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KURUŞ 

GÜNDELiK SiYASi HALK GAZBTl!ISI 

im Başv~kil Ankaraya Gitti 
Bayramda Hazır Bulu-

Bibbentrop Romada İki Gün Kalacak nacak Ecnebi Gaze.!!: 
~~~MNJ~~,A~W~~üN~~ ciler de Dün Akşam 

Bir Fransız Gazetesine göre ltalya Hareket Etti~ · · 
•ı ı · A d •h •ı Af k Bir müddettenberi şehrimizde 
ı e A manya rasın a ı tı a çı mış ~:;~~·u: ::;::";:i~~:p~~1b:ı.: 
"""""" nan husust bir vagonla Ankaraya 

Arap Meseleler., ;:t~~~e~:~~~~:::ıüt:;;;ı~:d~~! 
da Başvekılımızle bırlıkte Anka. 
raya gitmiştir. 

Rii"'Ük hir si~·asi ihtilaf \'aha • ·' . 
met liesbcttiği zaman, diğer mese· 
leler hemen kfımilen silinmiş, orta.· 
dan kalkmış gibi olur; tekmil poli· 
tika 5.leıni ~·nlnız o dakikanın buh
ranlı meselesi ile iştigale dalar. 
Çcko lovnkya miitarcke inin bir 
harp doğurmak tehlikesi mevcut ol
duğu giinlerde sanld dünyada hi9 
bir sh·nsi me ele kalmamış gibi i
di. N; Çinden balı olunuyordu, ne 
ispanya harbinden, ne filistin ynn
gmıııdnn. Hele <lalın lrli~ük gürül • 
tülcr bi.itiin bütün lmlnğa ~rpmaz 
bir Jınl ahnı~lartlı. 

Başvekilimiz, akşam, 18.35 se .. 
:ferini yapan Suvat vapurile Hay. 
darpaşaya geçmiştir. Haydarpaşa. 

da, Başvekilimizi, Riyaseticumhur 
umumi katibi Hasan Rıza Soyak, 

[Sonu 5 inci aayfada] 

''Atatürk 
T üı: kiyesi,, 

Başvekil Suvat vapurunda Haydarpaşaya geçerken 

Macarista 
va yayı pr t o e 

Macar Başvekilinin Şiddet i Nutku Fakat büyük korku atlatılınca, 
politika aleminin müzmin dertleri 
tekrar ön safa çıktılar. Bunların a
rasında diinyayı uzun müddet için 
meşgul edecek bazıları da vardır 
ki şimdiki halde büyük bir vaha
met arzetmiyorlarsa da cihanşü
mul bir ehemmiyet iktisap etmek 
için vakit bekliyorlar gibidir. 

Bir Y ogoslav Muharriri 
Memleketimiz için 

Bir Kitap Yazdı 
Cumhuriyet bayramının 15 inci 

yıldönümündc Ankaradn bulun
mak üzere memleketimize gelen 
Belgradda çıkan Vreme gazetesi
nin siyasi muharriri B. Stevnskinin 
"Atatürk Tilrkiyesi,, isimli eseri 
Bclgradda intişar etmiştir. Balkan 
komitası tarafından neşredilen bu 
eser 226 sayfadır. 

Basvekil Lüzumunda Millet ft' uv-

1 
Alman J:fariciye Nazırı Fon Ribbentrop 

Roma, 27 (A.A.) - B. von Rib
bentrop saat 22.10 da Romaya var 

dilmektedir. Almanya hariciye na 
zırı, Romada ancak iki gün kala -

Bu kitap, muharririnin geçen 
sene memleketimizde yaptığı tet
kikleri neticesinde yazılmıştır. Bal 

[Sonu 5 inci şayfada] 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1şte Arap meselesini bunlar a
rasında saymak hiç de yanlış ol· 
nıaz. Arap meselesi haddizatında 
tek bir zorluktan ibaret değildir. Bu 
nun yayıldığı havaliye göre az çok 
hususiyetleri var. Bugün için heye
ti umumiycsile "Arap meselesi,, bir 
tecrübeden ibaret sayılabilir. Şimdi 
ki halde bir Arap meselesi değil, 
Afrika ve Asyayı kucakhyruı mü· 
teaddit muhtelif Arap meseleleri 
vardır. Günün· birinde bu muhtelif 
parçaların tek bir Arap meselesi ih· 
das etmeleri de herhalde ihtimal 
dahilinde ise de bu ihtimali epeyce 
uzak bir zaman sonra düşünmiye 
sıra geleceğini itiraf etmemeğe im· 

mıştır. 

Von Ribbentropun Romaya ya 

pacağı seyahatin tarnamile hususi 

mahiyette olduğu bugiin tasrih e-

cak ve istasyon civarındaki büyük 

otellerden birinde ikamet edecek- B k 
t' aş a klüplere girse!er bile birer 

Güneş Klübünün 
Futbolcuları 

ır. sene futbol oynayamıyacaklar 
(Sonu 3 Üncü sayfada) 

kim yoktur. · 
Politika alemini §U sırada en 

çok ,"'leşgul eden Arap meselelerin· 
den biri Suriye meselesidir. Suriye 
ne olacak? Fransızlar buradan çe
kilecek ve Suriye Türk hudutların
dan Filistin hudullanna kadar 
- Lübnan müstesna olmak üzere -

Yugoslav Meb'us 
Seçimi Arifesinde 

h' .r parçadan ibaret milli bir hükü- Dr • Stoyodinaviçin. Parlak Bir 
Zafer Elde Edeceği anlaşılıyo·-

nıet şeklini alacak mı? Suriye vatan 
perverleri böyle olmasını istiyorlar. 
Bunöa haklan olduğunu en evvel 
teslim edecekler arasında biz Türk 
ler bulunduğumuz şüphesizdir. ı--

Fakat mesele hu kadar sade gö· I 
tünmüyor. Bir kere, Suriye Fran-; "' 
sız mandası altındadır ve Fransa: ~ 
nın da Suriyelilerin artık kendı ' ,. 
kendilerini idareye kabiliyetli bir 1 'f. 
hale geldiklerini ilan ederk çekilip 1 
gitmeğe niyeti pek yoktur. Bu me
lleleyi hangi noktai nazardan tet -
kik ve muhakeme edeceğimizi ta
)'İn etmek epeyce müşkiil' ve nazik 
bir iştir. Çünkü mücerret bir hak 
namına söz söylersek herhangi bir 
ecnebi kavmin bir dakika bile Su· 
tiye topraklarında durmasına ce • 
Vaz vermemekliğimiz icap eder. Bu 
noktadan, bütün istilalara, bütün 
:müstemlekelere nihayet verilmeli, 
her millete kendi kendisini idare 
hakkı bah~olunmahdır. 

Ancak, iş yalnız nazari ve mü
cerret değildir. Bunun bir de haklı, 
siyasi ve tarihi safhası vardır ki 
nıaattecssüf bugün için ehemmiye· 

Yugoslavya Başvekili Dr. Stoyadinoviç halk arasında 

ti haiz olan nokta da budur. 

Bir kere Avrupa siyaset adam
ian milletlerin kendi kendilerini i

(Sonu 3 üncü sayfada) 
Hiaeyin Cahid YALCIN 

Yugoslavyada 11 kanunuevvel -

de mebus ıntihabı yapılmasına ka-

rar verilmiştir. Bu intihabat, dost 

Yugoslavyanın siyasetini dört se -

nelik bir müddet için tesbit edece-

ğinden hususi bir ehemmiyet arze· 

der. 

Burada, intihabat mücadelesine 
girişecek grupların ve bunların ka

zanma şanslarını tetkik edeceğiz. 
Evvela, Yugoslav intihab sistemi 

hakkında birkaç kelime söyliyelim. 

İntihap sistemi reyiam usulüne 
müstenittir: 21 yaşında bulunan 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Dün Güneş klübünün güreş, fut-
bol, atletizm şubelerini lağvettiği

ni yazmıştık. 
Dün kendilerile görüştüğümüz 

Güneş klübünün bazı futbolcuları 
bize şunları söylediler: 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

HER SABAH 

iş kanunu genişlemeli 
Nefes nefese tramvaya. atııJan 

yor~un tanrlı, meyus bakışlı biri
sine, tek ki~ilik kanapelerin arka • 
smda ayakta duran aşinası seslen· 
di: 

- Şöyle gel birader. Hayırola 

yorgun görünüyorsun? 
- Sorma azizim. tş dairesinden 

geliyorum. 
- O i~ dairesi de neresi! 
- Hem işçinin, hem de iş ,·e-

renin karşılıklı haklarını koruyan 
resmi dair('. 

- ş.; halde i~in oldu desene. 
Beriki boynunu büktü : 
- Hayır azizim. Biz depo me -

murlan amele de~ilmi~iz; bedenen 
de~il fikren ~.alıı:;ırmışız Ye bu iti -
harla iş dairesi bizim işimize baka
mı)or, zira eldeki kanun müsait de
ğil. 

Sonradan öğrendik ki bu zat fi
lan bankanın falan yerdeki depo • 
sunda ambar memuru imiş \'e ban
ka bu aile sahibi emektar memuru
nun eline (15) günlük hakkını ve
rince kendisini kapıdı!:_iarı etmi~. 

Bedenen -:ah~~m bir ameleyi pat 

ronu sellemehüsselam İften çıkara
mazken emektar bir depo memuru 
nasıl olur da aafra atılır gibi kapı· 
mn i•••iine fırlatılır! 

A. C. 

, 
• 

vetıne Başvuracağız Diyor 
Prağ, 27 (A.A.) - Aşağıdaki 

resmi tebliğ neşredilmiştir: 
"Pragdaki Macar orta elçi i bu 

akşam hariciye vekilini ziyaret c -
derek Macnr hükumetinin diinkü 
Çek noktasına olan cevabını ver -
miştir. 

l\Jacar hükumeti, Çek hükume
tinin dünkü notasında Slovak ve 
Karınıt Rus ckalliyetleri için im e
kalliyetler tarafından ist~nen ple
bisit fikrine iştirak etmemesini pro 

te::;to ettikten ;onra itiraz go ur 
mez . urette Macarlarla rne<:kfrn o 
lan topraklarııı hakem U"tılu deı 

hariç tutulmasını istPmckte \ e 
Çt>k hiikum~tinin de samimi, ça -
buk ve tam bir anlaşmaya varm k 
husu undaki arzusunu memnuni
yetle senet ittihaz ettiğini knydey· 
lcmektedir. 

Çek cevalııııın hazırlanması i · 
çin, hükumetin t< kı ar toplanma,;. 

[Sonu 5 İ:ıcİ sayfada] 

Cümhuriyet Bayramını 
Yarın Kutlulayacağız 
Şehirde Hazırlıklar Tamamlandı. 
Türkkuşu Talebeleri Ank:~ı·ada 
Atatürk Anıtına Çelenk koydular 

j 

.ı Beyazıtta Anneler Birliği tarafından yüz fakir çocuga 
bayram münasebetile elbise dağıtılmıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ı 
on bel'inci yıldönümünü candan bir . 
önemle kutlulamak ve yaşatmak 
için olan hazırlıklar tamamlanmış
tır. Bu eşsiz bayramın her üç gü
nünü geceli gündüzlü neşe ve sü -
rur içinde kutlulamak için karada 
ve denizde muazzam tertibat alın 
mıı;;tır. Şehrin muhtelif yerlerinrlt! 
yapılmakta olan takların inşaatı 

bitmiı;;tir. Taksim, Sarayburnu, 
Çamlıca ve Beyaz1tta muhtelif 

renklerle tenvir edilen su fıskiye. 
leri tertip edilmiştir. Denizbank i
daresi bayramın bilhassa denizde 
de fevkalade bir şekilde kutlulan. 
ması için geniş tertibat almıştır. 

Ayrıca Galatadaki eski Akayın 
bulundulu binada elektrikle bir 
~dale vücuda getirilmiştir. 

Yarın saat 10 da bütün resm1 
devair erkanı vilayete gelerek va. 
li tarafından kabul edileceklerdir, 

(Sonu 3 i.•ncü sayfada) 
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Bu rniiddet içinde tahsis olu • 

nan ev döşenip hazırlanmış oldu
ğtindırn şeyh oraya nakletti. Hiz
metine bakmak üzere iki cariye i
le iki erkek hizmetçi ve bir de 
ahçı tayin edilmişti. Ebulhuda 
gündüzleri saraydaki odasında ve 
geceleri evinde geçirmeğe başla-
dı. • 

İşte beş yüz kuruş aylıklı Ha
lep nakibüleşraf kaymakamlığını 

almak için Halep eşrafının iane 
ve tavsiyelerile İstanbula gelmiş, 
aylarca şeyhülislam kapısına gi
dip geldikten sonra geçinmek için 
Nuruosmaniye caddesindeki dük
kanda üfürükçüiüğe başlamış o
lan Han Şeyhun köyü refai tek
kesi şeyhi Sayyadi zade şeyh Ha 
ean efendinin oğlu Ebulhuda, İs· 

tanbula geldiğiden iki sene kadar 
ıora ikinci Abdülhamidin şeyhi 

ve cinci hocası olarak Yıldız sa
rayına yerleşti. 

* 1293 senesinde toplanan ilk 
Osmanlı meclisi mebusanı azasın
dan bir haylisi babamın dostu ve 
ahbabı olduklan.".ldan sık sık evi
mize gelirler, memleketin selil.me
tine dair konuşmalarda bulunur -
!ardı. 

Bir gün Edirne saylavı Rasim, 
SeHinik saylavı l\fugtafa, Halep 
aaylavları Cabiri zade Nafi (1) 
ve Baki zade Hüsnü (2) ve me
busan meclisi ikinci katibi ve isti
noğrafi Antepli Arif (3) beyler 
bize gelmişlerdi. 

sine, gerek Han Şeyhun ve &'erek 
civar köyler halkı son derece mu
tekit olup çok hürmet ve riayet 
eylediklerinden, bir hastaları, güç 
bir işleri, arzu edip te elde ede
medikleri bir şeyleri olduiu Z« • 

man oraya adak yaparlar, ha~

tam iyi olursa, filln işim yı;Juna 

girerse tekkeye bir kurban g3tü
rürüm, 4unu veririm, diye vaade
derler, koyun, kuzu, yağ, bal, pey 
nir a-ibi hediyelerini eksik etmez
ler. 

Hakikatte çok iyi huylu, ea -
kin tabiatlı, saf yürekli, mısafir. 

sever, eli, kapısı açık, dini bütün 
bir adam olan Şeyh Hasan efendi 
herkesin ıaya-ı ve itibarını k:ızan
dığı gibi Halep ileri gelenlerinden 
bir çoğunun sevdikleri dostları, 

ahbabı olduğundan arasıra Hale. 
be gelir, onlar tarafından da epey 
ce yadım görür. 

Büyük oğlu Ebulhüda efendi 
on dört, on be~ yaşlarına yetiştiği 
sırada artık ihtiyarlamai;-a bıışla

mış olan babasının yerine. tekke
ye 7Jahire ve başka yiyecekler top 
lamak üzere, bir kaç devrişf ;Je 
lı~raber köy köy, harman harman 
dolaşmağa başlamıştı. Kendisi. 
sevimli ve sesi çok güzel olduğu 
cihetle okudugu kasidelerle bü • 
tün köylüleri teshir eden ve sal
yanlı faz~a yapardı. 

Babasile beraber Halebe gel
dikçe büyük zekllsı, sevimliliği, 

güzel sesi, ve bilhassa refai dev
rişlerine mahsus silah ve ateş o • 
yunlarmdaki fevkalade mahirliği 

ile herkese kendini sevdirmişti. 1-
lim tahsiline, okuyup yazmağa 

çok istekli bulunduğundan köy 
hocasından yazıp okumayı öğren
miş, enısile ve binayı okumuş, bir 
derecelere kadar tenevvür etmi~

YENISABAH 

Mahkemede yü
zünü kesen İsak 

Dün tekrar tevkif edildi 
tekrar mahkeme edilecek 
Bundan birkaç gün evvel asli-

ye 4. cii ceza muhakemesinde mu
hakeme edilip beraat eden uzun I 
hak namında bir adamın muhake 
me sonunda boğazını jiletle kesti
jiini yazmıştık. 

Yapılan tahkikatta bu işin se
bebi şu suretle belli olmuştur: U
zun İsak ile arkadaşı maruf sabı
kalılardan Çakır Vahan bundan 1 
h;ıfta mukaddem; Galatada Ban • 
kalar caddesinde A. E. G. elektrik 
aletleri müessesesine müracaat e
derek şeflerden bay Tornası gör
müşler ve Anadoludan ıı-eldiklerini 
Cumhuriyet bayramı için mühim 
miktarda ampul satın alacaklarım 
söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Bay Tomas ken 
dilerine müteaddit ampullar gös • 
termiş ve bunlar yarım saat sonra 
tekrar geleceklerini söyliyerek git. 
mişlerdir. 

Bay Tomas biraz sonra ceketinin 
cebine baktığı zaman 600 lirasının 
ek~ik olduğunu görmüş ve mesele
yi polise haber vermiştir. 

Bunun üzerine yapılan tahki • 
katta iki kafadarın yakalanması i
çin tertibat alınmış ve çakır Vahan 
tutulmuşsa da uzun !.akın muha
kemede olduğu anlaşılarak oraya 
memurlar gönderilmiştir. 

İşte uzun İsale, geçen gün bah
settiğimiz şekilde ıfıuhakemeden 

çıkar çıkmaz yüzünü keserek kar
gaşalığa sebebiyet verip kaçmak 
istemişse de hemen tutulmuş ve ha 
fif olan yaraları tedavi eclilmMir. 

İki suçlunun çaldığı parala~ ta
mamen bulunmuş ve her iki sabı
kalı dün tekrar adliyeye verilmig. 
!er ve tevkif olunmuşlardır. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ------

Belediyenin dikkatin~ 
Pideler neden pahalı? 
Okuyucularımızdan, (Öğret

men Naci Gözütok) ismi ile al
dığımız bir mektupta mühim 
bir bahse işaret edilerek denil
mektedir ki: 

"Bir kilo ekmek narkı bu
a-ün 9.75 kuruş iken iki yüz el
li gram bile gelnıiyen bir pide
yi bir kilo veya yarım kiloluk 
ekmek fiyatına satmak fırıncı 
sınıfının ramazaniyelik bir ih
tika1:ı değil midir? Vakit geç
meden belediyemizin dikkatini 
çekmenizi dilerim . ., 

Yeni Sabah: Bu haklı ve 
yerinde olan şikayeti belediye
nin nazarı dikkate alacağını ve 
bu ihtikara derhal mani olaca-
ğını kuvvetle ümit ederiz. 

'--------"' 
İKTiSAT İŞLERi 

ALMAN 
Tütün alıcıları gitti 

Bu sene memleketimizden kül
liyetli miktarda tütün almak için 
Türk tütün limitet şirketile temas

•larda bulunmak üzere bir müd • 
dettenberi şehrimizde bulunan Al
man kumpanyaları mümessilleri 
dün Atinaya müteveccihen şehri • 
nıizden ayrılmışlardır. 

Yunanistan buğday almak 
istiyor 

Baba ve Kardeş 
Katilinin 
mahkemesi 
Vasiyetname metni ögrenilmek 

için toı.lik edildi 
Evvelki sene Kuruçeşmede ba

bası Hacı Şevket ile kardeşi Radiyi 
öldüren katil Zekinin muhakeme
sine dün ağır cezada devam olun • 
muştur. 

Katil Zeki, geçen celsede, mak 
taı babasının Ziraat Bankasmda 
bir kasası bulunduğunu ve bu ka
sanın içinde bir vasiyetname oldu
ğunu söylemiş ve aynca babasının 
ev ve apartmanlarla 1 fabrikadan 
ibaret bütün em!akini kendisine 
ölüncilye kadar bakmak şartiyle 

kardeşleri Salih, Mustafa ve Radi
ye temlk ettiğini iddia eylemiş ve 
muhakeme bu hususların sorulma
sını kararlaştırmıştı. 

Diinkü celsede evvela Ziraat 
bankasından gelen cevap okunmuş 
tur. Bu cevaptan, maktOI Hacı Şev 
ketin Ziraat Bankasının Galata şu 
besinde bir kasası olduğu, fakat 
öliimündenberi açılmadığı anlaşıl
mıştır. 

Temlik hakk:nda Beyoğlu ta
pu sicil muhafızlığından gelen tez
kereden de, filhakika, ölüncüye 
kad:ır bakmak kaydı şartile,. bu 
temlikin yapıldığı, ancak muame
leyi kimin takip ettiği öğrenilme
miştir. 

Müddeiumumi içinde vasiyet • 
name olup olmadığının anlaşılma
sı için Ziraat Bankasındaki kasa
nın açılmasına lüzum görmüş ve 
muhakeme bu isteği kabul ederek 
muhakemeyi talik etmiştir. 

Nuruosmaniye caddesinde aç
tığı dükkanda hocalık ve falcılık 

etmekte olan Ebulhüda efendinin 
• yakurıda yazdığını gibi • sabık 

Hicaz valisi Halet paşa delaletile 
saraya çatmış olması mevzuubah
soldu. Babam bu adamın aslını 

neslini, tercümeihalini Halep say. 
lavlarından sordu. 

ti. Ve 1 hasıl başka köy J ü d evrisl er ,..,..,,..,..,./Vo""-'vvvvvvvvvvvvvv"""",..,..," 

Yunanistamn bu yıl memleketi
mizden 50.000 ton kadar buğday 

alması mevzuubahis olmaktadır. Bu 
buğdayların 40.000 ton kadarı stok 
buğdaylardan, mütebakisi yeni yıl 

mahsulünden verilecektır. 

Katil Ali İdam 
Edilecek 

Halep sayla\, Baki zade Hüs
nü bey şu malumatı verdi: 

- :IIehnıet Ebulhüda efendi, 
Halep vilayetine bağlı elli altmış 

evli küçük bir köy olan Han Şey
hun'da doğmuştur. Babası Say • 
yadi zade şeyh Hasan efendi o 
köyıleki refai tekkesinin şeyhidir. 
Bu köy halkı, erkek kadın cüm
lesi refai tarikatine mensuptur
lar. 

Suriye ve Halep vilayetinde 
bulunan devriş tekkelerinin onda 
sekizi, bu devrişlerin de yüzde 
sekseni refai tarikatinin sayyadi 
koluna dahildirler. Han Şeyhun • 
!ular da, başka refaller gibi vücut 
!arına neşter saplıyarak, kılınç 

ve kama vurarak, ateş ve cam par 
çaları yiyerek bir takım maharet
ler gösterirler. Yılan ve akrep gi
bi zehirli haşaratı elleriyle tuta
rak, koyun ve ceplerine koyarak 
gezerler. ellerindeki mazhar
Jarı (4) çala çala, bilhas•a har
man mevsimlerinde kciylerde do
laşıp zahire toplar ve bununla bir 
sene geçinirler. 

'eyh Ha>an efendi l·e tekke • 

gibi cahil değildi. 

İki sene evvel Halep nakibil
eşraf kaymakamı Süyuti zade Se
yit Rıza efendi vefat etmişti. O 
sıralarda Halepte bulunan Ebu! • 
hüda efendi, sadattan bulunduğu
na güvenerek o vazifeyi almak ü
zere İstabnul•a gelnıeğe karar ver
di ve bu kararım bazı dostlarına 

söyliyerek onların bu hususta nP. 
düşündüklerini sordu. Reyleriri 
andamak istediği zevat ta bunu 
münasip g0rdüler. 

Lakin en müşkül mesele para 
işiydi. Y<'I paııasını ve İstanbulda 
bir müddet geçinmesini temin e • 

decek kadar parayı aralarında 
toplayıp vermek suretile bu güç
lüğü ortadan kaldırdılar. 

Ebulhüda efendi, Halebe gelip 
gittikçe, a'lı bir Türk olan ve 
baklavayı çok sevdiği cihetle ~eyh 
baklava diye tanınan refai seyhi 
Ali efendinin tekkesine misafir 

olduğu gibi Türk memurlarla ela 
müna•ebette bulunduğundan ol

dukça türkçeyi ogrenmiş, Türk 
diliyle derdini meramını anlata
bilmek kudretini kazanmıştı. 

!stanbula geldikten sonra bü
yük zekası, kuvvetli hafızası •a·-

(1) Sonradan pata olan bu yesin de türkçe•ini gereği gibi iler 
zat 1908 de ilanı metrutiyeti mü. !etmiştir. 

teakip toplanan mecliate de Halep Bundan sonrası sizce de ma-

Atinada bulunan Türkofis umu-DENİZLERDE mi reisi Burhan Zihninin riyasetin Yaptığı cinayette kast ve ta-
O LEV deki ticaret heyetimizin, yeni akte- ammüt sabit oldu 

dilecek ticaret muahedesi müzakc- Çatalcada Uüseyini öldüren ka 
Vapuru yakında geliyor releri ara•ınela bu işi de görüşece- til Alinin taammüdü sabit görül· 
Denizbaııkın Almanyada yap- ği zannedilmektedir. müş ve kendisinin Türk ceza ka-

tırdığı Ülev vapuru birkaç güne r nunun 450 nci maddesi mucibince 
kadar şehrimize gelecektir. Buna Kısa Hal: erler 1 ölüm cezasına çarptırılması karar. 
ait muafiyet hususatınııı tatbiki i- .,______________ Jaştırılmıştır. 

çin gümrükler idaresince allika • * Şehir meclisi toplantısı_ ,..,..,..,,,,,.""-'vvvvvvvvvvvvvv""~'°"'""" 
darlara tebligat yapılmıştır. Şehir meclisi azaları ilk toplantı-

Denizbank vapurlarında tenzilat !arım salı günü öğleden sonra ya. 
Bugün saat 13 den itibaren De pacaklardır. 

nizbankın yakın ve uzak sahille- * Yeni Sebze hali - Belediye 
rinde çalışan vaııur seferlerinde meyva hali yakınında bir sebze ha 
yüzde elli tenzilat tatbik edile • li yaptırmağa karar vermiştir. Ye
cektir. Şirketihayriyenin tenzilat- ni hal için 400.000 lira sarfedile • 
lı tarifesi sabahtan itibaren başlı- cektir. Kadıköy ve Eminönü civarı 
yacaktır. Ayrıca belediye Haliç se- na inhi•ar eden ticari merkezin ge 
!erlerinde de bayram günlerine nişletilmesi için de esaslı tedbirler 
mahsus olmak üzere tenzilatlı bir alındı. 

tarife tatbik edecektir. * Kundura fiyatlarına tesir e-

Adem baba tahliye edildi 
Dört yüz lira bir alacak yiiziin 

den Reşadı ağırca yaralıyan ihti
yar Adem babanın, ağır cezada 
görülmekte olan muhakemesi dün 
ne tice 1 en diri 1 miş tir. 

Muhakeme heyeti, hadisede 
katil maksadı görmediğinden A • 
elem baha)'! 12 sene hapse mah • 
kOm etmiş, ancak yaşının 65 i geç
miş olması dola:,'1siyle bu cezayı 1 
sene 2 aya tenzil etmiştir. 

den nedir? - Memleketimize son 
zamanlarda sığır derisi itha • 
!atının tahdidinin piyasada te
tegirJeri görülmeğe başlamıştır. 
Bu vaziyet bilhassa kundura fiat-
!arına tesir etmektedir. * Denizde kıf tarifeleri - Ge
lecek aydan sonra yakın sahiller
de tatbik edilece kolan Şirketihay
riye ve Denizbankın kış tarifele
ri hazırlanmaktadır. 

BELEDİYEDE 

Kan~ık yağ satmakta devam 
edenler olduğu a ulaşıldı 
Bundan bir miiddet evvel, be

lediye, Balıkpazan civarında otuz 
dan fazla mahlüt yağ imilathane
sini kapatmış, kazanlarını mühür. 
!emişti .. Bundan sonra, hala, piya
sadan, iç, kuyruk, bağırsak vesa
ire yağlarile yapılan ve esansla 
Urfa, Trabzon, Kars vesaire yağı 
çeşni ve şekli verilen mah!Ot yağ
ların çekilmediği görülmüştür. 
Bundan, mahlilt yağ imalathanele
rinin hiila gizli olarak faaliyetle
rine devam !ittikleri anlaşılmak
tadır. Belediye, yağların sıkı bir 
~ekilcle kontrolünü kararlaştırmış
tır. Gizli olarak mahlilt ve gayrı 
sıhhi yağ imal edenler şiddetle ta
kip edilecek, bunlardan yakala • 
nanlar şiddetle cezalandırılacak • 
!ardır. 

28 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Y ! Hl ;::;:;1 
~::=,:f?JS'A BA H ~]ıl°!J 
RADYO 

ANKARA 

Ankara, 27 (A.A.) - CumhU" 
riyetin 15 inci yıl dönümü hayra· 
mı günlerinde Ankara radyosu (&' 

rafından yapılacak neşriyat prog· 
ramı şudur: 

28 B. tetrin 1938 Cuma güniİ 

Saat 13 Anons, (l\Iuhtelif Ii· 
sanlarla) İstiklal marşı. 13,u5 dı· 
hiliye vekili ve C. H. P. genel •ek· 
releri Bay Şükrü Kaya tarafında" 
bir söylev, 13,30 izcilerin zafer a· 
bidesi önünde ant içmesi, söyJey]et 
izcilerin söyliyeceği İstiklal mar>1 
(Ulus meydanından nakil). li 
Cumhuriyet devrinde mahkemeler 
mevzulu konferans, (Adliye Vek» 
Jeti tarafından). 15,15 Türk ordU' 
su mevzulu bir konferans (l\I. M· 
Vekaleti tarafından). 16 müzi~ 
(plak), 16,30 imparatorluk ,-ı 

cumhuriyet devrinde köy nıe,·zulU 
bir konferans (Dahilive Vekaleti 
tarafmdan), 16,45 haik türküleri 
(Plak), 17 Cumhuriyet zabıta&• 

mevzulu bir konferans (Dahili)"& 
vekaleti tarafından). ı 7,20 müzi~ 
(dans, plak). 17,45 Türk tarih ir.· 
kılabı mevzulu bir konferun; 
(Türk tıarih kurumu tarafından). 
18 müzik (Türk musikisi), ıs,30 
Cumhuriyet maliyesi ve vergiler 
(;\faliye Vekaleti tarafından), ıg, 
45 müzik (Halk musikisi). 19 ı)e· 

miryollar mevzulu bir konferans 
(Nafia Vekaleti tarafından). J 9, 
15 haberler, 19,35 Cumhuriyet ele~ 
rinde sanayi sahasında yapılan i;· 
ler mevzulu (İktısat Vekaleti tora 
fından), konferans, 20 Cumhuri• 
yelten evvel Ye sonrnki sıhhat i~Jc• 
rinin mukaye>esi "Sıhhat ve t~ti· 
mai muavenet vekaleti tarafından 
20.15 müzik (çigan füziği, 
plak), 20,30 Türkiye cumhuivcti 
inhisarlarının iktısadi fonk~iyoıııı 

mevzulu konferan• (Gümrük ve 1ıı 
hisarlar Vekaleti tarafmd.ııı), ~ı 
arapça söylev ve haberler, ~J ,:>O 
ulusal ekonomi ve artbrm.ı kurıı· 

munun çalışmaları mevz.ıhı bit 
konferans (Ulusal Ekonorci ye A tt 
tırma kurumu tarafındar J, 21. 15 
müntehap opera parçaları (plak), 
22 emlak bankası mevzulu konfc· 
rans (Banka tıarafından). 22.J} 
müzik (Türk musikisi). 33 Turk 
l\!aarif Kurumu çalışması nıe,·zulıı 
bir konferans (Kurum tarafıııdaıı) 
23,15 Müzik (Hafif plakla). ~:l,30 
su i~lerinin köy kalkınmasında ro· 
lü mevzulu bir konfeı·ans ı N a[ıa 
vekaleti tarafrndaıt), 23,45 haber· 
!er ve İstiklal marşı. 24 son. 

İST AN BUL 
Aktam netriyatı: 
Saat 18,30 dans musikisi, 19 

konferans: Selim Sırrı Tarcan ta· 
rafından, 19.30 karışık plak neşri· 
yatı, 19,55 borsa h·aberleri, 20 Bel 
ma ve arkadaşları tarafından Türl< 
musikisi ve halk şarkıları, 20,40 
ajans haberleri, 20,47 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 
21 saat ayarı: orkestra: 

1 - Padonk: Parafraz. 
2 - Dans musikisi. 

21,30 Ahsikan ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi vıı hail< 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22,13 
Muhittin Sadak ve arkaadşları ta· 
rafından Türk musikisi ve hallı 
şarkıları, 22,50 son haberler ve 
ertesi gtinün programı, 23 saat a
yarı, lstiklı11 marşı, son. 

mebuauydu. Umumi Harpten ev • lümdur. 
ve) vefat etmittir. 

(Sonu var) 

Mumaileyh 1.5 senedenberi 
mevkuf bulunduğundan derhal 
tahliye olunmuştur. 

* Gümrük kimyahaneainde yap· 
tırılan ifler - İstanbul gümrükleri 
kimyahanesinde son aylar zarfın
da 1309 beyannameye ait 2530 
tahlil yapılmıştır. 

·········································· ~~~~~~~~~~~~~~~ * Su borularını kendimiz ya- 1 

(2) Bu zat latanbulda Betik- =============! 
tatta otura binbafılıktan emekli K . S ------·,-----------------------
doktor Ahmet ikbal beyin baba. atil ami ~[g.JS.!..l!:!?. ••• E.~~!ff.:Ş.! .. ~ .~!!!1:~~~~:!~ ... ~r.~.~~!~ .. ~}!:!~1 
aıdır. Mahkemesi tekrar talik ol d R ı b . .. un u ume i Kazaskeri tehsuvar zade Tura i efendi, hacı bekt•f kul-

(3) Gazi Antep ileri ırelirlerin Bırkaç gun evvel Etyemezde !arından devrit Rızayı iftara davet etti. Sofrada, daha bir çok davet-
den Mmrlıoğlu denmekle tanın · ' vukua gelen ve Hüdai isminde bir liler de vardL 
lruf Abdullah efedinin oilu olup gencin ölümiyle neticelenen cina · ı Reçeller, peynirler, sucuklar yenildi. Çorba içildi, paatınnAlı yu

lstanbulda tahsil etm.if ve 1293 yetin muhakemesine ağır cezada murta mideye ıröçürüldü. Çorbadan sonra çetit çefİt yemeklel" geldi, 
mebuaan meclioine, babasının de- devam olunmuşt~r. . . . . ı tatlıaı bol ba~l~".a ile yemeklcı · '.n ii~t? ~ıvan~ı. Büyük salonda çubuk 
Jilet ve tavassutu ile ikinci katip Bu ~e~sede mud_d~ıumumı ıddı-,lar, kahveler ıçılırken konak müezzmınm aesı duyulclu: 
tayin olunmuftu. Meclis, malıim anamesıru serdetmıştır. Mumai . - Allahü ekber! Allahü ekb rl 
olduğu veçhile dağıldıktan sonra leyh katil Saminin maktOI Hüdai 1 Ev sahibi ayağa kalktı. Devr'• Rızaya aeslendi: 
hazinei hassaya intisap ederek ile 1.5 lira alacak yüzünden kah- - Haydi erenler teravi kılac.ai""' 
çiftlikiru hümayun müdürlükle- vede kavga ettikten sonra onu ta- Baba erenler, hemen bat kesti: 
rinde bulunmuttu. Vefat etmiftir. kip ederek berber Cemalin dük • - Eyvallah! ..• 

(4) Mazhar, l'efai devritleri- kanında hemen bıçağını çekip öl- Diyerek kalktı, cemaatle beraber namaza durdu. 
nin aeyahatleri esnasında salyan dürdüğünün •ahit olduğunu s()y]e. Bir aralık, Türabl efendi, dervİf Rızanın abdestsiz namaz kıldığı. 
ederken Ye tekkelerde tarikat iyi. miş ve 451 nci maddeye göre nm farkına vardı. Namaz fasıluında aordu: 
ni icra eylerken çaldıkları koyun 448 inci madde ile cezalandırıl • - Erenler! Galiba abdest alml(dan namaza durdun?.. Unuttun 
derisinden, kalbur çemberi •ibi ma!llnı istemiştir. mu, yoksa? ••• 
kalın çemberli, bir çok demir hal- Katil Sami; avukat tutarak ken. Devrİf Rıza, likayıt ve telitsız cevap verdi: 
kalar ve zincir parçalarile süı!ü, di•ini müdafaa edeceğini söyledi- - Be imanım! Namaz kıl dedin, kıldık!... Eier emrederaen ap-
çalmdıiı zaman adeta davul ırib; ğinden muhakeme bunun için ta- deıt te alırız!. 
Ma çıkaran büyük deflerdir. lik olunmufhır. TiRYAKi 

pacağız - Şimdiye kadar memle
ketin ihtiyacı olan su boruları, ha
riçten getirilmekte idi. Bundan son 
ra memleketin muhtaç olduğu su 
borular. Karabük fabrikasında ya. 
pılacaktır. 

TAKVİM 
28 İlk Teşrin 1933 CUM <\ 

P icri : 4 Ramazan 1357 
Rumi: 15 ilk teşrin 1354 

Hızır : 176 

Doğu 1aati : 6,24 

Öğle : 11,58 - ikindi : 14,50 
Aktam: 17,12 - Yatoı 18,43 

İmsak : 4,47 , 

Ne Pişireyim? 
lft&riye (Reçel, zeytin, peynir) 
Domatesli birinç çorbaa· 
Ekmekli hindi yahniıi 
Makarna 
Oıı:üm ho.-fı. 

Ekmekli Hindi Yahnisi 

Büyük bir tencereye yağ kor 
ve üzerine pru-çalanmış hindiyi 
yerleştirirsiniz. Paçaları güzel • 
ce kızarttıktan sonra biraz unlayı• 

nız.. Sonradan üzerine bir bardak 
kadar et suyu koyunuz. Bir yapra~ 
defne, tuz, biber, maydanoz ilavt 
etlikten sonra iki saat kadar hafH 
ateşte kaynatınız, sonuna doğrU 

içerisine yarım limon sıkınız. Bit 
tabağa ince ekmek kızartarak üz; 
rine hindi parçalarını yerleştirir va 
daha btüne de salçasını dôkersİ· 
niz. 
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Japonlar Hankov, Çan 
\re Havyamayı Al<Jılar 
Japon Hükumeti Milletler Mecli-
sile Kültürel Münasebatı Kesdi 

-----~~.-..·-
Tokyo, 27 (A.A.) - Resmen takalarda tam bir sükfinet hüküm 

bildirildiğine gore Japon kıtaatı, silrmektedir. 
liankeu, Çan ve Jfavyama şehir - Yeni Ord.u Ku~~ndanı 
letini Tokyo saati ile saat 17.20 de Taym Edıldı . 
lanıamile işgal etmişlerdir. Tokro, 27 (A.A.). ~ _D~~eı a .-

t,gal Hareketi Nasıl jansından: Resmen bıldırıldıgın& gö 
Oldu? re, imparator hanedanından Gene-

liunkeu, 27 (A.A.) _ Saat 16 ral prens 1f:igaşikimi, merk.ezi Çin
la Japon kıtalan Hanıfrerin mun- de harekat ıcra eden ve halıhazırda 
labında Uçangda Hanyangda ve Ja Hankeuy~ girmekte bulunawn Japon 
Pon hntiynz mmtakasında ayni za- kuvvetlerı başkumandanlıgına ta -
hıandn karaya çıkmışlardır. Bu nıın yin edilmiştir. 
laka, muhnsematın baRlangıcından İngiliz Sefirinin Notası 
biraz sonra skil Japo~lar tarafın- Tokyo, 27 (A.A.) - Nişi gaz.~-
dan tahliye edilmişti. Rahip Jakinot t~, İn~iliz s:ffri Sir ~?ber KreJı
lle Ecnebi memurlar ve gazeteciler nın 26 ılkteşrmde harıcıye nezare
~Şgaı kıtalarmın Japon imtiynz mm- tine bir nota teYdiederek Hankeu -
takasına girişlerinde hazır bulun _ I n~? sukutundan sonr~. Çindeki İn -
hıuşJnrdır. Japon zabitleri, sığınma gılız hukuk ve menafııne Japon hfi 
lt11ntakası hakkında derhal rahip kfimetinin nazarı dikkatini celbet -
~akinot ile müzakereye başlamışlar miş olduğunu istihbaratına atfen 
te ınıntakn komftesile teşriki mesai yazmaktadır. 
tderek mıntakamn bitaraflığına ri- Japonya Milletler Cemiyeti 
':Yet edeceklerine dair teminat ver- İle Kültürel Münasebatını Kesti 
ltıişlerdir. Bu müzakerelerden son- Tokyo, 27 (A.A.) - Meclisi -
ta rahip Jakinot, Japon kltnlanmn has, Japonyanın Milletler Cemiye
ıa.,ına geçerek onlara nuntaka da- tinin kültür müesseseleriJe teşriki 
hilinde klavuzluk etmiştir. Şehrin 1mesnisine nihayet vermesi için hil -
~lrali, hiçbir müsademe olmadan ı kiimet tarafından ittihaz edilen ted 
tarnamıannuştır. İşgal edilen mm- birleri bu sabah tasdik etmiştir. 

Almanya Hariciye 
Nazırı Romada 

Baştarafı 1 inci sayfada 
Von Ribbentrop, cuma veya cu 

ınnrtcsi günü Mussolini ve kont Ci-· 
ana ile görüşecek ve cumartesi ak
~anıı görüşmelerinin neticesini doğ 
l'Udan doğruya Hitlere bildirmek 

i.izere Romadnn hareket edecek -

1 
lir. 

Gazeteler ,·on Ribbent.rop bü
~ük bir samimilikle selamlıyorlar. 

Giornale d'İtalia bu miinasebet 
le ~·azdığı bir yazıda bu ziyaretin,! 

ehmemiyetli olmakla beraber, norl 
ınaı olduğunu ve yabancı gazete-
lerin bilhassa Tan gazetesinin iki 
l'rıemıeket a~asında ihtilaf mevcut 
Olduğu hakkındaki ı1eşriyabn a -

&ılsız ve Almanya ile İtalya arası· 
na nifak sckmaya matuf bulundu -

iuııu, hakikatte ise bu seyahatin 
bilakis Berlin - Roma mihverinin 
sarsılmaz bir şekilde devam etti -
ğine delil olduğunu kaydetmekte -
dir . 

mesine \•e Paris ve Londra ile sa-
mimi bir teşriki mesai temennisin-
0.e bulunmasına şahit olduğumuz 

zaman bunu en önce bizler takdir 
edeceğiz, bizler memnuniyet iz -
har eyli.receğiz.,, 

Bn. Tabui, Övr gazetesinde, 
şöyle yazıyor: 

"Berlinin müstemlekelere mü
teallik metalibatmcla İtalyanın mü 

zaheretini i tiyeceği söylenmekte -
dir. 

Diğer taraftan Alnı n 
Macar mesele indeki hattı ·--- e -
ketinden memnun olmıyan İtalya -

nın, Almanynmn bu ihtilafgirizli

ğinin bedeli olarak, General Fran-

konun önümüzdeki ay içinde mu -

vaffak olmasını temin etmek için 
Alman ordu:sunun kayıt ve şartsız 
nıüzaher~tini i tiyeceği rivayet o -
lunmaktadır.,, 

Franın~ö:t:~:rtielerinin Ankara Radyo evi 
Paris, 27 (A.A.) - B. von Rib- B •• A ) 

hentrop'un İtalya seyahati hakkın ugun Çl ıyor 

YENISABAH ..... Sayfa: 3 

Arap Meseleleri 
(Bat tıırafı 1 inci sayfada) 

dareye haklan olduğunu ilan eder
ken, bu prensibin yalnız Avrupa 
hakkında cari olduğunu da kabul 
etmişlerdir. Kurtlar birbirini yemez 
diY,e ulu bir söze işte bir misal. Baş 
ka mıntakalara ve başka renklere 
mensup kavimlerin bu yüksek ah
lak ve siyaset prensibinden istifa
de etmek için evvela kendilerinin 
de bir kurt olduklarını isbat et -
melerine, keskin dişlerini göster -
melerine ihtiyaç vardır. Yoksa kör
pe bir kuzu gibi kebap olup gider
ler. 

Şimdi Suriye meselesinin siyasi 
ve tarihi safhasına gözlerimizi çe
virecek olursak, burasının tngilte
re ile Fransa arasında kuvvelli b~ 
rekabete sahne olduğunu ve niha
yet bir takım anlaşmalarla bir su
reti tesviye kararlaştığıru görürüz. 
Mısırın, Suriyenin ve Yakın Şarkın 
dünya siyaseti için hususi bir ehem
miyeti haiz olması Hindistanın de
niz yolu bulunduj;'Undan, Hindis -
tan ticareti Avrupa için ehemmiyet 
kesbcttikten sonra başlrunıştır. Na
poleon 1ngiltereye kahir darbeyi 
Hindistandan indirmek için M18ın 
istilaya lüzum gördü. İngiltere Hin 
distana karadan gidebilmek iç!n 
Basra körfezinde yerleşmeğe ve Su· 
riycdcn Basra körfezi tarikile Hin
distana bir şimendifer yapmayı dü
şündü. Onların bu siyasetleri yü -
zünden Osmanlı imparatorluğu, İ

ran şahlığı çiğnendi. ıranda petrol 
membalarının keşfi Yakın Şark ü
zerindeki emperyalist hırs ve ta
malarını, iştihalarım bütün bütün 
artırdı. 

Fransa ötedenberi Arzı Mukad
deste katolikliğin hamisi vaziyeti
ni almış, eski hıristiyan Kudüs 
krallığını ihya emellerine düşmüş, 
kendisini Arzı Mev'udun tabii vari
si gibi telakkiye alışmıştır. Rusya
nın da Arzı Mev'utta siyasi ve dini 
bır rol oynamıya kalkması Fransa
yı Kırım harbinde Osmanlı impa
ratorluğu ile harbe sevketti. İmpa
ratorluğun son devrinde muhtelif 
Avrupa devletleri arasında nüfuz 
mıntakalan iktisadi bir şekil altın
da tesis ve arada bir takım itilaf
nameler imza olundu. 1şte bu an
laşmalar neticesinde, Osmanlı im -
paratorluğunun Suriyeye ait meş
ru mirasçisi Fransız cümhuriyeti o
luyordu. Böyle bir vaziyette bir de 
fetih hakkı inzimam ettikten son
ra Fransayı Suriyeden çıkarmak 

için epeyce zahmete ihtiyaç görül
mesini pek tabii bulmalıdır. 1şin ha
kikati açıkça budur. Fakat çıplak
lık modası henüz diplomasi dünya
sına girememiş olduğu için orada 
en göze çarpan vakiaları bile süs
lemek, bahanelerden, haklardan, 
delil ve muhakemelerden çıkmış bir 
esvap altında ortaya çıkarmak a
dettir. Onun için her işte bin dere
den su getirilı.li~ine şahit oluruz. 
Mesele Suriyelilerin ecnebi bir is
tilayı zorla kendi başlarından uzak
laştırmağa kuvvet ve kabiliyetleri 
olup olmadığı meselcı-ıidir. Bu kabi
liyet yoksa, ne söylense boş laftan 
ibaret kalır. 

Karagözün Muhtelif 
Fasıl ve Muhavereleri 

Mektepsizlik 
Derdi 

Dün i:8Zetemize gelen mektup
lar -arasında şöyle bir mektup da 
vardı: 

Bugün 
!).oğru 
~ 

Bunların İsimlerini Bile 
Dürüst Bilen Kalmadı 

lık , 19 _ Mandıra safası 

20 - Kı:rgınlar, 21 - Orman, 
22 - Yazıcı, 23 - Ödüllü (Ya
hut pehlivanlnr), 24 - Kayık 
·(Yahut Kağıthane sa fası). 25 
Salıncak, 26 - Timarhane, 27 -
Tabirle Zühre, 28 - Kanlıkavak, 
29 _ l\Iahıalle baskını (Yahut 
kimsesiz kızcağız, 30 - Çivi bas 
kını veyahut bekçi) fasılları. 

Bu oyunlardan bnşka (Bursa
lı Leylii). (Sahte esirci), (Hain 
kahya), gibi tiyatro sahnesinden 
Karagöz perdesinin kendisine hns 
obı.n çeşnisinden ziyade sahne ko
kusu seziliyor. 

"Ordu viliiyeti Mesudiye ka· 
zasının Afan, Kışlacık, Türk köy
lerindeniz. Bu köylerde mecmuan 
2200 hane mevcut oldutu halde 
sadece kazamız olan Mesudfyede 
bir ilk okulumuz var. Bu okula 
yalnız kaza ve yakınlarında bulu
nan .köy çocukları devam ederek 
kültür ihtiyaçlarını temin etmek
tedirler. Uzak olan köylerden ka
zaya. ancak üç. d6rt saatte gidile
hildiğinde nçocuklnnn okuma ihti
yacı temin edilememektedir. 

Bu itibarla nüfusu fazla olan 
kövlerimize birer öğretmen gönde
ril~ıesi veya bir ilk okul açılması
nın teminine yüksek Vekalet nez
dinde tavassutta bulunmanızı say
gı ile dileriz.,. 

Bir gazeteye her sene bu, ve
ya bu mealde gelen mektupların * adedi çok kabarıktır. Bugün nü· 

Hepiniz ve hepimiz biliriz a. La- fusları hayli yüksek olan köy vı 

Üatad Naz.ifin yaptiği Hacivad 

kin aramızda belki de hiç Kara- .kazalarımızın birçoğunda maale
göz seyretmemiş bir okuyucu bu- sef henüz mektep yoktur. Bu yüz. 
lunur ihtimaline karşı ~ir hayal den çocukların büyük bir kısmı ca
faslının yani oyununun nasıl oy - lıil kalmaktadırlar. 
natıldığını kısaca tasvir edelim: Bittabi memleketin en hiicra 

Hayal oyununun kısa bir ta- Perdedeki "Gösterme,, kal- köşelerine kadar uzanacak bir kül 
rihçesini yaptık, meşhur hayali - kınca oyun başlamış demektir. tür makanizmasını kurmak, çok 
lerle, onların yetişme tarzlarına Göstem1e kalkınca perde 58 - büyük ve çok zor bir iştir. Her şey. 
seri bir göz gezdirdik. Artık sözü maisi denilen bir semai söyliyerek den evvel uzun bir zamnnn müte
bizzat hayıal perdesine naklede - Jlaciy\•at perdeye gelir ve semai- ,·akkıftır. Cumhuriyet hükumeti 
biliriz: yi bitirince meşhur: de daha ilk zamanlnnnda bu işin 

Karagöz oyunu eskiden, kadir Uf hay hak! ehemmiyetini kavramış ve kültür~ 
gecesi müstesna olmak üzere, ra- Gerizgfıhile "perde gazeli,, ne meselesine Jayık olduğu ehemmi-
mazanın her akşamı teravi nema- başlar. Bu perde gazeli denince yeti vermiştir. Nitekim 15 yıl için

4 

zından çıkıldıktan sonra oynama- sakın şarkı gibi bir şey zannetme- de binlerce mektep açılmış ve on 
ya başlar ve her ak~aın da oyun yi. Bu "g.azel,, denilen şey dua- binlerce muallim yetiştirilerek kül 
değişirdi. dun senadan ve bilhassa hayal tür ordusuna katılmıştır. Her gün 

Demek ki, aşağı yukarı (~0) o\·u~unun mannı::mı izah için dil- de katılmaktadır. Buna rağmen 
ayrı oyun, Karagöz perdesi rnbi- zÜlmüş şiirden ibarettir ve içinde bugün bile birçok yerlerde mektep 
riylc {30) fasıl, bugiinkü ı-ahne cidden pek güzel ve düşündüriicü sizlik ve muallim izlikten acı acı 
tabiriyle de (30) piyes.. lfayal olanları da vardır. şikayet ediliyor. 
perdesinin bu otuz oyununu oyna- Bu gazelden sonra Hacivat Bundan çıkan netice, kültür 
maktan sarfınazar bu oyunları şa- kendi kendine hasbihal eder gibi meselesine çok daha geniş nisbet
~nrmadan sayabilecek hayali bile kiicük bir monoloğ yapar, ''Ne o- te ehemmiyet vermemiz icap etti
bugün artık mevcut değildir. lur~ Karagöz gel e de görüş~ek, bi- ğidir. Bunun için yapılacak işler

Bundan dört sene evvel bıı zi dinliyenler de zevklen~eler !,, den biri gönüllü bir muallim ordu
muhtelif (30) faslın mevzularile der. Lakin hoyrat l\:uragôz aşağı su teşkil etmektir. Yüksek mektep 
deve derisi Karagöz tasvirlerini atl~r. Ha.ciyvatla dö\•üşür ve bu talebelerile !Le son sınıf talebeleri 
toplamaya uğra tığım sır:llarda dövüşmeden sonra Knrag-özle H~- ve münevver vatandaşlar bu ordu
bilgi ve yardımını benden es;rge- ciyvat karşılaşınca aralarmda bır ya yazılabilmli ve bunlar Mnarif 
memi~ olan eski hayalilerden caın "Muha\·eı·e,, başlar. Vekıiletiniıı konfrolü altında her 
c1 Safer l\lehmet: ıBu ."l\tuha\•ereler., de tıpkt fa- tatil rıylarında mektepsiz köylere 

- Bey, b~y demişti, bugün es- sıllar gibi !lyrı ayrıdır \·e başlıca- dnğılarnk çocuklara ders vermeli-
naf arasında hayalinin otuz fas- l:ırı da şunlarclu·: dirler. 
lının değil, o fasılların i:ı:inıl~rini 1- Akıl, 2 - Babam öldü, Bu iş kolaylıkla ~·apılabilir. 
yanılmadan .sayabilecek olanın 3 _ Bilmece, 4 - Gelgeç. 5 - Halkevleri de bu işte önayak ola
alnını karışlarım . .Xe diyorum sa- Hasta. 6 _ isim değiştirme. 7 -- bilirler. 
na ben? .... Bu ~anat öldfı .. Öldii.. Kiilbastı, s - Masana, 9 - Mu- MURAD SERTOGLU 

Yaşlı sanatkfmn "Öldü,. der - siki 10 _ • lasih·ıt, ıı - Nazire, - -- -- - -=== 
ken sesinde öyle gamlı bir eda \'ar • c:: h t 13 Ruva 14 c·u· m hu r·ı yet Bau ram 1 aı ki. en ~,akından birisinin olü- ~~-me~:ya ;a~·et. ctfta~): ı 5 =ı ı 
münden bahseden bir kimt:e de Çene, 1 G _ zurna (Bekçi) , 1 (Başta,·afı 1 nci sayfad..ı.J 
bu kelimeyi ancak bu kadar elem ı 7 _ ~iyafe l ilah.... Müteakiben sn at 1 O - 10.45 arasın 
le tee~st··ırle tela"ffuz ederdi. 1 ır 1 d k 1 sluk erkaA nı toıllu bir " Perdede Karagöz e 1 acıy\•a - a onso o 

da dö Jur gazetesinde mutalaalar 
)'Ürüten PJyetri, şöyle demekte -

llii~yin CAHiD YALÇIN 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye===================== 

Camcı Safer :\Iehmet, Ak::-a - dı karşıya karşıya yarım saat ka- hnlde valiyl ziyaret edeceklerdir. 
raylı 'Memduh giui eski hayail tle. dar tutan ve faslın en gülünç kıs- Müteakiben vali ve İstanbul komu
cski hayalcileri de yakından \'e mını te~kil eden bu muhaYereden tanı Taksimde toplu bulunan kıta 
iyi bilen üstadların yardımlarile sonra llaciyvat yine perdeden çe-ı ve okulların bayramını kutlulaya-
K.Faı·ago·-.1 perdesı'ı1in otuz fa::;lını ki ı.ı··t k'b de n1ı·ı1ı· nlars ... kilir, Karagöz ele: ca ar ... , u ea ·ı en .. 
elde etmeğc muvaffak oldum; "Sen gidersen beni buraya fı- , söylenerek abideye çelenk kona-

dir: 

"Filvaki ilk defa olarak coğraf 
1l ve menfaat ideolojiye galebe 
~hnalttadır. İlk defa olarak Ber
tin - Roma mihveri, noktai nazar
laıın vahdetinden başka bir şey 
.kayıt ve tescil edecektir. Fakat B. 

radyo istasyonu stüdyosunun aıçlı- irakta y ahudi 
şı yarın saat onda Ankara radyo-

hem de me\·zularını ve hatta ta:;- çı çivi~iyle mıhlnmadılar, pamuk caktır. Bundan sonra defteri mah
virlerin perdede ağdan mı, yok- . ipliğiyle bağlamadılar a. nra- sus imzalanarak Taksim stadyomu 
sa soldan mı çıktıkları tesbit edil- yım, gideyim idgehte dolaba dil- önünde hazırlanacak olan tribün
miş olmak şartile... ber seyrine bakalım ayinei deve- Iere gidilecek ve saat 11 de de re~

evinin büyük salonunda yapılacak AJeyhtarJıg" 1 
tır. Törene istiklal mar~ı ile baş -

Bu başarı pek çok emeğe ve ran ne suret göısterir7,. diyerek mi geçit başlıyacaktır. Gece gerek ıanacak ve marş dinle.ndikten .. so.~- Hararetlendi 
ra hilkfimet namına mıkrofon onun • perdeden -ay o ur. b'ır ha."Ii de para.va mal oldu. La- k b l ı Anadolu ahilinde ve gerek!ıe İs • 

kin dört sene kadar süren bu tath Ve bir şarkı ile asıl fa.sıl, yani tanbul cihetinde muazzam fener de bütün memlekete hltaben bir nu 
Mussolini ile B. Bitler, dört dev- tuk irad olunacaktır. Nutukları 
lef.in l\lünihte derpiş edilmiş olan 

lnuhtemel içtimaı meselesinde her 

hangi bir ihtilaf zuhuruna mani ol 

müteakip Cumhurbaşkanlığının fi
larmonik orkstrası tarafından sen 

fonik bir konser \'erilecektir. Oon-
llıak .kaygusunda bulundukların - serin hitammda radyoevi mühen
dan, herhalde bir itilaf aktedecek- disler delllletile gezilecektir. 
lerdir 

diy!;=~: gazete inde Donadi~:ö· Suriye kabinesi 
"Yanılmış olm~k. isteriz, fa~at ·ıstif a Etti 

haşlıyacak olan gorüşmeler neti - ,. 
Ce'inde Berlin - Roma mihverinin Berut, 27 (A.A.) - Nazırlar 
Beıtleşeceğin& kail bulunuyoruz. arasında çıkan ihtilfıf üzerine Şa
Alnı.anya ile İtalya, takip ettfkle.- hap kabinesi istifa etmiştir. 
l'i Yolda karşılarına dikilen bütün -o--
llıaniaları ortadan .kaldırmak, a- Bulgar meclisi teslihat 
l'alnrında nüfuz nııntakalan tk - projesini kabul etti 
8lnı. etmek, tezlerine zafer kazan- Sof;'B., 27 (A.A.) - Meclis, •.5 

dll'ntak v• arzularını tatmin et - milyon levalık teslihat projesil.& de 
~ek için nıütekabllen müzaharette miryolları bakanlığına ait bir mil
bulunmak azmindedil'ler. Berlinin yon ıe,·a tahsisatı kati olarak tas
hlkiki bir sulbçü zibı:~reti göster- dik etmiştir. 

Kahire, 
27 

(A.A.) - Bağdat- n1esai neticesinde topladığım mu- -
1 

ala.\·ları yapılacaktır. Ayrıca De-
b.ld' 'ld·~· ·· I kt k' o.vun baslamış olur. Artık c:.ıra ı e 

tan ı ırı ıgıne gore, ra a ·ı havcreler, perde gazelleri. peı·de · nizbank da denizde bir fener alayı 
Yahudi aleyhtarı cereyıan gittikçe taklitler çıkar, ve piyes geyrini ta-

semaileri, elde ettiğim nadide ve kip eder. Oyunun sonunda da tertip etmiştir .• 
kuvvetlenmektedir. Yahudi klübü- kıy·metlı· tas•·ı'rler bu :\.'orgunluk- .

1 
f l 

Ü """" h • çengi oynatmak ·suretı e a.;ı u • • ne bir bomba atılmıştır. ç ı a u- ları ,.e fedakarlıkları unuttura _ Türkkutu Gençleri AnkaraJa 
di sokak ortasında öldürülmüş ve cak kadar bereketli oldu. zntılır. Ankara, 27 (A.A.) - Bugün 
iki Yahudi ortadan kaybolmuştur. . K·aragöz perdeginin repertu- Nihayet yine Karagözle Ha - Türkkuşu şubelerinden gelen be-
Araplar Yahudi mıağazalanna kar varı yani her .ak~am değişen oyun ciyvat karşı karşıya gelirler ,.e yaz uçu~ tulumlu beyaz başlık be
şı boykot yapm1şlardır. ları şunlardır: Kaıagöz ertesi akşamki o~u~un yaz ayakkabılar giyinmiş dörtyüz 

1 - Ferhat ıle Şirin, 2 - A- i:.;mini haber verir ve per e en kadar genç tayyareci başlarında 

Türk Dil Kuru
munun Faaliyeti 

Ankara, 27 (A.A.) - Türk 
Dil kurumu genel sekreterliğin -
den: 

Yaz çalışmalarının sonu alı -
narak kurum merkez bürosu ile ça 
Jışma kolları Ankaraya dönmüşler 
ve Yenişehirde Kazım Özalp cad
desinde 1 - 5 numaralı kurum mer
kezinde çalışmalara yeniden baş -
lamışlardır 

çekilir. Oyun da biter. . mızıka ye Türkkuşu öğretmcnlerf gw alık, 3 - Bü.}•iik evlenme, 4 - t t ·ıı1A O"UlltınlllZ hP"-'alın 
ş e mı " o) oldugJ.n halde Atatürk anıtına Tiirk Hamam, 5 - Ters evlenme (Ya- k b t 1 k er h'ltları bunda'1 

hut sakallı gelin)• 6 - Kütah- a a as a anı ı , ' . kuşu gençliğinin büyük Şefe bağ-
ibarettir. lıhg~,111 ifadesi olarak mern:;ımle çe ya {Yahut çeşme, yıahut gülme ORUÇLU 

komşuna gelir başına), 7 - Ya- =================== lenk koymuşlardır. 

lova ~afası, s _ ı<anıık Nigar Yen ı· Fransız Elcı·sı· Ti.irkkuşu gcnı;led büyük beyaz 
{Yahut .çıplaklar), 9 - Şairler bir alay haliııdc Yenişehire kadar 
(Yahut aşıklar), 10 - Bahçe sa- Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu bir yürUyiiş yaptıktan sonra Türk 

fası, 11 - Cazular (YIRhut yedi ajansının haber aldığına göre, va- ku~~y ... opkılualıutnpnrodgörnamm~~e~:~~~ geçit 
k d 1 ) 12 T h · 13 ki olan istimzaca cevaben B. :Mas- ı" 

ar eş er ' - a mıs, - re mı'ne Tu"rkkuşunun elliden faz-s · t 14 lll h 15 siglinin Fransanın Ankara büyiik 
imne ' - .ı.1 ey ane, - la nıotörlii ve rnotörsüz tayyaresi 

Canbazlar, 16 _ Eczahane (Ya- elçiliğine tayinine hükumetimizce k ··t 
hut hekimler). 17 _ Yangın {Ya memnuniyetle muYnfakat edildiği iştirak edecek ve uirço parasu 

k - t' b'ld. ·ı ·cı.t·r atlu.·ı~ları yapılaca\ctır. hut fıskıyeli ev), 18 - Balıkçı- Fransa h1i ume ıne ı ırı mı.,. ı · . 
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Tll.IC" 
~l'IO~lll, 

4,000,000,000 liranın 
Hesabı 

lYugoslavya Meb'us 
Seçimi Arif esinde 

Bugün tatlı tarafından liif a
tacağız. Yani kucaklar dolusu li
raların hesabını yapacağız. 

Dünyanın büyük zenginlerir
den bahseden bir mecmuada oku
dum: Amerikanın en paralı ada
mı e•ki maliye nazırı l\1ellon :mi~. 
Bunun serveti bizim par:ımızla 

dört milyar, senelik varidau da 
dohan milyon lira tutuyormuş. 
Şimdi üşenmezseniz, gelin sizinle 
bu paraların hesabını yapalım : 

Bazı istatistiklere göre, insan 
bir günde beş yüz bin adedine ka
dar sayabilirmiş. Bu hesaba na
zaran bir milyarı sayabilmek için 
iki bin gün ~lışmak lazımdır. Çün 

.kil bir milyarda iki bin defa 600 bin 
vardır. Dört milyarı saymak için 
ne kadar gün sarfetmek llizım 
geldiğini küçük bir darp ameliye
sile bulabiliriz. 2000 X 4 = 8000 
gün .... Bu rakamı senP'ere taksim 
edersek 22 seneden fazla bir za
man tutar! 

HesaplarJmda yanlışlık yok -
tur. İsterseniz bir de siz hesapla
yınız. Evet, Bay Mellon'un serve-· 
tini herhangi bir kimsenin teker 
lira olarak sayabilmesi için 22 ~e
neden fazla bir zaman meşgul ol
ması lazım geliyor. Ya bu parayı 

. ıbizim çeşit çeşit, boy boy ufaklık 
paralarımızla saymak lazım ge -
lirse? .... Bu işle meşgul olacak a
dama - eğer sapıtmazsa - A ilah 
kolaylık versin! 

Bu bahtiyar Amerikalı ITarun
larJn, Firavunların efsanevi bazı. 
nelerini genç bir mekteplinin cep 
harçlığı derecesine indiren bu pa
ra dağlarını nasıl kazanmış'.' Bes
belli bazı muhitlerde parnlar, 

, münten sahalarda milyarlarca ü-
1 reyen mikroplar gibi, kısa bir z~

manda akıllara durgunluk vere
cek bir çoğalma kabiliyeti göste· 
riyor. 

Acaba Bay Mellon bu pnı·ahı
rı ne yapıyor, nasıl ve nerelere 
Barfediyor? Mellonun bu paraları 
ne yaptığım bilmem aıra, hayal 
bu ya, benim elime geçseydi - E· 
ğer derhal oynatmazsam - ne ya
pacağımı pekala biliyorum ... 

Fıı,kat insan ne kadar müHif 
olursa olsun, bu çuvallar d ılu~u 
paraları kolay kolay eritip bitir • 
mesine imkan tasavvur edilemez 
Refah ve konfor namına aklınız~, 
gelen her şey, bu göz kama.;tır•c: 
servet yığını karşısında hiçlıir 

kıymet ifade etmiyen bir mana 
alıyor: Spor tayyaresi, otomobıl, 

yat, at, araba, villa, çiftlik, ko -
nak, hizmetçi, uşak, ahçı, içki, 
kadın ... Bütün bu refah veya se
fahat vasıtaları, bankaları" çelik 
mahzcnlerini dolduran banknot 
yığınları karşısında o kadar kü -
çük kalıyor ki.. 

Sonra, bu dört milyar liranın 

senede getirdiği varidat ta fena 
değil: 90 milyon Türk lira•ı !. 
Bunun aylığı 7,5 milyon ve giin
deliği 250 bin lira eder ki, saat 
başına geceli gündüzlü 10 bin li
radan fazla tutar. 

Bu yazımı okuyanlardan ba -
zıları muhakak ki: 

- Şu Amerikalının demirba~. 
servetinden vazgeçtim; senelik !
radında da gözüm yok, hatta gü;ı 
lük kazancını da istemm. Ne olur, 
yalnız bir saatlik geliri benim ol 
sa ... 

Bendenizde bu fikirdeyim! 

TiLKi 

Teşekkür 
Gazetemiz muharrirlerinden Ra

miz Atıfın hastalanan küçük yav
rusunu pek kısa bir zamanda Rıh
h:ıtine kavu,turan doktor Hafız 

Şilede Bir aç Saat 
\NN.AANJ~H.J..No.'Jl.N...1.AN>.•~J.I'- .1'.N.v.N.INN-.v.AN~ 

ŞiLEYi VE ŞILELILERI GEÇiNDiREN /Ki ŞEY 
VAR: BiRiNCiSi ŞiLE BEZi: /KiNCiSi K Ö MÜRÜ 

Şile .... 
Odunu ve kömürü, "Şile bezi,. 

denilen bezlerinin dayanıklıil:ı ve 
pa1amudiyle uzun yıllardır kulak
larımda akisler yapar durur .... 

Çocukluğumda "Şile bezi,. :ıi 

haminnemden tutun da annemin, 
komşuların, gelip giden misafir!~
rin ağzından binlerce kere duy
muşumdur. 

Kadıköyüne kışa karşı inen a
raba araba kömürlerin nerenin 
kömürü olduğunu hangi kömürcü
ye sorsanız, - Şile kömürüdür ! der 
Kömürü belki Şile kömüründen 
de iyidir, Şilenin değil, belki Du
dullu veya ômerlinin'dir, değil 
mi? O, yine Şilenin diyecektir ...• 
Çünkü, Şile kömürünün adı çık

mıştır. 

Balıkhaneye gittik .. Şile pala
mudu daima başka yerlerin ba
lıklarından biraz fazlaca satılır. 

Karşı balıkçıda gördüğünüz pala
mut için: 

- Ayol... Karşıki balıkçı da -
ha ucu:ııa veriyor!. Dediniz mi, a
lacağınız cevap şu olur: 

- Bu o palamut değil... Şile 

palamududur. Elbette pahalı ola
cak.. 

Balık almak için İstanbuhı ge
len İtalynan ve Yuanan vapurları 
'bile, Şile palamudu ararlar. 

İstabnulun burnunun dibinde -
ki şu Şileye, ne dense, otuz yıllık 
hayatımda gitmek nasip olmadı 

da, daha geçen hafta oldu. 
"Şile!,, deyip de geçmiyelim. 

Şöyle bir kaç saatçiğin içinde, Şi
lede neler görüp dinledim ... Neler 
öğrendim! .. 

Şileye gittiğim gün, hava ka
palı, biraz da serinceydi. Fakat, 
denizden doğru gelen rüzgarın esi 

Yazan : 
Bedi Natık 

Kumbaba denilen mevkiin öy
le bir kumu varmış ki, değme 

plajlerda bulabilene aşkolsun. 

Aynca, buradaki kumun mineral 
bir hassası da varmış. Hangileri
ne olduğu pek belli değil ama, 
galiba bazı haslıklara da iyi gelir
miş. 

Hakikaten, o Kumbaba mev
kii öyle güzel tabii bir plaj ki, 
Altınkuma kadar gidip te, Şileye 
gitmiyen deniz meııaklılarının a
kıllarına şaşarım . Meğer ki bilmi
yeler .... 

Ah!.. İmkanını, kolayının bu
lup ta gelecek yaz Şileye gidebil
sem ... Gidebilsem de beş on gün 
kalabilsem ... Kalabilsem de, bil -
tün gün, şu altın kumların ü~tün
de sırtüstü uzanıp, şu anamdan 
doğalı iki ucunu bir araya getirip 
te dinlendiremediğim vücudu -
mu - kalıbı değil ha ... Yanlış an
laşılmasın - vücudumu dinlendire
bilsem ! ... 

Büyük -pek o kadar da de -
ğil, yani bize göre büyük- ser
mayeli biri çıksa da burada mo -
dern bir plaj kurup biraz da rek
lamla tanıtsa, Şile maruf ve her 
gün binlerce deniz meraklısını si
nesine çeken bir plaj yeri ve bu 
işin müteşebbisi de, az zamanda 
milyoner olur. 

- Şilenin !>alığı neye mer
guptur? diye sordum. Pek kimse
ler bilemedi. Bir entelektüel çık

tı: 

şinde bile bir başkalık olduğu he- - Denizin fosforundan ve ha
men anlaşılıyordu. Anlaşılıyordu vadan ! dedi. Belki de öyledir. 
ki, Şilenin sert, fakat, fevkalade Kim bilir? .. 
bir havası var ... 

_ Buranın yazı, galiba çok Şile de pek çok balık çıkarmış. 
güzel olacak? dedim. Param olsa, burada küçük bir ba-

- . Aman efendim, dediler; !ık konserve atölyesi kurar, bü
güzel olacak da laf mı?. tki yaz- yük para kazanırdım ama, diye 
dır, A. E. plakalı Ankara elçilik düşündüm: 

- Peki, dedim, bu bezlerin ip 
likleri de burada mı yapılır? 

- Yooo ! dediler. Her yerde 
satılan ipliklerden alırlar. 

- E. peki, neye Şile bezinin 
hususiyeti vardır? diye sordum. 

- Belki Şilenin suyundandır. 

O bezleri şuracıkta, denizde ısla
tırlar, dediler. 

Şilenin toprağı pek çorak. Me 
rak ettim, sordum: 

- Şile halkı neyle geçinir? 
- Toprak bir şey varmez, de-

diler ... 
Yerliler, iki şeyle geçinir: Kö

mür bir, bez iki. ... 
- Yeni orman kanunundan 

sonra odun, kömür işi ne merkez
de? dedim. 

- VaHahi onu hiç sorma!.. 
dediler. Önceleri çok sıkıntı çek
tik ama, sonraları "odun kesecek 
yer gösterdiler. Bir taraftan da, 
Allah razı olsun, vilayet fındık 

fidanları dağıtmıştı. Şimdi fındık 

ta yetiştiriyoruz. Hemen yüz bine 
yakın fındık ağ.acı var. Yıldan yı
la da daha çoğalacak. 

Dönerken, tetkik seyahatinden 
döner gibi: 

- Bak, şu az zamanda neler 
öğrendim! diye kendi kendime 
böbürleniyordum. 

Sonra sonra düşündüm ki, da
ha öğrenemediğim kim.bilir neleri 
vardır, Şilenin. 

Ademoğlu ne garip mahlOk .... 
İki şey öğrendi mi, kendini alimi 
kül saıynor. 

Bedi Natık 
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Yumurta fiatları düşüyor 
Son gunlerde yUKselmiye başlı

yan yumurta rıyatları bir iKı gun
dür yeniden düşmiye başlamıştır. 

Mamafih, bu düşüş pek cüz'idir. 32 
liraya kadar çıkan yumurta sandık 
!arı 28 - 29 liraya kadar saWmak
tadır. Mamafih, taze yumurtaların 
sandığı, yine, 30 - 31 Jirayadır. 

otomobilleri buraya taşına taşına " Zehiy tasavvuru batıl , zehiy M r d. ş .f 
hal oluyorlar. Şu gördüğünüz yol- hayali muhal ! .. ,, ev ı ı crı 
da, yirmi tanesinin dizildiği gün Ben ki, bu kadar yılda, kura Geçen yıl Cumhuriyet bayra-
olmuştur. Hususi otomobillerle o- kura, bir kulübe bile kuramadım. mmda Şişli Sıhhat yurdunda genç 
tobüslerin taşıdığı insanın saym- "Aç tavuk, kendini arpa an- yaşında vefat eden emekli Yarbay 
nı sorar~aııız, hesaba gelmez. barında sanırmış.,. Mehmet Rüştü kızı ve matbaacı 

Şilenin, beş yataklı bir dispan- Şeref Gensoy eşi bayan Mürşide 
seri, dispanserin bir doktoru, bir - Yahu .. Şilenin eskiden, şöh- Gensoyun ölümünün yıldönümü 
ebesi, bir küçük sıhhiye memuru, reti dünyayı tutıan bezleri vardı. münasebetile ruhunu taziz için ya
bir de ha ·ta bakıcısı varmış. Fa- Ne oldu? dedim. rınki cumartesi günü öğle namazı 
kat, garip değil mi, Şilenin için- -Yine vardır! dediler. Bura- nı müteakip Firuzağa camii şeri
den burada yatan hastaya tesa - da beş yüz bilmem kaç ev vardır. finde mevlidi şerif okunacaktır. 
diif eden yokmuş. Pek te garip Bunların dört yüzünde, hala, Şile Yakınlarının ve arzu edenlerin 
değil ya ... Bu hava, insanı - Al- bezi dokunur. teşrifleri rica olunur. 
]ah kimseyi etmesin - hekime muh =============================-
taç etmez .. Olsa olsa, hocaya e - ~--- Şehremini AKGÜN Sineması 
der. Çünkü, bu sert hava, ya di-
riltip sapasağlam yapar .. Ya öl- Cumhuriyet Bayramında açılıyor. 2 Büyük Film birden 

dür~~;lsi anlattı. .. Karşıdan, u _ LA BOHEM- GANGSTERLER 
zaktan ı~:e: şurasıdır! diye gös - KARŞJ KARŞJY A 

.. _____ Iİ:tave olarak Trakya Manevraları•••••••• terdi. 

Mihracenin Gözdesi ve Hind Mezarı 
Cemal (Lokmanhekim) e alenen te ••••••• 
.şekkür olunur. 

Türkçe sözlü ve şark musikili büyük film, 2 devre 24 kısım birden ••--• 
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ıunları cemiyeti başkanlığından ~·· 
Cemiyetimiz senelik kongresini .;• 

• 6 ikincite,rin 938 pazar günü saat -.; 
• 14 de Eminönü Halkevi konferans "•• • 

salonunda yapacaktır. '•• • 
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T ÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA TUFANI • ,.: 

LOREL -HARDİ İSVIÇREDE ~ 
Ayrıca : Ank arada ATATÜRK ve BÜYÜKLERİMİZ huzurunda yapılan •• •• 
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cak Maçek'in Hırvat köylü partisi 
kendisini gösterir. Fakat Dr. Ma ' 
çek'in bizzat kendisi müşkül bir 
vaziyettedir. Çünkii kendisi yirnıi 
senelik ~iyasctini tamamile esersiZ 
olarak gösteren ve bunu müahaze 
eden birçok Hırvatlar tarafından 

şiddetle hiicuma uğramaktadır. Par 
tisinin içinde bir galeyan vardır. 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 
Yugoslav vatandaşlar müntehiptir
ler. İntihap. edilecek mebusların a
dedi 368 dir. En az 50 bin reye sa· 
bip olacak liste şeflerinden maada. 
intihabata giri~ecek bir parti, inti-ı 
hap daireleri için göstereceği nam
zetleri için bir liste tanzimine mec
burdur. Bir listenin makbul olabil
mesi için intihap dairelerinin hiç 
olmazsayarısına namzet gösterme
si lazundır. Bundan maada, bu nam 
zetlerin Yugoslavyayı teşkil eden 
dokuz vilayet üzerinden hiç değilse 
altısında faaliyete geçmeleri lazım
dır. Bu hükümleri yaparken vazii 
kanun, ancak bir vilayetin veya 
küçük mahalli gruplarm menfaat· 
lerini temsil eden mahalli partileri 
bir kenara atmak istemiştir. Vazii 
kanun böylelikle büyük partilerin 
teşekkülünü teshil etmek istemiş -
tir. 

Tezayütleri, bir demokrasi reji
minde uzun ve yapıcı bir siyasete 
miini olan icra kuvvetinin istikrar
sızlığının başlıca amili olan küçük 
partilere karşı bir kelime daha va
zedilmiştir. 

Bu usul şöyledir: 
Reylerin ekseriyetini kazanan 

liste, - yani yüzde 50 den fazlasını -
otomatik bir surette mebus adedi 
mecmuunun dörtte üçünü elde eder . 
Bu suretle intihabat ekseriyetinden 
teşekkül edecek hükfımet, kendisine 
devam etmek ve faydalı icraatta 
bulunabilmek imkanını verecek bü
yük bir mebus ekseriyetine daya -
nabilir. 

Yugoslav intihap mücadelesinde 
karşı karşıya bulunan kuvvetler han 
gileridir? 

Rey vermek zamanından henüz 
bir buçuk ay kadar uzak olmamı
za rağmen, vaziyet tevazzuh etmiş
tir: 

Mücadele, bir taraftan, ba -
şında Yugoslavya başvekili ve hari
ciye nazırı Dr. Milan Stoyadinovi
çin bulunduğu liste ile Hırvat mu
halefet reisi Dr. Maçek'in listesi a
rasında olacaktır. 

Dr. Maçek'in müttetikleri Sırp 
parlamento harici muhalefet azala
rıdır. Bunlar eski Sırp partilerinin 
bakiyeleri, umumiyetle Yugoslav -
yada, taraftarları olmadığından or
dusuz getıeraller diye çağırılan prog 
ramsız kimselerdir. 

Dr. Maçek yine müttefik olarak 
şefleri eski general Jivkoviç olan 
Yugoslav nasyonalist partinin bir 
kısmına dayanacaktır Bu rıarti, 

kat'! bir surette mağlfın ..,]~ ra !· <;ı

kacağını bildiğinden int!!ıap nıiira

delesine girişebilmek için Dr. Ma
çck'in emirlerine tabi olm~k .-ure
tile merbutiyet göste~rr~k •slew•ş
tir. Ve mebusan me<.;lis\1.t!c. D:-. 
Stoyadinoviç Dr. Maçd:'" \'e Hır
vatlara şiddetle hücu ıı <'den i~ te 
bu partidir. Dr . .. ~t,·y,ı.~'· ıovir. Hır -
vallara karşı liber~.l bir t:ır7ı]a ~-a
reket ederken, bu zat k~nrlis!ni hi
yanetle ittiham edivordıı. Şimrli rle 
yine ayni parti kendi miıı; birliğe 

müstenit programını irıkar eilcrek 
en esaslı hasmı federalis Maçf'k ile 
birleşiyor. Bu partinin diğer nafiz 
azaları bu hicabiaver siyaseti red· 
detmişler ve partiden ayrılmışlar -
dı r. O suretle Maçek ile olan itti
fakına rağmen, bu parti mevcudi
yetini kurtarmağa muvaffak olamı 
yacaktır. 

Maçek'in blokunda, nazaı'a alın 
mağa layık bir kuvvet olarak an -

Diğer taraftan karşunızda hü • 
kumet reisi Dr. Stoyadinoviç'i gö
rüyoruz. Bu zat, Yugoslav radikal 
birliği gibi biiyük bir parti vücude 
getirmiştir. Bu parti, Yugoslavya· 
da 1918 denberi teşkil edilen siya· 
si teşekkiillerin en vasii ve en kud· 
retlisidir. Sırpları içine alan eski 
radikal partisi, bütün Slovenleri e· 
linde tutan Dr. Korochetz'in Hır • 
vat Halk partisi ve Bosnaya ha • 
kim bulunan Dr. Spohonun Bosna 
müslümanları partisi, Stoyadinovi· 
çin partisi içinde görülmektedir. 
Başvekilin Hırvatistan ve Dalmaç
yada da çok taraftarları vardır. 

Az bir müddet evvel Stoyadino· 
viç kalabalık bir taraftar kütlesini 
elinde tutan Yugoslav halk partisi· 
nin de yardımını temin etmiştir. 

Dr. Stoyadinoviç'in lehinde en 
müsait tefsirlere yol açabilecek, o· 
nun başlıca kozunu teşkil eden va· 
ziyet; iktidarda bulunduğu üç se· 
ne zarfında yapmış olduğu muaz • 
zam eserdir. Onun siyaseti, ekono· 
mi bakımından, Yugoslavyada, harp 
ten beri gv, uımiyen bir refah dev· 
resi açmıştır. işçilerin hayat şart-

1arJru himaye edici kanunlarla ta
dil etmiştir. 

En kalabalık sınıf olarak köylii· 
nün refahını temin etmiştir. Bu va
ziyete, köylünün borçları mesele -
sini bu sınıf halk lehine olarak hal· 
!ederek ve onlara yeni pazarlar ve 
mahsulü için de çok yüksek fiyat· 
!ar temin ederek, vasıl olmuştur. 

Nihayet, memleketin endüstrileşti· 

rilmesini yüksek bir merhaleye ka
dar çıkarmıştır. 

Dahili siyaset bakımından, Dr. 
Stoyadinoviç liberal ve sağlam bir 
siyaset gütınüştiir. Esas prensibi, 
Sırp, Hırvat, veya Sloven olsun, bü 
tün vatandaşların mutlak surette 
müsavi olmalarıdır. Bu prensip ken 
disinin Jıüyuk Yugoslav halk kütle 
!erinde sepmati ve şöhret kazan -
masına vesile olmuştur. 

Harici siyaset sahasıııda, Dr. Sto 
yadinoviç, komşularile bir sulh ve 
anlaşma siyaseti takip etıniştir. Sis 
teminin başlıca eseri Balkan anlaş· 
masıdır. 

Akıllı ve m:ıhir bir siyasetle Dr. 
Stoyadinoviç, Yugoslavyayı §imdi· 
ye kadar eri~emediği bir mevkie 
yükseltmiştir. Belgrat, üç seneden
beri, büyük bir diplomasi faaliyet 
merkezi olmu~lıır. 

Yugoslav milleti biitiin bunlarJ 
biliyor. Bunun içindir ki yeni inti
habatın Dr. Stoyadinoviç'e mühim 
bir ekseriyet vereceği şüphe götür· 
mez bir hakikattir. Bu keyfiyet de 
Dr. Stoyadinoviç'e Yugoslavyanın 

yükselmesi i~inde yapıcı eserine 
devama müsaade edecektir. 

Bir k a myon bir talebeyi 
yaraladı 

Belediyeye ait 206 numaralı 

çöp kamyonu dün Şelızadebaşın -
dan geçmekle olan Vefa lisesi ta
lebesinden 947 numaralı Mehme
de çarparak yaralamıştır. 

Hadise akabinde şoför fira r et
tiğinden aranmaktadır. 
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. SARAY SİNEMASI : 
• • 3 

Bu Hafta: CÜMHURİYET 
BAYRAMI ŞEREFİNE 
Türkçe sözlü 2 nci 

Süper filmi 

KARA 
KORSAN 

Korsanlık, Aşk, Zeng in· 
lik ve Macera filmini 

t akdim ediyor. 
Baş Rollerde: 
FREDRİC MARCH ve 
FRANZİSKA GAAL 

İlaveten FOKS JURNAL 
Son D ünya Haberleri • 
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lspanvadaki Dahili Harbin 
Umumi ve Mücmel Bir Kritiği· 

Tarafeyn Kuvvetlerinin Muvazenesi Dolayısile Büyük 
ve Sevkülceyş bir Hareket Görülemiyor 

Bu Ganimeti Türk Ordusu Alsaydı Anadolu Har
bini Pek Çabuk Bitirebilirdi 

Avrupanın garbi cenubi köşe
dinde bundan 3 gene evvel başlı
Yan bir ihtilal hareketi var ki, o 
zamandanberi ispanyayı başın • 
dan aşağı at~e vermiş, kana bo
Yamıştır. Bu gidişle ne zaman bi· 
teceği de belli değil. 

Bir zamanlar, bugünkü İngil
tere gibi büyük, bir cihan devleti 
olan İsp.anya; Amerikadaki top • 
raklarım, zengin müstemlekeleri· 
ni kaybettikten sonra Avrupanın 
Garbı cenubi köşesindeki ana yur· 
dunıı büzülmüş nisbeten sakin bir 
vaziyetteydi. Afrikada elinde ka .. 
lan Ye mecmuuııun mesahai sathiy& 
si 310,000 kilometre murabLaı, 

nüfusu 210,000 olan iki üç müs • 
temlekesi ile birlikte ceman ye .. 
kuıı 505,000 kilometre murabbaı 
araziye ve 22 milyon nüfusa ma
lik bir krallık idi. Son kral on ü
çüncü Alfons'un tacını ve tahtını 
terkederek İspanyadan çekilip 
gitmesinden sonra memlekette re
jim mücadeleı1i aldı, yürüdü. 

Yeryer ihtilaller, diktatörlük
ler, sağ ve sol rejimler biribirini 
takip etti, durdu. 

Bundan 4 sene evvel gittikçe 
şiddetli bir hal alan komünizm, 
cereyanı; İspanyadaki hükumete, 
idareye her şeye hakim olmağa 

başlamıştı, ki nihayet bugüne ka
dar uzayıp süren ihtilal hareketi· 
ni, dnhn doğrusu İspanyol dahili 
harbini doğurdu. 

İspanyol milleti; fert itibarilt 
miinevver, cesur, cengaver biı 

millettir. Daha küçük yaştan bo· 
ğa güreşleri, atıcılık, binicilik ile 
soğukkanlı, vurucu, kırıcı, dovüş

ke alışan ispanyalılar, bilhassa 
rnağlüp oldukları son müst~rnlek& 
rnuharebelerinden sonra, bu ev
saf ve meziyetlerini ancak ferden 
rnuhnfaza edebilmişlerdir. 

Cihan Harbine iştirak etmedi. 
diği için İ::;panyol ordusunun kud• 
ret ve kabiliyeti hakkında kafi 
bir şey söylenememekle berabe"( 
son zamanlara kadar süren Fas 
tedip hareketleri de gösterdiği mu 
vaff akıyetsizliklcre bakılacak o
hırsa, İspaynol ordusu ic;in sureti 
ıınrnmiyede bu son ihtilal lıareke
Untlen evvel dahı asri ve kuvvetli 
bir ordu denemezdi. Ortada va
kıa lıil' ordu nu·dı, fakat teslihatı 
teçhizah ve lıilha~sa sevk ve ida
resi zayıftı. Memleketin son dahi
li vaziyeti; orduyu bii bütiin sars
:nıştır. İhtihil ba-;;lar başlamaz. or 
dunun bir kısmı beyazlara, bir 
kısmı da kızıllara geçmek sureti
le büsbtitiin parçalandı. Sabık ls
ı>anyol urdusunun en mühim kı

sımları ve unsurlarının beyazlara 
iltihak etmiş olmasına rağmen 
:l seneclenberi kat'i neticeyi he
ııiiz alamamışlardır. htikl;11 har
binin bicla.relincleki Türk cırdu..au, 
ihtilalin başlaııgıcındaki İspanyol 
ordusuna nazaran heı· husu tıa 

Çok daha zayıf olduğu halde, da
ha fazla üı::tiiıı düşmanlarına kar
şı yalnız başına bir kaç meydan 
rnuharebesi vererek 2 :3 ;:;Pnenin 
içinde büUiıı dünyanın parmak ı
sırdığı kat'i bir zafer kazanmıŞ
tır. Almanya, İtalya gibi aske.d 
de\'lctlerin bilylik yardmılarma 
rağmen beyaz lspaııyada ~ımdl\•e 
kadar şirlcletli ve l"ııkat mevzii ve 
ıu Ülı feri el ça rpışm ·ıla r ~örchildik, 
gerek kırmı-z.ılarııı gerek~e beyaz
l:u·ın bütün mııvaffnkıyctleri an
cak tfıbiye saha-:ına münha ;r ka-

labildi, se\ külceyşi büyük knt'i 
neticeler \'ereıı bir hareket harbi 
göremedik. nuııuıı sebeplerinden 
biri, her iki tarafın kuvvetlerinde
ki tevazun iı.ıe, dil{er ve en mühim 
sebep tc; her iki tarafta tam ma-

Yabancı ıonülUUerin d6nmeslnden sonra rstirahate çekilen 
muharip l.panyollar 

nasile iyi bir ıevk ve idare olam.a
masıdır. Kızıllar; daha ziyade 
sonradan devşirme kuvvetlere, 
beynelmilel l'Önüllü komutanlara, 
ihtilil dolayısile belki de nefer -

. likten yetişme ıerdarlara maliktir 
ve mezbuhan& ~ayretlerinin esa
sını müdafaa teşkil ediyor. Buna 
muka'bil eski İspanyol ordusunun 
çekirdekten yetişme komutan v& 

kurmay heyetlerinin büyük bir 

Beyazlar Generafı r'rank~ 

kısmı be~1azlarda olduğuna. göre 
beyazların şimdiye kadar yalnız 

mevzii tabiye sahasında değil, 

büyük sevk ve idare sahasında da 
büyücek bir üstiinlük göstermele
ri icap ederdi. 

Bir Alman istatistiğine göre, 
bu üç sene zarfında beyazlar 
(Franko ordusu) Kızıllardan 413 

top, 1752 makineli tüfenk, 1600 
makineli tabanca, 1200 piyade 

havanı, rn2,ooo tüfenk. 126 t:mk 
ve zırhlı otomobil. 720,000 topçu 
mermisi ve 246 milyon piyade fi-

şeği, bir milyon el bombası zap -
tetmiş. 630 kızıl tayyaresi düşü-

rülmüş ve tahrip olunmuştur. Kı
zıllardan alınan esrilerin miktarı 

150,000 kadar tutmaktadır. l\lü -
him olan diğer bir nokta daha var 
ki, kızılordu bir çok ciddi (Ve fa 
kat mevzii) mağlubiyetlere uğra
dtğı ~:e hazan taarruzlar ile ele 
geçirebildiği yerleri uzun müddet 
elde tuta:ıtıadığı lıll1cle Franko or
du. u ancak bir rlcfa Godalajara 
mıııtakasmdn 1927 martında cid-

. di bir mağlubiyete tığramıştır. 

Göyle olmasıııa rat!"nıen beyaz or
du ü tiinli.:ünü ileri götü•em .. -
miştir. (Eğer Franko ordıısunun 

eline geçen bu ganaim İstiklal 
harbinin başında Türk ordu.;unun 
elinde bulunmuş olsaydı, Türk is
tiklUI harbi bir kaç aydan fazla 
sürmezdi). 

Avrupada bir Çek meselesi 
çıktı ve bütün büyük devletlerin 
nazarı dikkatini bu tarafa çeker 
çekmez İspanyadan ielen ajans 
haberleri de cephelerden mühim 
haberler veremez oldular . 

Haricin yardımı bu surP.tle bir 
kaç hafta kesiliverince kızıl ve 
beyaz fspaynollar da adeta istira
hate başladılar. 3 senedenberi bo 
ğuştuklarına nazaran, artık istira
hat her iki tarafın da hakkıdır. 

Fakat bu kadar kan döktükten 
ve memleketi baştan başa kendi 
ellerile tahrip ettikten sonra :ıter 

iki taraf ta siyasi akidelerinden 
iedakarhk etmiyeceklerse istira -
bati bırakıp kat'i neticeyi biran 
evvel elde etmeğe uğraşmak mec
buriyetindedir. Şimdiye kadar 
tam bir üstünlük gösteremeyen 
Franko ordusu; bakalım Londra
Roma anlaşmasının bahşı>deceği 

muhariplik hakkını kazadıktan 

sonra ne yapabilecek? 
R. E. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürk 
Türkiyesi 

(Battaırafı 1 inci sayfada) 
kan Antantı matbuat kongresinde 
bir Türk muharririnin Yugoslav-

yada ve bir Yugoslav muharririn 

de Türkiyede tetkikler yapması ve 

birer kitap ne~rederek iki milleti 

yekdiğerine.daha iyi tanıtması dü

şünülmüş. bunun için Falih Rıfkı 

Atay Belgrada gitmiş ve B Sve

tovski de Ankaraya gelmişti. Şim

di her iki muharrir de hazırlamış 

oldukları eserleri neşretmektedir
ler. 

Falih Rıfkı Atayın "Tuna kıyı

larında,. eserinin karşılığı olan 

"A!atiirk . Tiirkiyesi,, eseri, büyük 

Önder Atatiirk'ü ve onun yaptığı 
büyük iııkıltıpları muntazam bir şe 

kilde tasnif etmektedir. Atatiirkün 

ilk zabitliğini, htiklal harbindeki 
faaliyetini ve nihayet Cumhuriyet 
devrindeki büyük başarılarını sı

ra ile yazan muharl'ir, Türk inkıl8-
bıııı mükemmel bir şekilde belirl
mcğe muvaffak olmuştur. 

B. Svetovski Türkiyeye birçok 
seyahatler yapmış olduğundan 
memleketimizi çok iyi tanımakta
dır. Bu itibarla eseri kusursuz ve 
mükemmeldir. Yeni Türkiyeyi ve 
Türk inkıliibını dost Yugoslav mil
letine daha iyi tanıtacak olan bu 
kıymetli eserinden dolayı kendisi
ni tebrik ederiz. 

D. T. 

Başvekil ftalyan Gönüllüleri İs
Dönüyor panyadan Nasıl Dön 

(Battarafı 1 in.:i sayfada)' 

•• u 
Başyaver Celal, Sıhhiye Vekili Hu
lı1si Alataş, şehrimizd& bulunan 
mebuslar, Vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağ, Vali Muavini 
Hüdai Karataban, İstanbul komu
tanı General Halis Bıyıktay, Gene
ral Osman Tufan, General Cemil 
Cahit, Üniversite Rektörü ~mil 
Bilsel, Emniyet direktörü Salih Kı
lıç, Denizbank umum müdürü Yu
suf Ziya, Limanlar umum müdürü 
Müfit Necdet, iktısadi ve mali mü
essesat erkanı ve gazeteciler uğur 
lamışlardır. Başvekil, trenin hare
·ketinden evvel, kendisini uğurla
mıya gelenlerin ve halktan ön saf 
~- bulunanların ellerini sıkmış ve 
halkın alkışları arasında trene bi
nerek hareket etmiştir. 

Bu Ayrılıştan Dolayı Aceba Lejyo. 
nerler Teessür Duyuyorlar mıydı ? 

Ayni trenle, Sovyet sefiri Te
rentief, bazı mebuslarımız, on b~ 
tinci yıldönümü münasebetile şeh
rimizdeki ecnebi gazeteler muha • 
birleri, ajans muhabirleri, sureti 
hususiyetle Yugoslavyadan gelen 
Vreme gazetesi başmuharriri, Yu
ı-oslav matbuat ataşesi ve Avala a
jansı muhabiri de Ankaraya ~t
mişlerdir. 

Macaristan 
Çekoslovakyayı 
Protosto Etti 

{Bat tarafı 1 inci aayfada) 
icap etmektedir. 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Dün 
tevdi edilen Çekoslovak notası hak 
kında Macar ajansının diplomatik 
muhabiri bildiriyor: 

Bu nota, şayanı memnuniyet 
bir tesviycnin lilzumunu kabul et
mek istemiyen Pragın yeni manta
litesini göstermektedir. Çekler, 
plebisit fikrini ret etmektedirler. 
Halbuki bu fikir, l\lünih anlaşma
sında bir esas teşkil etmektedir. de 
mek oluyor ki son ::\J acar notası, 
sulh için çıldıran dünya efkarıu -
mumiyesinin talebettiği bir anlaş -
ma zihniyetini karşı tarafta bula -
mamıştır. Çek notasının yegane 
doğru noktası, bu notanın da seri 
bir hal sureti lüzumunu kaydet -
mesidir. Fakat plebisiti reddet -
mekle Çek notası, bu seri hal su
retine hiç yardım etmemekte ve me 
seleye, büyük devlet telakki edile
miyecek bir kom~u devleti karış -
tırmak ümidini izhar eylemekte -
dir. Bu teklif, Küçük Antant zih -
niyetinin yeniden meydana çıktığı
nı isbat etmektedir. 

Macar Batvekilinin Nutku 
Budape:;;te, 27 (A.A.) - l\fa

car ajarnıı bildiriyor: 
Genç entellektüellerin bir top

lantısında nutuk :ıöyliyen Başvekil 
B. İmredi, ezcümle demiştir ki: 

"Macari:-ıtanın dış politikadaki 
bugünkü faaliyeti, yirmi seneden
beri malıim tadilci faaliyet değil -
dir. Bukünkü faaliyet, etnik pren
sibin esas olarak alınmasını i:!tih
daf eylemektedir. Bu prensibi te
cavüz eden talepler, yalmz uz.ak
lardaki büyük devletler nezdinde 
değil. fakat ayni zamanda dost bü 
yük devletler nezdinde de hiç bir 
mesnet bulamaz. Fakat biz etnik 
hudut istemekte devam edeceğiz. 
Macar dış politikası hedeflerine 
diplomatik ve sulhperver vasıta -

]arla erişmek istiyor. Fakat eğer 
bu gayretler ı:ıemere~iz kalırsa, bil 

hassa haklı davası için Macar mil
letinin hiç bir gayretten çekinmi -

yeceğini ve taleplerinden vazgeç -
mek niyetinde olmadığını göster-

.mek için, milletin elindeki bütün 
ku\'\'etlerini ve bütün vasıtaları te
reddütsüz kullanmak lazımdır.,, 

Italyan göeüllUleri bir geçit resmi esnasında 

Lö Jurnal gazetesinin Kadiks 
deki hususi muhabiri 15 ikinciteş
rin tarihiyle gazetesine bildiri -
yor: Andaluzi'nin daima lacivert 
ı5eması altında, sanki Garbe r.ak
ledilmiş bir Şark parçası olan bu 
kokulu diyarda bize öyle geliyor 
ki, harpten, kandan, boğuşmadan 
çok uzaktayız. Halbuki bu harbin 
e nçetin safhalarına buralarının 

sahne teşkil etmesi mukaddernıi~. 
Eskiden Endiilüslüler İ:.pan -

yayı Andaluz.i'uen başhyarak fet
hetmişlerdi. Genera! Franko Lun
daıı 27 ay evvel İ-:panyayı f eth 1 
için Fastan yola ~ıktığı zaman 
ilk ayak bastığı toprak Andaluzi 
olmuştu. 

Sonra İtalya kral ve impara
torunun askerleri İspanya toprak
larını terketmezden evvel milli
yetçi İspanyolların teşekkür ve 
minnetlerini yine Andaluzi'de ka
bul etmiş oldular. 

Dar ve iğri. büğrü sokakların
da karmakarışık kıyafetli bir hal
km birilıiriııe k:,n~tığı Kadik!'l :.eh 
ri biitiin ruhiyle hPyecan içinde . 
dir? lhlkın ·.Ya:;a !,, avazeleri a-
yuka çıkıyor. 1 

:\lcmlehtlf~rine döncıı 111000) 
İtal~"an askerini uğurlamak için 

1 

memleketin her tarnfınclan bin -
!erce seyyahlar, mnnıhhas memur 
lar, komisyonlar Kadh:-;'e geldi - ı 
ler. Sevilden Kadi:<:ıe giden Ş03" 
~zericle ne kaclar köy \'arsa hepsi 1 

lspanyol ve İtalyan bayraklarile 1 
donanmı~lardı. Ardı kesilmiyea 
bir araba kafilesi bütün şo~l'.Vi 

kap Jıyorcl u. 
İçinde bulunduğumuz otomo

bil, milliyetpervl:'r İı.ıpanyol hükfı
meti namına f spanyadan çıkan 1-
talyan kıtalarını ~elamlamak üze.I 
re resmen gönderilmiş olan Gene
ral De Llano'nun otomobilinin pe- ı 
~inden ayrılmamak için harikalar 

da geceyi dışarıda bile geçirmek 
mümkündür. 
Kadiksin şimendifer ganna vara
bildik. Normal zamanlarda (J 00) 
ki~inin bir arada bulunır.nlr.rıııa 
imkan olmıyan istasyonda, :-ıca.ğa 
rağmen iki üç bin kişi birikmiş. 
Halk o kadar sıkı~ık bir vaziyette 
ki, kımıl<lama~·a imkan yok. 

Cehennem gibi mtılmış bir ha 
mamcla imişiz hissini veren bn iz
diham ara"mda bir !'aat bekledik
ten sonra zabıta !1erke i i:!tasyon
dan dışanya çıkardı. Çünkü i:-tas 
yon o müzdehim vıaziyetiııde kal -
mış olsaydı, İtalyan askerleri o 
insan maniasım kabil değil aşa

mazlar ve tornistan etmek mecbu
riyetinde kalırlardı. 

Biraz sonrJı lokomotiflerın kes 
kin sesleri halkın uğultusunu bas
tırdı ve İtalyan a..;kerleri de hu:m
si trenlerile geldilt•r. 

İtalyan as kerlerinin ilk cüz'ti 
tamları ista..;yon l'ıhtımında tabur 
halinde cliziltlikten sonra bando 
mızıka öııleriııcleıı yürümeğe baş -
l·ad ı lar. H :ı 1 k a lkı~ tan çılgıııa döıı
m üştii. 

İtalyan a ker Ye zabitleri bir 
milletin iın sürekli aJkı::larından 

cidden mütehns i'> gorün0.r<'r1ar -
dı. 

"Viva İtalya,. ııaraları '" \"iva 
İspanya,, ıı:ır~\larına karışıyor ve 
halk heye~·nıı daıı t.irtir titriyol'du. 

Biraz sonra "Y:ı şıasııı Musolini !,, 
·• Yaşasın Frnnkcı :,, <:esleri d" yük 
~elmı:ğe başladı. 

flu ayrılışın heyecan \"C zevki 
lı"ribirine o kadar karışmıştı k1, ~=· 
deıılcnn memnuniyetten ziyade hu 
ziin el uyup duymadıklarım a~ ır-

mak milşkfüdü. 
İşle (11000) ltalyan göniillü

sii İspanyol topraklarından böyle 
ayrılmış oldular. 

Jan Marot 
yaratıyordu. Belki de, ~ırf Geeıı - ==================== 
ral'ın otomobilinin pe~i sıra git-
mekte olduğumuz içindir ki, bir 
çok zabıta ve jandarma kordonla
rından mümaneahuz geçebildik. 

Sonra şehrin limana yakın bir 
nokta ·ıııda bir köşeye çekec~ği -
miz otomobilimiz bize bu gece o
tellik vazifegi de görecek, zir~ 
(48) ı-aattenberi bütün oteller pan 
:;iyonlar lebalep dolu bir halde i
mişler. Lakin I<adiks'in ha .. a~ı o 
kadar ılık \'e mülayim ki, icabın-

Fener Ankara ya gitmiyor 
Diinkü kazetelerden biri Fener 

bahçenin Cumhuriyet bayramında 
Ankaraya giderek orada Ankara 
gücii, Ankara muhteliti ile karşıla
şacağını yazıyordu. Fakat yaptığı 
mız ta·hkikata göre, Fenerbahçe 
klübü pazar günü Beykoz klübile 
lik maçını o~·nıyacaktır. Binaena -
leyh Fenerlilerin Ankaraya gidece 
ği doğru değildir. Praı, 27 (A.A.) - Çekoslo -

vak hükumeti, Sildetler mıntaka
sından sevkedilen mah;;-ıat~1 Çe- .... -111!1!!!!--------!!!!!!~~~ 

recek ve yalnız üç ay tatbik edile

Refik Osman Süleymaniye ve 
Vefayı çalıştıracak 

.koslovakyaya girerken gümrük 
resminden istisna edilmesine karar 
vermiştir 

Sa!Ahiyettar mahfellerde söy
lendiğine göre, bu muafiyef Alman 
ya ile yapılan müzakereler netice
iinde ittihaz edilmiş hususi mahi
yette muvakkat bir tedbirden iba
rettir. - Eşyanın mübadeJeE;İni kolaylaş 

tırmak maksadile ittihaz edilen bu 
karar, hafta sonunda meriyete gi -

·ccktir. Yeni hududun her iki tara-

fınd a bulunan ımrni mües.ı::eseler 

birçok ah\'alde biribirine bağlı bu
lunmaktadır. 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman hü
kumeti Südet topraklarla Alman-! 

ya arasıııda güınriiğii dah~ evvel 
kaldırmıştı. Şimdi de Sütlet toprak 
!arına Çekoslov:ık.radan yapılacak 

ithalMm giimrii!neıı muaf tutul - ı 
masııu kararlaştırmıştır. 

Eski milli futbolculardan ve 
Beşiklaşın aııtrenorü olan Refi k 
Osr'nan Top Süleymaniye kliibile 
Vefa klüb[ıne antrenör tayin edil -
miştir. Refik OsmRn bundan son
ra bu iki kliibii çalıştıracaktır. 

Atlı müsabakalar 
Sipahiocağından: 

Geçen hnfta tehir olunan atlı 

mani spor müsabakalarının sonun. 
cusu 30 ilkter;ırin pazar günü saat 
ı !\.30 dan itibaren yapılacaktır. 
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Yazan: DANIŞ REMZi KOROK 

IRtCltm.lA•4:HM 
Çanakkalede Zeytin

Tefrika: No. 26 cilik Terakki Ediyor. 
IT1ZAR: 
IA<V>.'N"IV>AAIJ<. ... 

Dünkü tefrikamızda yazıların 
fanlıf kavutturulmasına binaen ro• 
manın ufak bir kıamı atlanmı,tır. 
Bugün bu yanlıJlıitı düzelterek o
kuyucularımızdan özürler dileriz. 

Annem büyük bir sevinçle: 
- Doğru söyle Cemal .. Dokto

run geldiği sahi mi? .. 
Diye haykırdı ... Öteki başiyle 

tekrar tasdik işareti yapıyordu. 

Annem biraz sükunet bularak açık 
ça sordu. Çünkü oldukça sarhoş
ttı. Gizliliğe lüzum görecek bir 
muhakemeye sahip değildi artık .• 
Kimbilir bütün bunlar belki de 
mürettepti, muayyen şeylerdi. 

- Nereye geldi. Söylesene! .. 
- Haydarpaşaya. Yarın er-

kenden işe başlıyor. Orada vazife 
almış. 

- Oh!. .. Ne iyi yarın gideriz 
öyle ise ... Hem erkenden ... 

Onlar bu kararı verdikleri sıra. 
da \·akit te hayli ilerlemişti. 

Ancak biliyorum ki. .. Artık he 
pimiz de uykuya muhtaç bir halde 
idik.. Misafir odasındaki büyük 
e,;ki zaman sedirleri, kanapeleri 
üzerinde birer birer serildik .. Ben 
çocukların yanında kı\•rılacaktım .• 
Cemal ağabeyi bırakmadı. 

- Haydi dedi.. Siz karşıya 

geçin. 
Ve biz Cemal ile odamızı de

ğiştirdik. Sabahleyin gözlerimi aç 
tığım vakit ... Yanımda Cemal a
ğabeyi buldum .• Beni hem öpüyor, 
hem ele güle güle: 

- Ben sana dememiş miydim 
Seniha!... Sen hancı ben yolcu iken 
elbet bu bir gün olacaktı ... 

Garip bir üzüntü duymakla be
raber aldırmadım. Yalnız: 

- Ya annem! dedim. 
O güldü ve şöyle cevap verdi: 

- O da doktor beyine gitti. Hem 
ben ona hiç ses ettim mi?.. Sa
bahleyin genç damadını koluna 
taktı erkenden yollara uğradı. 

Kimbilir şimdi nasıl bir cünbüş 

i~iııdedirler. 
Güldüm ... Ve annemin yaptığına 

mukabil Cemalin benimle olan 
bir sabahlık zevkini çok bulma -
dım. Ancak zavallı ll!ehmedi ne 
yapmalıydı? 

~Iehmedi düşünüyor ve ona a
cıyordum doğrusu. Cemal ağabe
y~ bunu da söyledim, dedim ki: 

- Ya Mehmedin hakkına te
cavüz etmiş olmuyor musun .. Bu
na ne buyurulur? .. Sonra ben ona 
karşı ihanet etmiş olmuyor mu
yum. Doğrusu hiç iyi etmeıj.in Ce
mal! .. Sen bunu yapmamalıydın. 
Acımalıydın !... 

Cemal ağabeyi meşhur iblis 
ırülil~ünü terkederek bana acıyan 
bir gözle baktı ..-e acı acı gülilmsQ
di :? 

- Zavallı Senihacık! dedi. Sen 
t çok iyi yürekli, çok temiz bir kız
ı 11n ama .. Ne yazık ki bizim gibi 
vicdansızların elinde ziyan oluyor 
ıun ... Sen anandan tut... Ben ve 

Bu makalede yaraya teşhis 

koymakla beraber tedavi ~eklini 

de ortaya atmış oldu. '1ngiltera
nin bozgunluia uğramak ihtimali 
uzak değildir. Kabine vaziyetten 
tamamile haberdar edilmemiştir. 
İnıriliz hükfimetinin hareketlerile 
&özleri arasında müthiş bir ayrı
lık mevcuttur. Lord Gürzon'un ta
Jdp ettiği dış politika tarzı yakın 
Şarkın aleyhindedir. 

Arapların bugünkü fect haline 
bakılırsa, onları Osmanlı tazyikin 
dan kurtarmağa hiç te lüzum ol
madıii"ı kanaatine varılır. Osman
lılar, bu havalide asayişi temin et 
mek için on dört bin kişi bulun -
dururken, İngiltere, doksan bin 

kişilik bir kuvvet liulundurduğu 
aibi, ayni zamanda tayyare, tank, 
harp gemisi gibi bütün modern 
harp vasıtalarını da buralara yer
le,tirmiştir. 

460 memuru beslemek için o
tuz mll •on İngiliz lirasını Mezo
poıamya'ya. harcamakta ne mana 
ve lüzum vardı? .. 

Araplar ar&lanndaki tzell 

nihayet o çok hürmet& J&yık gör
düğün Mehmet beyefendi hazre -
tleri de dahil olduğu halde hep_!
miz alçak insanlarız. 

Şaşkın ve mütehayyir dinliye
rek: 

- Bunlar nasıl söz, dedim. 
O haline fevkalade bir asalet 

gelmiş olduğu halde sözüm il kesti: 
- Dur ... Dinle dedi!... Diye

ceklerimin hepsi de birer hakilca1;. 
tir Seniha!. .. Evet biz hepimiz al
çajiız. Senin gibi her şeye hakkı 
olan bir kızı zorla berbat ediyoruz 
ve daha da edileceğinden maada .• 

Beni ve ananı görüyorsun işte .• 
Ne kadar seciyesiz, hüviyetsiz in
sanlarız.. Mehmet beye gelince 
o bizi fersah fersah ve gölgede bı
rakacak kadar geçmiştir. 

- Nasıl şey? .. Ne gibi? diye 
sordum. 

Ziraat Müdilrlü~iinün Y ~phğı Aşı 
Yerime Büyük ..... ir Tesir Yapmıştır 

- Amcabey evvela evlidir. Gıizel ve kahraman Çanakkalenin denizden umumi bir görünüşü 
Dört tane de çocuğu vardır. En or 
tanca kızı sen yaştadır. Karısı ve 
kızları ondan çok müştekidirler. 

Fakat o hiç bir zaman evini ihmal 
etmez, aç, açık bırakmaz. Çün
kü kazancı her türlü masrafa ki
fayet edecek kadar çoktur. Onun 
son zamanlarda bir korku~u var 
yalnız. Karısı; seni ve (Gönül) il 
duymuştur. Ve kocasını sıkıştırı -
yor. Farkında değil misin?. Son za. 
manlarda sıksık icat ettiği teftiş

ler ... Hep gecelerini öbür tarafta 
geçirme kiçin bir& vesile. 

Söz buraya gelince kulaklarım 
oğuldamıya başladı. Mehmet bt;.. 
yin artık ne adam olduğunu ya
vaş yavaş anlıyordum. 

- Alçak herif! dedim. 
- Sus ... Dinle, diye siJzümü 

kesti. Yalnız bu kadar olsa iyi. 
1ı!elımet bey.. Daha ırençliğinde 
annenle de tam altı sene beraber 
yaşamış. O zaman annen de; 
Mehmet bey de evliymişler. Hatta 
annen henüz bal aylarında dene
cek kadar yeni gelinmiş.. ı:u a
dam öyle hain, öyle alçak bir a
damdır ki. .. Bin türlü desiseyla 
anneni baştan çıkarmış .. Ve kendi 
ni öz bir kardeş gibi seven babana 
karşı bir namus hırsızlığı yapmış
tır. 

Fazla dinliyemedim: 
- Sus ... Cemal ağabeyi ... Sus! 

diye haykırdım. Şimdi yine bayıl 
.acağım ... O beni şiddetle gôğsiinıı 
bastırarak müşfik bir sesle. 

- Hayır ... Hayır ... dedi. Sakın 
ha!. .. Bütün bunları hiç kimse bil
memeli. .. 

Ve sonra beni yavaş yavaş tes
kin ederek büyük şezlonga uzattı .. 

Artık ben her şeyi öğrenmiş 

ve her şeye nefret etmiş bir nazar
la bakıyordum. Gözümde hiç bir 
şeyin kıymeti kalmamıştı. 

Öyle ya ... Mademki artık bir 

1 
meydan kadınıydım. Ha Mehmet 
bey ... Ha bahriyeli Cemal.. Ha Ce
mal ağabeyi... Veya herhangi bir 
diğerinin ne farkı vardı? 

(Sonu var) 

mezhep ve rekabet mücadelele
riden sıyrılıp ta milli bir vahdet 
kurmak emeline kavuşmak için 
hazırlandıkları bir sır.ada, bu ar
zuları kursaklarında bırakılmıştı! 

İngiltere, Fransanın Suriyede 
düştüğü ve yaptığı hatay.a., l\Iezo
potomyada maruz kalacaktı. 

Hakikaten vaziyet pek nazik 
ve tehlikeli bir veçhe arzeylediği 
içi, yakın Şark işleriyle ehemmi
yetle alakadar olmak üzere müs -
temlekat nezaretine ıretirilen Vins 
ton Çörçil'in, nazır olur olmaz ilk 
yaptığı iş, T. E. Lavrens'in yardı
mını temin eylemek oldu. 

Çörçil'in teklifini kabul eden 
Lavrens, Arap meselesi müşaviri 
sıfatiyle Londra)ıa gelerek Ox
ford'daki kürsüslinden ayrıldı. 

Yeni müşavirin fikirleri ve nok 
tai nazaraln gayet sarih ve açık
tı: 

"İngiliz orduları Mezopotam -
ya'yı tek bir Hintli veya İngiliz 
neferi kalmaksızın tamamile talı· 

!iye etmelidir. Böyle iptidai bir 
m!lleti Avrupalıların kılığına sok
~k ne kadar müşkül ise; onları 

Çanakkals, (Hususi)" - Vi • 
layetiıniz ve muhitinin yeııAne ııe
lir membalarından biri de zeytin• 
ciliktir. 

Üç dört senedenberi zeytincili· 
ge son derece ehemmiyet veril • 
mektedir. Vilayetçe; memleketi
mizde mevcut yabani delice ta.bir 
edilen menengiçlere aşı kalemi ge 
tirilmesins karar verilmiş ve ziraat 
müd!irü Bay Tahir Gazi Antep'• 
gitmişti. 

Ziraat müdürü Bay Tahir An· 
tepten aşı kalemlerini getirmiş ve 
yabani delicelere tatbik edilerek 
iyi neticeler elde edilmiştir. En iyi 
zeytin mahsulü yetiştiren Ayvacı
ğın Küçükkuyu nahiyesi ve bu na· 
hiyeye 'bağlı diğer köyleridir. Bu
ralarda yetişen zeytinler hem iri 
ve hem de fazla miktarda verimi! 
ve yağları çok lezzetlidir. 

Son zamanlarda Çanakkale ve 
muhitine yağan yağmurların zey
tinlere faydası olmuştur. Ayni za. 
manda bu seneki zeytin taneleri 
hem iri ve hem de etlidir. Bu sene 
en iyi mahsule namzet kumsal ve 

ova olan yerlerdir. Bayır olan yer 
!erde zeytin mahsulü a~dır. 

Görülüyor ki bu yıl Çanakka
Jede zeytin verimi son derecede i

yi ve zeytinlerde de kalite kıymeti 
çok yüksektir. Bundan bütün zey;
tincilerimiz çok memnun bulun -
maktadırlar . 

Diğer taraftan şehrimizde ya.
pılmakta olan bayram hazırlıkla
rı nihayete ermiş ve bütün halk se-

vinçle bu mesut ııünil beklemekte
dir. İlbaylık ve 7arbaylıkta ya.pı -
lacak kabul merasimi ve balonun 
çok paı'lak olacaii"ı muhakkaktır. 

Aksaray Halkevinin Bayram 

Temsili 
Aksaray, (Hususi)" - Cuıııhıı

riyetin on be{inci yıl dönilmü dola 
yısiyle halkernnizin ırençleri (Ça
kır Ali) piyesini ve Ortaokul tale
beleri de (Tarih utandı) piyesini 
temsil etmek üzere hazırlanmak

tadırlar. 

MÜTEFERRiK 1 

Tramvay Şirketi 
Bugün de borcunu ödemezse 

7ann mallarına haciz konacak 

Tramvay şirketinin elektrik İ8-

tihlakmden elektrık idaresine olan 
290.000 lira borcundan dolayı icra 
muamelesi devam etmektedir. Dün, 
şirketin iliraz hakkı müddeti olan 
on güniın dokuzuncusu da geçmiş, 
böyle olduğu halde, şirket, hala bor 
cunu ödememiştir. Bugün mühle -
tin son günüdür. Yarından itiba -
ren hacız muamelesine ~aşlanma.sı 

icap etmekle beraber, yarın bay -
ram, öourgün de pazar olması do
layısile haciz yapılamıyacak, an
cak pazartesi veya salı günü hac -
zen tahsil işine girişilecektir. 

Haczin, şirketin gündelik hası· 
!atından bir kısmına mı, binalara 
mı konacağı henüz katiyetle ma
Iı1m değildir. 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

nenalji, kırıklık Te biitlln a§nlarınızı derhal keser. 

• - İcabında glinde 3 kqe alınabilir. - • 

Yazan : LEON BOUSSARD 
Garp idaresile çevirmek te o de· 
rece zordur!,, 

Lavrens, bu noktai nazarını 

g.t1yet mütevazı bir şekilde müda
faa ederek yeni müstenılekat ne
zareti erkanına kabul ettirmeğl' 

uğraşıyordu. 

Bu sırada, yeni müstemlek!it 
nazırının da iştirak edeceği Kah!
re konferansı için geniş ve mühim 
bir pliin hazırlığı başlamıştı. 

Vaythol'deki meşhur "Vienx 
N.avire" lokantasında bu plan ku
ruldu. Bu plana göre faverayı Er 
dün ile Filistin Siyonist yahuclile
re vel'İlecekti. 

Fakat, beri ,1· aııda maalesef 
hadisat kendi seyrinde ve süratie 
ilerlemekteydi. Emir Abdullah Su 

riye üzerine yürüdü. Binaenaleyh 
meselenin halli şu üç şarta bağlıv
dı: 

1) Ya oralara bir İngiliz ordu
su gönderecek; 

2) Veya Framayı hareketlerin 
d~ serbest bırakmak; 

3) Veyahut ta Maverayı Er -
dünü, İngilizleri müşavir kabul Pt 
mek şartile Emir A bdullaha bı -
raknıak. 

Bu şsrtlardan üçüncüsünü ka
bul etmek ehveni şerdi. Lanens 
bir tayyareyle Amman'a giderek 
Abdullaha mülaki olup onu bit· o

tomobile bidniriyor ve Kudü•e ge 
tiriyor .. ?:eyin dağında lmlr Ab
dullah Çörçil'le müzakereye ko -
yutuyorlar. 
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BiR ALDATIŞ!. 
Yazan: ALI ENVER TOKSOY 

Pervin, saatlerdenberi çözmeğe 

ı;a!ıııtığı muammayı bir türlil halle 
dememişti. Kaç d&fa her tarafından 

bir mana çıkarmak isteyerek oku 
duğu mektup önündeydi. Satırlara 
bir daha göz attı. Ayni satırlar, 

ııynl kelimeler ve ayni harflerdi. 
(Bu akııam baa müfettişin ani vüru
du ve reise davetli olması itibarile 
on ikide geleceğim. üzülme) 

Evleneli sekiz ay olmuştu. Bu 
müddeti dalına kocasiyle geçirdiği 
ve daha bir gece yalnız bırakılma
dığı için mektuptan fazla teessür 
duymuştıı. Yine bir müfettişin gel
meal v• Jiu müfettişin reise da -
vetıl oluşu ona evini ve bu evde 
rapayalnız kendisini bekleyen genç 
kansını unutturuyordu. O da bir 
müdürdü. Sonra, reis ahbapları iı:li. 

Daima ailece toplanırlar, her yere 
karı koca birlikte giderlerdi. 

-- Aldatılıyor muyum acaba? 
Sekiz ay bir arada yaşadığı ko • 

casından böyle bir hiyanet bekle • 
yemezdi. O, kendisini şüpheye dü -
şurecek her hareketten çekinmiş, 
her vesile ile sevgisini anlatmış bir 
koca idi. 

Fakat, bugünkü tezkere, mühim 
bir sebep olmadığı halde eve gel • 
meyişi niçindi acaba? Bir türlü ka
rar veremiyordu. Yalnız bir §liphe
nin bütün kalbini gemirdiği ve bu 
şüphe dolayisiyle büyük bir heye· 
canın tesiri altında bulunduğunu 

hissediyordu. 

Şaşkın şaşkın ayağa kalktı. 

Reislere gidecekti. Aldatılıp al • 
datılmadığını anlaması için baş

vuracağı tek çare bu idi. Onu 
orada görürse biraz müsterih ola -
cak, aksi takdirde bir hiyanete kur
ban gittlgıni anlayacaktı. 

Hizmetçinin getirdiği mantonun 
yakalarını kaldırdı ve saçlarını bi • 
le düzeltrneğe lüzum görmiyerek 
merdivenlerden indi. Bu hareketi 
mütehayyirane seyreden hizmetçi -

ye söz söyliyeceğl sırada idi. Kapı 
çalındı. Pervini yeni bir heyecan 
istila etmişti. Herhalde kocasıydı. 

Onu bu vaziyette görünce kimbilir 
ne kadar darılacaktı. Ne olur, beş 
dakika daha bekleseydi. ... Geri dö • 
necek vakit te kalmamıştı. Kapı i . 
kinci defa çalınıyordu. Bir taraf -

tan da memnun olmadı değil. Ko -
cam ona olan sevgi ve sadakatini 
anlamış olacaktı. 

Kapı açıldı. Pervin, hiddetini tes-
kin etmeğe çalışarak gözlerini ka
pıya dikti. Fakat, tuh.u., garip, hay
ret! Vücudu gittikçe daha buzla~ıı
yor, donuyordu. Gözlerine inana -

maz gibi bir daha baktı. Yanılma -
mıştı. Gelen, kocasının daire reisiy
di. ömründe bu kadar ezici bir hay
rete hiç düşmemişti. 

•· Bir tarafa mı gidiyordunuz, 
Hanımefendi? 

Sanki dili tutulmuş, dudakları ta
kallüs etmişti. 

-- Zaten uğrayıp dönecektim. öğ-

Vazi»et tekrar ve tekrar göz
den geçirilerek icap eden tadilıit 

yapılclı. Neticede İrak Faysala ve 
Erdün de Emir Abdullaha bırakıl
dı. 

Bu müzakere mukarreratı mu
cibince haktaki bütün İngiliz pi
yadesi geriye, çekilerek ve İrak
ta yalnız küçük bir hava filosu 
kalacaktı. Bu filonı•ıı vazifesi de 
Bağdat ŞPhrini muhtemel hücum
lara kar~ı müdafaa etmekten iba
ret olacaktı ... 

* Bu müzakereyi müteakip Lav-
rens doğrıı ihtiyar Şerif Hü.,eyini 
görmek iızere Cidde'ye gitti. Be
raberinde de hediye <11arak dört 
bayyare götürmü~tü. 

İhtiyar Emirden buna karşılık 
Versay muahedesinin tasdikini is
tedir•e de ihtiyar kurt bir türlü 
bu talebe yanaşmadı. 

lııgilteı Pnin takındığı tavra 
dehşetli s urette içerlemiş bulunan 
Emir Hlı,t',ı·iıı yalnız, kendisine 
mu kaddes Arap beldelerinin bek
çiliği ı•J,i!me,,ini iRtedi. 

Lavrens, Emir Hüseyini gör 

le sonu Sedad bir işinden bahisle 
aynlmıştı da ... 

Kendisini zorla toplamağa çalış· 

tı. 

-- Size gelmedi mi? 
-- Hayır! 

Düşmemek için merdivenlere da-
yandı. · 

- Buyurunuz, bır tarafa gidecek 
değildim. 

Pervin, reis ve hizmetçi hepsi de 
ayn ayrı mütehayyirdl. Kırk beşlik 
daire reisini çok alakadar eden bu 
güzel kadını hiç böyle teliiljlı ve tu
valetsiz görmemişti. Sedad niçin e
ve gelmemiş ve kendilerinde oldu
ğunu söylemişti. Ilizmetçinin hay
reti daha büyüktü. Bu i şin içinden 
bir türlü çıkamıyordu. Genç kadı
nın aldatıldığında şüphesi kalma
mıştı. 

Uzun uzun konuştular .. Her cüm
lesinde bin bir mana gizlenen ve 
daha doğrusu eski bir sevgiyi gizle
meye özenir gibi hareket eden rei
sin bu sözlerle ne demek i stediğini 
anlamamış değildi. Zaten onun sev
gisini daha başladığı tarihte hisset
mişti. Kendileri için hiç bir feda -
karlıktan çekinmemiş olan bu kırk 
beşlik adamın devam edip duran aş
kını yalnız şefkatle karşılamış, ay -
ni duygularla mütehassis olmağı 

hiç bir an aklından geçirmemişti. 

Fakat o zaman kocasının herhangi 
bir hıyaneti mevzuu ~ahis değildi. 

Ona bağlanmış ve onun da ayni 
şekilde bağlı olduğunu sanmıştı. 

Bu sırada Reis de ona şöyle di
yordu: 

-- Ona kaç defa nasihat etmek is
tedim. Duygusuzluğunu gördükçe 
sizden çok üzillüyordum. Halbuki, 
siz, ne bileyim, en güzel bir taliin 
bütün hayatta ancak bir defa tecel
li edeceği bir nimetsiniz. Şahsen 

ben size sahip olmayı bütün mad 
di ve manevi saadetlerin fevkinde 
tutarım. Hiç mesud olmamış bir a
damın sizin gibi erişilmez bir saadet 
karşısında vecde gelişini mazur 
görünüz. 

Genç kadın içtikleri şarabın git
tikçe artan ateşi içinde sanki her 
şeyi, bütün mukaddesatını unut -
muştu. Yırıni yıldır muhafazasına 

çalıştığı namusu hakkında söylenen 
bu tecavüzkar kelimeleri derin bir 

haz ve memnuniyetle dinliyordu. 
Kocasının çok ağır bulduğu hıyane
ti onu bu yola sevketmişti. 

- Ben bu yük.ek saadet! kaç ay 
dır ne derin bir kıskançlıkla hisse -
diyor ve muztarip kaıııımi bir türlü 
susturamıyordum. Aylardır mutta -
sıl çarpan bu kalp her çeşit feda -
kaılığa hazırlamıştı beni. 

Ve kadının bu sevgiyi kabul et -
tiğine del.filet eden tebessümü erke
ği ayağa kaldırdı. Sonra, bir el, he
yecanından titreyen bir eli, genç ka
dının dağınık saçları arasında gez
di. 

dilkten sonra Yemene yollandı. 

Burada yaptığı iş kabilelerin ara
sına sokulup onları tatmin etmek 
oldu. 

Lavrens, bu i~i bitirince, Su -
riyeyle Filistin arasında bitaraf 
bi rmıntaka vazifesini gören Er -
dün'e tekrar geldi ve Emir Abdul 
!ahı görerek ona bir çok tavsİ)'~ 
ve nasihatlerde bulundu .. 

Bu işlerden sonra vazifesini 
bitmiş addediyordu. 

25 Mart 1922 tarihinde Sir 
Sidney Kokorel'le mühim bazı şey 
leri konuşmak kaygısile bir öğle 
yemeği yedi. Fakir olmasına rağ
men iane kabul etmesi imkansız 
bulunan "Issız Arabistan,, müel
lifi Doughty'ye bir miktar para 
tedarik eylemek Iazımdı. 

Lavrens, Eritiş l\Iuzeum ıçın 

dört yüz İngiliz lirası mukabilin· 
de Doughty'nin "İngilterede şa • 
fak,, adlı eserini satın aldırttı. 

Bundan başka Sir Sidney Kokorel 
de Cambridge darülfünunu he"a
!bına olarak müellifin not defter
lerini satın aldı. 

<Sonu var) 
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Güı,eş Klübünün 
Fitbolcu arı 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkmda mu
f aaaal malumat iateraeniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve mÜJD· 

künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufaaaal ve huıuıi cevap için 6 kurutluk pul 
dave edilme1idir. 

Rumuza da cevap verilir. 

Adnan - Beşiktaş ( )aylıkla yarıda bırakacaksınız. 
.. Bu hususta sebat yoktur. 

Guzel ~.a~amayı ve zevk ve sa Sizin için en iyi meslek, yarı-
fayı s~v~r~ınız. Oldukça ya~ışıkh da bıra:kmamak şartile (Siyas&t, 
ve zarıfsınız. Her .şeyde kendı nef- t .1.k fenni t ) dı' k' bun . . . . gaze ecı ı ve :ıp r ı 
sınızı .. düşilnilrsünilz. Hıddet ve te- larda muvaffak olmak istidadınız 
he\rvure çabuk kapılmazsınız. Ba-
zan kayıtsız hareketleriniz yOzün 
den f eJaketlere maruz kalmak teh 
likesi vardır. 

Aşk ve muhabbet hisleriniz if
rat derecededir. Bu da sırf zevki
nizi temin maksadiledir. 

Teşebbüslerinizde kararsız ol
mayın. F.lde ettiğiniz herhangi 
bir işte sebat ediniz. Sanayii ne
fiseye meyliniz fazladır. Arzu e
derseniz iyi bir aktör olabilirsi -
niz. 

Fazla yemeğe düşkünsünüz. 

Yalmz tembellik yapmayın, mev
cut olan haset ve kin gibi fena 
şeyleri terkederseniz talih size ya 
Verdir. Bünyeniz kavi sıhhatiniz 
de sağlam olduğundan muhafaza 
etmek şartilc. çok yaşarsınız. 

A. F. K. 

vardır. 

Muhakemeniz kuvvetlidır. Ha 
yatta temini muvaffakıyet etmek 
istiyorsanız, şu tavsiyelerime har
fiyen riayet etmelisiniz: 

1- Başkalrında görecegınız 

kusuları yüzlerine vuı-mayınız. 

2 - Hiç bir hususta merha -
metsiz olmayın. 

3 - İltifatlarımzı na mahdut 
bir dereceye vardır.mayın. 

4 - Kendi zevk ve menfaati-
niz için başkalarının zararlarını 

istemeyin. 
5 - Muhataplarınızı fazla su 

allere maruz bırakmayın. 
6 - Hasis ve pahıl olmayınız, ı 

Teşebbüslerinizde sebat edin, 
7 - Size teklif olunacak şey- 1 !eri ~~şünmeden katiyen kabul et- 1 

meyınız. J 

Zekanız yü'ksek ve sürati in _ Sizde talih yaverdir. Hele mi-
tikal sahibisiniz. ras hususunda. Bu nasihatlerimi 

Namuslu ve çalışkansınız. Fa- tatbik ederseniz, pek büyük mev- ı 
kat derdin izi kimseye nçamazsı- ·k~ı!l·ı11er11e~ç~ı ki.la~b~i~J eiici:lek~s;&;iniii~z~. ~~;Dlll nız. Kurnazlığa meyliniz vardır. c 
Herkesi düşman zannedersiniz. =================== 

Eğer hayatta zaaf göstermiye
cek olursanız saadetiniz muhak • 
.kaktır. Yalnız siz ticaret yapamaz 
sınız. ÇUnkü mi.isrif olduğunuzdan 
Paraya kıymet vermezsiniz. Her
hangi bir sanat ve eseri tahlil v& 
tenkidi seversiniz. Sizin için en i
yi meslek memuriyet veya mual
limli~tir. 

Hayatta bir ço'k aşk macera
larına tesadüf edeceksiniz. 

Evlilik hayatınız çok iyi geçe
cektir. Muntazam şekiJde evinizi 
tanzim edeceksiniz. 

Sıhhat itibarile blinyeniz za
yıfür. Asabınızı teskine çalışın. 

B. B. - Aksaray 
Nefsinizi fazla seversiniz. Ze

ki ve cevvalsınız. Yalnız hiddet, 
inat, tahakküm ve müvesvis halle
riniz vardır. 

Bununla heraber, biçarelere 
Yardım etmeyi de seversiniz. Bun 
dan başka sevmek ve sevilmek de 
size mahsus gibidir. Hele kendi
ııizi sevdirmeyi pek iyi bilirsiniz. 
Sevda.ela, zevk ve lezzetten baııka 
b

. ~ 

ır şey aramazsınız. Size tnvsi -
Yem; eğer bu halinizden vazgeç
n1iyecclc olursanız muhakkak bir 
sevdanın zebun ve esiri olmak teh 
likesine maruz kalacak ve netice
de bedbaht olac:ıksın'lz. 

Sanayide istidadınız fazladır. 

Bilhassa musikiye de çalıştığınız 
takdirde pek yükseleceksiniz. 
Şiddetli olmayın, infialden sakı • 
ııın. Sizin için bir kimse ile fazla 
samimi olmak zarardır. 

Veliyettin Özdemir 
. Metin tabiatlı, müthiş 'derece
ıaut sizde mevcuttur. Bu husustan 
dolayı hayatta birçok müşkila -
ta tesadüf edeceksiniz. Ayni za
ırıanda cesur ve cilretkarsınız. 

. Bir de Jfıkayt hareketiniz, ta
hıatmızın icabı olduğundan bunu 
ter kediniz. 

. Zevki safaya da fazla meyli _ 
llız vardır .. Yaradılış itibarile şen 
olduğunuz için tanıdıklarınız dai
ırın sfainle sohbet etmeyi arzu 8 _ 
derler. 

. Merak ve tecessasleriniz hase
bıyJc herke in işine karısmak is-
ter iniz. ' 

Rer şeyden ziyade hissiyat 
l>erversinizdir, Sevdiğiniz bir ka
dını ciddi bir şefkatle seversiniz. 

liılkaten mütehakkim olduğu. 
:nuz gibi hultlsu bahtınız da mev
cuttur. İki kelime ile hüUisa ede
cek olursak pek iyi bir koca olur
~nuz. Hadit mizacınız yoktur. 
alnız benlik hissi sizde fazladır. 

lid Sanayii nefiseye !evkaliide is
. adınız varsa da, bir çok işlere 
~şe~b~s edeceksiniz, fakat esef
~isoylıyeyim ki, kolaylıkla ba,ıa-

ınız işlerinizi rene 0 kadar .to .. 

-_ P.Oti'ST.E\ · -· 
• a • •.!._•• .,.• • '•t • 

Ermeni Şem'i 
Meşhur bir dolandı.rıci 
Birçok kimselerin askeri i~le

rini takip edeceği ve askerlikten 
kurtaracağı vaatleri ile dolandırı
cılık yapan ve kendisine "Şevket,, 
"Cemal,, namı müstearlarını veren 
Ermeni dönmesi Şemi isminde biri 
ikinci şube üçüncü kısım memurla 
rı tarafından yakalanmış ve adli -
yeye verilmiştir. 

Sahte maliye memuru üç ay 
hapis yatacak 

Kendisine maliye memuru sü
sil vererek birçoklarını Hüdnvendi 1 
gft.r hanına davetle, dolandırma

ğa teşebbüs eden Vehbinin muha- ! 
kemesi dün asliye dördünci:ı ceza 1 
~ahkemesinde neticelendirilmiş -ı 
tir. Suçu sabit görGlen Vehbi mahl 
keme tarafından 3 ay hap~e mah
kum edilmiştir. 

Pıçakla kolundan yaraladı 
Şehzadebaşında oturan Celal, 

o civarda kunduracılık eden Ah -
medi bıçakla kolundan yaraladı
ğmclan yakalanmıştır. 

Üç ay hapis yatacak 
Toına ve Bahaettin isminde iki 

komisyoncu bir alacak yüzünden 
ka,·ga ettiklerinden Beyoğlu sulh 
muhakemesine verilmişlerdir. 

Muhakeme Bahaettinin suçunu 
sabir görmüş ce kendisini 3 ay 
hapse ve 1 lira para cezasına mah 
kum etmiştir. 

İki eroinci yakalandı 
Küçükpaznrda oturan Arif ve 

Faik isimlerinde 2 genç dün 80 • 1 

kakta eroin çekerken suç üstünde 1 

yakalanmışlardır. 1 
Her ikisinin üzeri arandığı za

man bir miktar eroin ve afyon da 1 
bulunmuştur. 

••• 
Trenler bayram tcnzilati 

yapıyor ı 

Akay ve Şirket vapurlarından 
sonra devlet Demiryollan ve liman 
ları ve işletme genel direktörlüğü 
de Cumhuriyetinin on beşinci yı _ 
lının kutlulanması töreninde bu _ 
lunmak üzere Ankaraya veya ka • 
zalnrdan vilayet merkezlerine gi
decek olan yolcular içjn tren tari
fe ücretlerinde tcnzilfit yapmağa 
karar vermiştir. Tenzilat aile bilet
leri banliyö hattı ve halk ticaret 
biletleri hariç olmak üzere demir
yollannda muteber bulunan diğer 
tarif eler üzerinden yapılacaktır. 

Mevcut tarifelerden yüzde yir 
mi nisbetinde yapılacak olan tenzi
Int 28, 29, 30 ve 31 ilkteşrin gün
Jerine mahsus olm.ak üzere tatbik 
edilecektir. 

(Bıaftarafı :ı inci sayfada)' 

- KlübUn bazı spor ~ubel&rini 
dağıtması üzerine tabit istediğimiz 
bir ·klübe a-irebileceğiz. Fakat Gü
neş klilbü resmen kapanmış değil
dir. Yalnız kendi arzusile bazı spor 
4ubelerini dağıtmıştır. binaenaleyh 
.klüpten ay.rılan sporcuların, &ir -
dikleri klOplerd& oynıyabilmek f
oin bir sene beklemeleri Hl.zımdır. 

Bu haftadan itibaren Güneşle 

?? . . . ? 

Cümhuriyet bayramı günlerinde 
ilave vapur seferleri 

Cümhuriyetin on beşinci yıl dönümü 
münasebetile 

maçı olan klüpler kendi puvan cet -------------

28 Birincite,rin 1938 cuma &Ü nünden 31 Birinciteşrin 1938 pa
zarteai gününe kadar Haydarpafa - Kadıköy, Adalar ve Boat~ncı 
hattında yapılacak ili.ve seferler, •taiıda yazılıdır: 
1 - Cuma eünü köprüden aa at 13.30 da bir vapur kalkacak 

tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya Eİdecektir. 
vellerine üçer puvan ilave edecek
lerdir. Bu arada şehrimizdeki Fe
nerbahçe ve Galatasaray klübü i
darecileri faaliyete geçerek hazan 
Güneş oyuncularını kendi klüple
rine almak için adeta biribirlerile 
rekabet etmeğe başlamışlardır. 

Dün de yazdığımız gibi Faruk, Ci
hat, Niyazi Fenerbahçeye, Rebii, 
İbrahim, Rıza, Yusuf ve diğer o
yuncular da Galata~araya girecek
lerdir. 

Bu haftaki maçlar 
T. S. K. f atanbul Bölgesi Fut

bol ajanlığından: 

Cumartesi Günü Yapıl•cak 
Maçlar 

Beşiktaf atadı: Beykoz - Hilal 
B takımları saat 13.30. Hakem Sa
mim Talu. 

Galatasaray - Top kapı: B. ta
kımları saat 15.15. Hakem Falı -
rettin Somer. 

Pazar Günü Yapılacak 
Maçlar 

Bcfiktaf atadı: Anadolu - Ana
doluhisar A takımları, saat 11.45 
Hakem Rıfkı Aksay, Beşiktaş - Sü 
leymaniye B, 13.30, Şevki Çanka, 
Beşiktaş - Siilcymaniye A, 15.15, 
Nur~ Do ut, Yan hakemleri Ziya 
Koyunlu ve Fikret Kayral. 

Takıim atadı: Vefa - Topkapı 
A takımları saat 13.30 Hakem Fe

~ N>MN.V.'.M. .. ._Y' • • '• • • v.v.N • • • • v.Y<! • • • • • •, vJ<. i 
ŞEHiR TJY ATROSU 

28 -10 - 938 Cuma günü 
akşamı 20 ,30 da 

KAN KARDSŞLERl 

4 Perde Komedi 
Yaz'3n Birabo 
Türkçesi: }'jkret Adil 

.. ... 
HALK OPERETi 

Beyoğlunda yakında başlıyor 

İlk eser: (Kına Gecesi) 
Büyilk. operet 

T: 40335 

2 - Pa'Zar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te 
kalkan 231 No. lu seferle yine pazar günleri Büyükadadan 
20.30 ve Bostancıdan 21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 

N o. lu aef erler cumarl«;si günü de yapılacaktır. 
3 - Pazar ve pazartesi aünleri Köprüden 1.30 da bir vapur 

kalkacak Kadıköyüne ve tekmil Adalara uğrıyarak Büyük

adaya gidecektir. Yine Köprüden 2.30 da Haydarpaşa. ve 

Kadıköyüne bir vapur kalkacaktır. 

Darüşşef aka Direktörlüğünden : 
Mektep talebe ve hademesi için yaptırılacak elbise ikinci te.,ri

nin birinci salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere Nuruosmaniyede 
Türk okutma kurumuna mür.acaatları. (7802) 

ıstanhul 8 cü icra Memurluğun- •••••••••••••••••••••••••••••• 

dan~ir alacağın temini için hacze- İnhisarlar u. Müdürlüğünden : 
dilip satışma karar verilen 50 ki

lo toz şeker, 30 kilo zeytinyağı, 200 
kilo fasulye, 50 kilo sabun, 40 kilo 

yeşil sabun ve sair bakkaliye eşya-

Cinsi Miktarı Muhammen B. 
Beheri 

L. K. 
tuta tarı 

L 

o/o 7 .5 temi
natı 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 
L. K. L. 

sının birinci açık artırması 1.11.938 Tahta işle- 4 kalem 
tarihine müsadif salı günü saat 9 
da ve "'o75 bulmadığı takdirde ikin-

1175.- 88.13 Açık eksiltme 15.-

ci artırması 4.11.938 tarihine mü-

sadif cuma günü saat 9 da !stan
bul Edirnekapı son tramvay istas-
yanu karşısında Yenidünya bakka
liye mat,azasında satılacağı ıım o-
1 unur. (11 535) 

me tczgfıhları 
Dingil ve 16 Adet 
tekerleği 32 ,, 8.- 128.- 9.60 Pazarlık 16 

l - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme 
tezgahlan ve tcfeıTuatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesa
bına çartnamesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 
adet dingil ve 32 adet tekerleği hizalarmda yazılı usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

II - Muhammen bede Berile m uvv:ıkkat teminatları hizalarıncla 
ridun K11ıç, yan hakemleri Halid -------------
Özbaykal ve Rahmi. Fatih 3 üncü sulh Hukuk Hi- l gösterHmiştır. 

kimligvinden: III - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
Galatasaray - Galata Gençler. 

A, 1515. Hakem Ahmet Adem Gök Küçük Langndn tram,·ay istas- hiz~larında~. ya.zıh saatlerde Kaba taşta Lev.azım ve Mu bayat şubesin-
diln. yonunda 1 num:mıda oturan Tev- dekı alım oomısyonunda yapılacaktır. 

Fenerbahçe atadı: Hilal - İstan fiğin aleyhine mahkememizde ce- 1 Ib\~ı-- Şartnameler parasızll,olarak her gün sözü geçen şubeden 
b l A t k l .. .. a ına ı ır. ıı 

u spor a ım arı sa.at 13 hakem revan eden su1h teşebbusu dava - \ ' 1 t kl'l · k ·ıt · · ta · d'l ·· Tarık Özercngin, yan hakemlerı· • - s e · ı erın c sı mc ıçın yın e ı en gun ve saatlerde % 7.5 
sındn kendisinin ikametgahının giivenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri i-

Neşet ve Bekir. meçhlil olması dolayısiyle tebligat Hin olunur. (7989) 
Fenerbahçe - Beykoz A, 15, Kc - yapılmamış ve 20 gün müddetle )/... 
mal halim. yan hakemleri Samim 
Talu ve Pahrettin Somer. tebligat icrasına karar nrilmi~ ve itin nevi Miktarı Muhammen B. 

Sül
. • yevmi mahkeme olarak ta'-'İn edi- ı Beheri tutarı o/cı7.5 temınatı Eksiltme 
eymanıye stadı: Kasım paşa " 

Karngümrilk B. takımları saat 11 len 21 - 11 - 938 gün ve saat 10 a L. K.S. L. K. Lira Kr. __ saati 

hakem Refik Osman Top, Kasım tayin edilmiş olduğundan yevm ve Babaeski barut deposu 3142.27 
paşa - Altınordu, A J 3 Refik Os- vakti mezkı'.\rda mahkemeye gel- ve bekçi evi inşaatı 2162.08 

man Top. Kara gümrük - Beylerbe- mediği takdirde gıyabında hüküm 
1 yi A, 15, Eşref Mutlu. verileceği ilan olunur. . 5304.35 397.83 14 
Mühür kurşunu 1500 kilo -.27.50 412.50 80.94 14.30 

...................................................................... .. H C • . .. 
~: A 1 BEK 1 R:~ 

..................................................................... 
Şekeri güneşe benzer, onun 

girdiği yere doktor girmez. 

("Aff ... Mü"Hrööl"N ..... HACT .. BEKIR .. l 
.............................................................. :.· 

Bahçe kapı, B vı eyog.u, Kara köy, Kadıköy. 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitenin kayıt müddeti 31 Birincitcşrin 1938 de sona ere

cektir. Bu tarihten sonra talebe kayıt edilmiyeceği alakndarlarca bi-
linmek üzer eiHi.n olunur. (7891) 

SAFİYE 
Bu akşamdan itibaren Taksim abide karşısında 

İZZET GAZİNOSUNDA 
Arkadf1a':ıbu~estekir SALAHATTIN PINAR 

Ke:ani NECATİ TQKY AY 
ile kışlık seanslarına başlıyor 

Artistler: Mahmure Şenselar, Suzan Ş hin, Afitab Özses, 
irfan Genç. Saz Heyeti: Kemençe Alcko, Piyanist Yorgi, 
Banco Cemal, Klarnet Şeref, Ney Nihad, Hanende Yaşar 

ve Ya.hya. İlaveten ispany!)l Dansözü 

MARiNA PALMERO 
Muhtelif Varyete numaraları, Meşhur Violonist 

MARİÇKA ORKESTRASININ lştirakile av .. ıc<ı Kon.ser 

I - İdaremizin Edirne baş müdllrlüğilııe bağlı Babaeskide yaıı
tmlacak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24 - X - 938 t.arihinde ve 
satın almacak 1500 kilo mühür kurşunu 22 - X - 938 tarihinde ihale e
dilmediğinden yeniden ayn a~ pazarlık usulile eksiltmeye. konmuş-
tur . 

II - Keşif ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminab hiza
larında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabatnşta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunla yapılacaktır. 

IV - İnşaata ait şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabi
linle inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edir
ne Başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gi-

1 

bi miihür kurşununun nümuneleri de yukarda adı geçen şubede göru
lebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 5( 7.5 
j güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7964) 

Cinai Miktarı Tartma Mu J.mmen B. %7.S Eksiltmenin 

Toz şeker 
Baskül 

,, 

Knbı ıyeti b 
Lr. 

- ·i 
Ku. 

2000 kilo - 26 
1 adet 200 kglik 128 -) 
1 " 300 ,, 128 -) 
1 ,, 500 ,, 133 -) 
1 u 1000 " 248 -) 

tutarı teminatı günü saatı 

Lr. Ku. Li. Ku. 

520- 39- 3-XI-938 14 

637- 44.78 4-XI-938 15 
I - Sann alınacağı ilan edilen (2000) kilo toz şeker 24-X-938 

tarihinde ve yukarda tartma k biliyetleri yazılı muhtelif çekerde ( 4) 
adet baskül heyeti umumiyesi birden 25 - X - 938 tarihinde iha1e edi
lemediğinden açık eksiltmeleri (10) gün temdit edilmiştir. 

II - :Muhammen bedellerile muvakknt teminatları hizalarındn 
gösterilmiştir. 

m - Eksiltme yukarda hizaJarında rö~erilen gfin ve saatlerde 
Kabataşta levazım ve mi.ibayaat şubesindek: ~lım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Baskül ljartnamelcri parası.?. olr. .·ak .hetgün adı geçen şu ı e
den .alınabilir. 

V - Baskül eksiltmesine i,tirak et.ml!k i tiyenlerin (200. 300 lC 

500) kiloluk basküllere ait fiy2•<>ız f"nııi tekliflerini inhisarlar ttı un 
fabrikalar ve (1000) kiloluk ba ·'cü'" ait fenni tekliflcı·incle inlıi nrlar 
tuz fen şubesine vermeleı'i Iazı .. dır. 

VI - İsteklilerin elcsiltme için tayin ediJen giln ve saatlerde '; 7.5 
güvenme paralarile hırl~-4 yı•lc::mda a.ilı aeçcn .komisyona gelmeler 

Tel. 41821 -l!l'ı~-. c'31:3m_ ..... ,,. ilb olunur. (7987) 
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Sabah, öğle 

RADVOLi 
Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 

Ditler çürümeğe mahkumdur. 

ve 

bişler mikrobların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. 
Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltihabların çıkardıia irinlerle ve 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçolc hasta
lıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 
itibaren dişlerine azami itina göstermeğe ve her gün en az 3 defa diş 
macunile fırçalamağa ~ecburdur. ı.-

y 

akşam 

L i' N 
Sihbatidzi garanti eoen en ın!iesstr, en sat ve P.D ucuz .liş :nacunudur, 

,.- ... . .. - . -·· . '"'.__ .... : o1~s· ·· ~-

İsim Benzerlikleri sizi şaşırtmasın! -,ı 

EMA 1 

1 

İstanbul' da bir tanedir ve Gişesının biç bir yerde şubesi yoktur. 

Bu Gişeyi en uzıık yerlerden telgrafla, Telefonla arayup 

siparişlerini verenler olduğunu unutmayınız. 

Adres : İstanbul iş Bankası karşısında 

ı:..ı~=---·• MALÜL CEMAL GİŞESİ --

Devlet Demiryolları İlanları 
..................................... 

. ' "• 

ıstanbul Asliye Mahkemesi ikin-

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

&UU 
1939 

/ 

MODEL 1 

• L,~''", • 
il '--'I • • ", 

\\ -- ........ 
~~A" ..ı ;; ': . - ,, :-"'?-

Cumhudyet bayramı dolayrniyle Ankara Haydarpaşa arasında 
işliyen trenlerde izdihama mani olmak ~e yolc~ları~ rahatca seya~at
leri temin edilmek üzere Haydarpaşa ıle Eskışehır arasında ışlıyen 
Z006 Ko. lu yolcu katarı 27 - 10 - 938 tarihinden 2 - 11 - 938 tarihine 

rndar A nkaraya devam ettirileceği gibi Ankaradan Haydarpaşara 2005 
• •

0
. lu b:r rolcu treni i~Ictilecektir. 2006 No. lu katarın Haydarpaşa

dan hareketi saat 15.30 Eskişehirden hareketi 3.55, Ankaraya varışı 
10.05 d:r. 2005 katarın Ankaradan hareketi saat 17.45, Eskişehirden 

ci Ticaret Dairesinden: T" k" U d S b ur ıye mum satış eposu ultan amam Hamdi Bey geçidi 46 - 56 l\'o. Tel, 21295 ı 
Suyuz Nert Ekisport (Neft Sen- •••llıİ••••••İlıııllıİ••mm•m•mmmiiılıiliıııiiiıiİİlııııİİIİİımmi..iiım~iİa~;ı..;;;.;.;.;. 

hareketi 23.48 olup Haydarpaşaya varı~ı 8.21 dir. (7905) dikat) tarafından Galatada Mah - -l[i~,~~7;jii~~~~~~~~~~~~~~r;~~~~~~i~~~~,-=-mudiye caddesınue Zindan sokak 
12 No.da Ali Rıza Çeyrek aleyhine 
(606,80) liranın faiz, tesbiti delir.il 
ve mahkeme masrafları ve avukat
lık ücretile birlikte tahsili talebini 
havi açılan davada: Müddaaleyhe 
gönderilen dava arzuhaline müba
şir tarafından verilen meşrubatta 

mumaileyhin ikametgahını terk ile 
halen bulunduğu yerin meçhul ol
duğu anlaşılmış olduğundan istida
ya karşı yirmi gün zarfında cevap 
vermesine ve mahkeme için tayin 
edilmiş olan 8.12.938. perşembe gü
nü saat 14 de mahkemeye gelmesi 
hakkında ilanname tanzim.ile istida 
suretleri ve davetiye ile birlikte 
mahkeme divanhanesine talik ve 
gazete ile ilanen tebligat ifasına 

karar verildiği tebliğ makamına 

kaiın olmak üzere ilan olunur. 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Alışhrınız 
Bunun En İyi Çaresi 

kullanmaktır. 

Istanbul Tramvay Sirketinden: 
İstanbul Tramvay Şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü müna-

sebetiyle sayın halkın hissiyatına iştirak ederek şimdiki ücret 

tarifesinin, 28, 29 ve 30 ilkteşrin tarihlerinde şu suretle tenziline ı .!!ll••••••••••••••I 
(11 282) 

Emsali arasında en güzel ve tık 

karar vermiştir: Mobilyalar satan 

TARiFE: 
(Eski HAYDEN) Yeni 

SiViLLER: Her yolcu, ayni araba ile ara11 kesilmeden yapılan BAKER Mağazaları 
ıeyahat için farksız olarak: Ziyaret ediniz. SALON. YEMEK 

ve YAT AK ODASI takımlarının 
1 inci yahut 2 nci mevkide: 5 kuruş (Vergiler dahil) öder. zengin çetitleri her yerden eyi 

2 nci mevkide: Yalnız 1 ve 2 kıtaya kadar seyahat etmek isti- tartlar ve ucuz fiatlarla bulursunuz 

ren yolcular 3.25 kuruş (Vergiler dahil) ödiyeceklerdir. ii•·---------••mlll 
lstanbul Asliye 3 cü Hukuk 

o T o B Ü s L E R Mahkemesinden: 

TARlFRı 

1 Kıta. 6.- kuru~ 

2 .. 7.50 .. !.; 
3 .. 10.- .. 
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MEYVA TUZU 

Beyoğlunda Anadolu sokağında 
Londra apartımanında 2 No. da o
turan Vera Kamhi vekili avukat 
Methi Sait tarafından Beyoğlu As
malımesçitfe Kamhi apartımanın
da mukim Rifat Kamhi aleyhine 
mahkememizin 935. 399 numaralı 

dosyasile açılan boşanma davasın

da müddeialeyhin mezkur adresi 
terk edip bir semti meçhule gittiği 
yeni adresi de belli olmadığı cihet
le H. U. M. kanununun 141, 142. ci 
maddelerine tevfikan ilanen tebli -
g~- ıcrasına karar verilmış ve ila
nen yapılan tebligata rağmen tah
kikat günü mahkemeye gelmedi -
ğinden hakkında gıyap kararı bilit
tihaz tahkikatin 6.12.938 salı saat 
14 talikine karar verilmiş olmakla =========================================:=:::s 
muamaileyh Rifat Kamhinin mez- 1 

kfır gün ve- saatte mahkemeye gel
mediği veya bir vekili kanuni gön
dermediği taktirde gıyabında tah
kikat ve muhakemeye devam olu
nacağı tebliğ n1~· kamına kaim ol

mak ii7.ere ilan olunur. (11. 525) 

Usküdar tcra Memurluğundan· 1 !arın mahallinde hazır bulunmalarJ En boş ve tue meyvaların uaarelerinden latlhaal edilmiş 

tabii bir meyva tuzudur. 

Emaalaiz bir fen harikall olduğuııdan tamamen taklld edilemes 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyo§-lu - lıtanbul 

- Dr. İHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
elsoğııklu~u ve ilıtill\tlarına karşı 

pek leı<irli ve taze a~ıdır. Divanyolu 
iiuiiilliiailııın1 ahuıu<l türbesi No. 1 13 

Mahcuz ve satılmasına kar~ 1 'lf•n olunur. (1152!)) 
verilen altmış adet koyunun 8.11. 
938 tarihine müsadif salı günü sa- .S:ı 'ıibi A. Cemalettin Saracoğ~, 
.at 10 dan 12 ye kadar Samandıra N6iriyat müdürü: Macit ÇETİN 
çarşısında satılacağından talip olan 8asıldıği yer : Matbaai Ebüzziyıt 


