi bir mukarenet ve esas-
Jcuvvetl! ell•r, felakete doğf'ı gi - aziz vatandaşlarımıza 11e baş- 1ı bir dostluk neticesinde, miıstem-
der. memleketi kurtardı. O zaman ta siz olduğunuz halde Parti lekeleı"İn İngiltere tarafından ia-
danberi tessils eden kuv,.etli ve re- ve hükumet teşkilatına tebrik, desi çok daha tabii ve sa.de bir 
aıist bir hilkilmet, memlokette ko- teşelckür ve muhabbeti-erimin surette kendi kendiliğinden temin 
.rnitaların !a.allyetine nihayet ver- iblağını rica ederim. edilebilir kanaatindeyiz. 
d!. Biltiln bu nevi teşekkülleri JAğ- K, Atatürk Hüseyin Cahid YALÇIN 
11ettı. Halk h ll z ur ve silk O.na ka - '!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!! ============= 
vuştu. Bu sükünet l~te bu aon hA- Onı'versı'te acıldı ajansı İstanbul mümessilliğinden diseye k&dar devam etti. . 

Acal'ıa herke in istediği ve bı· tsbliğ edilmiştir: 
ıim de can ve gönülden tem•>ınl Sofyada erkanı harbiye reisi -
ettitfmlz gibi lıu hJdiae müııterid ne kartı Y&pılan süikast münasebe
bir hareket olarak kalacak mı? tile resmi Bulgar makamlarından 

Bunu kim arzu etmez? Ve hü- aşaiıdaki ma!Umat verilmiştir: 
kilmetin aldığı ciddi tedbirlere ba Süikast dolayısiyl~Bulgaristan 
kılacak olul'811 herhalde bu hidfae da yapılmakfa olan tahldkat he -
lllünferld olarak kalaca.lrtır ıSa .• 

nüz neticelenmediğindeıı bazı ec -
Bu veaflo ıı., i•mi ye.niden orta- nebt gazetelerin bu süikastın sebep 

da çalkalanmata b,..Iıya.n Make-
donya komltasının, aıiık \oarlh say- leri ve failleri etrafında verdikleri 

falarına geçmiş olan maziıılne bir lı.abMl•r tamamen asılsızdır. Re -
&'iız atmak, çok yerinde bir hareket Jlm aleyhinde bir hareketten ve 
olacaktır. Bu vesile ile komitalarm komiteci!ikten bahsedilmesi de yer 

l do t Bulgaristan& n~ k.adar bllyllk sfııdir. Çünkü ne Bulgar ordusun
zararlar verdiği ve yeni Bulgar et., ne de maınlekette rejim alay -
httkOmetlnin, memleketi ne kadar hinde hiç bir hareket ve temayül 
bQyttk bir beladan kurtarmış ol • nıevcut olmadığı gibi Bulgaristan
du!uM açıkça göriel"ec.ktir. 

(Devamı yarın) ela komite teşkilatı da eAasen yok
••• •• 

Bulgar Ajansınm T"!bliği 
fıMnbul, U (A.A.). - Bul&'ıır 

tıur. Memleketin her tarafında tam 

bir silkunet ve asay~ hüküm sür -
m&ktedlr. · " · · 

(Battarafı 1 inci aayfada) 
birer teşrih etti. İleride yapıla -
cak olan mühim işler meyanında 
bilhassa talebenin harici ihtiyaç ve 
istirahatini de düşünmekten geri 
kalınmıyacağına iştirak ederek bir 
çok alkışlandı. 

Cemil Bilselin nutkundan sonr& 
en kıdemli ve en kıdem•iz iki ü -
niversiteli tarafından birer söylev 
verildikten sonra ilk ders büyük 
bir alil.ka ve dikkat ile dinlendi. 

Üniversite dün açılmış olmak
la beraber tedriHat, yarın resmen 
başlamı' olacaktır. Talebenin çok
luğu ha.sebile iktısat ve hukuk fa
külteleı·inin birinci sınıf talebeleri 
konferans salonunda ders göre -
ceklerdir. Ancak birinci ders fi -
zik olduğu için pazartesi, salı çar
şamba ve perşembe günleri saat 
onda derse girmeleri talebeye teb
liğ edilmiş bulunmaktadır. " 

Bu resmin evvelin meıut eyle 
Sirİ.ftahirin Mahmut il~ 
Şuru oldukta itbu resmi ha.ıa 
Deyip Lokman avamile havaı-..."' 
Hired tarihi aalin etti ta.yin 
Hüner hayi met&hiri aeli.tin 
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üç beytin son mısraı da eltud 
hesabile bize birinci cildin 987 H 
yılında yazıldığını ıröoteriyar. 

Lokman bu cildin "fihri•ti ki
tab,, başlıklı k1'mıncla e•erini dOrt ı 
rükn ve 40 fasıl üzerin• tertip "t
tiğini söylüyor. Lok:nan bm·ada 
"Rükn,, kelimesini "cilt .. manaRı

na kullanmıştır. Şu hı.ld~ Htlner
name döı't cilt olarak h&T.>rlanma
ya başlamıştır. 

Birinci ciltte arlıııı impantorlu- i 
ğa bırakan Sultan O.<nıaı;dan Ka
nuni~·e kadar olan padi~anlardan 
bah,edilecekt;r. On fa,ıı i)lr MıYl 

ve bir hatimeden ibarettir. Her !a
sıl on hika.veyi ihtiva ertl§'i için 1 

cilt de tam ytiz hikaye var demek-
tir. 

İkinci cilr Kanuniye t~hsi• ediJ
mi•tir. Lo .• 1an bu ikinci cildi 
JIAZANI'nin yazdığı şe.ı·leri 11lalı 
eltmek sııretile hazırlııdııl;ını söy-
lüyoı·. 

Üçüncü cildi kendi•i 'öyle Uık-
dim ediyor: 1 

"Şehin~ahi ki~veristaıı,. H pııdi

Aahi sahih kiran Sııltaıı Selim han 
bin Sultan Süle)·man han gazinin 
hünerlerine müteııllik ahyali bcya. 
nındadır ki ol dahi on iası! ile bir 
tezyil ve bir hatimeyi müşt.emil

dir (1)., 
Dördüncü cildi yalnız üçüneü 

l\Iııradın hayatın~ ve :ş!~ri:ıe ha•
rethişlir. 

Hünernanıenin şinı<liye kadar 
yalnız ikinci cildi biliniyordıı. Bi
rinci cildi ln33 yılır.da Bu·•a'• 
Uzun Firdevsiniıı 80 ciltlik '~il

levmanname., s rasında bulun
d~. Topkapı sar.ıyı kütüphanele
rinde 14 bin ciltten fa~la kitap 

1 
vardır. Bunlar henüz imi. bir t_a_~-ı 
nif ve tetkikten de geçmı' degıl- 1 
dri. Birçoklarının adları v~ miiel
lifleri c•kidenberi fihı·istlert yan
lış geçmiştir. Ben eminim ki Lok
man dört cildini de ikmal etmiştir. 
Kütüphaneler ar&nırsa üçiıncü ve 
dördüncü citleri de "ortJ1,va ~ıka

caktır. Müzenin gayreti' d'- klö
ründen bunu bekleriz. 

Lokman birinci cildin sekizinci 
yaprağında kitabını "Sultan Mu
rad bin Selim bin Süleyman han,, 
adına yazdığını fasrih etmektedir. 

Lokman Kanuni Sultan Süley-
manın; kendi hayat ve e'er:nıııin 
yazılmasını Eflittıın Haza i/e 
emrettiği ve o da bu i•i kı•men 
yaptığı halde sonradan eseriıı ik
mal ve ı~lahının kendi•ine havale 
edildiğini anlatırken de ismini \'e 
il esini şöyle tanıtır: 

"Sultan Süleyman ... Ahdi ~erif
lerinde bu hizmete memur olan 
Efliitunliazani rahmetüllabi aleyh 
tahrir ve tastirine b~layıp ve bir 
miktarı yazılmış iken itmamı mü
yesser olmamaı.rın halen tekmili 

(1) H ünername. Cilt 1, yaprak 2 .. 

fatih 

bu bende:i bi mioneticıın Lokman 
bin Seyid H~n · il · A~n - yil -
Ornıevt nam vehnamef hakan dl<i
lerlne varid olan ... ,, 

MUelllf kitabını hazırlark'n da 
n1lelıııları pek az bulunan Gğuznıı
meden de i•tifade ettiğini Uç dört 
yerde •öylü,vor. Kıymetli e•erin bi
rinci cildi 9!17 de başlamış ve b8' 
se.nelik bir meııaldttn soua ikmal 
edilebilmiştir. Mliellif hitam yılıııı 
da ebced h"eebile şu mııraa sö~·

letmlftir: 

Oedi tarih "E.....i Elıllhilner 
992 (!) 

Geçen ırün iamini ııöylPmek ı8-

t .. medliinı, t.tanh11lun büyüh. kü
töpbanelerinden birıne ııitmiştiın. 
Kapıdan .rirer giı"mez göztimc ~u 
manr.ara ;arpa: 

Küttipbs:n~niıı kadın er\..ek me 
murları toplaıııp oturmuşlar, yük
sek .esle kor.ı.:~uyor, laf atıyo!"· 
Jsr.. İstediğim kitabı kaydettır
melı. ve buniarın biri va<ıtasiyle 

getirtebilmek için belk: on el kika 
vakit kaybettim. Okumak için ot 
bittabi kfltüphanenin ta oteki u · 
cuna ıritmek ve kahkııhaları, ,viik 
sek sesle teliffuz edilen sözler 
duymamak için kulakJ..ı.rımı tıka 

mak nıt'Cb:Jriyetınde kıddım. 
Kt>t~phanelerden ikinci şika

yetim, tlbrist deft•rlerinin bert>ııt

lıtıdır. Bilhaill!& B•)·oızıt umumf 
kütüphanesinde bu defterler, .. ıe 
alınamıya.eak der~cede e•kimiş ve 
berbat bir manzara almıştır. Sayı. 
faların alt taraflarındaki vazıla -
rın okunamamasından sarfınazar, 

fa.kat mikrop yuvuı hıı.line g:elen 
bu defterl&r, sıhhat bakımından da 

Lokma• kimdir. Bunu da tetkik çok tehlikelidir. Fihrist rin gayri 
edelim: Lokman 977 yılının Mu- muntaum v• karışık yazılması 
hanem ayı ,;onlarında ikinci Se- ve bilhasea Fransızca flhristlerde
limiıı şeton;unecil!ıl;in.ı tayin edilen ki bUyük imlA halal~rı da başka .. 
Ürmiyeli bir ilimıiiı-. Ilat>aaının Hakikal<'n umumi kUtüphane
adı da Hti~oyn'dir. Buıı:lıııı evvelki !erimiz bir !ıa~·Ii ihmal &dilmiş v~ 
<le\·l~t fehnamsclleri ,ıe Şirazlı ziyettedir. l\Iekteplerin açılması 
!i"ethullMh Arif ıı~ Efi&tun idiler. ve okuma mevsiminin hulOI etmit 
Fethullah Arif Kan•Jni .

4
Uleyman olması itilıariyie bu i~leri tanzim 

hakkındt bir ~•hname h~r.or!ım.a- etmek sıra'ı gelmiştir. Al!kadar 
\'a memur e<lflmi,ıi. Fı.ka~ ör:ırii' makamların ehemmiyetle nazarı 
~efa ctmedı .• ,nca~ bıl'İtaç Myf"I dikkatini celbederim. 
yazdıktan •oıu~ ~!dti. 1~? Türkçe MURAD SERTOGLU 
~iirl•rir,de Hauni v~ Faf1!ca dıı ------------.,..,.,..,.,.. 
E.,•r1 m .. h l.uını t• kınan halefi Ef-
IAtunk uldı. O da coc:-tn aneak okudum. Her yazınıza cevap ve
LÇ faal:ıu ikmal ettıkten sonra öı. recek değilim. Çünkü mesleiin.iı 
d~. Ma11n huJ-.ei euakıııdaki icabı her gün gazetelere makall 
milhimD1e dtf':eriııda bulunan yetiştirmeniz tabiidir Şimdi idd! 
985 tıırılıoii üı;ıirıc~ lfuradı11 bir alarmına cevap Yeriyorum: 
hukmiınde EflatJrıurı hazırlamaya ı _ Bana topiı.apı sarayı kü
b~l•dıiiı şehn .. me,,in tezhibi için 1 tüphanesini öğretmi,siniz ve birlik 
çok ağır vir m•,;"o.J'a katlanıldığı te bu kütüphaneye gitmi~iz. Eğ~· 
söylenereı.. ZereifAU kağıt ilzerine ben !stanbulda doğup bilyilmOş 
talik ile .vazı!mıı<ı bildirilmekte- olmas~ydım, belki bilmezdim. :Var 
dlr. (3) zı malı.al olarak Topkapı sarayın-

Lokrııan 9g.; y:lı Ramnanmın 1

1 

da bir kütüphane olcluğuı:ı.u baııa 
ortasınd1. ilçtinrti )furada birkaç 6ğretmiş olursanız i>undan ne çı
bin :>e:.-itli şehname<ini takdim et-

1 
kar. Bn kütüphaneyi öğrenmek 

tikten .•urıı·ıı Hıiner,amenin de te- için bir yabancı gibi kılavuza mı 
l:fine ıa~mur edilnıitlir. (4) 1 ihtiyaç var? Tarih encümeni m.,c 

Jlfüellım .. h•time! rüniiev\'el,. I muP~ının sahifelerini k~rıştırmak 
baslıklı (5) eayfnlal'da Hünernıı-ı kifayet eder. Ben bahrıye me~t&
nıe0\·i ns6 de huırlanı!ya başlamış, binde talebe iktn alıp okud~g~m 
bir~ok kitaplara ve hin müşlcüliit-ı tarlr. mecmuıdarında1< b~ kutup-

- hanede ne kadar kıyıuetlı eserler la bulduğu Oguznameye dt ba~ .. d 
"k' . d .. dd · olduğunu oğren ım. vurarak ı ~ırıcı ~ene e musve esı-ı . . 

ni yapmı,tır. 987 yılında 1a tekyı- 2 - <Türklerın denız nıu hare: 
zına \•e minvattirlerinin tu:h!p beleri) ~dlı eııerimde Muradıyı 

.. menba olarak z.ikrettiiim haıde 
!erinin yapılmasına başlanmıııtır. b b kit b .. . · mehaa 

· tt·"' · en u a ı goımemı, ve Bu iş de vukanda ışaret e ı,..mız . . 
1 

d 
· · • d t · .: M" !arı çok ırostermek ıçın yanız • ı-gıbı bect seae evam e mış .. r. u-

1 
• ? B<l mu!'l.-

ellifı ve oseı·ini başka bir yazım- nı yazmışım. Oy • mı· 
1

11 •• d 
d ,.. dinin yalııı~ man'lum eur erını •-da totkik• riPvAnı e ece.ım. d ·· do 

zil nesir olanlanı.ı a gor m ve 
nesir olan kit.abı daha kolay llıı-( 2) Hüuername. Cilt 1, yaprak d 
Jaıplır diy• ba~ı..n sonun. ita ar 

229 A.. kopya ettim va ona istinat 6Clenlı: 
(3) Zql • ı;n Ala rulll ahiyye. kitbıaıı ,.aadım. Manzum ol.ıı.ıu 

tit . Tiirkly:r.ıi fi kitab • ir Rıhleti da neoir olan ite beş on sahifeııin{ 
llbni 8atuta. •ayfa 383. mukabele ettim arada pelc de fark 

(4) Hünername. Cilt 1. Yaprak görmedim. Halbuki peren:ze mu-

10. barebMi yıl döntimü mün ;;ebetiy-(5) Ht.ioername. Cilt 1, yaprak 
232. . ~. 

Bir cevab 
Gazeten;.,;n 1 B.rin:it,.~rin 938 

tarihli nil•ha•ında (Tarihten bir 
yaprnk serle\·ha•ı altında lbrahim 
Hakkı KonyRlıııın bir yazm neşre
dildi. Matbuat kanununun mad-
dei mahsusaaı mucibince i~bu ceva 
hımın ayni sahifenin ayni sütunla
nnda aynen neşrini saygılarımla 
riH ederim. 

Deniz Liıui Tarih öiret~ıeni 

Fevzi Kurtoilu 

Bay lbrahim Hakkı Konyalıya 

.Sabah gazetc.si_nde çıkan yazıyı 

le bu eser[ tekrar gözden geçirdi-
ğimde Muradinin bdıı-.ye kitabı 
hakkındaki iddiasını a-ördüm, hat
ta Muradinin lııışka bir eoeri hak
kında da mal<lmat v...-.l•m Ve bu 
hususta sizirı yazını~clan değil, 

Muradinin kendi e•erinden istifa
de ettim. Ayni zamands siz de 
bu eserin anrak bir nüshasını gö
rerek vakit gazetesinde m:ı!Om ma. 
kaloy· n~rettiniz. Faket ikimizin 
ı;öril•leri arnsında fark vardı. Siz 
bahriye kitabının ~erek 927 yılı 
gerekııe 932 yılı ni!•lıalannın :r.ru. 
radi tar-atından yuıldığı netice3.l
ne varmııı, ben ise 927 yılı n U.ıha

( Soıw 1 w:i aayı:..<!a) 
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?11.l<I 
ıl'#O~AI, 

Hamamlarımız 
tstanbul hamaıncılan, kırkçeşme 

suları kesildikten sonra belediyeden 

para ile almaga mecbur kaldıkları 
terkos suyunun pahalılığından ve 
bu şerait dairesinde hamamlarını 

kapamağa mecbur kalacakların

bahisle şikayette bulunmuşlar. 

Şurası muhakkaktır ki, hamam
cıların vaziyetlerini güçleştiren a
mil, yalnız terkos suyunun pahalılı
ğı değildir; hamam işletenlerin es
ki nesillere mahsus ölü ananeleri 
aynen muhafazada ısrar etmeleridir 
ki hamamların rağbetten düşmesi
ne sebep olmuştur. 

Nedir o hamamlarımızdaki me
rasim? Hamama girer girmez, a
yakları nalınlı ve yalnız belerine ka
dar peştemallı bir sürü insanın size 
rlo~·nı )· nstıığunu görürsünüz. Çifte 

hizmetkarlar elbisenizi soyduktan 
soıu .L a:sızi kat kat havlulara sarar
lar. Sağınızdan, solunuzdan girip 
hamamın kubbelerini nalın takırdı
lariyle gümbürdete gümbürdete bir 
giivcy gihi kuma ba.<;ına götürür

ler. Orada ba~ka başka adamlar 
tarafından keselenir, yıkanır ve Jif. 
h•nirı;iniz ! Sonra gene kat kat hav
lulara "anlarak ayni teşrifatla dış 

halvete götürülürsünüz. Daha son 
'"da ikind bir havlu değiştirme 

faslı başlar. 

Hu eskı mo<la yıkanıp temizlen· 
mı usull bir kısım ınsanların hoşu
nE gıd~'>ilır; böylelerinin saatlerce 
golıcktaşına uzanıp mükemmel bir 
u~ k• c kmelcrine bir marn yoktur. 

Hattiı canları isterse - sesleri müsa
ıt olmasa dahi hamamın kubbelerin 
Jc kolayca iniltili akisler hasıl et
mek imkanından dolayı - şarkı v<· 

gazel de sdyliyebilirler. Fakat bu 
'sürat ve teknik asrımızda ve herke
~ııı i~len başını kaşıyacak zamanı 

olmadığ1 bir devirde bu şekilde mu
f as=I bir hamam safasına katlana 

cak Ye bu uğurda bir iki •aatini fe
da edecek insan pek az bulunur. 
Hamamlarımız, başlıca şu nok

talardan ıslah ve tadile muhtaçtır: 

1 ··· Soğukluk kısmında, Anka
ranın yeni yapılan banyalarınd.: 

olduğu gibi, birer kişilik müstakil 
kabin~·lcr olnıah, herkes oralaı·c.Ja 

kenui kendine soyunup giyinebilm"· 
lidir. 

2 - Hamamın iç kısmında da yi 
ne her müsleri için müstakil bir ban 
;,,..o ve duş yeri olmalı ve miişteri 

t>urad:ı kendi kendine rahatça yı 

kanabilmelidir. Zamanımızda artık 

(tellak) ın rolü kalmamıştır. 

3 ... Fakir lıalkın ucuzca temiz
;ene'bilmesi 1cin duşlu ve ~·n..inferit 

hücreler yapılmalıdır 

4 --- Hamam fiyatları maktu ve 
her kc~eye elverişli olmalı, balışı~ u
rnlü kaldırılmalı, yani miiştc:·ı ha· 
ncnmdan çıkarken yarı c;ıı.ı" • c bir 
sürü insanın hücumuna m1rl1Z kttl
n,amahdır. 

Ben, tabii bir hamam \'e bany<ı 
mütehasısı değilim . I b ya·nınd::ı., 

ilk bakışla aklıma gelen ve herke

o;n hatırına gelebilecek olan ıv,k

sanları işaret ettim. Tabii işin erba

bı olanlar, meseleyi bütün tefrrü
atilc inceliyebilirler. 

Bu saydığım tertibatın vücude 
getirilmesi için öyle pek mühim 
masraflar ihtiyarına ihtiyaç hasıl 

olmıyacağını tahmin ediyorum. Bir 
kaç bölme duvarı, bu bölmelerin 

sayısına göre banyo ve duş cihazla

rı ve ufak tefek diğer bazı malze
me maksadı temine kifayet edbilir. 
Koskoca hamamların bir sürü mas

ı·afına katlanan müessese sahipleri 

için yukarıda saydığım tertibatın 

vücude getirllm0fili,biraz fazla para

ya mal olsa da, herhalde çok bayır-
ı lı neticeler vereceğine şüphe edlle

mE-7.. 

Tilki 

!:'ıırsada bir cani öldürüldü 

Buroa, (Hususi) - Geçen ırün 
Kaı ın çarşwıında bir cinayet olmuş 1 
w bir katiiden dolayı 15 sene hap 
se mahkum edilip cezasını ikmal 

ederek çıkım Sait isminde bir a
dam, Faik isminde biri tarafından 
öldürülmüştür. 

Faik, muhakemede Saidin .k&n 
disine kUfUr ettiğini, onun i9İll vur 

d utunu aÖ)'I~ ve Uç ııene atar 
hapse mahküm edllmi~tir. 

YENllABAH 

Adadan öçen kafile 
ANL IYORDIM Ki BUNDAN MEMNUN OLANLAR 

I6TEŞRINIEVVEL 19i8 

NAİLi MORAN'ın 
A NLATTIKLARI 

SADE AiLE REi!Ş_LERI iDi. FAKAT YA G E N Ç LER? "Atletizmi Sevenlere Sabır Tavsiye 
Kış günlerinin yaklaşmasiyle ts- --~ E k M b 0 0 d 0 

tanbulda da ezelden beri her mev- tme ec urıyetın eyım,, 
sim devam edip duran muhaceret 

tekrar başladı. Yazın yakıcı sıcak 

)arından azade. bulunmak l\aygusu 

ile Boğaz ve Adaların '5erin ~ahille
rine baş vurarak sayfiyelere göç e

denler artık dönüyorlar, dün, köp
rüden geçerken Ada vapurlarının 

bir göçmen vapurunu andıran eşya 

yüklü bordalannı gördükten sonra 
bu kibar muhaceretin; binbir çeııit 
sebeplerle böyle bir göçe imk~n bul 

mıyan karabahtlılara yazık. Haklk 
bir mihneü.ane çılcsi dolduran şe~ 
re tekrar donduıcleri zaman ne dl 

şündüklerini yüzlerınden ve halic· 
rinden kulağa ili~ebilen muhavere

lerindt-n olsun anlamak tecesstls ve 
merakına düştüm. 

Bındiğim vapur Kınalıyı geçtik
ten sonra Burgaza yanaştı. Tahmi

nimde aldannıamıştım. Bütün bir 
me\"sim çanı ormanlarının süzgeçten 
geçirdiği billür sahillerde giine~in 

kızı;ın alevlerinden yalnız renk ala
rak vücutlarını nar renglııe boyıyan 

ırıh ufaklı ve oldukça kalabalık bir 
grup ~hre dönmek için ıskele üs

ti\nde alesta bir vaziyette vapur 
bekliyorlardı. Niyetim doğruca 

Büyükadaya gitmek olduğu halde 
cayarak Burgaza çıktım. 

lskelenin üstündeki kalabalığın 

yanına yaklaştığım zaman grupun 

bir kısmını da yerli adalıların teşkil 
ettiğim anladım. Dab~ ilk nazarda 

edindiğim kanaate göre bu göç işin
den en ziyade memnun olan kimse· 

Jer aile reisleridir. iskelenin plij 
tarafındaki parmaK.lıkğa dayana

rak keyifli keyifli cigaralarını tel
lendiren orta halli, geçkince ıki ka· 

fadaşın yanına yaklaşarak ku

lak misafiri oldum. Biri ötekine 
dert yanıyorıu: 

.. Kime dert anlatırsın birader. 
Sözünü dinletebilirsen beri gel. 

Masrafı bir yana bırak ama, şu her 

gün iki saatlik vapur yolculuğu yok 
mu canıma kandil astı gitti. Bizim 

hatuna bakarsan kızların havasına 
uymuş sonbaharı bir ay sonra ge-

u"rmek sevdasında. "Senin halin 

nicedir?,, diye bir soran olsa canım 
yanmaz. 

Beriki, haksız yediği bir hüküm
den kendini kurtaran bir müdafaa 

şahidi dinler gibi gevrek gevrek gü
lerek: 

··· Sorma! dedi... Çalış çabala. 
Sonra da kul köle ol. Sabahtan ak

şama kadar burnundan ter damlar· 
ken hatuncuklar püfür püfür esen 
deniz sahilinde al gülüm ver gülüm 

etsinler. Eşyaları on gündür gön

derdiğim halde ha bugün ha yarın 
diyerek biila gidiyoruz. Bizimkiler 

deveden kıl koparır gibi bir gün faz 
la kalmağı kar sayıyorlar.. Kafa

darları kendi hallerine bırakıp yan

taraftaki kalabalık kadın grupunun 
yanına yaklaştım. Bunların bir kıs

mı göççüler diğer kısmı da uğul'la

yıcı idi. Meğerse bu ayrilık işinde 

asıl tasayı çekmek yerlilerle gençle

re düşüyormuş. Daha haziran ayın 
da el açıp kar duasına çıkan kömür

cüler gibi ııubatta haziran güneşi

nin hararetiyle kavrulup göOçülemi 

yolunu bekliyen AdaWarın bu üzün
tüleri pek de boş değil. Hıristos 

tepesine çılcan geniş yolun başına 

geldiğim vakit onlara hada ziyade 

hak verdim. Daha bir ay önce değme 

sayfiye yerlerine taş çılca.raıı bu ada 

cılc suyu qekilmiıı pınara dönmüıı. 

ne bir çıt, ne de herhangi bir çift .• 
Bütlin yaz çam gölgelerinde at 

koııturduktan ııonra buraların ellere 

kalacağını düşünen hangi gencin 
kalbi \billmez T •• İskelede gördüğüm 
katile buranın hemen hemen son 

Araba vapuru deniz ortasında 

Yazan : 
Atıf Sakar 

partisini te~kil ediyormuş. Geçenkl 

şiddetli yağmurlardan sonra Ada da 

tamamen boşalmış gibi. Geniş yol 

nihnyetine kadar çıkarak Hıristosa 
çıktım. Kalpazan kayaya kadar 

den gelen birkaç martıdan başka 

önümde açılan geniş koruda sahil

canlı bir mahliik yoktu. Mehtaplı 

yaz gecelerinde titrek kltara nağme 
!erini bütün adalılarla beraber ti 
karşı sahillere kadar bir magafon 

gibi yayan ve genç ruhların ta için-

detini dok!urınağa çalışan kürek 

mahkumları gibi düşünüyorlar. 

Sahili gezdim. Orası da başka, 

Şarpi kotraların süslediği rihtımı 

sıra sıra balıkçı kayıkları kaplamı~. 

Bütün balıkçılarda hani harıl ağla-

n atmakla meğgul. 

Vapur ağır ağır iskeleye yanaş

mıtı. Kaşık adasının burnunu dö

nerken uzaktan seyrettiğim güzel 

boğazda uzun zamanlar sevildikten 

sonra yüzüstü bırakılıp terkedilen 

bir kadın edası vardı. Baktım bak

tım da adalılardan ziyade güzel bo

ğazın bu haline vahlandım. 

Atıf SAKAR 

den gelen kahkahalarla çın çın öten ............................... 111 1 
adaların bu en yüksek tepesi daha L U C İE N B AR R O U SK 1 
kış gelmeden bir manastır sessizliği V İ V f A N E ROM A N C E 
içine gömülerek uykuya dalmış. 

Arka yoldan geçerek mahalleler 

arasından yürüdUm. 15-20 gün için 

de temelinden, ruhundan, gö

rilnüşünden bu kadar şey kay

bederek değişen bir yeri öm

rümde ilk defa gördüm. 

İki hafta evvel çeşit çeşit renkleri 

ona göre eğlencelerı, sahillerinde o

muz omuza cilveleşen kalabalığiyle 

Beyoğlıına meydan okuyan bu ada 

bu kadarcık zaman içinde tamamen 
köyleşmiş. 

Çar§ıya geldiğim vakit hayretim 

büebütün arttı. Saat beşe gelme

den kepengini yarı yarıya indiren 

Karamanlı bakkallar, dükkanlarının 
önüne attıkları sandalyalarda mild-

ve 

BETTY STO CKFELD 

SUMER 
SİNEMASINDA 

ASRI EVLiLER 
Filminde seyircileri kahkaha 

ile güldürüyor. ve memnun 

bu akıyor. 
ilaveten: Ekler JURNAL 

Bütün hususi dünya haberleri 

Bugün sa at 11 - ve 1 de 

tenzilitlı HALK matineleri 

.................... 

.-Bu hafta SARAY sinemasında -
Bu senenin en büyük ve en güzel fil mi 

RASPUTi '
; 

Şaheser i, ııörühnemiş bir 111 uvaffakiyetle dev. m ediyor . 
Başro!lorde : 

HARRY BAUR - MARCELLE CHANT AL 
ve PIERRE RiCHARD VViLLM 
ilaveten Foka J ur nal • Son dünya havadisleri. 

Buıün saat 11 - ve l de tenzil atlı fiatlar la HALK MATiNELERi 

lônümüzdeki Çarşamba 
Akşamı SOMER ve TAKSIM, 

Sinemalar ı bh-detı: Methur Danıliz 
IMPERJO ARGANTINA'nın 

Bllyllk ve emsalıi z film i 

ENDOLOS 
GECELERi 

Şerefine : G A L .A 
MlJSAMERELERI 

l
lnıd iye k adar çevrilen fllınlerlıı 
n güreli. Dansla r , Şarkılar , Ye 
ıpa.wyo l Kita raları ar asında bü

yük bir atk ihtir • fi!mi. 

lotan bul atletleri geçen kıt ve yaz mevsimini programlı bir çalıt· 
ma ile geçirm4lerdir. Her iki mevaimin bidayetinde bildirilen prog
ram harfı harfınıa tatbik edilmiftİr. Çocuklar bu suretle muayyen ta
rih, gün ve aaatlerde yapılacak itlere hazırlanabilmi,Jerdir. latanbuld 
a yapılan iyi dereceler iae bazı dar fikirli inaanların ileriye sürmüş ol
duğu gibi kronometre ve metre hatası değil ancak aistematik bir ha-
zırlanmanın neticealdir~ 

Bu kış İstanbul atletleri çok 
müterakki bir programla gelecek 
yaza hazırlanacaklardır. Yağmur
lu mevsimde Beyoğlu Halkevinin 
jimnastik salonundan istifade edi
lecek vücutler önümüzdeki işlere 

daha esaslı surette hazırlanmış o
lacaktır. 

Kışlık programımızda şahsi 

faaliyetten maada grup hareketle
rine ehemmiyet verilecektir. Bizde 
soıı zamanlara kadar atletizm ya -
panlar o işe kendilerini kör bir i
natla bağlıyabilmiş rejimle ya~a
mı~ yokluk içerisinde yalııız ba~ı
na çalı~mış kimselerdi. Bugün bu 
rejimleri kolaylaştıracak birçok 
modern çarelere l..ıa\' vuruln1u~lur. 

Arkada~lık havası içeri~inde 

atletizm konuşan bir muhit yarat- 1 

mak ihtiyacını ilk anda his etmiş
tim. l\Iuhtelif klüplere bağlı atlet
lerimiz bundan sonra bu muhiti 
Beyoğlu Halkevinin Rpor progra 
mıııda bulacaklardır. 

Bu sene kış idmanlarında bil 
hassa genç elemanlarla grup o 
yunları ve kabiliyet imtihanları 

programı tatbik edilecektir. At -
letizmde ileri gitmiş milletler ge -
rek grup faaliyetine gerek~~ kabi
liyet denemelerine çok ehemmiyet 
verirler. 

İstanbulda atletizmin ilerleme
si ve propagandasını lemin etmek 

1 

için ayriyeten bir "Atletik frater
nite,, vücude getirilecektir. Bu 

fraterniteye ancak muayyen ev
safa haiz olanlar alınacaktır. Ya

kında intişar edecek olan İstanbul 
atletizm talimatname•inde bundan 
ve diğer faaliyetlerin kaidesinden 
bahsedilecektir. 

Kroslar, dahilde yapılacak pen
tatlon müsabakaları ve bazı açık 1 

hava denemeleri kışlık programı

mızı tamamlıyacakt.ır. 

Martta yapılacak mevsimin ilk 
müsabakasında geçen martta alı

nan derecelere çok üstün neticele
rin alınacağı muhakkaktır. 

Müteaddit kereler söylemi~ ol

duğum gibi on ay evvelisi iş başına 
getirildiğim vakit İstanbıılda lıu

ır ün müsabaka yapan tanı dokuz 
atlet vardı. Şimdiki halde ise bu 

adet 50 misliden fazla aı·tmıştıı· .1 
latanbulun 4 muhtelif katagori

sinde tesbit edilmiş rekorları var
dır. Bu rekorlar bidayette ancak 
yeni bir işin ifadesini taşıyacak ka 

rici bir neticedir, fakat Halitten 
bir Balkan şampiyonluğunu ancak 
üç sene sonra beklemek doğru ola
bilir. İşte Aratlar, Vasfiler, _ eri 

manlar, Cihatlar, l\Ietmetler, Jaba 
lar, Hüseyinler, Suphiler, Bülent
ler, Muzafferler, K<lzımlar hep bu 

sınıfa dahil parl:ık istidatlı genç
lerdir. Zaman onların mevkiini 
sağlam la.~tıraca ktır. 

İyi ev sağlam evdir. Sağlam 
ev için sağlam temel kurmak la
zımdır. Temel kurulduktan "onra 
sabırla üst kata doğru çıkılır>a 

muntazam bir eser vücude getiril
mi~ olur. Ben i~in1izi sağlan1 lıir 

temelin üzerinde kurmaktayım. 

Ügt kata varmak için zaman ve •n
bır liızımdır. O sabrı atkli1.nıi se

venlere tav~iye etn1ek ınecburiye
tindeyim. Hazırlanmış bir iş bul

madım, Bana bırakılmış olan ger
maye yalnız atlet idi. Bu atletle

rin kabiliyetlerine rlair bölgeue bir 
tek rapor bile bular.'.ıadım. Bugiln 
bir varlık içinde yaşamaya başla

dık. Spor alemimizden itimat bek 
!emek hakkımdır. 

l ıtanbul Atletizm monitörü 
Na ili Moran B . P. E. 

Süleymaniye B. Gala~ 
tasaray B. yi yendi 

Dün birinci kümenin B takım· 
lan mü8abakalarına devam edil • 

miştir. Dün Galatasaray ile Sil
leymaniye B takımları kar~ıla~tı • 

lar ve neticede Süleymaniyeliler 
2 - 1 galip gelmişlerdir. 

Barut gücü sahasında 
Bugün Barutgücü sahasında ya 

pılaeak olan maçlar: 

Saat 12 de Barutgücü ··· Langa· 
spor genç takınılan, saat ] 4 de Ba

rutgücü --· Langaspor B takımları, 
saat 16 da Barutgücü ... Langaspor 
A takımları. 

ASKERi MEKTEPLERD"E SPOR 

Askeri mektepler arasında ya
pılmakta olan spor müsabakaların 

dan atletizmden sonra voleybol ve 

basketbol müsabakalarına teşrini

saninin ilk haftasında Beyoğlu 

Halkevinde başlıyacaklardır. 

GüREŞ l\lcSABAKALARI 

Bu ayın 29 ve 30 unda Kasım
paşa güreşçileri Beyoğlu Hıılkevi 

Spor salonunua iki gün de,·am et• 

müsabakaııı dar manidardır. Muhtelif müsaba mek üzere bir güreş 
kalarda tekemmül devresi geçiren tertip etmişlerdir. 
atletlerimiz hiç te yabana atıla- ____ ========== 
mayacak olan bugünkü rekorları
na u la~mışlarclır. 

Sineması 
Bugün 

OUŞKUN KAOINLAR 
Baş Roller de 

Madlea Reno 
Maurice Escandc 
Çok entereıan ve zen g in bir 
film , büyllk bir Frans ız romanı 

İLAVETEN: 
EKLER JURN AL 

ve 

MİCKEY MAUSE 

Bazı arkadaşlar Bal~an oyun
larını bahane ederek "Faaliyetleri 
niıı neticesi bu mu?,, diye sual 
sormaktadırlar. Atletizm bir de- ı 

ğil asgari dört senede tam re.ndı-. 

man verebilir. Milli takımımızı 

doldurmuş ve altı ayda yetiştirmiş 
oltlutum birçok kimselerden gali
biyet beklemek o ~i hiç te anla
mamış olduğumuzu ispat eder. Bir 
an kaybetmeden taze bir kuvvet 
yetiştirmek l.!lzımdır. O kuvveti 
teşkil edecekler bulunmuştur. Fa
kat ta lim terbiyeleri heııüz bit
llJi' detildir. Hatti bulunan ou 
Jcuvvetln arkaauıı teışkil ede<1eklM" 
}>i le i' b~ı etm~ vaziyette bulun
makt&dırlıı.r. Birinci defa çivili 
ayakkabıyı bu 7ıl ıri:rını. olan De- Bnglin saat 11 ve 1 de 
nlz lisesinden llalldin 6.45 uzun tenzilatlı halk matinele ri 

ve 13.34 üç .adım atlaması ümit ve- ı ltı•n••••••••-• 
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-..ı:.-=m ... 
Çin - Japon Çarpışmaları Gazetecileri Ça latan Y ı 

lrene 

az 
Dunne'nin f:Iiç Bir Hususiyeti, q~rip Tabiatı 
Olmaması Sınema Muharrirlerini U züyor Buna Japonlar "Te'dip Harekatı,, diyorlar. Fakat 

T amamile bir "Harp,, vaziyetidir Yapılan Harekat 

Japon işsıalindeki mıntakada dağlara k!lçan Çinli bir aile 

Çin - Japon harbi; uzayıp gidi
yor, clahn ne kadar süreceği de 
şimdilik keıltiri1emez. Sadece gün 
lük gazetelerin Çin ve .Tapon kay
naklarından aldıkları haberlere 
hakılırı::rı her iki taraf da muvaf
fakiyetlu kaznnrlıkları iddiasın -
da. Hangi inin doğru, hangisinin 
yanlı;? olduğunu ve hakiki vaziyeti 
takdir keyfiyeti okuyucuya kalı
yor. Bu muharebeleri bir dereceye 
kadar tcferruatile.. takip edebil
mek \'e bir şey anlayabilmek için, 
koskocuman Çin ülkesinin coğraf
ya haritaları kafi gelmediği gibi, 
muhtelif 'lljansların muhtelif şekil 
lerclc yazmak :;:arliylc bü~biitün 

karışık bir hale soktukları acaip 
şehir ve me,·ki isimlerini okumak 
\'e vclevki kısa bir mtiddet için ol
sun hatırda tutarak muharebenin 
gidişatını g(iz önuncle bulundur
mak her okuyucu çin hakikaten 
külfetli bir iş. Gerek bu -ıebep, 

[""':".? !< .c bu harp ahııc.;;inin çok 
uzak bulunuşu; hele bizde, artık 
bu harple alakavı oldukça azalt
ını~ bulunuyor. 

'l'iırkiye11in ne Çin<le ve ne de 
J~qrnnyada takip edilecek hu'iuc;i 
'3İyasi rncnfnnllan, huluıımamasın 
dan or;ılarda olup bite11lere çok 
aldırış etmemek: b<·lki de bjr de
receye kadar doğru olabilir. Fa
kat mesele, askt•rlik bakımından 
hiç de öyle değildir. Vukun gelen 
harpler \·e muharebeler; dünya
nın ne kadar uznk bir yerinde olur 
~a ol:-;un, arzettiği şekiller, safha
lar, neticeler, der!'ler itibarile 
memlC'ket müdafaa ı bakımından 
biiyiik bir kıymC'l ve ehemmiyeti 
haizdirler. nu sebeple bu gibi 
h r.rp lcıi hiç olmazsa, ara sıra ana 
lısıllarilc takip etmek ve ka\'ra
mak fuydalı olur. 

* . Japonları uzaktan. fakat ol
dukça iyi tamrız. Asya kıta sının 

~arkında bilhassa 1904-1905 sene 
!erinde Ru ·)arla yaphğı çetin 
harpte kıymet ve kabiliyetini gös
termiş, ondan ~oııra daha ziyade 
hiiyiimiiş ve parlamı~ olan Japon
lar, cihan harbinde Je kendi ci
v:ırrndaki Alman nıibtemlPkeleri

ni yutarak 8011 zamanlarda tesir 
ve niifuzunu clünyaııııı lıütıin kıta
lanııda kuvvetli lıir sur.::Lte hisset
tiren :;:iya:ıi. iktı sadi olduğu kadar 
da aı:;keri R1iihim bir amil olmuş-

tur. S!'neJer geçtikçe daima taş

mak, zengin ve geniş birçok kı

ıımlnrı Avrupalı ve Amerikalılar 
~arafınclan isti~ınar edilen A~ya -
da bir hegemonya tesis etmek lü
zumunu hisseden Japonlar AHupa 

Yazan ; 

R.E 
daki siyasi kararsızlıkların kendi
sine v-erdiği fırsattan istifade ile 
evvelfi. Mançuriyi ele geçirmekle 
işe başladılar. Nisbetel) kolay ne
ticelenen bu işten sonra, Sovyetler 
le kap1şmağı :;enelerdenberi ve 
açıktan açığa zaruri gören Japon
ların Çine teveccüh ettikleri gö
rüldü. Japonların; karşılarında. 

diişnıan gördükleri iki memleket
ten en kuvvetlisi olan Sovyetleri 
ihmal ile en-ela z;.yıi olan Çin ile 
hesaplaşmağı arzu etmelerindeki 
sebepleri bir tarafa bırakalım ve 
bugünkü vuziyeti olduğu gibi ele 
alalım: 

Japonların Çindeki askeri vazi
yetleri; şimdiye kadar hiç de ar
zu ettikleri tarzda inkişaf etmemiş 
tir. Mağlüp olmu~ değillerdir. fa
kat işe başlayalı bu kadar zaman 
geçtiği halde büyiik bir galibiyet 
de temin etmeş değillerdir. Çünkü 
düşmanlarım imha edememişler -
dir. Bu harbin gidişatına bakılır

sa, daha belki de senelerce uza
mak istidadım gösteriyor. 

1904-1905 Rus harbini ni:ıbeten 
daha kısa bir zamanda parlak ve 
tanı bir zaferle neticelendiren Ja
ponların bugün Çinde bocalamala
rının sebebini ancak ::;iyasi düşün
celerde buluruz . . Japonlar: dünya 
siyasi vaziyetini heBaplayarak ::ı::ıl 

kuvvetlerini istedik1eri ba~ka bir 
yerele ~erbestçe kulnnabil~ek için, 
Çin istilftsına daha bidavetten iti
baren çok az ve ikinci • derecede 
kuvvetler tahsis ettiler. Daha ilk 
devil'lerde Şanglıay kıyılarına çı
karılan birkaç fırkalık kuv,·etin 
az geldiği aşi~iir olarak gözükü
yordu. Arada ge~cn zaman zarfın 
da birçok defni ar . ('in harekatın
dan acı acı der ler alan Japonlar; 
mütemadiyen kı~mi ı:ıeferberlikler 
yaparak Çindeki ordularını tak\·i
yc etmek ı;ureıiledir ki bugüııkii 
vaziye ti ancak temin edchildiler. 
Bu onraki takviyelcırin a~keı-i ma
nası şudur ki, işe çok az kuv,·etlc 
başlandı. geç kalındı, daha gün 
geçtikçe de gtiçl ü kl Pre çatılması 
gayet tabii. 

Ruglin Japonlal'llı Çin hareka
tına iştirak eden kuvvetleri aııcnk 
500,000 kadar tahmin olunabilir. 
Halbuki Çiıı gibi yolsuz, irtibatsız, 

kısmen dağlık ve çöllük çok arı

znlı ve çok geniş bir memleket için 
bu kuvvet çok za~·ıftır. 300,000 ki
şllik Yunan or<lusu vaktile \endi 

dostlarının bunca yardımlarına 
rağmen Anadolunun yarısına ka
dar güçbelU gelebilmişti ve niha
yet mağlup olarak Anadoludan 
büsbütün çekilmekten .kendini kur 
taramadı. Ancak şu kadar var ki, 
Japonların karşısındaki Çinlilerle 
Tilrkler arasında dağlar kadar 
fark var. Eğer, miktarları yüzler
ce milyona halli' olan Çinliler de 
vaktile Türklerin yaptıkları gibi, 
!smine hakikaten ordu denebile
cek bir kuvvet çıkarabilmiş ol'1&
lardı Japon ordusu daha büyük 
buhranlara uğrar v.e belki de 90k
tan mağlQp olarak çekilirdi. 

Bir kere harp etmek göze Qldı
nldıktan sonra, düşman; zahiren 
küçük ve dermansız gibi görünse 
bile onu asla küçük görmemek, 
daima azami kuvvetle onun üzeri
ne çullanarak harb bir yıldırım 
sliratilc en kısa bir zamanda ne
ticelendirmek; gerek eski zaman· 
larda ve ger-ekse asrımızda en mü
him bir harp kaidesidir. Bundan 
inhiraf; harp tarihinin kaydettiği 
gibi pek çok defalar çok fena 

akibetler doğurur. 
Nitekim cihnıı harbinin başında 

bu kaideye riayet etmek istiyen 
Almanlar; meşhur l\Iaren meydan 
muhaı·ebesinden itibaren bu kaide
den uzaklaşmış oldular, bidayette 
muzaffer iken nihayet mağlOp ol
dular. Kezalik bidayette ·kafi zan
nedilen bir kuvvetle Habeşistana 
saldıran İtalyanlar; daha tnaıTu
zun ilk safhasında istila kuvvetle
rini derhal iki iiç migJi takviye ede 
rek ilk hatalarını tamir ettiler ve 
bu sayededir ki, hemen bütün dün
yanın kendi aleyhlerinde bulunma 
larına rağmen siyasi ve askeri ye
ni bir ihtilata meydan vermeden 
kı~a bir zamanda Habeş mukave
metini sonuna kadar imha ettiler 
ve kati zaferi kurtardılar. 

Henüz seferber olmayarak her 
ihtimale karşı bekliyen milyonluk 
esas Japon ordusu bakalım daha 
ne kadar bekliyecek? Şimdiki 
halde Çin harbinin bütün yükü 
500.000 kiı;ıinin omuzlarında. Her 
ıün siyasi ufuklarda beliren tür
lii türlü kara bulutlar bu Çin har
bi böyle Renelerce deva mederken 
Asya şarkında da birdenbire 
umulmadık fırtınalar çıkarsa o 
zaman harp tarihi için yeni ve gü
zel menfi bir ders daha kazan"\1-
mış olabilir. 

Çinlilere gelince: Gazete hava
diı,ıi olarak yüz bilmem kaçıncı fır
kaları ve kolordularrnclan bah>ie
dilen Çinlilerin bugünkü kuv\·etıe
ri; bizim anladığımız şekilde mun 
tazam, miiscllah ve mane\'ra kabi
liyetini haiz bir ordu değildir. Çi
nin nüfusu i:;;ter:;e 100 milyar ol
sun böyle bir orduyu çabucak kur
mak, harp ettirmek; imkaııı olma
yan bil· şeydir., 

Çinlilerin her gün gazetelerde 
gördüğiimüz galibiyetleri, mu\'af
fakiyetleri; olsa olsa birkaç yiiz 
veya birkaç bin kişilik çeteler ha
linde .Japonların yanlarında. geri
lerinde ~urııda burada mevzii, 
mahdut ve muvakkat olarak oyna
yabildikleri rollerdir . 

A~gari ku\'\·etlerle azami i:;; gör 
nıek pren~ibini güden ve lıu mak
satla ancak me\'Cut mühim kara, 
nehir ve denıiryolları boyunca 
ileliyerek bunların aralarım zayıf 
ve hatta bo~ bırakan Japonlara 1 
Çinlilerin bu şekilde çete harbile 
mukabele etmeleri; her ne kadar 
kati ııetk enin Çinliler tarafmdan 1 
kazaııılacağını temin edemez i~e 

de, hadisatın cereyanı ile de gö
riilml'ktc olcl11ğn gibi Japonları 

vakit \'akil, yer ~·er hırpalamak

tan ve harbi mrntmaktaıı ve hatta~ 
ikide birde ta Trıkyoclaki .Japon 
kabinesini sallamaktan da hali 
kalmıyor. .Tapon orclusumın re~

men harp nan etmeden Çiııde yap 
makta olduğu harekatın ismine 
ne kadar "tedip hareketi., dersek 1 

kaladelik bahşeylemcktedir... Sesi 
çok tabiidir .... Tıpkı ctvan gibi... 

Onunla beraber rol yapan san -
atkarların oyunları hep yapmacık 
gibi görülmekteclir. Halbuki onun o
yunu hepsinin fevkinde kalmakt a
dır. M'uvaffakiyeti fevkalade bir ou.l 
rette tabhliğe riayet etmesinden i
leri gelmektedir. 

Onun muvaffakiyetiııi sadeliğin· 
den olduğunu gören Holivud onu 
(Avrupalı) olarak tanımaktadır. A
merikalılığı ona vermemektedir. 
Fakat buna rağmen o yüzde yüz 
Amerikalıdır ve Amerikalılar tara
fından da yUzde yüz sevilmekte -
dlr. 

O san'atinden başka hiçbir şey 
ile meşgul olmamaktadır. Holivut
tadır. Fakat Holivutla hiçbir ala -
kası yoktur ... 

İşi bittikten sonra sırf kocası ile 
meşgul olur ... 1928 sensindcnberi • 
evlidir ... 

Mes'uttur ... Boşanmak ... Kocası· 
na lıiyanet etmek fikrinden geçmez. 
Kocasının ismi Griffin'dir. Nevyor
kun tanınmış dişçilerindenclir. Bu · 
lundukları şehirler birbirlerinden 
hayli uzaktır. Bu yüzden sık sık 

görUşemiyorlar ... Doktor her cuma 
ertesi tayyare ile Holh·uda gelir ve 
haftanın iki gününü karısile birlik
te geçirir ... 

GUzel lrene Dunne 

1rcnc de film kumpnnynlan ile 
yaptığı mukavelelerde altı ayını 

Nevyorkta geçireceğini tasrih ettir
mektedir ... 1şte emsaline ~ rastla 
nır neyi şahsına münhas1r yüksdr 
bir sanatkar ... 

Irene Dunne Amerikan gazete 
muhbirlerini çileden çıkarmakta -
dır. Amerikan gazete muhbirleri 
kadar inatçı mahlukları çileden çı
karacak sinema yıldmnı artık ıı.'iz 
tasavvur ediniz. Bu sinema. yıldızı 

gazetecileri §U suretle çileden çıkar 
maktadır: 

Kendisine istenildiği kadar su
aller sorulmaktadır. tstenildiği k11.
dar fotograf çekilmesine müsqaı:'!A 
etmektedir. Şalun hakkında büüin 
irahatı vermektedir. Gazetelerde 
kendisinden bahsedilmesine mi.\.:rıa· 

ııarı.t etmemektedir. 
1rene Dunne'nin bu veçhile ha

reket etmesi gazetecilrin hiç de hoş 
larma gitmiyor. Onda hiçbir fevka
ladelik kalmamakla beraber yüksek 
bir sanatkar olması itibarile daima 
merak ve tecessüs uyandırmakta
dır. Halk onun hakkında daima 
malUmat talep etmektedir. 

Halbuki hakkında yazacak bir 
şey yoktur. Şayanı dikkat tabiat ve 
adetleri yoktur. Fena huyları yok
tur. Şimdiye kadar hiçbir suihare
kette bulunmamıştır. Boşanmak ni
yetinde değildir. Dostu yoktur. Ai
le aşkından başkasını bilmez ... 

Bir gün gazete muhbirlerinin 
hepsi toplanırlar ve kendisine der
ler ki: 

--- Allah askına bize şayanı dik
kat bir şeyinizi söyleyiniz de yaza
lım ... 

Sanatkar şu cevabı verir: 
--- Ben şehirli bir kadın deği • 

lim ... Rahat ve asüde bir hayat sür 
mekleyim. Mes'udum ... Bundan baş· 
ka sizlere ne söyliyeyim ? .. 

trene Dunne hakikaten de yalı 
!JÖylemiyor ... 

Küçük bir şehirde dünyaya gel
miştir. Muallime olmak arzusunda 
iken sesinin fevkaladeliği dikkat na
zarlarını celbeylemiş ve (Şikago Mü 
zik Akademisi) ne gönderilmiştir. 

Orada birkaç sene tahsil ettikten 
sonra ilk önce operetlerde !}arkı söy-

diyeHm, hakikatte gördüğünıiiz 

şey ancak bir harptir. Tarih bir 
tekerrürden ibaret olduğuna göre 
bu harp ele ancak: en eski zaman
Jardanberi \'tıkua gelen bunca 
harplerin mii::;het ve menfi der::;le
rini lıir ibret olmak üzere ortava 
koyan h~rp tarihinin te:;bit ettlği 
umumi harp kaidelerine ya tama
milc yygun veyahut da büyük bir 
Uisna şeklinde neticelenecektir. 

R. E. 

lemeğe ba§lamıştır ... Kazandığı f ev
kalade muvaffakiyetler üzerine film 
lerde şarkı söylemek üzere Holivu
da davet edilmiştir. Bir iki filmde 
şarkı söyledikten sonra muganni
yeliği bırakarak ~anatkarh~a bas-
lamıştır. Filmleri de çok ~ğenil · -
miştir ... 

Muvaffakiyelinin sın nedir ki?. 
lrene Dunne çok güzeldir. Holi

vudda eşine az rastlanan güzeller
den... Uzun boylu, meyzun vücut
lu ... Kestane renkli saçları, gri seh· 
har gözleri ona hakikaten bir fev-

--
Kısa bir "Mikey,, fil TIİ 

kaça mal olur ? 
On dakika içinde seyrettiğimiz 

küçük bir mikey filminin kaça mal 
olduğunu acaba tahmin edebilir 
mi8iniz? 

Bu kı~a film ei1 aşnğıya: 24 ile 
50 bin Tiirk lirası arasındadır. 

En fazla masrafı mucip olan 
bu filmlerde eşhac;ı hareket etti-

(Sonu 7 JICİ savfad"' \ 

Yeni Bir Alman Yıldızı , 

Yeni Alman artistlerinden Hilde Krahl son zamanlarda çok 
uazarıdikkati celbetmeğe başlamıştır. Şimdi bütün sinema 

mecmuaları kendisinden hararetle bahsetmektedirler 
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, Annemle Cemal ağabeyi de 
onun gülmesine iştirak ettiler. Ben 
bir ~ey anlayamadığım için içimde 
manasız bir üzüntü oldu. 

Yazan ı 

Daniş Remzi Korok 
Ah çaresizlik l. Sonra ne yapar

dım? Nereye, kimlere giderdim!. 
Kimim vardı ki!. Anam bunu ya
parsa sokaklarda ne olurdum? 

BiR BE ZEYiŞ 
ve yüreiim burkuldu. Tefrika No: 15 

Biraz sonra Bihter kahve ıre· r:mrrrım:rrnırxn=-orıwrr~ 
tirdi. Onlar içilir içilmez annem: 

- Haydi bakalım beyleri.. de
di. Ortalık el çırpsam ayala kal
kacak. Her şey, her taraf dandi-
nide. 

edememif ifte. Eğer biraz daha 
sabretmft olııaydı ... Sen hiç böyl• 
korlı.mıyacak ve Mehmet bey ha.k
kında fena şeyler dUşünmiyecek-

Onlar birdenbire fırladılar. tin. 
Ben yavaş yavaş kızmağa 

,\fehmet bey dışarıya çıkmadan ba b 1 d Hatta kızmıatım 
aşıyor um. Y 

na dönerek: bile. ÇUnki1 artık annemin fikrini 
- Na~ıl•ın Seniha hanım; yi-

anlıyor, Mehmet beyin bugUnkü 
ne angarya bana isabet eder dem• bir cümlesinin asıl hakikt manasını 
mişmiydim size!... .;mdi veriyordum. o bana: "Be

Annem kahkahayı ba~arak ıril- r 
nim, benim olacaksın, demişti. Za-

ya danlmağa kalktı. ten benim malım, benim kadınım 
- ~ e ... Kızıma beni çekiştirdi-

niz demek .. . 
- Hayır efendiciğim hayır ... 

Ben kendi kendimden şikAyet et
miştim. Öyle değil mi Seniha ha
nım? ... 

oldun 1en.,, 
Birdenbi~ haykırdım annemin 

yüzüne: 
- Sabretseydi.. Bunlar olmı

yacaktı ne demek? ... 
Birdenbire değişti. Ciddi ve 

Bu gelin odası gibi döşenip, da
yanan odanın manuını tamamen 
anlamış bir nazula bakıyordum 
da şimdi.. Benim idam kUrsüm ıri· 

bi duran ,u karyolayı parça parça 
etmek, sonra başımı alıp; dalla
ra, bayırlara, denizlere 'kaçmak 
istiyordum. 

Bir kAbus içinde gibiydim. 

Bir buhran .. Bir humma dola~ı
yordu başımda .. 

Gözlerim kararıyor, b-.ımı• 

içinde binlerce çanın uzaktan ır•· 

len taninleri beynimde büyük bir 
gürU!tü yapıyordu. 

Bir buhran .. Bir buhran daha .. 
geldi.. 

Ve oraya yığılıverdim. 
Sessiz, sedasız, bayılmışım .. 

(Sonu var) 
Ve gülerek, gülüşerek çıkıp 

gittiler. Biz annemle ba,başa 

kaldık. Beni tekrar slizdü. Ve 
sonra gözler;min içine baka baka 

amir bir vaziyette ayala kalkarak Ş h" y il 
gözlerimin içine baka baka fısıl • e ır o arı 
dar ıribi bir sesJ41: 

1 
v 

sordu: 
- Mantonu beğ<1ndin mi Seni

ha!. ... 
- Çok beğendim anne! Çok 

güzel. 
GOidü ve şapkama bakarak i4a 

ret etti: 

- Tablt olmayacaktı. Eğer o Asfa t e 
beklese idi. Sen kendi kendine o-
nun olacaktıı;, Sen kendin verecek Mozaik Olacak 
tin kendini Seniha! 

- Asla diye haykırdım. Bunu 
mümkün zannetmeyiniz. 

Acı bir gülUşle yttzüme baktı Vll 

nasihat eder ıribi: 

_ Celil bey 1 Celil bey! hiyetle, Paristen, Londradan hiç 
Tünele ırlrlyordum. İsmimin s!ly- ırörmediğlm bu yerlerden öyle ga

lendilini i~ltinee döndüm v• bak rlp ve mevsimsiz şeyler anlatıyor
tım. Bu genç ve güzel bir ka.dındı. dum ki Nevin bUyük bir alaka ile 
Tanıdılımı hiç hatırlamıyorum dinliyordu. Fakat gayet ihtiyatlı 
bana doğru geliyor ve ismimle ba- idim. Pot kırmamak için daima ge
na hitap ediyordu. Tamamen yak nlf mevzular üzerinde kon~uyor
laşınea çok samimi bir hareketle dum. TUnele bindik.. İndiğimiz 
elini uzattı ve: zaman ahbaplığım epeyce ilerle-

- Bon~uvar Celil bey dedi. Bil- !emişti. 
seniz size ne kadar dargınız. On - Nereye ıridecektiniz Nevin 
heıı gündenberi Avrupadan geldi- hanım dedim. 
ğfnizi biliyoruz. Sizi o kadar bek- - Ben mi? Bilmem .. Şöyle bir 
!edik ki.. Fakat bu seferki seya - gezmeye çıkmıştım. Bir yer tayin 
hatlniz size hayli yaramış çok zfn- etmemiştim. 
de ve genç görünüyorsunuz. - Ben de öyle dedim. Eğer bir 

Şaşırmıştım beni herhalde biri- mahzur yoha size refakat ede
ne benzetiyor diye dUşündUm. Fa- yim. 
kat ismimi nereden ve naaıl bili- - Ne mahzur olabilir Celil 
yordu. Olur a tesadüf.. dedi, hem kuzum bu beyleri ha-

Dikkat ettim. Çok güzel bir sa- nımları artık kaldıralım birbiri
rışındı. Bilhassa Amerikan kadın- mize yeni tanışmış toy gençler gi
larında tesadüf edilen mütenasip bi muamele ediyoruz. 
ve çalAk bir vücudu vardı. O b!IA Bı·r sene evvel seninle bütün 
faaıla devam ediyordu. günlerimiz bu caddede bu sine-

- Bilseniz sizden o kadar mek- malarda geçmiyor muydu? 
tup bekledik ki Celili bey hele gi- - Affedersin Nevin dedim. 
deceğinizden bir gece evvel bana Sana uzun zaman Pari,ten, mek
vaaettitken sonra mektuplaşma- tup yazmadıktan .anr:ı beni affet
mıza muhakkak gözile bakıyor- medlğini zannetmiştim. 

dum. Fakat siz beni hiç hatırlama - İmkanı mı var Celal dedi. . 
dınız. Filhakika Jale mektupları- Vay canına bizim ~ tahminden 
nızda bana da 'elıimlar yazdığı- de iyi gidiyordu. 

talardan birine girdik. Ah Nev;ne 
biraz içirebilseydim .• • e iyi ola
caktı. İşte o zaman hiç şüphe,iz 
bu güzel v'.i~ut tamamen benim 
olacaktı. Ne yapmalıydı! Birden
bire aklıma geldi. 

- Garoon bize yemekle bol şa
rap dedim. Fransız şaraııla~ı ne 
kadar güzeldir bilsen Nevin ha
nım dedim. Orada her akşırn1 bunu 
itiyat etmiştim. Yemekte bol şarap 
içiyordum. O kadar i~·i oluyor ki 

Biraz sonra yemek arasıııda hol 
bol içerek yi~·orduk .• ·e,·iııin göz
lerine hafif bir mahmurluk geldi. 
Şimdi biribirimize daha :akındık. 
Ellerini tutuyordum. Bu ırüzel el
leri avuçlarımın içinde <ıkı;·or

dıım. O bunları büylik bir müsama 
ha ile karşılıyordu. 

* Sabahlc,·in uyandığım zaman 
saat iki k!i. Fakat hayret ~evin 

yoktu. Demek ki kalkıp giyinmiş. 
Belki de diğer odaya falan çıknıı.ı 
olacaktı.. Ben hemen yataktan 
atladım. Birdenbire elbiselierimi 
akşam fırlattığım ko~eye uzan
dım. 

Derhal ağzımdau gayri ihti; ri 
bir koyu kiifıir ~ıktı. Çünkü içinde 
400 lira bııluııan portföyümün 
rinde yeller e<iyordu. 

- Ya şapkanı? ... 
- Onu da beğendim. - Çocukluğu ve çocukluk ina

dını bırak Seniha 1 Biııaz makul ol 
ve mantıki dUşiln .. Bu adam bizim 
her şeyimizi yapıyor. Her şeyimi
zi düşünüyor. Buna mukabil onun 
da bizden bir istediği var elbette. 
Biz de bunu dUşUnnıeli değil mi
yiz?. 

İki senede tamamlanacak şehir 
yollarının inşaatı devam etmekte

dir. Belediye mUteahhide yolların 
in~li yerlerini mozayık parkelerile 

döşetecek, düz yollar beton asfalt 
olarak inşa edilecektir. Bazı gaze
telerde Ankara ve Tozkoparan cad 

delerinin asfalt olarak inşa edile
ceğine dair verilen havadisler a
sılRızdır . .l\lozayik parke yolu in • 

şaatı memleketimizde ilk defa o
larak yapılmaktadır. Yolların in

şaatını müteahhide ihale etmeden 
e\'Vel Belediye, Gümü~suyıında 

kendi ve aiti ile mozayik parkPyi 
tecrübe etmiş ve mllsbet netice a-

nızı söylüyordu ama ben lıunları Caddede sıralanan içkili lokaıı-
daha çok Jale tarafıııdan uyduru- ============================--= 
lan şeyler olduğunu zannediyor-

A. P. O. 

Gözlerini yine gözlerime dike· 
rek: 

- Mehmet bey çok iyi, çok tat 
lı bir adam değil mi Seniha! .. 

Birdenbire duraladım yin&: 
- Her zaman için değil. .. 
Diye kekeledim. Annemin kaş. 

!arı çatıldı. Ve acele acele sor
du: 

- Neden?... Bazı zamanlar f&-
nalığı mı oluyor? ... 

Başımı önüme eğdim: 
- Nasıl.. .. Söylesene? ... 
- Eveti. .. dedim. 
Yerimden kalkmadan manto

mun önilnU açıp yaka kısmını sırtı
ma doğru atarak boynumdaki sa
rılı duran şalı sıyırıp çektim. Yır
sk gömletimle; leke leke morar
m1', kızarmış vücudum karşısında 
annem pek şa.şaladı ve derhal bu 
halini gizleyip gülümsemiye çalı-

şarak: • 

- Hay ihtiyar çapkın hay! de
di. Sabırsızlık ederek seni korkut 
muş ... Fakat kızım!. .. Bunda kor. 
kacak ne var!... 

Annemin bu lıikayt ve hattıı 

biraz da alaycı sözleri ka11ısında 
ben budalalaştım ve şaşkın şaşkın 
yUzOne baktım: 

- Nasıl anne? ... Bunda hi9 bir 
şey yok mu? ... 

Ayni tabii ırül üşü v• tavriyle: 
- Öyle değil mi ya? ... diye ce

vı.p verdi. Erkek bu. Tahammül 

O tarihlerde kendinden, ha.ya. 
tından, yaptığı işlerden biraz mem 
nuniyetsizlik gö3teriyordu. Çünkü, 
nam ve hesaplanna Araplara pek 
bilyük vaadlerde bulundutu halde 
hUkômetinin, İngiliz imparatorlu
kunun menfaat ve selimetini ırö

zetmek ırayealne matuf olarak 
Fransızları.a Sykes • Cied ani~ 

ması ki bu anlaşma mucibince 
Fran.u ile fnıriltere Arablıtanı 
taksim ediyorlardı • akdettitfnl bi
tiyordu. 

Her ırün bir rehber değiştirerek 
Lavrens vardığı şimali Surlyed• 
bir ka.bileden öbUrUne gidiyor. Şe. 
hirden şehre, ka. abalara her tara
fa hatta gizli teşekkUllerin toplan. 
tılarına kadar her yere dalıyor, 

gaye ve hedefini hepsine aşılama
ğa muvaffak oluyordu. 

Ras • Balbake kad·&r uzanan 
Lavresa Halep . Şam demiryolu 
lizerinde bulunan bir kClprOyü de 
ncuruyor. 

Tekrar Nelik& dönerek, 500 ki· 
~iden mütr49kkll olan kendi tabu
rınu hazırlıyor ve Osmanlılar ta
rafından yıkılmış ve çllkmüş kuyu 

' 

Bir annenin ağzından işittiğim 

bu sözler beni çıfırın bir isyana dü
tilrdil: 

- Demek: diye haykırdım. Bun 
!ara beni satıyorsunuz. Kendi uğ
runuza benim namusumu çapkın 

bir ihtiyara eğlence ediyorsunuz 
ha!. 

Annem ağzımı elile tıkayarak 

yanıma oturdu. Ben yavaş yavaş 

ve sessiz başlayan göz yaşlarımı 

hıçkırıklarla boğularak her an da
ha coşkun bir hale getf!'iyordum. 
O. hem beni okşuyor, hem ba.,ımı 
kucağına alarak diyorduki: 

- Bunlar hep hastalığın te•iri 
hala. Fakat ıreçer elbet. G<ıçince 
sen de makul olursun. Ve o zaman 
daha iyi, daha açık konuşuruz. 

Sustu, bir müddet daha beni ok
şamakta devam ederek kalktı ve 
hiç bir •ey söyf~meden odadan 
sessiz, sedasız çıktı, ıritti. 

O kapıdan çıkarken boğazıma 
kadar gelen bir linet ve nefret 
cümlesini da.r zaptettim. 

Fakat bu (kızını satan ana) dan 
ne diye hlili çekiniyor, ve ona bü
tün alçaklılını bağıra bağıra söy
leyemiyordum? 

!arın bulunduğu Bayr v. El • Ca
fer yolile Akbaya müteveccihen 
yola çıkıyor. 

Şimdi yapacakları şey fU idi. 
Akbaya haftalık erzak ve milhlm 
mat ıretiren trenin bu limana ırel
mık üzere Maandan hareketinden 
iki aUn evvel ~ebre hUcum etmek 
!bun aellyordu. 

Oraluda ufak bir muzafferiyet 
ıröstıren Dumanfyelerl, ıovvell kü
çUk bir kıta ve sonra Maandan ıre
len yudımcı bir taburla Osmanlı
lar ıreri pUskUrtmUştU. 

Araplar tekrar hUcuma ıreçiyor 
lar. Bu sefer küçük ktiçQk kıtalar 
halinde ve kayalıkları siper ala
rak ateş ediyorlar. Bfr aralık Lav
rens ihtiyar şef Audaya dönerek 
adamlarının çok fakat pek aceml
ee ateş ettiklerinden şikayet edi· 
yor. Bu ihtara fevkalhad hiddetle
nen Emir Hovıı.ykanlardan mUrek 
kep elli süvarlllk bir kafilenin ba
tına geçerek ileri ah!ıyor. Bu va
ılyet de La~nııfn pek lşlrnı yara
dığından o da devecllerile beraber 
cepheden muha.ur.r. altına alıyor. 

Bu ka.filenin en l!nOnde bulunan 

lındıktan sonra İ<tanbul sokakla -
rının mozayik parke ile dö~enmesi 
ne müsaade edilmiştir. 

Ankara caddesinin belediye ö

ntindeıı maarif mtidürlüğlinün önü 
ne kadar imtidat eden meyilsiz 
kısmı asfalt, buradan meserret o
teline kadar mozayik parke ,.e Me 

serret otelinden İş Bankası İstan

bul şubesine kadar uzanan yol ise 
asfalt olarak inşa edilecektir. An-

kara caddesindeki yayakaldırımla 
rı 80 santim genişlettirilecektir. 1 

1 
lspartada proplg~nda neşriyatq 

Isparta (Husu•i) - Cumhuri
yetin 15 inci yıl dönümü milna•ebe 
tile vilayetimizin umumi \'aziyeti. J 

ni gö,terri bir kitabın neşri karar-

dum. Pardon unutuyordum sızı 

tebrik ederim. Doktoranızı büyük 
bir muvaffakiyetle verdiğinizi Ja
le dün söyledi. 

Ne tuhaf şey diye düşündıim. 

Avrupaya gitmeden eV\'el vaadedi 
len mektuplar, Jale, ve nihayet 
doktora bunların hiçbirile en kll
çük bir aliikam bile yoktu.. Mu
hakkak beni benzettiği adama çok 
benziyordum yok"' şimdiye kadar 
farkına varmı~ olurdu. Jale dediği 
kimdi? 

Herhalde yakın akrabalardan 
olacak .. ;lle,elit kardeşim .. Acaba 
hakikati söy)e,em mi fakat bu ka
dar nfeis bir kadına bunu söyliye
rek onu elden kaçırmak biraz ap
bıllık değil mi'! Benim gibi kadın 
il.leminde pi~mi~ lıir adam için bir 
az fazla ahmaklık değil mi? 

Tekird•ğında buğday ve kuş 
yemi ihracatı 

Tekirdağ, ~ 'ı (A.A.) - Bugün 
limanımıza gelen bir Amerikan 

vapuru 5000 çuval kuşyemi almış· 

tır. Bir Alman vapuru da 1500 çu
val buğday yüklemiştir. 

Belediye intihabatı bitmiş, par 
ti namzetleri ittifakla kazanmıştır. 

Bursa stadyomu ve manej 
Buı.,.a, (Ilı1"Usi) - Şeh'r Rtatl

yomu yeni baştan yapıllır b'r ~e
kilde yeni bir pliiııla tanzim olun -

muş ve ayrıca atlı spor ı\in de, 
manej yeri ilavesi kararla~tırılmı~ 
tır. 

İsparta köylerine su getid!iyor 
faparta (Hu•usi) - Köy b!it~c 

!erine konulan tah•isatla Dercgü-

- Haydi Celfıl dedim işte 

yadan gelen bir kısmet sakın 
kırma ve fırsat kaçıı·ma. 

ha- mü ve Çünür köylerine birlik teski
pot li suretile içme suyu getiri!mc.<i 

kararla~lırı lmL~tır. 

- Kuzum dedi Celal bey Jale 
bu , abah bana telefon etti. Biraz 
hastayım nöbet yapıyor dedi. Me
rak ediyorum, acaba nesi var? 

- Ehemmiyetsiz bir şey Nevin 
hanım! Biraz nezlesi var. Çok naz 
lı olduğunu 8iz de biliyorsunuz 
ya!. 

iki cinayet 
lzmir, (!Iıısusı) - Kcmalpa~a 

kaz:ı~ının Par~a köyü eivartntf~ 

taaffün etmiş lıir erkek cesedi tıı.ı 

luıınrn tur. 
Y,ıpılan tahkikatta bunun be~ 

glin en:cl kafatası parç:ı.laı,mak u 
retile l\ldllrüleıı )fehmc• oğlu otuz , 
beş yaşlarınria }'ar;o;alı ı~rn:ıil '1 

olduğu ve ka. ın binrleri Ha'il og-
lu Erüp ile karqı Fatma •nrafın • 
dan ıildıirülclüıi'ü a'1laşılmı~tır. 

Za\·nllı adam•ıı ı<afatası par -
çıı par~adır. 

Cc'-'c! bu vaziyette görnü1n1ü~ 
ve kal'llcr ı·,.kalannıı~tır. 

DigPl' taraftan C\'Velki gün ~~·lt 

1·in1iz ı~'e\·zipa~a bul\·arında sar

lıo~luk yü1ii•ıden kaln·eci :\f:ılal\•·ı 

lı Ahmedi ~· ırulanp iildürcrı Fail· 

ti Ka1.1m dlin ağ•r cozıı nıahkenıc-
sı dP altı ene h .. p<e ıııahküın ol -
nıu., tur. 

!aştırılmış, ve buna orta mektebin 

riyaziye muallimi Ömerin başkan

lıtında bir heyet memur olunmus
tur. 

hnıini de cigrenmiştim: Nevin! 
Ne de güzel! İlk şaşkııılıgım geç
mişti. Şimdi gayet rahat konuşu
yordum. Yanyana Tünele doğru 

yürüyorduk. Ona büyük bir salli-

ile Sabah, Öğle ve Akşam 

--·--
Yazan : LEON BOUSSARD Tefrika No: 14 

Lavrens bir ara devesinden aşağı tün şeyhlere mektuplar gönderil
yuvarlanıyor, çiğnenmek, ezilmek miş idi. Biri Guveyra, ikincisi Ka. 
tehlikesine maruz olduğu halde teyra ve sonuııcu<a da Hadra da 
bir tesadüf eseri büyük bir muci- olan üç Tıirk karakoluna Lavrens 
ze ile bu vartadan da yakasını sailer göndererek kan dökülme•i
kurtarıyor. Bu hücumda 300 O•- ne mani olmak için teslim olmala
manlı öldürülmüş, 165 de esir edil rı hususuna zaten de böyle hare
mişti. İhtiyar Auda bu muzafferi· ket kendi menfaatları icabı oldu
yet üzerine sevincinden delirir ıri- ğuna iknaa çalıştı. 

bi olmuştu. Kurbanlarının elbiselerini sırt-
Esir edilen Osmanlıların •öz- Janna geçiren Araplar bir gece 

!erine bakılırsa Maan pek zayıf mehtabııı husufundan istifade ede. 
tahkim edilmişti. Derhal •ehre rek hücuma geçiyor ve Kateyrayı 
hücum arzusunda olan Araptan ellerine geçirerek kend '· "'" Ak
Lavrens zorla bu fikirlerinden ba önünde buluyorlar. 
vazgeçirıyor. 

Araplann bu yeni muvaffakıya
ti kabileler &rasına yayılıyor, bü-

Bu muzafferiyetten SJnr3 Lav
re.ıısin r•ııı1ııe yaptığı iş iki aydan 
beri göremed:ği ve şimdi kavuştu-

Her yemekten sonra muntazaman dışlerinizi fırplayt'lıl. 
• , "' •• 1ı .. • ... • 

ğu denize: (Thalassa, Talas.•a ! ) 
diye haykırarak kendini atmak ol
du. 

Akaba alınmıştı. 
Herkesin gayri mt lıtemel bul

duğu basit ve küçük Lavrens her 
taraftan büyükten küçükten teb
rikler almakta gecikmedi. Zaten 
de, bu badiyeler maceracısı lngi
liz zabitini antayı.~ak ve onu di
lediği gil>i işe yarayacak bir şe

kilde kulfanabileceıc kabiliyette 
çılan ve "boğa., di) e anılan bir 
büyük kumandan general Sir Ed
mon - Allenby o a•alık lllrnıra gel
miş .bulunuyordu. 

Arabiıtanın Tacsız Kralı.' .• 

Akabanın znptile ilerisi için 
doğan kazançlardan istifade edil • 
mek lüzumuna kani olan Lanens 
her şeyi şöyle bir gözden geçirip 
teHbit ettikten sonra bu istifadenin 
pek de kolay olmıyacağını anladı. 
Devamlı seferler için icap eden mü 
himmat, erzak kifayetsizdi. Gaye 
ve hedef azami fedakarlığı mü•
telzrm olsa bile, elde erzak Ye 
mühimmat olmadık~a ciddi ve a
ğır bir teşkilat kurulma,ına im • 

kan yoklu. Yeni iltihak eden :!00 
müttefik, 700 e'irdcn .naada GOO 
efratlık bir taburu yeşil hurma • 
!arla beslemek aklın almıyacağı. 

bir hareketti. Bundan başka deve
lerde doyurulmazsa kendilerinden 
beklenilen hizmetleri ıf.a edebilir
ler miydi? 

Böyle yiyecek, içecek ve mü -
himmat yoksuzluğuna hiç bir İn
giliz gemi~iııin de Akaba koyun
da bulunmadığı ilave edilir,e va
ziyetin hakikaten müşki! o!ı.ltığu 

meydana çıkar .... 

l\Iuzafferiyetle elde edilen bu 
limanı müdafaa için Lavrens biri 
Guveyra ikincisi Bafra, üçiln•üsil 
Petra ve sonuncusu da Delagii da. 
olmak üzere dört karakol tesis et
ti. 

Ondan sonra da Sina çölünit 
geçerek SUveyşe gitmeğe karar 
verdi ... Yol üzeı'İnde :;-alnız bir tek 
kuyu bulunan 230 kilometrelik bir 
mesafe ..... Bu me>afe sekiz insanın 
bitablsine, sekiz hay·vaııın da su • 
sıızluktan ve yorgunluktan ç.a.tfa. 
ma derecelerine gelmelerLu kAtl 
geldi. (Sonu var) 



YENISABAH 

a ar a ş f ı 
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(Battarnf ı 5 inci ıayfada) 
ren snnatktirlardır. Mikey filmi 
deyip geçmemeli, sinema aleminin 
harikası diye tavsif edilen bu film 
ler için sanatkarlar geceli gündüz-

Askere Cağ r or 
(Ba§ t~rafı 1 inci ıayfada) 

nm seferberlik mahiyetindedir. 
Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu

fassal mnl\ımat ister&eniz isminizi, doğduğunuz tarihi, eünü ve müm
künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
yazarak müracaat edin. Mufassal ve huıuai cevap için 6 ku"lfluk pul 
·İlave edilmelidir. 

ıu çalışmaktadırlar. Nihayette j 
film bizi ancak 1 O dakika eğlendir 
mekte.dir. 

Rumuza da cevap verilebilir. WV'V'V'V'VVVVVV'~ 

Hilmi Tükel Aydın: ve şiddetinize mağlupsunuz. Derdi-
M.izacınız şendir. Her tiirlü zev- nizi kimseye söyliyemezsiniz. Ekse

kı ifrat derece seversiniz. Mert ve rl kimseler, sizin nazarınızda, düş -
Bir Cevab 

cömert olduğunuzdan düşünmeden man ve şerirdir. Sizin ticarette şan Baş tarafı 3 üncü sayfada 
he!' atılmağa meyliniz vardır. Saa- sınız yoktur. Sizin için en iyi mes- sının Piri Reis tarafından yazıldı
~tiniz için yaptı~11nız tasavvurların lek, muallimlik veya memurluktur. ~ı, 932 ·yılı nüshasınııı ise Piri Re
ekserisinc nail olursunuz. Hiddet Hayatta bil'çok kederli aşk mace isin verdiği malt1matı nazmetmek 
ve tehevvür ve şiddetkfır olmakla raları geçireceksiniz. Yalnız sizde ıuretile Muradinin manzumelerinin 
beraber pek az sonra neamet ge- §iddetle sevmek yoktur. Evlilik ha- ilavesi bazı ehemmiyetsiz tadiller 
Urisiniz. yatında mes'ut olacaksınız ve bir suretiyle yazıldığı neticesine var-

Cüretkiırsımz, saf olduğnuz için kaç evlada malik olacaksınız. Bun- mıştım. Her kesin ayni kanaatte 
hissiyatınızı bilapervn açık açık söy ların ekserisi sizin tabiatinizde ol- olması lfızım gelmez ya. Eğer 927 
}ersiniz. Parayı çok seversiniz. Aşk ması muhternldir. yılı nüshasını da Mur.adi yazmış 
ve muhabbeti adeta bir saadet iz- İstilklali harekatınızı daima mu- olsaydı, 932 yılı nüshasında oldu
divacı gibi telfıkki edersiniz. 1hti - hafaza ederek dostlarınıza karşı u- ğu gibi nazım kı ımlan da olurdu 
ıarlığınızdn dahi zevk ve safayı ~;·mık bulunun. İşlerinizde müter~rl- ve 932 yılı nüshnsınm sonuna ilfi
Eeveceksiniz. dit olmayın, kat'i bir meslek takip ve ettiği: (Tamam ettik sözü bu-

Ticarette istidadınız fevkalade o- ediniz. Münazaa ve l'va işlerindeı. Jup Muradi - dedik tarihi ıana feyzi 
lup teşcbbüsatlannızda muvaffak 0 • sakınınız. Akrabalarınızı incitme - hadi) beyti gibi bir beyit veya baş
lursunuz. Kuvvayi zihniyeniz gayet yiniz. Asabınız hassas olduğundan ka bir işaret yapardı. Halbuki 927 
vasi, hafızanız · kuvvetlidir. Bilhas- gürültUden müteessir 'Olursunuz. Si- yılı nüshasında böyle bir şeye rast-
sa hesap işleri size mahsus gibi- ze tavsiyem: gelmedim. Fakat siz böyle bir 
dir. 1 --- Zem, gıybet yapmayın. ~Y bulursanız IUtfen bildirin, o 

Sıhhatiniz: oldukça bünyeniz ka- 2 --· Hiddet, tehevvürden ve Eaman ben memnuniyetle sizin id-
\•idir akciğerlqiniz kuvvetlidir. Bu- kıskançlıkla, alay etmekten sakını- innızı kabul ederim ve aksi halde 
na mukabil de ekseriya hazim ci- nız. de siz benim iddiamı kabul edin di 

h ftı ıhti l~- "'.. 
3 

ye Bizi zorlıyacak degv ilim. Fikir-
' azı zayı r. marn ~un. .ıu-. ··- Kendinize ait olmıyan hiç 
'yiyip az içmeli mutlaka kaynamı§ bir işe karısmayınız. ler vo kanatlere hOrmct etmek v -

· l" · · zif edir. 
su ıçme ısınız. Müskürat lmtiyen 4 --- Teşcbbüslerinizde daima ce-
yasaktır. Çünkü kalbinizden de muz sur olun. Talihiniz yaver ld ğu • 8 - Kitaplarımın yanlışlarını 
tarip olursunuz. Güneşte gezmeyin, dan muvaffak olursunuz. 

0 
u n arayıp bulup neşrcdeceğinlzi, 

burun kanam k ti 
·b· (Fevzi Kurtoğlu ve eserleri) adlı 

a ve roma zma gı ı . S hh t• . D . i b" d -· . 
ah ts l k1 k 

ı a ııuz: aım ır egildır bir kitap yazacağınızı vadedivor-
r a ız ı ara maruz almanız 8 .. . .. ·k ld - · J muht eld" unyenız nazı o ugundan hasta- .sunuz. Bu vadiniz beni çok miltc-

em ır. lığa mUsteittir. Zeka ve kabiliyeti- hassis etti! Benim için bu kadar 
Feridun tstnnbul: niz fevkalade oldugu-nda.n sıhhati - zahmet ve fedakii.rlık? Doğrusu 

Keyfi hareketlere tabisiniz. Çalış nizc ehemmiyet veriniz. Mukavvi beni mahcup ediyorsunuz. Bu ka
mayı sevmezsiniz. gururlu ve niza- yemekler yeyiniz. Çalıştığınız esna- dar emeğinizin karşılığını ben na
sınız. Bundan dolayı mutazarrır o- da bile istirahat etmeyi ihmal et- aıl ödiyeceğirn? Hem şunu habeı· 
lacaksınız. Güzel, şık giyinmeği ve meyin. vereyim ki kitablarımın bir kıs-
tuvnleti seversiniz. Yazı yazmakta l\luin Güley Kadıliö~·: mında o kadar çok tertip hatası 
meharctiniz vardır. Temiz yürekli N" var ki bunları diizeltmek için ve-
hcrkcse iyilik yapmayı sevrsınız. ızacı, gururu sever keyfi ha- J 

reketinize tabisiniz. lnatçı olduğu- niden bastırmak lazım! Onun için 
Tabı mizacınız mütehavvildir. Ba- d ·h · · çok yorulacaksınız. Siz gerek 927 
zan şen ve b:ızan mahzun olursu • nuz an zı nınıze koyacağınız bir . eeyi sebnt ve azimle takip edersi- ve gerekse 932 yılları bahriye ki-
mız. Bunu terke çalışın sıze zararı niz. Çok çalışkansınız. tnat yüziln- taplarınm l\luradi tarafından ya
doku~ur. ·-· . . . den mazarrat görürsünüz. Zerafeti zıldığı neticesine varıyorsunuz. 

. Come~gınız ıfrat derecededir. sevr, §ıklık ve tuvalete düşkünsü- Ben ise kitabın nazım kısımlan 
Bır°: teennı ile hareket etmeli. Dar nUz. Göze söz söylersiniz. Hayın mlistcsna Piri Reis tarafından ya
g~nlı.g~nız çobuk geçer: Zarif ve na sevdiğiniz için elden gelen iviliği zıldığı neticesine varıyorum. 
zıksınız. Uzun seyahati pek seversi- yapmak istersiniz. Aşk ·d Son defa olarak vazdıgw ım bu 

· A k ·· ·· d , sev aya J 
nız. Ş yuzun en kedcrlenecekse- mütemayilscniz de bu husust k" cevaptan başka benden yazı bek-
niz de .nefsinizi. faz~a sevdiğinizden dakati~ azdır. Meşrebiniz a: ~eS: lemeyin. Şimdiden haber verme
ufak bır acı yü~. g~ı~ckle hemen caidir, otta yaşta bahtiyar olacak· ğibir vazife telakki ederim. 
ondan vazgeçebılırsmız. Orta yaşta sınız. Yalnız evlendiğiniz zaman ka- ================== 
servet edineceksiniz. Ticaret sizin nnıza merbut kalırsınız .. intizam ve 
için en iyi .meslektir. 1yi bir zevce sa'iy ve gayretinize halel getirmez
olm~k ş~ıle ona mcrbu~ kalırsınız. siniz. Her türlii oyunlarda talih si
Aksı takdırde fazla tazyika taham- ze yardım ediyor. 1stiklll h.. · _ 

Ulu 
·· kt ve urn 

;:_ t.. MOTEFERRIK ~ .'. ·. · 
'( •,ı.. ~.. . ,• • . 

DOKTORLAR 
Yardım birliği neler yapacak ? m nuz yo ur. yeti sevdiğiniz için fazla tazyika ta-

Sıhhatiniz: Az yemek ve fazla u- hammül edemezsiniz. Sanat ve U
yumak şart.ile çok yaşarsınız. Size carette fevkaltide muzaffer olur-

Türk hekimleri dostluk ve yar 
dım birliği senelik kongresini 
yapmağa başlamıştır. Bu münase
betle doktor Ali Şükrü kongrede 
müzakere edilmek üzere iki takrir 
hazırlamıştır. Bi-isi muhtaç dok
torlara karşılıksız yardım yapmak 
diğeri de istiyen doktorlara para 
ikraz edilmek üzere iki sandık te
ais edilmesidir. 

bu hususta tavsiyelerim. sun uz. Size tavsiyem: 

1 --- Mazaratı dokunacak §Cyler- 1 --- Muzır olacak şeylerden sa-
den sakınmalı, kmmalı. 

2 ·--Hiddet, tehvvür katiyen ha- 2 ·-- Ahbaplarınızla fazla sami-
yat ve istikbalinize manidir. mi olmayın. 

3 -·- Dostlarınızla fazla samimi 
olmayın. 

3 --- Teşebbüslerinizde sabırsız • 
lık katiyen yaramaz, muhakemesiz 
işe başlamayın. 

Ş. M.: 
Tamnkfir ve bi~ i iniz. Bünyeniz 

kavi, tabiatiniz metindir. Hayatta 
çok zahmete maruz kalmazsınız. Hu 
lüsi niyet sahibi olmakla beraber 
.açık yUrekli ve azimkarsınız. Bazan 
inut derecsinde tahakkfun ve hid
det gösterirsiziniz. Yalnız ifrat de
recede çalışkansınız. Fakat ticarette 
talih kapalıdır ve hevesiniz de yok
tur. Paraya da ehemmiyet vermez· 
siniz. Doğum mevsimi haseblle her
kese kendinizi sevdirecek kadar ca
zibei duhiycye maliksiniz. Size genç 
yaşta (eğer bek§.rsanız) evlenmeni
n tavsiye ediyorum çUnkU siz ev
lendiğiniz zaman bahtiyar olacaksı
nız. Yalnız şunlara dikkat ve itina 
tnıek şartile: 

1 --- Hiddet vetehevvürden vaz
geçmeli. 

2 - 1htiyntr;ız harekette bul!.ır.· 
mayın, çUnkli güzel ba§lıyan ha yatı 
mahvedersiniz. 

Sıhhatiniz: Fevkalade sağlamsı
nız. Bazan hastalık zuhur etse bile 
ı,ayanı eh&mmiyet değildir. Yeme-

1 az yemek ve içki kullanmamak 
uretile uzun hayat geçireceksiniz. 

Cin, tstnnbul ı 
Namuslu ve oalı§kaneınız. Hiddet -

3 --· Te~ebbüslerinizde lilabırsı'!
' lık göstermeyin. 

4 -·· Herhangi bir sırrı ifşa et
meyin. 

5 ··- lnadı, asabiyeti, gururu ka
Hyen terkediniz. Fazla tütün ie .,.,_ 
~iniz. • 

Sıhhatiniz: Asabi olduğunu?. i
çin bünyeniı; zayıftır. Fazla uyu -
yunuz ve gayet az yemek yiyiniz. 

Aliye 'l'olrnr tlskiillar : 

Avrupa imtihanına 200 genç 
giriyor 

Deniz Bank idaresinin Avrupa 
da mühendislik tnhsili için lise mc 
zunları .arasında açtığı müsabaka 
imtihanına son olarak dün de de
vam edilmiş ve 200 lise mezunu iş
tirak etmiştir. İmtihanlar fizik 
kimya ve mihanik tatbikall, riya
ziye kısımları lizerinden icra edil-
mişHr. 

Temiz yürekli, zeki ve nazik ya
ratılnuıjsınız. Yalnız mizacinız mü
tehavvil olup bazan şen, buzan mah l!!!~!!!!'!!~~~~~~~~!l!!l!!!l!!I!!~ mele yapmayın. Size tevdi olunan 
zun olurnunuz. Fakat bu havlinizi 
tadil edin, çilnkü mazarat gBrmek sırrı ifşa etmeyin, sıhhatiniz: Fev-
ihtimali vardır. tfrat derecedeki cö- karade iyidir. Yalnız böbrek ve bar
mertliğinde biraz sakınmalı bu ha- saklannızın soğuğa tahammülü yok 
r · k · ' tur. Çok yemek size zarardır. Bun-
mız ço ıyidir amma hcrşeyin or-
tası ~~malı, hiddet ve dargınlığınız :~ riayet ederseniz fazla yaşarsı-
çok surmez. Çiçekleri, musikiyi se-
ver ve evinizi zevki selim üzere tez- Okuyucularımızdan 
yin edersiniz. Tavır, hareketiniz za- Bir rica 
riftir. Aşk yUzünden kederlenecek- Okuyucularımızdan ruh tahliline 
siniz. Amma nefsinizi fazla sevdiği- dair gelen rnektuplo.r içinde bazıları
niz i~in uf ak bir §eyden kendinizi nın doğduğu ayı yazmadıkları gibi 
tf'skin edersiniz. Cazibci ruhiye~iz Bay - Bayan oldukları da yazılma
hu.sebilc kocanız sizi son derece se- dığından tahliline imkan olamıyaca
' ebilr. Fakat bahtiyarlığınız şüphe- ğını evvelce y:ızmıştık. Bunu rağ -
lidir. Talihiniz yftverdir, fakat bu- men yeni gelen mektuplarda da bu 
na mani olan bazı hareketlerinizi noksanlıklar görillmüşttir. -· 

tadil etmek şartile tavsiyem: Binaenaleyh badema göndercce-
1 --- Hiddetinizi teskin etmeğe ğiniz meklup!nrda sene, ay, ve Bny-

nzmetmeli. Bayan olduğu (rum• -:la) dahi olsa 
2 - Azamet, gurur sizi mahve- adreslerinde isim yazılmasını tekrar 

decektir. Katiyeıı vazgeçmeli. rica ediyoruz. 
3 ·- Arkadaşlarınıza sert mua- I 1HSAN Alil 

Almanya; Çeklerin 
Daha Fazla Küçülmesine 

Taraftar Değil! 
llerlin, 15 (A.A.) - Çekoslo -

vakyn hariciye nazırınm Hitleri zi
yareti şimdilik prntik olmaktan zi
yade sembolik bir mahiyet iktisap 
etmektedir. Şimdi :\1ünih ihtilafı -
dan çıkan yeni Çekoslovak devle
tinin komşusuna karşı vaziyetini 
tamamilc deği tirmiş olduğunu gös 
termek Hlzımgelmektedir. Prag ile 
Berlin arasında teessüs etmeğe baş 
lıyan münasebetler Almanyanın 
Macnristıma bir itidal tav!'iyesile 
başlamı~ oluyor. 

Berlin :Macarlara ırk noktasın 
dan haklı oldukları şeyleri iste -
mekle iktifa etmelerini yani Kar -
patlaraltı Rusyası hakkında.ki ta -
lebleninden vazgeçmelerini tavsi
ye ediyor. 

İstikbnl için Pragdan teminat 
alan Almanya, coğrafi vaziyeti i
tibarile Tuna havı.asında kendisi 
için kıymetli bir yardımcı olabile
cek bfr devletin daha çok zayıfla
masını L~==-~ktedir. 

Macnrlann Çekoslovakyanın 

miihim bir parçasını koparmaları 
için Almanyanın elinden geleni ya 
pacağına kimse ~Upho etmemekte
dir. 

Fransız Gazetelerinin Tefsirleri 

Paris, 15 (A.A.) -Macar -
Çekoslovnk fötilfıfı hakkında tef -
sirlerde bulunan B= .. r Pöti Parizi
en gazete inde şöyle yazmaktadır: 

"Avusturyanın ve Südet mem
leketlerinin ilhakı tecrübelerin den 
sonra 1\1 ussolinin Almanyanın Or
ta Avrupada genişlemesine niha -
yet vermek arzusunda bulundu • 
ğu tahmin edilebilir. Hitler ise bi
lAkis şimdiki vaz!yetten istifade e
derek Almanyanın hudutlarını ce 
nubu Şarki istikametinde mi.imkün 
olduğu kadar uzak götürmeğe gay 
ret etmektedir. Mihveı·in iyi tar:ı -
fında bulunan bu devletlerin arzu
larını müsavi derecede tatmin e • 
decek olan bir anlaşmaya ne su -
retle varacaklarını görmek merak
ı beklenecek bir hadisedir.,, 

Rober Guyon, Romadan Jurna 
le bildiriyor: 

"İtalya hükumeti kaybedecek 
zaman olmadığı kanaatindedir. Gö 
rünUşc göre İtalya evvelfıdöı't bü
yük devletin hükOmet şeflerinin ye 
nidcn toplanmasını arzu etmiştir. 
Fakat bu takdirde Hitlcrin itirazı
na maruz kalacaktır, Bunun için 
yeni bir sureti t«.?sviye bulunmuş
tur. Mussolini tarafmdan kabul e
dileceği zannedilen bu yeni şekle 
göre İtalya gelecek hafta basında 
Venedik veya Brionide Fran~, İ
talya, İngiltere ve Almanya hari
ciye nazırlarının jstirnkile bir kon
ferans aktcdilmesini teklif ~decek 
tir. Söylendiğine göre Polonya da 
bu konferansa bir mi.imessil gön • 
dermek arzu~unu izhar etmiştir. 

Bu itibarla konferansta Yarşova -
nın bir müşahidi bulunması ihti -
maiden uznk değildir. 

İtalya, Macar hükiimetile daha 
şimdiden anlaşarak l\lacar taleb -
lerinin neden ibaret olduğunu tes -
bit etmiştir. Macaristan tabii ola
rak Çckoslovakyndaki :Macar ekal 
liy-ctlerini anavatnna ilhakını iste
mekle beraber RUtenyanın akibeti 
me clc .. ini de hnlletmiı oluyor.,, 

Jur - Eko - dö Pari gazetesin
de Pietri şöyle yazıyor: 

(Batta.rafı 1 inci 8ayfoda) 
topçu .atış, kuleli, yedek subay o
kullarının komutanları, harp aka
demisinin kara, deniz ve hava kı
sımlarının müdürleri ve öğretmen
leri, Alman ve İngiliz askeri müte
hassısları, emekli kurmay subay
lar ve sair davetliler huzurunda sn 
at 14,30 da baışlaıımıştır. 

Salonun bir köşesinde mevki 
almış olan askeri bando; mezun 
olan bütan subayların da ağızdan 
iştirakleri ile evvelil. lstiklfil mar
şını çalmış, bunu müteakip me -
zun subayların diplomaları orge
neral Fahrettln Altay tarafından 
birer birer sahiplerine verilmiştir. 
Bundan sonra akademi komutanı 

Ali Fuat Erden ta.rafından mezun 
subaylara hitaben; kurmay subay 
lığın vasıfları, vazife ve mesuli
yetleri hakkında çok veciz ve çok 
değerli bir nutuk söylenmiş, me
zun subayların 3 sene müddetle a
kademi sır.alarmda bütün teferrü
atiyle takip etmiş oldukları bütün 
derslerden çıkan neticeler ve bu 
derslerden bundan sonra alınma~ı 

icap eden hasılalar gilzel bir şekil 
de tebarüz ettirilmiştir. 

Geneı·al bütün davetliler ve t a 
lebe tarafından alfıkayla dinlenen 
uzun söylevinde ezcümle demiştir 
ki: · 

"- Deniz, ve kara kurnıay su 
bay namzetleri ve yüksek levazım 
mezunları sizi samimiyetle tebrik 
ederim. 

Siz üç yıl ilim ve seciyece çetin 
bir imtihana tabi oldunuz. Ve kur 
mny mesajına liyakat kazandınız. 
Kurmay ordunun güzidesidir. Kur
may mesleği; onu şevk ve heyecan 
la seçenler için nazirsiz ve emsal
sizdir. Kurmay subayı, komuta
nın mü~viridir. Komutanın vic
danıdır. Komutanın yardımcısı -
dır. Kurmay subayının mütalea
Jarı ~absi duygulardan, komutanın 
fikir ve temayüllerine yaranmak 
niyetinden ve hak kazanmak gay
retinden tizade olmalıdır. Kurmay 
subayı, kendi fikrine komutanın 
i tirak etmediğini bilse dahi, ge
ne fikrini açık söylemekle miikel
leftir. 

Harbin bugünkü sevk ve idare
ıi her zamandan ziyade kuvvetli, 
cüretli kalbi olan komutan i::ıter. 

Çünkü tabye ve vo sevkülceyş mu
vaffakıyetleriııfn esr.arı, birbıci 
derece, zamanen ve mekaneu doğ. 
ru bir siklet merkezi şeklindedir. 

Programla çalışmak, zamandan 
tasarruf ettirmek, ilerLini düşüne
rek çalışmak, vakit ve zamanla 
hazırlık yapmak fevkalAde zaman 
kazandırır. 

İhtiyaç kapıyı çaldığı zaman 
işe başlanırsa tedbirler çok geçik
miş olur. Fakat ilerisini dil:-::ilnmek . 
ilerisi için dikkatsiz emir vermek 
değildir. Alın.an vazifede tekitle 
sebebiyet vermek kurmay subayı
na yakışmaz. Vazifeyi tam yap
mak ~eref icabıdır. (Yarım) ve 
(eksik) olan şeye karşı istihkar 
duymalısınız. 

Kurmay subayı maddi intizam 
zevkini, gllr fikrin] inkişaf ettirme
lidir. "unutn;ıak,. kelimesi kurmay 
subayı iç.in mndum olmalıdır. 

''Macnr - SJo,·~k ihtilfıfı arazi 
ve sekene noktaunr.ından Ö) le ra
kamlar i ·tihdaf eyliyor ki bunlara 
istinat ederek bir anla;;ınnya var • 
mak ihtimali tamamilc ortadan 
kalkmış bulunuyor. Bu itib;,rla ih
tilaf nncnk en geniş bir sistemle ve 1 
milletlerin mukadderatlnrına hfi -
kim olma khakkı haricinde vfrile
ce k bazı tn\ izatla me3elenin hal 
imkanı hasıl olabilir ve selamet 
yolu ancak bu suretle hareket edi
lirse buluırnbilir.,, 

ArkadnA,lar, size (Kurmay su
bayını) tasvir etmek istedim, bu 
tasvirim hayal değildir. Mareşal, 

bOtün bu faziletlerin timsalidir. 
Ordunun vicdanı ve dımağı kur
may vasıflarının sahıslanmışı olan 
mnresnl yeni girdiğiniz yolda sizin 
idealiniz olmalıdır. 

BugUn modern harplerde aske
ri deha ve yüksek sevk ve idarn 
her devirden elzemclir. Çilnkil tR·: 
nik ve tezhiz:ıtç..a or.Oular rokri • 
bPn mii :widirler. Talim ve terbi
sece de büyük fark yoktur. Se\'k 
ve idare hakikatteki zaferi temin 
c>deccktir. 

Aqkeri dehalar her milletin ta
rihinde <'ndnrlir. Bazı millctlerd(' 
hiç voktıır. Y~tlnız Türk milleti. 
dir ki bıındn en zenıdndir. u; 
m 7.i :<'İn h!tldbttir. Hal icin lıa
k i k·ıf-tir. RizcJPn b:ı.~ka dünvada 
h. nl!i nıill<ıt vardır ki onun kur • 
m:ıv <>ııh~\'ları ayni nı>~ilde. kur
nı ''1 " r rıı !llcln, hizrlrki kadP.r 
h ' ,.··'k :ırl nı r•kmış olmnk1n ö~ün 
rrnı.ı.,. h-ıl.- 1 1 ol ·ıın ve p-;ıne dii11va
cl1. J·'"' nrri m:llf't vardır ki ıı .ım1 

Ba~vekilin lstifaııı isteniyor 
Budape,te, Hi (A.ı\.) - Vntsoe 

Macaı·sag gazetesi bu sabah 1ınre
di hO.kOmctinin derhal istifa etme
sini i<ıtemektcdir. Bu gazete. bas
vekılı Avrupa siyn. etinin tenıtlO .'u 
totaı:tC'r devlrtler tarafındın t •n-

d 
nrnk i t •mek 

"ı 

tarihinde bu kadar çok askeri da
hi yeti.,miş olı:;un. 

Tilrk tarihindeki büyük imha 
muharebeleri ve hepsinin ü tünde 
başkumandanlık meydan muhare
besi asırlara mcşaledir. 

Cihan tarihinde granit şahi • 
kası gibi yUk elen Ata türkün çağ
daşı olmnkla; Türk milletinin tari 
hini stisliyen askeri ve siyasi deha
ların en yücesi olan .Ataturktin kur 
may subayları olma1dn bahtiyar -
sınız. 

Bu mektep, Atatiirkü yıllarca 
bağrında taşıdı . Türk milletinin 
ezeli ve ebcdf kuvvet ve kıymetine 
Atatürkün şahsında iman. 

Sizi bu imanla bugün kurmay 
hayatına yolcu eder ve hepinize 
değerli başarılar dilerim.,, 

Bunu müteakip hep bir ağız

dan cumhuriyetin 10. yıl dönümü 
marşı söylenerek mera ime niha -
yet verilmiş ve orgeneral Fahret
tin Altay tarafından mezun subay 
l.ar tebrik edilerek yeni vazifele .. 
rinde kendilerine mU\·affakiyetler 
temenni edilmiştir. 

Bu merasimden sonra, hususi 
surette hazırlanmış olan büfeye 
inilmiş ve burada davetlilere çay, 
pasta ve snire ikram edilmiştir. 

Bu sene kar.a harp akademisin 
den mezun olan subaylar; 

Yüz batılar: Mustafa Behzat 
Arbak, Şevket Doğu, Burhan Tor
soy, Etem Bumksu, Lütfi Erenel, 
Cemil Uluçevik, Abdurrahman Bu 
ıak, Rasim Atakan, Memduh •ıau
maç, Selim Türkkan, Orhan Ttirk
kan. 

Ostteğmenler Nail Akarsu, Sah 
ri Alkın, Zeki İlter, Ferid Gôk· 
çek, Naci Aşkun, Kenan Koca 
Türk, Etem Talay, Osman Nuri 
Canbcr-ck, Kemal Talay, Ehin Dir
vana, Faik Yongöl, Nüzhet Bulca, 
Cavit Bekçioğlu, Cemal Yıldırım, 

KAzım Altıok. 

Deniz akademisinden mezun o
lanlar: Yüzbaşı Tevfik, Sadi, Fu
at, Ekrem. 

Yüksek levazım mektebinden 
mezun olanlar: Yüzbaşı Rasih 
Konter, Raşit Erkartnl, teğmen 
Cavit Oralı, Hüsnü Çağlar, ihsan 
Raşit Bulat, Abdurrahman Er<>oy, 
Saim Hacı oğlu, Hüseyin Sabri 
Koçak. 

Yeni plakalar kusursuz olacak 
Kara nakil \•asıtalarının yıllık 

muayeneleri dünden itibaren bit
miştir. Muayyen \•akitlerde ko
misyonlara müracaat edip kara 
nakil vasıtalarını muayene ettir
miyenlerin otomobil ve otobüsleri 

seyrüseferden menedilecek, hak
larında ceza zaptı tutulncaktır . 
Yeni şekilde hazırlanmakta olan 
plakalar tamamlanmak üzeredir, 
bir müddet sonra bütün kara na
kil vasıtaları yeni plakaları tak
mış olacaktır. Muayene neticesin
de kusurlu görüldüp her ne sebep
le olursa olsun pJakal.arı sökülen 
kara nakil vasıtalarının ikinci mu
ayenelerinde d(} kusur görülenler 
tiçGncü muayeneleri esnasında n 
zuli işgıılden dolayı beş lira ccza
y.a tabi tutulmuş1arsn da her kara 

:nakil V4ısıtası ikinci ·muayeneye l 
zum görmeden müsaade almışlar
dır. M uayencsini tamamlıyan o
tomobil ve otobüslerin camlarına 
birer etiket yapıştırılmıştır. Bu e
tiketler bir sene ön camlarda bu -
lundurulacak. ziyaında altıncı şu
beden tedarik edilecektir. 

TA VIM 
16 ilk Teşrin 1938 PAZAR 

Hicri: 21 Şaban 1357 
Rumi : 3 f Jk te rln 1354 

Hlzır: 164 

Doğu ı:ıaati : 6,10 

Öğle : 12,00 - ikindi : 15, 4 
Ak~am: 17129 - Yatsı ı 18,59 

fr1!nk : 4,34 
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Kulağınıza küpe olsun 

_,,___ 
~N MÜOl4lŞ 
\sTiRAPTAH 
~oNttA · · · 

Kullanmakla kabildir. 

tir hamLde nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'-.\~ düşürür. t• 
Baş, diş, sinir, mafsal, ::dale a(rrları ancak GRll:'IN almak 

suretile çarçabuk defcdilebilir • 

fcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dik-
i kat. Taklidlerinden sakınınız. 
... ------------------------------------~---------------

YENlSABAH 

-??? • • • 

DePiz Hastah·,nesi cilt ve 

zührevi hastalıkiar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den ı;onra hasta!arını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu köşebaşı 43 Numııra. 

Almanyada yapılarak 
300 defa 

çalmakla bozulmıyan 

POLYDOR 
Marka gramofon plaklaları piyasaya çıkmıştır 

Ürküblü Refik Başaran ı Bayan Belkis Platin 

9001 Hacıla~ _Türküıil _ 8027Düydumkl (Suzinak şarkı) 
Kayıerılı hacı bey türkuıü Yol verin ıevgilimc 

Rasih Beşer B H · D ) 

8005
A b 

. 1 d" ayan amıyet uygu u 
nnem enı ev en ır 

Türkü Al şalım (Tilrkil) 8029Ayşem Çıkmiş Yollara 
1 Bayan Ruhat ltık Yaz geldi güller açıldı 

Yeter Allah için olsun Bayan Nedime Birses 

8 009 

(Kürdi hicazkar) 
Karanlık ıreceler 

(Hüzzam şarkı) 
Küçük Halil 

8030
Bu dağlar ulu dağlar 
Gülerdim ağlamazdım 

Ürküplü Refik Başaran 

8024
Keklik olsam 8033Sebeb (Türkü) 
Virandır bahçenin tülleri köprüden geçti gelin türkü 

POL YDOR Gramofon Plaklarını her yerde ısrarla isteyiniz . 

VAHE ÜTÜCIY AN 

16 TEŞRiNiEVVEL 1938 
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Beyhude ıztırab cekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağrılarnı 
silr'atle izaleye kafidir. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adale ıztirabları NEVROZİN'le 

tedavi edilir, 

Nez'e, Grip ve Bronşite karşı 
en mücsdr ilaç NEVROZINdir 

NEVROZİN 'i tercih ediniz, 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
lmmmım:ııımııımııı:ı::m= .. am ............ am_. ........ m 

•ı•••••••••••••m••••••••••aımıau Senelik muhammen kirası 48 lira olan Karagümrükte Hatice Sul-

Türkiye toptan sabş deposu : 

latanbul Sultanhamam Camcıbaşı Han 2 inci kat No. 1() P. K.180 

••1111•1:11••••••••••••1•••••••••-. tan mahallesinde Löküncüler sokağında 42 No. Fetva emini Nuri efen-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Emlak ve Eytam Bankasından: 
•••••••• .... ••••••••••••1111•.,.--... Eaaı Yeri Ne•i Mukadder kıymet Depozito 

di mektebi 939 senesi mayıs 'onunakadar kiraya verilmek üzere açık ar 

t'rma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şart

namesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 60 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1/ 11/938 salı 

günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (7557) 

I - Şartname ve nümıınesi mucibince 20X26 eb'adında (10) 

milyon silindirlik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi "400" kuruş heubile 

(40.000) lira ve muvakkat teminatı (8000) liradır. 

ill - Pazarlık 81 - X - 988 tarihine rastlayan pazartesi rünii sa
at 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ,u-1ıesindeki Alım komisyo

nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat 'ubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına

bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ')\) 7 .5 gil

venme paralarile birlikte yukarda adı ~en komisyona a-elmeleri illin 

olunur. (7311) 

* 
1 - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İz-

mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptınlacağı ve 22/ 

VIII ' n38 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen 1848 parça eşya 
ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
tur. 

Il - l:ııs parça eşyanın muhammen bedeli (30776) lira (61) 
kuruş ve muvakat teminatı 2330,25) liradır. 

IH - Eksiltm~ 1-11-93'1 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 

Kabata~ta Levazım ve miibayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

VI - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile şartname 
ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde İstanbulda adı geçen komis- 1 

yoııdan ve Ankara İzmir Başmüdlirlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin bir 
defa da asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış ol

duklarını gösterir vesikay1 İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay

E1ca bir fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vssikası alması lazımdır. 

84 Fındıklı Molla Çelebi mahalle 
si Dolmabahçe caddMi No. Kargir - T. L. 206. 700 T L. 41.340 

eski 186. 136 Mil. 138 - 140 Antrepo 

yeni 172 - 184. 

1 - Tafsilatı yukarda yazılı antrepo peşin para ile ve kapalı 

zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. 

2 - ihale 26 - 10 - 938 çarşamba günü saat 16 de Ankarada İdare 
mecliıimiz huzurunda yapılacaktır. İstekli olanların şubemize müra

caatla tafsilAt almalan ve bir lira mukabilinde birer şartname edin

meleri . 

8 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 

nihayet 25 - 10 - 938 salı günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve

yahut 26 - 10 - 938 tarihinde saat on beşe yetişebilmek üzere posta ile 
i..deli taahhütlü olarak Ankarada Genel direktörlüğümüze gönderme

leri. 

BALSAMİN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

vP. acıbadem 

... 
Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıbadem Küçükçamlıca yo. 

!unun tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi 

Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesikadan başka en az iki bin liralık.bu işe benzer iş yaptığına da
ir Nafıa mildilrlüğiinden alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Tica
ret oda•• ve•ikasile 237 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 1/ 11 / 938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (İ) (7558) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satinalma Komisyonundan : 

A - Mcrkrzimize ait Sinop rnotörü teknesi tamir edilecektir. Keşif 

bedeli 9 75 liradır. 

Karamustafapa.şa sokağında ınezkG.r merkez satınalma komisyonunda ya. 

pılacaktır. 

D - Ek~iltrne açık olacaktır. 

E - ~1uva'·kat teminat parası 73 lira 13 kuru~tur. 

F - Eksiltmoğe girecekler bu gibi 

ve,aik ibraz etm~leri şarttır. 

tamirnt yaptıklarına aair re•mt 

(7031) 

~~-+::!Ir~"-"Ot~:rT'!r~ 1 

Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sihhi güzellik krem- : ~ Dr. Besim Ruşen ~ 
)eridir. c ece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıba- tt n 

BALSAMİN KREMLERİ ( •.V.'/\,,,/~ V. .".'NN.JJ.'-'J.'.'•'-VJ. .• ı 

~ Tiyatrolar 
;,>_.A A NJVV.'-'~. V..',V.A.'-.v. ....,.,..,,._VN. '_..._( 

~ llalıiliye i\ll\lelıasshı ~ 
dem çeşidleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde satılır, ~ ~ 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ ııergtın öyleden sonra ha,.;taıa
rıııı kıtbul eder. 

Beyoğlu İstanbul ~ ~ 

TURAN TIY A TROSU 
Halk sanatkarı Naşid okuyucu 

Semiha Mişel varyetesi The quidos 
akrobat numarası 

IV - Mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik ile Vinci madde
de yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 

% 7,5 güvenme paNıSı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 de kad.ar 
yukarda adı geçen alım komisyonu ba,,kanlığına makbuz mukabilinde 

••••••••=••••ıillıiıı•• .... ••••••••-• .. • ~ Çurşıkapı Tramvay durağı ~ 
' ... -.DİKKAT ·. 11 .... tt Ahunbey aparlnıanı No. 2 n' ı • latanbul Aaliye Birinci Hukuk ~ ~ 

Bugün: PEÇELi KADIN 3 P. 
Gece: PEMBE KÖŞK 3 P. 

rermeleri lazımdır. (7488) 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinievvel 938 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Veka

•eti Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komis
ıonunda ceman 1820 lira muhammen bedelli Haydarp,..ada vinç altın
da te~lim şartiyle kuru güra-en ağacından yapılmış 700 adet tahta kar 
küreğinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

'duvakkat teminat 136.50 liradır. 

t!:ksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekileti Mal- ' 
zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
birlikte ayni gün saat 15 de mezkur komisyonda hazır bulunmaları la-
zımdır. ( 4207) (7265) 

#Si• Göz Doktoru-~'~ Göz Doktoru 

SUKRU ERTAN 
Caa-alo;lu Nuruosmaniye cad. No. 
5 Dr. Osman Şerafettin apartmanı 

NURi FEHMi 
lstanbul Belediyeai kartıaında 

Ayberk Apart, 

Bu Rakkamda Uğur vardır... Mahkemeainden: --J;;;t-;;J-~~a:t:;:a 

Ayın il inci günü, Vatan İstanbul defterdarlığına izafet-

Dr. Hafız Cemal Çocukları hiç yokdan zenırin le hazinei maliye tarafından mild-

oluyorlar... deialeyh Karaköyde Süleyman pa

~~~- MALOL CEMAL 
Bu isimde uğur vardır, 

iş Bankası karşısında 

şa sokak 83 numarada mukim Hü- (Lokman Hekim) 

seyin Fahri kaptan alyehine açı- Dahiliye Mutahusısı 
lan 717 lira 44 kuruşun temini 

Her gün 2 den 6 ya kadar has
tahsili davasında müddeialeyh 

talarını Divanyolundaki 104 nu-
Fahri kaptana gönderilen dava ..,••••••••••••ı maralı muayenehanesinde kabul • ' 

,_ 

MALOL CEMAL 
f istidllsına mübaşir tarafından ve- GÜMRÜKLERDE iŞLERi OLAN 

ı eder. Telefon: 22398 - 21044 

1 

PIY ANGO GİŞESİ -
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Ôtleden sonra Beyoğ~u Ağaca'lli 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

rilen meşruhatta ikametgahı meç- -------------- MÜESSESELERE 

hul olduğundan müddeialeyh ve- gelmediğinden bu kere kendisine CaA ker Yaza roov lu 
kili ilanen tebligat ifasını talep et- , 

beş giin i~inde yazılacak gıyap ka-
mekle kendisine davaya karşı yir- Gümrük komisyoncusu 

rarınııı mahkeme divanhanesine 
mi gün zarfında cevap vermesi ve Galata, ithalat Gümrllğü 

talik ve gazetelerle de ilanat icra- k d •ı d" 
tayin edilen günde de mahkemede arşısıp a "ura ıye ilan. 

sı sureti le tebliğine ve muhakeme- Telefon : 35, 95 
hazır bulunması gazetelerle ve -·~~~~~~~~~~~ nin de 5112/!l38 pazratesi günü 
mahkeme di,·anhanesine daveti- S h"b' A C saat 14 de talik edildiği tebliğ ma- a ı ı . emalettin Saracoğlu 
yenin tali!<i "uretile ilanen tebli-

kamına ka im olmak üzere ilan Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 
gat yapıldığı halde mahkemeye 

1 
olunur. Basıldıği yer ; Matbaai Ebüzziya 

• 
' 

• 


