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KURUŞ ,, 

Miitearrız Devletler, ·Tiirkiyeyi Şantajla, 
Tehdidle, Mali Hulül Vasıtasile Nüfuzları 
Altına Almağa Çalışıyorlar ,,çan Kay Şek in 
"Türkiye Yeniden Milli istiklalinin Nüfuzu Kalmamış 
Bir Tehdidi Karşısında Bulunabilir,, Japon f-!ar~iye ~azırı 

· Bunu ıddıa Edıyor 
''Türkiyede Çalışan F aşistAjanlar, Onu Kollek- Londra, 26 (Hususi) - Alınan 

haberlere göre Hankeu'yu işgal ~ 
den Japon kuvvetleri iki kol haliıı
de ilerlemeğe devam etmektedir. 
Cenup kıb.Iarı Uçaağı da zaptet -
nıişler ve anudane mildafaa ve mu 
kabelede bulunan Çin kuvntleri 
de Hankeu - Kanton demiryolu ~e
nubuna doğru ağır ağır çekilmek
tedir. 

tif Emniyetten U zaklaştırmağa Çalışıyorlar,, 

Me leke e 
Verem 
Mücadelesi 

Bir Sovyet gazetesi yazıyor: 
"Onların faaliyeti Türkiyenin milli istiklalini baltala-J 
mağa ve Türk milleti tar~ fından çetin kurtuluş savaşı 

sonunda elde edilen neticelerin ilgasına matuftur,, 
Moskova, 26 (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: 
Jurnal de ;.\fosku, Türkiye Cum 

huriyetinin oııbe*inci yıldönümü 

hakkında bir makale neşretmiş ve 
gazetenin gilzel bir kö~sine Cum
hın-lıa~kanı Atatürk"ün portresini 
koymuştur. 

mutearrızlar, stratejik vaziyeti ve 
ham maddeleri itibarile kendileri
ni celbeden Türkiye hakkında ge
niş tasavvurlar beslemekte ve on1> 
kendilerinin harp gayelerine hiz
met ettirmek istemektedirler. Şan
tajla, tehditle, her türlü politik 
kombinezonlarla ve "pasifik,. ikt1-
sadi ve mali hülfıl dedikleri vasıta 

Umumi vaziyet etrafında Japon 
harbiye nazırı Havas ajansı muha
birine şunları söylemiştir: 

- Hankeuvun zaptından son
ra Çan-Kay-Şek,in mahalli bir re
is olmaktan ba,ka hükmü kalma
mıştır. Eğer icap ederse Japon or
dusu Çinin daha içerlerine ,.e ücra 
köşelerine kadar girmekten çekiıı
miyeceklir. Bu hu>U<ta Japony'l 
kati kararlar almış bulunmakta -
dır.,, 

Gazete. Cumhuriyet Türkiyesi
nin istiklal için olan mücadelesi
nin tarihini hulasa ettikten sonra 
diyor ki: 

Coğraf: ve politik mü· 
him bir telaki noktasında 
bulunan Türkiye cumhuriyeti 
barışın tahkimine ve bir 
dünya kıtalinin tehdidi al· 
tında bulunan beşeriyetin 

müdafaasına tesirli bir surette 

hadım olabilecektiı. 

Japon Harbiye nazırıııııı bu ,öz 
!erile l\filletler Meclisinin g-Pçen -
lerde kabul etmiş olduğu bir rap.ı
ra da işaret edilmi~ bulunmakta . 
dır. Çünkü ;\Iilleller Cemiyeti t r. 

(Sonu 3 üncü sayfada) aile, taar.uzl devldler, bazı "de- Japon B•şvekili Prens Kono:~ 
mokratik., devletlerin müsamaha- !!"!!!!!!!!!!!!"" _____ ,.. _____ "'!!'"'"'" _____________ _ 

"Sevr muahedesi Türkiyeyi par 
çalıyor ve onu yarı müstemleke va 
ziyetine koyuyordu. Türkiye. ya -
bancı müdahaleler yüzünden müş 
kül günler geçirdi. İngilizler tara
fından teşkil edilen Yunan kıtaa
tı ''asayiş ve nizamı temin için,, A. 
nadolunun içlerine kadar sokuldu
lar. İstanbul itilaf ordulan tarafın 
dan işgal edilmişti. Yunanlılar An
karaya doğru yürüyor, Fransızlar 
Kilikyayı, İtalyanlar da Antalyayı 
işgal ediyorlardı. Hatta İngiliz iş
gal müfrezeleri Karadenizdeki 
Samsuna kadar nüfuz etmişti. Tür 
kiye yalnız bir tarafta, Sovyet cum 
huriyetlerinden sempati ve dosta
ne yardım buluyordu. Türki~·e bü
yük Millet Meclisi hükumeti bu 
cumhuriyetle ,.dostluk ve kardeş
lik muahedesi, akdetmişli.., 

Gazete, Türkiye cumhuriyeti-

ııin 15 yıllık bilançosunu yaptık -ı 
tan sonra şöyle devam ediyor: 

"On beş yıl içinde Türkiye cum 
huriyeti birçok mühim islahat ba-1 
şardı. 1924 eski Osmanlı impara -
torluğunun son ankazı olan hali -
feltği Jiiğvettikten sonra, yeni Türk 
hükumeti dini devletten tamamen 
ayırdı. Maarifi liiyikleştirdi. Ho
caların imtiyazlarını kaldırdı. Ka -j 
dm seçim hakkını kazandı ve um-

1 me hizmetlerine girdi. Kıyafetin 
Avrupalılaştırılması ve Arap harf
leri yerine !atin harflerinin ika -
mesi diğer birçok ıs!Rhatla birlikte 
Türkiyeyi süratle Avrupa medeni
yetine bağladı. Evvelce memleket 
te mevcut olmıyan birçok endüstri 
doğdu. 

Türkiye Cumhuriyeti bilhassa 
şimdiki beynelmilel vaziyet içinde 
yeniden milli istiklalinin bir tehdi
di karşısında bulunabilir. Faşist 

Prof. Ali Fuad Başgil 

!arından istifaıle ederek, Türkiye
de kökle~miye ve onu nüfuzları 

altına almıya çalışıyorlar. Bizzat 
Türkiyeııin içinde dahi çalışan fa • 
şist ajanlar Türkiye hükumetini 
pasifik devletlerden ve kollektif 
emniyet prensipinden uzaklaştır -
maya çalışmaktadırlar. Bunların 

faaliyeti Türkiyenin milli istikla
lini baltalamıya ve Türk milleti ta 
r;ıfından çetin kurtuluş mücadele
si sonunda elde edilen neticelerin 

Suriye Hataydan Gelen Mallara 
Ağır Gümrük Resmi Kn~ıdu 

Hatayın iktisadi Kalkınması için 
Kat'i Tedbirler Alındı 

ilgasına matuftur. Türkiye onbe • ( Yazısı 3 üncü sa}hınızda) 
ş i n ci yı l dön ü m ü n ü çok karışık bir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.iiiii ... ....,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio..-;;.;;iiiiiiiiiiiiiii,_ 
enternasyonal vaziyet içinde tesit 
ediyor. 

Coğrafi ve politik mühim bir 
telaki noktasında bulunan Türki
ye cumhuriyeti, barışın tahkimine 
ve bir dünya kıtalinin tehdıdi al
tında bulunan beşeriyetin müdafa
asına tesirli bir surette hadim ola
bilecektir . ., 

c. 

Güneş Klübü Bazı Spor --
Şubelerini Lağvetti 

Artık Futbol, Güreş, Atletizm ve 
Denizcilikle Meşgul Olmayacak 

iT 

~~ 

Başka klüplere ıntısap edecek olan güneş futbolcuları 

Güneş klübü gazetemize gön -
derdiği bir tebliğde; futbol, güreş, 
.atletizm, denizcilik gibi spor şu

belerinin lağvedildiğini ve yalnız 

tenis, atçılık, atıcılık ve içtimai 
cepheler üzerinde çalı$acağıııı bil
dirmiştiı·. 

Tebliğ aynen şöyledir: ı 
Güne, klübü idıor.. heyeti ve 

hayaiyet divanından: 
1 - Buırün mU.terek bir içti

ma akteden Günef klübü idare he
yeti ile haysiyet divanı, e$&.s ni -
zaınnamenin verdiii salihiyete İı· 

tinaden (Futbol, Güref, Denizci
lik, Atletizm) şubelerini lağvetmiı 
tir: 

(Sonu 6 ncı sayfada) 

• 
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Sayfa: % YJ:NISABAH 

ABDÜLHAMIDIN 

c cı HOCA 1 Madam Atina 
Serbest 
bırakılmıyor: 

YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK Okuyucularımız 
Diyor ki -6-

Kadın efendi, bilhassa o za
manın bütün kadınları gibi hura
fata inanır, şeyhlerden ve hoca -
!ardan fevkaladelikler umar, saf
dil bir kadın olduğundan, şeyhin 
ruyada Seyit Ahmeterrefai haz -
retlerini görerek padişahın mane
vi himaye ye muhafazasını temi
ne memur olduğunu duyunca çok 
sevindi, bu iş için elinden gelen 
her şeyi yapmayı vaadetti. Saray 
lı hanım ise, şeyhe verdiği sözü, 
hem de muvaffakıyetle yerine ge
tirdiğinden memnunen saraydan 
avdetinde doğruca şeyhin dükkl
nına giderek ona bu büyük müj
<isyi verdi. 

O akşam Abdülhamit, yatma 
için harem dairesine geldiği za -
man, arayda adet olduğu veçhi
le analığı kadın ı-fendi tarafından 
kar~ılanarak oda"1na götürüldü. 

Kadın efendi, mutad hal ve ha
tır sualinden sonra: 

- Arslanım! Bugün dadınız .. 
Kalfa beni ziyarete geldi. Öteden 
beriden konuşurken söz arasında: 
Evlfıdı Araptan ve kibar evliya
dan bir zatı şerifin !stabula gel
miş oldnuğunu, bütün gizli şeyle
ri, gelecek zamanlara ait i'leri 
bildiğini, kerametleri ile alemin 
ahvaline hakim bulunduğunu söy
ledi. Bu mühim zattan sizin ha -
beriniz var mı? 

Diye sordu. Padi~ahın: 
- Bu zatı şerifin adı ne imiş? 
Sualine kadın efendi cevap 

vererek: 
- Adı :Mehmet Ebülhllda i -

miş. Refa! tarikatı şeyhlerinden 

olup Nuruosmaniye caddesinde 
bir dükkanda oturuyor ve fakira
ne ya.,ıyormuş... Kalfanın evine 
yakın olduğu cihetle onun bütün 
hallerini, kerametlerini, manevi 
kuvvetlerini biliyor. 

- Şimdi tanıdım. Evet birkaç 
gün e\•vel onu Halet paşa bana 
getirdi. Ruyasında hazreti pey -
gamberi görmüş, bana tebliğ olun 
mak üzere peygamber ona bir ta 
kım emirler vermiş, onları bana 
iÖY ledi. 

- Siz ona ne yaptınız? 
- Yüz altın ihsan verdim, her 

istediği zaman buraya gelerek 
beni görmesini tenbih ettim. 

- Vallahi arslanım! Bana ka
lırsa evliyayi ilahtan böyle büyük 
bir zatı şerifin her zaman yanı
nızda bulunma'ı çok münasip o
lacaktır. Ruyasmda gördüğü haz
reti peygamberi onunla size bir 
takım emirler göndermesi size o
nn m~nevi bir tavsiye demektir. 
Böyle bir zatı ş~rifin padişahlığı
nız zamanında ve payitahtınızda 

bir dükkan köşesinde, adi bir ho
ca gibi kalma•ı layık değildir. Siz 
onu yanınıza alıp manevi kuvvet
lerden i lifade etmelieiniz. 

- Ren de ilkönce öyle dftşün
cltim Fak~t ne yapalım? Ona gö
re araycla bir me:nııriyet, bir va- ı 

z.fe yo' tur ki .... İhtimal ki o da 
sarayda bir vazife •:ıhibi olmayı 
k ':ıı 1 c-•ır.ez. 

rerek Yıldız sarayına götürdü. 
Hacı Ali bey Ebulhudanın gel 

diiini arzeder etmez padişah kız-

larağası hafız Behram ağa dela- Avukatının tahliye dileğine 
letile şeyh efendinin huzura ge • 
tirilmesini emretti: menfi cevap verildi 

Gizli randevu evi işleterek genç 
Şeyh, padi,ahın odasına girin- kız ve kadınları fuhsa sürüklemek 

ce Abdülhamit oturduğu yerden · ı 
ayağa kalkarak (l) lizlm olan ih ve ayrıca döviz kaçakçılığı yap -

mak suçlariyle tevkif edilmiş olan 
tiramı yaptıkta sonra yer gö.•terdi 

l\Iadam Atina ile muavini :\!adam 
ve hemen söze başladı: Kati na hakkındaki adli tahkikatın 

- Peygamberimiz efendimiz bir an evvel ikmal olunmasına ça
hazretleri taraflarından geçende lışılmaktadır. 
bana tebliğ ettiğiniz şeylerin sun ll!adam Atinanın vekili Bay Su
ti icrasına bizzat bakmanızı, ma- at Ziya imzasile dün müddeiumu
nevi yardımlarınızı, değerli öğüt- miliğe verilen bir istida ile, mev
lerinizin daimi olmasını istiyorum. kuf kadının kefalete rapten tahli
Bunun için size mabeyin daire - yesi istenmiştir. 
sinde bir oda verilmesini ve ika- Müddeiumumilik bu istidayı, 
metiniz için de Serencebey yoku- tahkikatı yapan 4 üncü sorgu ha -
şunda münasip bir evin hazırlan- kimliğine havale etmiştir. 
masnu emrettim. Bu hane döşenip Dördüncü sorgu hakimliği bu 
hazır oluncaya kadar bacı Ali istidayı tetkik etmiş ve - aynen -
beyin (2) konağında misafir kal- "Tahkikatın henüz inkişaf etme
manızı muvafık görüyorum. Artık miş olduğu ve şimdiye kadar yapıl 
o dükkanı bırakınız, gece ve gün- mış olan tahkikatta da suçu tesbit 
düz benim yaınmda, yakinimde edecek kuvvetli deliller bıılundu
olunuz. ğu, binaenaleyh tahliyesine imkan 

Dedi. Zeki şeyh padişahın bu görülmediği,. cevabile vekiline teb 

------Ramazan Ja beraber 
Dilencilerde mi geldi? 

"Okuyucularımızdan "Kad
ri Birer,, imzasile aldığımız bir 
mektupda ezcümle şöyle deni
yor: 

"Epey zaman var ki dilenci 
derdinden ve tazyikinden kur
tulmuş, başımız dinç olmuştu. 
Fakat şu mübarek ramazanın 
daha birinci gününden kapıla
ra dilenciler yine arız olmıya 
başladı. Hatta bir tanesi var ki. 
Hiç fütursuz, hiç bir ihtiyata 
lüzum görmeden tutturduğu 

sinirlendirici b:r makamla bü
tün geçtiği mahalleleri feryat
lara boğuyor. Aacaba ramazan 
ayının dilen~ilik yasağı üzerin
de kud•i bir himayesi de mi
vardır? .. ,, 

Yeni Sabah: İki giındür 
dikkat ediyoruz. Hakikaten 
sokaklarda, şurada, burada di
lençiler yine görüne.eğe başla
dı. Bu hu~usta alilkadarların 
dikkatini celbrdel'iz. iradesini işitince bir durakladı, i- liği için iade etmiştir. 

şin aldığı bu yaziyetten memnun \. .J 
olmamış gibi göründü. Çünkü ken -=============~ 
kisini ağır satmakla Abdülhamit 1 Kısa Haberler 1 
üzerinde daha büyük ve iyi bir te- ı 
8.İr yapacağını hesap ediyordu. Yü lkt t b k lı··· ·· -D .. Buğday ve arpa fia tları düşüyor .. _ ıaa at ontro uru: or-
ce evliyalık makı.mına erişmiş bir Buğday ve arpa piyasasında duncu v:ıkı~ hanında bulunan lktı
zatın dünya işlerine önem verme- bir kaç gündenbiri bir dü,üklük sat vekaletı İstanbul baş kontrol
mesi, dünya ikbalinin kendisine mü•ahede edilmektedir. Evvelki liiğü önümüzdeki ay başında Li-
teveccüh etmesini istememe.i pek · man h t k b" · gün bug· day fiyatlarında 3-2, dün anına "şmaca • ayın ırııı-
tabil olduğunda onun bu he8abı d "t"b f ı · ı· d d de arpa fiyatlarında 2-1,5 para en ı ı aren aa ıye ıııe ora a e-
çok doğru idi. Bu hali padişah ü- vam edecektir. 
zerinde büyük bir tesir yaptı. kadar bir düşüklük kaydedilmiş-

tir.Evclki gün, piyasada, 4 kr. 27 
Başını göğsü üzerine eğip mu para ile 5 krş. 35 para arıısında 

rakabeye vararak, müsaade isti- 200 ton yumuşak, 4 kuruş 30 pa
yormuş gibi gözlerini kapayarak ra ile 5 kuruş 8 para arasında da 
biraz düşündükten, bir iki kere 69 ton sert buğday satılmıştır. 
başını salladıktan sonra cevap 
verdi: 4 kuruş 2 para ile 4 kuruş 10 

para ara•ında da 90 ton kadar 
- Gerçi duacınız, sarayı hü - arpa satışı olmuştur. 

mayununuzda, hnlk nazarında her Bunlardan başka, 4 kuru~ 5 ap 
zaman cah ve makam hır. ile it- rada 12 ton Bandırma malı mısır, 
ham edilecek bir mevkide bulun-1 5 kuruşla 5 kuruş 12 para arasın
mayı arzu etmem.Fakat ulülemi- da 70 ton kızılca, 4 kuruş 5 pa
rin buyuruğuna baş eğmek, emir rada 15 ton çavdar, 5 kuruş 5 
!erine itaat eylemek farzdır. Ta- parada 55 ton kuş yemi satılmış
rikat ehli zuhurata uymak ile mü t ır. 
kelleftir. Kendi sayi, fiili eseri o)-'"''""'""""""'"'°"'"""VVVVVVVvVv~~ 
mak•ızın karşısına çıkacak şeyle

ri, tereddüt ve itirazsız, <ılduğu 
gibi kabul etmek vazifemizdir. 
Bunun için irade ve fermanınıza 

sem'ina ve ata'na demekten baş
ka yapacağım bir şey yoktur. 
Lavhai mahfuzda, şüphesiz böy
le yazılı olmalıdır. 

Kurnaz şeyhin bu istifhamkiir 
ve murayice sözleri Abdülhamidi 
ona daha ziyade ve yürekten hağ
ladı, ona karşı inanı kat kat art
tı. 

Bu konuşma esna"ııda kapı -
nın önünde ve ayak üzerindr du
ran hafız Behram ağa, hünkarın 
bir i•areti üzerine padisaha vak-' . 
la~ıp bazı emirler aldıklan sonra 
~eyhi alıp ikinci mabeyinci hacı 

Ali beyin (Bir rivayete göre "er
karin hacı O•man beyin) oda ın~ 
götürdü. 

. , · MÜ.TEFERRIK _' 
' ' 

iNHİSARLAR 
Yeni bir sigara çıkardı 
İnhisarlar idaresinin piyasaya 

yeni çıkardığı İzmir sigarası dün -
den itibaren şehrin muhtelif ma -
hallerinde satılmağa ba~lamıştır. 

İzmir sigara Yenice kutusu tipin
de olup 25 ince sigaradan mürek
keptir. Fiyatı 20 kuruştur. 

Çamlıca S3natoryumu 
Küçük Çamhcada yapılmakta 

olan sanatoryum insaatı ilerlemek 
tedir. İn .. aatın mütebaki kısmını iti 

* Yumurta fiyatı yük•eldi: 
Son günlerde piyasaya yunıurla az 
gelmeğe başlamış, ihracat için ta
lepler de ziyadeleştiğinden fiyat
lar biraz yüksekmiştir. 

* Tiftik satı~ı artıyor: Son 
günlerde tiftik satışları hararetlen 
miştir. En·elki giin, 115 kuru~. 
tan Almanyaya ihraç edilmek ü
zere 382,5 ton Ankara Ye Beyııa

zarı malı tiftik satılmıştır. 
Tiftik üzerinde, bunu takip e

decek olan külliyetli satı~lara de-
liilet eden yeni pazarlıklar ela ya
pılmaktadır. 

* Yün ve yapağı satıp: Evvel
ki gün ihraç edilmek üzere 49 - 63 
kuruştan 392 balya yapak, 71-75 
kuruştan da 117 kilo yıkanmı~ 
güz yünü saılmıştır. 

50 - 51 kurııstan da 14 balya 
keçi kılı satı~ı olmuştur. 

*Ku:au derisi ihracatı: Evvelki 
gün, Çekoslovakyaya ihraç edil
mek üzere, çifti 140-160 kuruştan 
12600 çift kuzu derisi satılmı•tır . . 

* Av deriai İsteği ziyadeletti: 
Av derilerine de talipler ziyadeleş 
mektedir. Evvelki gün, geçen se
neden kalma stoklardan, Almanya 
ya ihraç edilmek üzere, çifti 5 -4,5 
liradan 750 çift tilki derisi •atıl-
n11ştır. 

-- Oua verilecek mPmuriyet, t 
vazife dUnyevi ve ci mani olmak
tan ziyade manevi ve ruhani ol -
malıdır, Ye bu da hazırdır. Ecda
dınızdnn heır-P.n hepsinin ~eyhleri, 
m Jn;itlcri vardı. Onlann himmet
leri kerametleri •aye inde bütün 
güçlüklerı bir yana ederlerdi. Siz 
de bu zata sarayın şeyhi adını ve
r;niniz. Yakınınızda olma•1 için 
civarda bir ev ihsan edersiniz, o
lur biter ve bu da kim enin gözü
ne batmaz. 

marn etmek üzere icap eden tahsi
sat merkezden dün gelmiştir. Ay-1 
rıca in~aatı mahallinde tetkik et -
mek üzere başmüfettiş doktor Ce

lal idaresinde bulunan hu usl bir 
heyet dlin Aııkaradan şehrimize 

gelmistir. Bu heyet tetkikatın neti
cesini bir raporla vekalete arzede
cektir. 

* Deri fiyatları: Yarım i~len
mi~ meşin derisi 105, keçi deri'i 
çifti 160 - 175, oğlak derisi çifti 
11 O - l 25, hava kurumu ko\•tın de
ri • i kilosu 50 - 55, tuzlu kt;ru ko -
yun drris; kilosu 40 - 45, kuru '1-

ğır derisi kilosu 60-75, ·~ lamura 
•ığır derisi kilosu 40 - 57 kuru,tan 
satılmaktadır. · 

Ebulhuda efendincn dükka
nındaki eşyasını, kitaplarını al -
mak, dükkaııın anahtarlarını sa
hibine etslim etmek üzere, hazır-lanan bir araba ile Nuruosmaııi-

1 
"" _____________________________ _ 

ye caddefilne gittiği sırada mabe- BEKTAŞi FIKRALARI : Tuzağıkurdum bekliyorum! 
yin dairesinde kendine tahsis olu. ••••••••-•••••••••••••••••~··-•••••••••••••••• ••••••••••••••••c•••••••••• •u••• 
nan oda, bir şeyhin oturmasına Balııııımcular kıihyaııı O.<ınan efendi, kadir gecesi bazı do.,llarını 
Hiyık surette •y ti h d''I _ iftaJ"a daı•et etmişti. Davetlıler arıısııula Kazasker mütekaitleıi dersi-

H e er, a ı~ er ~ a. ~ . . . . · 
zıh levhalarla s·· 1 k h 

1 
anılar, bırkaç yobaz, bzr de Bektaşı ı•ardı. Terauıden sonra sii7 alırete us enere az1r an . . . .. . . 

dı. Serencebey y k d 1• ld ıııtıkal ettı. Düııya zevkl81·ile, uhrevı lezzetlerden, cennetten, eehennem-
o u~un a, ı ız- d b •-ed"·ı· s· b" ı . da Ileşiktaşa inerken sol tarafta e;ı a,.., "'ı. __ ırı .. ır erme o rama.zaıı kıldıklaı-ı n_amazları, tıdtukları 

beş odalı bir evı·n ta . t f .. orı~ları sayıp cUiktuler. Daha romazaıı gelmeden uç ayları tuttuklarıııı 
mır ve e rışı .. .. . .. . -

- Yarın in~allab icabına ha
kanın. 

Abdülhamit analıiına gece 
verdiği sözü yerine getirdl. 

bitirilinceye kadar şeyh efencli ha ovmıerc~ ~oyle_diler. . . ·- -· . 
cı Ali beyin (Bir rivayete göre Os- Htta ıçlerıııd•." bır taıusı bııııu~ bır guntr ve tefahii»le: 
man beyin) konağında on on bes - Ben, dedı. Her gecs tsravıde-n. soııra altını;ı rekat da nafile ııa-
gün kadar misafir kaldı. · 1nazı ~ılıyoruın. 

(Sonu var) 

(l) Abdülhamit, huzuruna ka

Bır ba~kası atıldı: 

- Ben de, &abahlara kadar hatmediyorum. Her gece kıldığım ıuı/ile 
namazı seksen rekatı buluyor. 

Sirkeci 
Gar 
Meydanı 

Sirkeci meydanının açılması i
~ine hararetli bir faaliyetle devam 
olunmaktadır. Garın eski avlusu
na naur olarak yapılan banliyö 
yolcuları giriş ve çıkış pernnları

nın Cumhuriyet bayramına kadar 
ikmali ve Bayramda merasimle a
çılması için çalışılmışsa da, inşaat 
bitirilememiş, bu peronların açıl

ması önümüzdeki ay içerisine kal
n1ıştır. 

Sirkeci meydanı manzumesine 
dahil olan deniz tarafındaki inşaa
ta ait ilk faaliyete de dünden iti
baren başlamış, deniz etrafında 

yapılacak olan depo ve mağazalar 
la modern hala ve gazinonun te
melleri atılmıştır. Bu inşaat müm
kün mertebe süralle bitirilecek, 
garın cümle kapısı karşısına i•a
bet eden eski yazlık bazino, ağaç 
landırılıp çiçek dikilerek umumi 
park haline getirilecek, depo ve 
mağazalarla gazinonun önüne isa
bet eden Antalya nakliyat anbarı 

ve Macar ziraat şirketi binalariyle 
cami yıkılarak yola 15 metrelik bir 
yer verilecek ve önümüzdeki ilk 
bahara kadar bütün meydan inşa
atı tamamlanarak, meydan, proje 
mucibince tamamen açılmış ola
caktır .. 

Dokuzuncu işletme idaresi, 
şimdiki gar avlusunda, on beşinci 

cumhuriyet bayramı münasebetiy 
le muazzam bir sütün yaptırmakta 

dır. Bu sütun, elektriklerle de ten 
vir edilecektir. 
~~ 

.MAHKEMELERDE - . . 
ŞOFÖR 

27 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Y!NI 

J0~.::JS:A BA H Wr?ii-tJ 
RADYO 

ANKARA 
27 B. Te~rin 1938 Pertembe, 
(Öğle ne*riyatı tecrübe mahl· 

yetinde olarak yeni stüdyoda ola· 

caktır). 

Öğle ne~riyat1& 

Saat 12,30 Alaturka ' \:Ili\k neş· 
riyalı, 13 haberler, 13,ı5 kırışık 
plak neşriyatı. 

Aktam nefriyatı: 
Saat 18,30 Karışık pliik nı>•··ı

yatı, 19,15 Türk musikisi ve halk 

şarkıları (Salahattin), 20 sa1t a· 
yarı \'e arapça söylev, 20,10 tnber 

!er, 20,15 Türk musikisi (Musta

fa Çağlar \'e Safiye Tokay), 21 şan 
plakları, 21,15 stüdyo salon orke>· 
trası: 

1 - A nadei: !ııvano serenacle. 
2 -1\Iicheli: Ninna - Nanr.ı.. 

3 - Gung'ı: Tröne :ıuf denı 

Ozaen. 

4 - Siede: Vielliebchen. 
5 - Vittorio Giuliani: A tc ,oJJ 

22 haberler Ye ha va raporu, 22 
15 son. 

İSTANBUL 
Akfam netriyatı: 
Saat 18,30 Dans ınu•ikisı, 19 

Spor konuşmaları: Eşref Şef ık ta
rafından, 19,30 karışık plak ne~ri
yatı, Hl,55 borsa haberleri, 21J \'r

dia Rıza ve arkadaşları tarnfınclıın 

Tiirk musikisi Ye halk ~arkılrı, 2•), 

40 Ajans haberleri, 2047 Ömer 

Rıza doğrul tarafından arapça sö) 
lev, 21 saat ayarı: Orkestr.ı.: 

1 - Straus: Danüb blö vals. 

2 - Delibe" Mazurka 
3 - l\fidleton: Rey d<inegr. 
22,10 hava raporu. 22.ı:ı l >ariit• 

talimi musiki heyeti: Fahri Kopuı 
ve arkadaşları tarafından, 22,51 

son haberler ve ertesi günün proıı-· 
ramı, 23 saat ayarı, İstiklal mar~ı 
~on. 

lsmail dikkatsi:ı:liğinden 8 ay 

hapse mahküm oldu 
Tahtak:ılede evvelki gece vu

kua gelen \'e bir arabacının ölü -
mli ile neticelenen bir kaza, üze
rinden 16 saat bile geçmeden dün 
adliyeye intikal etmiş ve n~tice -
lenmiştir: 

1 
ı 

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

Dün dördüncü asli ve mahkeme 1 
si şahitleri dinlemiş ve neticede 

hadisede şcför İsmai!in tedbiı"Riz
li kve dikkatsizlik ettiğini kanan -
tine vararak kendi•ini 8 ay hapse 
ve 20 lira para cezasına mahkum 
etmiştir. 

Bu karar üzerine şoför İsmail 
hemen tevkif olunmuştur. 

İki ırz düşmanı y- kalandı 
Çatalcada Rakım köyünde mı

sır çapalamakta olan Ayşeyi zor
la kaçırarak taarruz etmek isti -1 
yen Mehmet Ali ile arkadaşı Hüse

yin, kızın feryadına yetişen jan -

darmalar tarafmclan yakalJınmış -

lar ve ağır ceza muhakemesine ve

rilmişlerdir. Dünkü muhakemele
rinde iddia makamı, Ayşenin he
nüz si-ni rü~te yarmamı~ olduğu

nu nazarı itibara alarak bunu ce

zayı arttırarak bir sebep ~aymış 

ve her iki suçlunun da tecziyeleri
ni istemiştir. 

l\fahkeıne karar için ba~ka bir 
güne bırakılmışttr. 

Yalan yere yemin edilince 
böyle olur 

Sult:ınahmedde oturan Niyazi 
isminde bir bakkal komşusu Emi
neye olan 60 lira borcunu mahke

mede yeminle inkar etmiş, fakat 
neticede borcun kendisine ait oldu 
ğu anlaşılarak yalan yere yemin e

Ne Pişireyim? 
. ~-E_R_Ş.:.,E_M_a_e_ 
iftariye (Reçel, Sucuk, Peynir) 
AMASYA BAMYASI 
LEVREK HAŞLAMASI 
MAKARNA 
KAVUN 

Levrek Haşlaması 
Doğranmış bir miktar havuç, ta· 

ze soğan, domates, maydanozu bir 
tencerede kafi miktarda su ile ha.~la 

yınız sonra süzüp havanda dövdük
ten sonra elle basarak kevgirden 

geçiriniz. Hasıl olan usareyi haşla
nan suya karıştırınız. Balığın pul 
ve kanatlarını ve içini temizleyip 
yıkadıktan sonra balık tenceresine 

koyup mezkür su ile tuzunu ilave 
ediniz. Sonra kapağını kapayıp ate

şe sürünüz. (Bir kadeh beyaz şaraı 
da koyarlar) Piştikten sonra balı 

ğı kayık tabağa çekip matbııhu >'i.
zerek üwrine geçiriniz. Sonra c~viz 

büyüklüğünde haşlanmış patatesler 
le süsleyiniz ve birsalç:ılıkta hazır
ladığınız hardallı metrdotelle sofra 
ya veriniz. 

Hardallı l\Ietrdotel 
Bir kasede iki limon suyunu tuS 

biber, biraz hardal, bir diş ~arım· 

sak ilıivesile bir ağaç kaşıkla iyice 
çe\~riniz. Sonra süzgeçten geçirdik 

ten sonra ince klyılmL~ maydanoz 
karıştınp kullanınız. 

lhtar: - Bu salça balık iskara· 
larında da kullanılır. 

den Niyazi asliye üçüncü ceza :

1

: =============c::::ı 
nıabkemes.ine verilmiştir. 

Muhakeme Niyaziyi 6 ay hap- T A K V f M 
se mahktlm etmiştir. 

Elli gün h~pis yatırcak 27 fık Teşrin 1938 Per>rınh~ 
Cağaloğlunda bir inşaat yerin

den bazı malzeme ç.alarken yaka
lanan Burhanettin 4 ilncü asliye 
ceza muhakemesine verilmiştir. 

Hicri: 3 Ramazan 1357 
Rumi: 14 ilk teşrin 1354 

Hızır: 175 

Ertesi gün, öğleden evvel, 
şeyh efendinin Nuruo~maniye cad 
desindeki dükkanı önünde bir sa
ray arabası durdu. Arabadan inan 
bir hizmetkar çavm;u dükkana gi
rip Ebülhüda efendiye selam ver
dikten sonra: 

bul ettiği her kim olursa olsun, Bu aralık, ev sahibi?tin gözil köşede keyifli keyifli ç11buğunı' çeken, 
odasına rirdiği zaman ayağa babasrenlel"e ilişti. Güliiınsiyerek söylenm söılffi clinliyordıı. O.mıan efen
kalkmamak için ziyaretçİ•İni a- idi onun zarif, nükted11 bir adam olduğunu biliYQrdu. Namaz ve onıç me-
yakta olarak kabul ederdi. yalnız :el,ltri etrafında bir laf söylclıı;ek iç-in soı·du: 1 

l\Iuhakeme, Burhanettinin su -
çunu sabit görmüş ve kendisini 50 
gün hapse mahkum etmiştir. 

Doğu aaati : 6,23 

- Sizi şimdi ikinci mabeyinci 
bacı Ali .bey efendi istiyor. Sizi 
alıp saraya götürmek için beni , 
bu arabayı gönderdiler .. 

Dedi ve ~eybi arabaya bindi-[ 
•·, 

o &'Ün feyh için ayağa kalktı. 1 - Erenler sen kaç .rıün o.-ııç tuttun? ... 
(2) Ebulhüda efedinin aer- lXı.boere11ler ('"•Ü ııJ•ıwlon deriıı bir nefes rektiktm sonro, b->ynunu 

karin hacı Oaman beyin konagınajbiikiip cevap ı· fli· 
misafir edilmif olduğunu •Öyli- - Hiç fı" m ı m. Tu?fl!İI kıırduın. bekliy<>nnn! 
fenler de vardır. • ··' , "'IRYAKI 

Öğle : 11,58 - ikindi : 14,52 

Aktam: 17,13 - Yat11 : 18,44 

imsak : 4,46 



Mem ekette .. ~anruttoo obWI· 
Devletler müdafaa Verem .......... ~ ... 
silcihlarını arttırıyor Mücadelesi Kel Hasan Nasll Ka-

Suriye Hatavda Geıen' 
Mallara Ağır Gürnrü 
Resmi Koydu 
Halayın iktisadi kal· 
kınması için kat'i 

tedbirler alındı A .k . -.-1-t--·u~·· F d b. Türk ~==:~:7;;ı:la~ı~d::~:i~!ir- ragOz Oynatm iŞ ? . 
merJ a, ıngı ere ve Tansa a )f mi!? olduğu dokuz yüz elli lirasını 

cemiyete vasiyet etmişti. Geçen se
ne onun vefatı üzerin& bu para 
verem cemiyetinin oldu. 

Hayali Sazdan, Sözden Anlar Nük
tedan Ve Zarif Bir Kimse Olmalı 

lak.enderun, 26 (A.A.) - Sun 
yenin, Hataydan gidecek etyadan 
yüzde 25 ıümrük almuıu.a :mukabe 
le olarak, Hatay hUkumeti.nin de 
aynı tekilde hareket elmeai üzerine 

Şilah Arttırması başladı 

:Londra, 26 (A.A.) - Parla -ı 
.ınentonun bu seferki içtima devı·e
&i açılır açılmaz 1ngilterenin ve im 
l>aratorluğun müdafaası için par
lamentonun alması icabeden ka -
tarlar hakkında mufassal malu -
ınat veren bir beyaz kitap çıkarı -
lacağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Politik mahfillerin düşündük
lerine göre, 1937 şubatı dört se
tıelik silahlanma plfrnı için alınan 
bir buçuk milynrlık fevkalade kre 
dinin birkaç yüz milyon lira daha 
fazlalaştınlması müstebat değil -
dir. Mevzuubahs olacak mesele, 
Yalnız harp levazımının ve bilhas
sa, tayyare istihsalinin fazlalaştı -
rılması de~il, fakat niillt mtidafaa 
için çalışan bütün endüstrilerin 
randımanının mahsfis · derecede 
l'iikseltilmesidir. Kısa olarak, İngil 
teı·enin iç ve dış siyaseti şu olacak 
tır: 

Milli planda ve teslihat sahasın 
da kuvvet, beynelmilel sahada sü
kun ve uzlaşma .. 

İngiliz müdafaa nezareti 
bnğday biriktiriyor· 

Londra, 26 (A.A.) - Finansi
Ynl Niyuze göre İngiltere hükume
t'.· Rumanyadan bir milyon İngi
lız lirası kıymetinde takriben 260 
bin ton buğday satın almıştır. Bu 
?uğday müdafaa neznreti iaşe da
ıresi tarnfmclan ambarlarda hıfze
dilecek ve lngilterenin mühim bir 
harp stokunu te. kil edecektir. 

Amerika; Bilhaua Tayyare• 
lerini Arttırıyor. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribün gazetesi, Amerika 
hükumetinin, milli müdafaa vesa
itinin arthrılması çerçevesi dahi
linde, asgari yedi bin harp tayya
resi inşasına ait bir program tan
zim ve tatbik etmek tasavvurun
dadır. Bundan maksat, Amerika
nın hava kuvvetlerini Almanyanın 
ve diğer memleketlerin hava kuv
vetlerine müsavi veya bunlara faik 
kılmaktır. 

Fransa da Harp Sanayiini 
Arttırıyor 

Faris, 26 (A.A.) - Mebusan 
meclisi ordu encümeni, B. Fernan 
Lorenin silah imaH1t1 hakkmdaki 
raporunu milli müdaf an nazırına 

havale etmeğe karar vermiştir. Ma 
liim olduğu veçhile bu rapor, hu
susi ve milli harp sanayii imalab
nın arttırılması ve bu sanayiin ye
niden tensiki lüzumundan bahset
mektedir. 

Almanya ,.e ltalya ela Bu 
Yol da Çahtıyorlar 

Berlin, 26 (Hususi) - Alman 
Hariciye nazırı fon Ribbentrop 
cumartesi günü avdet eylemek ü
zere perşembe günü Romaya ha-
1-eket edecektir. Bu ziyarette iki 
devletin hariciye nazırları arasın
da son vaziyete göre, Berlin - Ro
ma mih,·erinin ne şekilde çalışaca
ğı ve teslihatı arttırma işi etrafın
da sıkı bir anlaşma ve beraberlik 
temin olunacaktır. 

Şilide 
intihabat 

Doyclant gemisinin 
oecırdiöi kaza 

frans Atlantikte bir yangın Yeni cümbur reisi 220 bin 
çıkh ve !Öndürüldü reyaldı 

Nevyork, 26 (A.A.) - 20 ilk- Santiago-dö-Şili, 26 (A.A.) -
teşrinde Bremerhavenden Nevyor Riyaseti cumhur intihabatı neti -

Jca müteveccihen hareket etmis o- celeri: 
lup Ternövde kil.in l\lilor burnu~un Halkçılar cephesi namzedi B. 
320 kilometre cenubu şarkisinde Agitr, 220.8tl2. 
bulunmakta olan Doyçland vapu- Sağcenah fırknlıırınm namzedi 
tundan dün gece bir istimdat işa- B. Ros, 21.251 rey kazanmışlar
reti alınmıştır. Bu i,arette geminin dır. Yalnız birkaç rey kalmıstır. 
~mbarlarında yangın çıkmış oldu- :Maamafih bu reyler, neticeyi ·de
gu bildirilmekte ve acil yardım is- ğiştirebilecek değildir. 
tenilmeld;e olduğu beyan olunmak Yeni cümhur reisi 
tadır. 5!>1 yolcuyu nakletmekte Santiyago-dö-Şili 26 (A.A.) -

Cemiyetin hayırlı mücadel• v& 

gayreti hükumetin d& takdirini 
celbettiğinden, Sıhhiye Vekfıleti

nin deHlletile, Kızılay cemiyeti on 
yedi bin beş yüz liralık bir yar-

dımda daha bulundu. İnşaatı ya
rım bırakılmış olan pavyon ~ekiz 
bin liralık borç ile ikmal edilerek 
Jıasta kabul edilmeğe başlandı. 
Şimdi bu sanatoryum orta halli 
halk için günde iki yüz yetmiş beş 
.kuruş ücretle çalışıyor. 

Sanatoryumda bugün altmış, 
yetımiş hasta tedavi edile.'bilmekte
dir. Müessese masrafını korumak-

tadır. Fakat eski bina ahşap ol -
duğu için gelecek seneden sonra 
tabliye edilmesi kanun icabından
dır. O vakte kadar kiirgir bir pav
yon viicude getirilmezse bu emek
ler de boşa gidecek, bu verem te
davi eri ele ortadan kalkacaktır .. 

Bugün lstanbulda verem teda
visi içı.ı azami beş yilz yatak bu
lunduğu tahmin ediliyor. Bu ya
taklar Adalardaki sanatoryumlar
la Yakacık ve Er.enköy sanator
yumlarmda ve bazı hastahaneler
de ayrılmış birkaç koğuştadırlar. 

İşte verem mücadelesine bu ka
dar yakından alakadar olan vatan
daşm verdiği mal ti mat bundan iba
ı·ettir. En sonunda, geçenlerde ve
fat eden kocası Sarıoğlunun i::;ti
rahati ruhu için hayır cemiyetleri
ne beşer yilz lira teberru eden Ba
yan Vasiliki Sarıoğlunun verem 
mücadele cemiyetine de !beş yüz li
ra yardımda bulunduğunu ı;:ükran 
ile yaddedi~~or. 

Bazı hakikatleri hiç tef::ir ve 
izaha kalkışmadan sadece kayıt i
le n .. -tifa etmek daha çok tesir ya
par. Çiinkü çıplak hakikatlerin 
vicdanlar üzerinde husule getire
ceği intibalar bizim edebiyatları
nıızın tesirine çok faiktirler. 

Verem denen o müthi~ hastalık 
ile mücadele için medeni memle
ketlerde sarf edilen gayretlere mu
kabil memleketimizde gayet ipti
dai bile denilemiyecek bir dere .. 
cede mevcut bu teşkilat hepimizi 
müteessir ve hatta mahcup edecek 
bir vakıadır. Bu iş zenginlik me~e
lesi değildir. Sosyetemizin zengin 
olmadığını biliyoruz. Fakat ayda 
üç beş kuruş bir iane veremiyecek 
kadar da fakir değiliz. Bizde ek
sik olan şey devamlı bir teessür 

tahassül eden yeni vaziyet dolayı· Çok Taklid Yapabilmeli !.. aile burada devlet reiıi Ekselô.nı 

sonra gittik. On, on beş çocuk, bir Tayfur Sökmenin batkanlığmda. bir 
iki sakallı, bıyıklı kimseler var- toplantı yapılmıfhr. Bundan evvelki sohbetlerimiz- ı 

de baya} oyununun mazisinden, 
tanınmış eski haynlcilerden bah
setmiştik. İyi bir oyuncu olabil
mek için hayalinın hem sazdan, 
hem de sözden anlar nükteper -
daz, taklit yapmakta meharetli bir 
kimse olması lazım geldiğini an
lattık. Hayalide bu vasıflar bu
lunmazsa oynatacağı oyunun ister 
istemez soğuk olacağını söyledik. 

Peki! Böyle nüktedan, zarif, 
güzel sesli, sazdan sözden anlar 
bir sanatkar nerede yetişir? İyi 
bir hayalci hangi mektepten çı -
kar, hangi ustadan sanati öğre-

. ? 
nır .... 

Çok eskiden hayalcilerin, tıp
kı diğer sanat erbabı gibi, bir us
tanın yanıncla hizmet edip nihayet 
''Peştemal kuşanmakla,, yetiştik -
lerini kabul edebiliriz. Lakin son 
zamanlarda hayalilerin sırf "Me
rak ve istidat,, saikasile ve göre
nek yoluyla adeta kendiliklerin
den yetiştikleri muhakkaktır. 

Ahmet Rasim merhum Kel Ha 
sanın ne yolda yetiştiğinden bah
seden şu yazısında, son zamanlar
da bir Karaközclinün de na~ıl ye
tişmekte olduğunu da anlatmış o
luyor: 

"Kel Basanı bu hüdayi nabit 
sanatkarı, belki 4u-46 sene evvel 
tanımıştım. (1) 

Valide bir kaç gün tebdiliha
va etmek üzere (Kızıltoprak) ta
raflarında (saraylı hanım) dedi -
ğimiz bir iişinasımn evine gitmiş
ti. 

dı. Aktardan tedarik ettiği ka~ıt Toplantıda meclis reisi, Başvekil, 
takımile oynattığı için şeldller bel VekiJler, bir kısım mebuslar, fs -
li belirsiz görünüyor, perde ger- kendcrun ticaret odası erkanı ve 

gin olmadığı gibi sahnede biz de tüccarlar hazır bulunmuştur. Me
knhn düştüğü için Karagöz, Ha- selenin ehemmiyeti takdir edile • 
ciyvat muhavereleri işitildiği hal
de ikisi de sık sık görünmez olu
yordu. Manhnza hoşumuza gidi
yor, gülüşüyorduk. Birdenbire bir 
şey oldu. 

Bir ses: 
- Perde tutuştu!.. 
Diye aksedince hepimiz evve-

la yerimizden, sonra kapıdan fır
ladık. O içeriden muttasıl bağırı
yordu: 

- Perde filan tutuşmadı. Yağ 
attım da o parladı! Oturun!.. 

Fakat kim dinler? ... Onu per
desile bırakıp evlere döndük. 

* Benim Derüşşafakada bulun-

rek esaslı kararlar alınması etra
fında görüşmeler yapılmıştır. Su-

riyenin Hataya gönderdiği Avrupa 
muamelütı eşyanın doğrudan doğ

ruya temin, Hatay ihracatının ana 
vatana yapılması, transit muame
lesinde IInlep tüccıırlanna azami 

te hilflt gö terilmesi, buna rağ -
men dost ve komşu Suriyenin mü~
kilat ihdası halinde ana vatanın ce. 

nup vilayetlerinden bir kısmının 
transitinin İskenderun limanından 
yapılması, bu suretle öldürülmek 
istenen Hatay ikbsadi hayatınırı 

'bilfikis cnnlnndırılıp inkişaf etti -
rilmesi hakkında müzakereler ya

pılmıştır. Alınacak olan tedbirle-duğum zamanlarda iki üç senede 
bir (Sünnet düğUnü) yapılırdı. Bu 
münasebetle hokkabaz, karagöz, re dair ticaret odası erkanı ve ile· 
ortaoyunu oynanırdı. Karagözcü ri gelen tüccarlar Nafıa Vekilinin 
Ierin isimlerini hahrlıyamıyorum başkanlığında toplanarak süratle 
ama hol kııbaz herhalde ÇM;ekçi- bir rapor hazırlıyacakla,.a1'?. 

Çan Kay Şekin 
Artık Nüfuzu 
Kalmamış 

(B~ tarafı 1 ir • .;ı •ayfada) 
rafından kabul edilen bu rapor • 
da Japonyaya kar:,-ı münferiden 
ambargo vn (ı teklif edilmek -

oğlu, Karanfil uslanın takımların
dan bir şey ortaoyunu da Hamdi 
merhumun koluydu. Fakat bir de 
fasında da A bdinin kolu oynadı. 

Abdi yani Abdürrezak'ın şöhreti 
yüksek bir komikti. Bu isimleri 
biz çocukları daim kendi ini gör
meden guldürmeğe kafi gelmişti. 

Mektebin o büyük divanhanelerin
de oyun ba ladı. Abdi çıktı. (Te
kerleme) lerine başladı. Gülme
den kırıldık. (Zenne) ler çıktı a-
şifteliklerine b!!yıldık. Elhasıl te idi. Mnamnfih bu rapora asıl ce-

vabı vermek için hazırlanan Japon 

Hariciye nazırı, Japonyanın Mil -
Jetler Cemiyeti ile hcrhnngi bir teş 

Türk çıktı, Kayserili çıktı, liiz Hay 
rettin çıkt', arıuıvut çıktı, İr.anlı 
çıktı ... En nihayet bi.itün oyun~u

larm i~tirnkiyle: 
"Dağda bir keçi,, 
''Sivridi r kıçı,. 

riki mesaiye nihayet \'ermesi etra

fında alınması Hizımgelen tcdlıir
leri Japon hasmecli::;ine arzetmiş 
bulunmaktadır. "ilu kimin piçi,. 

"Bunda bir iş var.,, 
D

. b Yalnız Japonyaya karşı ga~·et 
ıye ir vaveyla koptu. Kim çı-

kacak diye bakınıp dururken (Kel samimi ve yakın davranan İtalya, 
Hasan) gözüme ilişme in mi? Ben son lıliyük faşhıt mccli i toplantı • 
de bir kahkalu:ı .. Hakikaten de ko sında Japonyaya samimi bir do t
puk biı' mahalle çocuğu .. Rir kaç luğu ilun eyliyen bir tebliğ neşro
~nc evvel <~:zı!toprak) ta gördül lunmuştur. 
g~m kıynfetınm daha az perişanı --~)---

olan ve 400 kişilik mürettebatı Şili Reisicumhurluğuna intihap e
bulunan 'bu geminin imdadına koş- dilmiş olan B. Pedro Ağitr Serda, 
lnak üzere halihazırda yedi gemi Şili radikal fırkası reislerindendir. 
Yola çıkmış bulunmaktadır. Muhtelif kabinelerde dahili:ve na-

Yangın Sr.indürüldü zın olarak bulunmuş.tur. Kendisi 

duymamakıır. Birdenbire rikkate 
geliyoruz, coşuyoruz, fazla fazla 
tezahül'lerde bulunuyoruz. Fakat 

'fabn ben de beraberindey -
dim. Ru hanımın ben yaşta, ben
den. daha ktiç{ik iki oğlu vardı. 
Akşam iistfi gezmeğe çıktık. Bir 
kaç komşu çocuğu ela bize katıl
dı. Bu arnlık yanım1zdn bao:;mda 
yağlı, yırtık bir fes, sırtında' ala
ca bir mintan belinde klrrnızı bir 
kuşak, regin atmış yarım şalvar, 

on yedi, on sekizlik biri geldi. 
Keli,burnunun basıklığı, vücudu -
nun cılızlığı, her ne sebeple kırıl
mış veya çıkmı~sa ön dişlerinden 
biri veya ikisinin noksanından do
layı telaffuzuna arız olan yarım 

pısılık gözlerinin içi güle güle söz 
söylediği halde bütün endamile 
izhar ettiği çeviklik oucla derhal 
nazarı dikkati ce:bedcn bir tuhaf
lık, biı· neşeefezalık peyda <>diyor, 
bize: 

lıır kıy uf etle arzı endam etti. Ben A k R d 
o Karagöz gecesinin ertesi giinü 0 ara a YOSU 

1\evyork, 26 (A.A.) - Ham • avukat, tarih profesörü, iktısadi -
Lurg Amerika Layinin mümeı:ısili, yatçı, mümtaz bir gramer alimi ve 
saat 6.5 de Doyçlandın SÜ\'arisin - içtimai iktısadiyata müteallik bir 
den şu telsizi almış olduğunu söy- çok eserlerin müellifidir. Yeni rei
lerniştir: sicumhur, müteaddit defalar Fran 
. "Yangın söndurülmüştür. Fe _ saya i'Clmiş ve orada ikamet et -

CJr vaktı yolumuza devam edece- miş olup Fransada birçak dostları 
lirnizi ümit ediyoruz.,, vardır. Ve Fransız muhibliğiyle 

imdat Gemileri Y etİflİ maruftur. 
Se ~e.v~ork. 26 (A.A.) - Sahil r;c v::":e~Trca,~1e:;ı~ıe"""r""","""·a~p~t~ır~1a~r~ı=-D~o~y~ç~la~n!9d 
t ı:-ısı ıstasyonu, saat 7.40 da blr

1 
vapurunun yanına vasıl olmuşlar

elsız a~mış olduA-unu haber ver • dır ve her ihtimale karşı yanıba
ltıektedır. Bu telsize a-öre Europe şında bulunmaktadırlar. 

Filistinde Asayiş 
l 

,,: ~ud~ ~6 (A.A.) - Şe~irde ınkfm teessüs etmiştir. N~m 
devaı!Y11 huknm. snr1:11~k~e~. }\1amafih Varoşlarda tecavüzler 
d' l etmektedır. Fıliatin ın şımal mıntakasında bir çok hi 
ıse er zuhur etmiş olduiu haber verilmektedir. -

lıu ilk teessür bir tela:;; alevi gibi e
riyip gidiyor. Sonra, bir giin evel o 
kadar alilkadar olduğumuz mevzua 
lakayt kalıyoruz. Verem mücade
lesinin şu küçük tarihi bunun bir 
mi:ıalidir. t~lanbul gibi bir şehirde 

yalnız kısa bir z:ıman için yedi se
kiz bin aza bulunması İstanbul seh 
rinin lehine k :dedilecek bir te~a
h iir değildir. 

Hem verem mücadelesinin sa
dece bir hayır teşebbüsünden iba
ret olmadığını da unuturoruz. Bu 
hastalığın sart olması zengin, fa
kir, herkes için bir tehlikedir. Bi
naenaleyh hastalığın tamamen 
önünü almak değilse de hiç olmaz
sa tutulanları tedavi ve sirayetin 

tahdidi için sarfolunacak himmet 
herkes için bir sıhhat teminatı ma
kamına geçer. Bu mücadele her
kesin hastalığa tutulması ihtima
lini de azaltır. Bunun için, verem 
mücadelesine yardımda şahsi bir 
menfaat hissi de rol ifa etmelidir. 

·rn~yin Cahid YALÇIN 

Zorla bir kadını kaçırmış 

- Ben perdeyi kurdum, bu 
akşam gelecek!!iniz ha!.. clivordu . . 

( 1) Ahmet Raıim merhum da 
bu eıerini ( 1926) da yazmıs ol -
duiuna göre a9ağı yukarı '(58) 
sene, yani yarım aıırdan fazla 
bir müddet kastediliyor. 

Arkadaşları. .. bir ağızdan: 
- Geliriz! dediler. Ayrıldık. 

O kırıta kırıta ylirüdü, gitti. Ben 
sordum: 

- Karagfiz mii oynatıyor? 
Ce\·ap \'erdiler: 
- IIayıl' ... Burada oturnr. Ba

bası mı? Amcası mı inckçidir, yo
ğurt filan satar, (Kel Hasan) der 
ler. Mahalle kahve. inde tuhafhk 
eder, gfildilrür. Ge!:en gün Kara
göz oynatacağım gelir misiniz? 
dedi. Geliriz, dedik, bu akşam 

hep beraber gideriz. Eizim evin 
tarafında eski bir ahır var!.. O-
rnyı temizlemiş. 

* FHvaki o gece yemekten 

mektebe dönüşümde v.akayı ber- b 
taf~il anlatmış olduğum için arka- ayram neşriyatı 
daşlarıma: 

:- !~te perdeyi tutu~turan kara- Üç gün bayram daimi bir 
g?zcu çocuk, buydu! diye göster- faaliyette bulunac•k 
dım.,, C h . . um unyetm on beşinci yıldC.. 

* Kel Hasan böyle yetişir'ie, va-
rın alt tarafım siz kıyas edin. Ta

biidir ki böyle hüdayi nabıt yetişen 
hayalcilerin hepsi Kel Hasan mer
hum gibi anadan istidadlı doğmuş 

bir komik olmazdı ve nükte ile 
gilldiiremeyince de ister istemez 
müstehcen sözlerle, kı.ifürle gül
dürmek rolunu tutacaklardı. Tut
tular da ... 

Hnyal oyununun son seneler i
çinde rnfi tehcen sayılmasının ba!.'1-
Jıca sebebini hnddı zatmda pek n~
zih olnn oyundn değil, Hikin ağ'7ın
da ıı çıkanı bihniyen sözüm ona ha
yalcilerin nilkte yapayım derken 
galiz tekerlemeler savuruşlnrında 
aramalıyız. 

ORUÇLU 

niimii münasebetile Ankara radyo
P.U muazzam bir program hazırla-
mıştır. Bu program lrnyramın ilk 

günii olan 29 teşrin sabalu saat 9 
da her dilden söylenecek olnn is
tiklfü marşile ve onu takiben Dahi-

liye Vekili Şükril Kakanın bir söv 
levile başlamış oiacaktır. Okuy~-
cularımıza her günün programım 

muntazaman l'adyo sütunumuzda 
vereceğiz. 

----o,----
Bir Y ogoslav gazeteci cumhu
riyet bayramında bulunmak 

için geliyor 
Belgradda çıkan Vreme gazc· 

tcsinin diplomatik muharrir" tanın 

İST ANBUL BELEDİYESİ: 
Bayramiç, 25 (A.A.) - Türk- 1 

menli k~yUnde Hüseyin oğlu Pa -

- Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebeti le 2!) _ 10 _ 938 
saat !).45 te vilfıyet dıdresinde kabul resmı· ve b "t k' . unu mu en ıp 

mış Yugoslav gazetecilerinden B. 
Svetovski bugiinkü koııvau iyo -

nelle şehrimize gelmiş bulunacak
tır. Il. Svetovski istnnbulda kal ~ 
mıyarak doğruca Ankaraya gide
cek ve Cumhuriyet bayramının on 

be..,inci. rıldönümünde orada bulu
nacaktır. 

şanın Halil adında birisi ayni köy
den 35 yaşında Hayriyeyi kaçır -
mıştır. 

Müddeiumumilik işe elkoymuş 
ve zabıta da Halllin takibine çık -
rnıı,tır. 

saat 11 de Taksım meydanında geçit resmi yapılacaktır. 
J{ıyafet: Frak, siyah yelek, beyaz boyun bağ, silindir şapkadır. 

2 - Adresleri malıim olmamasından dolayı kendilerine davetiye ve 
program gönderilmemiş olan muhterem mebu !arımızla veka
letlere mensup müfettişlerin teşrifleri rica olunnr. (7950) 

Yugo lav gazeteci, memleketi
mize birkaç defa gelmiş ve son ge
lişinde de Türkiy" ).•le kında bir 
kitap yazmıştıı·. 
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Sayfa: 4 

Şemsiye değiştiren 
Gencin başına gelenler 

Jurnal gazetesinin meşhur fıkra 
muharriri Clement Vantel son bir 
yazısında şöyle diyor: 

"Sulhun hakiki dostlarının Çam
berlayna bir şemsiye hediye etme-

lerini teklif ediyorum. öyle bir şem

siye ki kumaşı halis Fransız ipe -
ğinden, sapı halis İngiliz ağacından 
olsun. Bir de altından halkası bu
lunsun. Bu halkanın üzerine şu 

cümle yazılsın: "Beşeriyete hazan 
kılıçtan daha iyi bir surette şemsi
ye ile hizmet edilir',, 

Çamberlaynin meşhur şemsiye
sinin sulha ve beşeriyete ettiği hiz
metin derecesini araştırmayı erba

bına bırakalım; şimdi ben size hem 
gülünç, hem feci bir şemsiye hika
yesi nakledeceğim. Bu fıkramda ta-

biidir ki müstear isimler kullnıyo
rum. 

Tanıdıklarımdan Bay Hüse
yin, hayata henüz atılmış bir genç
tir. Kendini geçindirecek kadar pa
ra kazanmaktadır. 

Bu genç, Ferhat isminde çok 
zengin ve tanınmış bir adamın kı

zile sevi~erek nişanlanıyor. Bir gün 
kayinpeder müstakbel damadını te 
lefonla yemeğe davet ediyor. Damat 
da hava yağmurlu olduğu için şemsi 
yesini alarak yola düzülüyor. Fakat 
yolda şemsiyesinin pek eski oldu -
ğunu, bununla kayınpederinin evine 
gidilemiyeceğini düşünüyor. 

Ayın son günü olduğundan ce
binde yeni bir şemsiye alacak, hat
ta bir taksiye atlıyacak parası da 
yok. Yağmur şakır şakır yağdığı 

i~in elindeki şemsiyeyi fırlatıp at

mak da mümkün değil. 
O sırada aklına bir fikir geliyor: 

Civardaki hanlardan birinde bir a

vukat ahbabı vardır. Onun yazıha
nesine uğrıyarak şemsiyesini bı -

rakmayı, bir miktar da borç para 
aldıktan sonra bir otomobile atlı -
yarak kayinpederinin evini boyla -
mayı kuruyor. Fakat aksi gibi a
vukatı yazıhanede bulamıyor. 

Bay Hüseyin, kötü kötü düşü
nerek hanın koridorunda yürümek 
te iken, odalardan birinin önünde 

suları süzülsün diye açık bırakılmış 
yepyeni, halis ipek bir şemsiye gö

rüyor. Adeta şuursuz bir hareketle 
kendi şemsiyesini oradaki şemsiye 
ile değiştiriyor. 

Bay Hüseyin, aşırdığı lüks şem
siye ile nişanlısının evine vardığı 

zaman, kayinpeder henüz gelmemiş
tir. Gelmezse kimin umurunda ... 1-

ki sevgili tatlı bir sohbete dalıyor-ı 
lr. Neden sonra sokak kapısı ça-, 
lınıyor ve kaynatanın geldiği ha -
ber veriliyor. 

Bay Ferhat, müstakbel damadi
Je nişanlısının bulunduğu odaya ge

lerek hal, hatır ı;oracak yerde, kı
zını kendi yanına çağırtıyor. 

Aradan epeyce bir zaman geçtik 
ten >ıonra bir hizmetçi kadın içeri 
giriyor ve elinde tuttuğu Bay Hü
seyinin mahut yamalı şemsiyesile 
nişan yüzüğiinü müstehzi bir te -
bessümle kendisine verdikten son
ra çıkıp gidiyor! 

Meğer bizim talihsiz gencin de
ğiştirdiği şemsiye, o sırada bir iş 

için oraya gelmiş olan kayinpederi 

Ferhadın şemsiyesi imiş. Adamca
ğız i~ini bitirip odadan dışarı çık

tığı zaman, kendi şemsiyesinin bir 
killüstür şemsiye ile değiştirildiğini 
görünce hem küplere binmiş, hem 
de yağmurdan sırsıklam olmamk 
için bu kötü şemsiyeyi naçar eve 
kadar beraberinde taşımıya mecbur 
olmuş. Vaktaki evinin kapısından 
içeriye girmiş, üzerinde markası bu 
lunan kendi şemsiyesinin portman
toda asılı ve damadının da orada 
olduğunu görerek işin iç yüziinii 
anlamakta gecikmemiıı. 

- Ben şemsiye hırsızına kızı
mı vermem! 

Dire ayak diremiş ve kızının 
ağlayıp •11.lamalarına bakmıvarnk 
nişanı bozmuş . Bu hadise, 

0

kendi 
eski şemsiyelerini bir yenisi ile değiR 
tlrmcyi bir marifet, bir açıkgözlü'. 
lük sayan şemsiye hırsızlarına mü
essir bir ibret olsm. 

Tilki 

~ B Nll A BA H 

• 
Istanbul Surlarının Hali 

················...v•.-.v··········v.v.AIV.l.AAAAAI''''""''"'''''''" 

iN SAN E LiNiN YAPTIGI B U TARiH i ESERi, YiNE 
iNSAN ELiNiN YIKT IGINIGÔ R MEK B OTON TORK 

GÖNÜLLERiNE DERiN B iR AOI VERiYO R. 
Bundan 800 sene evvel adi 

kerpiç imaliden başka endüstı·iyel 
bir faaliyet olmadığı, bugünün in
şaat vasıtalarının en basiti dahi 
bulunmadığı halde, harcına akıl 

ermez bir malzeme ile yapılmış, 
sırf beşel'i kudretle başarılmış 

Bil.bilin asma bahçelerini, Mısı

rın ehramlarını, Çinin büyük sed
lerini ilah .... Düşündükçe hayrette 
kalmamak eski insanların fevkel
beşerliğine inanmamak elde de
ğil! 

Belki sanat bakımından onlar 
derecesinde değildir, fakat l\IIarma 
ranın en dehşetli lodoslarına asır
lardanberi mukavemet etmiş ol
ması bir tek taşının, fırtınalı gün
lerde üstünden aşan büyük dalga
ların, en şiddetli rüzgarların tesi
rile kopmuş bulunmaması itıbari

le, mukavemet bakımından bence, 
İstabulun sahil surları, acaibi
seb'ayi alemin sonuncusu sayı

labilir. 
Bu büyük eserleri o zamanlar 

yalnız in•an eliyle yapmışlar, in
ıan kudretile ba~armışlardır. 

İnsan elinin yapamıyacağı, in 
san kudretinin başaramıyacağı ne 
var ki!... 

Bugün asırlardanberi, en şid
detli lodosların, en korkunç en yı
kıcı fırtınalarııı bir tek taşını, bir 
parça harcını koparmağa muvaf
fak olamadığı bu tarihi surları, 

yalnız in,;anlar yıkabiliyor, birbi -
ri üzerine kenetlenmiş, işlenmiş ka 
yalarını yalnız onlar söküyor, ko
parabiliyor. 

!nsan elinin yapamıyacağı, ve 
yıkamıyacağı ne var ki!. .. 

Geçen gün bir ahbabım anlat
mıştı: 

Yedikuleden Yenikapıya 

kadar İstanbul surları yıkılacak, 
böylelikle surlar dibindeki bara
kaların, teneke kaplı kulübelerin 
önleri açılacakmış! .. 

Gülmü~: 

- NaRJl olur! Demiştim. Eğer 
surların yıkılmasına sebep, bara
kaların önü açılması, ölü gözlü 
pencerelerinin denize bakması ise, 
doğru•u mühim bir sebep! 

O, ı:eııe ayni ciddi tavrile: 
- Evet, evet. demişti. Hatta 

Narlıkapıdan yıkılmağa, yollar 

müdürü Galip beyin evinin önün
de ameleler çalışmağa başlamış! 

* Merakımı mucip olmuş, müze-
ler müdürüne sormuştum. O da: 

- Hayır böyle bir şey yoktur. 
Demiş ve ilave etmişti: 
- Esasen onların İstan bu 1 i

çin ziynetli, ve tarihi bir kıymeti 
vardır. 

* 
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... 
T arihin en güzel eserlerinden Rumeli (Güzelce) hisrıa 

Yazan; 

T. P. 
Bu işin bir çok acı taraflarını 

düşünüyor: 

- "tşte kel başa öyl bir tarak 
ki, ne Aferika şimşirinden, ne fil 
dişidnen .... 

Diye söyleniyor, kendi kendi
me mırıldanıyordum. 

Biraz daha yüriidiim, ve gör
düm ki, canım surlar Samatyadan 
Kumkapıya kadar yıkılmış, harap 
olmuş, oyuk oyuk oyulmuş. hatta 
bazı yerlerde ameleler ellerinde 

- POLİSTE · .. 
.' . .... . 

BiR HIRSIZ 
Cürmümeşhud halind e yakalandı 

Meşhur sabıkalılardan Yasef 
oğlu Nesim, dün Fatihte Galipde
de sokağında oturan Hüsniye is
minde bir kadının evine hırsızlık 
için girerken görülmüş ve yakalan 
mıştır. 

Kendide yan,.cakmış 
Dün gece Aksarayda Kürkçü 

çeşmesi sokağında bir evden "yan 
gın var!,, diye bağıran İsmailin 
imdadına koşulmuş ve yanmakta 
olan yataklar ile yorganı söndürül 
müşlür. Yapılan tahkikatta ateşin 
!•mailin sarhoş bir halde ve sigara 
içerek yatıp uyumasından çık -
tığı anlaşılmıştır. 
~rvvvvvvvvvvv-. 

BELE·DiYEDE 

kazma kürek hararetle ayni işe 
koyulmuştu. 

Klmbilir gene hangi villa -
ııın ( 1) önü açılıyor, ölü gözlü 
penceresinin denizi görmesi ıçııı 

bu tarihi duvarlar oyuluyordu ... 
Yanlarına yaklaştım, sordum: 
- Yahu ne yapıyorsunuz? Yı

kılan yerleri tamir mi ediyorMll -
nuz? 

Dönüp birbirlerinin yuzune 
baktılar, verecek cevap bulama -
dılar ... 

Harap surların boyunda yürü· 
yor, ve düşünüyordum: 

- İnsan elinin yapamıyaca -
ğı, ve yıkamıyacağı ne var ki!. .. 

. DENİZLERDE 
' . 

DENIZBANK 
Bayram şenliklerini nasıl 

yapacak 

Denizbank idaresi cumhuriye
tin on beşinci yılı münasebetıle ge
rek denizde ve gerekse karada 
muazzam tenvirat yapacaktır. Bu 
nun için çalışmalara epey bir müd 
detten beri devam edilmektedir. 
Banka binasının bütiin cephele -J 
rinde ve en üst kattaki tarasada 
büyük mikyasta Cumhuriyetin 15 
yıllık semerelerini gösteren muh
telif şekilde tenvirat tertibatı tan
zim edilmiştir. Bundan baska de
nizde de birçok tertibat alı~mış ve 
Kızkulesi baştan başa tenvir edil
miştir. Bu münasebetle Almanya -
dan havai fişek takımları getiril _ 
miştir. Ayrıca deniz üzerinde sey
yar bir şekilde gezecek olan bazı 
tenvirat vasıtaları da getirilmistir. 

Yeni çocuk b 3hçeler i Bunlar arasında ateş çanağı,' su 
dahmesi yunus balığı, güllü günes 

Şehrin muhtelif noktalarıııda · · ı · d k' ' ısım erın e ı tenvirat va•ıtaları da 
kurulacak çocuk bahçeleri ve kü- bulunmaktadır. 
tüphaneleri hakkında her belediye Vapurlar baştan başa donana
şubesi münasip bir yer bulacak ve cak bilhassa Suvat Yapurunda mu
bunlar kurulacak bir komisyon ta- azzanı tertibat yapılacaktır. 
rafından tetkik edilecektir. Komis Bayram d eniz tene zz üh 'i 

G .. b'lh N yonun bahçe işleri tetkik edildik-
eçen gun ı assa oraya, ar Denizbank idaresi 15 1·ı1 cı' yıl 

1 k 't · ten sonra vereceği rapor muvafık 
ı apıya gı tım. cumhuriyet bayramı münasebetı'le 

D h 'lk .. b' görülürse derhal tanzim edilmiye 
a a ı gozume çarpan, ır ayın 29 uncu cumartesı· gu··nt·ı· Ada-. başlanacaktır. 

nınenin dökülmüş dişleri sırıtan Iılara mahsus olmak üzere Ada • ' 
surların, harap manzarsı oldu. Kazalarda belediye reisliğine 1 d b' 

gelen cetveller bir komisyonun tet- ar ara•ın a ır tenezzüh tertip 1 
Kötü yalılar, altın bir zincire etmiştir. . 

kikine havale edilmiı;;tir. 
geçirilmiş bakır pullar gibi duru-
yor, pencereleri astor perdeli, si- Komi•yon, fen işleri, sıhiye, ma ler tetkik edilecek ve bu tetkik 1 

arif müdürleriyle beledive fen he- ı· · d b ı d yalı renkli evlerin insanın yüzüne ' ne ıcesııı e ura.ar a çocuk bah-
yelinden ayırdedilen zevattan mü· ele · · t · .. · · çarpan. zevksiz dekoru can sıkı- ç rının esısı ıçın ıcap eden plan 

yordu. rekkep olup bu ,hafta" içinde Emi- Jar yapılacaktır. Belediye çocuk 
Surların dibinde yapılmıs,, •e- nönii, Beşaktaş, Fatih ve Beyoğ- bahçelerini biran evvel yapmak! 

lu kazalarındaki kaymakamlıkla- 'sted'ğ· · · k't k b kiz on şeker sandığının çürtik talı- ı . ı 1 ıçın va ı ay edilmek -
rın belediyeye gösterdikleri yer- sizin başla aca t 

talarile çatılmış barakalar, sine- =--::==""-~==::-::'.._:__..:....::....:.:.:.:_:..:._~~~~~~~~n:';;'~· ;ır~·====== 
ma stüdyolarında aleHlceJe kurul- •• ••••+..._ .••••. :t-•••+.,, .•••• . ... '-••+ .... •••• .... ,..... •••••• +••+ •• •• ...... __.. ... .• 

• ••• • • •• ....... ....... . ..... •• ••• •.: • !t"' ...... •• •• ..-··· 
muş mahalleler, yalancı şehi1'1er • • • •• •• ••• •. 

gibi enteressan... B •• su M ER ~ 
Ve bu, sekiz on şeker •aııdığı- ugun Sitıemasında 

ııın çürük tahtalarından vücud~ 

gelmiş barakaların, bu kiipkübik Q E A N N A 
villaların önlerinde yü helen DURBJNin 
onların manzaiarına halel ve-
ren ( !) tarihi surların kayaları 

sökülmek suretile önlerinin açıl

ması, ölil gözlerinin denize bak
ması da temin edilmiş .. 

Muzafferan e bir muvaffakiyetle temsil ettğii 

NE ŞEKER ŞEY! 
-. •• ,•""+.. Fransızca Sözlü H arika filmini g id ip gö•:i'.l'u'z +""+. '1 

• • •• • ••• 
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F akültesiniıi 
Sistemi imtihan 

Fakülte Dekanı Prof. 
Başgil'in Gazetemize 

Ali Fuad 
beyanatı 

(Battarafı 1 inci sayfada) temini ileriye sürmüşlerdir. Cenev 
hatta ne de Üniversite Rektörünün! reli meşhur profesör (Clapm·ede) 
şahsi eseri sayılmaz. Bu talimatna- senelerce bunu müdafaa etmiş ve 
meler önce fakültenin yerli ve ya- kendi enstitüsünde bilfiil tatbik de 
hancı profesörlerinden mürekkep etmiştir. Fakat bu sistemi, şimdi
bir mecliste müzakere ve kabul e- ki halde, iyi nelice vermediğinin 
dilir. Sonra, Üniversite heyeti ta- en açık delili, başka memleketle
rafından incelenerek muvafık gö- ri bir tarafa bırakalım, İsviçrede 
rillür. Sonra, Kültür Bakanlığında bile resmen kabul edilmemiş ol -
alt olduğu daire erkanı tarafından masıdır. 

mutaliia edilir ve nihayet Vekil ta- Gelelim ar.asız imtihan usulüne, 
rafından tasdik olunur. İşte üstün bu usul talebeyi tahsil senesi için.
de dedikodu yapılan talimatname de derslerini günü gününe hazır -
biltiin bu safhalardan geçerek ka- lamağa ve derslere devam etmeğe 
bul edilmiştir. teşvik ve h~.tla mecbur etmek için 

Bununla imtihan talimatname- kabul edilmiş pedagojik bir tedbir 
miz bir mükemmellik nümunesi, dir. Bu gün hemen her fakülte ve 
el dokunulmaz bir şaheserdir ve yüksek mekteplerde olduğu gibi 
bütün zamanlar için meri olmak ü- Hukuk fr.kültesinde de sene ~onu 
zere konulmuştur, demek istemiyo- imtihanları sbtemi kabul eclilmiş

rum. Her insan eseri gibi onun tir. Bu sistemde ise ar.asız imtihan 
da eksikleri ve kusurları buluna- usulü bugün için bir zaruret hali
bilir. Her talimatname, hatta her ni almaktadır, çünkü, ekseri ta -
kanun gibi o da zamanın, tecrübe 1 !ebe tahsil yılı içinde, körpe yaşı
ve tekamülün seyri içinde kifa - nın icaplarına uyarnk, derslerini 
yetsizlikler göste1·ebilir; tamire ve ve giinlük vazifesini ihmal ediyor. 
ikmale muhtaç bir hale gelebilir. Her dersin imtihanı için ayrılan 

Nitekim yapıldığından bugüne ka- Uç beş günlük fa<ılaya güvenerek 
dar bazı hükiimleri değişmiş, ta- sene içinde kendini layık olduğu 
mir ve ikmal edilmiştir. Belki da- şekilde derslerine veremiyor. İm
ha da edilecektir. tihanlardaıı evvel ve imtihan ara-

Şunu demek istiyorum ki, bu larındaki be~ on günliik fasıladan 
talimatname demin saydığım sa- ezber . Lıilginin, itir:ıf edelim ki, 
Hihiyete, tecrübe ve ihtisasa daya-'! istifade edilerek çarçabuk edinilen 
nan müteaddit heyetlerin tetkik müsbet lıir kıymeti yoktur. Bu tor 
ve müzakeresinden geçmiş ve en lü bilgi yer;iz iddialar yaratmak
uygun bir sistem olarak kabul edil- tan ba~ka bir şeye yaramıyor. 
miştir. Eğer amme işlerinde sözü Der>lerin yedi sekiz aylık bir 
ve kararı salahiyete ve ihtisasa bı- tahsil yılı içinde her gün ce<tc ce! 

rakmanın memleket hakkında fay- te cHi~ünülerek muhakeme ve et 
dalı yegane yol olduğuna inanı - raftan ikmal edilerek JıazırlannH•· 
yorsak, birçokların zannettii{i gi - sı lazımdır. Ancak bu yolda eld~ 
bi, sal:lhiyet ve ihtisas sahiplerinin edilmi~ bilginin ciddi bir imtiha
escrlerini de saygı ile kar~ılama- na tahammülü ,·ardır. Binaena -
mız Hizımgelir. Hiç bir memleket- lcyh talebeyi tahsil senesi içinde 
te bir tahsil müessesesinin ders ve Iayıkile hazırlanmağa sevkedecck 
imtihan nizamı taleb~nin işine ve tedbirler alınınalıdır. İşte arasız 
kolayına geldiği gibi kurulmaz. Ku imtihan uMulü, talimatnameyi h:.
rulduğu gün söz ayağa düş(irül - zırlıyan heyetlerce, bu tedbirler -
mliş olur. Demokrasi Esasiye, İda- den biri ve belki en önemlisi gö
re, Medeniye, Ticaret ilah ... gibi rülmüştür. 

sözii ve kararı ayağa düşürme de- Talebenin imtihan esnasındakı 
ğil, saliihiyete ve ihtisasa mal et - sinir buhranlarına gelince; bana 
me rejimidir. Demokrasi salahiye- kalırsa bu buhranlar arasız imlı
te ve ihtisasa müstenit hiyerarşi han usulünden çok umumi surette 
fikrini asla nefetmez bilakis isti!- imtihan meselesi ile ilgilidir. Sb
zam eder. Çünkü aksi takdirde ye- tem ne olursa olsun, ciddi yapılan 
rini anarşiye bırakmış olur. her imtihan kapısında azçok siniı· 

Talimatnamenin üssümizan sis !er ayaklanır. Hususile_ sene ıçindP. 
temi tecrübelerile anlaşılan b.azı 18yıkile hazırlanmamış talebenin 
zaruretlere cevap vermektedir. ciddi bir imtihan sırasında sini!" 
Ben burada bu zaruretlerden uzun buhraııı geçirmemesine adetı\ im
uzadıya bah~edecek değilim. Yal- kan yoktur. O halde iki şıktan biri: 
nız şuna dikkat çekmek isterim ki, Ya ciddi imtihandan vazgeçn,cli, 
fakültenin her yılında okunan çalı~an ile çalışınıyanı, bi!Pıı ile 
dersler muayyen bir hukuki kül- bilmiyeni müsavi tutmalı, yahut 
teşkil eder. Hatta muhtelif branş- talebeyi sene içinde ciddi bir su
larile bülün hukuk tek bir disip- rette hazırlanmağa sevk ve mec-

bur etmelidir. lin vücude getirir. Hukuku bir ta-
k Emin olalım ki kabiliyetli ve 
ım şubelere ayırmamız sırf ihti-

sasa yol açmak, tasnifi ve metodu iyi hazırlanmış bir gençte imtihan 
kolaylaştırmak i~indir. Binaena _ ~iııir buhranı değil, tatlı bir heye-

can, gayretin ve bilginin başkala
leyh dersleri ile branşları biribirin 

rı tarafından takdir edilmesini gör 
den müstakil alarak her birine ayrı mekteıı miite,·ellit derin bir haz ve 
bir kı.vmet ölçüsü tatbı'k etmeg· e 

sevimli bir gurur hasıl eder. Cıd
kalkışmak suni ve goayrı ilmi olur. di bir gencin muvaffakiyetli bir 
Bu noktada mutabık kalıroı·sak, imtihandan duyduğu zevk kadar 
talebenin sınıf geçmesi için sınıfı-

devamlı ve biitün benliği ihata e-
11111 bütün derslerinde, a:ı;ami ol - den zevk azdır. 
madığı takdirde, hiç olmazsa orta ============== 
bir bilgi seviyesine eriştiğini göster 
mesi, yani sııııfının her dersinden 
orta halli bir numara alması liizım 
geleceğini de kabul etmeliyiz. İşte 
üssümizan sistemi şu orta halli bil
giyi ve bu bilginin ölçüsü kabul e
dilen orta halli numarayı otomatik 
olarak ortaya çıkarmağa yarıyan 
bir sistemdir. Bu sistemin ifadesi 
ister 7 ister 1 7 rakamı ile gösteril
sin, bunun ehemmiyeti yoktur. El
verir ki, orta halliliği ortaya çı -
karacak bir had kabul edilsin. 

Hemen ilave edeyim ki, bunun
la imtihan numarası gayretin ve 
bilginin şaşmaz ve yanılmaz ölçü
südür, demek istemiyorum. Yalnız 1 

şimdiki halde elimizde daha bir 
başka bir ölçü olmadığına göre 
in1tihanı ve imtihan numaragını 

tahsil senelerindeki gayret ve ka
biliyetinin zaruri bir ölçiigii alma
ğa mecburuz. 

Filhakika, bazı terbiyeciler im 
tihansız ve numarasız tahsil sis 1 

Dört öküzü de çalıp k esecek

lermiş 

Aksaray, 26 (A.A.) - Aha
rayın Acem köyünün Paraba~lı 

mahallesinden i\'fahmut oğlu Kad -
rinin belirsiz şahıslar tarafından 
dört öküzünün çalındığı haber alı
narak izleri zabıta tarafından ta
kip edilip çimeli Yeniköyde Meh
met oğlu !Irasın evinde Z(Jlfikar 
oğlu Mahmutla birlikte öküzün i
kisi kesilmiş diğer ikisi de •ag o
larak bulunmuştur. Failleri tulu· 
!arak adliyeye se\•kolıınmuştur. 

Üç lir ı yi:zünden cinayet 
Aksaray, (Hususi) - Aman\\ 

köyiinden Ali oğlu on beş ,-aş· 

larındaki Tahsin Etli ayni köyden 
amcazadeoi Hacı oğlu 25 ya~ıılllll 

Ramazan etliden alacağı olan iiÇ 

lirayı istemi~ ve alamayınca kn· 
masını omuzuna saplıyarak öl · 
dürmüştür. Katil yakalanarak ad· 
li,·e.ı·e seı· kol ıı n nı uştu r. 
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Cenubi Çinde Japon .kuvvet
lerinin Yaptıkl rı Hamleler 

TIBBI BAHiSLER 

Anadoluda 
Trahom 
Hastalığı 

Akde ·zin en 
iskelesi: Mers·n Dr. Mecdi Emin Sayman 

Anadoluyu senelerdenberi i
çin, için kemiren bir salgın var-

Japon qrdusunun Asıl Hedef ve Maksadı; Çin 
Hududlarında Giren bütün yolları tık·amaktır 

dır. Bu salgın halk arasında Şimdiye Kad~r yapılan yenilikler-
trahom diye tanınmış o -

Çin - Japon harbi; Japonların 
ıenubi Çine karşı yeni ve ciddi 
bir harekete başlamaları üzerine 
Yeni bir safhaya girmiştir. Her i
ki taraf, şimdiye kadar biribirine 
resmen harp ilan etmediği cihet
le; ecnebi memleketler beynelmi
lel bitaraflık knıdelerini ihlal et;.. 

ıneden gerek Çin ve gerekse Ja
Ponya ile her tüı·lü ticari müna
sebetlerini resmen idame etmek • 
tedirler. Japonya; Çin denizlerinw 
de kat'i bir hakimiyete malik bu 
lunmakla beraber, resmen harp 
ilfı.n etmediği ıçini, Çinin deniz .. 
elen ablukasına kalkmamıştır. Bu 

• 

Çine her türlü yardımının kesilmesine çalışılan Hongkong şehri 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~ 

sebeple kendı deniz yollaruıın açık 
olduğunu gören Çin için, bilhassa 
memleket müdafaası bakımından 
muhtaç olduğu her türlü malze -
nıeyi ecnebi pazarlarından teda -
rik etmek pek tabii bir şeydir. 
Japonya; şimdiye kadar Çinin an 
cak Şanghaydan itibaren .Mançuri 
hududuna kadar olan Şimal kıyı
larını ve buralardaki lthal!t li
ınanlarını ele geçirmiş ve fakat 
daha cemıptaki mühim limanlara 
karşı sadece deniz nümayişleri, 

hava taarruzları ile iktifa etmiş
ti. Lf'kin ecnebi ticaret gemileri 
bu limanlarla ticari münasebetten 
nıen ve .J RP.Oll bahriyesi tarafın

dan kontrol cdilemiyeceğiııden, 

Çin kuvvetlenmeğe ve daha ciddi 
nıukavemetler gôstermeğe başla
mışbr. Bu halin bu şekilde deva
nıı Jıi'ponlar için tehlikeli olduğu 
cihetle nihayet Japon ordusu mü 
hinıce bir kuwctle, cenubi Çin li
mtın ve yolla~ı vasıtasile hariçten 
gelen her Hirlü ecnebi yardımını 

kesmek ve orta Çindeki mukave
ıneti bu suretle kırmak içio işte 
bu yvni harekete başlamış bulu
ııııyor. 

•• E ' l Yazan: R. ı 
•• • •• 

ihmalkar davranmamalrı ço muh· 
temeldir. 

Çinin gösterdiği ve daha da 
gösterebileceği mukavemeti ya-

Vaziyl~lten de anlaşılacağı veç
hile Çin tlemiryollarınm keı::af eti 
c•sa pn şimalde idi. Japonlnr :;;im
diye kadar u~raşa uğraşa Şimal
cleki bu dcmiryol şebekesini he
nıen kamileıı denecek derececl& 
ellerine geçirdiler. Sarı (Hoan -
gon) ve mavi {Yangtsc) nehirle
rin teşkıl ettikleri su yollarından 
ve bu şimal demiryol şebekesiıı -
den istifade eden Japonlar: ni
hayet son zamanlarda Çin ordusu 
1ıun orla Çinde Hnnkou nuntaka· 
sında uütliıı gayretile hazırladığı 

kuvvetli bir mukavemete uğraya
ı·ak henüz bunu kıramadı. Çünkü 
Japonların şima1i Çimle işgal et· 
miş oldukları bütiin mıntakalarda 
kuvvetli Çin çetelerine karşı de -
Vam fızcre muharebe edebilmek 
için büyücek müfrezeler bırakma
ları icap etmiş ve bu yiizden Han 
kau mukavemetini kırmağa me
nıur .Japon ordusunun kuvveti a
zalmıştır. Yeni Japon takviye kuv 
vetıerıniıı Pekin veyahut Şanghay 
tarikiyle se\'k ve istihdamı i~e Çin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miryolu ancak en fazla bir kaç 
saat, bir kaç günlük tahribata uğ 

ramış ve Çinlileı· tarafından der
hal tamir edilerek gene kullanıl-
mıştır. 

Vaziyete. göre, Şimaldekl 

şatmak ve kırmak bakımlarından 
Çinin siberyaya, Hindiçiniye ve 

İngiliz Ilindistanma olan irtibat
larını da nazarı dikkate almak i
cap ediyor. Şimalde Mongolistan 

boyunca uzanarak .Siberya ile iyi 
bir otomobil yolu irtibatı var ki, 
bunu kolayca ve çabuk keı;mek bütiln limanlarını ve demiryol ir. 

tibatlarını kaybederP.k Hankau güç olacaktır. Esasen bu yol yal
mıntakasında mezbuhane bir mu- nız Sovyetlerle olan irtibatı teşkil 
kavemet yapmak istiyen Çin ordu etmektedir. Bunn lJlUkabil Fran

su için Kanton limanı ile Kanton- !tZ Hindiçininden ve İngiliz Hin -
Hankau demiryolunun ne kadar distanından gelerek Yunnanda bir 

büyiik bir ehemmiyeti vlduğu leşen yol, daha kısa ve dah a mü • 
drehal anlaşılır. Kanton - Hankau himdir. Çin ordusunun orta Çin -
istikameti Çan-Kay-Şek için b u deki mukavemetini tamamile kı

suretle ıınsıl bir hayat ve memat r ubilmek için, Kanton - Hankau 
meselesi oluyorsa, şimdi artık Ja- yolundan sonra bu yolun da kesil
ponlar için de da.ha fazla ihmal • mesi icap etmektedir. 

edilemiyecek bir hedef olmuştur. Görülüyor ki, Japon ordusunun 
Japonların bu istikamete karşı cenubi Çin deki bu yeni hedefleri 
Kanton ve civarında karaya çıkar Japonyayı ecnebi devletlerin tica
dıkları kuvvetlerin bundan sonra ret ve menfaatleriyle yeniden ve 
oynayacakları rol her iki taraf i- daha yakından karşıla~tırmakta -

çin ele çok mühim olacaktır. Bu dır. Bu yeni safha Japon ordusu
kuv\·etlerin 4 :5 fırka olduğu hak- nun Çindeki cephe<ıi binlerce kilo 
kmcla okunan haberler doğru ise; metreye baliğ olma]\ta ve cenup
bu ku\'Vetler belki de Kanton li- taki ordu ~imdilik münferid bir va 
mamnı ve civarını tamamile ele 
geçirip İngilizlerin Hoııg-Kongdan 
Çine yapabilecekleri yardımı bir 
dereceye kadar kec:cbilir. Fakat 

Kanton - Hankaıı mıntakasındak~ 

Çin mukavemetinin yan ve gerile
rine doğru biiyük ve sevkelceyşi 

bir hareket için 4 :5 .Japon fırka· 
sının kafi gelebileceği "üphelidir. 
Kanton mıntaka~ındaki Japon ile
ri hareketi inkişaf ettikçe Japon
ların bu mıntakaya yeniden tak
viye kuvvetleri getirmeleri ve ce
nubi Çine karşı artık daha fazla 

ziyette bulunmaktadır. Buna mu
kabil Çin ordusu bütün munta -
zam kuvvetlerini Ilankau mıntaka 
sında merkezi bir vaziyette topla-
mıştır. 

Bu yeni safhada, cenuptaki ye
ni Japon ordu~unun o~·nıyacağı rol 
a:skeri bakımdan çok mühim ol -

makla beraber, yeni siyasi ihtilaf 
lar ve ihtilallere meydan verme -
den bu harekatı mümkün mertebe 
kısa bir zamanda kati bir muvaf
fakiyete ulaştırmak da o derece e
hemmiyet kesbetmektedir. 

!ilerin ll ankau n1üdafaasının yine ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
<:ephesiııe çatmış olacak ve Çin or 
tiu unu centuptaıı gelen ecnebi yar 
dımındaıı ayıramıyacaktır. 

Japonlar ; cenubi Çinin büyük 
bir limaııı olan Kantonun Çin or
du u ve mukavemeti için oynadı· 
ğı rolü bundan çok zaman evvel 
takdir etmişler, Kantona ve Kan
ton - Hankau demiryoluna karşı 
20o den fazla hava taarruzu ya
l>arak buralara 2000 den fazla 
bomba atmışlard!r. Hatta bizler 
hile Kantona yapılan bu hava 
taarruzlarıııda binlerce kişinin öl
düğünü gazetelerde okudukça bu 
)'olun .J apoıı tayyareler i tarafın -
dan artık Çinlilere kapatılmış o
lacağını ~annedıyorduk. Telefat 
miktarına bakarak. bu hava taar
ruzlarını Japonlar lehine kıymet
leııdiriyorduk. Fakat sonradan an 
laşıldı ki, Japonların bu kadar 
~iddet!i hava taarruzlarına rağ
men 11 00 kilometre kadar uzun
lukta olan Kanton - Ifankau de-

Bayram Hazırlıkları 

Cumhuriyet Bayramının yaklaşması mün.ıseh-etilc şehrimizde 

bayram hazırlıkları hararetlenrniştir. Yukarıdaki resimde 
Köprüde kurulan muazzam takı görüyorsunıu 

ıan "Trahoman,, hastalığıdır ..• l M d 8. ş h. H ı· G t. ·ıd· 
Göz hastalıklarının içinde en müz e 0 ern lf e 11 a ille e lfl l 
min ve ayni zamanda da çok güç 
tedavi edilebilen bu af etin dünya 
üzerindeki esas membaı "Mısır,, 
olduğu için bir çok kimseler tara
fından bunun ismine "mısır,, has
talığı da denilir. Mısırda bazı va
&ıtalarla Arabistana yapılan hasta 
Iık İraka kadar savlet etmiş ve 
Harbi Umumideki bilyük askerl 
hareket ve muhı:tceret sebeplerile 
Filistin ve Suriyeye buralardan da 
Anadolunun şehir, kasaba, ve en 
ücra köşelerine kadar yayılmıştır. 

.. 

.• 

• 

Daha elan Anadolunun köy Yi 

ya .kasabasından geçen bir mimse· 
nin karşısına gözlerinin şişi, kırını 
zılığı, ve çapaklsrile çıkan bazı 

insanların yegane arzusu göz der 
manıdır. Bu zavallılar, aylar ve 
senelerdenberi çektikleri işkence -
}erden gözlerini açıp ta dünyala
rını rahat ve huzur içinde göreme
mekten mütevellit ruhi ıztırapları 
arasında çalışmaktan da acizdir
ler ... 

Güzel Mersinden güzel \'e şırin oır görilnuş 

Yukarıdaki sfiylediğim gibi, 
trahom göz hastalıklarının, en sa
ri, en tehlikeli ve en mühimmidir. 
Sirayetinin sonunda tam bir ama
lık meydana geleceği düşünülecek 
olursa ne derece ehemmiyete alın 
nıası icap eden bir af et olduğu 

derhal anlaşılır... Anadoludaki 
hastahane, ve dispanserlerimizin 
fll ileride bulunan mesailerinden 
birisi de trahom mücadelesidir. 
Bu hastalık, bilhassa gözle sık te
ması olan eşyalardan mesela: 
Mendil, havlu gibi şeylerden sira
yet ettiği için rahatsızlığın adedi 
ekseriya hıfzıssıhha kaidelerine 
vakıf olmıyan ailelerde fazladır. 

Bir. evde mtişterek olarak kul
lanılan havlu, el veya yüz bezle
ri, bir yatakta yatan eşhası;ı yas
tı'I< yüzleri ve daha bunlara ben
zer bir takım eşyalar bu illetin in
tişarına vasıta olurlar. Bu vazi
yetlere göre ailelerin hıfzışsıhha
nın en basit kaidelerine bile ehem 
miyet vermeleri, vücut ve bilhas
sa yüz temizliğine karşı fazlasile 
itina etmeleri lazımdır. 

Şehir, kaza ve köylerdeki toz 
toprakların ı·üzgarlar vaı:ntasile 

gözlere sık, sık temas etmesi ve 
memleketimizde adedinin fazla -
lığına her zaman şahit olduğu -
muz karasineklede bu illetin bir 
sirayet menbaı halindedirler. Bu 
şekildeki vasıtalarla herhangi a
ilelerden birisine sirayet eden bu 
hastalık zaman geçirmek ve te
daviyi uzatmak g ibi ihmallerle bü 
tün ev halkına bulaşır. 

Çocukundan ihtiyarına kadar 
gözleri çapaklı ve şişkin olarak 
hastahanelere mı.iracaat eden ba
zı ailelerin bu perişan hallerine 
acımamak kabil değildir. Hele, 
tedavilerini uzun müddet gecikti
rerek ~ırf şahsi ihmallerinin ne
ticesinde kısmen \'eya tamamen 
amalığına doğru sürüklenen bu 
çeşit insanların hatalarını affet
mekte büyük bir hak~ızlıktır ... 

Hastalık ilk evvela göz kapak
larının hafif kaşıntısı, kızararak 

kanlanmasile başlar. 
Sabahları uykudan kalklnca 

ufak bir ifrazın görlilmesi de ı-a 

hatsızlığın esaslarındandır. 

İlerlemiş devrinde geceden if
ı-az olunan bu çapaklar her iki 
kapağı biribirine yapıştırarak has 
tanın gözlerinin açılmasına mani 
olur. Bu devrelerde gözler güne
şe ve aydınlığa kar~ı bakamıya -
cak kadar kuwetiııi kayheder. 
rayet etme~i pek az zir zamanda 
olur. 

Trahoma müptela olanların ek 
sel'bi h~r iki giiztinden malul ola
rak hekime mü racaat ederler ... 

Mersin, (Hususi) - İk -
tısadi hemmiyeti her yıl bi
raz daha artan ve ticari hinterlan 
dı gittikçe geni~liycn l\lersin, um
ran sahasında pek seri bir inki:;;afa 
mazhar olmuştur. Çalışkan beledi 
yecilcrimiz Mersini Avrupadnki 
emsali ayarına yükseltmek ve nıem 
lekete •modern 'bir şehir kazandır
mak için biiyük bir feragat ve fe. 
dakarlıkla şehirlilerin de arzulu 
yardımlarrnı temin etmek suretile 
çalı~mış ve bu çalışmalar bugünkü 
mesut neticeyi doğurmuştur. 

:\!ersin şarbaylığı işe toprağın 
altından başlamıştır. Ve modern 
11chircilik zihniyetile her şeyden 
e\'\·el kanalizasyon, su ve elektrik 
işlerini sona erdirmiştir. 1.200.000 
lira sarfile meydana gelen üç mü
him tesisat şehrin yeralt:ına aid teş 
kilatını tamamlamış ve müteaki
ben yer üstü tesisatma başlanmış

tır. 

Son dokuz yılda parke, beton, 
asfalt ve mukavim şose olmak üze
re üç bin metre uzunluğ·ııııcln vo' 
in~a edilmiş ve bu inşaatn t,rnıir ıt
la beraber (273) bin lira harcan

mıştır. Filhakika, uzunluğu 43 ki
lometre ve genişliği 9 - 25 metre 
olan şehir yolları henüz ihtiyacı 

karşılayacak nisbete gelmiş değil
dir. ~fersin gibi Aııkara, İstan buJ 

ve İzmirden sonra gelecek derece
de mühim böyle bir şehrin ve is
ta~yon ve iskelenin yol ihtiyacı da. 

ha çoktur. Bu ciheti takdir eyliyen 
belediye öniimiizclPki 5 yıl icin çiz 
diği imar programında yol faali
yetine bilhail:-;a yer vcrmi~tir. 

Şehir imar planı Yaıı:'len tara-

hetlerin hekim veya hastahaneler 
tarafından önü alınabileceğini hav 
salası bile alamıyan zavallılardır. 
Anadan doğma körler, babaları -
nın frengi, bel~oğnkluğu gibi içti
mai afetinden nasibini alan biça-ı 
reler olmasına rıığmen sonradan 
olma körlük vnkaları da memle
ketimizin en ziyade çiçek ve tra
hom illetlerinden meydana geldi· 
ği islatisikler ile :'abit olan bir 
keyfiyettir. 

Tedavisi ilköııce oldukça ba -
sit ve müsbet olan bu ha~talığm 

zaman geçtikçe devası da müş

kiille.';'ir. Rinaeııcıleyh bu illete 
müpteHl olan her hangi bir şahıg 
vakit geçirmeden hekimlere veya
hut ta halka karşı her zam:rn ka
pılarını açık bul•rnduraıı VI! onla
ra bedava devalar temi eden has 
tahnnelerimi.ze baş vurmaları la -
zımdır. 

Rugün köyl ,·ı·imizcle trahom 
içtimai hir ~ifct sıra:-:ındadır. Has
tahaııelf>rimizin hazin miı;afirleri 

rırasııııla lıu illetin malülleri olduk 
ça nazarı clikkati eelbetmektedir. 
Sıtma, verem, \'e frengiden sonra 

fmdan çizilmiştir. Şehrin dahil ve 
haricine ait harita yaptırılmıştır. 

Her tiirlii tesisatı muhtevi geniş 
bir mezarlık, modern bir plfij te
sis edilmiş , aı-ıri mezarlık 
şehre muntnzam bir şose ile 
bağlanarak cenaze kamyonetleri 
satm alınmı~, iki fidanlık açılarak 
caddeler palmiye ağaçlarilc sus -
lenmiş, güncle 70 - 80 hastaya ba
kan bir dispanc;er ve bir çocuk bn
kımevi, yazlık ve kışlık aile park· 
lan, iiç yüz fakirin her gün sıcak 
yemek bulduğu bir aşevi tesis o
lunmuştur. 

Eski belediye dairesi harap 
bir bina dahilinde idi. Bu bına e
saslı surette tamir ve t<ıdil edile
rek i..ıu işe daha seneı ·er cevap 
verebilecek vaziyete sokuldu. Bir 

ihracat hangarı, beton bir iskele, 
bir umumi modern haliı inşa edil
di. Eski iskeleler yüz bin lira sar. 
file tamir gördü. İtfaiye ve temiz-

lik işleri için ileri bir kadro vücu
dl'! getirildi ve nihayet butçe üçyüz 
lı"n lirayı buldu. 

1lu yıl yapılacak işler ar.1sııı -
da; Atatiirk parkı başta gelir. is-
timlakine otuz bin lira harcanan 
parkın topra'k tesviyesi, parmaklık 

larla çe\-rilmc:;i \'e ağaçlanması, 

taksimatı bitmiştir. Halkcvi bina
sının da dahilinde yük ·eleccğl 
parka bu mali yıl içinde elli bin li
ra sarfile Ulu Önderimizin bii -
yiik kıtada bir heykelleri dikile • 

cektir. Plajda oıı bin lira ile bir 
çok yeni tesisat meydana getirile
cektir. lki yliz bin liraya çıkacağı 
kcşf edilen mezbaha da 939 da ta
mamlanmı~ olacaktır. 

l:.trımızdaki rli. panserlerin adedi
ni fazlala~tırmak ve buralara miis 
ta it göz tabiplerinin getirilmesi 
temin edilmek suretile zavallı köı 
!ünün imd~dına koşmak alınması 
icap eden tedbirlerdendir. 

Kaza veya kagabasmdan .saat
ler, ve hatta gilnlerce uzak me
.safelerde bultına•1 göz mütehassı

sına yahut ta sıhhi imdat nıevkii
ne gitmeyi hiç bir suretle kudrdlf 
yetişmiyen biçare hasta biraz da 
cihaletin tesiriyle "körlük,, iibi 
uğursuz bir akıbete duçar olursa, 
bu vaziyetten ürkmemek kabil de· 
ğildir. 

Anadoluııun bu ücra köşelerin
de bu kabil insanların ıztırapların 
dan i1'tifade eden faal bazı ocak
ların da mevcut olduğu maalesef 
aradasırada işitilmektedir. 

Bnzı cahil imam ve hocalar ta 
rafından saf halka verilen tama
men muzur ve gayri fenni e\· ilaç
larile nice zavallıların gözlerinin 
~öndiiğünil yie kendilerinin ağız

larından duymaktayız. 

Anadolunnn Şark \'e Cenup 
kı ·mındaki köyl~r gezilecek olur
ga göz kapakları küc:ülmii-:, kir
pikleri dökiilmiiş, bakıli>lan fer . .:iz 
olan insanlara pek çok te~adüf e
dilir. Bunlar . eııt:lcrrlenberi hu a
fet ile malfıl olan \"e tedın-i husus 
) arını ihmal eden veyahut ta bu ci 

si.iratle ehemmiyete alınına-;ı 1:1 -

zım gl•len .Y"gfııH• ha,..talık buduı·. 

Binaenaleyh miitckamil bazı grup ı 
larııı kiiyltilerimize bilha:sa luf

zıs:-ıhha kaidelerini telkin etme -

lel'İ Jazım ulmııkla lırrıılıcr krıza-

Sıhhi rıimetlerhnizden mah
rum knlaıı bıı kalJil efradın kı~a 

bir znmanda miıııev,·er sınıfına 

geçerek beşere faydalı unsurlar o
labileceklerini cHişiinürsek bura
ların inkişafı uğrunda ne derece 
mii ·bet çalışır:ak icap edeceği an
laşılır, iimldindcyiz ... 

Dr. Mecdi Emin Sayman 
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Sayfa: 1 

Ba~ka söz söyletmedim. Hemen 
ellerine yirmi beş otuz lira kadar 
bir şey verdim. Se>inçle çıkıp git
tiler. 

Birkaç gün sonra geldikleri za . 
maıı, kardeşlerim de beraberdi. on 
l&rı bir çok se\·dim, öptüm, okşa
d!m. Zavallıcıklar .. Küçük kuş yav 
rulan gibi etrafıma üşüşüp cıvıl 
cıvıl konuşmağa; söyleşmiye baş
ladılar. Meğer o kadar görecekle
ri gelmiş ki. Bu hasret kavuşmasi
le akşamlara kadar hiç onlardan 
aynlmadım. Yalnız anneme birkaç 
!ıra verdim. O pazara gitti geldi .. 
Mutfağa girdi akşam hazır lığını 

~·aptı. Geç vakit aşağıdaki sofrayı 
hazırlamış bir halde yukarıya çı • 
kıp karşımıza geçince. 

- Böyle mi~aürliğe böyle ev sa 
hibiliğine d iyecek yok işte .. Ha • 
nım efendi burada kikirdesin, mi • 
safir gebin anası mutfağında haş

nneşr olsun. Allah.için ben de ba
yıt:lını bu misafirliğe. 

Diye latifelere başladı. Ye~ne
ğin hazır olduğunu duyunca Beh
na sızıldanmağı tutturdu: 

- l{aydi inelim öyle ise. Benim 
karnım aç! .. 

Annem ka.,ile gözile işaret e
derek: 

- Ben ne tenbih etmiştim size? 
Ayol daha demln yediniz? .. Hem 
misafir ağabeyiniz gelecek. Onu 
·bekliyeceğiz. 

Ben şaşırdım ve şaşkınca sor
dum: 

- O da kim'! .. 
Cemal ağab~yi yılı~ık yılışık 

gülerek: 
- Adaşım dedi. 

Nasıl bir çığlık attım bilemi -
yorum. Tam bu e•mada da hafifçe 
~alınan kapıya annem koşup aç • 
maz mı? .. Biraz sonra gülilşe gü
lüşe yukarı çıktıklarını duydum ... 
Bahriyeli Cemal giilerı>k \'e se,·inç 
le kar~ıma dikildL 

- Sizi gören ne olur a .... Be
nim sultanım, dedi. 

İçime ığıl ığıl inen bir kot·ku a
ra.,nda büyük bir de se,·inç ve ar
zu duyuyordum. Ne yapayım ... 
o kadar genç ve o kadar da ;· anlız 

dım ki ... 
O geceyi çok şen, çok eğlence

li geçirdik. Çocuklar benim kar
yolamda erkenden uyudular. Biz 
sabahlara kadar çaldık, •öyledik, 
ve içtik. Bir aralık anne mbahriye
liye çıkmyordu: 

- Hani erken gelecektin ya .. 
Cemal benim arkamdan iğile

rek anneme şunları fısıldadı: 
- Size bir müjdem \'&ı'. Dok

torun bu akşam geldi. Onu karşı -
lamtya gittim. 

Annem bir sevinç sayhasile: 
- Allaha~kına Cemal.. Doğru 

mu? .. 
ikide bir ablası geliyor... (Hanım 

hanım .. Tırnaklarınla oynıyacağına 
kalk ta bir kahve pişirmesini öğren) 
diye muttaıru söz söylemiye bahane 
ar:ıyordu .. On beş gün dar oturabil
dim .. Bir gece (Gönül) Ü' alıp, üstü 

l\Ieşhur casusun bindiği ve lllı 

eıra doğru yollanan tayyare Ro-
madan geçerken müth4 bir kaza 
ya uğrayarak düştü. Tayyared e 
lbulunan Lavrens'in iki arkada~ı 

h emen ölnıüşlerdi; casusa geUn
ce, iki kaburgası kınlnuıı ve ağır 
bir surelte yaralanını.~tı. 

Yatırıldığı hastanede ancak 
üç gün durabilmL5ti. Üçüncü gü
nü kalkh, ve başka bir tayyareye 
.binip Mısıra doğru tekrar yola 
çıktı. 

Lavrens oradaki işini çabuk 
bitirmiş, hatıralarının, notlarını 

ve kendisine lazım olan bütüı: ~ 
vesikaları toplıyarak bu sefer Fran 
sız topraklarına dönmüştü. l\Ianşın 

Fransız sahilinde bulunan Bulon
ya şehrindeki bir otele indi. Bu o
telde ayni zamanda Arap murah
'lıasları da bulunuyorlardı. 

Llivrens Arap murahhasl:ıril& 

karşılaşınca bütün gençlik çağları 
ve faaliyetleri bir anda zihnine hü 
<ıunı etti. Bu tedat yığınının ve 
ta.hattıirtin tesiri altında yeniden 
ya:mıağa ko:; uldu. V& gençliğinde 
yaptıia gfüi ıtındilzl eri uyuyup 

Tefrika: No. 25 
me bir manto geçirip iskeleye ken
dimi atuı,ca ... Cağaloğlundaki teyze 
ye gelişim bir oldu ... Oradan Cema 
le haber gönderdim ... Fakat bir tür 
lü cevap gelmedi... 

Dört gün sonra. hem kocamdan, 
hem Cemalden birer mektup aldım. 

Koeam mahkemeye müracaat et
tiğini ve çoeuğunu istediğini bildi
riyor, Cemal de nikiih yapmamak 
şartile evine davet ediyordu .. Kalk-
tmı ona gittim ... Hem başka ne ya-
pabilirdim ki? .. . 

Bir taraftan mahkememiz devam 
ederken; bir taraftan da Mehmet 
bu işleri tahkik ettiriyormuş .. Ben 
ne bileyim?. Biz de Cemal ile şura
da burada gezip duruyorduk... Fa
kat bir gün hiç yoktan bir mesele 
i~in yı..bancı bır kadını koluna taka 
rak; benim evimi, barkımı yıkmama 
mukabil alçakça hareket eden ve 
kendi alçaklığını gösteren Cemalden 
biran . içınde sıtkı ınsıynlıverdi. 

Amma .. Nf:ye yarar? .. Beş aylık ha 
yatınnı:da aldığım zevki mahkeme
lerde kat ).at çıkardılar ... 

Kocam üçilncü mahkemede: 
--· Çocuk benden değildir. 
Diye barbar bağırarak şahitler 

isbatler gösterdi... Bu suretle 
bana çocuk nafakası vermekten 
yakasını kın tan yordu.. Tam altı 

ay devam eden tahkikat ve istintak 
!arla dinlenilen şahitlerden sonra 
mahkeme karan ve tasdiki il~ (Gö· 
nülün babası :Mehmet Beydir ve vi
ristir) denildi .. Ben resmi bir zevce 
vaziyetine geçirildim... Nikahımız 

kıyıldı ... Belediyece tasdik olundu .. 
Bu işlerden sroıra boşanma davamı 
za bakılmıya başlandı... O zaman 
kocam .. Benim ve anamın serbestliği 
mizdn. evimiz yabancı erkeklerin 
girip çıktığından bahis ile beraber 
yaşamamız imkıinı bulunmadığını 

iddia ile boşanmamızı istedi.. Be
nim ınahbuslyetiıni, cezalanmamı 

arzu etti. 
:işte sekiz aydanberi de bu mah

keme devam ediyor ... Nihayet ka -
rar alındı... Boşandık... Tazminat 
ve nafaka meselesi temyize gitti.. .. 
Fakat o da tam beş ay oluyor ... He 
nüz bir cevap yok .. Eğer gelirse bir 
kaç yüz lira kadar bir para alaca
ğım... Bir şey değil amma... Belki 
bir işimize yarar .. Değil mi?. 

(Sonu var) .......................................... 
YENİ NEŞRİYAT : 

Siyasi İl~ler 
Aylık siyast iliınler mecmuası

nın 88 ci sayısı çıktı. Bu nüshasın
da birçok tanınmış imzaların yazı
lan vardır. 

YEN I SA B AH 

Yeni Revü Filmleri 
Bu Sene Müzikli 

Filmlerine Çok 
Danslı 
Rağbet 

Revü 
Var 

11..o lumbianın ıriızel re .. il Yıldızlarınaan " Defi bir yerde,, 

Bu sene revü filmlerine karşı büyük bir rağbet vardır. Av
rupa ve Amerika büyük Sinema stüdyüleri harıl harıl revü 
filmleri yapmaktadırlar. Bu nevi fihnlerin oisheti gecen seneve 
nazaran iki misli artmıştır. 

ııı: :ıı: lHl 

Robcrt Tay lor sakallı Küçük •inema haberler• 

bir rol yapacak * l\Ieşhur Rus muharriri Puş-
llfeşhur sanatkar Robert Tay- kin'in {Düello)) adındaki e<eri 

lor pek yakında (Northuvest pas- filme çekilmek üzeredir. Sanat -
sağe) adında bir film çevirecektir • k ·\rlar hakkında bir karar veril
Bu filmde rolü sakallı bir adam - memiş olmakla beraber P. R. 
dır. Bu sanatkar ilk defa olarak Wilm, ?4arcelle, Lou~ J ouvet 
sakallı bir rol yapacağındıın sa- Chantal'ııı yapa~ağ'ı tahmin edil
kalın kedisine nasıl gideceği me- mektedir. 
rakla beklenmektedir. * Alexandre Dumas'nın 

Bir çif daha ayrıldı (Kcan) adındaki romanı filme çe 
Sinemanın en mesut çiftlerin- kilecektir. Filmde rol yapacak ııa 

den olan Tyrone Pouver, Janet ııatkarlar şunlardır: 
Gaynor'un ayrıldıkları bildirilmek Vera Kor<ne, Pierre Larquey. 
tedir. * Sessiz filmler zamanında 

Gaby Morlay ile Viktor büyük bir şöhrete malik bulun • 
muş olan Fransız saatkan Leon 
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Güneş Klübü Bazı 
Spor Şubelerini 
Lağvetti : 

(Batlarafı 1 inci sayfada) 

2 - Cünef klübü badema faa
liyetini içtimai sahad a tenis, ırolf, 

atçılık, atıcılık, kara ve d eniz av
cılığı, dağcılık gibi daha ziyade 
aıhhat ve heden terbiyeaini istih
daf eden mümareselere inhiaar et
tirecektir. 

Klübün hangi diişünceler al • 
tında bu kararı verdiğini anlıya • 
bilmek için dün bir arkadaşımız 

klüp idare müdürile görüşmüştür. 
Müdür, kendisine sorulan sualle
re şu cevabı vermiştir: 

ra dönecektir. Diğer futoolcuıann 
vaziyetleri henüz malum değildir. 
Güreşçilerden bir kısmı tekrar es
ki Kumkapıyı ihya edecekler bır 
kısım da Galatasaraya intisap ede
cektir. 

Atletlerin vaziyeti de malüm 
değildir. Bu sporcuların da Gala
tasaray veyahut Beyoğlu halkevi 
spor kolunda çalışacakları umul
maktadır. 

Denizcilerin Modada kurulan 
Deniz klübüne girecekleri söylen
mektedir. Bu klilbün bütün resml 
muamelesi ikmal edilmiş ve A nu
paya iki adet sekiz çifte ve bır a
det iki çifte tekne de ısmarlan • 
mıştır. 

Bu vaziyete göre bu hafta y -
pılacak olan Galata!aray - Güneş 

karııılaşması suya düşmllş demek • 
tir. Diğer klüplere intisap eden bu 
futbolcuların bu seneki. liklerde oy 
nayıp oynamıyacağı bölgenin ver;ı 
ceği karara bağlıdır. Güneş klü -
biln!ln liklerden çekilmesile açı -
lan boşluğa geçen sene Hilalden 
soma ikinci olan Galata Gençle • 

rin geçirilerek liklerin aksanıa•ı -
na mani olacağı zannedilmektedir. 

- Klüp idare heyeti dün saat 
16 da yaptığı bir içtimada bu ka
rarı vermiştir. Biliyorsunuz ki Gü
neş klübü lağvedilen spor kolla
rından başka daha birçok spor şu
beleriyle uğraşmaktadır. Yazdığı
mız tebliğde de görüldüğü gibi 
bunclanböyle atçılık, atıcılık gibi 
milli ııııorlarımızın daha geniş mik 
yasta taammümü için çalışacağız .. 
Esasen lağvedilen kısımlar mem • 
lekette seyrini bulmuş ve umum a
rasında tatbik ı.dilen şubelerdir. 

Bundan başka seneden seneye düş 
mekte olan tenise de ehemmiyet 
verdiğimiz gibi gençlerin fikri ve 
kültürel varlıklarını olgunlaştır -
mak için mesaimizin bir kısmını 

da içtima! mevzulara hasredece • CE . f . 
ğiz. Lıiğ\•edilen şubelerin eleman • Askerhk şlerı 
lan arzu ettikleri takdirde diğer 

1 
kollardıı çalışabileceklerdir. Arzu Askerliğe davet 
eden futbolcular da diğer klüple- Eminönü Yabancı Askerlik Şu-
re inti,,.ap etmekte serbest bırakı • besinden: 
lacaklardır. 

Öğrendiğimize göre klübün bi
rinci futbol takımını teşkil eden o
yuncular diğer birinci sınıf klüp • 
!ere intisap edeceklerdir. Evvelce 
Galata•araydan ayrılmış olan Re- ı 
lıii, İbrahim, Rıza ve Faruğun tek 
ı-11.r klüplerine avdet edecekleri 
a~laşılmaktadır. Kaleci Cihadın 
bir ihl.iınale göre Fenerbahçeye 
Yımıf, Ömer, l\Ielihin de Galata
saraya ır i decekleri söylenmekte • 

Gerek şubelerinde ve gerekse 
şubemizde muameleleri tamamlan • 

mış ve muayeneleri yapılmış olan 
taşra şubelerine mensup ve yüksek 
ehliyetnaıneyi haiz olan yalı;ıncı 

şubelerine mensup kısa. hizmetlile 
rin 1/2. Teş. 938 de yedek subay 
hazırlık kıt:ı..sına sevklel'i yapılacak
tır. 

27 /28 Birinci teşrin 938 günle
rinde nüfus cüzdanlarile şubeye 

dir. s~ıahattin tekrar İstanbul~po- gelmeleri ilan olunur 
Francen 'in yeni filmi Leon l\fothot yeinden sinema ha-
Meşhur Fransız yıldızı Gaby yatına avdet eylemiştir. Pek ya- ============================ 

l\1orlay ile tanınmış sinema sanat- kında (Endişe toprağı) adında Istanbul Tramvay Sirketinden: ' 
karlarmdan Victor Francen, pek btiyük bir film çevirecektir. 
yakında (kalp anlaşması) adın- * Ufa sttidyosu (Küçük İstanbul Tramvay Şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü nıüna-
da büyük bir film çevireceklerdir, prense•) adında bir operet çe>ire- ".·ebetı"rle halkın 1 · · t · t" k d k 

G M 
, " , sayın ııssıya ına ış ıra e ere şimdiki ücret 

rase oore un yeni cektir. . .. 
B 1 .. K t d l\l tanfes;nın, 28, 29 ve 30 ilktesrin tarihlerinde su suretle tenziline filmi · a~ ro u a e e agy yapa-

caktır. Fransızcasını da bu sanat- karar vermiştir: 
Sesinin güzelliği ile pek bü

yük bir şöhret kazanmış olan 
Grace l\Ioore'un halen Pariste çe
virmekte olduğu Louise filmi bir 
haylı ilerlemiştir. 

kar y~pacaktır. 

* Fransada (Biricik Napol
yon) adında bir film çevrilecek
tir. 

T A RiFE 

SlvfLLER: Her yolcu, aynı araba tle arası keaumeden rapıJ;ın 

seyahat için farksız olarak: - - - ··-- . .. 
Jeanette Mac Donald 

klaket öğreniyor 

1 inci yahut 2 nci mevkide: 5 kuruş {Yergiler dahil) öder. 

• ..... . 

NEVROZiN 
" 

2 nci mevkide: Yalnız 1 ve 2 kıtaya kadar seyahat 

yen yolcular 3.25 kuruş {Vergiler dahil) ödiyeceklerdir. 

o T o B Ü s L E R 

TA R iFE: 

etmek i"ti-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
nenalii, kınldık Ye batıla ajnlannıu derllal keser. 

• - lubuıda rllnde 3 kqe ahaabilir. - -

Güzel sinema yıldızı Jeanette 
Mac Donald; çevirmekte olduğu 
(Suoeethearts) adındaki filminde 
yapacağı nalınlarla klaket numa
ralarım talim etmekle meşgul bu
lunmaktadır. Meşhur akrobatilr 
dansör Ray Bolger kendisine icap 
eden der~leri vermektedir. 

1 Kıtı 

geceleri çalışmağa başladı. 
Bu yıpratıcı mesai :bir başkası

nı çoktan göçtiirürd il. Fakat Lliv
res'in kuvvetli bünyesi bu ağır ça
IL,maya tahammül ediyordu. İndi
ği bu otelde, hafızası adeta bir si
nema perdesi gibi aydınlanmış ve 
Arabistanda geçirdiği biltün dev
reler, faaliyetler olanca' vuzuhile 
gözünün önüden canlanmıştı ... 

Bu devreyi müteakip silahla • 
rından tecerrilt etmiş bir hald .. 
Londraya ayak .bastı. Londrada 
Sir Herbeı1: Bater adındaki meş
hur mimar arkadaşının davetini 
kabul etmekte beis görmiyerek o
nun evine misafir olarak indi ... 

Sir Herbert, casusa kendi e • 
vinde küçük bir daire ayırmıştı. 
Lawens artık buraya yerleşmiş 
sayılabilirdi. 

Arkadaşının evinde casus yi
ne çalışamağa koyuldu. Bu çalış
ma sistemi eskisinin ayniydi. Ya
ni gündüzleri uyumak ve gecele
ri çalışmak .... 

Casusun bu sıralardaki yegane 
eğlencesi şuydu: l\IUtemadiyen 
Londra sokaklannı dolaşıp, arşın-

Yazan : LEON BOUSSARD 

Jamak .... Lavrens'in Londrada bu
lunduğunu öğrenen dostları boyu
na onu davet ediyorlardı. Fakat 
Lavrens'i bu aralıkk gene mür
demgriz haleti ruhiye sarmıştı .• 

İnsanların nasıl bir çirkef ve 
cife olduklarını düşilnüyor ve gi
dip bu ahmaklar sürüsünü bir 
salonun içinde sığınmış görmeğe 

tahammill gösteremiyordu. Bu i
tibarla sokaklarda dolaşıyor. İn
sanların karşıdan tetkiki, ruhları
nı okumayı ve fena hislerini, baş
kalarına karşı olan kinlerini tes
bit etmeyi tercih eyliyordu. 

Bugünlerin birinde Oxford'a 
giderken Riding istasyonunun bil
feginde 250 bi nkelimeden ibaret 
olan eserini unutuyor. Bütün a ra, 

Tefrika No· 25 

tırmalara rağmen eser bir daha 
bulunmadı. Bunun üz rine Lav • 
rens yazmaktan vazgeçmek iste
di ise de hocası Hogard ısrarına 
dayanamıyarak yeniden perişn 

hatıralarını yazmağa başladı. 

İngiliz edebiyatının, en güzel 
tarihi eserlerinden biri olan "Ke
malin yedi esası., adındaki kita
bın yazılması nihayet bitmişti. 

* O sırada, hiç kimseye bah-
şedilmiyen bir şeref Lavrens'e ve
rildi. 

l\Ieşhur casusa yedi sene mild
detle bila fasıla eski Oxford da
rülfünununJa bir kürsi tevcih e
dilmişti . 

Bu şerefli mevkide dahi Lav-

2 
" 

7.5u 
" 

3 " 
10.-

" 

refü sakin kalamıyordu. Etraftan nin ıssız Arabistan adıudaki e"o). 
miıtPmadiyen onu rahatsız eden· ı·inin yeni tab'ına uzun hir nıu • 
!er eksik değildi. kaddeme hazırlamakla me~gul °" 

Zaman zaman Üniversiteyi luyordu. 
cezen Amerikalı milyonerlerden Lavrens darülfünunun bultın
biri, meoela şu teklifte bulunuyor- duğu sahaya dahil Eping orma • 
du: nında bir kulübe yaptırdı i~e d 

- Arabistanda petrol i,Iete
ceğim; bu husustaki fikriniz ne • 
dir? Sizi sermayedar olarak ya
nıma alabilir miyim? 

Yeyahut ta bir başka teklif.. Bu 
na benzer bir süril Amerikalılar 

Oxford'a gelip Arabistanın bu 
taçsiz kralını soğuk ve ahmak su
allere gar!cediyorlardı. 

Gazetecilerin hücumu ise Lav
ren"'i büsbütün çileden çıkarıyor
du. 

Oxford'cla, bir talebe gıbi sa
kin, temiz ve gürilltüsüz bir hayat 
sürmek istiyen Lavrens bunların 

hiç birini de elde edemiyordu. Ta
lebelerine gelince onlar da camnı 
sıkıyorlal'dı. Profesör Lavrens kar 
ş1sındaki gençlikte ateş ve heye • 
can g<;remiyordu. 

l\Iaamafih bu sırada Doughty:'-

uzun müddet oturmak fır•atınııı 

bulamadı. Bu kulübede yalnız ~ 
serinin müsveddelerini gözden ge
çirebildi. 

Ondan sonra 330 bin kelim -
den ibaret olan "Kemalin yedt 
esası,, adlı eseriııi Oxford matba
a. ında bastırdı. 

* Yakın Şarkta vaziyet taham• 
mül~üz bir hal almıştı. Liivrens 
bu vaziyet üzerine kendinde vic
dani bir mecburiyet duydu. &·et, 
bu böyle devam ederse, açıkça 

fikrini söyliyecekti. Bu vicdan? 

mecubriyetin tesirile 1920 senesi, 
ağustos ayında Sundy Times ga • 
zetesinde epeyce gürültülere se· 
bep olan bir makale -:eşrettiri• 

yor. 
(Sonu var) 
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Şekeri güneşe benzer, onun 
girdiği yere doktor girmez, 

~·Aff ····Mü"Hröö"i"N·····nACi""···eEK·fR··=~ 
~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada .Jandarma Subay Okulu 

·arkasındaki Jandarma matbaası ikmali inşnabdır. 
Keşif bedeli: l !> 757 lira 50 kuruştur. 
2 - I~ksiltmc 1 - 11 - 1938 salı glinil saat 11 de Nafıa Vekale

ti yapı işleri Eksiltme Komisyonu oda mda kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek içjn isteklilerin 1481 lira 85 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri Iazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 
mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir snat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu rei~liğine 
makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4303) (7482) 

Halic Vap rlan işletmesinden : 
Cumhuriyetimizin 15 inci yıldönümü münasebetile 

28 • 10 - 938 cuma günü saat 18 ten 30 - 10 - 938 pazar günü son 
sefere kadar hatlarımızda günlük biletlerin yüzde elli tenzilatla satı
lacağını sayın yolcularımıza bildiririz. 

lstanbul Umumi Meclisi Azasına 
lstanbul Vali ve Belediye Reialiğinden: 

1staııhul umumi meclisi üçüncü intihap devresinin birinci yılı i

kinciteşrin içtimaımn ilkini 1 - 11 - 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 

14 de akcledcccğinden meclisin ruznamesi posta ile gönderilmiştir. A

hiren yapılan intihapta aza seçilen zevatın o gün Belediye dairesinde-

ki umumi meclis salonunu teşrifleri rica olunur. (7955) 

~CJ Tiyatrolar 
.,....,.,,,,,,,. ...... ·.·~"ıAN'1v~ 

Şehir Tiyatrosu 

YENISABAH 

Sahalı, öğle, ,.e ak,,. m her yemekten sonra 
di~eri niçin temiz !emek ln:ıımdtr ? 

Çünkü unut ayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen di~lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve hatta zatürrieye yol açtık· 
ları, iltihap yapan diş etlerile kök· 
lcrinde mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz 
ağız ve snğlam dişler umumi vü -
cut sağlığının en birinci şartı ol -
muştur. Binaenaleyh dişlerinizi he:ı 
gün kabil olduğu kadar fazla - laa
kal 3 defa - (Radyolin) diş macu
nile fırçalıyarak sıhhatinizi garan
ti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek <liş 
lerinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşi sihhahn ·zi korur, 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 

• 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Muhtelif numara 213151 tane mıhın müteahhit nam ve he a

bına olan eksiltmeye !stekli çıkmadığından 31 - 10 - 988 pazar

tesi günü saat 14 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 639 lira 46 kuruş 30 santim, ve ilk teminatı 

48 liradır. 

S - Örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 

' - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vc~ikalarile birlikte Galatada Eski İthallt Gümrüğü ibinasmda-

ki kombyona gelmeleri. (7915) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Cumhuriyetin on be~inci ve harf inkılfıbının onuncu yıldönüm

leri münasebctile hazırlanan ve beher seı·isi altışar adet ve otuz do
kuzar buçuk kuruştan ibaret olan hatıra pullnnndan birincisi 
29 - 10 - 938 ikincisi de 2 - 11 - 938 tarihinde tedavüle çıkarılacaktır. 

Her iki pulun tedavül müddetleri üçer aydır. 

Sayın halkımızca bilgi alınmak üzere ilan olunur. (lj943) 

1 
1 

DE· K 
Paso Alacak Talebenin nazan dikkatine : 

Paso almak istiyen talebenin 26 - 10 - 938 çarşamba günün
den itibaren Köprlide Kadıköy iskelesinin üc::t katındaki iskeleler 
Başmemurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Cümhuriyet bayramı günlerinde 
lave vapur seferleri 

Cümhurivetin on beşinci yıl dönümü 
münasebetile ' 

28 Birincite~rin 1938 cuma gününden 31 Birinc~e9rin 1938 pa
zarte~i gününe kadar Haydarp&Ja - Kadıkö~·, Adalar ve Bostancı 
hattında yapılacak ilave seferler, aşağıda yP.zılıdır: 
1 - Cuma günü köprüden saat 13.30 da bir vapur kA.lkacak tek-

mil Adalara uğrıyarak Büyükadaya gidecektir. . 
2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te 

kalkan 231 No. lu .eferle yİm'! pazar günleri Büyükadadan 
20.30 ve Bostancıdan 21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 
No. lu aeferlcr cumarte&i günü de yapılacaktır. 

3 - Pazar ve pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur 
kalkacak Kadıköyüne ve tekmil Adalara uğrıyarak Büyük4 

adaya ıidecektir. Yine Köprüden 2.30 da Haydarpafa Ye 

Kadıköyüne bir vapur kalkacaklar. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve projesi mucibince Adnnada yaptırılacak Tuz 

ambarı ve Başmüdürlük apartmanı inşaatı 20 - X - 938 tarihinde iha· 
le edilemediğinden yeniden pazarlık usulile ek:siltmeye konmuştm·. 

11 - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş-ve mm·akkat teminatı 
1718. 79 liradır. 

III - Eksiltme 11 - XI - 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde 1nhi· 
sarlar Umum MüdürlUğü ve Levazım MObayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye. iştirak etmekistiyenlerin fenni evrak ve vesaikinl 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum MiidürHığil 
1n~aat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almnlar\i 
Uizımdır. -

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 5'r 7.5 
glivenme par.alariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (7904) 

"" Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Ek-
beheri tutan teminatı silt-

L. K. L. K. L. K. menin 
sn ti 

27 /10/988 perşembe günü ak-amı ESAT ABDÜRRAHiM tarafından : Fızı tahtası 
saat 20,30 da "küçük boy,, 

.. ...;;'-~---------
6500 ndet 36.600 M3 45. - 1647. - 123.52 15,40 

KAN KARDEŞLER( Boçlunun Adresi satın alınan •eyin belediye Verilen Noter Fıçı yan dip 550 ,, 13.457 50 M3 100. - 1345. - 100.87 15,50 
4 perde komedi İsmi cinsi ve Motor No. No. aenetin tarih kapak tahtası 

Yayan: Rirabo, No. au "bOyük lboy,, 
'l'ürkçesi: Fikret Adil. Fıçı tahtası 750 ,, 9.360 1\13 ıoo. - 936. - 70.20 16 * Yani Stra- Beyoğlu Aynalı Kraysler otosu 3097 24-6-938 Beyoğ- 1 - Şartnamelerine ekli lh;te lerde ebat ve miktarı yazılı ''e yn. 

TURAN TiYATROSU karis, çeşme adalar so- Cl8 - 82678, No. 9136 lu ı ci kuıda üç grupta gösterilen fıçı ta.htası ayrı ayrı açık elGilte usuliylı 
Halk sanatkarı Naşit, okuyucu kak Sıvas apart. 8, Noter satın alınacaktır. 

Semiha, !\fi~ el varyetesi, 3 kemik- ,, ,, ,, Kraysler otosn 1745 6_9_938 ,, ,, II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalanndı 
aiz kızlar tarafından akrubat dans. " " CIS _ 32649 No. 13744 gösterilmiı,.tir. 

Laleli Yanım Yerleri 111 - Eksiltme 7 - xı - 938 tnri hine rastlıyan pazartesi günü hizac 
Yukarda isim ve adres yazılı şahıs hizalarında numara ve cin.si 3 p Jarında. yazılı saatlerde Kabataşta levazım mlibayaat şube ·indeki :ı.• 

• yazılı otomobiller tarafımdan semenden olan borçları ödeninciye kadar ll- hm komisyonunda yapılacaktır. 
.. mülkiyeti muhafaza kaydı şartile satılmış bulunduğu ve mezkur otomo HAL.K OPERETi IV - Şartname ve listeler parasız -0lnrak her gün ;:;özii geçen 

billerin şahsı salis tarafından satın alınacağı zaman tarafımdan rıza 
Beyoğlunda ~alk Operet Ti- ve muvafakat tahririyesinin istihsali lazımgeldiği bermucibi kanun ilan şubeden alınabilir. 

yatrosunda yakmcia başlıyor. olunur. V - İsteklilerin eksiltme için tayin ediien gün ve saatlerde yüz· 

ı •••••••••••••••••••••••••••• de 7,6 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komi~yona 
~ ~ gelmeleri ilan oluııur. (7794) lkes~:(~T~:~Os3i)35 1 na-nlan , ,, ____________________ ~ 

Devlet Demiryolları 
Erkek, kadın ve çocuklir j 

4 1 
için Cumhuriyet bayramı dolayısiyle Ankara Haydarpaşa arasında 

TRENÇKOTLAR, RENKOT- işliyen trenlerde izdihama mani olmak ve yolcuların rahatca seyahat- "' 
LAR ve VA TERPROOFS leri temin edHmek üzere Haydarpaşa ile Eskişehir arasında işliyen 1l[ı 

MUŞAMBALARININ 2006 No. lu yolcu katarı 27 - 10 - 938 tarihinden 2 - 11 - 938 tarihine ~ 
Her cinste zengin kolek

5
iyon- kadar Ankara.ya devam ettirileceği gibi Ankaradan Haydarpaşaya 2005 

larını her yerden ucuz fiat ve No. Ju bir yolcu treni işletilecektir. 2006 No. lu katarın Haydarpaşa. 
mü ait şartlarla Beyoğlunda dan hareketi saat 15.30 Eskişehirden hareketi 3.55, Ankaraya varışı 
AKERm ğax .. larındabuluraunu 10.05 dir. 2005 xatarm Ankaradan hareketi saat 17.45, Eskişehirden 

hareketi 23.48 olup Haydarpaşayn varışı 8.21 dir. (7905) 

Kıyım bıç ğı I 
Bakalit 2 M2 20 m/m 

il 2 ,, 26 ,, 
,, 2 ,, 80 ,, : 
,, 2 u 86 il 

,, 2 ,, 40 ,, : 

Müdürlüğünden : 
Miktarı Muhammen B. Muvakkat 

teminatı 

Lira K. 
Beheri 

Lira K. 

' 2600 Ad. 4.79 

880 kilo 5.60 
10 met. 2' 

Tutarı 

Lir& K. 

11975.- SJf 898.-

2090.- An.Tes 156.75 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kapalı zarf 15.-

Açık Ek. 16.80 

Kuşe kAğıdı 120 adet 11.- 1820.- Sif 99.- ,, ,, 16.-
I - Şnrtnnmeleri, rcsım Te nflmuneleri mucibince u.tın alınacak 2500 adet kıyım bıçajı 880 kilo 

Bakalit ve 120 adet bobin .kuşe kağıdı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
fil - Eksiltme 1 7 - XI - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarmda yazılı saatlerde Kabataf 

ta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komüıyonunda yapıla<.'aktır. 
IV - Şartnameler her g-On parasız olarak sözü geçen şubeden ıalmabileceği gibi kıyım bıçağının 

resmi Bakalit ve kuşe kağıdı nümunelerl de görülebilir. 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek fstiyenlerin tayin edilen gün ve saatlnrda komi. yona gelmeleri. 

Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mübttrlil teklif mektubunu kununi vc:ıika ile 
% 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektltbunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ek
siltme günü en geç saat 14.80 a kadar yukarda adı ,ieçen Alım komisyonu Başkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri ilan olUllur. (7049) 

KAN ve DERMAN 

B • o c E N • N E Terkibinde bulunan kinin, <.'elik, arsenik ve 1 1 : acı nebatat hülUsalarile ta:b;betin fcvkalllde 
ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği bi 
devadır. 

81• o G EN • N E Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz .ı;üren hastalık-1 : ıardan sonra görillen zafiyet, halsizlik, kan-
sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kandak 
kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar dermansızlığı 
giderir, vticude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini 
canlandırarak pembeleştirir. 

8 'ı o GEN 1• NE 1S~n! f(lrin kıymetli ~e sadık bir arkadaş~~ır. 
ıSını ·Iere kuvvet venr. Hastayı ve nıuhıtıni 

usandıran briçok asabi buhranları en ~:ıl uk bir zamauda şifa landı· 
rır. Hiç bir sinir iliicı: Nevrasteni ve · teriye müpteHl olanlara 
( B t O GEN t NE) kadar istifada t~m:n edemez. 

B •ı o c EN 'ı NE Gen~lerde görillc·n \e çok defa nevrastePJ
lden mütevellid ulım ildidsrnnzlık ve lı •I 

gevşekliğinde pek mühim rol oyııar. 

BiOGENiNE 
essirdir. 

Sıtmaya karıµ f evkalade koruyucu tesiri ol
: duğu gibi sıtrıuı ııekahatlorinde de pek nui-

B ·, o c E N 1• N E Şek~rli hap 11eklindedir. Biiylik ve k ilçUkler 
: kolaylıkla ala.bilirler. Sıhhat VekiUeiinin mU-

"nttd · 1 f!
0 7dir. Her eczanede bulunur. 



• 

Sayta: 9, YENISABAh. 

. . 
• - • 1'<ı,, ·- ..ı - - . . . . " 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
····: D İ K K A T :···· •• ... . . 
Beyoğlunda Rusya Sefaretha· 

nesi karşısında ve Suriye 
Pasajı yanındaki 

Güneş 
Tayyare Piyango Gişesinden 
bir bilet al•ma ikisi Beyoğ· 
!unda ŞARK sinemas!na ve 
ikisi Sirkecide AZER! sine· 
masına girmek hakkını hah· 
şeden 4 meccani duhuliye 

verilecektir. ilk keşide -: 
• 11 son teşrin ·i • 
.......... SBiletler 1 liradır: ••••••• •' 

ve bütün ıstırabları teskin eden 
BAY ANLAR iÇiN YÜNLÜLER 

Yükııek F antazi ve 
PARIS ve LONDRA'oıo GR • 

1 
• 
1 p N 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
Is başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

En meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA· 

GAZALARINA münhasırdır. 

Her yerden ucuz şartlar ve fi. 
yatlarla satılmaktadır. 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 

kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

ZA.Yt - Cüzdanımın içinde mev 
cut nüfus teskeremi, askeri vesi • 
kamı, şoför ehliyetnamemi karne 
ve askeri komisyondan aldığım k&· 
ğıdı zayi ettim. Yenilerini çıkarta· 
cağımdan eskilerin hükmü yoktur. 

Mardik Akarsu 

Odeon -N. 5 Odeon - N~ 1 Odeon -N. O 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü 
Münasebetiyle 

TENZİLATLI TARİF 
Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü münasebetiyle 

25 Birinciteşrin 1938 günü başlamak ve 4 İkinci 
teşrin 1938 gününe kadar ''Dahil,, devam etmek 
Üzere tramvaylarımızda, mıntaka tevhidi suretiyle 
tenzilat yapılmış ve mıntakalar aşağıdaki şekli 
almıştır. 
Hat Sayıaı Hattın Adı 
------------~~ 

1 

12 

22 

6 

8 

20 

Üsküdar .- Kısıkh 

Kadıköy - Üsküdar 

Kadıköy - Kı•ıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahçt 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 11 ırün 

(1 - Ü•küdar · - Bağlarbaşı 
(2 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

(1 - Kadıköy - İbrahimağa 
(2 - İbrahimağa - Karacaahmed 
(3 - Karacaahmed - Üsküdar 

(1 - Kadıköy - İbrahimağa 
(2 - İbrahimağa - Karacaahmed 
(3 - Karacaahmed - Bağlarbaşı 
( 4 - Bağlarb~ı - Kısıldı. ., 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Erenköy · 
(3 - Erenköy - Bostancı 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Fenerbahç& 

(1 - Kadıköy - Gazhane 

(1 - Kadıköy - Moda 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasatı 

hesabla o/o 24 nisbetinde tenzilat yapılmı hr. 

Sayın Bayanlar, Baylar! .... 

1 Sonteşrin Salı günü akşamı .... 21,30 
dan 22 ye kadar PC.J istasiyonunun 
Met. 31,28 (Hollanda) Türk halk musiki
si ile tertip ettiği programını dinleyiniz. 

Bu neşriyatı, kısa dalga meraklısı dinleyiciler için hakiki bir 

mucize olan PHILIPS 1939 cihazları ile dinlemek firsatını ka· 

çırmayalım. Uzaktan gelen kendi halk musikımizi kısa dalgalar 

ve bu mJknmel ahizelerle dinlemek cidden nefis bir zevk o· 

lacalrtır. işte o ıaman Radyolarımızın a 1 ı ş hassasyeti, ve 

musiki randmanı hakkındaki aşıkii.r Ü S T Ü N l Ü Q Ü N Ü 

0AH4 EYi TAKTIR EDECEKSiNiZ ! 

KIŞ GELiYOR ... 
Ufak bir ü.şütme başınıza büyük bir hastalık \!!karabilir. 

Bunun için derhal bir 

ALINIZ 

Nezle - Grip - Baş-Diş ve Romatizma 
1 

icabında günde üç kaşe alinabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve ısrarl:ı SEF ALİN 

isteyiniz. 1 lik ve 12 lik anbalajı vardır 

Souk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla· 

rile geçen hastalıklardan korur, grip 

ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kı· 

sıklığinda pek faydalıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

27 TEŞRiNi.EVVEL 1938 

Tip: 752 A. Tak d!lQmell 
k••• dalgatı su,.er. Yeni PHI· 
LIPS 752 A mod::ı=lı bdar lıı:udrelfi 
bir makine imili, dith• yakın 
ıamen• kadar imkJnsıı. addedi· 
hrdı . Şimdi illı. det• olilr•k bu 
ahize Sa)'e~nde lı.ıuı dıılg•lı ist•ı· 
yonlar pürüa:süı dinllınebilir. 

Tip: 7~3A Bir hısıasiyet ha
rikası. PHILIPS 753 modeli. en 
çok sevdiğiniz ıeklı muhtelıf is
l•sronu, mo!t~rle l<lhrik edilen duğ· 
melere ba .uıırak ofomatık 54.lrefte 
•yar efmeğl mümkUn kılan yenj 
sistem bir leP,ilitla mucehhezdir 

t 
\ 

\_ 
BAS AGDISI GRİP 
IROMATİZMAYA 
1 

NEZLEI 
KAQSI 

GRi ' SALGINLARINDA 
FENA HAVALARDA 
SOGUK GÜNLER ' E 

Her sabah bir te'> kaşe 

NEOKÜRiN 
almakla sıhhatinizi sigorta 
etmiş o~ursunuz. NEOKÜRİN 

mideyi bozmaz ve kalbi 

~--• yormaz. ıfl 

-

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETıN 
Basıldıii yer :... Matbaai Ebüzziy..a 


