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Her yerde 
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GONOE!LIK SiY ASI HALK GAZETESi 

Peıta ittllıa4ana clrıaemit •-· 
lelı:etler içia 21, 14, 7.1 T• 4 lira. 

KURUŞ 

.At ü iyi 1 eşti · Sovyet ·Çekoslovak skeri 

B d S c·· l''k Paktı Feshedilmemiş un an onra un u 
R 1\T d•l • k . Eski Çekoslovakya Cumhurreisi 

apar 'veşre l mıyece Edvard Beneş Dün Londroya Vardı 
İstanbul, 22 

Katipliğinden : 
(A.A) 

• 
Rivaseti Cümhur Umumi 

1 - Reisicümhur Ata türkün sıhhi vaziyetleri 
hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından 
hu akşam saat 20de verilen rapor ikinci maddededir. 

2 - Bir hafta evvel zuhur eden arazlar. tamamile 
geçmiştir. N'abız: muntazam, kuvvetli, 80; teneffüs: 
19; hararet derecesi : 36,8 dir. Hastalık normal sey
rine avdet etmiştir. Günlük tebliğ neşrine lüzum 
kalmamıştır. 

MODAVI DOKTORLAR: Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. l\I. Kemal Öke, Dr. 
Nihat Reşat Belger. 

MÜŞAViR DOKTORLAR: · Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, 
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter Dr. Abravaya )larmaralı, Dr. Mehmet Kamil Berk 

Fransız 
Politikası 

Yazan: Hüseyin Cahid YAı.ÇiN 
Harpten sonra Frnnsamn dahilı 

Ye hariri Sİ) ust>ti in ana gerçekten 
hayret vert;e,ek katlar bir ~nüldül< 
ıtr-~di~·or. 1871 muahedenamesin
den .,onra intikam atcşile yamı, tu
hışmı Fransa diiçar olduğu buhran
lar 'ı• dahili nifaklar arasında bi
le büyük bir faaliyet ,.e hayat eseri 
kÖst<'rı•rek muttasıl .;alı51yor, lm\'
\-ı•tleniyor, derin derin ~ aı;ı~·orclu. 
~u uzun guy:reti müthi bir harp 
takiı, etti. Fransa en yakın dostla
rının bile ihtimal 'ermedikleri de
rect.'<lf> bir metanet, sabır Ye tabanı 
nıuı gösterdi. l"edakfırhkların en 
nıiithi~ine katlandı? Ç.ok büyük 
kahramanlık gösterdi. l"edakfırlıl<
laruı ı•n miithisine katlandı? Çok 
hiQ-iik lmhram;nlık gösterdi n ni
ha~·et mu7 .. 'lffer oldu. 

Fakat felil.ketin ve hezimetin eze
lllenıiş, bilakis canlandırmış olduğu 
F'ransa zafer ve galibiyetin yükünü 
taşıyamadı. Fransa bu müthiş harp 
ten galip çıkmakla sanki bütün kuv
\1etini, enerjisini sarfedip bitirmiş 
lribi bir yorgunluk, durgunluk içine 
daldı. 

Bunu Fransanın maddi, manevi 
hUtün tezahürlerinde görüyoruz. 
Sönmez bir kivilcım kaynağı gibi 
cızırdayan, parlıyan, yaşıyan Fran
sız dehası durgun, yorgun bir hal 
aldı. Dünyanın en parlak, en cevval 
lllUfekkirelerini yetiştiren, dünya
nın en güzel nutuklarını ufkun 
d .. 0 rt tarafına neşreden Fransa ar-
tık büyük Üe\'let adamı çıkarmak 
hul)usunda hasis davranmıya başla
dı. Halbuki zaferden sonra Fransa
nın önünde açılan · parlak büyük 
~Olda Fransız dehasının misli görül 
~erniş bir tazelikle cihanı hayran 
f ırakmasına intizar edilebilirdi. Za-
:r sonrası Fransa için yeni bir in
~ışaf merhalesi teşkil edecek deni
ebilirdi. 

Göze çarpan bu vaziyet acaJ:ı:>.. 
~tnumi Harpte Fransız sosyet~c:;j. 
llın çok kan kaybetmiş bir hastn 
"'iicut haline düşmüş olmasının bir 
lleticesi midir? Umumi Harbin Ce
laketıerini, ziyanlarını hesap ede!' -
~en cephelerde, hastanelerde hayat 

ruu feda eden en güzide gen~leri 
(Sonu 3 Üncü sayfada) 
Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Silcihlanma Yarışı 
İngiltere Ve Fransa Silahlanma
arına Yeniden Hız Veriyorlar 

.. 

fngiliz ordusuna mensup aıkerler talim esnasında 

Londra, 22 (A.A.) - Dün ak- Karada hava müdafaa. , v·-
şam Kardifte bir nutuk söyliyen batının İngiltere için bir majino 
Hoore Belisn, silfihlan:na progra- hattı mahiyetinde olduğunu ve 
mmın tesbit edılen zaman zarfın- müdafaa işlerinin ihtiyat ordusu 
da süratle ve fazla randımanla tarafından yapılacağını ;;;öyledik
atbiki için harp esnasındaki usule ten sonra nazır, buhran esna:ıında 
miıracaat ediimesi Hizını geldiğini bu sivil ordu efradının 24 :mat için 
kaydetmiştir. de hatta birçoklarının 12 saat için 

Bu usul, memleketin silah ve de vazifeleri başında bulunabile
cephnne ihtiyaçlarını diğer ihti- cekleri ispat edilmiş olduğunu ila 
yaçlarından üstün tutmaktan iba- ve eylemiştir. 
rettir. Fransa da milli müdafaa ima-

Hatip, bir cephane ııezarethıin latına hız veriyoı 

müessir ola'Jilme.si için siparişleri Paris, 22 (A.A.) - Nazırlar 
tevzi, iptidai maddelerin te\'ziini meclisi saat 9,30 da toplanmıştır. 
murakabe ve mütahassıs işçileri Müzakerelerden sonra neşredilen 
icap eden yerlere dağıtmak lıu:,;u- tebliğde ezcümle söyle denilmekte
sunda geniş salahiyet sahibi olma <lir. 
sı Iiizımgetdiğini tebarüz ettirmiş-
tir 

"Başvekil Daladiye. memleke 
(Sonu 3 Üncü sayfada) 

Rumen Kralı Londraya Gidiyor 
Prag, 22 (A.A.) - Sallhiyet

tar Çekoslo\·ak mahfellerinde ıöy, 
lendiğine gör&, Sovyet - Çekoslo 
vakya paktının feshedileceğine 

dair dola~an haberler asılsızdır. 
Sovyetler birliğinin Prai' elçi

si saat 11 de Şvalkovski ile görü
şecektir. Nezaketen yapılacak o· 
lan bu ziyaret hiç bir siyası ebem 
miyeti haiz olmıyacaktır. 
Lehler ve Slovakya meselesi 

Varşova, 22 (A.A.) - Hühtl· 
met mahf ellerinde Slovakyamn 
tam bir istiktale kavuşmağa çalı~· 
ması tazım geldiği kanaati izhar 
edilmektedir. Ekseriya hükums. 
tin noktai nazarına terceman olan 
muhafazakarların naşiri efkarı 
Czas gazetesi, "bundan başka bir 
çare3i bulunmadığını,. yazmakta
dır. 

Macar Slovak müzakereleri 
Prag, 22 (A.A.) - Slovak Po· 

pufüıt partisinin resmi gazetesi o
lan Slovak, .Macar - Slovak müza
kerelerine ayın 24 üncü pazartesi 
günü devam edileceğini zannetti-

•• ur 
Afgan ve Rumen 
kralları ~rasında 

çekilen teller 
Ankara, 22 (A.A.) - Af

ganistan kralının 15 B. teşrin 

doğum günü münasebetiyle 14 -
10 - !138 de reisicumhurumuz 
Atatiirk tarafından çekilen teb
rik telgrafile bu telgrafa 18-10 
- 938 de alman cevabi telgraf 
suretleri aşağıdadır: 

l\lajeste l\fohammed Zahir 
Han 

Afganistan Kralı 
Kahil 

Majestelerinin doğumları- ' 
ııın yıl dönümii münasebetiyle 
en derin tehriklerimle birlikte 
şahsi saadetleri \~ kardeş .Af
gan milletinin refahı hakkında-

Ki temennilerimin ka-bulünü rica 

K. Atatürk 
(Sonu 3 üncü aayfada) 

HER SABAH 

Siyaset ve insaf 

--~ ----

Rumen Kralı Karol 

ğini yazmaktadır. Slovak başveki
li Tissonun bu ı:azeteyi idare etti
fl malQmdur. 

Beneş Londrada 
Londra, 22 (A.A.) - Eski Çe 

koslovak rei~icumhuru Benes bu-

ng 
e 

• 

gün öğle üzeri Londraya gelmiş -
ir. 

Yakında, konferan, vermek ü
zere Chicago üniver"itesi tarafın
dan yapılan davet üzerine Ameri
kaya gidecektir. Lonrdayı ziyare
ti katfyen hususi mahiyettedir. 

Çekoslovak mahafüinden be
yan olunduğuna göre, Bene:;, Lon 
dradakf ikameti sırasında re..-:mi 
hiç bir temasta bulunmıyacaktır. 

Hatta, suitef ehhümlere meydan 
vermemek için İngiliz siyaset a , 
damlariyle görilşmiyecektir. 

Almanyaya serbest limım 
Bertin, 22 (A .• ~.) - Umumı

y&tle iyi haber alan alman mahafi 
!inden öğrenildiğine göre İtalyan 
Tiryeste ve Veııev yolu ile mal ge
müstemlekelerinden Alnıanyaya 

tirilmesinin inkişafı meselesi Al -
manya \'e İtalya arasında tetkik o 
lunacaktır. Şimall İtalyan liman
larından birinde Almanya için 
serbest mıntaka ihda:'ı dcrji~ o
lunacaktır. 

(Sonu 3 Üncü $ayfada) 

iler 
Kargaşalık Sükun ~uldu Şehrin 

Her iki Kapısı da Açıldı 

Filistinde Araplar tarafından yakılan l>ir Yahudi Sinagoktt 

Kudüs, 22 (A.A.) - Vaziyet
te husule gelen salah i.ızerine hü
kumet makamları yeni bir karga-

Filiatinde kan gövdeyi götürür, şalık çıkmadığı takdirde ateş sön
arzı mukaddea kocaman bir aal- dürme müddetini bııgun saat 16 

rar vermişlerdir. Şehrin eski kap. 
sında sıkı bir kontrol tesis edile· 
cektlr. Yalnız Ynfa ve Şam kapı
ları seyrü~efere açık bulunduru
lacaktır. 

hane manzaraaı arzederken "tah d:ın sabah saat 10 a indirmeğe ka (Sonu 3 üncü ıayfada) 
kikat kom~yonu" k~arını Iatfen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tebliğ cömertliğini gösteriyor. 
Çok geç kalan ve maalesef binler
ce auçıuz İntanın hayatı heder ol
duktan aonra ne!redilecek olan bu 
karar Filistinin taksimine mua
rızmıt··· 

Resmi daireJ,.rin muhte~em sa 

lonlarında, müdebdcb yetil çuha
lı masalar etrafmda sıralanmı' 

karınları tok, istikballeri sigorta
lı diplomatların verdikleri ve ve
recekleri kararların yüzlerce ve 
yüzlerce İnsanın canJariyle, mal
lariyle yakından alakadar olduk
larını tabii o diplomatiar da billr
ler. 

Ne diyelim? Allah onlara in
saf verain de hiç olmazsa Filistin-

de akan kan ve göz V&fı bir- an ev-
vel dinsin!.... A. C. 

Mm. Atina Tahkikatı 
----------

Dün beş Genç ·Kadın Daha 
Adliyede So guya Çekildiler 

= 
Genç kaclrn ticareti ve para ı memleket dışına c:ıkararak dodz 

kaçakçılığı yapnrnkl:~ suclu ve kaçakçılığı ppan lıu kadından 

mevkuf madam Atiııa hakkında lıa:;ıka diğer bazı kimseler daha 
yapılan tahkikat ilcl'lemekteclir. maznun sıfati.> le muddeiumumiJi. 

Tahkikat derinleştirildikçe ğe \'Crilm:şlerdir. 
maznunların hüviyeti bütiin çıp- Eieni, .. .\larika, Anasla:;iya, Ka 
!aklığı ile meydana çıkmakta ve tarya ve Roksani isimierindt> olan 
yeni yeni vak!llara tesadüf olun- bu heş kadm dün yapılan sorgula
maktadıl'. rını müteakip birinci sulh ceza ha 

30 senelik bir fuhuş havaü o- kimliğinin huzurunıta çıkarılmış-
lan ve bütün ka?..rncını gizlice (Sonu 3 üncü sayfada) 
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Ebülhüda Efendi babamm tenbi-

hi veçhile üç dört günde bir Şeyhli· 
lislam kapısına gidip işini kovalar 
ve oradan de. usulü ve adeti veçhile 

•... Bugün git yarın gel, daha. ce
vap gelmedi, birkaç gün daha. sab
rediniz. 

Gibi sudan ve baştan savma ce
vaplar alırdı. 

1 
taşlarına, merdivenbaşlarına çıka

rak talebenin heyecanını artıracak 
sözler söylüyorlar, talebe de hep 
bir ağızdan: 

.... İstemeyiz! Artık sabrımız kal 
maıiı, ö!Uriiz dönmeyiz! Diye hay
kırıyorlardı. 

Onlar aldıkları talimat mucibin
ce memleketi muskuflara satan 
Sadrazam Mahmut Nedim Bey ile 

ona uygun olan Şeyhülislam kezubi 
Hasan Fehmi Efendiyi istemiyorlar 
dı. 

Padişah Abdillıiziz bu vakayı an
cak o gün öğleden sonra haber al
dı. Sarayda bu hadiseden en evvel 

haber alan Valde Sultan idi. Büyük 

Yayım 
Teşkilatı --·· 

Ziraat V ckaleti bu isim altında 
bir teşkili t kuruyor 

Ziraat vekaleti; bugün faali
yet halinde bulunan enstitüler, IA
boratu\·.arlar, ıslah müesseseleri 
ve tecrübe ista•ronlarınııı elde 
ettikleri neticeleri köye kadar gij 
türmek için ayn ,-e hususi bir teş
kilat ihda'1nı kararlaştırmıştır. 

Bu yeni organizasyon; "ya
yını teşkilfltı" ismini taşıyacaktır. 
Ayrıca yeniden on ziraat mektebi f 
de kurulacaktır. 

İ§inin bu suretle bugünden yarı
na. kaldığını, uzanıp gittiğini gören 
ve daha de. belki aylarca uzıyaca • 
ğıru anlıyan Şe~'h, cebindeki para
sının suyunu ~ekmekte olduğunu 

görüyor, harçlıksız !<alıp dadığa 

düşmemek için bir çare düşünüyor
du. Babasından isteyip para getirt· 
mek te mümkün değildi, çünkü o da, 
ötekinin berikinin adaklan, hediye
leri, yardımları ile geçiniyordu. 

bir te1aş içinde, titriverek ko~mu ,. K h 1 b ··sterdi 
oğluna haber vermişti. Bu ha!l<'ı- iŞ ava arı aşgo 

O tarihlerde Nuruosmaniye caa
desinde, Mahmutpaşa caınü civarın 
da birkaç falcı ve Ufürükçü dükka· 
nı vardı. Bunların hepsi de halkın, 
bilhassa kadınların safdilliğinden 
bilistifade para kazanır ve bolluk 
içinde yaşarlardı .. 

den fevkalade merak ve endi~cye 

düşen, ne olduğunu anlamak i~' i
yen padişah başmabeyinci Mehmet 

Bir müddettenberi ~ehrimizde 
çok güzel geçen ha,·alar; e\'\·elki 
akşamdan itibaren birdenbire 
bozmuştur. 

Beyle başyaver Halil Paı<ayı göiıı-
dererek softalardan ne istl'dikleri- Dün sabah ve evvelki gece kı-

sa fasılalarla sürekli yağmur ynğ-ni, bu ayaklanmalarının ~ebrbi ne 
olduğunu sordıırdu. 

Mehmet beyle Ha.ili paşanın ca
mi avlusuna geldikleri ~alr'ı:n. etraf 
lanna toplanan softalar: 

mıştır. 

Yağmurlarla beraber hararet 
derece~i de düşmüştür. 1 

Termometre 8 dereceye ka
dar inmiş bulunmaktadır. 

• 

Her sen" 
"ta lebe tıramvayları,, 

işletilmelidir ! 

Be~iktaşta \'alde çe~mesin 
de spor sokdğında 9 numara
da oturan Bay Faruk Cemal 
yazıyor: 

"Mektepler açıldığı giinden 
bPri hiz çocuk babalarını yine 
bir üzüntü kapladı. Bu; tram
va,· derdidir! ... 

Yetişmiş bir genç kızım var. 
Kendisi İstanbul kız lisesinde 
okı;yor .. Her sahalı mektebe 
gitmek ye ak~aıııhrı eve dön
mek için kalabalık tramvay
larda •ıkııarak bir yer arama
ğa mecbur ka;ıyor ... 

Bunun gibi emsali genç ta
lebelerimiz de tramvaylarda 
eminim ki rahatsız 

dırlar. 

olmakta-

Bu vaziyete mani olmak ü-

Evrakları tasnif ediliyor 
.Ş~hrimizde açılmış olan imti

hana girenlerin evrakı da bugün
lerde tetkik ve tasnif olunacaktır. 

Muhtelif vekaletler hesabına 

Avrupaya gönderilecek olan tale

beler için maarif vekaletince açı
lan imtihanlara giren talebelerin 
imtihan evrakları tetkik ve tasnif 
olunmaktadır. 
~'VVV'.~ 

lhracatÇıların İtalyadaki parası 
Merkez bankasının ay başın

dan itibaren ihracatçılarımızııı 1-
ı 

' talyada ki alacaklarıııı da tes\'iye . 
1 ye başlşyacağı; dün piyasada şayi 
olmuştur. 

Bu, ihracat tacirlerimizi çok 
sevindirmiştir. 

İtalyada alacak olarak iki mil 
yon liraya yakın bir para bulun
maktadır. 

Yumurta pahalıla~. ı 
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ANKARA 

(Öğle neşriyatı tecrübe mahi 
yetinde olarak yeni stüdyoda yapı 
uacaktır.) 

Öğle netriyatı: 
Sa.at J 2,30 Müzik (Türkç• 

plak), 13 haberler, 13,15 müzi k 
(eğlenceli plıtk), H son 

Aktam ne,riyatı: 
Saat 18,30 ista,yon hakkınd• 

muhtelif lisanlarla izah&t ve mti· 
mik (senfonik plaklar), 19 konuş· 
ma, 19,15 müzik (ince saz faslı ). 

20 Riyaseticumhur bandosu (şef : 

İhsan Künçor) 
1 - L. El:ı.nkenburg: Marsch pi 

lotennıut. 

2-
Paderev•kl. 

Manııet de J. J. 

3 - W. Vırtcent Wallace o,·er· 
ture .Iaritana. 

4 - Andre Blcıch: Poeme symh 
onique au begufrıage. 

5 - E. Rameau: Rigodon da 
dardan us. 

6 - L. Grossman- Czardas: 
(der geist des Wojwoden). 

20,45 müzik (güzel .esler, plak) 
21 arapça söylev, 21,10 haberler, 
21,15 müzik (Türk eserleri), 21,45 
konuşma, 22 müzik (küçük orkC'· 
tra), 22,45 haberler, istasyon hak 
kında muhtelif lisanlarla izahat ve 
fstikliil marşı, 23 scın. 

Mahmutpaşadan bize gelip gider
ken, Nuruosmaniye caddesinden ge
çerken Şeyh bunları görüyordu. 

Kendisi için de bu işin, falcılığın pek 
uygun ve kolay olacağını düşi'.ren 
Ebülhüda o <"addede bir dükkiın tut 
muş, tstanbula geldiğindenberi c 'ıır 
duğu Sultan Odalarını bır:ı.karal;: o 
rada yatacaktı. 

•••• Biz velinimet padişahımızın 

en sadık ve fedakar kullarıyız. O· 
nun haberi ve emri olmad:ııı ınem

leketi Moskoflara satan, deı·ktin 

idaresini karmakarışık echp ıı.,r ta
rafında ihtiliıl ateşlerinin y,•lın sal . 

masını bıidi olan Sadrazam ile on.ın 
yardakçısı Şeyhiilislii.ım i.•tcmiyo • 

ruz. Çünkü bunlar padişah.• sadık 
değillerdir. Memlekete h; y: •l :t cd.:
yorlar. Gidip padişahımıza hu ctilc
ğimizi söyleyin. Bu devlet ve millet 
hainlerini başımızdan k9.ldıı·.<ın. E· 

Büyiikada ve Boğaziçinde he
nüz daha İstanbula ta~ınmamı~ 
olan göçler ele havaların' soğuma~ 
~ı ve yağmurlar üzerine ta:;ınma

zere "talebe tramvıı.yLarı,, nın 

her semtte ve bol olarak işletil 
mesini, \'e bu suretle biz çocuk 
babalarıııın üzüntüden kurta-

Son günlerde yumurta fiyatla
rı yükRelmekte devam etmekte • 
dir. Büyük sandık yumurta 26 li
raya çıkmış; evvelki giin 30 Ura
yı da bulmuştur. ~/'-A."'vl'\~ 

Bu dükkiir., Cağnloglundan Nuru
osıııaniye camiine giden caddede, 
Bezmi Alem Valde Sultan kız lise
sine dönen sokağın sağ köşesinde 

krzi dükkanına bitişik olan dük-

kiııı idi. Bugün numarası 43 tür ve 
kitapçı dükkanıdır. Ben mektebe gi 
dip gelirken ara sıra dükkanına uğ
rar ve her zaman orada, çoğu ka
dın olmak üzere birkaç müşteriye 

rastgelırdım. 

Şeyhefendi büyük zekası sayesin
de • bu iste zekanın çok tesiri var
dır · az zamanda epeyce müşteri 
edindi. tstanbulda Arap hoca diye 

şöhret kazandı. Hastalara okur, 
fala bakar, muska yazar, dargınla· 
rı barıştırır, hasretleri kavuşturur, 

sözün kısası o sanate ait her şeyi 

yapardı. Bu yiizden bir hayli para 
kazanır, güzel yer ve içer ve baba
sınaharçlık bile gönderirdi (1) 

Nuruosmaniye caddesinin kapalı 
fırın sırasındaki çeşmenin üzerinde 
Valde lisesine dönen köşenin sol ta
rafındaki 1 numaralı (2) evde o za 
man Sultan Abdülmecidin çırak çı
karılmış cariyelerinden bir saraylı 
hanım oturuyordu. 

Çok sofu, derviş meşrep, hürafa
ta inanır, ihtiyarca bir kadın olan 
bu hanım Arap hoca diye adı çıkan 
Ebiilhüda Efendinin kerametine ina 
.nan, evliyalı1ına iman eden en sa
dık ve temelli müşterilerinden biri 
idi.. Onun kılavuzluğu, propağan • ' 
dası sayesinde birçok saraylı ha • 
nımlar şeyhe mü~teri olmuşlar, dük 
kanına gelip gitmiye başlamışlar • 
dı. 

Bu halde günler, aylar geçiyor • 
du. Şeyh bir taraftan hocalık, bakı 
cılık yaparak kazandığı para ile gü 
zel güzel ge~iniyor, bir taraftan da 
Şeyhülislam kapısındaki Nakibüleş

raflık işini kovalıyordu. 

Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın ve 
fatından sonra Mithat Paşanın et
rafına toplanmış olan yeni Osman
lılar cemiyetinin (3) tertip e,vlediği 
hocalar ve medrııı;e talebesi ayak-

ğer si?. bizim bu istediğimizi padişa 
ha söylemezseniz biz kendimiz sara 
ya gidip arzederiz. 

Dediler. Bunun üzerine Mehmet 

Beyle Halil Paşa saraya döndüler, 
padişahın huzuruna çıkıp bu ayak
lanma sebebini, talebenin Sadraz:ım 
ile Şeyhülislamı istemecLklerini ha· 
ber verdiler. Bundan fena hal<le kı 
zan Hünkar, bu hadlerini bilme'. ~of 

ta parçalarının cezalandınlnıalan· 
nı, dağıtılmalarını istedi ise de ls
tanbuldaki bütün askerin Rumeli 
ve Bosna ihtilii.llerini bastırıııalr ıçin 
oralara gönderilmiş olduklarından 

binlerce silahlı softayı dağıtmıya, 

terbiye ve tedip etmiye yeti§Ccek 
kadar elde kuvvet yoktu. Yumuşak 
!ık yolunu tutarak onları dağıtmak, 

~a başlamışlardır. 

rılmamızı rica ediyoruz!,. 
Yeni Sabah: ::lfohtercm ka-

riimizin bu çok haklı talebini 
alakadarların naz:.rı dikakti . 
ne koyuyoruz. Trakyadan \'e cinrlarda n ge

len haberler; oralarda da hava-\ 
Jarın soJ'ıuduğunu haber vermek- '------------·-' 
tediı'. Ilalkanlarda bazı vübek T 
yerlere ise kar düşnıeğe • ba~la- ranı·ray 
mıştır. Şirketinin Borcu 

lsmail Miiştakın cenazesi 
Avrupacla vefat eden gazeteci 

arkadaşlardan Siirt mebu"u Bay 
İsmail Müştakııı cenazegi İs!anbu 
la getirilmiştir. Bugünkü pazar 

günü öğle namazı Teşvikiye cami 
inde kılındıktan sonr:ı merasimle 
kaldırılarak asri mezarlığa defne
dilecektir. 

Zir~a t Kongresi yaklaşiı 
Önümüzdeki ay içinde toplan

ması kararlaştırılan zira.at kong
resi hazırlıkları çok ilerlemiştir. 

Kongreyi Başvekil Cehil Ba
yarın açmaları çok muhtemeldir. 

Ziraat \' e kale ti; kongreye , 
yeniden açacağı 10 ziraat tec
rübe istasyonunun pr'>jelerini de 
verecektir. 

Bcşil ii:ışta b ir sinema çöktü 

Beşiktaşta evvelki aham feci 

Elektrik i.~lrri umum müdür-
lüğünün tranway şirketinilen mat 
liibu olan üçyüz lıin liranın hac . 
zen tahsili için icraya nı üracaat e 
dilmiş ve şirket binalarına p!iin
ton dairelerine verilen cereyanı 

da kesilmişti. İcra v.ııoıtasiyle ya 
pılan tebligata şirket tarafından 

Hrilen cevap Üsküdar tarnıvay

larından olan alacağının bu borca 
mahsup tutulması mesalincle oldu
ğundan alcktrik işleri umum mü
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Konkur hipikler 
Sipahi ocağında geçen hafta

danberi yapılmakta olan Konkur 
hipikler. havaların müsaadesizli
ği clolayısiyle bu hafta tehir edil
mi~tir. 

tehlikeyi sa wştıırmaktan başka ça 
re olmadığını gören ve anlıyan Pa- · ·.ıBEL'EDİYEDE,.',. 

) ...... -.. . " . "' ~ . "' bir netice Yermesi çok muhtemel 
dişah başmabeyinci ile ser yaveri, olan bir •inema çökmesi olmuştur. 
suay erkanından daha birkaç kişi Beşiktaşta K<iyiçindeki Suat F otoğrafcılar arasında 
yi asilerin yanına gönderdi. Bunlar Park sinemasının çatısı birdenbi- tasnif isteniyor 
süratle gittiler, dağılmaları için pa- re çökmüş · Nezahet, Adalet, 

N . Şehrimizde çalışan fotoğrafçı-
dişahın emirlerini götiirüp vaitlerini ecmettın isimlerinde üç çocuk !ar belediyeye müracaat ederek 
bildirdiler. Fakat talebe söz dinle • çöküntünün altında kalarak vıı-. bazı ticaret erbabının olduğu gi-
miyor, dağılıp yerlerine gitmiyor, 
istediklerini yaptırmak için ayak 
diriyorlardı. 

(Sonu var) 

ralanmışlar \'e tedavi altına alııı-
mışlardır. Diğer hazır bulunanlar bi kendilerinin de sınıflara ayrıl-
k 

malarını istemişlerdir. 
açı~rnışlar ve korkmu~lnrdır. 

Belediye, bu miiracaati tetkik 
Dün hadise mahallinde müd- etmektedir. 

deiumumilik tarafıııdan icap eden 
(1) - Flcılık sanati diiııyaııııı f ---tahkikat yapılmıshr. ki arkada b' b' · • ] d 

hel' tarafta; hıı..ıısiyle Aı•ı ııpa t'e • Ş ır ırını yara a ı 
Am.eıikıuirı bııgün bile bir hayli "Tedbirsizlik,, yüzünden bu Rayazıtta Emiırpaşa sokağııı-

vakaya sebebiyet veren sineına sa da bakırcı çırağı Osm:rn ile arka
mfışled bulur. Ve çok kazııç frmin 

hibinin wçlu oldug"u k"naatı'ne da•ı' ısma·ı k t · 1 -eda. Gazeteleı-de 'lünları, reklcimla " ·7 • 
1 avg·-1 e nıış er ve bi-

rı oöriilür. varıtlarda.~ kendisinin muhakeme- ribirlerini yaralamışlardır. Her 
ye ev ııııe lüzum görülmüştür. ikisi de yakalanmıştır. 

(2) Bu numara mezkur eı•ilı bıı ..........,.._ _ _________________ ~----...:..--~--
g!hıkii numara . .ulır. 

(S) O zaman !stanb11lda cemi-. . 
yetın niifuzlıt erkanı Xaınık Ke-
'1WI, şrrir Ziya, Ebıızziya Tevfik, 
eı-kaf ketclıesiııden Aksaraylı Azi:, 
mııharir Agtih ve Sait beylerle Fi
Wıeli Ahmet paşa, kadwsker Şirı•a
n! zade Ahmet Huliiri, Basiı'etri A
li efendiler ve Fatih zaptıye alay be 
yi dııyım Kerinı bey idiler. Babam 
dn onlardan idi. Cemiyet erkanı

nın toplantı yeri Okçular başında 

Satafinı efendi kıraathanesinin ar
ka tarafındaki oda olup Namık Ke
mal ve Ziya beylP,rle Şirvanı Ah 
met Hulfisi efendi ara., ıra Taı•şan 
başındaki lifi/hat paşa konar]ıııa da 
giderlerdi. 

Tırabzonda intihabat Neticelendi 

Perakende yumurta fiyatları 

da 50 paradan 70 paraya çıkmış 
bulunmaktadır. 
~~ 

EROiNCi 
D · n de bir kişi yakalandı 
Üsküdarda Toygarda kesme 

sokağıııda 14 numarada oturan 
Salahattin dün emniyet müdür

lüğü kaçakçılık şubesi memurla
rı tarafından yakalanmış ye üze
rinde 5 paket eroin bulunmuş

tur. 
Tramvay yolda n çıktı 

Vatman mustafanın idaresin
deki 209 numaralı trnmvay ev
velki akşam Sirkeciden geçmekte 

olnn vatman alinin idaresindeki 
548 numaralı tramvaya makasda 
çarptıktan sonra yoldan çıkmış

tır. 

Bu yüzden tramvaylar yarım 

saat kadar işliyememişlerdir. 

O tomobil altında b ir çocnk 

yaralandı 
Şoför Hüseyin Avninin idare

sindeki 3785 numaralı kamyon, 
dün, Ortaköyden geçmekte iken 

ani olarak karşmııa çıkan 13 ya
şında Remzi oğlu Zebur namında 
bir çocuğa çarparak başından ya
ralamıştır. 

Topkapıda iki otobüs çarpıştı 
Evvelki akşam şehrimizden 

Çatalcaya gitmekte olan şoför 

Muradın idaresindeki 17 numara 
lı otobüs ile o sıralarda Çatalca • 

dan gelmekte olan şoför Necdetin 
idaresindeki 15 numaralı otobüs; 

Topkapı haricinde çarpışmışlar

dır. Neticede her iki otobüs te ha 
•ara uğramıştır. 

Nüfusça bir zayiat yoktur. 

Kamyon çırparak yaralandı 
Şoför Yusufun idaresindeki 25 

numaralı kamyon, diin Şişhane

den geçmekte iken İsmail ismin

de birine çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. 

Köprüdeki otomobil kazaları 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

2829 numaralı otomobil evvelki 
akşam köprüden geçmekte iken 
henüz Boludan gelmi~ olan Emin 

oğlu Hasan isminde lıir tüccara 
çarparak sol bacağını kırmıştır. 

Hasan; Cerahpaşa hastahane
sine kaldırılarak tedavi altına a

lınmış ve şoför l\Iustafa da yakala 
narak tahkikata başlanılmıştır. 

Ne Pişireyim? ] 
PAZAR 

PEYNİRLİ TİRİT 
SAHA~ KÜLBASTISI 

Zeytinyağlı yaprak dolması 
KAV UN 

Peynirli Tirid 
Birkaç iri soğonı bir tencere· 

ye çentip bir kaşık sade yagla 
pembeleşinciye kadar çeyırınıı. 

Son kifayet edecek kadar yağ h 

et suyundan ilave edip kaynalı -
nız. Diğer taraftan ekmeği ince in 
ce dilip fırından geçirdikten son· 
ra çukurca geniş bir • tabağa bir 
sıra döşeyip üzerine rendelenmi~ 
kaşar ve yahut kars peyniri ser
piniz . Bunun üzerine tekrar bir 
sıra ekmek ve üzerine gene pc)"· 
nir serpınız . Tabak doluncaya 
kadar hu suretle tertip edip ten· 
cerede kaynıyan matbuhu üzeri· 
ne dökünüz. Jlfümkünse beş da· 
kike. kadar fırında tuttuktan son· 
ra sofraya veriniz. 

ihtar - Bir kap içinde 2 yu· 
murtayı bir.az su ve biraz da ren· 
delenmiş kaşar ve yah;ıt Kars pe)' 
niri ile iyice halledip tiride ren· 
del enmiş peyniri serptikten sonra 
üze rine bu mahlütu döker ve ikin· 
el sıra ekmeği ancak bundan son
ra döşerseniz tirit daha nefis olur. 

MAHKEMELERDE :;, .. . . . .,..; 

KADINA TECAVÜZ 
Eden bir zorba tevkif edil-:li 

Mestan isminde bir adam ev 
velki gece Suıtanahmette oturan 
Fatma ismindeki kad::ııı taarruz 
etmiş ve mütecll\·iz yakalanarak 
asliye dördüncü ceza mahkeme 'n 
de sorgusu yapılarak tcı•kif edJ .. 
miştir. 

Parayı çalarken tutuldu 
Bilal isminde bir hır"1z dUn a 

şam cürmü meşhut muhakemesi 
ne teslim olunmuştur . 

Bilal; yeni selıze ve mey\'e ha 
!inde tüccar bay Şerifin yazıhan 
sine anahtar uydurmak suretiyl 
girmek ve oradan para çalmak i~ 
temiştir. 

Fakat kendi•ı bckç'1er tarafın 
dan görülerek suç ü•tü ya blan 
mıştır. Muhakeme Bilalin tevki 
fine karar vermi~tir. 

Ahm ed Emin Yalmanın 

muh akemesi 

lanması 1293 (1877) senesi nisanı
nııı 27 inci çarşamba günü sabahle
yin Fatih camii avlusunda birkaç 
bin softanın toplanması ile başladı. 
Bu hareket bir iki saat sonra tstan 
bulun bütün medreselerine sirayet 
etmiş, Süleyınaniye, Beyazıt, Aya
sofya, Sultanahmet camileri avlu
larında binlerce sarıkWar toplanmış 
tı. Bu ayaklanmanın asıl merkezi 
Fatih idi. Fatih ders hocalarından 
birkaç zat ta bu harekete iştirak 

eylediklerinden orada toplanan ta
lebe üç dört bini geçiyordu. Caıniin 
avlusunda Kazaskeri Şirvani zade 
Ahmet Huliısi Efendi ve bazı hcca
lar, Namık Kemal ve Ziya (4) B y
ler dolaşıyor, ikide birde muJa.lla j 

(4) Meşhur hqr.a.bal adlı seçme 
şiirleı· kitabının ve omm tercih ve 
terkip bendleri sahibi Ş~iı· Zıya pa
şııdan. Zafernaıııe adlı uer de oııu11 
iur. 

Trabzon (Husust} - Halk bele diye intihabına büyük 
göstermiş ve Parti namzetleri müttefikan seçilmişlerdir. 

ğım resim sayın valimizi r eyrini ve r irken göstermektedir. 

bir alak.l 

Gönderdi-

* Şoför Abdurrahmanııı ida
resindeki 2948 numaralı otomobil 
köprüden geçmekte iken Şevki is

minde birisine çarparak muhtelif 
yerlerinden yarafamlştır. 

Şevki tedavi altına alınmış ve 
şoför yakalanarak hakkında tah
kikata başlanmıştır. 

Evvelce karara bağlıınmı 

iken temyiz tarafır.dan nakzedi 
len Ahmet Emin Yalman aleyhi 
ne açılan dava dün yeniden rüye 
olundu. Yapılan duru•ma neti 
cesinde Sabri Salıme t~bligat y 
pılmasına karar veriler ek malık 
me 27 teşrinievve l saat on bir 
bırakıldı. 
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23 TEŞRINlEVVEL t9;sı, YEllf ISABAH 

iyor! 
-~---~~~~~~ 

Tokyo, 22 (A.A.) - Domei a- le :beraber bu tehlikenin İngiliz 
l'ansı bildiri.ror: r menfaatlerini tehdit eden tehlike-

1\f crkezi Çin cephesinden atı- den daha az olduğu kaydedilmek-
~an haberle-re göre, Çfn müd. fa tedir. 
l attz, Uanken'ın takriben 100 ki Şimdiden Amerikan diploma -
ornetre şimalinde ve Yangt~e u - tik mahfellerinde Hong - Kongun 
zun1 ğunda yapılmıştır. ikinci bir Şanghan oldcağı söylen 
h Bir milyon Çinii dağımk b-r mekte ve btt şehrin daha ziyade 

a:Ide Mnnken i tikametlnde ric11t dahile bağlı olan tical'etinin söne
etnıektedir. ceği tahmin edilmektedir. .Japon
d !okyo, 22 (A.A.) - Tokyo- lar Şanghayda go::;terdikleri faa-
akı müşahitlerin zannettfğfne go fiyetin çerçeve ini aşmadıkları ve 

re Çin - Japon ihtilafı Hankeeu- ııçıkkapı siyaseti neticesinde Ame 
:un zaptı takdirinde yeniden mil- rikalılara verilen imtiyazlara ri
?ıı~~eke ümitleri doğurabilecek+-:r. ayet ettikleri takdirde Amerika -

uznkereler esna.,rnda Japonva- nın diplomatik bır müdahalede bu 
:ın şu taleplerde bulunması muI1- lunacağı zannedilmemektetedir. 
erneldir: 

Japonlar lki Şehir Do.ha 
. 1 - Şimali, vasati ve cenubi t al E tiler 

Çınin Politfka sahasından mare~aı 
Çan - Kay - Çekin kati sur u
ZakJn~tırJ!ması, 

2 - MoskQvn ile al:ika.rı kc-
~erek Tokl·o ile te riki me ·aid" bu 
un~cak olan yeni bir Çin hüku
ınetınin \•e yeni bir kuomingtangm 
temellerinin kurulması 

1 • 

3 - Yeni hiikfimetle harp tn.z 
ıninatı istemiyen ,.e istikbal -ıe J a
Pon kıtalarının geri alm:ıcaiJ.lnı 

Tokyo, 2° ( \..A.) - Resmen 
bildirildiğine gore Hankovun 40 
kilometre şaııkmda Yangtse nelu·i
ııin cenubunda bulunan Açeng Ja
p,on kuvvetlel'i tarafından tama -
mile işgal olunmuştw·. 

Yangtsenin yine cenubunda 
lli:mkovun 6() kilometre cenubu! 
şarkisinde bulunan Tayehin de iş
gal olduğunu re;:;m~n bildirilmek-' 
edir. Vad d o• 

e en mutedil muahedeler im- Japonların Yürüy\4; Sürati 
zası. 

Hayret Uyanıdırdı I 
Söylendiğine göre askeri ha- Hankong, 22 (A.A.) - Japon 

re~at, zaptedilen mıntakala..'"I!l te ıarın Kanton uzerine yüriiyiişl~ 
lllızlenmesiııe belki de. Çiııin uzak gösterdikleri süFat itib rile hay -
~ı;takalarında Çan - Kay Çek ta 1 ret uyanclırmıştır.. Japonlar dokuz 
k ından yapılac:ık muk:ıwenıe""e günde 200 ltHom tre ilerlemi~ler -
8· . . 'e: rı gon .en m dir. Kantona gil'en Japon ordusu-arşı tedip kuv • tı · ·· d ·ı \ 
ıne ınh1sar edeecktir. 

A. • ._ nun mevcuda 30 bin ve motörlü 
ıner.ın:anın ademe müdahale 

şartları 
kıtaattan mürekkeptir. Çin ku -
mandanhğı bütün hiikOmet daire-

t Ynşington, 22 (A.A.) - Kan- leriı~i, e;:;isatı ve ki)priileıi tahrip! 
onun Japonlar tarnfındnn zaptı etmış ve ikinci derecedeki bina -

bu mrntakadaki Amerikan ..... en- ı d t 
f .. " nr a n eşe verilmiş ve öyle rekil-
aatıcri için tehlikeli nddediln ek- rniştir. :.' 

Mısır Ordusu j i.a la 
Takviye Ediliyor Yarışı 

a 

Kahire, 22 (A.A.) - Ro\ t •J!ıl (Bnt tarafı 1 incı sayfada) 
ajansının muhabiri bildiri;} or =· tin ikfııqadi ve mali \•aziyeti hak-

r.eJecek seneler zarfında ordu kı.!ıda izahatta h ıkınmuş ve kn:
k.uvvetıeri mühim miktarda art- rarnamele.rle tat ik edilecek olan 
~·ııacaktır. Oı-du rne\·cudu 100 kalkınma plitm hakkırda wnunıi 
b n k" • ışıye çıkarılacak ve 1 mo- malCımat vermi tiu. Hariciy·e na-1 
dern tayyare ile teçh"z edilecektir zırı Bone, yuk ek diplomatik me
k Öğ~·enildiğine göre Mısır ha- ınuril etlere ):apıla-cak tayinlerin 
ümctı yakında Habeşi tanın !tal lı tesini rnecli e ta dik ettirmiştir. 

:Va tarafından zaptını tanıyacak Ljste, al!ikadar memleketlerin mu 
\re Ad· ısababaya b'u kon~olos gon vafakat cevap'n ı g t :ildeıı sonra 
~recektir. Sös lendiğinc gore ne, red "lecektir. Bone, harici vazi ı 
.halya da Kılıti klise i hakkındaki yet hakkında izahat \ ermistir. İs, 
ı t'J" . . 
b" 1 afı Mısırın arzu una muvafık nazırı, Pomare'in teklifi üzerine 

ıı· Şekilde hail decektir. meclis, milli müclaf aanın nefine 0 
• Roma, 22 (A.A.) - Yarı re>;- lnrak hilkiimet tar fından emre

lllı muharrir Vingino Gayda, Gior- dilen fazla me~ai saatleri hakkın
~ale d'ltaliada Frrmsanrn ve İngil- daki talimat yerine getirilmed:ği 

1 
erenin yeni silahlanma program- takdirde derhal cezai ahkamın 
aı·ından bahsederek ezcümle di- tatbik edilme ine karar vermiş-

Yor kı· .· t· ır.,, 
t "İtalya dahi, bpkı Alm:ınya ve Fazla mesai hakkmdaki tali-
SJ>anya gibi, Fransa bilha~a ha- mat tatbik edilmediği takdirde ce 
~alarda silahlanmasına kant ız zai ahkımın tatbikine karar 'l'er-
:11.al · · . amıız. Fransnnın ve lngiltere - melde hükumet milli müdafaa i-
rı~n l\föuihte mülhem olduğu rih- 1 malat.ına hız vermek hususundaki 
11~Yetc tamamile aykırıdır. Bu )·e· zmini g .. term~ktedir. 
~ık silah y-.ır.şının mesuliyeti, Ame
le ada rlahil olmak üzere tam nıi 

demokra ilere nittii'. 

So~!~! .. :J 11~!~~!!~ 
Londra, 22 (A:.A.) - Kral :Ka 

roı~ t un 15 ten li8 sonte~rine lc.a1llir 
r;ndrayı ziyaret etm~si hakkında 
" ltiliz hükQmdarları tarafından 

lngilizler Kudüsü 
Yeniden Zabtetti ler 

(Bat tarafı l inci sayfada) 
Paris, 22 ( .A.) - - Hayas -

Fransanın Suriye fevkalade ko _ 
miserliğinde değişiklik olacağı ve 
d melin yerin.? Fransanın eski 
Viyana elçi i Pu .. unun tayin edile
ceği fuıbe.r alın ı ır. 

(Baştarafı 1 inci snyraaa} 
hatırlamak icap eder. Harbin bir 
ıstıfa teşkil ettiğini söylerler. Fa
kat bu daha. zfyade aksine, tersine, 
fenaya doğru bir ıstifadır. Harpte 
vefat eden dcizler, mutaassıplar, 

tedbirsizler, işe yaramazlar değil -
dir. En sıcak bil' vatanperverlik 
mtrhassalnsilc coşan, kabiliyetli, a
zimli, enerjik gençler harp mabu
dunun en çok hoşlandığı kurban -
lardır 

Fransa harpte işte istikbalinin 
en büyUk garantisi olan bu güzide 
gençliği kaybetti. Sosyetenin saf
ları arasında büyük ve korkunç bir 
boşluk hasıl oldu. Harp soması dev 
rinde inkişafına şahit olduğumuz 

hodgiim ve maddiyetperest düşün
celer bir memleketin manevi terak-

kisine yardım ed cck amiller arasına 
hiçbir zaman giremezler. Onun için 
Jnrbin musibeti rine, fedakarlık -
lanna en çok göğüs geren Fransa· 
nm harpten tevellüt etme bir zararı 
olan bu manevi felaketten en bU -
yilk nisbette muztarip olduğuna 
hükmedilebilir. Harp sonrası Fran
sada göze çarpan sönük vaziyet ka
rışık ve kararsız siyaset bir derece
ye kadar bu suretle izah olunabilir. 

Son defalar Fransamn bu hali 
bütlin büt.i:in göze çarpıyordu. Çe. 
kos:lovakya meselesinin kan dökül
miye meydan kalmadan halledilme
si bütün cih nd umumi bir mem
mıniyct te\dit etmekle beraber 
Foınsanın harici siyasetine dikkati 
cclbetmek.ten de hali kalmadı. Fran 
sa Avrupa politikasıııda çok büyük 
bir funil olmak rolünü kaybetti mi ? 
En büyük, en üstün amil tabirini 
kullanmıyoruz. Çünkü realite böyle 
bir şeye imkan vermez. Fakat Fran 
sanın Avrupa politikasında 'büyük 
devletler arasında ihmali kabil ikin 
ci derecede bir devlet mevkiine dtlş 
mesi akla sığacak bir şey değildir. 

Fransız milletinin yüksek kabili
yetinden şüphe cdılemez. Yine asır
ların imtihanından geçmiş bir haki
kattir. Fnkat her milletin tarihinde 
bazı devreler olur ki, onun fıtri im
kanları o dakikanın icaplarını kar
şılıyacak büyük şahsiyetlerin fika
danı yüı;Jnden kendilerini göstere
mezler. işte Fransa böyle muvakkat 
bir küsuf devresi geçiriyor. 

Fransız vatandaşları, Fransız si-
yasileri, li'ransız mütefekkirleri mem 
leketlcrinin hariçte tevlit ettiği bu 
intiba- üzerinde ciddiyetle düşünecek 

bir mevkidedirler. Fransayı bugün 
böyle bir mevkie düşüren sebepler 
onun dahili siyasetinden ileri geli
yor. Bu siyaset mütemevviçtir, ira
desizdir. 

Fraıısada totaliter ve mütahak
kim bir sağ taraf devleti teessüs e
deınez. Fakat Fransa sol taraf bir 
diktatöı lüğü de çekemez. Fransa
nm milli ve ırki dehası, tarihi an' -
anesi ve şerefi hiçbir zaman sönmez 
büyük inkılabı ona siyasetinin ebe
di hatlaırını çizmişhir. Fransa, bütün 
cihanda sulh ve sükuna ve milletleı 
arası uzlaşmaya taraftar büyilk bir 
milli hakimiyet memleketi olmak 
için yaratılmışbr. Milliyetler prensi 
bini dünyaya neşreden Fransa em· 
peryalizm yapamaz. Hürriyeti kenai 
ne şıar ol rak kabul eden Fransa 
harp taraftan olamaz. Fakat inkı
labının yüksek prensiplerine sami
miyetle sadık olan Fransa artık dev 
Jetler arası munasebetlerde düşman 
lık his! rine yer vermemiye, bütün 
politikaL prensiplerini buna göre de· 
~tirmiye, siyasetine kuvvetli bir 
dümen darbcsile yeni bir istikamet 
vermiye muhtaçtır. Bunu yapabile
cek bir devlet adamı? Fransada ek
sik ol:ın i~te budw:. 

Jiiise):iıı Oahid Yalçın 
Ukul>ulan daveti kabul ettiği res :en bildirilmektedir. Veliahd Kudü , 22 (A.A.) _ Etiki Ku- ============-======:::::=::::::::=:: 

düs h:rinin temizlenmesi ilerle _ Budapeştede Bir Komünistlik 
Ynhati e na ında Krala refalfat 

edecekt· ır. 

Çekoslevakyada d'emiryolu 
koridoru 

d :Breslau, 22 (A.A.) - Breslau 
d eıniryoUan müdüriyeti tarafın• 
lr an neşredilen biı- tebliğe gore ~·a 
,. ında:, Breslav ile viyana arasın
\ta d v 'l' ogru sef erfor yapılacnktır. 

"=~nler Breslav - Glatz - llitien
t de - Brnn hattı üzerinden işli 
t ecek ve Çekoslovak arazisinden 
lt eç?ccktir. Bu hafta denıiryolu l 
Otıdoru,, isnıi verilecektir. 1 

tilmiş olan fugıli.z. kuvT:etleri şimdi Merkezi Basıldı 
gayretlerini Yaf, mıntakasındn Bud pe:rte, 22 (A.A.) - Dün 
temerküz ettirmi !erdir. rnkşam bir komünist propaganda 

t~y nn hareketi rei terinden alı- merk~ m ~dana çıkarılmıştır. 
nan nrarnmat.n göre, Ara:p davası 1 Yapılan ara tırm:ı esnasında risa
lelıine esaslı vnadlerde bulunma _I leler p.ı.ropaganda malzemesi bu -
dı:kcaı. nıuknvc ece dt?vam o:unaJ lunmuştur. On iki kişi tevkif edil
caıktır. Filistin meselesinin halli i-1 miştir. 
çin Londrada başlıyn.n müzakere- Yunanistan B3Ş Rahibi öldü 
ler ümitleı:r u~'tlnctırmakta ise de Atina, 22 (A.A.) - Atina baş 
me ul Arap rei len mü lıet ga - piskoposu ve Yunanistan baş ra
rantiler elde. etnıadikçe 1~36 daki hibi Mon"enyör Triso. tomos ,kısa 
gibi: silahlan ellerinden ~a - bir hastahktan sonra saat 9,30 da 
mak azmi.rıdedfrta.ı:.. vefat .etmistir. 

• 1 

Dün beş 
Adliyede 

Genç Ka 
Sorguya 

n Daha 
Çekildiler 

Afgan ve ume 
Kralları arasında 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 
}ardır. Beı kadın da hakimin lıu
zurunda her şeyi inkir etm~ler 

ve: 
- Bizim bir şeyden haberimiz 

yok ... demişlerdir. 
Sorgularını mnteaikp bunla

rın tevkifine lüzum görülmemiş -
tir. 

Maznunlard n Ana tasiya 
Zizi de her tarafta aranmaktadır. 

Elebaşı l\1ndam Atin.anın kızı 
olan bu genç kadının biri"Yunan,, 
ve diğeri "Türk,ı olmak üzere 
iki nüfus kiiğıd:ı ve iki pasaport 
kullandığı, yani iki tabiyetli oldu
ğu da hayretle görülmüştür. 

Zizinin Kumbo.ıro u Madam E
leninin sık sık Yonanistana gide -
rek gizlice para kaçırdığı ve hattA 
birkaç sene e\'Vel; "Altm kaçak
çılığı,, cürmiyl~ ihtisas muhake
mesince mahkOnı edildiği antaşıl

mL5tır. 
Madam Atinanın evinde yapı

lan aramada paraya tesadüf edil
memiş, yalnız mücevherler bulun-. 
muştur. Ayrıc.a ev-de bazı mek
tuplaı·, şifreli yazılar v&- icabmda 
eYine çağırabileceği genç kadın 
ve kızların isim ve adreslerini ih
tiva eden bir defter bulın1mu~tur. 

Bu defterde altmıştan :fax.la 
isim Ye adres tesbit edilmiştir. 

Bunların bazılıırı evlidir. Bir 
kısmının yaşlal'ı ise 15 ten hile 
küçüktür. 

Ev; dün kap. tılmış kapısına 

Inrmızı müh!ir vurulmuştur. 
Madam Atinanm genç kızları, 

evinde gizlice sermaye olarak kul 
landı ktan sonra 'bunlardan çok 
güzellerini Suriye, !\!ısır ve sair 
ecnebi memleketlere artist veya 
başka namla göndererek fuhşa 
teşvik ettiği gibi Yunaııi-tandan 
ve diğer bazı şehirlerden buraya 
gizli sermayeler getirdiği de (j'ğ
reni1miştir. Gayri meşru kazancı
ni nakit halinde buradan harice 
kaçırmanın güçlüğünü güren bu 
kadın, muavinleri ve kızı vasrta
~iyle sarraflardan ve kuyumcubr
dan zinet altını ve zinet eşyası 

toplamağa lıa~ladığı anla~ılmış 
ve bunlardan 20 t.nne kıymetli al
tm bilezik ele geçirilmi~tir. 

}{endi-sine ~·üksek fiyatla altın 
eşya satan kuyumcuların - kanu 
nen bütün satışlarını deftere yaz
mağa mec.bur oldukları ha1de -
bu mecburiyete riayet etmedikleri 
veya sahte isim kullandıkları da 
belli olduğundan bunlar hakkında 
da takibata ba.şlanılmı br. 

Madam Atinauın Yun:ınistnn
da beş parça cmHiki Ye yunan ban 
kalarında da parası olduğu; bnn
la.rı bura<laki gayıi meşru ka
zancı ile kmiiı ettiği, bir kısım 

parasını da Trans:fercilik ~ttretiyle 
kaçırdığı da belli olmuştur. 

Ke11disinin bazı s-arraflarla \·e 
ezcümle; firar etmiş olan suraf 
Naumla müştereken şebeke halin
de altın kaçakçılığı yaptığı nnla
ş.lmıştır. 

Madam Atina ile cürüm ortak
ları uzun çalışma ve takiplerden 
sonra bu işi meydana çıkaran güm 
rük muhafaza te~kilalı İstanbul 
tahkik ve tetkik biiro u şefi Bay 
Süleyman Bonnöval ile diğer me
murlnı:a maddi ve mane\·i menfa
atler teminine yeltenruişler:-ıe de 
kendilerinin vazife ve memleket 
aşkı, sağlam seciyeleri karşısmda 
çirkin hi.i\'İyetlerinin meydana 
ç.ıkmasını önliyememişlerdir. 

Bay Süleyman Boıınö\•al tah
kikat ve takibatı hakkrnda adliye 
ye de izahat vermiştir. 

Bu hususta gazetemiz namına 
Madam Atina hakkında muharrir 
arkadaşımızın ayrıca yaptığı hu -
susi tahkikatı da okuyucularımıza 
veriyornz: 

Beyoğlu, binbir e rarı, binbir 
faciayı ve sayısız ıztırapları ve 
ahlak düşkilnliiklerini koynmıda 
saklıyan bir gilnah beldesidir. 
Bcyı}ğlunun rakı ve balık kokan 
sokıaklarında, her melaneti, her 
rezaleti yapacak, sefil ruhlu in
sanlar ynşar. Kumarhanelez Yar
dır ki, hile ile bir takını zavallıla
rın paraları oralarda deve olur. 
:fulnclevu evleri vardır ki, en ma -
snm zavallıların namuslarını ber-

bat etmek ve. ~aralı kimselere peş Çekilen teller 
keş çekmek ıçın kw·ulmuş nman-ı 
sız birer ök edir. (88Jta:rafı 1 Uıci ıayfada) 

Bu ökseyi kuranlardan birfai Ek 1 K At t- k 
d d l k d .. . k k • se aı1s . n ur -e ran evucu u ve o\•ız aça -

Türki~·e Cumhur Ba,!';'"anı 
çılığı uçundan dolayı müddein- " n. 

An Kara mllikçe te\·kif edilen nGüzel Ati-
Dogv um '.\ ıl dönümüm dola-

na,. adiyle şöhret kazanan madam -
Atin.adtr. yı ile olan nazikane tebriklerin-

Meselenin adli ~amhasından 

sonr biraz da madam Atinnnın 
mazisinden bahsedelim: 

Binbir gece masallarının horo
zu gföi, haJ atının her safhasında 
binbir dalaverı>li işler yumnrtlı -
yan 1\-fadam Atina, balıkçı Tata\•
lalı Muno?un kızdır. Gençliğin -
de, Tntndada birçok gönülleri ya
kan Atina, ruhunun lukse ve zev
ke olan iştihasını, ne babnsmm 
balıkçılıkla, ne de anasının ça
masır yıkamakla knz .. ndığı para 
ile tatmin edemediği için, başın -
dan. ge~en bir kur knzasındnn 
sonra işi yosmalığa dokmü , Altın 
bakkalda bir randevu evinde her-
kesin kndını olmuştur. 

Bundan sonra güzelliği, rüz
gii.rlarm önün& katılm1ş bayraklar 
gibi ytlvnrlana yuvarlana bütün 
zevk ve eğlence alemlerini sar
mış, nihayet yağçı Niko adında 
birinin metresi olmuştur. 

Bundan sonra, madam Atiııayı 

Beyoğluncla, Kiıçfik parmak kapı-
daAnilrn ad"yle maruf Beykozlu 

l\Iarinin umumi evinde görürüz. 
Bu hayatta ancak iki üç yıl kal
ımş, bundan sonra, hep başlı başı
na gizfi e\•ler işletmiştir. 

Aniknııın evinde iken, Abdül
hamidin d:ımatlnrından i\urettin 
p:ı~a gazel Atiırnyı sevmişti. Da

den dolayı el\~lansmıza teşek -
kür ederek şahsi saadetleri ve 
kardeş \e dost milletin refahı 
hakkmclnki en s.amımi temenni-
lcrimi arzeylerim. 

Afgani tan Kr.ah 
Mohammed Zahir 

Ankara, 22 (A.A.) - Ro
manya Kralının 16 B. tesrin d -
ğum günü müna ebetiyle 15 -
10 - 938 tarihinde Reisicumhn -
rumuz Atatürk tarniından çe
kilen tebrik telgrafile 16 - 10 -
938 de alınan cevabi lehrraf u
retleri asağıdadır: 

Maje.,te Karol ll 
Romanya Kralı 

Blıkı-eş 

.\Iajesteleriniıı doğum yıl 

dönümü müna cbeti.rlc, en sa
mimi tebriklerimle birlikte F.ah
si saadetleri ve miittefi.k ve do:st 
Romanynnın refahı için olan ha 
raretli tcmennilerimin kabulü
nii rica ederim. 

K. Atntürl 
l.:'oroııı Uatürk 

Ankara 
GM"ek şah~ım ve gerek meml("

ketim için ol,rn temennilerin
den dolayı elrs"Ian larma çok 
samimi bir surette te~ekkür e'le 
rim. 

](arol Il 

mat pa~a, bu uğurda binlerce lira ======:-:--:--:::-::- -.:---:=.-=::-:::l 

sarfetti, ona elmaslar, hediyeler. 
ev eşyaları aldı. Mesele snraya 
kadar ak--ediııce Abdiilhamit fc-ı 
na halde kızdı, pnşayı tekdir etti. 
Hr.tta tnlnk m"sclesi bile me\·zuu 
ban oldu. Atfna, bu sıralarda, 

yatnız Nurettin paşa ile beraber 
dü üp kalkmıyor, Abdülhaınidin 

şüt karde5i Hüse~ in tıaşanın oğlu 
hünkar )·m·erlcrinden Mazhar 
beyle de mercimeği fırına vermiş 
buluııurordu. Fettan ve çapkm 
rum güzeH, zekasiyle, işvesiyle 1 
her iki tarafı da idare etmiştir. 

Mütevaffa Prens Arsen için 
ayin yapılacak'ı · 

Belgl'at, 22 (A.A.) - Kralır. 

'~ saray erkanının huzuriyle dan 
dedince kiliseı;inde prt'n:: A rsenin 
vefatı mıina ebetiyle diı t bir ayin 
yapılrruktır. 

.1ren!';in \•efab münaRebetile 
naib Prens Pol, ş·md"ye katlar ı. 
tnlya kralı ve Habeşistan impara· 
torrile, Yuan Kralı Jorj, İngiltere 
Kraliçesi Ma:ri, Alman d~ 1 eU 
Şansölyesi, rebicumhnr Lôbrun, 
Amerika cumhur reisi RuzvcU. na 
ib Horti, general Sirovi, Celal Da· 
yar, Metaksas. Göring ve kont Ci· 
ano'dan taziyet11ameler almışLır. 

.Nurettin paşa, sefih ve eğlen
ce.ri sc,·eı· bfr adam olduğu için, 
bütün seı·,·etini Beyoğlunda ye
mi~, malını, mülki.inil ve hatta o-

ı---~~~~~--------------kumarı sever bir adam olduğu 

için birçok kıymetli ve her birini 
Avrupada birer altına ciltlettiği 

kttaplarını bile satmıştır. 
Atina bundan sonra, Beyoğlu

nun en lüks bir randevucu-:.u ola
r.ak tanınmış, batta hazan iki üç 
evi birden idare etmiş, Alyon so
kağında kira ile tuttnğu 20 numa 
ralı eviyle kendi mülkü olan Ba
lo sokağındaki 3 numaralı e\", ge
celeri sabahlara kadar en civcivli 
eğlencelere sahne olmu,tur. 

Bcyoğluna gezmeğe, eğlen 

meğe çıkan zenginler, min.syedi
lcr, do\'iz kaçakçı !arı. otellerden, 
şural :rdan, buralardım ehemmi -
yetli nulctard:ı para çalan hırsız
lar, brı paraları, hep güzel Atina
ııın evinde yemişlerdir. Sahte bir 
~ekle emniyet sandığından 16.000 
lira alan Ayetullah ve Ziya adın
da iki kişi bunlann baŞJnda gelen 
lerdenclir. 

Atina yüzünden kavgalar, dö
ğüşmeler de olmuş, dostlarından 

çeı-ke Kamil adında bir zat, ar
kada~larından Seyfetin isminde 
birinin, arkadaşlığına, dostluğuna 
ihanet ederek Afina ile seviş.iğini 
duyunca, ecnebi ııeyyahlara. ter
cümanlık yapan birine, Tepeba.şın 
da bir kahvede u tura ile yüzünü 
k e stinn i tir. 

1\Iadanı Atiııa, uzun yıJiar, e
vinde kumnr dahi oynstınn;.tr-. 

Güzel Atinanın mütaı·ekede türi
yen hırsız ve gec~ soyguncmlaırm
dan polis katili H1risanto.s ile de 
akrabalığı vardır. Polis tarafın
dan arandığı zaman, bazı giinle
rini ve gecelerini onun evinde ge
çirmiş, saklanmıştır. 

Güzel A tiııa, şurada, burada 
ıtast.ladığı güzel fakir aile kızl2ri
le hemen ahlıap olur, onları hmm
" evine davet eder, bi..r pytan wi-

bi kafalarına girer, kandırır, üs
ler, en lüks elbiseler alır, sonra 
berbat cttfrirdi. Bu smetle na· 
muslarını berbat ettirdiği ve ecne 
bi memleketlere yoll:idığı kadın
ların say1s1 çok ehemmiyetli biı 

yekUn tutmaktadır . 
Güzel Atinayı, döviz kaçakçı· 

lığına teşvik edenin, ve beraberce 
iş yapanın EJeni Kara Kocopulo 
adında bir kadın olduğu söylen· 
mektedir. Rn kadm Ağaçeşme vaı 
lık soknğında bulunan bir evini 
satını!;!. bunların hedefiyle ~.\tina· 

da güxcl bir villa almıştır. 
Atinanın, Yunnnio;tanda uyui 

tuğu bir bankerle kaçakçılık 

yaptığı öylenmektedir. Fakat, 
ay:nC'a üzerinde de göhirdüğü 

iddia ediliyor. Çünkü, ken · 
disi her yıl pa.skalya yor-hı · 
Jarını geçirmek üzere kızı, dos. 
tu şoför. Mi.keli, daha birçok &i.i· 
nahkar kadınlarla Atinaya gider. 
orada haitnlarca kalır, eğTE>nir. 

Bu seyahatlere kızının metre~ı 
olan ve bu gibi umumi evlere eşya 
,.e saire vererek ticaret yapan bir 
.)ıahudini:n iştirak etmesi, döviz 
kaçakçılığının u talıkla: idtıre. b.· 

dilcliti k naatini uyın:ıdll':makta -
dm. 

Döviz kaçakçılığı, Atinanm 
evvelce pek ya.kın dos:Uarından o
lan ve bugiln araları açık bulunan 
Yani adında birinin ilıb:ı_r ettiği 

söylenmektedir. 
Atinaııın -tevkifi üzerine, bı 

nıec:ele hakkında fikrini sorduğu. 
muz, Ağahamamında mobilyacı 

lık eden kardeşi Ga.vril dedi ki: 
- Benim böyle ~eyden hWbe

rim Y<>k.. Onun yaptığı işleri bet 
ne bileyim.. l\h.amafih hiç zannet.: 
miyornm. Onun dilşmanları çok
trrr, onların uydurdmasıdır bu I. .. 
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Bonfile! 
Ben öyle lüks lokantalardan 

ziyade, yemeklerinin husu•,i çeş
nisiyle senelerden beri tanınmış 

ortahalli, temizce lokanlara<la ye 
mek yemeyi severim. Hoş, lüks 
lokantalarda karın doyuracak ka
dar :!lınyalık bizde yok ya ... O da 
başka mesele! 

B günkü maçlar 
Parkta Gördüğüm Genç Deli ne netice vere ilir? 

Beşiktaş - Galatasaray haftadır aldıkları neticeler ve Be 

Stad : Şeref. 
Hakem : Adan Akın (1.S.). 

şiktaş takımının favl kadroyla çık 
ma~.ı bu maçta galibiyet ibresini 
Beşiktaş tarafına çeviriyorsa d~ 

Bu decliğım lokantalar ne ka
dar kıyıda bucakta olsa, boğazla
rına d;işkün olanlar gene burala

ı-ını arayı!) bulurlar, meseJa, rek
liim olmasın diye ismini yazmıyo
rum, Kensteçiler tarafında dar 
bir sokakta böyle bir lokanta var
dır; yalnız öğle yemeği verir. Bu
rası her gün öğle vakti birkaç sa 

at eski tabiriyle "~ikemperver., I 
dediğimiz gırtlağını seven, çoğu 

doksan, yüz kiloluk müşterilerle 

dolup boşawı·. 

YAN/NA SOKULDUM, iSMiNi SORDUM, ZAVALLI 
GENÇ: NE iSMiNi, NE DE BURAYA NEDEN 
GELDIGINI BiLMiYORDU. MEGER DELi iMİŞ. 

Yan 
Fahri. 

hakemleri: Necdet ve Galatasaraylılar haf hatlarını 

Bu lokantalarda kullanılan ta 
kımlar pek o kadar lüks cinsten 
değildir; fakat gayet temizdir. 
Yemekler husu, i bir itina ile pişi
rilir. Et, yağ. balık, yumurta gibi 
malzeme'l'n dai'Tla iyisı ve tazesi 
kullanılır. Yemek fiyatları pek 
yüksek olmadığı gibi çok ucuz da 
değildir. Bununla beraber porsi
yonlar dolgun olarak verilir. 

Geçen gün öğle vakti her ırn

man yemek yediğim lokantaya 
giderken yolda bir ahbaba rastla 
dım. Dedi ki : 

- Haydi seni benim lokanta
y a götüreyim. Yemekler hem iyi 
e m ucuzdur. 

- Hem iyi, hem ucuz .. Bu na
eıl olur? 

- Pek alA olur işte ... Mesela 
ik i parça ala koyun bonfile•i yir
mi kuruşa .. Senin lokantanda bu 
kadar para ile bol'file yiyebilir mi 
sin? 

-· Hayır; benim 
bonfilP kırk kuruştur .. 

lokantada 

- Ne diye bir misli fazla pa
ra veriyor~un? Parana yazık de
yi! mi? 

Hem bu tasarruf devrinde is
r~: yapnıan,~k. hem de yemek <Wı 

na•ında lııı eoki arkadaşımla bir 
müddet Rahb"t P,debilınek için, o 
nun teklifini kabul ettim .. Lokan

taya yollandık. Bura'' merrliven 
altı gibi bir yerdi; fakat manza-

Havaların tekrar mağmumlaşma kendinin terciimanı olmıya çalış de-
sile park mevsimi de geçiyor. Yazın dlm. 
bol tatil günlerinde saatlerinde ken yazan : ---· Sinopt.ıı.>ı geldim. Bende sinir 
dini parklara atan halk şimdi ıJı:m h astalığı var. 

akın sinemaya gidiyor. Nerı'man Hı'kmet -·--Ne vakit geldin. 
Hava ince ince çiseliyor kaldırım -· ·- Bu sabah vapurdan inelim. Be 

!ar ıslak. Sultanahmet parkının ö- ni Sinop Belediyesi buraya gönder-
nünden geçiyordum. !çerisine bak - lunduğu yeri bir ağaç kapatıyordu. di. 
tım. Bomboştu .. Yeşil boyalı tahta Bekçi ile oraya doğru yürüyorduk. ---· Nereye .. Neden? 
kanapelerin üstlerinde ufak bir yap O bana bundan evvelki nıemuriyc- --·· Hasta.>ıeye, Gülhaneye gel -
rak bile yoktu. Yemyeşil ıslak ağaç tinden bahsediyordu. !ki senedir, dim. Seni yarın muayene edeceğiz 
!ar altında çiçekler daha çok can- bekçilik ediyormuş. O; evvelce polis dediler. 
!anmışlar.. Burası adeta yarama? meuru imiş.. -··· Peki şimdi nerede yatacaksın. 
çocuklara yasak edilmiş bir misafir Pejmurde kıyafetli adamın ya- --·- Ne bileyim ben. 
odasına benziyordu, loştu. nına varmıştık. Çökük avurtları - ---- Ne bileyim olur mu? 
Aşağı indim. Sarayburnu parkı- nın sakalları uzamış iistü başı eski. Bekçi: 

nın kapısı eşiğine çömelmiş geleni, Bir bakışta otuz altı otuz yedi ya- ---- Buı·al:ırda, sokakta yatılmaz 
geçeni seyreden park bekçisine: şında tahmin edilir. Uzun boylu. kendine gündüzden bir yer tedarik 

---- Artık park mevsimi geçti de- Gözleri acayip göz yuvarlakları göz et, uğraş dedi. 
ğil mi dedim. çukurları içinde eğreti duruyor Birdenbire .sustu. Bir müdılct söy 

Burada da Sultanahmet parkın - muş hissini veriyor. Ben: lüyor bir müddet duruyordu . 
daki boşluk yalnızlık loşluk vardı. ·--- Ne yapıyorsun burada... Adım •ordum bir parça düsi.in 
Adam gülümsedi: Diyince durdu durdu da neden dü: 

---- Park mevsimi ge~mez, her sonra: -·-- Galiba Edirne olacak eledi. 
mevsimde, her ayda gelirler buraya. ---- Ne bileyim ben dedi.. Sonra söylediğine kendi de inan-

---- Oturmıya gelmezler ya... --·- Neden bilmiyorsun ?. . madı galiba cebinden nüfus kağıdı-
-·-· Yook onu demek istemiyo - ... Bilemiyorum!.. nı çıkarıp uzattı Baktım. 

nım, hani mesela mektep çocukları ---- Adın ne, ne iş yaparsın. Adı Zeynel, soyadı Yalnız, 1327 
kış yaz, demezler. Bilhassa haylaz Yine duruyprdu . Cevap vermiyor tevellütlü. Daha gösterdiğinden <;ok 
talebeler mektep saatlerini burada du. Yanımdaki bekçıye: genç. Babasının adı Yusuf Seyit. 
geçirirler. ---- Galiba cevap vermek istemi- Anasının adı Emine idi. 

··-- Başka kimler gelirle!'? yor dedim. Parkın kapı~ından çıkıyc,ı Jum. 
-··- Bir de fena aşıklar gehyorlar. O zaman yüzüme baktı : Arkamdan ge!,Ji. 

Dünya çok kötüleşti ! .. Ne ise bıra- ---- Hayır söylemek için adımı bu- -··- Ne olur dedi !:!inll bir yata · 
kın . Iamıyorum. Diye itiraz etti. cak yer bulsana .. 

---- İşsizler dolaşmazlar? mı Mesele anlaşılıyordu. Yanımda - diyordu. 
---- Dolaşmaz olurlar mı • " 'arın kine bunun herhalde bir timarha -

mevsimi yoktur. Her zama.1 , her ~a 
at uğrarlar. İşte bak karşıda bir 
tanesi daha.. hırlırnıdır, hır -
sız mıdı r, aç mıdırlar, tok mudur 
lar bunlar hiç belli olmazlar. 

E lile işaret etliği yere baktım. 

Uza kta kanapelerin birinde başını 

önüne eğmiş bir adam oturuyordu. 
1lk bakışta onu görememiştim. Bu· 

ne kaçkını olduğunu soyledim. B<'k
çi de kabul etti. Başı boş dolaşmak

tan yorulmuş olmalı idi. 
Bekçi sordu : 
---- Sen nerelis in? 

Söyliyeceğim söyliyeceğim 

amma lakırdı bulamıyorum. T~rcü

manım yok .. 
-·-- Söyle haydi gayret et ken<li 

Onu aldım iyi kalpli bir kııhnci 
ye teslim ettim. Kahveci Sinoplu 
Zeynel Yalnızi bir mahalle bekçisi· 
ne götüriiyordu. Giderlerken dön . 
düm onlara baktım. O pukın yağ· 
mur m evsiminde kimsl'R İ7 za\ allı 

bir yolcusu idi. Ve klm~rısiz voh u1a

ra duraklık yapan bu par.k:a.-ı ,iııı· j 
di çok d~~ı. nı:tn:ılı lıuluyanııı. 

N.,riman Hikmet 

Beşiktaşla Galatasaray hafta
nın en mühim maçını yapacaklar
dır. 

:'ıfalüm dedikodularla olduk
ça zayıf düştüğü söyleen Beşik

taş takımıııın ilk macında Fener 
gibi as bir rakiple beraber~ kal
ması, ark:ısınd• ~ A - ~poru ve gol 
rekorile Topkapın ye>ınıes! bu se 
ne iyi bir şansla lik rr~~larına 

baş ladığını ve son haftalnrda da 
formuna bL·lduğı;nu göstermekte~ 

dir. Hüsnü il<ı Şerefin de takım

larıııdaki eôki ye_·Jerini aldıkları

na nazaran Rqikta~ı bu hafta en 
kuvvetli kadrosile göreceğiz de -
mektedir Fal<-at antı-emansız bir 
bir ITüsnü ıle bir Şerefin takımın 
hızına uyup uyınıyacağı da sorul
mağa değer. 

Galata -araya gelince : Binnis
bc zayıf takımlara karşı yaptığı 

her üç mlçı da kazanmışsa da 
bu oldukça kola\' olmamıştır. 

Mliclafa.alarının guzel oyunu
na mukabil for hattının ezell "gol 
çıkaramamak,. hastalıj!ı nükset -
miş gibidir. Fakat biz bunu takı

mile henüz istikrar bulamaması

na ve he" macta ba,;ka bir kad
ronun tecrübe .edilnı~sine alfedi - \ 
yorıız. Galatasar«:"1ılar bu hafta 
maçın ehemmiyctile nıütena,ip 1 

kuvvetli bir kadro ile sahada gö
r ünecek lerdir. 

Bize kalır~a : Kunetli ve seri 
Be~iktaş forlannrı karşı bilhassa , 
haf hattını kuvvetlendirmeleri, [ 
forved hattına da gol atabilen e
lemanları koymaları netice iizerin 1 

de çok rn ücssiı· olur. 
Bunu da Eşfakı sanlrh,. fa, Sa 

!imi santrfore almakla temi enci< 
bilirler. Bu arada )1usa da hafla. 
ki yerini alacaktır . 

Hübl•a: her iki takımın 
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•• Sinemasında .. 
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Pek yakında 
Saray Sinemasında 

A 
koyun etinden biraz daha kuru 155 55 
ve daha kırmızı idi. Bonfileyi bi- 55 GRET A GARBO - CHARLES BOYER 5 ~ı· Türkçe Sözlü 
! irince başka yemek vemeğe nıe- • :: :: FRI:DERIC MARCH - FRANZISKA GA . .\L 
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Aradan bir saat gecmemişti ki, BUGÜN · :ı .yor.lar.t Mal o:muş 
., r sancı ıs- o uy u ı r ı ım ... m ·ıcl emde cleh•et l ı· bı' h' 1 MELEK Bu sene VENEDIK Beynelmilel filim sergı·- u .. .. k B. F · ı· 

s ettim. Şakaklarımdan terler s ine Fransanamın :ı gönderile~ek BiRİNCiLİK Büyük bir Mevzu .. 

damlıyor, kaba tabiriyle adeta do 
k uz doğuruyordum ! Bir otomobi
le atlıyarak eve kendimi dar at
tım ... 

Sinemasında mükafatını kazanan 

Günahkar • 

Kızlar 

, 

.. 
Bir Milletin istiklali 
JOEL MAC-CREA ve 

FRANCES DEE 
tarafından Calibi dikkat bir tarzda 
yaratılan FRANSIZCA SÖZLÜ 

Lengin Mizanseli SARAY s· d Büyük bir 
Fevkalade F ilm ınemasın a Muvaffakiyetle 

kuvvetlendirir ve forverde de Sa-
!imi alırlarsa maçrn bir kaç golle 
ve beraberlikle netic~lenmesi kuV 
vetle muhtemeldir. 

Bu maça her iki takımın şu 

kadrolarla çıkacağını zannediyo
ruz: 

Galatasaray : Sncit, Adnan, 
Lütfi, l\Iusa, E~fak, Ekrem, Nec· 
det, Süleyman, SaF'Jl, Bedii, Bil· 
lend.. . , 

Beşiktaş: M. Ali. • "uri, If ü,nii, 1 

Rifat, Enver, Faruk, Hayati, Hak 
kı, Niizım, Şc,.ef, Esref ... 

Süleymaniye - Beykoz 
Stad: Şeref. 

Hakem: Kemal Halim. 
Yan hakemleri: Bekir ve Rah 

mi. 
Taksimdeki gürc~leı- dolayısi· 

le bu maç ta Şeref >tadına alın 

mıştır. 

Süleynıaniye ile R~ykozu kar
şılaştıran bu ıııııçt" her :ki takı

mın da çok heyccaniı bir oyun ~ı

karması muhtcm~!ıJ'r. 

Beykozluiarla Güneşe karşı 

çıkardıklal'l r:ü;~ r] '"' ıına rağ':neıı 
son iki hafta altiıl(Hı muvaffa
kıyetsiz neticeler, Sü1eyn1aniycli .. 
l eriı:ı ise takımlarL!l te"1s ik ede 
rek Galatasara;·l'. 1-0 mai(lüp o· 
l:ıcak kadar iyi derece alnıaları 

her iki tukımııı ı;an,ını mü,,avi va
ziyete getiriyor. 

Süleymaniyeliler geçen haf ta 
kuvvetli bir takıma kar"ı nası l bi 
tabiye kullanmaları lilzım ıı:el d i 
ğin i bilerek oynamaları bu Iıaft 

da defans forverdinden daha za 
yıf olan Beykoza karşı bi lgili bi 

(Sonu 7 nci sayfada) 

NNA DURB N 
~ -··························~~ ~ uu Çarşamba Akşamı 

SÜMER 
Sinem asında göreceğiniz 

NE ŞEKER ŞEY 

Son şaheserinde 

( 3 modern kız) ve ( 100 
erkeğe bir kız) Filimlerin

d en d a ha şirin daha cazip 
•••••••~R•••••••••••••••••••••••••••••• ·---- -- - -·--.,--~ 

Tekrar tekrar görülecek haftanın en cazib ve en eğlenceli filmi ... 

Vefat , 

Suadiyed& mukim harem_a-' 
gal arından Osman :Mukbil ağa 
vefat etmiştir. Cenaze namazı 
bugün Suadiye cami i ı ı ;{l e 

namazı kılınıp İçeren köyün
deki aile kabri t;rn. ıa <lefne
dilecektir. 

Tllah rahrnet eylesin. 
Bu ilan davetiye makamına ka 
imdir. Kend i•ini seven ve ta 
·nıyanlarııı cenazeye gelmeler' 
rica oıunur. 

.... ,;· ,, ...... 
önümüzdeki MELEK s· ÇARŞAMBA ınemasında _, .... .............................................................................. ... 

Maşhur KARMEN romanından iktibas edilen 
ve dünyanın en meşhur ve en güzel lspanyol dansözü 

IMPERIO ARGENTINA 
tarafından oynanan 

DÜLÜS GECELERİ 
E Filmi SÜMER ve T AKSiM ...... 1 
• • • • ~ . . ............................................................................ . 

Siııe malo., ı:ıda lird n emsa lsiz bir muvaffakiyet kazanmaktadır. SÜMERDE lspanyolca ve TAKSiMDE 
Almarca nüshan. lliveten: EKLER JURNAL ıoa dünya haberleri, Bugün saat 
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• • un rı çesı 

Vaktile üyük Fredrik ve Bismarkların yapama-
ençliği kus 1 
ve meziyetleri dıkları büyük Almanya birliği mefkuresi; bugünkü 

Genç Alman Ordusile tahakkuk Etmiş Sayılabilir. , Eminönü Halkevi reisi ve istiklal Lisesi 
Müdürü A. Sırn Levendin Anketimize cevabı 

- Geçlik nmemleketin umu· 
mi haya.tından uzak ve muhite yaı 
banın ve alA.kasız bir zümre değil 
dir. Gençliğin ne vaziyette oldu .. 
tunu tayin edebilmek için mem
leketin umumi seviyesini te~b1t et
mek kAfidir. ŞUuhe yok ki bugün 
memleketin umumi idrak ve irfan 
seviyesi bundan evvelki devirler
le kıy.as kabul etmiyecek derece
de yükse.ktir. Türk milleti artık 
kendi ıbenliğini tanımış, gayesini 
ç.izmiş ve istikametini almıştır. 

Artık cihan siyaseti içinde 
kendi mevkinin ne kadar ehemmi .. 
yetli ne kadar nazik olduğunu bi .. 
liyor. Maksadına ulaşmak için de.. 
ve ıadımlariyle ilerlemek, mania
ları devirip a.,mak icap ettiğini 

öğrenmişiir. 

İşte. bu gi.lnün gençliği umumi 
hay.atın içinde yer almış olduğuna 
gö~ elbette herkesten ve her şey 
den evvel bu icapları tanımış de· 

Agih Sırrı Levend 

Genç Alman ordusunun halkın coşkun tezahüratı arasından bir geçiti mektir. O hald ~ hükmümilzü ve· dir, Bunu elbeu.t. bir inkişaf dev 
rebiliriz G.-;.çlik milli ideal ve resi takip edecek gençlik de buna 
şuur bakımından kendine gü- müvazi olarak tekamülünda de-"Askeri bir millet,, olarak bil

diğimiz Almanlarla askeri tanı -
şıkhğımız; ta Haçlı Seferlerinden 
ba~Jar. Osmanlı İmparatorluğu
nun Orta Avrupayı istila devirle
rinde Macarların, Avusturyalıla

rın, Sırpların imdadına koşan Al
man ordularile müteaddit defalar 
muhtelif yerlerde dilşman olarak 
karşılaşmıştık. Osmanlıların ted
ricen Orta A vrupadan çekilmesin 

den ve arada tampanların hasıl ol
masından sonra sabık Osmanlı ve 
Alman orduları ar.asındaki müna
sebet te; vakit vakit dostJuk ve 
lıattfı Cihan Harbjnde ittifak şek
linde samimileşmiştir. Bizim için 
hiç yabancı olmıyan Alman ordu
ımnun; "Büyük Alman ittihadı,, 

uğrunda oynadığı roller enteres
san ::;afhalar arzcdcr. 

Almanların askeri satveti; 18 
· inci asrın ortalarında büyük Fred 

<lrik idaresindeki Prusya ordusu 
ile başlar. O tarihte Almanya yok 
tu, Prusya krallığı vardı. Bugün
kü Almnnyamn cenubunda ve gar 
binde ise, muhtelif isimlerle mü
teaddit müstakil Alman krallıkla
rı ve hükumetleri vardı. 

Büyük Fredrik; Pru ·ya ordusu 
nun başıııa geçerek Milli itihad 
uğrunda bu müstakil Alman hilkll 
metlerinin ordularile senelerce 
çarpı~tı. Bu çarpışmalarda Prusya 
lıların Ruslarla, clif~er Alman hü
kumetlerinin de Fransızlarla itti
fak ederek biribirlerine saldü·dık
ları hayretle görülür. 

Büyük Fredrik'in ölümünden 
sonra Prusyanın satveti ile bera
ber Alman Milli duygusu da m
kuta başladı (Schiller ve Goethe 
gihi meşhur milli Alman şairleri 
bu devre tesadilf eder.) 1804 de 
Fransa tacın1 giyen Nıı.polyon Bo
napart; karşısında bir sürü küçük 
Vt! zayıf Alman hükumetleri bula
rak bunları birer ikişer ele geçir
di. Pru:syalılarla yaptığı Bena mu
harebesi neticesinde de artık ne 
Pru~ya ve ne de Prusya ordusu 
kalmış, bütün Almanya baştan .a
şağı Napolyonun eline geçmişti. 
'J'arihin ne kadar tuhaf bir cilvesi 
-dir ki, Bitlerin bugünkü Na5yonal 
sosyalizminin en kuvvetli kayna
ğı ve istinatgahı olan Bavyera; o 
zamanlar Prusyalılara karşı Na -
polyoııun müttefikiydi. 

Ancak Napolyonun .:\loskova 
hez.in1etiııden "IOnra Pru-:ya ordusu 
tekrar dirilmeğe başladı ve milli 
i~tiklal uğrunda senelerce Nnpol
Yoıı la çarpıştı. Nihayet 1815 te 
Vatcrlo meydan muharebesi; Prus 
yayı Napolyonun elinden ebedi o
larak kurtarmış oldu. 

Bundan sonra, Prusya ordusu
nun gitikçe kuvvetlendiği ve "Bü 
Yilk ~iman ittiha.dı,, hareketinin 

alemdarı olduğu görülür. 1848 Al 
man inkılabının temin edemediği 

bu ittihadı; ondan sonraki sene
lerde Prusya ordusu sm..h kuvve
tile temine kalktı ve fakat karş~
ıında daima Avusturya, Bavyera, 

Vortembcrg vesaire gibi diğer Al
man hilkümetlerinin mukavemeti 
ni buldu. Nihayet Şilzvig Holştay
nın merbutiyet ve idaresi yüzün
den Prusya ile Avusturya arasın
da çıkan ihtilaf 1866 muharebesi
ni doğurdu, ki bu muharebede di-

ğer Alman hükumetlerinin bir 
kısmının Prusyalılar ve bir kısmı
nın da Avusturyalılar tarafına il
tihak ederek birbirlerile boğuş -
tu kları görüliir. Neticede Prusya 
ordusunun muzafferen Viyanaya 
girmesi üzerine yRpılan Prağ mu
aheclesile Prusyanın hakimiyeti 
altında Şimalt Alman memleketle
rinin ittihadı tahakkuk etti. 

İspanya tahtına bir Alman pren 
sinin intihabı yüzünden 1870 de 
Fransa ile Prusya arasınd:l. çıkan 
harp; Prusya ordu~u için bir ha
yat veya memat me~elesiydi. Prus 
ya ordusunun galibiyeti halinde, 
yeniden bir çok müstakil Alman 

hükumetlı·ci Prusyanın hakimiye
tine sokularak büylik Alman itti
hadının tahakkukuna daha ziya
de yaklaşmış olacak, mağlfıbiyeti 
halinde ise bu gaye yeniden kim-

bilir ne elim bir vaziyette feda e
dilmiş bulunacaktı. Fakat mmrnf
feren Parise giren Prusya ordula 
rı; yalnız Fransayı mağlfıp etmiş 

olmakla kalmadı, Avu:'turya hariç 
olmak üzere, Alsa.s-Lorene \':ırın
cnya kadar irili ufaklı bütiin Al
man hiikfimetlerini Prusvanın ha
kimiyeti altında topl:ıma~a da mu 
vaffnk oldu. 

Bu harpten sonra ta Cihan Har 
bine kadar bir (Alman İmpara -
torluğu) ve (41man ordusu) gö -
l'Ürüz. Lakiıı yekpare gibi görii -
ııen bu imparatorluk; hakikatte 
Prusya, Bavyera, Vortemberg. 
Snksonya krallıklarile bir çok dü 
kalıklar, prenslikler, ~·~ rbe!'t hü -
klımetçikler vesaireden terekküp 
ediyordu. Bunların hepsinin ayrı 
ayrı hükumetleri, nıeciisleri, ka
nunları, milli•sancakları \'e hatta 
milli orduları vardı. Teşkilatı, teç
hizatı, usulleri bile lıiribirinden 
farklı olan hu baska Alman ordu
ları; hattfı. biribirleriııe adeta dlis 
man gibi bakar vazi~· ette idileı:: 
Almanya: l!l14 de f'ihan Harbi -
Jıe girdiği zaman; o meşhur Al -
m:ııı ordusu böyle i<li. Hatta Ci -
hnıı Harbinin muhtelif safhaların
da ve yerlerinde Alman or<lusu -
nun böyle biribiriııe yaLancı un -
surları arasıııda vakit vakit ciddi 
ihtilaflar bile çıktığı $!öriildii . 

Böyle olmakla beraber Alman 

ordusu; Cihan Harbinde 4 sene 
müddetle çok üstün düşmanlarına 
karşı cidden çok bilyük gayretler
le çarpıştı ve fak at neticede Al -
manyayı Versay muahedesinin e
lim maddelerinden kurtaramadı. 

venebilecek vaziyettoJir. vam edecektir. 

Ama tamamen hazır ve mü • Kusurlarına gelince: elbette 
cehhez midir? Tabii bunu söyle. kusursuz değildir. Bunu iddia et
mek milbalAgalı olur. Eğer tama-
miyle hazır ve mücehhez değilse mek yersiz olur. Ancak gene .ay-

Versay muahedesile Almanya; ni noktadan bakılınca bu kusurla bu seviyeya uıa,abilmek için !&-
zengin topraklarından bir kısmile zım gelen zamanı henüz kazan- rın ve eksiklerin de. bizden geldi-
beraber 6,5 milyon nüfusunu kay- mamış olmasındandır. Nitekim tini kabul etmek zaruri olur. Ben 
betti, bir. ço~ ha~p m~lzemesi, memleketin umumi hayatı ve sevi oahsan nikbinim. Bu nikbinliği-
harp gemılerı, hatta makıne, can- yesI de b" h 1 k d · · · d · d h' b" k ı · k · ır azır ı evre~ı ıçın e mı e ıç ır şey e si tmıyece tır. 
h hayvan, kömür, benzin, aliit ve _ ~ ±±iot:±L>"!!':3""'' ................... a_..,...""'!!!!!'!!t.......,"'ta~JiiiZ3>:i:i'i'~~~~~~~~~~iiiiiiiiii"""5S 

edevat, para vesair~yi düşman - NOKSANıA_. RlMlZ 
}arına kendi eliyle teslime mecbur 
tutuldu. Memlekette derhal bir a-
narşi başladı ve ratık Almanya; 
kendi kendine gene eskisi gibi par 
çalanmak istidadını gösteriyordu. 

Versay muahedesine nazaran 
Al manyaya; ancak gönüllü tar -
zıncla toplanac~k mahdut miktar
da silahlı l 00,000 kişilik bir ordu 
bulundurması hakkı verilmişti. 

Fakat her türlü asri silahlar, tank, 

tayyare vesaire ve hatta silah i -
mali ve ticaret hakkı bile yasak e 
dilmişti. Ta 1932 senesine kadar 
Almanya; işte bu 100,000 kişilik 
ordusu ile Ver~ay muahedesinin 
esiri kaldı. 

Şiddetli bir fırkacılık ve bilhas 
sa komiinizm cereyanına kapılan 

Almanyamn yalnız bu küçücük or 
du:rnna dayanarak dirilme.sine im
kan yoktu. Çünkü memleket; mağ 

lübiyetin yüklettiği çok ağır şart
lar içinde o kadar büyük bir anar 

1 
şiye kapılmıştı ki, orduya adeta 

düşman gi.izürle bakılıyordu ve 
bilhassa komünizm cereyanı ta or 
du safları arasına kadar sokul -
muştu. 

Fakat, Alman ordusunun başın 
da bulunanalrın her şeye rağmen 
memleket mlidafaası u~runda 

gösterdikleri büyük ve gizli gay-

ret; tedricen artıyor, ilerliyordu. 
l\leınlekl'lin tekrar dirilebilme -
ı:;i imkamnı ancak ve ancak ordu-

nun dirilmesinde görenler çok kii
çük bir azlık te~kil etmekle bera
ber; o kiiçiicük ordııyu pek kı-:a 

bir zamanda en reni silahlarla biri 
kaç mi ·Ii kuvvete çıkarabilecek 

şekilde gizli mesailerine devam e
diyorlardı. 

Bir memlekette tam mana~ile 
"i\Iilli Birlik,, olmadıktan• sonra, 
ordunun kuvvetli olmac:ında. bü -
yük bir kıymet yoktur.· i~te sa bık 
Avustury:ı, işte dlinkü Çekoslo -
vakya. Almanya: yadig!lr bıraktı
ğı ayrılık İll' çok malul bulunuyor 
ctu. 'rfı ı H~2 ~cnc>sinde, hatta o 
kiiçüeiık Alman ordusnuıı içinıle 

bilı• herkt>:; kendisini evvela Sak

sonyalı. Bavyeralı. Prusyalı \'esai
re biliyordu. Bir alayın içinde, 
hepsi de hali-: Alman Öldukları 

(Sonu 7 nci sByfada) 
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Vahdet Gültekin 

Gençliğin fikir sahasında bir bü 
tünlük, beraberlik göstermediğin .. 
den şikayet edilebilir. Kültür haya
tımızdaki "hareketsizlikten,, çok 
kıymetsiz eserlerin çokluğun<laıı, 

bahsedildi. Neşriyat hayatındaki 
kıymetli eserlerin azlığından daima 
bahsediliyor. 

Bu halden ~ikayetçi etraftakiler 
değil, bizzat içind~kiler, bizzat mes 
ul olanlar .. Fikir hayatında en ön
de, en hareketli görünmesi lazım
gelen, tabii' gençlerdir. Fakat. onlar 
da şikayetçi. Bu, hakiki bir tahlil· 

den ileri gelen şikayet değil, daha 
ziyade ruhi bir hal: İtimatsızlık, 

takdirden acizlik, veya kıymet tak
dirine ehemmiyet vermemek, kıy -
met hükümlerinin noksanlığı 

i tiınatsızlık: Bir kitap c;ıkıyor; 

ic;indc iyi bir kıymet bulacağımıza 
itimadımız yok. Bir yazı, bir şiir; 
alakamızı çekeceğine. hoşumuza gi 
deceğine itimadımız yok. Gençler a
rasında daima şöyle konuşulduğu
mı işitirsiniz: 

--- Falancanın şey'deki yazısını 

okudun mu? 

--- Okudum ... Fena yazmıyor, fa
kat. .. 

·-- Şeyin kitabını gördün mü? 

••• Gördüm... Pek iyi değil am-
ma ..• 

--- Şeyin §iirlerini nasıl buluyor
sun? 

--- Pek iyi değil... Falancanın 
taklidi... 

Bütün bunlar ne bir tahlil, ne 
bir tetkikin neticeleri; uluorta söy· 
lenmiş, lif olsun diye söylenınİ§ 

sözler. Yalnız şunu işaret edelim ki, 
bir kitap, bir yazı, bir şiir üzerinde 
fikir sormak kadar, fikrini söyle -
mek de bir ihtiyaç göril.lüyor. Bu, 
fena bir f}ey değil. Demek oluyor ki 
bizde kıymet araştırma arzusu var. 
Tabii var, çünkü kıymet yok. Cemi
yetin, şüphesiz ki, kıymete ihtiya
cı vardır ve bunu arıyacaktır, fa -
kat bulan yok, bulabilecekler yok .. 

Bu husustaki itimadsızlık bahsi
ni bitirmeden evvel bir şey daha i
lave edeyim: Bu itimatsızlık belki 
fena nümunelerin verdiği bir ka -
naat.tir ve giderilmesi kabildir. Fa
kat, bilhassa bu kanaatin gençler 
arasından kalkmasını temenni et -
meliyiz. Çünkü kıymet ararken iti
matsızlık insana tembellik de ve • 
rir. Gençler bu suretle, kendi ken
dilerinde de kıymet görmemiye baş 
lıyorlar ve hep birden bulundukla
rı vaziyeti, kendilerini mazur ve 
masum çıkaracak şekilde tef si re 
kalkışıyorlar 

Herşey, müsbet ı:;alıa<lan uzakta 
kalındıkça, istenildiği şekilde tefsir 
edilebilir. Fransızların anlattıkları 
bir fıkra vardır: Köylünün biri son 
derece tembel bir adammış... Hiç
-bir iş görmeden bir köşeye çekilip 
miskin miskin oturmayı adet edin
miı; ... Duna <la dindarlık süsü ver
miş ,.e köşesinde Allahına dua et-

tiğini söykrmiş. Tabii karısı bun
dan şikayetçi. Bir akşam, adam yi
ne köşesine oturmuş, ufukta güne
şin batışını, gö~te teşekkül eden bu 
hılların garip garip şekiller;ni sey
rediyormuş. Bir aralık k;u·ısına, gök 
yüzünde Hue D haı•flerinin şeklini 

Sayfa: 8 

Kendi kendi--mizi tenkid ı 

Bir Hata 
Yücel 1n.ecmıuısınm bu son 

ayda çıkan nzi.skasında çok bil-
11ük bfr hata sayılabilecek bir 
şev gözüme çarptı. Kapakta. 
miinde1·ecatı gösterirlerken, B ch
çet Kemaı Çağlar'tn ismi altında 
Şükfif e Nihalin isrni vardı. 

Şii.kfi.fe Nihal kedni devri nin 
dn tammnış başa g eçen bir ka
dttı şaiı·ülfr. llottd bugün de baş
ta bıılunm akt.a ... 

Bu vaziyette ona h iirmette 
eksiklik bir kusurdur. Sayfa,(la 
Şilkü.fe Nihalin şiirı Behçet Ke- ı 
mal Çağlarrn şiir;nden evvel ko
nulnuılıydı, ye1· almlıydı. 

B elki arkadaşlar bmıu, bile-
1·ek, bfr k:u.8'111· gözeterek 71pma -
nıışlardır. Paka.t ince duşwzme
mişler ... Onlam bu gibi 11okta -
larda daha dikkatli olmalm ını 
tavsiye cdcı·im .... 

Yeni Miinekkit 

•••••• • YOLLAR .... o • 
•• .. • • 1 • 

• 

Karanlığın koynuna uzan- " 

Kucanında 
mış ölü gibi, 

geceyi sallıyor 

ağır ağır, 

Sonauzluğun içinde sanki gÖ-

Yollar geceden 
mülü gibi J 

aesaız, yollar 
ge-cecfon sağır, 

Kafamın cad~e.inde günler 

eteklerini 
Sürüklerken aanınm yakınla

tır uzaklar. 
Ve hafızam koparır zamanın! 

• 
eklerini: 

Yollar bu kadar boşlu~.ı, böyle S 
yalnızken yollar.: • 

- Revnak - : 
\ ; 
•••••••••••••••••••••••••••••••ı ••••••s• --alan ince bulutları göstermiş: 

-- Bak, demiş, semadan gelen 
bir emrin işaretleri. Allah bize "hı
ristiyanlık dini,. ni ta\'siye ediyor .. 

Karısı, tembel kocaı;mın gökteki 
bulutları bile kendisine göre tefsir 
ettiğini görünce dayanamamış: 

--- Anlamıyor musun, demiş E
vet, o semadan gelen bir emir am
ma, sana "havuç· dik,, diyor, ha
vuç ... 

Demek istediğim, vaziyetimizle 
hiç alakası olmıyan şeyleri alarak 
istediğimiz gibi tefsir etmek kabil
dir: Sen §U şekilde tefsir ediyorsun 
ben onun tam aksi şekilde tefsir e
debilirim, birisi çıkar daha bambaş 
ka bir şekilde tefsir eder. Çünkü, 
bir muayyensizlik muhiti içinde bu
lunuyoruz der, dört bir tarafa at 
koşturmak kabildir. Halbuki, bu gi
bi vaziyetlerin tahlili ve, isterseniz, 
tefsiri ancak müsbet s~'rn.dn, müs
bet esaslar üzerinde yapılma1J•;hr 

Gelelim, kıyn E"->t takctırınJ~n : f.
cizliğe, veya bu takdir le <·hemmi
yet vermeye, öyle bahi:>lt'I" hakkın
da öyle hükümleı· verenler var ki 
ihtisasları clmadığı · ı lıir t a mfa lıı

rakın, kendi söylediklerine kendi -
lerinin inanmadığı aşihiir; _yazıların 
da adeta: "yalan söylüyorum... di· 
ye bağıran bir eda Yar. Bi:-i~i c_:ı! :ı

yor, falanca en büyük şai,-i•ııil di
yor; birisi çıkıyor, filanca. g~ H:lı
ğin en büyük hikayecisi, di;."r Di
ğer biri bir başkasını ede"hiya'. ta· 
rihinde hakiki bir lcıymet ~·.an l:iri
sile mukayese ediyor, onun gibi bu
luyor. Bir başkası belki hakikaten 
kıymeti olan birisini, sükutle geç
meyi tercih ediyor veya onun hak
kında hüküm verecek şekilde anla
mıyor. 

Kitle de öyle: Hangi hikiıyeci -
nin hakiki bir kıymet teşkil ettiği
ni, hangi Bairin güzel yazdığını kes 
tiremiyor. Çünkii ekseriya onlara 
kıymet \"Cr<>cek kültlirdc değil . Ro
man, hikaye, şiir üzerinde tetkik 
okunımı, bu eser ne\•ilerinin edebi
yat. lci.iltürü içinde yerlerini tayin 
edecek kabiliyette bulunmuyor. E
serler hakkında olrnyucu hüküm ev
remiyor. 

(Sonu 7 nci sayfada) ı 
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nl bir bilsem ... Yakalar ta alnından ki .. Alemmızde gülmıyen, gulemı- ._ _ 
2 

_ 
öperdim dedi.. yen yalnız annem var ... 

Uzun uzun güliiJtük,.. Bir aralık gizlice sordum.. Su-

x 
Horhorda çeşmenin civarındaki 

bü} ük bir eve taşındık... Mehmet 
13eyin burada birkaç gece kaldık • 
tan sonra özürler göstererek çıkıR 
ırilmP,si.. Ve iki günde bir gelere~ 

ıekiz on saat katması.. Annemle, 
b~nim işmize çok yaradı .. 

-·-- Aman Seniha demişti.. Kocan 
ıılacağı biraz tartakla, sarsakla da 
olmuş altınları varsa dökülsün .. 

Ben de §imdi Mehmet hcr geldik· 
çc • Bir sWi.i masraf göstererek 
ellı veya yüz !ırayı alıyorum .. Çifte 

m;ıller her gece bizde.. Cünbü!l 
eğlence ver yansın .. Klyametler ko

p yor .. Dünyanın bütün zev dni biz 
çıka yoruz. Bazan Mehmedin para· 
sıle .. Başka erkeklere eğlence oldu 
gumuzu düşün yorum da yüre~ 
sızlıyor. B'unu anneme söylediğim 
zaman o malüm kahkahasını ata • 
rak: 

---- Bu da söz mü Allahaşkına Se 
niha! .. Demişti.. Elbette verecek 
ya ... Hem sanki taş atıp ta kolu yo· 
rulmuyor ya .. O da şundan bundan 
topluyor .. Haydan gelen huya gi ·, 
der. Sen keyfine bak ... ~'ırsat bu' 
fırsattır ... 

Annemin sözlerinden ben de kuv. 
vet alıyorum. Zaten gebeliğim iler· 
!emiş .. Yedi aya basacaktı .. Ne ya· 
ı-ıabllirsem hemen bu kısacık gün·' 
!erde yapmak lazımdı .. Sonra birçok 
§eye perhiz edecektim herhalde .. 

Bu dü~üncccle beni azdırarak büs 
bUt!ln vur patlasın .. Ediyorduk ... 

Bir gece bahriyeli Cemal... Giz· 
lice anneme fısıdarlı: 

---- Yarın sabah erkenden doktor 
hareket ediyor .. 

Annem birdenbire duraladı.. Ve 
müteessir bir sesle: 

---- Nereye? .. Diye sordu .. 
---- Yeni tayin edildiği yere ... Bu 

nun için ben erkenden gideceğim., 
Hatırınızda bulunsun da bizi uyan· 
dırı veriniz olur mu? .. 

Annem derhal karar verenlere 
mahsus bir kat'iyyetle ... 

---- Peki Cemal... Yarın beraber 
gideriz dedi .. 

Bu aralık odaya giren Cemal ağa 
beyi gUlümsiye g?.lümsiye 

·--- Bir yolculuk mu var Şeküre .. 
----Yok .. Y okuluk değil... Dokto

ra gideceğiz.. Te~-yi etmezsek ayıp 
olur . Bu kadar hakkı geçti.. 

Cemal agabeyi manalı bir gülüş
ıe: 

--·- Bana hakkı geçmediği için ... 
Ben lüzum görmüyorum.. Siz da· 
mat, kaynana gidersiniz ... 

••• 
Kızını tam bir buçuk aylık oldu. 

Ve doktor bugün her şeye müsaade 
etti... Mehmette bunun bir nişane.. 
&i olarak bu gece bizde .. 
Lohusalığımdanberi ilk defa ra· 

kı sofrasında yer tutuyordum .. O 

Talep ve izahı üzerine AllenbY, 
kendi~i!le iki tane Brı.ııtof avcı tay. 
yaresi veriyor. Epeyce miktarda 
benzini de Umtaiye üssülharekeıoine 
taşımayı ihmal etmiyorlar. 
Şimdi iki Bristol avcı tayyaresi 

Osmanlı filoarının hareketini ha.ddll 
asgariye intlrmiye çalışmakta bir 
yandan da ricate başlıyan kollan 
. ,;alamaktadır. 

Sadece Şamı ele geçirmeyi düşü· 
nen Lavrens artık işine yaraınıya • 
cak olan tayyarelerle, tankları geri 
göndermektedir. Araplar tek başla 
nna başkasının yardımı olmadan 
son muzafferiyeti kazanmalıdırlar. 

ö ara!···, uzun zamandan beri ha. • 
zırlanan ayaklanma planları mucl· 
bince Suriyede harekete geçmekte 
dir. 

• • • 
Mernale merhale üzerine, kate • 

ditmekte ... Çöl bedevilerile nıuharip 

!ere, köylülerle ııehirliler de karış • 
bll1, ayaklanma.mı§ bir kol bile yok. 
Lavreruı oraya, buraya ufak ufak 

gruplar sevkederek ant ve ılliirtm4· 
ca hücumlar yaptırıyor. 

ratını buruşturarak: 

---- Bu hürriyet ve müsaade gece 
sini bu morukla başbaşa geçirmek 
beni sıkıyor ... Hani çifte Cemallerin 
zevki, ahengi?. Nerde onlar, nere
de bu? ... Dedi .. 

Gülüm.siyerek itiraz ettim: 

·--· Bu akşamlık ta onun hatırı 
için gül ... Biraz neşeli ol canım ... A
damcağizın benim kadar, sende de 
hakkı var .. 

Bu sözüm ennemi pek fena halde 
değiştirdi.. Bir şey söylemedi am
ma ... Yüzüme çok derin ve manalı 
bir istifhaınla uzun uzun baktı 

Sözümün tesiri oldu .. Ve o gece 
sabaha kadar annem çok 1en ve 
ı;uh idi.. HattA birkaç defa da 

---- Sen benim damadımsın.. A· 
yol!.. Sıkılma sıkılma.. Gel öpüşe
lim .... 

Diye .. Kendi yalnızlığının telafi
si cihetine gitti ... Ben aldırııı bile 
etmedim .. 

Zaten Mehmet Bey de bu gece 
çok şendi .. Adeta genç bir erkek ri 
bi iki kadını da idare ediyordu. An
nem onun b.ı haline bakıp başını 

salıya sallıya gülerek: 

---;{Ah seni koca kurt ... Nasıl da 
idare etmesini bilirsin ya .. Diye ta
kılıyor, latife ediyordu .. 

Bu manzara bana fena gelmiyor 
değildi .. Değildi amma.. Ne yapa
yım?. Taksirat ...... 

Mehmet ertesi sabah çıkarken 
bana iki yüz lira bıraktı ve çenemi 
okşıya okşıya: 

·--- Seniha dedi .. Ben teftiş seya
hatine çılqıcağım.. Uzun değil am
ma ... Beliti bir ay kadar ıürebilir .. 
Bunun için bu parayı bırakıyorum .. 
Beni de merak etme.. Eğer paran 
biterse ve ben gecikirsem Cağaloğ
lundaki teyzeye haber gönder .. Sa
na lüzumu kadar versin.. Ben de 
gidip tenbih edeceğim ... 

Demişti ... 

Annem parayı derhal elimden al
dı .. Ve: 

---- Oh! .. Yarabbi şükür... Bir 
ay keyif bizim dedi. 

j 
Dolorea del Rio 8011 fllimlerindeıı birinde 

Franaız prodöktörlerinden biri 

La Malibran adında büyük bir 

film çevirmek üzere hazırlıklarda 
bulunmaktadır. 

Prodöktör bu filmdeki baş ro

lü rue~hur sinema yıldızı Dolores 

del Rio'ya teklif etmiştir. 

Bu yıldız, teklifi P'aa 

kabul etmişse de babası 
itibarile 

ağır au· 

811 

Yüzbaşı Bcnoit filmi 
Fran,ız sanatkarlarından Jean 

Murat pek yakında (yüııbaşı Ben-

1 

rett6 hasta olduğundan onun lyi

Ieıımeaine kadar Amerikadan ay

rılamıyacağını bilclirmiştir. 

Malüm olduğu üzere La :Malib 

ran Fraıısanın çok meşhur bir dan 
sözü idi. Birçok siyasi adamların 

metresliğini yapmıştır. Bu bakım

dan film çok kuvvetli bir mevzua 

malik bu lunmakt.ldır, 

81! 

Ronald Colman 
Evlendi 

oit) adında büyük bir film çevir- Çok tanınmış ve b•ğeni!miş si-

meğe başlıyacaktır. Filmin mev- nema sanatkarlarından Ronald 

zuu bir casusluk hildi3esine mUte- Colman Holivutta bulunan İngiliz 
alliktir. Filmde rol alacak san- sinema yıldızlarından Bonita Hu-

Ve hakikaten de öyle oldu .. Her atkirlar şunlardır: m& ile evlenmiştir. 
gün bir yere gidip eğleniyorduk. B Ronald Colman 
Tabii Cemallerle bir arada.. Mireille alin - Aimos - ikinci defa ev 

Bernard Daucret. lenmektedir. 
Geceleri bizim ev filemi; on iki-============================== den sonra başlıyor .. Sabahlara ka-

dar devam ediyordu .. Bütün uyku
saatlerimiz .. Sabahtan • .-ı.ndiye ka
dardı .. 

Bu yıl .,anriyelimin aylık izni bu 
zamana teı;adüf ettirildi .. Otomobil 
altımızda gezip, eğlenip, zevk edi
yorduk .. Her yer ve her ııey bizim 
içindi.. 

Bir akşam üstü .. Evde ve annem 
de garip bir hal vardı .. 

Uykudan kalktığım zaman ııa

şırdım... Cemalerin ikisi de mey • 
danda yoktu ... 

(Sonu Yar) 

Osmanlıl;uo tarafından tahliye e
dilen Tel-arara'da yapıl&n mezallnı 
dille tarif edilmiyeoek ka.dar müt· 
hi!J ... Lavrens eair almayıp bulduk· 
!arını kılıçtan geçirmeyi tavsiye et· 
tiği için Araplarda rastgeldikleri 
efradı kesip biçiyorlardı. Bu bir 

muharebe değil .. Hakiki bir katliam 
idi. 

Lavrensin hüsnliteveccülıünU ka· 
zanmış ve çok sevdiği Arap şefle· 
rinden biri olan Tallaf bu, hiddet ve 
intikam hissi ile biribirini yiyen, iki 

taraftan hangisinin kurşunu olduiu 

bilinemiyen bir silah ile öldürülmüı 
idi. Bu kayıptan fevkalade bir üzlln 
tü duyan Lavrens yanına yalnız bir 
arkadaş alarak geceleyin diğerle • 
rinden biraz uzaklaşıyor, Ve mü • 
kadderatın tesadüfün hiç akla geJ. 
miyen bazı kötü cilvelerini ve bu &.• 

rada Tallal yerine kendinin de bir 

kurşllll ile ademe gönderilebileceği 
ni düşünerek için, için ağlıyordu. 

Çok yorulmuştu, Sükünete, din

lenıniye, inzivaya ihtiyacı vardı. Ra 

ka ismindeki çok sevdiği hayvanını 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırp.layınız. 

Yazan : LEON BOUSSARD 
başıboş bırakmış gidiyor, ı:-idiyor

du ....• 
• • • 

28 Eylül günü şafakla beraber, 
yorgunluk ve bitabiden iskelet hali
ne gelen ve çenesini bir kurşun ze. 
delediğindenberi bir koyun gibi me 
liyen Bahanın üzerinde Lavrens yal 
n12 başına, ele geçirilmiş olan Deraa 
vehrinden içeri giriyor. lngilizler 
gelmeden evvel Arapların şehri i3· 
gal etmelerini istediği için bu yolda 
hazırlıklar yapıyor .. Lavrensin bu 

hareketini büyük bir hayretle karşı 
lıyan lngi!izler, bu ırktaşlarının çöl 
ve badiyelerde ya.gıya yaşıya nere
den i!Plrli~ini ve kim olduğunu tama 

olmasından korkuyor 

Tefrika No: 21 

Lavrens gittikçe daha iyi an

lıyordu ki, meıısup olduğu ırk ve 

milletin şüphesiz çok kuvvetli O· 

lan tesirinden tamamile sıyrıla

mamış ve büsbütün de Araplaşa. 
madığı için bundan sonra kendi-

• si için hayatta sükunet ve muva-

zene temini pek müşkül olacaktı. 

Bu üniformalar, bu inzıbat ve 
rabıt, Garp devletlerine has bu 

mihanikl hareketler, bu silsilei 

meratip onu çileden çıkarıyor, de 

li ediyordu. 

Onu tanıyanların hiçbiri Liv

rens-i bugünlerdeki kadar maJi. 

zun, müteessir omuzları düşük 

rörmemişlerdi. Ah-! Şu seferler 

mülerek gerindi Gözleri kısık kısık 
genç kadını b&§tan aşağı sUzdli. 
Sonra. başkasına söylüyormuş gibi 
yllzUnti pencereye çevirdi. 

---· Bana bak dedi. Buraya gele
cek misin? 

---· Ne demek istiyorsunuz N-ıeı 
Bey 

---- Şunu demek istiyorum ki, be
nimle evlenecek misin! Çocukları • 
nı ve seni muhakkak bir öl\imden 
bu şartla kurtarabilirim. Başını o
na doğru iğerek gözlerinin içine sin 
si sinsi baktı. 

·--- Anlıyor musun dedi. Yalnız 
bu prtla. Semiha başına ağır bir 
balyoz inmiş gibi sersemledi. Yerin 
den sallanarak kalktı. Gözleri etraf 
ta gezindi. 

··-- 1lelebet yaşıyacak temiz bir 
sevgiyi saltanatınıza feda etmem 
dedi 
·- Fakat bir gün döneceksin. 
-·· .Aala. 
Naci yerinden kalkarak Semiha· 

ya doğru iki adım yakla.gtı. Elini o
nun omuzuna koydu. Bir baba şef
katile: 

--·· Ne zaman olsa gelebilirsin de 
di. Kapım sana ve çocuklarına açık· 
tır. Genç kadın onun milliyim se
sinden sakinlemiş gibi içini çeker • 
ken mırıldandı. 

---· ötmeden hiçbir zaman gel
mesini arzu etmem. Şimdi sabahın 
ilk ayazile boş sokaklarda hızlı hız 
lı geçen Semiha o günü düşününce 
içinde garip bir bezginlik duyuyor· 
du. 

Çarşafının yırtık pelerinine bi • 
raz daha sarılarak: 

---- Fakat dedi. Artık ben öldtim ..• 
• • • 

Sigara dumanlarının buğulandır
dığı kırık camlı kapı yavaşça aralan 
dı. !çeri pejmürde kıyafetli, dağı • 
nık saçlı perişan bir adam girdi. 
Fersiz gözlerile etrafa şöyle bir ba
kındıktan sonra tezgahın yanına 

doğru yürüdti. 
---- Merhaba! Usta nerede? 
---- Hangi usta 
--·- Canım Ali usta işte. 
---- Ne ustası bu? 
---- Dülger ustası değil ya, kahve-

ci. Tezgfilıın başındaki başka bir a· 
dam uzanarak: 

---- Bana bak delikanlı dedi. Sen 
kahveci Ali ustayı mı arıyon? 

---- Evet, evet 
---- E daha çok ararsın ne yapa • 

can onu? Sen hangi yılın adamısın; 
o öleli iki buçuk sene oldu. 

---- Ya! ... Peki burası kimin şim· 
di? 

İhtiyar adam elile masalardan bi 
rini göstererek bağırdı: 

---- Elımet bah seni arayolar. Ma 
sanın etrafını çeviren başlar birer 
birer kalktı gözler perişan saçlı 

genç adama dikildi. 
··-- Salih sen misin? 
- Halil enişte! Yaşlı bir adam 

iskemlesine tutunarak yerinden 
kalkmıya çalıştı. 

Salih onun yanına dağru yürüdü. 
--- Nasıl.. Sen ha! Sen şehit ol

madın ha! Salih kendine yakın bir 
tanıdık bulunca etrafını unutmuş 

kahvecinin acayip bakışları altında 
bağıra bağıra konuşuyordu. Dirsek 
!erile masaya yaslanan genç adam 
biraz durdu parmaklan seyrelmi~ 

sa~lannda dolaştı. Gözleri birden
bire dumanlanarak: 

--- Ben dedi. Görüyorsunuz ya 
sağım. Yaralandım, esir düştüm, 

kaçtım, yakalandım kurtuldum on 
!ar uzun hikayeler şimdi doğru bu· 
raya geliyorum. Eve gidemedim 
Ne haber hepsi sağ mı? Yutkundu 

-·-- Şey dedi. Semiha, çocuklaı 
nasıl? lhtiyar adam büyük bir nut
ka hazırlanır gibi göğüs ~eçirdi. 

---- 1yiler, iyiler oğlum dedi. Gel 
şöyle oturalım, karşılıklı alçak ha. 
sır iskemlelere oturdukları zaman 
yavaş yavaş boşalan kahve<l<' yal · 
nız iki kişi k~lardı. Sali lı.u! U· 

yuşuk dimağı işlemez bir hal.le du
ruyor, ihtiyar gözlerile onun halini 
kontrol ederek faciaya yavq yava§ 
alıştırmak ister gibi tafsilatlle hep
sini anlatıyordu. Orta yerd.ı <i ı:.-," 

lambası sönükleşti. Halil Bc-y 
sigarasından uzun bir nefe~ çektı. 

---- Harp dedi. Bizi, hepimizi ,.. p
hedekilerden daha fazla yıktı Siz 
hiç olmazsa birer tayınınızı alırl•t·n 
bizim günlerce aç kaldığ1ını.. olu -
yordu. Belki Semiha bu açlığa da
yanırdı Salih. Fakat çocuklarını dü 
şün. O da işte bunu düşündü. Ve aç 
yattıkları soğuk bir gecenin saha -
hında yanaklarında sapsan çatla -
mış dudakları, fırlamış gözlerile u
zanan çocuklarını görünce gitti, ken 
dini onlar için feda etti. 

Genç adam yerinden fırlıyaralı 

bağırdı. 

--- Ne yaptı, ne yaptı? 
---- Ne yaptı, ne yaptı? 
---- Bir şey yapmadı. Açlıktan 

ölecek <;oeuklannı kurtarmak ıçın 

o sll'alarda çok zengin olan Naci 
Bey ile evlendi. 

---- Ya!. ... Salihin ağzından uzun 
bir ya çıktı. Ve avuçlarile başını sı
karak masanın üstüne kapandı. Bir 
müddet öylece durdu. Sgnra kanlı 

gözlerini yukarı doğru kaldırdı. Kar 
şısındakine baktı, baktı. 

- Enişte dedi, Semilıaya geldiiii 
mi söyleme .. Onu sevemez kat'iyen. 
Eğer beni unutıruya başladise deş
me yarasını. Yavaşça ayağa kalktı. 

---- Bana da izin ver geldiğim ye
re döneyim dedi. ümit ederim ki, 
bu sefer herkesin hakkımda besledi 
ği akibete çabucak ulaşırım. Sar
sak adımlarla yürüdü. Klrık ve bu
ğulu camlı kapının aralığından bir 
duman gibi süzülerek kayboldu. Dı
şa.rdan sert bir rüzgilr ıslığı duyul
du. Orta yerdeki büyük saç soba -
dan birkaç kıvılcım sıçradı. Köı;eba 
şında bir sokak köpeği uzun uzun 
havladı. 

N. Maraş 

bir nihayet bulsaydı!... Başkaca le bu gayreti k:ırşılamağa kafi 
dilediği hiçbir şeyi yok... gelmiyeccğini dü~ünürken, uzak• 

Gayesine ulaşmasına h.ıle til- !arda patlıyan top sesleri 
kür pek az bir müdd~t kalmıştı. yanan ışıklar gorür gibi 
Uykularında bile huzur ve sükü· kendi kendine: 

i~itir. 

ohl .. 

net yok.... - Ah, Allahım şehri yakıyor-
30 eylillde gün ağarmadan ev !ar galiba... diye mırıldandı. 

ve! "Mavi duman,, ismidenki oto· 
mobiline binerek kendi muhafız kı 

taatına iltihak etti ve geceyi ne· 
rede geçireceksin diye sual soran 
!ara da: 

- Şamda !... cevabını verdi. 
Kisue'ye doğru yollanan Lav

rena her taraftan akın akın sililh· 
lı silahsız bir süril kişinin mukad 
des ve daha Osmanlılar boşaltma

dan evvel şerif taraftarları bazı 

kimselerin Arap bayrağını sallan 
dırdığı Şam şehrine gitmekte ol
duklarını gördü. 

Gecenin alaca karanlıkta ve 
Rokroy otomobilinin yanına yere 
geceyi geçirmek üzere uzanmış O· 

lan Lilvrens şimdiye kadar sarfe· 

dilen emek ve gayreti dilşünerek 
bugün elda edilen mükifatın hl· 

Teessür ve heyecanından ar

kadaşlarına bir şeyler sezdirme· 
meğe çabalıyarak tan yerinin a
ğarmasını beklemek ılzere bir te
peciğe tırmandı. 

İşte oradan gözüne ilişPn maa 
zara, şimdiye kadar çektiklerini 
her şeyi unutturdu ona ... 

Şam, yakın şarkm bu incisi şa
raıtın pembe pırıltıları arasına& 

hakikaten bir inci gibi parlıyor. 

du. 
Dört nala kalkmış bir süvari 

elinde tuttuğu zümrüt sarısı üzüın 
salkımı ile yanına yaklaşarak ı 

- Güzel haberlerle geliyo • 
rum ... Şam şehri sizi sel:lmlama!ıı 
la şeref duyar .... 

Diye haykırdı. 
(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, !hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal malumat iatcracniz iaminizi, doğduiunuz tarihi, aünü ve müın
ll\inse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufassal ve hususi cevap ic;in 6 kuruduk pul 
Uave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

S. G. 
Aklen, fikren cevval olmakla be

raber kendinizi hayali ve vahi ümit 
lere kaptırırsmız. Zihninize nakşet
tiğiniz §eylerle yaşıyacağınıza ina
lllrsııuz. Bu hayaller sizi daüna a
zap içinde yaşatacağından bu bile
ti :ruhiyenize karşı mücadele eder
seniz bir dereceye kadar kendinizi 
koruyabilirainiz. Hereeye çabuk ka 
nflrsınız. :F'akat hassasiyetiniz itiba 
rlle bulacağınız ~ze karşı daima 
nUfuz edebileceksiniz. Atinizi pek 
dlişünmiyeccğiniz için münasebab
nızda 18.übali olursunuz. Aşk, sev
daya meyliniz varsa da sebatsizsi
nizdir. Çünkü her zaman yeni yeni 
gayei hayaller peşine koşarsınız. 

Sizin terakki edeceğiniz yol (ede
biyat) tır. Çalışmanızı tavsiye ede· 
tim. ÇünkU parayı çok sevenlerden 
siniz. Bir de kibri terkedin. tntiza
nıa riayetle tembellikten vazgeçme
lisiniz. Bundan başka sizin iki bU
Yük kusurunuz, inat ve gururunuz 
fazla olduğundan bunları da terke
derseniz saauet talihiniz hemen si-

'e tevecciih edecektir. 

Sa it 
Metanetiniz inat derecesinde ol

duğu için hayatınızda b~k fela
ketlere manız kalabilirsiniz. Bun • 
dan başkn lakaydane harckatınız
daıı birçoklan istifade edecektir. 
Oldul:ça ge,·cze tabiatiniz olduğun
dan herkesin işine karışmak ister
siniz. 

Hissiyatiniz ha.sebile sevdiğiniz 
bir kadına ciddi ve şefkatle muame
le yaparsınız. Hadit mizacınız yok
sa da tembelliğiniz fazladır. Teşcb
büslerinizde çabuk usan1r ve h"r 
gün başka ba§ka işlere girmek ar
zu edersiniz. 

l{m·velli muhakemeniz vardır. 
Ticnret ve sanatta istidat ve talihi
niz yaverse de sebatsiz hareketle
riniz buna manidir. Size tavsiyele
rim: 

1 --· Kendi zevkiniz için kimseyi 
izrar etmeyin. 

~ --- Başkalarının kusurlarını 
}'Üze vurmayın. 

3 ··- Merhametsiz olmayın. 

S. Çorlu - Ilgın : 
Tab'ı mizacınız hadit, mütehev

~ir ve şiddetkarsınız :ımma kalbi
nizde fenalık yoktur. Yalnız tabak· 
künı ve istibdadı seversiniz. Yap -
nıak istediğiniz herhangi bir iş için 
herşcyi feda edersiniz. Daiıni şUphe 
içinde yaşadığınız için başkalannm 
kendinizi tasdi ettiğine zahip olur
sunuz. Sır saklar ve arkadaşlannı· 
za fed.akarsın17.dır. Yalnız parayı 

fazla sevdiğinizden hasis tabiatiniz 
Vardır. 

Hayalperest olduğunuzdan aşk 
@evdaya meyliniz vardır. Esasen ya
ratılış itibarile kadınlar tarafından 
sevilirsiniz. Çünkii sevilmenin me
harctini bilirsiniz. 

Hayatta sizin en ziyade edebi
Yat ve resim hakkında m~haretiniz 
fevkaladedir. Fakat kolayca iğfal 
olunabileceğinizi de unutmayın. 

1stipdat, tahakküm ve gururu· 
nuz istikbalinize mani olacaı:;ı cihet 
le bunları terkeyliyecek olursanız 
talih size tardım edecektir. 

B. Y. - Ankara 
Mert ve cesur olduğunuzdan her 

lürıu tehlikelere, düşünmeksizin a
blırsınız. Hiddet ''e tehevvüre ka
ı>ılır, biraz sonra da nedamet geti
lirsiniz. Zevki sever ve her işte if
:tat derecede hareket edersiniz. 

Evlilik hayatınızda daima eşini
~e kat'§ı itaat ederek her arzularını 
Yerine getirmek istersiniz.. 

Hafızanız kuvvetli ve vasidir. 
'Bilhassa hesap ifllerinde kabiliyeti
niz vardır. Tc§Cbbüslerinizde güzel 
düşünmeden karar vermezsiniz. Yal 
.ruz biraz acul olmanız bazan sizi ?;n
l'ara sokabilir. 

Herhangi bir işte tedbirli hare
ket ettiğiniz takdirde talihiniz size 
Yardım edecek derecededir. 

Sıhhat itibarile bünyeniz sağlam 
Ve kavidir. 

Size tavsiyem: Dütünmeden ken 

dinizi tehlikelere atmayın, ve ııer 
işte asabi hal göstermiyerek eenni 
ile hareket edin. Ve bir şeyin ifratı
na varmayın. 

Mehmet - Okman 
Ho!2111eşrep ve hayri seversiniz. 

Açık yürekli hatırşinassiniz. Her ne 
kadar azim, sebat etmek isterseniz 
de bazan keyfi hareketle aklınıza 

geleni yapmak istersiniz. Hatta dost 
seçmede çok defalar aldanırsınız. 

Lakayıtsmızdır. 

Son derece çalışkansınız. Sanata 
fevk::ı.Hi.de istidadınız var. Ticaret 
sizin için zararlı ...... _ dl'aya da kıy
met vermezsiniz. 

Evlilik hayatınız bahtiyar geçe
cektir. Yalnız nefsinize hakim olma· 
manız atiyen sizin için zararlıdır. 

MuşKı.uatSız para kazanmakta 
talihiniz yberdir. Size tavsiyem ih
tiyatsız hareket etmemek şa.rtih 
pek büyük servet sahibi olmıya 

namzctsinizdir. 

Türkan Serdengeçti 
Üsküdar 

Son derece namuslu, temiz kalp 
Ji ve naziksiniz. Yalnız bazı günler
de neşeli bazı günlerde de mahzun 
bir hal alırsınız. Bunu katiyen yap 
mayın. Sizin için büyük zararlara 
sebep olacaktır. 

Hiddet ve dargınlığınız çok sür
mez. Cömert olmakla beraber ik • 
balperest.siniz. Ayni zamanda çi -
çeklerle musikiyi sevdiğiniz gibi e
vinizin içini de zevkiselim üzere tez 
yin etmeyi istersiniz. Fakat evde 
fazla bağlanmayı istemezsiniz. Çün
kü seyahati çok seversiniz. 

Evlilik hayatınızda, fazla tazyi
ka tahammül edemiyeceksiniz. Faz
la çocuğunuz olmıyacakt.Ü-. 

Size tavsiyem: 
1 --- Hiddet, tehevvüre kapılma

yın. Azamet, gururu terkedin. 
2 --- Birdenbire her işittiğinizi 

başkalarına katiyen söylemeyin. 

Ayşe Kintutmaz 
Üsküdar 

Bünyeniz zayıf tabiatiniz hırçın
dır. Az bir ş yden çok müteessir o 
lur, ve ağlarsınız. Mizacınız müte
havvildir. l{eyfi hareketi seversi -
niz. Hayal ve zcraf ete mütemayil 
olduğunuzdan herşeyi muzlim gö • 
rür ve ehemmiyetsiz bir sebepten 
yese düşersiniz. 

Ev i§lerinde dikiş, nakiş, ve bu
na mümasil şeylere fevkalade ka
biliyetiniz vardır. Hiçbir zaman ev 
hususlarınızı ihmal etmezsiniz. 

Evlilik hayatınızda çok sadık o
lur ve evlatlarınıza iyi bir terbiye 
verebilirsiniz. Bu husustaki talihinz 
size yaver olacaktır. 

Size tavsiyem: 

1 --- Kederiniz, yalnız at;k sevda
dan ba§ka bir şey olmadığından ter 
ke çall§ın. 

2 ··- Okuduğunuz eser ve mek -
tuplarda fa apılma 
yın. 

3 --- Erken evlenmekle bunlar 
zail olur ve guze. ... •• · ev _ ... uıııı o
lursunuz. 

Mustafa Işık 
Haydarpaşa lisesi 

Ahvali sıhhiyeniz mükemmel, 
bünyeniz kavidir. lhtiyatkar olmak 
la beraber gurur ve azameti sever
siniz. Kendi nefsinize namahdut bir 
itimadınız vardır. 

Cüretkfırllığınızla beraber fazla 
innda maliksiniz. Bu yüzden bü
yüklerinize karşı biraz hodbin ha
reket cdcısiniz. Bununla beraber a
çık yürekli, \'efaltii.rsınızdır. Sevdik 
lerlnize karşı da merbut kalırsınız. 
Söylediğim tabiatlerinizi terketmiye 
azmediniz. Aksi takdirde acı acı tee 
rübelerc maruz kalmnız muhtemel
dir. 

Evlilik hayatınızda, hcvesatınıza 
mağl\ıp olursunuz. 1htiy:ırlığınızı dil 
§Ünerck gençliğinizi muhafazaya 
çalışın. 

Sizin için yegô.nc meslek (asker
lik) tir. Yalnız kibir ve gururu ter
ketmek şartile bu meslekte talihi -
niz yaver, istikbaliniz parlaktır. 

thsan AKI 
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Noksanlarımız SPOR 
~vvv..w~ 

(B11ttarafı 5 inci aayfa<!a) 
Bununla beraber, münekkitlerin 

söylediklerine de inanmıyor, onla
rın kabul ettirmek istediklerini de 
reddediyor. Bu da umumen kabul 
edilen kıymet hükümleri olmadığı
nı göstermektedir. 

Bugünkü Maçlar Ne 
Netice Vere bilir? 

Çanakkalede 
Ziraat işleri 

Çanakkale, : 1 (Hususi) - Trak 
ya umumi müfettişliği tarım başı 

----=- ... -*..,_ __ _ 
kursu okulu talebelerinden on yedi 
talebe ve zeytincilik teşkilatından 
dört aşı Uht:ısı başlarında zeytin me Meseıa, &(iyle bir "şiir,. okuyor

sunuz: 
Hiçbır şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar. 
Hatta çırkin yaratıldı!:;mdan bile 
O kadar müteessır de~ııdi 
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı amma Allahm adını. 
Günahkar da sn.yılmazdı. 
Yazık oldu Süleyman Efendiye! .. 

Bunu herkes gülümsiyerek oku
yor: Güldürmek için yazılmış bir 
mani gibi bir şey. Bazıları "nasır, 

ayakkabı vurmak,, gibi mefhumla
rın şiire sokulmasından bir tiksin
ti duyuyorlar. 

Sonra bir münekkit çıkıyor, iti

raz ediyor ve: Bülbül öl um, baş 
ağrısı şiire girer de nnsıracısı niçin 
girmesin? demek istediği anlaşılı -
yor. 

Bununla beraber o da iddia ede
mez ki nasır acısı, ayakkabı vur -
ması hiçbirimiz için güzel şeyler 

değildir. Halbuki şiir güzel şeyle

rin ifadesi, "Eşya arasındaki gizli 
münasebetler,, in verdiği güzel his
tir. Demiyorum ki ölüm, bülbül gü
zeldir, ve şiire onlar girer de nasır 
ayakkabı acısı girmez. Şu güzeldir, 
bu güzel diye kat'i hüküm verile -
mez. Çünkü, bütün güzellik telfık

kileri, herkesin bildiği gibi, nisbi -
dir, fakat zaman ve insanlara gö
re. Geçen asrın insanları için gece 
leyin karanlıkta bülbülün ötme -
si, ölümün terennümü güzelmiş, on 
ların şiirlerinde daima bunu görü
rüz. Bizim için bu mefhumlar bu -

gün gtizcl değildir, - fakat nasır ve 
ayakkabı acısı da güzel değil. Bül
bül, öliim nasıl bizim bugünkü ce-

miyetimizin güzel tanımadığı şey
lerse o gülilnç şiirin Ali Veli diye -
ceğim gelen şairinin bahsettıgi na-
sır ve ayakkabı acısı da güzel değil: 
Biri karanlık bir cemiyetin sevece

ği şeyler, diğerleri belki katı 
maddeci bir cemiyetin güzel bula
caği seyler. 

Bunların ikisi de bize aykırı ge
liyor, - hele sonuncular ... 

1şte, bu umumi ve cemiyetin 
kıymette aksine olara.. fıkir be

yan eden bir münekkidin sözü, şüp 
hesiz ki, kabul edilmiyor ve aykırı 
kar§ılanıyor. 

Buradan da kıymet hükümlerini 
gösteren, sözU __ ,enir münekkit 

noksanlığı geliyor ... Ne "münekkit .. 
ler çıktı da falancayı, filancayı, kuv 

<Baştamfı ..ı cü sayfada) 
oyun çıkarabileceklerini göster -
mektedir. Bizce neticenin bera -
berlik veya bir gol farkla Bey
koz lehine olması muhten1eldir. 
Takımlar: 

Beykoz: Safa, Bahadır, Sadet 
tin, Cahit, Kemal, Mustafa, Tur
han, Ethem, Şahap, Sait, Klzım .. 

Süleyınaııiye: Muvaffak, Ru -
hi, Burhan, İbrahim, Orhan, İbra
him, Rauf, Muzaffer, Nedret, Ni
zamettin, Raif... 

Vefa - İstanbul spor 
Stad: F cnerbahçe. 
Hakem: Şazi Tezcan (GU.) 
Yan hakemleri: Neşet ve Ah

met. 
Bu haftanın, Galatasaray • 

Beşiktaş maçından sora en heye
canlı oyunu hiç şüphesiz Vefa -
1stabnulspor karşılaşmasıdır. 

tstanbulsporun ilç baftadan
beri günün en kuvvetli rakiplerile 
oynaması ve onlara çok güzel bir 
oyundan sonra mağlOp olma~ıı bu 
takımın, bu sene fena lblr şansla 

like girdiğine delildir. Yalnız, 

Sarı - Siyahlıların geçen haftaki 
mağlubiyetlerine en mühim Amil 
haf hatlarının fena oyunu olmuş
tu. 

Duyduğumuza göre İstanbul
sporlular bu hafta sahaya en kuv
vetli şekillerile çıkacaklar ve ak
.ayan yerlerini düzelteceklerdir. 

Vefaya gelince; bu takım da 
likteki mevkiini, Beykoz galibi
yetinden sonra daha sağlamlaş • 
tırmak için lstanbulsporu da yen
mesi icap edeceğinden, Ye!;til-Be
yazlılar bu maça çok ehemmiyet 
vermektedirler. Takımlarını kuv
vetleştirmeğe ve lisansları henüz 
gelmiyen bir iki oyuncuyu da oy
nn tmak için çalışmaktadırlar. 

İki takım birib:rlerinin tam 
ayarı \'e dengi olduğundan bu 
maçın beraber bitmesi ihtimali 
vardır. 1ki takının) sahaya şu şe
kilde çıkacakları söylenmektedir: 

Vefa: Ahmet, Vahit, Süley -
man, Şükrü, Lüt'fi, Ab-Ouş, Muhte
şem, HUscyin, Sulhi, Latif, Meh
met. 

1stanbulspor: Saim, Samih, A
li, Eni::;, Hayri, Tarik, Bahri, Rıd
van, Orhan, Seyfi, İgmet. 

Güneş - T opkapı 
Stad: Şeref: 
Hakem: Nuri Boaut (f.S.). 
Yan hakemleri: Ziya •e fiJc. 

ret. 
vetli şair olarak takdim tti: Okuyu
cu kitlsi bunların hiçbirini kabul t
m.di. vunı.... ·-- . • _.ılr umumi 

Güneş takımının yavaş yavaş 

düzelnıeğe başladığı bu ~ırada 
Topkapı ile yapacağı maç her hal 

hisse umumi anla~'lşa uymuyordu. de for hattının Yerimi bakımın -
Binaenaleyh Hizım olan ev,·ela a- dan enteresan olacaktır. 

Topkapıhların geçen hafta Deşik 
taşla açık bir oyun oynamaları, 

bilyilk bir siyı farkile mağlüp ol
malarına sebep olmuştu. 

Eğer Topkapıhla.r bu hafta 
Güne.,le, Galata.::ır.raya karşı oyna 
dıkları müdafaa oyununu oynar • 
larsa her halde büyük bir sayı 
farkile ma~hlp olmazlar. Bu ma
çı Güneşin .kazanmak ihtimali % 
90 dan fazladır. 

Her iki takımın sahaya .fU şe
kilde çıkmaları beklenmektedir: 

Güneş: Cihat, Faruk, Hristo, 
Yusuf, "Rıza, llbrahim, .Melih, Sa
lihattin. Hakkı, Ömer, Rebii. 

Topkapı: Abdülkadir, Semih, 
Sabahattin. Hayri, Hakkı, Hamit, 
Yunus, Ziya, Salahattin, Kamil, 
Tahsin. 

Fener bahçe - Hilal 
Stad: f enerbahçe. 

Hakem: 
(Sü.). 

Tarik Ozerengin 

Y.an h11.l<;~mlcri ı Halit ve Sa
li.hallin. 

Sarı • Lacivertlilerin bu hafta 
rahat bir oyundan sonra galip gel 
meleri ihtimali % 95 den fazla
dır. Fenerlilerin semt komşuları 

Hilale karşı santrforları Yaşar -
dan mahrum olarak çıkacaklar -
dır. Bu oyuncunun geçen haftaki 
Vefa maçında ayağının sinirleri 
koptuğundan yerini, B takımının 
genç oyunculal"lndnn Şinasi ala -
caktır. 

Hilale gelince: Eski rakipleri I 
Fenerbnhçeden çok gol yememeli 
.ki, ve giizel bir oyun göstermeğe 
gayret edeceklerini ve Sarı LAci -
vertlilerin karşısmda iyi bir neti
ce almnğa çalışacaklarını zanne-
diyoruz. Her iki takımın da saha
ya şu şekilde çıkmak ihtimali var 
dır. 

Fenerbahçe: Hüsamettin, Ya
şar,, Lebip, M. Reşat, Anfelidis, 
Fikret. 

Hilal: Murat, Akif, Cevdet, 
Zeyenl, Galip, Mustafa, İlhan, Te 
kin, Hakkı, Naim, Rauf. 

•• ... 
HA-SAN 

Bu Hafta Barut Gücü Saha
sında yapılacak maçlar 
1 - BarutgücO - Demirspor 

A takımları arasında Bakırköy 

Halkevinin tertip ettiki 19 mayıs 
kupasının finali ~aat 15 te. • 

2 - Barutgücü - Beşiktaş 

Bozkurt B takınılan saat 13 te. 1 
3 - Barutgücü - Beşiktaş 

Bozkurt genç takımları saat 10,30 
4 - Bakırköy Rum A ve B ta

kımları saat 9 da. 

muru Cemal olduğu halde Ecaba -

dm Seddülbahir Kirte köyleri civar 
larındnki ahJatlıkJara aşı yapılmak 

üzere Küçük kuyudnn 2200 Ayasu 
armudu kalemi gctiı ilmiş ve bun
lar Ecabat ile Gelibolu, arasındaki 

şose boyundaki ahlitlara ve Y alo
va, Ulgardere, Cumalı, Pazarlı, Ba
yır, Evreşe köylerinde 1100 armut 
a,ısı yapılmıştır. 

Ayrıca Bayramiçin E,·ciler ve 

Biganın Yenice kazasına da armut 
aşılaıı yapılacakt1r. 

Kurutulan bataklık 
Ezine, : 1 (Hususi) ---· Ezinenın 

Kumkale •• Mahmudiye ve Pınar -
başı civarlarındaki Kırgöz bataklı-

ğının kurutulması için iki senedcn
beri faaliyetle çalışılmaktadır. 

Kırkgöz bataklığı bugünkii yapı· 
lan ameliyat neticesinde yüzde 7() 

nisbetinde kurutulmuştur. 
Ancak, bataklığı teşkil eden su 

membalarının etrafmda ikinci bir 
set yapıldığı ve bataklığın ortasın
dan geçen eski ana kanalın tama-

men temizlendiği ,.e tamir edildiği 
takdirde bu bataklıktaki münhat ve 
ufak tefek gölcükler müstesna ol
mak Uzere yüzde 90 nisbetinde ku-

ruyacağı ve bu suretle takriben 50· 
60 bin dekarlık arazi kabili zer bir 
hale gırcceği ve sıhhat Yekfiletinin 
bu ikinci ameliye içinde esaslı bir 
teşkiHl.t kurulması uzerindeki dü -
şüncelcri memnuniyetle haber alın 
ml§tır. 

Kurutulmuş olan gübreli batak· 
ilk kabili zer bir hale gelmiş oldu
ğundan bu sene ekilecektir. 

Bu sayede civar köyler hem e
kecek boltoprağa kavuşmuş olacak
lar ve hem de sıtmadan kurhı~muş 
olacaklardır. 

K.A. 

NEVROZIN 
Bulunan eve ba 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez. 

ramızdakıymetbulacağımIBa da~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

itimat, sonra herşeyin kıymetini u
mumi kültür hudutları içinde Yere· 

bilecek bilgi, sonra da gerek bu kül 
tür kıymetleri, gerek umumi kıymet 
hükümleri arasında fikrini söyliye 
cek, eserlerini tahlil edecek münek
kittir. 

Vahdet Gültekin 
.......................................... 

Alman 
Ordusunun 
Tarihçesi 

(Ba,tarafı 5 inci sayfada) 

halde, muhtelif taburlar v-e bölük
ler yalnız kendı memleketleri-

At yarışlarında kaza nin ananevi kokardlarını taşı • 
Malatya (Hm;ıısl) - Sonbn- yorlnı·dı. Mesela Saksonyalı veya 

har at yarışl'arı bugiin ilba:r Etem Bavyer.alı bir neferin veya süba -
Akıncının riyaseHnde yapılmış- ~·m Prusyalı veya Vortemberg'li 
tır. bir kıtada bulunabilmesi gibi ga-

Daha ikinci koşu bütün heye- rabetler bile göriilüyordu. 
canını muhafaza ederken son tu- Nihayet Almanyada idareyi c -
runu tamamlamak için bütün gıay- line ~lan nasyonal sosyalizm; ilk 
rctini sarfeden canbaz Alinin ida-
re ettiği hayvanın tam yansın bi
tim noktasında a3ıağı tökeRiyerek 
yıkıldı. 

Üstündeki jokeyin alnı ve hav 
vanm yıkılmasile altta kalan bir 
seyircinin ayağı ya:ra1'annıı~tır. 

iş olarak ve her tiirlü eski, ~akat 
ananeleri bir tarafa bırakarak 

tam ve kat'i bir şekilde "Büyiik 
Alman ittihadı,, gayesini takibe 

ve bunu tahakkuk etirmek için de 
orduyu diriltmeğe koyuldu. Bu 
yeni idare başlar başlamaz 100 

Lüleburgazda 
Bir Yangın 

LUleburgaz, 18 (Hususi) -·- Ka· 
sahamızın Gündoğdu mahallesinde 
dikkatsizlik yüzünden bir yangın 

çıkmıştır. Büyümesi çökİİiÜhtemel 

olan bu yangın belediye arazözü ile 
askeıi arazözün ve halkın gayreti 
ile söndürülmüştür. 

Yapağı ve tiftik 

Onun gibi yapmayın, başınız 
ve dişiniz ağrımağa başladı mı 

hemen bir kaşe 

NEVROZiN 
kontrolu alınız bir şeyiniz kalmaz. 

Bursa 19 (Hususi) _ Yapağı icabında l'ünde 3 kaşe alına-
ve tiftik maddelerinin ihracı kon- bilir. ismine dikkat. Taklidle-

rinden sakınınız. 
trol altına alınacağından bu mad- •••••••••••••illi 
deler üzerinde tetkikler yapıp 

ihtisas kazandırmak üzer«' meri-
nos fabrikasında iktısat vekalet" ı ~-•••••••••••-. 
ce dün bir kurs açılmıştır. 

Bu kursa beşi !stıınbuldan Ye 
beşi de diğer yerlerden olmak u
zere l O kontrolör iştirak etmi.:· 
tir. 

23 tı 

T KVIM 
ı 1938 PAZAR 

Yaralılar hastahaneye kalclı
rıldı. Vaka tahkikatı devıam et? 
nıekfoclir. Yaralılan1a korkula
cak bir vaziyet yoktur. 

Beledive intihabatı 

bin kişilik Alman ordusunun pek ~~-----~ ...... ~~~~
kısa bir zamanda derhal dirilerek li emeklerde ve ordunun yeni mil 1 
çok kuvvetli ve çok asri bir halel li birlikte bulduğu kuvvettedir. i 
gelme inde, muahedeleri parçalı- Vaktile büyük :Fredr.ik'in, Bis -
yarak. bir gece zarfında Avustur- rnark'.ın tahakkuk ettirmek için 

Malatya belediyesi intihabı so ynyı riğniycrek, karşısındaki kuv-

H icr. : ~ 8 Ş a b a n 1357 
Re i: 10 Hk teşrin 1354 

Hızır: 171 

Dotu saati : 6,18 

na ermiştir. vctli ıttifaklara rağmen Avrupa 
26 asıl aza bugünlerde topla

narak jçleriden bu işi yapabilecek 
reislerini seçeceklerdir. 

Keın3J Güçyener 

mU\ a~enesini bozacak dere~eye 
g, l"!cc:ıindcki sır ve hikmet; işte 

bundnn 10-1-1 sene evvel memle
ket müdsıfan ı için sarfedilen giz-· 

uğraştıkları "Büyük Alman ittiha. 
dı,, ; Jiihayet bugün, genç Alman 
ordusunun her şeyi göze alarak 
enerjik hareketleri sayesinde ar -
tık vücut bulmuş sayılabilir. 

R. E. 

Ôtle ı 
Akıamı 

ıt,59 - İeindi : !'1,56 

17,18 - Yattı ı 18,50 

imsak : 4,41 
~ 
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İstiklal caddesinde 

ŞEHİR TİYATROSU 

23 - 19 - 938 Pazar günü 

saat 15,30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

23 - 10 - 938 Pazar günü 
saat 20,30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

Yazan: V. Şekspir 
Türkçesi: Avni Givda 

• 
r URAN TIY A TROSU 

flalk sanatkarı Naşit Okuyu
cu Semiha Misel varyete!li bu gün 
gündüz GÜLNiHAL piyes 5 P . 

Gece ARİFİN HİLESİ operet 
3 Perde 

* HALK OPERETi 

BeyoP;lunda Halk opereti ti
yatrosunda yakında başlıyor 

BOYOK ESER 

• 

GRiPiN 
varken bu ıztıraba 
katlanılır mı ? 

l~s .. , .. ·ı · · -~ 1 ag ıgını;-: aı enı, - vatanını 
<t .. • • - ...... 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU · 
• # 

afetinden koru. 
KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOL

DURAN KATİLLER, TIMARHANELERDE İNLİYEN 
DELİLER, MEZARLARA GüN GÖRMEDEN &'ömU. 
len masumlar, bütün dejenere İNSANLAR ekaeriyet. 
le ya kendileri tarafından kazanılan veya ana baba
larından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban
larıdır. GAYRİMF.ŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇE

, 

KİN. Her gördüğünü temiz aanma T• hayatını kaput dedii imlz prezervatiflere teıılim etme. Nefsine 
hakim olamazsan PROFİLAKSİN kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde &'enç liği 
yilzde yilz bu belA tufanından koruyan en birinci sil!htır Sıhhat Vekiletimizin resmi müsaadesini ha
izdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede. 

-------·- PROFILAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN 

1 İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı Teya yatısız kız ve erkek talebe kaydına 
olunmaktadir. 
fs tiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

.... Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 ~ (J(ına Gecesi) 

Seyfettin Asal, M. Yesari Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün ======================================== 
ıztırabların batlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. Dr. Hafız Cemal ., Seyfettin Asal M. Yesari 

Mideyi bozmadan. kalb ve böbreklere dokunmadan Yaşamak için Konfor lazımdır 
Göz Hekimi--. 

Dr. Şükrü Ertan 
1 E S T E k ' N 1 (Lokman Hekim) KONFOR da YÜKSEK KAZANÇLA OLUR 

n eri esir' n at i etice Dahiliye Mutahassısı Çok kazanmak ihtimal Te imkanları da büyük sermaye ile 

icabında ründe 3 kaıe alınabilir. ismine .!ikkat Ve GripİD 
yerine baıka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

IIer g iln 2 den 6 ya kadar has- temin edilir. O halde ne yapmalı'? Rahat, temiz, pürüzsüz, 

Cataloğl u Nuruoımaniye cad. No. 
5 Dr. Oıman Şerafettin apartmanı 

ta ların ı Divanyolundaki 104 nu- mes'ud bir hayat sürmek için ne yapmalı ? 

maralı muayenehanesinde kabul fstanbul İş Bankası karşısında gişe sahibi 
eder. Telefon : 22398 - 21044 

1 
Şek •rci Hacı Bekir Müessesesinin 

NADiDE REÇELLERi 
İftar sofralarının baılıca zinetidir. 

Tit iz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden , birkere 
t atanlar, ağızlarına ba9ka reçel alamazlar ••• 

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

Gümrük Muhafaza Gen~l Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Taaınlanan E k ı i 1 t m e n i n 
Efyanın cinai Miktar ı tutarı ilk teminatı Tarihi günü aaati nevi 

L. Kr. L. K . 

Kadın iskarpini 26 çift 119 60 9 - 24-10-938 pazartesi 11 açık 
eksiltme 

Eğer takımı 173 tane 10380 00 779 - 24-10-938 ,, ., 15 ka-
palı zarf 

1 - Yukarda yazılı eşyanın ırösterilen goiln ve aaatlarda nevilerine 
göre eksiltmeleri yapılacaktır. • 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İ•teklilerin o gün kapalı zarfla eksiltmesine girebilmek ıçın 

iıir saat e\'Veline ka,lar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmünce 
hazır! yae,1klan teklif mektuplarını Galata e•ki ithaliit gümrüğü bina
lnn:lak kc"lliSYuna vermeleri, açık eksiltmeye gireceklerin de gün ve 
saatında ilk teminat makbuzları ve kanuni vesaiklerile birlikte yukar-
da adı geçen komisyona gelmeleri. (7258) 

lotanbul asliye dördüncü 
kuk mahkemesinden: 

hu-!rildiğine dair 22-9-938 tarih vJ 
197 No. lu ilamın suretleri müd-

Hazine vekili Nüzhet Erk ta- deaaleyhlerden Aziz Ş~di ve İrfan 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi 

Fı zı tahtası 

"küçük boy,, 
Fıçı yan dip 
kapak tahtası 
"büyük boy,, 

Mikta rı Muhammen bedeli Muvakkat Ek-
beheri 

L. K. 
tutarı teminatı silt-

L. K. L. K. menin 
sa ti 

51>00 adet 36.600 1113 45. - 1647. - 123.52 15,40 

550 .. 13.457 50 M3 100. - 1345. - 100.87 15,50 

Fıçı tahtası 750 ,, 9.360 M3 100. - !)36. • 70.20 16 
1 - Şartnamelerine ekli liste !erde ebat ve miktarı yazılı ve yu

karıda üç grupta gösterilen fıçı ta.htası ayrı ayrı açık ek~ilte usuliyle 
satın alınaeaktır .. 

II - Muhammen bedelleriyle mu\·akkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7 - xı - 9!!8 tarihine rastlıyan paz:ırte>i günü hiza
larıİ1da yazılı saatlerde Kabataşta levazım mübayaut ~uiıesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her giln sözü ıreçen 
şubeden alınabilir. • 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (7794) 

BALSAMIN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acıbadem 

BALSAMİN KREMLERi' 
rafından önce Beyoğlunda üçüncü Faik ve Abdurrahmana da tebliğ 
vakıf hanında 6 "<o. lıı dairede o- edilmek il zere yukarıda yazılı ad
turmuş iken şimdi yed belli olmı- reslere gönderilmiş ise de mezkurJ 
yan komisyoncu Aziz Şadi ve Ga- adreslerde bulunmadıkları ve esa Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sihhi güzellik krem· 
la tada Asikürasyoni hanında 60 sen yer leri belli olmadığı anlaşıl - !eridir. Gece için yağlı • gündüz için yağsız ve halis acıba-
No. da oturmuş mülga şehremane dem çeşidleri vardır. HusUllİ vazo ve tüblerde satılır. 

mış ve işbu ilam suretlerinin bir 
ti inşaat mühendislerinden i rfan ay müddetle ilAnen tebliği tensip İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ 
ve Faik ve Nisantaşı Hacı Emir so Beyog" lu İstanbul 

· kılınmış ve mevzuubahis olan •lııll•••••••-,lııiıiiıii••••••••••••••I kak 34 sayılı apartmanda ölü Fa- '• 
llam suretleri dahi mahkeme diik oğlu Abdurrahman ile diğer 
vanhanesine asılmış olmakla key

müddeaaleyhler Ali Kani ve Güzi 
fiyet gazete ile de iliin olunur. de ve Faize ve Nemika ve Semiha 

(938 - 1008) 
ve Fahire ve Lutfiye ve Hafide ve ı•••••••••••••• 
Nebile ve :\fuazzez ve Kayyum Zührevi ve cilt hastalıkları 
Faruk aleyhlerin• açılan davanın 
muhakemesinde; bin iki yüz lira
nın Behçet Karni ve İrfan T'aik ve 
Aziz Şadiden müştereken ve ua
leten ve Faikten kefaleten tahsi
line. ve protesto t:ırihinden itiba-

Dr. Hayri Omer 
Ô§-leden ıonra Beyoğlu Ağaca.mi 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

ren faizi nizami yürüdülmesine ve Sultanahmet S inci sulh hukuk 
mahkeme masrafiarının müddea- hakimliğinden ; 

Düğün yapacaklara 
Sandal yalar, Karyolalar, Portmantolar 

ve sair her nevi ve şık mobilyalar 

FABRİKA FİATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokutu No. 66, Tel . 23407 
... _. ..... .ııoı:.... ..... 

~~~~s::::::4'!!t~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O B 
. R n 1 İki Bayan aranıyor 

f ı asım uşen ~ Danktilo makinelerinde sü-

n h.1. MUt h ll ratli yazı dizebilen iki bayan 
a ı ıye • e assısı U d' . k' 1 . d 

HergUn öyleden sonra hastala- ilzere alınacaktır. 
rını kabul eder. Fransızca bilenler tercih 

MALÜL CEMAL 
Kendisine müracaat ettiğin iz zaman ne yapmak lizım geldi§-inl I 

ıize söyleyecektir ...1 

Gayrimenkul Satış İlanı 
fstanbul Emniyet Şandığı Direktörlüğünden : 

- Bayan Evrantinin sandığımızdan 18571 hesap No. sile aldığı 
1000 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu 
nu ödemediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No . 
lu kanunun 46 c ı maddesinin 40 c ı maddesiııe göre satılması icap 
eden Beyoğlunda Kamcrtahun ma tialle,inin eski Ayııalıçeşme yeni 

Alhatun sokak eski 20 mü. yeni 10 kapı 430 ada. 9 parsel numa

ralı kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

konmuştur. Satı, tapu sicil kaydı na göre yapılmaktarlıı·. Arttırma 

ya girmek istiyen 360 lira pey akçesi verecektir. ~filli bankalarım ı 

zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Biı ikmiş vergilerle 
belediye resimleri, vakıf icaresi taviz bedeli, telliiliye rıisumu borç, 

!uya aittir. Arttırma ~artnamesi 26 - 10 - 938 tarihinden itibarer. 
tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işi eri servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tet 

kik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğren
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma l 3 - 12 - 9S8 tarihin~ müsa
dif salı günil Cağaloğlunda kiiin sandığımızda saat 14 t~n 16 ya ka
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
bedelin tercihan alınması icap eden gayri menkul mükellefiyeti ile 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 'akdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 29 - 12 - ~38 perşembe gii
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar \·e irtifak hakkı sııhiple 

riııin bu haklarını ve hususiyle fa iz ve masarife dair iridialarını il 
iin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mü~biteleriyle bera· 
ber dairemize bildirmeleri l azımdır. Bu suretle hrrklarıııı bildirme 
miş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paynaşmasıııclan hariç kalırlar. Daha fazla malıimat alıııak 

almak istiyenlerin 937 - 306 dosya numarasiyle sandığımız hukuk 
işleri servisine m üracaat etmeleri lüzumu iliin olunur. 

,.. 
ı OfKKAT 

Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göster· 
mek istiyenlere tahmin edi len kıy metin yarısıııa k.ı d ar ikraz yapa. 
ra k usulüne göre kolaylık göstermektedi r. (7789) 

, .. .. 1 ' GUMRUKLERDE ŞLERI OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithal.it Gümrüğü 

karşısında Muradiye Ban, 
Telefon : 35, 95 -=== 

Dr. Nihad Tözge 

Deniz Hastal-anesi cilt n 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den ıonra haatalarını kabul 

ed~r. 

• Adres: Babıali Cağaloğlu yo 

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

aleyhlere aidiyetine dair olarak Süleymaniyede İmaret sokağın 
kabili itiraz ve temyiz olmak üze- da 20 No. da mukim Hüseyin kızı 
re gıyaben 30 ağustos 340 tarihin Müsemmanın yaşının ilerremesi 
de sadır olan mPzkur hükmün hasebiyle hacrine ve kendisine 
367 No. lu yenileme kanunu hü- Vefa caddesinde ıı No. da i\fusta
kümleri mucib nce olveçihle yeni- fa kızı Saadetin vasi tayin edildi-

1 
ızgı ma ıne erın e çalışmak 

Çar~ıkapı Tramvay durağı edilecektir. Babıali cad. No. 11. saat 15-18 Sahibi A. C emalettin Saracoğlu 
Ahnnbey apartman ı No. 2 ll Vilayet kart mnda KOŞKUN Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 

1en ilama baıtlanmas;na karar ve ği ilan olunur. ij 1 Ba11mevine müracaat Tel. 21942 Basıldığı yer: Matba:ı i Ebüzziya 
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