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D ·· n Neşredilen Raporlar 
Gündüz neşredilen rapor Gece neşredilen rapor 

İstanbul, 20 ( A. A.) - Riyaseticümhur 
Umumi katipliğinden: 

İsanbul, 20 ( A. A. ) - Riyaseticumhur 
Umumi Katipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atati:rk'ün s..ıhhi vazi
yeti 'rİ hakkında mi:.davi ve müşavir tabipleı i 
tarafından bugün saat lO'da verilen rapor 
ikinci maddededir. 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vazi-
• yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri 
tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor 
ikinci maddedtdir. 2 - <...eceyi çok rah:ıt geçirdiler. Asabi 

1 arazlar zail olmak derecesinde azalmıştır. Umu
mi hal d1ha iyi. r ab;z munta:ı:am, 102, tenef
füs 20, hararet derecesi 36.8'dir. 

2 - Asabi arazlar tamamen geçmiştir. 

Umumi salah artmaktadır. Nabız muotaz1m 94, j/ 
·teneffüs 20, hararet derec:csi 37.1 dir. 

Türk -Yugoslav 
Dostluğu 
Memleketimi~i terk eden 
Yugoslav konsolosunun 
"Yeni Sabah,, a beyanatı 

İstanbulun en kıdemli konsolo
su olan Yugo<lıwyanın htanbul 
konsolusu B. Vukotiç dün ınemle
ketimi1.tlen ayrıldı. Kcndi•ini bir 
arkada~ımız hareketinden bir kaç 
saat evvel ziyaret etmiş ve ihli•as-1 
larıİıı sormu~tur. ArkadaşıIY.ızı ı 
büyi.ık bır nezaketle kabul ecıen B., 
\'ukotiç ~unları söyl emiştir; f 

- Memuriyetim burada çok j 
•amimi ve candan bir muhit için-J 
de geçmiştir. Bilhassa iki hükü-

1 
nıet arasındaki me<eleleri hal hu-j 
susuııda Türk hiıkümetiniıı göster 
diği kolaylık ve Türk matbuatının 
iki memleketin dostluğunu takvi
ye için geçen mesaisini kaydetme
den geçemiyeceğim. 

Türkiyeyi lerkederken ondan 
en samimi dodtluk hatıralariyle ay 

. rıhyorum. Benim yerime gelecek 
halefimin de burada ayni samimi 
nıuhiti bulacağına ve matbuat t , 

- - -

Kudüs Taranıyor 
Dün Yapılan Harekatta 

Dokuz Kişi Öldü 

Araplar tarafından parıattıan bir petrol borusu yanarken 

Kudüs, 20 (A.A.) - Evvelki ı lerle muhafaza edilmektedir. Es
gece tüfek ve mitralyöz ateşi fası ki şehrin tathiri ameliye~i, müşkü
lasız surette devam etmiş ve Ku- !atla ilerlemektedir, zira birçok 
dils ahalisi korku ve endişe içinde cadde ve Mkaklarda bilhassa ca
evlerinde kapalı kalmıştır. Asile- miiömer mahallesine götürülmek
rin reisi Hamad Madaviniıı esk i te olan caddede barikadlar vüc u
şehri tamamile ele geçirmek ve O· de getirmişlerdir. 
radan şehre karşı umumi bir ta - Ölen ve Yaralananlar 
arruza geçmek tasavvurunda oldu Kudüs, 20 (A.A.) - 2.000 ki-
ğu zannedilmektedir. Planının i- şiden mürekkep olan İngiliz kıta
kinci kısmı, muvaffakiyetle tat _ atı, şehrin eski mahallesindeki i
bik edilememiştir. Çünkü zabıta, !eri hareketlerine devam etmişler 
şehrin bütün kapılarını kapatmış, dir. Dün tayyareler tarafından a
geceleri sokağa çıkılmasını ve ışık tılmış olan beyannameler de tebli
yakılmasını yasak etmi~tir. Bu su- gata ri ayet edilmemiş olduğundan 
ruretle asiler, eski şehirde mahsur kıtaat, sililh istimali mecburiye -
bir halde kalmışlardır. Fecir vak- tiıııie kalmıştır. 

ti, üçüncü muhafız taburu, Kud ü- Dokuz kişinin öldüğü ve dört 
sün eski mahallelerinin tathiri a- kişinin afrır •urette yaralandığı 
meliyesine başlamıştır. N orsüm _ söylenmektedir. 

8 . Yui'o~ berland siliihendazları ile İngiliz Devriyeler tarafından muha -
zabıta kuvvetleri, teşriki mesai et- faz a edilmekte olan K ud üs - Te-

t•fından ayni sempati ile karşıla- laviv yolunda ı;::;:;;.~:~· norm ald ir. 
nacag· ına eminim. mişlerdir · Bu sırada tayyar eler, 

t k " Filiotinin Takoimi 
Konsolos, Türk - Yugoslav mın a a uzerinde cevelanlar yap-

ı k d Londra, 20 (A.A.) - Times 
dostlu ğu hakkında da şöyle demiş mış ar v: en ilerine karşı aç ılan 
lir; ateşe ragmen en dar sokaklara gazetesi, bazı mahafilin iddia e<-

varıncıya kadar şehrin her tarafı- mekte o l dukları gibi, kabinenin 
- T ürkiye cumhurreisi ekse- h lk yeni bir siyaset kabul ve Filistinin 

lana Atatu"rklc mu"teveffa Yu~os- na, a a ve asilere hitap eden be " ı t 1 taksimi projesini terketmeğe ka _ 
lavya kralı Ale".•.a•.ıdr arasında vu yanname er a mı• ardır. 

r. rar vermiş olduğunu iddia etme -
ku bulaıı mu"l"k•ıla saö-Jam bı'r te- Şehrin bütün mahrecleri, ka - · d ~ ~ ~ nın oğru olmıyacağını yazmakta 
tne]e i8tinad eden ve Balkan arıtan rakollar tarafından ve mitr3J~·öz- dır. 
tının nüvesini teskil eden Türk - ·-------~--;.;;.;.;.;.;;;;;.;:.;;,:.:,.;:,:;~-------------· I 
Yugoslav dostlu~u, bu.l\'ün dünya-ABDO•~HAMl•Dı• 
nın e.n kuvvetli bağlarından birini .. 
te~kil etmektedir. Bu kuvvetli ba • • --

iın seneler geçtikçe kuvvetlene- C 1 N C 1 H O C AS 1 
ceğine de ~Liphe yoktur. 

Türkiye cumhuriyetinin 15 in
e; Yıl dönümünde burada buluna
nııyacağım için de çok müteessir 
01duJi'umu da ayrıca il l ve etmeni
t i rica ederim.,, 

• 

--
YAZAN 

Bu fevkalade 
SÜLEYMAN T EVFiK 

mer.aklı t arihi tefrıkam za 
itibaren başlı yacağız. 

Yarından 

Ziraat ve iktisat 
Vekilleri Akşam 
Ankaraya döndü 

Atatürkün rahatsızlıkları do a 

Jayısiyle şehrimizde bulunmakta 
olan Başvekil Celal Bayar, nıutad 
Heyeti Vekile içtimaı için Arıkan. 
da bulunmakta olan vekil arkadaf 
!arını lstanbula davet etmiş oldu. 
ğundan, dün sabah Ankara eks • 
presine bağlanan hususi vagonlar
la Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Adli
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, Maarif 
Vekili Saffet Ankan. ),filli Müda
faa Vekili Kazım Özalp, İktıRo · 
Vekili Şakir Kcsebir, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Ali Rana Tar -
han, Ziraat VPı,;ı : """"- "nl'doğlu 

Ankaradan şehrimize gelmişler -
dil'. Vekilleri ı. " ıstasyo-

nunda da P qaya~ 

Dahiliye ve Hariciye Vekilleri il " 
şehrimiz-de buluna n say ıavlar, İs
tanbul vali ve be~ediye reisi, İs -
tanbul komutanı ve vilayet ve Par 
ti erkanile vekaletlere merbut te-
şekküller erkıinındaıı mür~kkep 

zevat karşılamışlardır. 
Tedavi için Avrupaya gitmiş 

olan Maliye Vekili Fuat Ağralı da 
dün sabahki Avrupa ek.p iresile 
şehrimize gelmiştir. Vekillerin bir 
kısmı şehrimizde olduklarından 

dün öğleden evvel bütün kabine 
azası Dolmabahçe sarayında bir 
toplantı yapmı~lardır. Toplantıda 
ruznameye dahil işler görüşülmüş 
ve içtima öğleden evvel nihayet -
lenmiştir. Zi,. 0 

• - Kur
doğlu ve İktısat vekili Şakir K e 
sebir an~ a k lön -
müşlerdir. 

. .. - ... 
~~ 

Vekillerin ve meclsi reısınio 

dün İstaobulda alınan resimleri 

Vekiller in Tetk ikleri 

Gümrük v~ İnhisarlar vekil.i 

Ali Rana Tarhan dün öğle üzel'J 
İnhisarlar umum müdürlüğüne gif 

derek bir • 0
' <adar tetkiklerle 

meşgul olmuştur. 

Ziraat \ e,.. .. ı Faik Kurdoğlu 

da dün Türkofis İstanbul şu besine 
gitmiş, bazı izahat ve malumat al-
mıştır. • • • .... • 

-
Şehrimizde bulunan diğ e r ,. ,, 

killer de, Vekaletlerini baf:lı de· 

vaire ait işlerle meşgul olnıı1'l :ır
dır . 

~amva~, !ünel \ ,4.dliye Vekilinin Sözle;i 
Şırketlerının _ 
Satın alınması Mahkemeye Davet Edilenler 

Tramvay şirketinin satın a lma 
müzakerelerine ikinciteşrin a yı i
çinde ba~lanacaktır. Nafıa Veka
leti müzakerenin mevzuunu teşkil 
eden bütün noktaları tesbit etmiş
tir. Tramvay şirketi hükumetle o- t 

Bundan Sonra Kapıda Saafle'c9 
Beklemeğe Mecbur Kalmıyaca k 
Şarkda da zfrai hapısaneler tesis 

etmek için tetkikler yapılıyor ( Sonu 3 üncil oayfada) ı, 

HER SABAH 

HARP TEHLiKESi 
Son poota ile gelen bir Franoız 

gazetesi birinci aayfaaında l'•Y•t 
iri harflerle "lngiliz milleti oili.h 
iotiyor!., batlığı altında lngiltere- . 
nin var kuvvetiyle ıili.hlanmakta 

olduğunu yazıyor. 

Zaten dünyanın en müaelli.h 
milletlerinden birioi olan lngilizin 
daha fazla oili.h iotemeoi dünya 
aulhunun cidden büyük bir tehli
keye maruz bulunduğunun ilanı 

demektir. 
Halbuki Münih anlatmaoından 

sonra hiç olmazsa bir müddet için 
herkesin rahat bir nefeo alabilece 
ği ve harp tehlikesinin, muva kkat 
bir müddet için de oloa uzaklat · 
mıt bulunacağı haklı olarak ta h
min edilebilirdi. 

bu ail i h yarıtının varacağ ı b ir 
nokta vardır: H a r p. G önül inan· 
m a k iate m e m e k le beraber mantı· 

ğ ın zaruri gördüğü bu hazin akı· 

beti taad ik etmek mecburiyetinde 
kalıyor. 

A. C. 

' ' 

·.rü Saraçognı 

Düıı oabah Ankaradan şehrimize gelen Ad
liye Vekilimiz Şükrü Sa,açoğlu öğleden evv~ l 
Dolma\ıahçe sarayındaki Vekil]er Hey'eti içti
maında bulunmuş, öğleden ıonra da Adliyeye 
gelerek Müddciumumilikte uzun müddet meF,g-ul 
~lmuftur. Vekil, Müddeiumumi Hikmet Onatla 
muavinler ve bazı Hikiml•rle görü4müf, kend i
lerinden izahat a)mııtır. 

(Sonu 3 Üncü oayfada ) 

Rumanyanın Endişesi 
Bükreş, Varşovanın Tekliflerini 

Niçin Kabule Yanaş mıyor? 

Ceklerle Mar.arlar A rasında Kanii Hadiseler 
1 

Bükref, 20 (A.A. ) - Havas ajanoı muhabiri bild iriyor : 
Rumanyanın emin mahafilinde Bükret h ükUmot i tarafından Ru· 

tenya meaelesinde Pol cr.ıy,.ının teklif le r in e kaı f l g ö,leri!en muhte· 
r iz vaziyet fU eehcblcrlc izah olunmaktadır: 

1 - Çekoslo·rn kyay.a karşı sa- 1 

dakat, 
2 - Rumanya ile Çeko•lovak

yıı arasında •iyasi ikfüadi teşri-

kı me,ai i~in doğrudan doi{rny• 
teması idame etmek, 

3 - Macaristanın vaziyetıni 

(Sonu 3 Ünc ü sa yfada) 

' • 



·veri ~_Fi 
MESELES{ 

Dayaktan Evvel So
rulan Numara!. 

Me"rkuf Eğer Bu Numarayı Söyli
yemezse Hali Yamandı ..• 

-33-
Heyeti iıtintakiye 

Su heyetin faaliyeti gece saat 
alaturka birden sabah namuları
na kadar devam eder ve en mühim 
tahkikat geceleri yapılır, gündüz
leri pek o kadar çalışmazlardı. E
usen heyetin resmisi gündüzleri, 
gayri resmisi geceleri faaliyette 
bulunuyordu. Bu heyeti tahkiki-
7• evevıa çağırdığı kimseyi şöyle 
uticvap ederdi: 

- Ulan numaran kaç? 
Bilmiyorum ve yal:l!t korku 

ne 7, 8 dediniz mi; 
- Anlaşıldı, •öylemek istemi

yor! Yatırın falakaya! emri veri
lirdi. 

ıuyu üzerine dökmek 8uretiyle a
y:ltırlar ve sigara ikramından son
l'a kazıklama usulüne müracaat e
derek ikinci işkenceye başlaı-lar

dı. 

Bu kazıklama da mevkufu diz 
üstüne çöktürüp bacağının arası
na bilet kalınlığında bir odun koy
maktan ibarettir. Biraz daha teş
dit etmek isterlerse işbu vaziyette 
iken bir de ellerini arka~ına hak
lamak kafidir. 

İşte bunları bütün arkadaşla
rımıza tatbik ettiler, hatta arka
daşlarımızdan birinin tabanı pat
layıp ufak bir kemik yerinden fır
ladı, bir diğerinin sopa her nıo.sıl
aa ayağının baş parmağına tesa
düfle beraber parmak yerinden 
ıökülüp fırlamış ve yerler kan için 
de kalmıştı. Bu tırnağı da
yak atanlardan jandarma Mustafa 
efendi bir takrip alarak saklamış 
ve meclisi mebusanda Liitfi Fikri 
bey tarafından mebuslara göste-
rilmişti ... ,, 

* 

Yeni nikel para
lar da Basılıyor 

Ziynet altınları modelleri lleğe
nilmediğinden başka kalıplar 

hazırlandı 
Darphanede gümüş bir ve ya

rım liralıklarla yirmi beş kuruşluk 
!arın basılması işi tamamen bitiril 
diği için, on, beş ve iki buçuk ku
ruşluk nikel paraların basılması 
işine başlanmak üzere hazırlıklar 
yapılmaktadır. Yakında on ve bes 
kuruşluklarla yüz paralıkların ba
sılmasına başlanacak, bir sene içe 
risinde ikmal edilecek, ondan son
ra da eski beş kuruşluklarla yüz 
paralıklar da tedavülden kaldırı
lacaktır. Bu suretle, piyasada bo 
zuk para sıkıntısı çekilmiyecek, 
geçen yıl tedavülden kaldırılan on 
kuruslukların yokluğu da böyle
likle telafi edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, geçenlerde res 
samlar arasında ziynet altınları 
için açılan müsabakada yapılan 
modeller de beğenilınemiş, ziynet 
altınları için darphanede yeni ka 
lıplar hazırlanmı~tır. 

Darphanece hazırlanan bu ka 
hplara göre ziynet ·altını darbma 
da yak1nda ba~lanacak, be~, iki 
buçuk, bir ve yarım liralık ziynet 
altınları basılarak piyasaya çıka
rılacaktır. 

,..,..,,..,.VYVYVVVV'VV'-"-"-A""IV"olV"o""",,,._,.., 
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MAHKEMELERDE , .. . 

ESK/B/LETLE SEY-

Sopanın sayısı hiç bir vakit el
liden aşağı değildi. Dayak atan
lu ga} et iri cüsseli adamlardı On
lar da Arnavutlukta i~yan eden ef 
rattan olup cezalarını gardiyanlık 
etmek suretiyle idarei örfiye hapis 
lıanesinde geçiriyorlardı. Dayak 
yeyip te aşağı gelenlerden bir şey 
öğrenmek mümkün değil. Yal
nız apdesthaneye gidiyordum ayni 
günde tevkif edildiği halde henüz 
haberdar olamadığım kayınpede
rimi gördüm. Sıvamış olduğu kol
larını gösterdi. Çürük limon ren
ginde idi. İşaretle işin vehameti
ni anlatıyordu. Zaten işarete ha
cet yoktu. Zincir sesleri nasıl bir 
girdaba yuvarlandığımıza şehadet 
ediyordu. Herkes gibi ben de taz 
yik edilmiş, fazla olarak ağzıma 

tabanca sıkılacağı tehdidiyle ihafe 
edilmiştim . Ve kamçı ~akırdıları
na maruz kalmıştım. Eu ziyade 
tazyika ve dayağa maruz olanlar 
gözlüklü l\[ustafa ile Hacı Kemal 
ve müderrisinden Emin efendi idi. 

YAHAT ETMEK 
leyman sırrının şu ifşaatından da iSTEYEN ADAM 
anlıyoruz ki, !stanbulda bir "Ce- Trende memurları dinlemeyince 
miyeti Hafiye., kurulmuştur ve bu mahkemede mahkum oldu 

Sabık maarif memuru Bay Sü-

gizli teşekkül memlekete Fransa
dan gazeteler getirtmiş, gizli be
yanname bastırmış, muhtelif! 
semtlerde şubeler açmış, hülilsa 
İttihat ve Terakki hükumetini de
virmek için faaliyete hazırlanmış- 1 

tır. 

Evvelki gün, Mehmet isminde 
bir adam Bakırköyden İ;tan bula 
haı·eket eden trene binmiş ve tren 
Yedikııleye geldiği zaman inerek 
orada bir işini gördlıkten Mnra 
biraz sonra gelen ikinci trenle ls
taııbula gitmek istemiştir. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki -

Kasımpaşa iskele mey
danında hela isteniyor 

Kasımpaşada oturan karile
rimizden Mehmet Atabiner im 
zasiyle aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki: 

Bazı lhracatcılar 
mahkum edildi 

Y:HI 

r::.:rn.::Js ABA H [B",;g;!:i') 

RADYO 
ANKARA 

21 B. Te,rin 1938 Cuma 
Öğle ne,riy .. tı: 
Saat 12,30 Türkçe pli'ik, 

Bunların arasında 2 nci defa haberler, 13,15 karışık plak neşrı-

ceza yiyenler de var yatı. 
Aktaın nefriyalı: 

İhracı kontrole tabi maddele - Saat l8,30 Plak nc~riyatı, ıs, 
rin kontrolü sırasında standart ni- 15 Türk musiki3i ve halk şarkıları 
zamnemesine uygun olmadığı gö- (Hikmet Rıza), 20 saat ayarı ve 
rillenleri ihraç etmek istiyen ih- anpça neşriyat, 21,10 haberler. 
racatçılar hakkında zabıt tutula- 21,15 halk türküleri (Sadi Hoşses 
rak mehkemeye verilmekte ve ve Safiye Tokay). 21 Dr. Muzaf
mahkcme karariyle nakdi cezaya fer Sezer, Doğum ve kadın hasta
mahkum edilerek cezalandmlmak lıkları mütehassısı ('.\fevzuu: me
ta dırlar. Son zamanlarda fındık me ve hastalıkları), 21,15 stüdyo 
ve yumurta ihracatçılarından ba- salon orkestrası: 
zıları bu suı·etle cezalandırılmış- ı _ Paul Preil: Sing. sing. sing. 
!ardır. Bunlar arasında ba ZJ]arı 
da ikinci defa olarak mahkum e
dilmişlerdir. Tüccarın üçüncü 
mahkümiyetinden sonra ihraç ruh 
satnameleri geri alınarak ihracat 

ı yapmalarına müsaade edilmiyece-
~i için, bilhssa fındık ihracatçıları, 

Vögeleim. 
2 - Ru binstein: Romanze. 
8 - l\Ien:lelssohn: I. Ve..netianis 

ches Gondellied. 
5 - !'tfartin Uhl: An Aile. 
22 haberler ve hava raporu 22• 

15 son. 

"Kasımpaşada iskele karşı

sındaki meydanda mevcut o
lan ve kümür depolarından 

başka yeni inşaat ve sahile ya
naşan nakliyat kayık ve gemi
lerinin işçi ve tayfalariyle bir
likte kesif bir işçi kitlesi birik
miştir. Bu muhitte ihtiyacı 

karşılıyacak bir tek halii mev
cut olmadığından bu işçilerin 

hemen hepsi münasip bir yer 
bulamadıklarına göre odun ve 
kömür depolariyle ulu orta 
bütün sahil boyundan başka 

rastgele her yerde ihtiyaçla-
rını defetmektedirler. Bu yüz

den civarda bulunan baneler 
halkı gelip geçenler de ciddi 
surette bizar olmaktadır. E
sa"cn iskele civarında akmak
ta olan ana lılğımın da mevcu
diyeti bu bavalinin havasını 

büsbütün bozmaktadır. 

ı
. depo ve mağazalarında yeniden 

fazla adam çalıştırmağa ve ihrç 
edilecek fındıkları sıkı bir muaye
neden geçirtmeğe başlamışlardır. 

İST ANBUl 
Akfam netrİyah: 

Saat 18,30 Dans musikı.i (plak) 
19 konferans: Selim Sırrı Tarcaıı, 
19,30 karışık musiki (plak), 19, 
55 borsa haberleri, 20 Vedia Rıza 
ve arkadasları tarafından Türk 
musikisi ve. halk şarkıları, 20,40 
ajans haberleri, 20,47 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arapca söyle\', 
21 saat ayarı: Orkestra: Acaba be Iediyenıiz bu ma

nallin münas;p bir yerine ihti
yacı kar~ılıyacak şekilde bir 
hala yaptıramaz mı?,, 

YENi SABAH: Belediyeler 
kanununun bu hu3U>!aki mad
desine göre halkın kalabalık 

bulunduğu mahalerde asri ha
lillar yaptırılması lazımdır. Biz 
bu ba klı şikayetin belediye ta
rafından nazarı it'bare alına

cağını ümit etmekteyiz. 

Merhum lsmail Müşta
kın cenazesi 

Geçenlerde Anupada tedavi 
edilmekte iken vefat ettiğini bü -
yük bir teessurle bildlrc!ığimiz de· 
ğcrli edip ~iirt mebu u İsn1ai1 _. I üş 
tak l\Iayakonun cenazesi, cum.1r
te~i günü ., ehrimize getirilecektir. 
Cenaze namazı pazar günii öğle 

vakti Teşvikiye camiinde kılındık
tan sonra ZincirLkuyu makbere
sine defnedilecektfr. 

50 BiN LiRAYA 
SIGORTALI 

Bir fabrika kasten mi yakıldı 
Dün .aksam üzeri Kuruçeşme -

de IIekimoklu Bay Raşit Levi Ha
yım ve Harun isminde üç ortağa 
ait (boya ve yün kumaş fabrika -
sı) ndan yangın çıkmıştır. Neticede 
yangın büyümüş ve itfaiye ancak 
üç saatlik bir çalışmadan sonra a
teşi Röndürebilmiştir. 

Yapılan tahkikatta bina ve i
çindeki eşyaların muhtelif sigorta 
şirketlerine (50) bin liraya sigor 
talı olduğu anlaşılmıştır. 

işte bir kasit olduğ'u şüphesi ü -
zerinde ehemmiyetle durulmaktn 
ve tahkikat derinleştirilmektedir. 

Ateşin nasıl ve niçin çıkhğı he 
nliz anla~ılmamıştır. 

Fabrika sahipleri sorguya çe -
kilmiştir. 

Bir genç kız balıktan zehirlendi 
Kıımkapıda Dilberzadelere a

it fabrikada çalışan Haykanuş 

diin yediği balıktan zehirlenerek 
Haseki hastahanesine kaldırılmış 

tır. . . -

1 - l\Ioreııa: Po+puri Viyenu\·az 
2 - Bizet: Karmen Anntakt. 
21,30 Ahiskan ve arkadaşları ta
rafından Türk nı~sikisi ye halk 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22,13 
Darüttalim musiki heyeti: Fahri 
Kopuz ve arkadaşları tarafından, 

22,50 son haberler ve ertesi günün 
programı, 23 saat ayarı, İstik!iil 
marşı, son. 

/V'VV'. 

Ne Pişireyim? 
CUMA 

BEZELYE EZMESİ ÇORBASI 
SALÇALI DİL 
PiLAV 
KOMPOSTO 

Salçalı dil Dayak neler yaptırmaz. Ne 
gülünç hallerin hikayesini dinle
dim: Demokrat Mustafa isminde 
bir genci sopanın altına yatırmış
lar, çocuğun cemiyetten haberi 
yok, numara sorarlarmış 10, 20, 
40 ilah dedikçe döverlermiş, niha
yet doktor Münir bir takrip kula
ğına 7-8 demiş ve dayaktan kurtul 
duktan sonra: 

Vakıa "Cemiyeti Hafiye., i<mi 
verileli bu gülü<; komedya pek der\ 
me çatma bir şeydi. Ancak o za
manlar iktidar mevkiinde bulu
nan hükumet ilk bakışta bu gizli 
teşekkülün hakiki kıymet ve kud
retini takdir edemezdi. Bunu anlı
yabilmek için tahkikat ppmak, 
meseleyi Divanı harbin tetkik 1 
haddesinden geçirmek mecburiye
tinde idi. Zaten bunu yapmamış 

olsaydı vazifesini yapmamış olur

Fakat bunun için tekrar bilet 
almadığı gibi, elindeki eski bilet 
üçüncüye ait olduğu halde ikinci 
mevkiye gidip oturmu~tıır. Fakat 
biraz sonra kontrol memurları bu 
vaziyeti tesbit ederek Mehmede 
yeni bir bilet almasını söylemiş -
!erdir. 

~~,,"""'~ Parmaklıırını maıcınaya 

Dilleri haşlayıp derilerini ç1-
kardıktan sonra bir tencerede seb 
ze sulu et suyu ile pişiriniz. Son
ra dilleri süzerek çıkarıp bezle 
suyunu alcllktan sonra tulani iki
ye bölüp yemek tabağına tertip 
ediniz. Üzerine domatesli salça 
veya sos belanş veyahut İtalyaR 
salçası döküp sofraya veriniz. 

- Söyle bakalım kimleri cemi 
yelten olarak tanıyorsun bahusus 
bilyük zevattan, demişler. 

Dayak bu, düşünmüş, aklına 

kimse gelmemiş, akrabasından 

Mustafa Natık paşa gelmiş. Hay
di Mustafa Natık paşayı tevkif et
tiler. 

Çocuğu bir gece çağırıp kahve 
!er limonatalar salon sigaralarile 
ikram ve izaza başlamışlar. Bak
nııs ki yalan söyledikçe hüsnü mu
amele, bir şey bilmiyorum dedikçe 
dayak var. Uydurmağa başla

mış ve demiş ki: 
- Kamil paşa da dahildir. 

:Mustafa Natık ile beraber kona 
ğına gittiğini ve :\Iahmut Şevket 
pa., anın katline dair müzakere e
dildiğini ve daha diğer yalanlar 
uydurmak suretiyle canını kurtar
dığı bfr sırada gatezelerde pek 
mühim bir rüclü siyasinin de da
hil olduğu ve yakında izinin keşf 
ve iıan olunacağını yazıyorlardı. 

Heyeti tahkikiye artık ikmali 
vazife etmişti. Bütün arkadaşlar
la serbestçe görilşülüyordu. Her
kes ne suretle dayak yediğini yek 
diğerimize anlatarak ve aynen 
taklitleri yapılarak gül!işüyorduk. 

Bu meyanda şayanı dikkat o
'.anı domuz topu idi. 

Bacaklar zorla enseye kadar 
ıevrilip bağlanıyoı· ve o zaman in
Eanhakikaten tostoparlak bir şe
kil alıyor. Fakat her insanın ba
cakları kolaylıkla oraya kadar 
çevrilmediğinden pek çok istırap 

vermekle barebr nefesi zorlaştı-
rıyordu. 

İşte bu hale konulduktan son-

du. 
Nitekim biraz sonra gene böy

le gizli bir teşekkül harekete geçe
cek ve topal Tevfikler, kumarbaz 
Ziyalar Mahmut Şevket paşayı 

ve yaverlerini ~ebit edecekler, Pi
re Mehmet sok.ığında hilkumet 
kuvvetlerine silah elde karşı koya
caklardı. 

Demek oluyor ki İttihat ve Te
rakki hükumeti Cemiyeti hafiye
den kuşkulanmakta :verden göğe 
kadar haklıydı. Ancak tahkikat 
sırasında yapıldığı iddia olunan 
işkencelere, tazyiklere gelince, 
bunlar şayet vaki olmuşlarsa ve ik 
tidar mevkiinde bulunan bir fır
kayı halkın nazarında kötülemek 
için muhalifleri tarafından baş vu 
rulmuş siyasi bir had değilse, on
ları da fazla gayretkeş ve fazla 
sekter ve ferdin şahsi suçlan ve 
günahları adetme k lazım gelir. 

Hiç bir hükumet aleyhinde ça
lışan gizli bir teşekküle iyi gözle 
bakmaz. Demokrıısinin en ileriye 
vardırdığı Fransada bile geçen se
ne böyle gizli cemiyetlerin kökleri 
ne kibrit suyu saçılmadı mı? Os
manlı saltanahnın meşrutiyet dev
resinde "Cemiyeti hafiye me"ele
si,, diye birkaç ay htanbulu ve hat 
ta bütün Balkanlan meşgul eden, 
heyecanlandıran meselenin esası 

işte bundan ibarettir ve bu hu,us
ta bir hükilm vermeyi de tarihe 
bırakmak en doğru bir hattı hare
ket olur. 

SON 
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Ramazan, Ayın 25 inde 
İstanbul Müftülüğünden : 
Birinciteşrinin yirmi beşinci 

Salı günü Ramazanı şerifin 
ra ra.tgelen tarafa sopayı patlatı- • t•d ld - ·ı· ı 

ıp ı ası o ugu ı an o unur 
}·orlardı. Bu halde dayak yiyenle • · 
rin ekserj"i bayılır ve bir teneke j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··· 

Mehmet bilet almamakta is -
rar ettiğinden iş mahkemeye ak -
setmiştir. 

Dün yapılan duruşması netice
sinde l\Iehmet, bilet para'Inı öde
meğe ve ayrıca 16 kuruş ceza ver
meğe mahkum edilmiştir. 

Bir numerotaj memuru Bayan 
mahkemeye veri'di 

Belediyenin numarataj işinde 

çalışan Zişan isminde bir bayan, 
rı:esai haricinde çalıştığından do
layı belediyeden ücret verilmez -
ken Adalet ismini kullanmak su -
retile (120) lira ücret aldığından 
dolayı mahkemeye verilmiştir. 

Dünkü mahkemede bayan Zı -
şan bu parayı avans suretile alclı

ğını iddia etmiştir. 
Filhakika mezkur paranın bi

lahara kendi hesabına mahsup e
dilerek kapatıldığı anlaşılmışsa 

da mesele hakkında belediye mü
fettişlerince de tahkikat yapılmı~ 
olduğundan bu tahkikat neticesi
nin mahkemece celbi kararla~tı -
rılmıştır. 

Dün bir deniz korum mah

klim edildi 

Korsan Himmet ve korsan Ya
şar isminde iki sabıkalı bundan bir 
müddet evvel Kasımpaşada bazı 

sandalcıların eşyalarını çalarker 
yakalanarak Sultanahmet birinci 
sulh cezaya verilmiştir. Bunlar -
d~n sabıkalı Himmetin suçu sabit 
görülmüş ve bir ay on giin hapsi
ne karar verilmiştir. 

Bir hırsız tevkif edildi 1 
İbrahim isminde bir hırsız Sir

keci istasyon civarındaki 34 nu -
maralı eve girerek bazı eşyalar ça 
!arken yakalanmış ve Sultanah -
met üçüncü sulh cezaya verilmiş
tir. Hemen tevkif edilen ibrahim 
başka şahitlerin dinlenmesi kin 
r ' '·"mP 2 7teşrini an:,." hırak !· 
r ı!l'br. 

llilf!WJiliZB 
ŞAMANDIRA 
TAMiRAT/ 

Limanda bulunan birçok şaman 
dıralar Denizbank idaresi tarafın 
dan yeniden kontrol ett:rilmekte -
dir. Bu şamandıral.arın bazılarının 
tamire ve bir kısmının da yenilen 
mesine ihtiyaç görülmüştür. Bun
lardan B. 5 şamandra•ı el iin bir ta
rafmdan delinmiş olduğundan su 
almağa ba~lamış idare şamandıra 
batmadan eYVel tamir edilme.;i i
çin tedbir alnıı~tır. 

Suvat vapuru seferine ba~layor 
Deııizbankın Almany:ıda yap

tırdığı vapurlardan geçenlerde li
mammıza gelen Suvat vapuru, köp 
rii ile kom~u sahiller ve Yalo\a se
ferlerine Cumhuri~·et bayramın -
dan itibaren tahsis rdilccektr. 

Denizbankın remzi olarak de
niz vapurlarına konması kararlaş
tırılan (D. B.) alameti fiirika~ı e:ı 
evvel Suvatın baca>ına konacak -
tır. 

Prens Bib sko bugün 
An'<a•ııya gidiyor 

Üç güı,denbe.rı şehrimizde bu
lunan Romen tayyarecilerind ıı 

beynelmilel ha\·a federasyonu rei
si Prens Bibesko dün şchrim"zin 
tı:riht kıymeti olan birçok yerleri
ni ve müzeleri zi:rnret etmi.,Jertlir. 
l\fumaileyha bu sabah saat yedide 
tayyare ile Ankaraya gidecek
tir. 

. 

3 manitacı adliy2ye verildi 
Bir günde üç kişiyi manitacı

lık suretile doland!l"maı'a t<••eb . 
büs eden sabıkalıl:ırdan Arap ~aL 
ri, Topal İsmail ve Anam A nbo
ğan emniyet müdürlüğü i1<'nci ~U· 
be üçüncü kısım memurları tara -
fııl'<lan yakalanarak adliveye te• .. 
l m olunmuşlardır. 

kaptırdı 
Beşiktaşta Dolmabahçe cadde

sinde marangoz fabrikasında ça -
lışan Bedroş dün sol elinin baş ve 
şahadet parmağını makineye kap
tırarak yarlnmış ve hsthneye ıı ! · 
, ı kaldırılmıştır. 

Kalasla ağır surette yaralandı 
Çanakkale vapurunda çalışan 

MÜTEFERRiK . . . 

Dursun oğlu Aziz, başına dtln bir Resmi telefon muhaberderi 
kalas düşmek suretile yaralanmış altı dakikadan fazla sürmiyecek 
tır. 

Yarası ağır olan mumaileyh, 
Bej·oğlu Kirkor hastahanesine kal 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Döviz kaçakçılığı ve randevu-
culuk yajlan iki kadın dün 

tevfik edildi 
Polis; dün Madam Atina ve Ka

ti na imı.nde bulunan 2 kadını ad
liyeye te;lim etmi:;tir. 

Ileyoğlunda oturan bu kadın
lar randevuculuk etmek ve ayrıca 
döviz kaçakçılığı yapmakla suç
ltHlurlrır. Her ikisi de sulh ceza ha 
kimi huzuruna çıkarılarak hakla
rııHla tevkif kararı verilmiştir. 

Bilhassa Ankara ve İzmir ara
sında yapılan resmi telefon muha
beratının uzun zaman devam et
mesinin, günden güne çoğalmakta 
olan ticari ve husu~i muhaberat 
için fazla beklenme:ıini mucip ol
duğu nazarı dikkati celbetmiştir. 

Bu muhaberatta fazla beklenme -
mesl için, resmi muhaberelerin a
zami haddi altı dakika olarak 
tesbit edilmiştir. Devaire yapa
cakları konuşmaların altı dakika· 
yı geçmemesi lüzumu tebliğ edil· 
miştir. 

Diğer taraftan, şehrimizde ku 
rulaıı birçok müesseseler yeniden 

_B_e_ş sene -h-"ps_e_m-ah_k_:mı_ oldu telefon almak i:;temekte, fakat, 
santralin kudret ve takati olmadı

Aıl;ır ceza muhakemesi; kız 
ğı için bu istekler yerine getirile

kardeşinin henüz 9 yaşındaki kü-
memektedir. Şişlide kurulan yeni çUk kızına şeni bir tecavüzde bu-
telefon santrali yakında çalışma

luıınıa1c iddia•iyle muhakeme edi-
ğa başladıktan sonra yeniden 2 len Abbas hakkındaki davayı bi-
biııden fazla abune kaydetmek 

tirmi~ ve dün kararını vermiştir. 
mümkün olacaktır. Bu karar göre ,\ '>:: ·ı:ı cürmü 

Bu takdirde diğer vilayetlerle 
"''bit görülmüş ve kenJisi 5 sene a-

de muhabereler ziyadeleşeceği i-
ğır hapse mahkum edilmiştir. . ! . A k 

çın, iş muhiti olan zmır ve n a-
Zorlu hir sarhoş tevkif edildi ra viltiyetleriyle İstanbul arasında 

Vahit isminde bir adam Gaz- yeniden telefon hatları yapılması 
lıçcşmede rezalet çıkaracak dere- lüzumu kendisini şiddetle hisset
cede sarhoş olmuş ve ötekine beri- tirmektedir. Bu itibarla, yeniden 
kine küfür ederek sataşmağa baş- hatlar çekilmesi için şimdiden ted 
!~mı.~. Bunun üzerine kendisini yo birler alınmağa başlamıştır. 
1 a g e ti rnı e k içi n yanın a g e 1 e n p o- ı •-~~~~!'!!!!~"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!!!!! 
li• memurlarına da yumruk sa,1 
lamağa ba~Jaını.5tır. Nih3y~t yaka 
J:P1an ~arhoı:: '7 alıit dün ;/ ı:ye dör 
diincii c0 zya ver:Jmiş ve suçu sa -
\., t: görlılerek sarht rlııktan dol:ıyı 

• 

bir lira hafif para cezasına ve po
li~e hakaretinden dolayı da bir ay 
hapsine ve 30 lira para cezasını.. 

mahkum olmuş ve derhal tevki! 
edi imiştir . 
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J8ponlar Ka tona 
38 Mil Yaklaştllar 

Adliye ~ 
Vekilinin 
Sözleri 

Fransa r·t 
.ı. ·Müstakbel vru 
;"Mukadderatı 

e Rum an yanın 
ndişesi 

(Battarafı 1 inci sayfada) 

r fevkalade kuvvetlendirmek, 
4 - Transilvanyaya karşı ha( 

__ ... , ........ .--
Japon Kıtalarının Kanton Deltasına 

ihraç Yapacakları Sanılıyor 
Jt•• Tokyo, 20 (A.A.) - Japon kıtaatı, Kantona 38 mil me.afede 
e.ın Çcngsing tehrini :ı:aptetmiflerdir. 

E Re:smi telgraflar, TMng - Şin8' ve Şeklungun da Japon kıtaatı ta.
r-a. ından zaptedilmi9 olduiunu haber vermektedirler. 

b· Motörlü 60 Japon sandalı ile vamlı lıir sulh teminini istihdaf 
dır Japon gemisi Svatof açıkların eden Japon askeri harekatının Çin 
~n geçmiş ve Hangkonga doğru de dahili Mongolistan ile Çahar ve 

gftnıiştir. mali Şan,zinin milyonlarca seke -
Bunların Kanton deltasının bir nesinin Çang - Kay - Çek rejimi • 

noktasında karaya asker çık.arıl - nin sukutunu temenni etmekte ol
:ası için kullanılncağı tahmin e - dukları bir sırada başlamış ve Ja-
ılınektedir. d · d ponyanın yar mu sayesın e bu üç 

Tokyoya geleu hey'et muhtar hükOmetin teşekkül etmiş 
Tokyo, 20 (A.A.) - Dahili olduğunu hatırlatmaktadırlar. 

l\rongolistan ile cenubi Çahar Heyet azası, Japonya ile mesi 
Şanzi muhtar hükumetlerinin 21 birliğinde bulunmak ·ve bolşevizm 
ınürnessili prens Tehin riyasetinde aleyhinde bir siyaset takip etmek 
buraya gelmişlerdir. suretil e sulhün muhnfazası için 
r Domei ajanı1ına verılen bir teb her şeyi yapacaklarını beyan et -
ığre heyet azası, u.zak Şarkta de- mektedirler. 
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İtalyada 
Yahudi 
Aleyhdarlığı 

. Roma, 20 (A.A.) - Milli ter 
bıye nezaretinin bir tamimi, İtal
Yan veya ecnebi Yahudi talebenin 
t:drisat yılı başlangıcındaki va -
zıyetıerini tasrih etmektedir. 

Bu .talebeler, üniver iteye ka) 
dolunmak hakkına malik değildir 
ler. 

Üniversitede derslerine evvel
ce başlamış olan talebeler, tahsil -
lerini ikmal edebileceklerdir. Bin
lletice İtalyan toprağını terketme 
lcri için kendilerine milhlet veril -
tniş ,olnn talebe, tahsillerini ikmal 
edinciye kadar ltalyada kal bile
ceklerdir. 

M~afih bu madde, Alman 
'Yahudilerine tatbik edilmh-ecek -
tir. • 

Tanganikalılann endişesi 
Dnrti selam, 20 (.\.A.) - Bu 

Şehirdeki Hindli cema.ati, Hindis 
tnıı hukumeline ve milli Hind ko
;ite~ine telgruflar göndererek 
k nr'gaııikanın bir başka memle -
. ete devir ve fer ağ edileceğine da 
:~. Olarak ortad.ı dolaşım şayialar 
~Uz"' 

Alman yanın 
Balkanlarla 
Münasebeti 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman 
matbuatı, cenubi şarki ziraat mem 
leketlerinin Almanya ile teşriki 
me.:.aisinin muk-:adder bir şey ol -
duğuna ve bu teşriki mesaımn 

yalnız Almanya iüin değil bizzat 
bu memleketler için de faydalı ol
duğuna dair İngiliz Times gazele· 
sinde çıkan makaleyi tebarüz et -
tirmektedir. 

Angrif diyor ki: "Almanya -
nın orta Avrupadn her siyasi ada
mını azami itimatsızlıkla karşıla
yan bazı ecnebi matbuatın neşri
yatile Time in bu yazısı biribirine 

taban tabana zıttır. 
Funku Balkanlarda yaptığı se 

yahat olsun, Polonya hariciye na
zıtının Bükreş ziyareti olsun, hep 
Almanyanın şnrka doğru ilerleyişi 

hika~·esini ortaya atmak için ve -

sile ittihaz olunuyor. Runun için -
dir ki, Timesin makul ve temkinli 
mutalialarını memnuniyetle kar
şılaşırız.,, 

(Bat tarafı 1 inci •ayfada) 
Dün kendisile görüşen bir mu

harririmize, Adliye Vekilimiz fU 
beyanatta bulunmuştur: 

.. 1 mane telakki edilebilecek bir korq 
jinezona girmemek, 

- Meşhut suçlann muhake -
me usulü kanununun ağır cer.a 
mevaddından olan suçlara. da teş
milinden şimdiye }<,adar alınan ne
tice çok iyi ve mcmmıniyetbabştır. 

Fakat, bu teşmil henüz pek 
yeni olduğu için daha esa::ılı bir 
şekilde, madde halinde ve muka
yeseli olarak fikir beyanı için bir
az daha zamana ihtiyaç vardır. 

Bir müddet evvel celbettiğimiz 
ve icra dairelerinde tetkikat ya -
pan icra mütehassısı raporunu ha
zırlıyarak göndermiştir. Bu rapor 
yakmda tnb ve teksir ettirilerek 
aliıkadarlnra dağıtılacak, üzerin
de tetkikler yapılacak, alfıkaclar -
lnnn mutnHialan alınacaktır. Bun 
dan sonra, icra dairelerinin ıslahı 
için icap eden .işler yapılacaktrr. 

Tebligabn posta ile. yapılması 
işi üzerindeki tetkikler de tamam 
lanmıştır. Bu mesele, meclis.in ö
nümüzdeki devre içtimaında görii 
şülerek karara bağlanacaktır. 

Adliye Vekilimiz diğer adliye 
jşlerine ait olmak üzere de şu söz
leri söylemiştir: 

- !mralı zirai hapishanesile 
Edirne, Zonguldak ve 1sparta ha
pishanelerinden alınan neticeler 
bizi çok memnun etmiştir. Şarkta 
bir veya iki tane daha bu neviden 
zirai hapishane kurulması için tet 
kikler yapmaktayız. 

Mnhkemclcrde zabıt tutulur -
ken daktilonun yaptığı gürültü -
den ve zabıt işlerinin ağırlığından 
şikayet edilmektedir. Zabıt kii -
tipleri için kurs açarak stnograf 
öğretmeyi \'e stenografi hilen za
bıt katiplerine daha fazla iicret 
vermeyi de tasavvur ediyoru7.. Bu 
takdirde, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük vilayetlerde kurslar açıla -
caktır. Zabıt katiplerini terfih et
mek için de tasavvurlarımız mev
cuttur. 

Yazan : WINSTON CHURCHILL 

Fransız cumhuriyeti ile İngil
tere imparatorluğu harp ve muva! 
iakiyet günlerinde biribirlerine lA. 
zım i~eler, şeraitin pek başka ol
duğu bu zamanlarda biribirlerine 
daha ziyade Hi.zımdırlar. Hepsi
nin fevkinde de müstakbel emni -
yet ve istikliillerini bunların ittiha 
dına bugüne kadar olandan çok zi 
yade bağlı olan bu iki memleket a 
rasmda anlaşamamazlık bulunma 
malıdır. 

Cebrinefs devri devam etti
ği milddet bütün halk kitlesinin 
parlak ittihadı, hazırlandıkları 
müthiş imtihana sokulnuyacakla
rını öğrenmeleri üzerine açık ve 
tabii inşirah ve sevinç izharı her 
iki memlekette ayni şekild~ oldu. 

Fransanın tekrar elde etmek 
kudreti: 

Fran ız askeri makine~ini tam 
hazırlığa getiren tabii cere~'\1nın
dak kudret ve kifayeti ve yurtla
riyle sulh ve sükün içindeki işleri
ni terk ve mukadderatlarının getir 
mesi melhuz fena~·n göğüs germek \ 
için kendilerini memleketlerinin 
hududuna kadar milyonlarla efra
dı canlandıran sadakatle vatan
perverliği herke takdir etti. 

taahhüdil olmıyan ve yalnız mil
etler cemiyeti ahtnamesinin umu
mi mecburiyetleriyle bağlı olan 
fngilterenin taktik itibariyle fatin
kaf ettiği daha az iddia edilebile
ceği tabiidir Maahaza garp demok 
rasilerinin şeref ve itibar ve nü
fuzu, bunlnrın her çeşit küçük 
memleketlerle nüfuzu şayanı esef 
surette azıaltacak bir zarar gör
mliştür. Kraybolnn itimadı tekrar 
elde etmek kolay olmatyacak. Si
yasetlerini nnzi kanallarına doğru 
meylcttirmeğe çnlışan demokrasi
lerin zayıflığını ve parlmanter 
sistemlerinin harekete manialar 
koyduğunu gösteren Avrupanın 
tali memleketlerindeki ricalin hep 
sine şimdi tabii hak verilecektir. 
Bugüne kadar Fransa ve 1ngiıtere 
ile beraber çalışmış olanların, bü
yük harbin muvaffakıyet ve neti
celerini hatırlamakta bulun:rnla -
nn ve totnliter sistemlerine muha
lü unsurları t emsil edenlerin hep
si o nisbette akılısızlık etmiş ola
cıaklar ve cesaretleri kmlacakhr. 

Fransa zamanımızda birkaç a
ğır darbe yedi. \'C bunlnrm hepsin
den daha kun·etli olarak sıyrılıp 
çıktı. Franc::anm bu asrın ilk se
nelerinde tekrnr ele aldığı km·vet 
ve itimadının tarzında tarihte da
ha şayanı hayret hç bir şey yok· ! 
tur. Harpçu ko~şusunun adedce 
ağır tefevvuku onu korkutmamış, 
dır. 

F enalnfmanm önüne geçilecek 
Polonya, Romanya, Yugoslav

ya ve Bulgari tau da böyle olacak 
Hiç çekinmeksizin caniyane şiddet 
kuHanma.ğn hazır bulunan bir dev 
letle mümkün olan en iyi dostluk 
yapnıağa her yerıle temayül ve ba 
zı ahvalde de mecburiyet kuvetli 
olacaktır. Her şey İngiltere ve 1 
Fı·ansız parlamentolarının tavır ve 
hareketine ve bunların mevklerin 
de tehlil<eli feım!aşmayı knrşıla
mıya lfizım adcledebilecekleri yeni 
tedbirlere muallak bulunacaktır. 

Son zama11da nazi tehlikesini 
durdurmak için Fransa ile İngil
tereye bakan birçok kOçiik mem
leketlerle birlikte bu ikisinin bu 
güne kadar sağlam ve metin bir 
tavır aldıklaıı göı-ülmedi. l\Iuahe
delerin ihlal edi\clii(i her ~·eni saf
hada, korkaklık, bilgisizlik ve eT
velden görlişsiizlük bu iki sulhper
ver memleketi beraber yiiriimek -
ten menett. 

Tuna vadisi yolu: 

Rumanya hükumeti Ruteny.anui 
Macar idaresine geçişini Polony( 
için olan ehemmiyetini tnmamil~ 
takdir etmekle lleraber Rutenya 1 

ya yerle.,ecek olan MacaristanıI\ 
Transilvanya ve Bulcovinyanın mtt 
dafaasma fevkalade gilçleştirecelf 
mühim sevki.ilceyş noktaları eld' 
etmiş olacağını da göz önünde bu· 
lundurmak zaruridir. 

Netredllen Tebliğ 

Bi.ıkrcş, 20 (A.A.) - Havas : 
ajansı muhabirinden: 

Kalas görüşmeleri sonunda Ru ! 
men matbuat idaresi, aşağıdıakl . 
tebliğ neşretmiştir: 

"B. Bekin Rumanyayı ziyareti 
münasebetile kendi. i ve Rumnn -
ya haricb•e nazın, itimat esasına 
mii t enit ve do tane bir zihniyet 
dahilinde, halihazırda ~ki me~.~
keti alakadar etmekte olan bey
nelmilel meseleler hakkında nok
tai nazar teatisinde bulunmuşlar
dır. B. Bek, kral tarafından kabul 
edilmiştir.,, 

Bu kısa tebliğ karşısında sala
hiyettar mahafil, Polonyanın Ru -
teııyaya müteallik tekliflerini kra
lın nazarı dikkate ıalınmağa şayan 
görmemiş olduğu mutalUasmd:ı 
bulunmaktadır.,, 

..ıf> 
~ Rutcnyada Hadiseler 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Ma
car ajansı bildiriyor: Rutenyada. 
politik tezahürat ve galeyan git-

tikçe artmaktadır. Zabıta birkaç 
tezahürü ba tırmış a ela müsade
nıeler ekseriya u ilerjn zaferiyle 
net icelenmektedir. Knı:1~a şehrin
de büyük bir yiyecek buhranı \'ar
dı:r. Mncar ve Çek talebesi ara~ın
dıı. çarpışmalar olmuştur. Yaralı -
hır vardır. 

Bitler Yukarı Tunada 

Linz, 20 (A.A.) - Bitler, be
raberinde general fon Lib ile B. 
H enlayn olduğu halde yukarı Tu-

naya hemhudut olan \'e bilhassa 
mevsim sonunda tekrar kursa av
yukarı Moldo vadisini ihtiva eden 
Südet .arazisini ziyaret etmek üze 
r ebu sabah bur.adan nyrılmışlır. 

Bir d e, eshabı mesalihin mah· 
keme kapılarında uzun zaman 
beklemelerinden şikayet ediliyor. 
Bu hususta da tetkikler yapmak
tayız. Çok yakında. mahkemeve 
davet edilenlerin, davet edildik le 
ri saatten nihayt?t on, on beş da
kika sonra mahkemeye alınmala
rı da temin eclilecektir. ,, 

Orta A vrupada vukua gelen 
muhakkak değişikliklerin az tah
min edilmemesi liızımdır. Avu>1-
turyaııın zaptı, Ç'eko lo\·akranın 
tahrip ve bihı.raflaştınlma ı. "kü 
çük antıantm .. çökmesi, Polon~·a
nın aczi, Rusya111n Avrupa man
zumesinden uzaldaşma~ı ihtimali 
ibtihac ve sürür içindeki naziliğe, 
engelsiz yahut rnaniaı::ız • Tuna 
vadisinden""nşağı doğru Karadeni
ze yolu açıyor. Bu tehlike Polon-
ya. Romanya ve Yugosla\·yaya 
mevkilerine nasıl kuvvetli te.::<ir et
tğini anl:ltmıya ve hunlardan )·eni 

Bu suretle gözüm\\ziln önünde. 
avuçları iç.inde biiyük bir millete 
snhip, gurl.ıi demokrasilerin cm- ==================== 
rinde.ki muazzam üstün kuvvetleri Ölümle neticelenen 
utandıran bir avuç adam tecelli et-
ti. iki kaza 

----oı----

Tr~.mvay, Tünel Ccaaret ve tekrar in~a zamanı: 
Yeis ve fütura düşmek bir 

cinayettir. Felaketten mü takbel 
kuvvet vasıtalarını çıkarmasını 

ödemiş, 20 (Hususi) --- Gökük-. 
te ölümle biten 2 kaza olmuştur: 

uııden duçar oldukları e.ndise. 
ld·~ ve huzur uzluğu bildirrnişle~ -
ır. 

ispanyadan dönen İtalyan 
gönüliüleri 

Roma, 20 (A.-:'-.) - İspanya -

Şirketlerinin 
Satın alınması 

'-m•etli ve hirinin öteki:si ile i~ti
rak mesaisini çekmeğe sebep olma 
dıkçn. bu büylik hırs amelh·egi bu 
Avrupa amirliği hulyası bir tek 
kurşun atmaksızın şekilde değil~e 
de hakikatte pek ftlıi. tahakkuk e
debilecektir. Alman manzumesi 
hariçteki bütiin de,·letlerin \'e bil-

öğrenmemiz lfızımdır. Liderliği-
mizde, etrafındakilerin hepsi ha
rap olduğu \'e Almanyamn ebedi
yen hercümerce yuvarlandığı za
man geniş bir yığın muzaffer mil
letlere kaı·şı yürümekten çekinmi
yen ve işleri kati surette kendi le
hine çeviren şu Avuaturya onbatı
•mın (Hilleri kastecliyor) ruhun
dan azıcık bir şey buluıımahdır. 

Yeig \'e fütur de~il cesaret ve tek
rar inşa zamanıdır; bu anda biıi 

idare edecek ruh budur. 

ödemiş imzasının Gölcük yayla
sında Zeytinlik köyünde Bedel Mua
tafa oğlu kırk be~ yaşında Mehmcd 
Gölcük, Gölcüğün Karşıyaka mcv
kiinde bir kestane nğacı keserken 
üzerine devrilen ağacın altında ka
larak feci surette ölınUştür. Diğer 
vaka da şudur: 

lli Bu telgraflarda 25.000 Hindli 
.~ Tanganikada verleı;miş ve bir 

tı işlere mil~ onl~rca lir.a yatır -
:rnış oldukları ve memleketin Al -
~anyaya geçme i halinde bu pn
~ları kaybedecekleri beyan olun-

ll aktadır. 
clçika Kralı İngiltereye gidiyor 
" 'Bruksel, 20 (A.A.) - Kral 

dan do ıen 20.000 1taly.an göniı1-
lüye .. · a poli kralının ve kesif bir 

halk kütlesinin önünde yapılan 

kabul pek parlak olmuştur. 
Kral yanında \'eliaht ve nazır-

lar olduğu halde aat 15 ten biraz 

sonra gelmiş, askl'rlcri teftiş ettik 

ten sonra tribüne çıkmış ve geçit 
resmi yapılmıştır. 

:Pir tayyare rekoru 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
lan mukavelesi mucibince ,..,ehir
de ynpmağa mecbur olduğ~ yen· 
.hatları şimdiye kadar yapmamış, 
taahhütlerini yerine getirmemi~ -
tir. Bundan başka şirketin Avru . 
padan yeni arabalar gctirtmiye -
rek yalnız hütlin hatlarda çalışan 
ıarabaları tamir etmekle iktifa et
mesi 1 ~afıa Vekaletinin bilhassa 
bu iki no'kta üzerinde durmasmı 

intaç etmektedir. 

hassa Fransa ile İngilterenin mev
kii bu yeJıi hakim hakikatlere gö
re tanzim edilnı<>k rnecburivetin
<ledir. 

ödemişin Gölcük yaylasına gi • 
den ödemişin Yazı mahallesi hal
kından Dramalı Ahmed kızı kırk ya 

şında I~·z Fatma adındaki kadın , 
Gölcükte yıkanmak içiıı suya girmiş 
yüzme bilmediğinden boğularak öl
müştür. 

Allkeri taahhüt bozulmadı. 
Orta ve şarki Avrupadaki 

:Fransız siya etinin bütün temeli -
nin ortadan kalktığını inkar etmek 
yalancı nezaket olur. Diğer taraf 
tan Çeko lovakya ile olan a~keri 
taahhi.idünü ifa etmemekle Framıa oç~~~~~~><:X~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

~ Prenses de Piremon lngiltereve 
fnttrnek iızere Brilkselden harek.ct 
e ın· . 
81 

ış]rdır. Kral, pazar günü Brük 
B dönecektir. 
eneş Amcrikaya gidiyor 

Stütgard, 20 (A.A.) - Alman 
tayyaıetisi Helmult Kal ten, 4 ila 
6 litre silendireli hafif tayyarele
rin beynelmilcl irtifa rekorunu 
8350 metreye ~ıkarak kırmıştır, 

Frnn ız Arnuya aid olan e.gki re
korda irtifa 7483 metre idi. 

Tramvay şirketile beraber Tü 
nel şirketinin de satm alınmasına 
teşebbü.~ edilccf''kti• •ı•:;.,öı şirketi 

ithanı edilemez. Tecavüz bilfiil • ~ 
vaki olmadıkça ·bu taahhnt mer'i izciler Ankaraya Gittiler ? 
ve muteber olmıyacak.tı. Mü:;ellah ' 

g ~ünih, 20 (A.A.) - Telgraf 
-O~etesi, doktor Bene.,in Şikago 
lll Versitcsincle konferanslar ver
il eği kabul ettiğini teyit ediyor .. 
D • Be.neş kurlarına 1939 kanunu -.. aıı· . 

1
1!.inde başlıyacaktır. 

ngiltereye aJınacak Çek 
mültecileri 

li Londra, 20 (A.A.) - Deyli 
b:ı er~ı~ gazetesi, lngilte"e bükü -
h ~nın ynkın bir istikbalde ka -
b:ıu ~ ~ade olduğu Çekoslovak 
kiu·t~ıle · adedinin takriben 200 
~ 0b.cnğıuı haber vermeketdir. 

rens Pol'un babası öldü 
la\' l3elgrad, 20 (A.A.) - Yugos
ba:a naip saltanatı prens Poliln 
VQta,aSJ. Prens Aı'Sen Karayorgeviç 

t etmiştir. 
tin Müteveffa, kral birinci Piye -
d Ufak kardeşi ve prens Aleksan 
rın oğlu .d. ı ı. 

Pre · ~Osl nsın vefatı dolayısiyle Yu-
lut avya sarayı, 12 hafta matem 

·b:ıa a<>aJctır. İlk alt hafta büyük 
.teın olacaktır. ·. 

Boluda zelzele 
Bolu, 20 (A.A.) - Jln gece 

saat 4 e üç saniye siiren cenuptan 

şimale şiddetli bir yer sarsıntısı 
olmmrtur. hasarat yoktur. 

Çanakkalede büyük bir yangın 
tehlikesi atlattı 

Çanakkale, büyük bir yangın 
tehlikesi atlatmıştır: Tüccar Hüse
yin Arifin İsmet Paşa mahallesin

deki d posuna koymuş olduğu yüz
lerce ton lınyit maden kömürleri 
havasızlıktan yavaş yavaş kızmağa 

başlamış ve kömürlerdeki mevcut 
gazlar birdenbire at~ almıştır. 

Yangın büyümeden belediye it
faiye eri yetişerek büyük bir yan

gın tehlıkesinııı vnüne geçilmiş ve 
ateş alnn kömurler söndürülmüş • 
tür. - ~,,.,. ·-

'. Kn.dir Aşta.ç 

Galatada yapmağa mecbur oldu 
ğu büylik binayı .,.una.:, c kadar in· 
şa ettirmemiş olduğundan şirketin 

satın alınma müzakerelerinde bu 
mesele de esaslı surette nazarı 

dikkate alınacaktır. Nafıa Vekale 
ti miizakereleriıı mevzmıııu tcskil 
eden bütün noktaları te bit ct~iş
tir. 

Evli kadına te~avü-;
etmenin cezası 

İzmir, 19 (Hususi) --- Evvelki 
gece Basmahane civarında bir ha
dise olmuştur: 

Ahmet ve 1brahim isminde 2 ki
şi kocası ile gezmekte olan Hayri
yeye tecavi.ız ederek onu zorla yan
gın yerine sliriııdemege kalkışmış
lardır. 

Mütecavizler hemen polis tarafın 
dan yakalanarak ağırceza muhake 
mesine verilmişler ve bunlardan 
Ahmcdin suçu sabit görülmemiş, 

sarhoşlukla bu i§i yapan İbrahim 

de 1sene1 gün hapis cezasına nıah 
kum edilerek tevkif olunmuştur. 

bir mücadelenin infilal.."'1 ancak 
Fransız mecburiydtini kati surette 
vücude getirecekti. Fransa ile 
İngiltere tuafmdan Çeko lovakya 
hükumetine "Dayanamıyacağı 

tazyik altında çöküp teslim oldu. 
Büyilk bir milletin, küçUk bir mem 
le ket menfaatinin, çok biiyük men 
faatlerin tehlikeye girmemesi için 
muayyen hudutlar dahilinde, bu 
küçiik memleketi tazyik edebilece 
ğinin iddia edilebileceği şilphesiz
-dir. Böyle olmnkla beraber, reis 
Benesin hükumeti e)•lıililn 20 sin
de önüne siirülen şartlan tamami
le tetkik etmeksizin reddetse ve 
bunun neticesi olarak nazi Alman
ya tarafından hücum edilse ve za
li mlmnlı istiHiya kahramancıı 

kaı·şı dursaydı, müdahale etmek 
FTansaya ve Fransanın yardımına 
gitmek Bilyfik Britanyaya farzo
lurdu. 

Küçük memleketlerle nüfuz: 
Fransanın söziinde durmadığı 

ne şekil ne do hakikatte iddia edi
lebilir. Çekoslovakya ile ayrıca 

( .. 

Dün Ank~raya giden izciler 

15 inci yıl Curnhuıiyeı bayra.-1 mektedir. Anlcarada yapılacak 
mı münasebetile bntiln me1ctepl... merasimde bulunmak üzere şch • 

rimizde hazırlıklar başlamıştır. ı-imizdek.l liselerden her sene hU • 
Orta mekteplerle liseler ve kız kQmet merkezimize gitmekt& olan 
enstitü ve sanat mekteplerind~ ta- izci kafileleri dUn Ankaraya ha • 

lebeJere rürüy~ talimle;i ~iretil- rekct etmi.c;lerdir. . . . -- -

.. 
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Görenek 
Geçen gün trende bir tanıdığa 

rastladım. Beni görür görmez, i
çindeki deroi derhal dökmezse 
patlayacakmış gibi, hiç bir mu
kaddemeye lüzum görmeden yana 
yakıla anlatmağa başladı: 

- Monşer, fU kadınlara me -
ram anlatmanın imkanı yok. Her 
ay çalıştığım şirketten elime ge
çen para yetmiş beş liradan iba
rettir. Bu buhranlı günlerde bin
bir parça olsam da, bu yetmiş beş 
lirayı yetmiş altya çıkaramam. 

Dört kişiyiz: Karım, iki çocuğum, 
bir de ben. Üstelik evimiz de ki
ra. Bu para ile kıt kanaat geçine
bilirsek ne ala, değil mi? Böyle 
olduğu halde, kadın benden her 
mevsim için ayrı ayrı mantolar, 
şapkalar, iskarpinler, daha bil
mem neler istiyor. Alırsam gırtla
ğıma kadar borca giriyorum, al -
mazsam karı ile gırtlak gırtlağa 

kavga ediyoruz. Şaşırdım kaldım. 

• ' ' 

Sordum: I 
- Sizin bayan ayda kaç para 

kazandığını bilmyior mu•! 

- Bilmez olur mu? 
- Bu para ile istediği şeyle

rin alınamıyacağına akıl erdire
miyor mu? 

- İşte benim de düğümünü 
çözemediğim muamma bu! ... Ken
disine dedim ki: "Beyahu ! İster-
2en her ay başı maaş Mnedimi sa
na vereyim, şirketten aylığımı sen 
gidip al. Bana yalnız her gün bir 
paket sigara parası ver. Öğle ye
meğimi de her sabah bir çıkına ko 
yup elime tutuştur. Senden başka 
bir şey istemem. Aylığı dilediğin , 

gibi sarfet. Aç kalmayı gözealdı
rırsan ister manto al, ister kürk 
diktir, isler gerdanlık yaptır ... ,, 

"Fakat ne kadar he:;aptan, 
mantıktan, izanclan bahsetsem, 
kadının kulağına girmiyor. "Er -
kek değil misin, kazan da getir! 
Bak, komşu Hanife hanımın koca
sı her üç ayda bir manto yaptırı

yor, her sene ya bir altın bilezik 1 

veya pırlanta bir pantantif alıyor. 
Renim o pısırık karıdan neyim ek
sik?., diye avazı çıktığı kadar ba
ğırıyor. Halbuki Hanife hanımın 
kocası han, hamam sahibi, ayda 
yüzlerce lira iradı olan bir adam
dır. Benim gibi zavallı bir memur 
onunla aşık atabilir mi hiç? 

Yukarıki konuşmamız, uydur
ma bir hikaye olmadığı gibi, mün
ferit veya istisnai bir hadise de 
değildir. Ailelerimizden bir kısmı
nın zihniyetini ifade eden vaka .. 
!ardan biridir. 

"Görenek,, denilen amtl, her 
nedense hayatımıza çok büyük te
sirler ynpıyor; adeta yaşayışımı

Eın nazımı oluyor. Şüphesiz ki, a
lemden aykırı yaşamak doğru de
ğildir. Fakat evvela kendi vaziye
timize uygun olmak şarli!e. 

Bu fıkrada bah•edilen kadının 
haleti ruhiyesini taşıyan birçok ha 
yanlarımız vardır ki, ayda yetmiş 
beş lira kazanan kocalarının hal
lerine bakmazlar, yüzlerce lira i
radı olan Hanife hanımın kocası
nı, kendi kocalarına örnek yap .. 
mak isterler ve "erkek değil mi, 
bulsun getirsin!,, gibi gülünç ve in
safııız bir muhakeme ile bu düşün
celerinde haklı çıkmak isterler. 

Bu sebeple mesut ve sakin aile 
hayatı yerine ihtiraslı, kavgalı, 

her an daA'ılıp parçalanmağa ha
zır bir cehennem hayatı sürerler. 

TiLKi 

Doktora korları 
Hukuk Fakülteai Dekanlığın 

dan: 

·YENllABAH 

~~ 
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Mezat Mahallinde bir gün 
METELiK ETMEZ SANDIGIM VAZONUN KIYME
TINI iKi TARAFTA DURMADAN ARTIRIYORDU 

- Mal sahibi 
Saaat .... Saaat.. ... 

Bu arada gözleri 
yor: 

- Saaaat ..... 

satıyorum. 

etrafta dönü-

Ve bir baş i'?areti tekrar başlı-
yor: 

-410. 
- 420. 
Ayni ses gene işitiliyor: _ 
- Kıymetini geçti satıyorufil, 

saaat. 
Ve derin bir siikilnu "dımm,, ile lh 
lal ediyor. Arkasından zil sesi bu
nunla satıs tamam olmuştur. 

Sandal bedestanındayım. Ağır 
bir hava salonlar hıncahınç, vitrin 
!er satış günleri gelmiyen yükte 
hafif bahada ağır eşya ile dolu ... 

Koridorda dolaşıyorum. Evvela 
hangi salona gireyim diye karar Mezat •ahallinden bir köşe 

veremedim. Teşhir edilen eşyayı llll••mıı.•••••••••• 
seyrediyorum. - Veriyorum, yok mu .... Veri-

Asabl asabi konuşanlar, fiyatın Yazan : yorum, diye ... 
yüksek oluşu dolayısile hoşlarına Salonda bir kere daha dolaştı. 

giden mala bakarak: "Ah param Rauf Alanyaı 1 Ve kıymetini çok geçtiği için sa-
olsaydı kaçırmazdım,, diyenler hibine sormadan: 
ve malının karşırnıda acı bir te - - Satıyorum, Saaaat .... dım ... 
bessümle "Ne ,·apahm?,, der gibi demek üzereyken orta yaşlı temiz 

' - Mal Niğdenin. 65 lira kıy • • k lkt basını iki tarafa ~allıyanlar bura- giyinmiş bir hanım ayaga a ı: 
meli var. (50) liraya satıyorum. d d' K t' · b J da her zaman görünen tiplerden - Hayır, e ı. ıyme mı u -Bir dakika evvel üzerinde gezen-ol k maclı, satmayınız ! .. 

aca · ... ıer onun asıl kıymetini daha ıyı S 1 d · b. k-t 
Bu sırada kulag-ıma 450 lira di- a onda erın ır sü u ... 

bildikleri için (70) liraya kadar T ıı· ı· ı k ı ı ye gür bir ses geldi. o tarafa dön- e al e ınc e i vazo nr a ona 
- artt ırdılar, tellal bağırdı: ki t diim tekrar: ya aş ı: 

-- lcra, satıyorum! K t' · t• b _ 450 lira vok mu?, - ıyme ını geç ı ayan. 
' İcra memurunun baş işaretile · ı k · ı Diyen gri gömlekli tellala gö - Haydı, a•ı ıymetıni bu • 

h t 
;atış tamamlandı. maclı. 

züm ili ~ti . Bura<ı nıiicev era sa- * 
!onuydu. Sıralarda erkekten ziya- - Peki arttırın öyle ise! 

Eşya şube>iniıı birinci salonun- K el b • k b' ı de kadın Yar. a ın ogu ır ses e cevap ver 
da salılnıı'i koltuk kaııape eşya d' 

Sıra elmas taşlı bir yüzüğe gel- vesaireyi gördükten sonra ikinci ı: 
mis.ti. Tellfı.1 kP·metini ve cin•ini - Arttıramam. Çünkü sahibi 

.ı ,,_alona girdik. Salun:.ın orta~ında- b · Old ı k b · · ı söy·ledikten sonra alıcılar ara'1n- enım. u o aca eye verınız. 
ki masada aradıii;ınız her şeyi bu- T ıı·ı ki t 

da dolas. tırmag· a ba;,, ladı. Dikkat e a uza aşı: 
la bilirsiniz: S t d 

ettim, bunu genç çiftler daha can - a .... ım. 
Keman, daktilo, gramofon, re- Satış tamam oldu. 

dan tetkik ediyorlar. sim, radyo ne istersenil!: .... 
Tellal mezada çıkardı. Sağdan Burası da çok kalabalıktı. Rauf ALANYALI 

soldan karşılıklı arttırmalar başla- Semaver kışın dondurucu so-

dı. ğuklarında çok işe yarayacağı ci-
Yanımda oturan bir çift bir mik helle herkesin elinde dolaşıyordu. 

tar arttırdı. Fakat iki kişiden fazla arttıran 
Karşıdan yaşlı bir bayan anut olmadı. 

bir ısrarla mütemadiyen arttırıyor Tellal yaldızla işlenmiş resimli 
ve: "Size bırakmıyacağım,, der bir çift vazoyu satışa çıkarıyor. 
gibi bunları süzüyordu. Hakıkaten Tahmin edilen kıymetini söyle
öyle oldu. Erkekte takat kalma- yincc ya bir antikacı olmadığım 
dı, durdu. veyahut ta cebimde bu kadar pa-

Fakat yüzük kıymetini bulma- ra bulunmadığı için şaşırdım. Bu 
mıştı. Sahibi sararan bir yüzle yü- kıymetine nazaran kimsenin arttı
züğe ve bir de boş kalan parma- ~amıyacağı muhakkaktı. Aradan 
ğına bakıyor, takdir edilen fiyatı bir dakika geçince çok yanıldığım 
bulmadığı için asabi asabi par- anlaşıldı. Vazoyu üç kişi hararetle 
maklarını avucunda eziyordu. Ya-

arttırıyorlar. 
nımdaki genç bayan tekrar yüzü-

Dördüncü alıcıya meydan hı • 
ğün parlayan taşına ve bir ele ya-

rakmıyorlardı. Kıymetini buldu, 
nındaki eşinin donuk gözlerine 

geçti. "Ne olur al!,, der gibi baktı. 
İçlerinden biri çekildi. Fakat 

Halı salonundayım, burası mü-
cevherat salonundan çok küçük. diğer iki kişi vazonun kıymeti 
Oturmak değil ayakta durmak bi- bir misli daha yükseldiği halde 

biribirlerine bırakmak istemiyor-
le zor... ]ardı. 

Bir tanıdığa tesadüf etmesey-
dim, ayakta olsun halı satışını sey Bunlardan biri 32 diğeri (50) 
redemiyecektim. Arkadaşım bu • yaşlarındaydı. Genç adam. Biraz 
ranın gedikli müşterilerindendir. duruyor. İhtiyarın yüzüne bakı -

_ Tesadüf bugün çok kalaba- yor, şunu ben alayım çekil der gi-
lık, dedim. bi gözlerini ihtiyardan ayırma • 

_ Hayır, her zaman böyledir. yor. İhtiyar hiç te öyle düşünme 
Bugün icranın satacağı halılar diğini bire iki arttırmakla hisset
var da esnaf fazla gelmiş.. tiriyordu. Nihayet olacak değil 

Kenarda bir halı yığını ğöster- genç adam çekildi. Başka arttıran 
di. İşte şu halılarğ dedi. olmadığı için tellAI: 

Tellal satılan bir halının pey ~iliiiiiiıiiiiiiıiiiiiiıiiiiiiıiiiiiiıiiiji;jjliiiiiiiliiiiiıiiiiiE!ili .. ~ 
akçesini alırken arkadaşım llnü
müzde duran halının kenarına 

bağlı iki nüsha kağıttaki "Esnaf 
malıdır,, damgasını göstererek: 

- Bunları arttıran olmıyacak 

dedi. 
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Kütahya Yolunda 
Feci bir Kaza 
Bir tren bir arabacı 

öküzlerini parç? !adı 
Balıkesir, 20 (Hususi) --- Kütah 

ya ile şehrimiz arasında feci bir 
tren kazası olın'uştur. 

Kaza şöyle olmuştur: 
Balıklı köyünden İsmail oğlu Ka 

dlr adında bir adam, toprak dolÜ 
arabasiyle Çandır köyü tarafından 
köyüne giderken Balıkesirden hare
ket eden 300 numaralı katardan 
öküzler ürkmüşler ve birdenbire 
rastgele ko~mağa başlamışlardır. 

Kadir, hayvanları durdurmağa 
çalışmışsa da muvaffak olamamış, 
ürken hayvanlar yoldan hatta çık
mışlardır. Bu sırada tren arabaya 
çarpmış ve feci kaza böylelikle mey 
dana gelmiştir. Kadirle, hayvanlar 
aldıkları yaranın tesirile hemen öl
müşlerdir. Makinist, treni, kaza ma 
hallinden 2000 metre kadar uzak
ta durdurmuştur. 

Hukuk fakültesinde bu yıl ya-, 
pılan doktora kurlarının şifahi im
tihanlarına bu ay sonunda başla
nacaktır. 

Hakikaten tellal bağırıyor, al
' dıran yok. 
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Müddeiumumi muavini B. Az
mi Altan, kua mahalline giderek 
ilk tahkikatı yapmıştır. Buna naza
ran Kadirin köye gitmekte olduğu 
bir sırada trenin gürül\üsünden ö
küzlerin ürktükleri ve hayvanlar 
arasında kalan Kadirin de trenin al 
tında yukarıda yazdığımız şekilde 
parçalandığı anla.~ılmıştır. Tren bir 
müddet tevakkuftan sonra yoluna 
devam etmiştir. 

Ölüm Hususi Hukuk grupunun imti .. 
han jürisi 24 ve 25 Birinciteşrin 

pazartesi ve salı günleri saat 14.30 

da, Amme Hukuku grupunun im
tihan jürisi de 26 ve 27 çarşamba 

ve perşembe günleri aynı sıuıtler
de toplanıırak namz.tleri imtihan 
edecektir. 

Ortaya icranın satacağı halı ge
lince· bir de ne göreyim, sıralar

da kimse kalmadı. Elleridne keh· 
Jibar tesbihli kalın enseli tüccar
lar ortada duran halının üzerin~ 
yağlı güreşe çıkan pehlivanlar ~
bi dolaşıyorlar. Tellilların ıeai 

herkesi yerine davet etti. 
Halının bir ucunu kaldırarak: 

• 
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Büyük Millet Mecli.ai Azasın
dan Siirt oaylavı Bay lamail Müt
tak Mayakon'un cenazesi 23-10-38 
pazar günü oaat 12 de T .,.vikiye 
Camiinden kaldırılarak Zincirliku 

J yu mezarlığına gömülecektir . 
..... ________ _. J ( B . ) ( 77#.0) 
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~iti~~·. 
Fevkalade Bir Atle-. 
Deniz Lisesinden Halit İstikbalin 
En Mükemmel Atleti Olacaktır. 

Yazan: NAiLi MORAN 
Geçen hafta biten süel okullar 

atletizm şampiyonası bir hatıra 

mahiyeti aldığı bu günlerde, üze
rinde son bir kere durarak şahsi 

intibalarımı yazmayı doğru bul
dum. 

Bir disiplin kadrosu dahilinde 
olup biten müsabakaların çoğunu 
Deniz lisesi kazanmış, Kuleli ise 
kuvvetli ve yakın bir ikincilikle 
iktifa etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Maltepe ve Bursa ancak 
üstün rakiplerin karşısında elde 
edebilecekleri onurlu vaziyete e
rişebilmişlerdir. 

Geçen hafta Haydarpaşa lise
ainde önümüzdeki yılın atletizm 
faaliyetine kaydedilen elliden faz 
la gönüllü namzet, ve geçeıı sene 
ayni irfan ocağı tarafından yapı
lan faaliyet perdesi kaldırılacak 

olursa bütün okullarınıızın arasın
da ilk plilnda süel liselerimiz.de 

,....----

bir dört yüz seçmesi ko~tuktaP 
sonra onun finalini de 54.8 ne ka· 
zanan bir adamdan ne umabilcce· 
ğimi bilemiyordum. O gece aya~ 
lan deniz suyu ile tedavi edildi· 
Ertesi sabah Paşabahçeden kalka· 
rak dokuzda başlıyan müsabaka· 
]ara yetişen Halit ilk atlayışta a· 
yağını burkutttı Kuleliden raki· 
bi Galip ise 13.28 atlnmı~lı. Halil 
elli metre açıldıktan ~onra topal·. 
lıyarak atlama tahtasına doğrU 

koştu ve 13.38 ile başa geçti. BU 
Halı'· için yeni bir rekor idi. BU· 
nunla da iktifa etmiyerek bir dalıS 
atlayışında 13.46 yaptı ve sızlıyan 
ayağı yüzünden müsabakayı bl· 
raktı. Hemen bundan sonra Al· 
nıan bombası müsabakasına gire· 
rek 60.50 ile birinci geldi ve bU 
derece İstanbul rekoru olarak ka· 
bul edildi. 

Halit bir hafta evvel uzun ap 

- Deniz lisesinin 4 - 100 takımı soldan itibaren Mehmet, 
Merih, Sermet ve H alit 

temayüz etmiş olan gençlerimizi 
görürüz. 

İşte bu zümreden yetişenlerin 

içerisinde cirit 47. 78 e sırık atla
mayı 3.10 a 100 metreyi 11.5 e ge
tirebilen kuvvetleri gördük. İstan
bulun üçüncü kategori birincilerin 
den Kulelili Muzafferin 800, 1500 
ve 3000 metre galibiyetlerini ve 
kuvvetli ataklarını se) reden yüz
lerce kişi kolayca dayanamıyacak 
bir harislikle daha iyisini daha 
yükseğini aramıya konulmuş, yüz 
!erce ağızdan çıkan tek bir ses, 
Halit Halit diye ortalığı inletiyor
du. Müsabakaların merkezi sikle 
tini taşıyan bu ismi dost ve rakip 
bir kalpten alkışlamakta zevk du
yuyordu. Ender kabiliyetlerden 
sayılacak kadar fevkalade bir at
let olan deniz lisesinden Halit at
letik vücudiyle mektebine beş for 
di ve iki takım birinciliği kazandı
rarak bölgenin altın plaketini hak 
ediyor. 

Henüz İıir sene evvel İstanbul 
birinciliklerinin dokuz on atlet ara 
sında paylaşıldığını herkes hatır
lar. Halit o zamanlar daha atlet 
olmamıştı. O bu sene yetişmiş 

kuvvetli tekniğine istinat eden, 
milsabaka paylaşmanın ne olduğu 
nu bilmiyen, akşamları çivili ayak 
kabısını baş ucuna asarak rüyala
ra göçen bir atlet. 

İstanbul atletizm bayramında 
Halitli hatırlarım. 'Oç adımda 
12.27 atlamıştı. Bugün modern 
tekniği ve çalışması sayesinde mü 
kemmel bir tarakki ile 13.64 de 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Halit İstanbul birinciliklerin 
de 13.34 atlamıştı. O zamandan 
beri muntazam bir programla ha
zırlanmaktaydı. Bu müsabaka
larda Balkan oyunlarından sonra 
üç adımda yeni bir Türkiye reko
ru yapmasını istemiştim. Bu suret 
le bugüne kadar ancak çok yakın
dan alakadar olanlarca tanınmış 

olan bu adam birdenbire parlıya
rak ön safhaya gelecekti. 

E\·et, IIalitten Türkiye rokuru 
beklemiştim, fakat program mu
cibince cumartesi akşamı 56 !ık 

lamada 6.45 ve 200 metrede 24.8 
yaparak birinci gelmişti. Hilka 
harikası denecek kadar fevkalade 
bir atlet olan bu adamdan gelece~ 
sene için çok daha esaslı şeyler 

vadedebilirim. 
T. S. K. latanbul bölgeai fut• 

bol ajanlıiından : 

22-10-938 cumartesi günü ya 
pılacak maçlar: 

Şeref Stadmda: 
Hilal .. Süleymaniye B. takım 

ları saat 13,45 hakem Fahretti 
Somer. 

İstanbulspor - Güneş B. takıııı 
!arı saat 15,30 hakem Necde 
Gezen. 

23-10-938 pazal' giinii yapıla 

cak maçlar: 
Şeref Stadı: 

Güneş - Topkapı A .akımla 

saat 10 hakem Nuri Bosııt, yan h 
kemleri Ziya Kuyumhı ve Fikr 
Kayrak. 

Süleymaniye - Beykoz A t 
kımlan saat 11,45 hakem Kem 
Halim, yan hakemleri Bekir 
Rahmi. 

Galatasaray - Beşiktaş B U 
kımlan saat 13,30 hakem Ferid 
Kılıç, Galatasaray - Beşiktaş A 

Galatasaray - Beşiktaş A 
kımlan saat 15,15 hakem Adn 
Akın, yan hakemleri Necdet G 
zen ve Fahreltin Somer. 

Fenerbahçe Stadı: 

Vefa .. İstanbulspor A takım 
rı saat 13 Hakem Şazi Tezca 
yan hakemleri Neşet ve Ahmet. 

Fenerbahçe - Hilal A takım] 
n saat 15 hakem Tarık ôzerg 
yan hakemleri Halit Ôzbaykal 
Sali\hattin Ôzbaykal. 

Süleymaniye Stadı: 

Feneryılmaz .. Galata Genç 
B takımları saat 9,45 hakem 
met Adem Gögdün. 

Ortaköy - Galata Gençler 
takımları saat 11.30 hakem 
met Adem Göhclün. . 

Beylerbeyi - Feneryılmaz 
takımları saat 13.15 hakem Eş 
Mutlu. 

(Sonu 7 nci sayfada) 
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Ayak sesleri uuklaşırken a • 
nahtarı çekip deliğinden bağır • 
dım: 

- Avcunu yala ...... . 

IX 

Mehmet!& beyle; ben üç aydan 
beri Cağaloğlunda ayrı bir evde
yiz ... ·ç aziyetten o ak.~am :Mehmet 
beyi derhal haberdar ettim ... Er
tesi günü: 

- "Senihaya tebdilihava U.
Lım., diye .. Beni bir kaç hafta 
Kanlıcaya götürdükten sonra Ca
ğaloğluııda bir tanıdığının evine 
getirdi.. Orta yaşlı temiz bir ha
ııırn ... Be•ı teyze diyordum .. O da 
beni çok seviyor. 

Cağa!oğluna geldiğimizin üçün
cü gcce.ii... Gene bermutad sofra 
kuruldu ... Ve bir çok içtik ... Fa
ka• gene sarhoş edemiyor bir türlü 
beni.. 

O ıla bunu hisoetmiş olmalı, ki 
aigaranın dumıınını içine çekme • 
den yüzüme üfüre üfüre şakala

şarak: 
- Ah, diyor ... Seni bir sarho~ 

etsem ... 
Gülüyorum .. O gece dumanla

rını hep bana üflüyor ... 
Beş on dakika sonra boğazım ku 

rumağa, yutkunamamaya başla

dım, başımda bir dönme; değil 

de; tuhaf bir boşluk varmış gibi 
içerisi rüzgarlı, serin bir genişlik 
oldu ... Gözlerinmin küçüldüğünü 

hissediycrdum .. Dikkatle bana ha 
kan Mehmet bey ... 

- Ne var Seniha! diye sordu .•• 
~e oldun .. Al... Şu şekeri .. Çobuk 
kır da ye ... 
Aldım ve yedim .. Biraz soran 

halim daha değişik bir tatlılıkla 

döndü ... 
Hep be.ni öp•ıın, evsin istiyor

dum. Böyle haz aldığım lıiç ba~ • 
ka bir gecem yoktu benim. 

Ertesi gün teyze hanım.. Beni 
yatakta buldu ... Ve güle güle: 

- Benim ar,;lan kızım!.. dedi .. 
:Meğer sen umduğumdan daha 
ço .... k uslu ve temiz bir kızmış-

ım .... Böyle olduğunu bileydim,. 
Hiç sebep olurmuydum? .. 

- Neye sebep ·oldunuz teyze 
hanım? ... 

- Dün gece senin ıarboş olma
na ... 

- Ay ... Hayret ettim doğrusu 
ben dün gece sarhoş mu idim 1 
PckAlA aklım başımdaydı.. Her 
yaptığımı biliyorum ... 

- Her olan biten ifi de biliyor 
musun? ... 

O zaman faşaladım .. Ve batır
dım: 

- Olan biten şey nedir- Ne yap 
tım beni ... 

Bu nasıl sarhoşluk böyle? .. 
İhtiyar kadın nevmit bir hald• 

başını sallıyarak: 
-Ne bileyim ben a kızım .• Ba 

na: "Kendisini zora çekiyor ... &ö

züne inanır a"örünmek daha hoş 
geliyor da nazına katlanıyorum ... 
Fakat bir yolunu bul3am ..• Yar , 
dım edene elli liram var,. dedi ... 
Ben de do~ru zannettim ... Bu ifl 
yaptım .. 

Sabırsızlıktan çatlıyor, merak
tan da patlıyordum: 

- Anlad ı ı ı k ... İş dedi~in ne
dir ... Senin yardımın ne onu anh
yalım ... 

İhtiyar kadın cebinden l'arip 
bir toprak çıkardı. .. Bir zıpzıp ka
dar yuvarlacık sarımsı renkte bir 
şeydi. .. 

- İşte bu dedi... Sigaranın içi
ne konulup içinlince senin dün ak
şam olduğun gibi olur... İnsanın 
namusu, parası, en kıymetli şey

leri bunun verdiği sarhoşluk <ıra
sında ve bir dakika içinde ziyan 
olup gidiverir ... 

- İyi ama .. Ben içmedim ki .. 
Sigara içmem ki zaten .. 

İhtiyar kadın güle güle: 
- Fakat kızım o dumanı ağzı

na alıp alıp hep sana üfledi mi? ... 
İşte o dumanı aen de yuttun ve sar 
hoş oldun ... 

O zaman "Eyvah,. dedim .. Ve 
kafama dırankkadak vuruldu. 

Onun sigara dumanlannı üstüs
te bana üflemesinde demek ki bir 
maksat varmış.. Ya o sonradan 
verdiği şeker? ... 

Maaınafih.. Artık her şey ol
mu,tu ... Ve madem ki Mehmet be
ye ait bir kadındım .. Artık onun
la yaşam<ıi'a ve onun her lstedi
ii'ini yapmağa mecburdum ... 

Geçenlerde a'&rip garip kasık-ı 
!arım ağrıyordu. Çok ıs,tırap çeki
yorum. Dün l\Iehmet beyin bana a
cıyışında bir maıı.a vardı. Bir gtin 
annem uğradı. .. Vaziyeti anlat -
tım .. "Peki, dedi. Yarın ıeni dok
tora götüreyim.,. 

Ertesi günü doktorun muayene 
hanesine gittik .. Ben doktoru a'Ö· 
rünce nasıl şaşırdımsa o da beni 
görünce öylece şaştı.. 

(Sonu var) 

- --·· - - -
Baş, Diş, Nezle, 

nevralji, kırıldık - Ye bntlht 

• - İcabındı glbıde 3 

Bu aralık, Lavrens'in kafadan 
veyan vefatları Davut soğuktan öl 
tü . Ağır surette yaralı olan arka
daşı Farrajı da Lavrens böyle bir 
mert bir adama yakışmıyan üzücü 
bir ölümden kurtarmak maksadile 
acıyan kalbi burkularak yaralınm 
beynine bir kurşun sıkarak anide 
öklıirdü. 

~plar kendilerine edilen tavsi
ye ve verilen nasihatlere rağmen 

ihtiyatlı bir eekilde geri duracakla
rına hücuma geçtiler. Fakat bu hü
cumlannı, Fransız yüzbaşısı Pizanl 
nin topçuları idame ettiremedikle • 
rinden, teşebbüs haliyle muvaffa
kiyetsizlikle neticelendi. 

Geceyi Davsiey'e mülaki olarak 
-onıi arzı hizmet eden Lavrans, İn· 
giliz ordusunun sanki kendi memle
ketlerinde bir manevra esnasında 

'veya kışla avlusunda, talimde imiıı
ler gibi, sahrada harbettiklerini İ.11· 

tihza ile göriiyor ve o zaman kati· 
,yetle anlıyor ki Araplarla, Arap as 
kerleri ve makineleşen Mısır ordu
su efradı hiçbir zaman imtizaç ede· 
ııdyecekler. 

Mwiavv'lra ile Maan arasındaki 

Grip, Ronıatizma 
afrılarııu:o derhal keser, 

kqe alıaabilir. - • 

demiryolu kim.ilen tahrip edilmiş
ti. Bu hattın da İ§e yanyacak bir 
tarab kalmamışb. 

Lavrens ile Dauney, general Al
lenby'nin niyet ve fikirlerini öğren
mek malı:sadile Kahireye gittiler. 

30 Nisan tarihinde Essalt şehri
ni yeni baştan zapteden 1ngilizlerin 
Araplardan aldıkları bir stirü rapor 
ve parlak vaitlere kapılarak lüzu
mundan fazla nikbin görünmeleri 
Lavrensi kahkahalarla giildürdü. 

1ngilizlerin Maverayi Erdündeki 
ikinci taarruzları da neticesiz kalın
ca onu takip eden irili ufaklı bir sü 
rü muvaffakiyetsizlikten sonra 1918 
senesi mayıs ayının başlangıcında 

gayrimuntazam taburlan sevk ve 
idarede kabiliyet sahibi yegane a
dan olduğu anlaşılan Lavrensin 
yardşıruıiı bizzat Allenby kendisin 
den talep ediyor. 

Bu suretle İngilizlerin Uav
rensin yardımı, miidahalesi olma • 
dıkça pek giiç muvaffakiyet kaza
nacakları adamakıllı meydana çık· 
mış oluyor. 

Şimdi beklemek Hl.zım geliyor. 
Çünkü Fransız topraklarında de-

~JNl .. AIAJt > .. _ 

Mikinin Babasının 
Yarattığı Yeni Film 

' 1 ..... 

Pamuk Prenses Filmi Her Yerde 
büyük Muvaffaklyetler Kazanıyor 

Yenı filmi yaratan Valt Diııney 

Büyük sanatkar Valt Dinsey; 
(Pamuk prenses ve yedi cflceler)' 
filmiııi yapmak için tam üç sene 
çalışmıştır. 

SanatkAr filmin senaryosunu 
hazırlarken Grimunun masalın

dan uzaklaşmağa gayret etmiştir. 
Bununla beraber masalından hır 

çok yerini değiştirmiştir, Grimu
nun masalındaki feci sahneleri 
kaldırmıştır. Meseli ( P.amuk 
pren3es) e övey valdesi feci işken
celer çektirmektedir. Filmde bu 
sahne kaldırılmıştır. Ayni zaman
da, kraliçe tarafından boğulmu
yor. Müthiş zehirli tarak ile saç
larını taramıyor. Yalnız zehirli 
elmayı ısıı·masiyle kalıyor. 

2 - Şişko yuvarlak karınlı 
neşeli bir arkadaştır. Daima güler 
yüzlüdür. 

3 - Uykucu: Hayatı daima 
yan aralık olan göz kapaklan a
rasından görür. Daima esneyer&k 
konuşur. Çok konuşmaktan ho•
lanmaz. Konuştuğu vakitte bilme
diği ve anlamadığı bir şey hakkın
da reyini vermeğe çabalar. 

4 - Somurtgan: Cücelerin &sil 
reisidir. Kadınlara karşı derin bir 
kin beslemektedir. Cidden somurt 
gandır. Yüzü hiç gülmez. Fakat 
çok, hem pek çok iyi kalblidir. 

5 - Kel oğlan: Zeki değildir. 
Tuhaflıkları bazı soi-uk kaçar. 
Mert değildir. Fakat daima neşe
lidir. 

6 - Hapşu: Daima nezlelidlr. 
Daima aksırır ... Hımhımdır. 

7 - Pısnk: Hüsnüniyet sahi
bidir. Hissiyatına mağluptur. (Pa 

Volt Di-mey'in prodoksiyonla
rında bu kabil tadiHit sık sık görül 
mektedir. (Cç küçük domuz)' 
maı<alında kurt ilk iki domuzu ye
yip üçüncüsünü kaynar suda haş
lamRktadır. Fakat filmde (Üç kü
çük domuzlar) kaçmağa muvaf- muk Prensesi) n karşısında çok sı-
fak oluyorlar ve kurt tuhaf bir kılmaktadır. 
surette ceza görmektedir. (Pamuk pren•es ve yedi cüce-

(Pied Pipper) filminde Valt !er) filmi her gösterildiği yerde 
Disney filmin kahramanına kol- pek büyük bir muvaffakıyet ka
tuk değneklerini attırıp oynatmak zanmıştır. 

tadır. Halbuki bu ma.~alda topal Nevyorkun en büyük bir tiyat-
ve hasta yaşamaktadır. ro ve sineması ol:ın (Radio City 

Bunun gibi misaller çoktur. :Music Hail) de beş hafta gösleril-
"Pamuk sultan ve yedi cil 

celer,, filminde görülen her bir miştir. 
İlk üç haftada sinemaya giren 

(Şahsiyet) üzerinde ısrarla durul-
muştur. 

1 - Hacıyatmaz adındaki cü
ce kendisini cücelerin reisi say
maktadır. Kibirli, abdaldır. Bir 
karar vermek sırasına geldiği va
kit fevkalade sinirlenmekte ve söz 
söylemiyecek hale gelmektedir. 
İyi kalpli bir adamdır. 

Yazan : LEON BOUSSARD 

vam eden cidal çok oidürücil çok 
ağır bir şekildedir. Orası biraz ha
fifler hafiflemez bu taraflan tekrar 
takviyeye başlıyacaklardır. 

tngiliz hava ordularının da Fey,
sale yardımlarını temin eden Lav • 
rens, bunlar için Feysalden 2200 he
cin ve 1300 tane de menzil devesi al
dı. 

On beş gün zarfında köprii uçu
rulmuştu. Esas itibarile bir an ev
vel Şaını zaptetmeyi kafasına yer
leştiren Lavrens kurduğu yeni bir 
planı mevkii tatbike koyınıya ha
zırlandı. 

Lavrens, Emir Hüseyini görüp 
ondan, yeni yeni vazifelerde !ı:ul· 

!anmak ll.zere birkaç Arap taburu
nun daha emrine verilmesi rıusu • 

!erin sayısı 521 bini bıılmustur. Be 
şinci hafta nihayetinde v~ filmin 
son gecesinde yapılan istatistikte 
seyircilerin sayısı 1.275.810 u bul
muştur!. .. 

İki hafta evvelinden yerler sa
tılmıştır. Bu rağbet Avrupada da
hi görülmektedir. 

'l'.frika No: 19 
sunda müsaade ....... ıak için Cidde
ye gitti. Fakat ihtiyar Emir Mekke
ye saklanarak Lavrensi görmek ve 
kabul etmek istemediğinden Lav -
rens çarnaçar tekrar Kahireye dö
nerek orada Emir Feysal, Ali ve 
Abdullahın yeni yeni mağlübiyetle
re uğradıklarını duydu. Sıkı ted • 
birler alıp müsbet şekilde çalışmaz
larsa şimdiye .kadar kazandıklarım 
da kavhı-dfcekleri muhakkakt;.. 

Evveli anlamalıydı? İngiliz yük 
·~ k k ~manda mevkiintle olan1.ı,· ne 
istiyorlardı? Bunu katiyetle bilme
ğe lüzum hisseden Lavrens İngiliz 
umumi karargahına yollandı. Ora
da alınan tertibat şu idi: Osmanlı
Jan yanlış zehaplara düşürmek ü
zere, Maverayi Erdilnün iç tarafla-
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IHTIY ARIN AŞKI 
Tarıhini pek iyi bilmiyorum, 

:amanlar o kadar çabuk gelip ge
gi7or ki galiba bundan takriben 
yirmi sene evveldi. Monmartrda 
unvanı "Ölüm nazırı,. gibi pek hey 
betli pek muhteşem olan bir ihti
yar vardı. 

Hiç kimu hatta kendi de da
hil bu Unvanın ne sureUe ve kimin 
tarafından kendisine verildiğini 

bilmezdi. Fakat o bu sıfatı değe
rine layık olduğu şeldlde vakur ve 
azametli taşırdı. Sade bu unvan 
mı, ya? Bunun arkasından iki tane 
daha vardı ki biri asıl maişetini te 
min eden koltukçuluğu diğeri de 
güvercin dostu şairi !Akabı idi. İh
tiyar bu son unvanını diğer ikisi
ne tercih ederdi. Çünk•l ken ~l fik 
rince şairliği 01>u m•ıtefekkirler 11-

rastna dahil ediyor•hı 
En büyiık zevki de seyyah gü

vercin yetiştirmek olan bu ihtiya
nn acaip tarzda inşa edilmiş ku
!Ubea!nin arka kısmını teşkil eden 
yem yeşil denize benzer çayır bu 
işe tahsis edilmişti. Çayırın tam 
orta yerınde dikili duran b:r uzun 
kazığın tepesine üç renkli bayrak 
konmuş etrafında da minik minik 
güvercin evleri vardı. Beyaz ba
danalı duvarlarını dama kadar ye.
şillikler örtmüş kulübesi~in ön ta 
rafındaki mermer iki basamakla 
bodrum kalına inilince insanın gö 
züne ili~en manzara kahkahalarla 
gilldürecek kadar komikti. Her 
tara! koltukcu eşyası ile dolu kar 
yolasından şiltesine, taburesinden 
fıçısına kadar biribiriylo alilkası 

olan veya olmıyan eşyalar bir as
ker intizamı ile saf halinde ve bi
ribirinin üzerine yığılmıştı. İhti
yarın güvercinler kadar bu eşya
lara da muhabbet ve sayg:ısı var
dı. Her bir parçası binbir hatıra
nın bir kırıntısını teşkil eden bu 
eşyaları uzun uzun seyretmek için 
indiği mahzeninden iki saatten ev
vel çıkmazdı. 

llfahallenin uçarı haşarı, çap
kın delikanlıları ile olan sıkı tema 
sının hoş gözle görülmediğini ve 
men~ei bilinnıiyeıı eşyaları satan 
bu çocuklarla düşüp kalkmakta 
devam edcr"e sonunun fenaya va
racağını söyliyen nasih.at merak

lısı uk&laların bu sözlerine bir du
dak bükmesiyle mukabele eder 
"gençlikle her şer hoş göriilmell, 
yaşlarını başlarını ahınlar onlar 
da elbet adam olur,, der ve her
kesin ağzını kapatırdı. 

İşte böyle, her tarafı yeşillik 
içindeki kulübesinde, ve güvercin 
!eri arasında koltukçuluğun getir 
eliği irat ile ihtiyarlığını mümkün 
mertebe refah ile geçireceşiui u

marken zavallı ihtiyarın başına 

hiç ummadığı bir şey geldi. İhti

yarcık, kendi yaşında fakat kulü
beciğe girdiği andan itibaren her 
şeyi ve her tarafı altüst eden bir 
cadıya gönlünü kaptırdı .. Ne ka
dındı bu yarabbi, girdiği andan 1-

rına doğru eylülde büyük bir taar
ruza geçeceklerdi. Halbuki hakiki 
hiıcum daha geç ve sahil ta~a 'tan 
yapılacaktı. Bunun için de Lavren
sin sağ cenahtan Araplarla birlik 
te mütemadiyen aldatıcı, şaşırtıcı 

ufak hiicumlarla karşı tarafı oy~Jıı. 
ması lılzım geliyordu. 
rens, Osmanlı ordusunun lstilıbarat 
servisi i~lerini hiçe indirmek mak
sadile, düşman hattının arkasında 
bulunan telgraf tellerile buna ben
zer ne kadar transmisyon vasıtala
rı varsa hepsini tahrip etti. 

Tekrar, Kahireden tayyare ile 
Akabeye gelerek Şam ve Deraa ü
zerine vukubulacak olan son ve 
kat't akının hazırlıklarile meşgul 

oldu. Lavrens o tarihte, yerlilerin 
mukavemet kabiliyetleri ile beraber 
haleti ruhiyelerine de son derecede 
vakıftı. Bundan maada, memleke
tin topografik bulunan vaziyetini 
nerede su ve nerede otlak saha bu
lunacağını da tamamile öğreruniıı

ti. Bir an evvel lıflcuma geçmek ve 
bu işi artık büsbütün bitirmek hır

sile, arzusile cayır cayır yanıyordu. 

tibaren her tarafı kendi zevkine 
uyırun bir şekilde tanzime kalkan 
bu tarla cadısı avazı ;;ı ktığı kadar 
bağırarak ilk işe yem yeşil çimen
li ııahayı belleyip bir bahçe hali
ne koymakla başladı. Onun arka 
smdan sıra güvercinlere geldi. Sey 
yah olsun olmasın onun fikrine~ 

güvercinin yeri ancak bir tencere 
ve etrafı da yeşil çimen değil ye
şil bezelyelerle silslenınekti. 

Üstelik bir de •arhoş ve fevka
ltıde cimri olan bu kadın içtiği za
mım her şeyi kırıp ıı;eçiriyor ve ö
lüm nazırı vasfını ne kadar haiz 
olursa olsun ihtiyarcıaı bir güz~l 
elden geçirmeği de ihmal etmiror· 
du. 

Her şeyi tevekkülle karşılıyan 
ihtiyarın bu hali bilha"sa kulübe
nin müdavim müşterileri haylazla 
rın pek canını sıkıyor cadıya fev. 
ka!Ade içerliyorlardı. Zaten cadı 
karı yalnız ihtiyara değil, ayni 
zamandıı lıunlara da türlü eziyet 
ediyor, bağınyor hakaret ediyor, 
hatta polise şiktıyet edeceğinden 

bile dem vuruyordu. 
Bu kadar azıı;ınlığın sonu mu

hakkak ölümdür. Cadı kan için 
de ıakıbe~ ayni şey oldu. Bir ak~am 
yalnız başına Marn nahri sahilin
de oturan bir akrabasına gideceği 
ni söylemek ihtiyatsızlığında bu
lunan kadın bir daha o .akrabasın
dan dönüp gelmedi. Vaka ıı.a..ıl 

cereyan etti bilinmez. İhtiyar kol 
tukçu bütün gece kadının avdetin! 
bekledikten sonra sabah& kar~ı 

polise haber vermeğe kararlaştır 
mış iken vazgeçti. Bu işi sükilt ile 
geçiştirmesi daha iyi olacaktı. 

Kulübe ve çayırlıkta her ~ey 

eski halini buldu. Bir mucize il& 
tencereye düşmeden kurtulan bir 
anne güvercinnin yavruları saye -
sinde güvercinlikte eski şen ve ~alc 
rak manzarasını aldı. 

Bu çapkın haylaz gençlerin en 
ce•urlarından biri bir gün koltuk
çuya yaklaşarak: 

- Şu cadıyı ortadan kaldır~n
lar sana iyi lıir hizmette bulundu
lar, doğrusu, hele şükür kendine 
gelebildin? dedi. 

Bu suale mahzuu mahzun ba~ı 
nı sa Ilıyan ihtiyar: 

- Bu işi yapanın seninle hem 
paların olduğunu biliyorum. 

- Canım kim olursa olsun •e.
ni sıkıntıdan kurtardılar ya. 

- Bu hareketiniz bana çok e
lem çok keder veı·di. İtiraf ederim 
doğrusu. 

- Ayol bu cadı karı hayatını 

zehirliyordu senin yakanı kurtar
dılar hfıla da şükretmiyorsun? 

- Aşıktım yahu, aşkımı hiç 
hesaba katmıyor musunuz? 

Diye ahenktar sesiyle şikay t 
eden ihtiyarın gözlerinden yuvar
lanan bir yaş aşağı doğru süzüle
rek beyaz sakalı arasında kaybol
du. 

Hika yeci 

Tayyareye binerek düşman hat.. 
!arının gerilerine matbu beyanna • 
meler atarak zaten canı boğazına 
gelmiş Osmanlı askerlerini bitaralo 
lığa davet ediyordu. 

tngiliz ordusu erkanına, bak ve 
imtiyazlarını başkalarına kaptırma 

mak hususunda pek atılgan, kavga 
cı patırdıcı ve nev'i ş:ı.hsına mün
hasır bu çöl çocuklarile çok akıllı 

ve tedbirlice hareket edilmesi ve on 

!ar arasında en ufak bir memnu
niyetsizlik havaı;ı bile estirmemek 

liizım geldiğini izah etti ve sözleri
ni şu şekilde bitirdi: 

--- Araplar ancak, kendi istika

met ve cesaretlerinin fevkinde cesa
rete malik ve kendilerinin örf ve a
detlerini, yemeklerini, elbiselerini 
ve yaşama tarzlarını benimseyen 

kimselerin emir ve sözlei:ine ita.&\ 
eder o kimseyi ba' diye .kabul eder 
!er. Bu kaideler dışında kalıp em • 
retmeğe kalkışanları dinlemek şöy

le dursun herşeyden her gayeden 
vazge~iie bile kalkarl~r. 

(Sonu var) 
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Miktarı 

rimizi çalıştırmakta olan güre 

Sayfıı.t t 

Jüdürlüğü den : 
Muhrunmen Bedeli 

Beheri 
Lira K. 

Tutarı 

Lira K. 

Muvakkat Eksittmenin 
teminat 

Lira K. tekli saati Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız "e tabintınız hakkında mu
fnunl malumat iıteraeniz İ&minizi, doğduğunuz t rihi, aünü ve müın
künse aaalini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
yazarak mUracaat edin.. Muf aıaal ve huıuıi cevap için 45 kunııluk pul 
ilave edilmelidir. 

(Baştarnfı 4 üncü aayfada) 
Boğaziçi - Altınordu A takım

ları saat 15 hakem Bahaeddin U
luöz. 

milli takımı antı·enörü Finlandiya 
lı Pellinen federasyon tarafından 
Ankaraya da\'et edilmiştir. Güreş 
ıantrenörii bundan sonra Ankara
da çalışacaktır. Millt takımın he 
men hemen bütün katagorilerini 
teşkil eden İstanbul güreşçilerini 

'im<lilik kimin çalıştıracağı ı:na
lOm değildir. 

İstanbul Baş
müdürlüğü bi· 

Rumuza da cevap veriHr. 1944 Olimpiyadı 

nasının tamir 
işi l us5.65 

342.-
936.19 
930.-

89 08 PazarhK 14 
27 65 A. Eksilt. 14.3u 

Tahir Ahmet - İstanbul MUsuınna bir cazibeye malik o
lacağından herkese kendini sevdire
cek ve iyi bir ev kadını olacaksa da 
fazla tazyika taha..~l"'lül edeıniye -
cektir. 12 - 13 y~ma doğru kuv -
vetli bir bünyeye malik olur. 

Yunan hükumeti beynelmilel 
olimpiyat komitesine mür.acaat e
derek 1944 olimpiyatlarının Ati
:nada yapılmasını istemiştir. Ali
ka.dar Yunan mahafili bu miira
caatin ko:mitece hüsnü telakki ve 
kabul edileceğinden emniyetle 
bahsetmektedirler. 

Etil eter 300 kilo ... ı4 

Her türlti zevki seversiniz ve if
rat derecesine gidersiniz. Hiddet ve 
teheV\'Üre kapılırsınız. Ne kadar ih
tiyarlasanız ruhunuz genç kalacak 
tır. Size tavsiyem: 

Antrenör kursu 

Eczayı tıbbiye 46 kalem 
Qember rap- 8000 kiJo 
tiyesi. 

- 81 
70 21 " 16 
69 75 " 15.36 

tmıa m kin~i 2 .adet 800. - 1600. - 120. - ,, 16 
• ·-- ld1>.remizin İıtanbul başmüdürlilğU binasının kaldırım t.ami-

Evlilik naytaınız, ailenize mUş
fikane muamele ile emrine itaat e
dersiniz. Herşeyi evvelden keşfede
bııırsiniz. harızanız kuvvetlidir. Ta
lihiniz yaver amma şu tavsiyelerime 
tfayet etmek şartile hel"§eyde mu
vaffak olacaksınız. 

1 -- Yavaş yavaş zuhur edecek 
hiddet \'e tehevvilrünün şimdiden 

önünU almalı, 
Ankarada futbol turnuvası 

Cumhuriyetin on beşinci yılı 
münasebetiyle futbol f ederosyonu 
Ankarada bir futbol turnuvası ter 
tibine karar vermiştir. Federas-
7on bayram münasebetiyle hariç
ten takım getirmeği muvafık gör
memiş ve bu turnuva için millt 
kümenin kuvvetli takımlarındnn 
Güneşle Fenerbahçeyi Ankar.aya 
davet etmiştir. Bu takımlar 80 
teşrinievvelde. Ankarada knrşıla
şacakl.ar ve galip gelen takıma fut 
bol federasyonu cumhuriyetin on 
besinci yılı hatırası olmak üzere 
~ü~el bir kupa verecektir. Federas 
yon bu seyahat için iki takıma za 
ruri masraf olmak üzere biner li
ra verecektir. 

Futbol federasyonu geçen ıe- 1 

ne Ankarada açmış olduğu y&rli 
antrenör kursuna bu sene de yeni 
elemanlar alarak yetiştirmeğe ka 
rar vermiştir. Yeni kurs 5 ay mUd 
detle devam edecek ve bu müdde 
tin hitamında k.azananlar namzet 
olarak gösterildıkleri bölgelere 
tayin edileceklerdir. 

ı i işi ~artname°'i mucibince satın ıahnacak (300) kilo Etil 
Eter, cins ve ~kt&r: liste!inde yazılı 46 kalem eczayı tıb
biye numunesine uyguıı olmak şartilc. satın atlınacak 3000 
kilo çanber raptiyesi ve taehhildünii ifa elmiyen müteahhit 
hesabına şartnamesi nıu.:!~ince yı!ptırılacak 2 adet imJa 
makinesi yukarda hizalarında yazılı usullerle ayn ayn ek
siltmeye konmuştur. 

1 --- Tasav\'urlarınızda. aciıl ol
rnayuıız. 

2 --· Uzun seyahat sizin için fe
nadır. 

3 --· lşlerinizde müdebbir olun. 
4 --- Hiddet ve şiddeti katiyen 

terketrneğc alışınız. 
Sıhhatiniz kuvvetlidir. Yalnız ha 

zlınsizliğe maruz kalmak tehlikesi 
mevcuttur. 

Suad - Erenköy 
Husumeti seversiniz. Kin besle

diğiniz kimseden mutlak surette 
intikam almağa ve onu zarara sok-

. rnağı seversiniz. Yalnız takdirde şa 
cıayan bir haliniz ,~.arsıı ah -
lakı hnsene ve f ezailc malik afif bir 
kadınsınız. 

1~i bir valde olursunuz. Sizde 
aşk ve muhabet nisbidir. Bir kimse-
~~ i sevdiğiniz zrunan ta biatin mer -
but buulnduğu kanunu umuıniyeye 
biat için seversiniz. !~inizi bilir va
zifelerinizi yaparsınız. Fakirlere yar 
dıını sever ve hüsnü muamele eder
siniz. 

Sıhhatiniz iyidir. Şişmanlığa is
tidadınız vardır. Gençliğinizde sıh

hatinize itina ederseniz senelerce 
yn~arsınız. 

Fahriye - fstanbul: 
Biinycniz sağlıımdır. Fazla yay

go.racı ve gürültücüsünüz. Fakat 
ne kurnaz ve ne fevkalade bir desi
seci olamazsınız. 

İyi kalpli, intizamperver oldu -
ğunupz gibi biraz da hasis tabiati
niz vardır. Büytidliğünüz zaman 
çabuk iğfal edilirsiniz. Fnl\1t buna 
mukabil de müthi§ intikam almak 
istersiniz. 

Size tavsiyelerim: 

1 --- Y. alan söylemeyiniz , 
2 --- Pervasız bir takım hareket

leriniz olacak katiyen yapmayınız. 
3 -- Büyüdükçe gurur ve azamet 

peyda edeceğinizden terketmiyecek 
olursanız istikbalinizi mahvedecek
siniz. 

Talihiniz yaverdir. Siz de bir 
miras yüzünden zengin olacaksı -
nız. Sıhnatinize dikkat edin büyü
dükçe soğuk alma yüzünden hnsta
laklara maruz kalmanız muhtemel
dir. 

M. Ş. - İzmir 
Küçük yavrunuzun doğuşunda 

bünyesi zayıf olduğundan itina ile 
bakılmah. . .J.ımdır . .t:Uddet ve tchev 
\iirü fazla olacağından asabileştir· 
ınemeğe gayret gösteriniz. Hassas, 
fakat tembel ve inatçı olacakbr. 

İtinalı büyüttüğünüz takdirde, 
son derece namuslu, temiz kal}Xi ve 
oldukça da nazik olmakla, bazı gUn 
lcr neşeli, bazı da mahzun bir hal 
alacaktır. Dargınlığı çok sevecek 
kendi nefsini fazla seveceği için aşk 
Yüzünden düçar olacağı kederleri 
def edebilecektir. 

T AKVIM 
21 fık Teşdn 1938 CUMA 

Hicri: 26 Şaban 1357 
Rumi : 8 nk teşrin 135-\ 

Hızır: 169 

Dotu saati : 6,16 

Ôtle : 11,59 - ikindi : 14,59 
Akıam: 17,21 - Yatsı : 18,52 

İmsak : 4,39 
~ 

2 --- Keza azamet, gurur sahibi 
olmamasının temini, 

3 --- Her duyduğu eeyleri ifşa
ya meyli olacağından buna da dik
katle önünü almalıdır. 

Haydar - Üsküdar 
Son derece hlddetlisiniz. Derdi

nizi kimseye söyliyemezsiniz, Na
muslu fakat inatçısınız. Biraz da 
kurnaz hareketleriniz \•ardır. 

Zekanız yüksek ve sürati inti -
k l snhibisiniz. Saadet için talihiniz 
ya.verse de zan.fınız buna manidir. 
Hayatta muvaffak olmanız için si
ze tavsiyem, metanet ve teşebbUs
lerinizde sebat gösterıniye çalışı

nız. 

Sizin için intihap edeceğiniz 
meslek memurluksa da bunda se
bat ederseniz yükselirsiniz. Aceleci 
olmamağa gayret edin, arkadaşlan
nızın hal ve harekô.tlarmı tetkik ve 
tahlile müsait zekanızla, aldanma
mağa çalışın. Çünkü siz herşeyin 
tahlil ve tenkidine istidadınız var. 

Evlilik hayatınız düriist ve tatlı 
geçecektir. Yalnız bazı lüzu~uz 
hallerinizi tadile çalışmak şartile. 

İhsan Aki 

Türk gümrük komisyoncula
rının bir tavzihi 

Cumhuriyet gkazetesinin 16. 10 
938 tarih 5183 sayılı nüshasının 

ikinci sahifesinde (Gümrüklerde 
garip bir kayakçılık) başlığı ile 
neşrolunan yazıyı okuduk. (Uzun 
enelerde nberi hazinenin zararı

na olnrnk bir kısım ithalat tacirle
ri ve gümrtik komisyonculnrı ta
rafından tatbik edilen bir kaçak
çılık şekli meydana çıkarılmıştır) 
diye başlıyan o ynzınızda betah~is 
bir kısım gümriik komisyoncuları

Yapılacak milli temCt&lar 
Futbol federasyonu bu mevsim 

içinde hariç memleketlerle temsilt 
ve milli birçok futbol temasları 

hazırlamıştır. Yeni mevsim faa
liyeti şu şekilde tanzim edilmiş

tir: 
S teşrinisani perşembe İstan

bul - Atina (İstanbulda), 5 teı:rini 
sani cumartesi Ankara - Atina 
(Ankarada), 6 teşrinisani pazar 
Türkiye Yunanistan milli teması 

(Ankar.acla), 25 kanunu ewel pa
zar 1zmiı· - Blikrcş (İzmirde), 31 
kanunuen1el cumartesi İstanbul 
- Bükreş (İstanbulda), 1 kfmunu
sani 939 ırnznr Türkiye Romanya 
(An karada), milli maçı. 

Bu maçl.ardnn maada henüz ta 
rihi henüz tesbit edilmemiş olan 
Türkiye - Yugoslavya arasında 

1stanbul, Anknrn, İzmir, Belgrat 
temsili maçlariyle Türkiye - Yu
goslavya arasında milli mnçı nl -
snn ort:ılnrıncla yapılacaktır. 

Bundan başka ~eçen !!ene kur 
ıu bitirerek halen vazifelerinin 
başında bulunan entrenörler de 
mevsim &onunda tekrar kursa da
vet edilerek iki ay mildd•tl{' yeni 
istem hakkında staj görecekler

dir. 

Bu haftaki t t!ı müsabakalar 
Geçen hafta yapılan atlı mü

sabakalara bu pazar gilnü de sipa 
hiocağı alanında devam edilecek
tir. Müsbakaların ikjnci haftasın 
da 6 müsabaka yapılacak ve ayrı
cıa atlıların sayılan da artacağın
dn yarışların neticelenebilmesi i
çin heyeti tertibiye müsnbakalann 
16.80 da başlamasına karar ver -
miştir. 

Aynca geçen hafta halkın ümit e
dildiğinden daha ziyade lllaka gös 
termesi yüzünden birçok kimseler 
oturacak yer bulamamış ve mü a
bakaları ayakta takip etmek mec
buriyetinde kalmıştı. Tertip he
yeti bu mahzurun da önüne geçe
bilmek için yedi bin kişinin rahat
ça oturabilmesi için tertibat al
mı~tır. Bahsi nıüşterek kişcleri 

daha mü ait yerlere yerleştiril

miş ,.e adetleri de fazlnlaştırıl -
mışlır. 

Yeni dünya rekoru 
Bordo, 20 (A.A.) - Fransız 

bisikletçisi Röneden, İngiliz milli 
dünya rekorunu 2 8-5 dakikada 
kırmıştır. 

Eski rekorun eahibi Belçikalı 

Antunn ve müddeti 2 dakika 1 4-5 
saniye idi. 

PelJinen Ankaraya gidiyor 
Uzun zamaııdanberi güreşçile-

nın bahsedilen kaçakçılıkla alika- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lı ve hadisenin cereyan tarzından Muhtelif dövizlerin yeni 1 t ......................................... 1-
çok daha başka gösterilmiş olma- vasati fiatları i iki Bayan aranıyor 

• sı gümrük komisyonculuğunu mes- ı ikinciteşrinden 31 ikinciteşri- ! Danktilo makinelerinde sü-
ıek edinmiı:;, olan bizleri haksız teş k d bor•,.ad" kote do··vı"zler i • ne a ar, ""' " - : ralli yazı dizebilen iki bayan 
b ir, insafsız töhmet altında bırak- · ~ d l as ıti fı"yatlar • 

çın aşagı a ynzı ı v ~ : dizgi makinelerinde çalışmak 
mış olduğundan bu yaz1ya mevzu tesbit ve alilkadar dairelere tebliğ i iizere alınacaktır. 
teskil eden hadisesinin olduğu gi- edilmistir: :. : 

· ı d ı · Fransızca bilenler tercih ı bi gösterilmek suretiy e ay ın a- Sterlin 606,50 kuru~, 100 dolar : • 
d - ~ ·· ·· • edilecektir. • tılması için faydalı gör ugumuz 12608,75 kuruş, 100 Fransız fran ! : 

aşağıdaki tavzihimizin neşrini ri- i'l 339,875 kuruş, 100 liret 663,75 5 Vilayet kartısında. KOŞ.~UN ! 
ca ederiz. kuruş, lOO İsveç" frangı 2852,75 : . Baaımevıne muracaat $ 

Cumhuriyetimizin on beşinci kuruş, 100 florin 6807,75 kuruş, , .................................... .... 
yıl döniimü şenlikleri için yurdu- 100 Rayişmark 5043 kuruş, 100 tstanbul Asliye ~ üncü Hukuk 
muza getirilmekte olan külliyetli belga 2180,50 kuruş, l 00 drahmi Mahlcemesinden: 
elektrik malzemeleri meyanında 110,875 kuruş, 100 leva 149,875 Maliye Vekaleti yliksek mektep
Haydnrpaşa gümrüğünden geçiril kuruş 100 Çekoslovak kuromu ıer muhasebeciliğine izafetle tstan
mek istenilen büyük bir parti düy 433,25, 100 pezeta 606,50 kuruş, bul maliye muhakemat müdürlüğü 
işinde ne yapılmış ne de yapılma- 100 zloti 2366 kuruş, 100 pengö vekili Nüzhet Erk tarafından önce 
sına teşebbüs edilmiş bir kaç.akçı- 2404,50 kuruş, 100 Jey 91 kuruş, Muradiye caddesi !stanbul kız lise
lık fiili yoktur. Hadise bundan al 100 dinar 283,50 kuruş, 100 yen si karşısında Haykuhi pansiyonun
tı ay evvel Bourla biraderler ta- - 8540,25 kuruş, 100 İsveç kuronu da 3 No. otuımuş ve İnhisarlar i-
rafından Devlet Demiryollnrı için 3126,625 kuruş, 100 ruble daresi Ahırkapı tütün fabrikasında 
getirilmiş ve arzettiği hususiyet 2362,625 kuruştur. çalışmış Dcrvi Ali Tekcan alcyhi-
itibariyle piynsa düyü olmıyan üç -------------- ne; Yüksek Deniz Ticaret talebesin 
san ı porselen düyün gümrük den iken mektepten çıkanlmış ol-d k 

l
.AMM.W..-.W..V.VJ>MM.W.MIV>.'..V.V.'J..V. J./.IJ./.IJ.M.! 

:a~~r:~e~·i:~~ış;~~:k~k~~ciu~~ü:Y:~ ~WAY~:~::~ ~~~g~d:r:::e~~~t~~: ~O: 
nesinde düzeltmek suretiyle 107 İstiklal caddesinde 
liraya bnliğ olan resim farkının ŞEHİR TİYATROSU 
ayni zamanda tahsil edilmesinden Komedi klsmı 
ibaret münferit bir tatbikat hata- 21 _ 10 _ 938 cuma günil ak-
sından ibarettir. şamı saat 20 _ 30 da y ANLIŞLIK-

Nitekim gümrükler vekaleti LAR KOMEDYASI Yazan: Şeks-
1-10-988 günlü genel buyruğu ile pir, türkçesi Avni Givda. 
gümrüklere yaptığı tamimde şu ha * 
1i misnl olarak tenkit etmek sure- TURAN TlY A TR OSU 
tiyle alii.kadarlara dikkatli ve tat- Halk san:atkiirı Naşit, okuyucu 
bikatta bilgili o1mağı tavsiye et- Semiha tş KEÇ 3 Kemiksiz kızlar 
miştir. tarafından akrobat numaraları. 

Esasen cumhuriyet hükumeti - YIKILAN YUVA 8 p. dans, 
mizin kanunu mahsusla tensik ve Solo, Düet. 
intizam altına koymuş olduğu mil-1 !!!!'!'!!!!'!'!!!!!!!!!!'!!~~~~~!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!! 
It bir taazzuv halinde bulunan bu 
gtinkil gümrük komisyoncuları

nın devleti izrar edecek herhangi 
bir teşebbüste rol ve yer almıya
cak kadar vazifelerini benimsemiş 
hemen hemen yan resmi devlet me 
muru oldukları göz önünde bulun 

durulacak olursa vazifemizin ka
çakçılığa ynrdım etmekten çok u
zak ve bununla telif edemiyeceği
ni anlamak güç olmıyacaktır. Ta
şıdığımız bu iman ve k:aııantin u
mumi efkftra aynen aksettirilmesi 
ni istiyoruz sayfılnnmla ... 

cibince kendisinden tahsili hakkın
da açılan dava mahkemenin 938 -
21G6 numara.sına kaydedilerek müd 
dealcyhin yazılı adresine davetiye 
gönderilmişse de kadronun tenkisi 
dolayısile vazifesine son verildiği 

ve kendisinin semti meçhule gitti
ği anlaşıldığından mahkemece miid 
dealeyhin elyevm ikamet ettiği ma
hallin bulnamadığı bittetkik anla -
şılmasına mebni ilanen tebligat ya
pılmasına ve bu husus için kendisi
ne bir ay mühlet verilmesine ve mu 
hakemenin 28.11.938 pazartesi gU
nü saat 15 e bırakıJmasına karar 
verildiğinden yukarıda isim ve ad
resi yazılı mUddealeyh ilan tarihin
den itibaren bir ay içinde mahke
meye gelmediği veya vekil gönder
mediği takdirde gıyabında rnuhake
kcmeye devam olunacağı ilfı.n olJ-
nur. ''l166) 

ti..--· Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi· 
znlarında gösterilmiştir. 

III - Ek iltme 9 - XI - 938 tarihine rastlny: n çarşamba gunli hi
zalarında yuıh saatl&rde Kabataşta levazım ve mübat•lat 
şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşik :şartname ve listele r µarasız olarak her gün EözU 
geçen şubeden alınabileceği gibi çenber raptiye numune i 
de görülebilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 'C i .6 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komi"'.) on: 
gelmeleri ilan olunur. 4 f!733) 

* I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 12500 kilo nişMta ii:oh 
1T - X - 988 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 guı 
temdit edilmiştir. 

11 - -Muhammen bedeli beher kilosu 16.65 kuruş hesnbile 
2081.25 lira ve muvakkat teminatı 156.10 liradır. 

Ill - Eksiltme 27 - X - 938 tarihine rastlayan perşembe günıi sa. 
at 14 de Kabalaşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki n\ım komı ya 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartım.meler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
i'Üvenme paralarile birlikte yukarda ıadı geçen komisyona gelmeleri 
iJiin olunur. (7782) 

Gayrimenkul Sat ş İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bnynn Mühibenin 21109 hesap No. sile Sandığımızdan nldığı 200 

lira borcuna karşı 1 inci derecede iuotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanun n 

46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabcden 

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin eski İhIB.mur dere i yeniMı ... ır.1-

oğlu sokağmcla eski 49 Mü. yeni 84 No. lu bahçeli ahş:ıp bir evin tn

mamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış taptı 

sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 104 J"ra 
pey akçesi verecektir. Millt bankalarımızdnn birinin teminat mek tu· 

bu da kabul olunur. Birikmiş bütiln vergilerle belediye resimleri Ye 
v.akıf icaresıi ve taviz bedeli dellaliye rüsumu borçluya aittir. Art

tırma şartnamesi 25 - 10 - 938 tarihinden it ibaren tetkik etmt)k işti· 
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurnlacaktır. Tnru 
.sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasrndr. 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çı

karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olum r. 
Birinci arttırma 12 - 12 - 938 tarihine müsadif pazartesi günü Cağr.
loğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacakt r. 
Muwıkkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan n

lınması icabeden gayrim~nkul mükellefiyeti He sandık :ıJacnğını ta
mamen geçmiş olma,ı şarttır. Aksi takdirde son arttır.anın taahhiidıl 
baki kalmak şartile 28 - 12 - 988 tarihine müsadif çarşamba günü ay. 
nı mahl\Jde ve aynı saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttınamn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicilleri!e sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz v~ masarife dair iddialarını ilan trihindeı. 
yirmi gtin içinde evrakı müsbiteleriJe .beraber d.airemize bildirme} ri 
lazımdır. Bu suretle haklan bildir merniş olanlnrla hakları tapu sicrnc 

rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlnr. 

Dahn fazla mahimat almak istiyenlerin 937 / 319 dosya numara il~ 

sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
olunur. 

etmeleri lü'Zumu il · 

D 1 K K A T 

Emniyet andığı; aandıktan alınnn gayrimenkulO ıpotelt gnster
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 
usulüne göre kolaylık göstermektedir. (7706) 

fatnnbul Asliye ikinci Ticaret\ 
Mahkemesinden: 

Hali tasfiyede Ega Keyşa ta -
fiye memuru Gtalata Bahtiyar h,\
mnda Nisim Sages tarafından Ber
oğlunda Saray sinemasında Eliza-
bet Temoz aleyhine 100 liranııı 
tahsiliyle bir kıta mukavelemımo 
mucibince müddenleyhe icar edi-
len 160 lira kıymetinde iki filmin 
aynen iadesi hakkında açılan dava 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

• 
Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 
den ıonra baıtalarını kabul 

~cier. 

mn tahkikatı sır.asında mumailey- kuşu köşcbaŞ! 43 Numnra. 
haya il an en vaki dav ete i c al> et et- !!!!:~~'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!~ 

Adres· Babıali Cağaloğlu yo. 

memiş olduğundan ve ikametg! -
hının dn meçhuliyetino binaen gı
yap kararı ittihazına karar verile
rek cel e 8 - 11 - 938 tarihine sa
at 14 e talile edilmiş olflqfuııdan 

mczkOr gün ve saatte hazır buluıı 
md:aığınız takdirde, mubı:.kemeye 

gıyaben devam edileceği ilan olu. 
nu.. 1988 (21R6) 
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•• • 
TURK ve PARTi 

• 

BAYRAKLARINIZI 
Sümer Bank Yarli Mallar pazarlarından alınız 

Feshane mamulatı bayrakların İstanbul - Ankara 

, 
\ : .......................................................................................................................... 

Ve BAGI ""'yesinde bir çocuk gibi korkusuzca kofar, atlar, ata , ve bisiklete biner, kürek çeker. 
Teni• oynar, dan• eder, &'Ünef banyoaunu alır. Velhaııl bütün apor hareketlerinize rahat ve nete ile 

FEMİL 
FEMİL 
FEMİL 

ve 
ve 

ve 

BAGI 
BAGI 
BAGI 

devam edebilirsiniz. -· 
Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuftur •. 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile 
•ezilmez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz. 
Mikrob yuvaaı olan eaki usul bez ve pamuk tamponların ba
yanların bütün hayatlarına mal olan rahim, tenaaül ve ainir hasta-
lıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti bayanların AYLIK TEMiZLiKLERiNDE yalnız, FEMIL ve BACINI 
takdirle kabul etmiştir. FEMIL ve BACI her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanları-
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mızın hizmetine hazır bulunur. 
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:: aldığıaız biletleri sonuna kadar takip ediniz. :: 
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Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye Mutahassıs• 

GUZELLIK. 
Kadının 

Hakkid- ı~ 

Hakiki ve 

modern 

gUzellll'.)ln 
• 
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COTY , 
den geçer. 

COTY 

PUDRA 

PARFÔM 
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Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir iksirdir, 

Şu güzel çehreyi aydınlatan 
güneş, şüphesiz, inci diılerdir. 

' LAkin o dişlere can veren de 
şüphesiz « RADYOLİN » dir. 
Siz de ayni güzelliği elde ede
bilirsiniz. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız. 
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Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü 

ZA YI - İstanbul kız orta oku
lunun 2 nci sınıfından 3 üncü sını
fına terfiime dair almış olduğum 

12 - 9 - 938 tarih ve 5179/390 sa
yılı tasdiknameyi her nasılsa zayi 
ettim. Yenisini alacıığımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

lıtanbul kız orta okulu 2 B. 
fUbesinden 600 sayılı 

Hasibe Aıtarcıoğlu 

Her gün 2 den 6 ya kadar has-

talarını Divanyo1undaki Münasebetiyle 
maralı muayenehanesinde kabul • 

eder.Telefon:22398-210•4 1 TENZILATLI TA 
Y enicami Karşısındaki 
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Postahane karşısında 36 No. ya naklettiğini sayın müşterilerine bildirir. 

MEY VA TUZU 
ED bot ve tue meyvalarıa uaarelerladea iatihaal edllmlt 

tabii bir meyva tuzudur. 

Emaalaiz bir fea harika•ı oldutuadaa tamamca taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

tstanbul Asliye 4 üncü Hukuk I 
Mahkemesinden: 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü münasebetiyle 
25 Birinciteşrin 1938 günü başlamak ve 4 İkinci 
teşrin 1938 gününe kadar ''Dahil,, devam etmek 
üzere tramvaylarımızda, mıntaka tevhidi suretiyle 
tenzilat yapılmış ve mıntakalar aşağıdaki şekli 
almıştır. 
Hat Saym Hattın Adı 

1 

12 

8 

20 

Üsküdar - Kısıklı 

Kadıköy - Üskildar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahçıı 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet bayramı nıünuebetile 11 gün 

(1 - Üsküdar - Bağlarba~ı 
(2 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

(1 - Kadı.köy - İbrahimağa 
(2 - İbrahimağa - Karacaahmcd 
( 3 - Karacaahmed - Üsküdar 

(1 - Kadıköy - İbrahimağa 
(2 - İbrahimağa - Karacaahnıed 
(3 - Karacaahmed - Bağlarbaşı 

(4 - Bağlarbaşı - Kısıklı. 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Ereııköy 

(3 - Erenköy - Bostancı 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Fenerbahçt 

(1 Kadıköy - Gazhane 

(1 Kadıköy - M<>da 

Beyotlu - lataabul 

Nigantaşında Rumeli caddesin
de 31 No,. da oturan Mari Kaleya 
tarafından mezklir adreste oturan 
Hayik Zipçi ve hazine aleyhlerine 
açılan istihkak davasının nakzen 
yapılan muhakemesinde: Gerek da
vacı Mari Kaleyana ve gerekse Ha
yik Zıpçiye hazine muhakemat M. 
tarafından muhakeme için ilanen 
yapılan tebligata rağmen davacı 
Mari ve M. A. Hayik mahkemeye 
gelmediklerinden haklarında gı

yaben muhakeme yapılarak ev
vel emirde gıyap kararının ken 
dilerine ilanen tebliğine ve ha 
zine vekilinin bozma kara _ Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati 

l•tanbul Birinci Ticaret Mah • 
kemeainden: 

Holantıı Bank avukatı tarafın
dan İstanbulda Ayazmakapıda 

118/1 No. da :1.!eto zade Hasan Nu 
ri aleyhine açılan alacak davasın
da: 22 - 6 - 932 tarih ve 1 - 3 - 934 
vadeli senetle 1000 lira borcunuz 
bulunmadığına ve mczk(\r senette 
ki imzanın size ait bulunmadığına 
dair teklif olunan yeminin icrası 

için müddealeyhin 21 - 11 - 1938 
pazartesi günü saat 14 de mahke
meye gelmesi ve gelmediği takdir 
de yeminden kaçınmış ve yemin e-

deceği vakıaların sabit olmuş sa
yılmasına karar verileceği yolun
da çıkarılan davetiye varakası mu 
maileyhin şimdiki ikametgahı bel
li olmadığından mah k'eme divan -
hanesine asılmıştır. 

Keyfiyet i~bu ilan ile tebliğ 

olunur. (11316) 

- Göz Hekimi-lllıt. 

Or. Şükrü Ertan 
Cajtalotlu Nuruosmaniye cad. No. 
5 Dr. OsmaD Şerafettin apartmanı 

rına uyulmasına istediğinin de ....__ __ l , 
yazılmasına ve bu husus için Mari ~ hesabla 0/ 0 24 nisbetinde tenz:lat yapı mıştır. ~ 
ve Hayika bir ay mühlet verilmesi-
ne ve muhakemenin 28.11.938 gü
nü saat 15 talikine karar verildi -
ğinden yukarıda adresleri ve isim
leri yazılı davacı ile müddaaleyhin 
ilan gününden itibaren bir ay zar
fında işbu gıyap kararına itiraz et
medikleri ve yazılı gün ve saatte 
mahkemeye gelmedikleri veya bir 
vekil göndermedikleri takdirde hak 
larında gıyaben muhakeme yapıla
rak hüküm verileceği ve bu baptaki 
gıyap kararınııı da nrnhkenıe du

Bütün nefis şeylere «Haci Bekir lokumu» nun adı 
verilmesi sebebsiz değildir. 
Tabiatın yarattığı karpuz bile Hacı Bekir kurabi
yesinin şöhretinden yardım istemeğe mecbur 

olmuştur. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

yarııın asılnTt.':\ olduğu ilB.n olunur. J.ııı•••••••••--1111 .. ••••••ı••••••ll!!I ... 
(938)_(1377) 

Zührevi ve cilt haatalılduı 

Or. Hayri Ömer 
Ôjtleden •orıra Beyoğlu Ajtacami 
karşımnda No. 33 Telefon 41358 

Sahibi A. Cemalettin SaTacoğlu 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETiN 

Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 


