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Siidet PAZARLI SIZ 1 • 
1 er Dün Tatbik Mevk · ı e 

' 

Alman Orduları· 
Toprakla ına 

Çekler T eşenMıntakası 
T erketmeğe Mecbur 

daLehlere Giren Kanun He e i 

ld l 
Çok Memnun Bıraktı 

• 

a ı ar 
Kanun Hakkında Düşünceler • 

ngil·z Bahri e 

EROiNE KARŞI HARP! 
Bu Müthiş Düşmanı 
Nasıl Yenebiliriz ? 

uyuşdurucu ınaddeye 
kuvvetlendirmeliyiz. 

Onu, kaç ay evvel olduğunu 

tayin edemiyeceğim, bir defa daha r 
görmü~ tüm. O zaman, böyle, çı

.kık elmacık kemikleri pembe, du
dakları kıpkızıl değildi. Bakışla

l'ında bu cevvaliyet, hareketlerin
de bu şuur, gözlerinde bu pal'lak
lık yoktu. Bir mumya, üzerine de-

" 

ri sarılmış bir iskelet gibi,f ersiz 
donuk, gözbcbckleri küçülmüş 

gözleri bir noktaya dikili, se~siz, 1 
şuursuz yürüyor, etrafına, ürkek 1 
nazarlarla bakıyordu. 

llu, yirmi, yirmi iki ya:;ılarmda, 
genç bir kızdı. Fakat genç demek 
için, insan, hayli düşünüyordu: O 
kaclar bitkin, o knclar halsiz ve 
mecal izdi. 

(Sonu 7 nci sayfada) "' Kokain kullanan bir kadm 

ÜSECEK 
etti 

Belgradda 
Belgrnt, l (A.A.) - 24 saat

tcnbcri burada bulunmakta olan 
Tiirkiye hariciye Yekili Dr. Rüştü 
Aras, bu ı;abah Ankaraya hareket 
etmi,lir. 

HER SABAH 

Hocanın kuşu 
«Cumhuriyet» refikimizin «Nalı

na Mıhına» muharriri dünkü müsa
babesinde son anl~madan sonra 
Çekoslova.kyanın istikbalini tetkik 
ederken bu memleketin tabii hudut 

Yeni Kanuna Uyarak Etiketlenen Mallar 

Şehir 
verme 

Baştan başa 
sekiz gün 

Süslendi, Rey 
devam edecek 

Beşiktaşta Rey Sandığina Rey Atılırken 
lannı t-·"il eden dağlann Almanla. • d .. mu""teakip rey sıındıkları açılarak bof 

9"' Belediye nzalıkları seçimıne un 
rın eline geçecegını, ,A.lmanyanm ı__ sabahtan itibaren vilayetin her tara- oldukl n halka gö terilmiş tekrar -
hem Macarlan, Lehlileri memnun l d kl fmda başlanmıştır. ntihap san ı n. panıp kilitlenmiş ve reylerin atılma • 
etmek. hem de Çekoslovakyayı bir-

11 
saat 8 de her mıntakanın belediye 

az daha küçültmek için Lehler ve sınn geçilmiştir. 
enciımcnleri tarafından merasimle 1 

Macarlarla meskun Çek 'topraklarl- Hnlk, intihabın ilk günü 
0 mnsı 

açılmıştır. ki h nın da bu devletlere iadesini istiye.. münasebetiyle rey sandı aı ına le n• 
Sandık bulunan her mıntakaya 

ceğini söylüyor. 1 k 1 · cu· ın go··stermı"ş 1"se de ilk defa tatbık birer bando onu muş ve merasıme 
Demek ki Çekoslovakya afağı yu İstiklal mar~iyle başl.ınnııştır. Bunu (Sonu 3 üncü sayfada) 

karı Nasrettin Hocanın ku,una dö. ===========.:.:==========-=-======== 
necek. 

Fıkra malumdur: Hani §U Hoca -
nm eline geçirdiği bir leyleğin bacak 
larmı ve gagasını adamakılh buda-

yıp: 

Hah! ftt~ fimJi kufa dön
dün l Demesi gibi zavallı Çekoslo
vakya da 'unun bunun hakkını 
verdikten sonra Hocanın ku,una 
dönmÜf olacak. Bacaklan ve gaga. 
sı kesilmİf bir leylek ya,ayamaz. 
Acah1' bu tasfiyelerden ıonra Çe
lı:o~J,. .. -• '"a müstakil bir devlet ola
rak Avrupa haritasında görünmek
te devam edecek mi? 

Bu sualimizin cevabını da vukuat 
verecektir. Hem de çok ıeçmeden .. 

A. C. 

Galatasaray Umumi 
Katibi İstifa Etti 

Hüsnü ile Şeref bugün Beşiktaş 
takımında yer alacaklar mı ? 

Duyduğumuza iÖre Galatasaray 
tir. Bu istifaya sebep olarak, takun 
da -;ıkan ihtilaf gö&tenlmekteclir. 

umumi katibi Adil Oğuz istifa etmİf. 
kaptanı ve sağaçıgı Necdetle aruın· 

(Sonu 7 nci sayfada) 
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Hamdi Cahil Adamdı 
Bu Adamın Mektepte Hafiyelik 

Ettiğini Bilirdim 
20-

.Bir v,ün biri i i tiyor diyerek be
ni goturdul r. Bir odada ehbbnyı 
a keri) den ~ tizlıa . ı Çengelköylil 
Hamdi efendi sh·il eıı.ı: ... e ile, gayet 
tabiı bir tavır ile hntırımı ordu. 
Hukunıele ve fehlkctimin rnUseb -
bibler ine liınet okudu. Sonra "c\·
de bir şey vnrı;n anahtarları ver 
de a,ırayım.1 , eledi. Bu adamın alı
lfıksız ve tnlehı:ı iken mektepte ha
fiyelik ettiğini biiirdim. Kendi<1ine 
hocalık etmiştim. Hastahanede pe 
\timde dolaş.ır ve iş gomleğimi giyip 
çıkaracnğım vakit hizmetçi gibi tu 
tarnk pek çok temellük ederdi. 
Mektepten çıkın sıM da yardım 
ettim; ~ünkO o kndar beyinsiz. ka
lbiliyetsiz, o kadar cahil idi ki bin 
sene mektepte dursa yine o idi. Son 
eımfa gelmiş ve hafiyeliği hasebi
le alaya gitme. i de o vakte göre 
muhal olduğundan yardım edip çı
kararak mektepten defetmek evla 
:idi. Mektepten çıkb'ktan 80nra da 
hazan evime gelir, elimi öper ve 
ıenin için cammı kurban ederimı 
derdi. Cemiyet lcyhinde ve bizim 
taraftarımız g çinirdi. Evime gel
mesinde teklifsizlik tavrı takınır 

ve yemek de yer idi. Benim kendi
sine teveccühüm olduğunu söyliye
rek ötede beride iftihar da eder 
idi. Ben ise onun mnhiyetini bildi
ğim halde ses çıkarmazdım. !{en • 
disine ziynretime gelmesinden 
memnuniyetimi söyleyip hanemde 
aşıl'ılacak hfç bir şey olmadığını, 
hafiyelerin her biri arayıp taradık 
larını, isterlerse bir daha arıyabi

lecek terini sbyleyip .anahtarları 

vermedim. 
nıııut: - cıuı,> cLı ıuıznsı - oır ta-
kım tezviratta bulundu. "Aman i-

darei ma lahat oiun un. Böyle bir 
feyler olursa bile rica ederim bana 
söylemeyin.,, dedim. Bu mclfınun 

ne gibi bir fikri hiyanet ve haba;:;et 
le geldi •ini .tahmin edemedim ama 
mahiyeti bence mah1m olduğundan 
e nayi taharriyatta bulunamamış 

evraık olduğu halde "her yer aran 
dı. İ ter:se hiikılmet bil" daha ıara. 
sın,. deyip anahtarları da verme -

dim. Bu benden ders görmüş a -
dam, benim bir ay daha fazla mah 
pus kalmama sebep olmuştur. 

Yeni odada yine çilemizi çek -
meğe devam ediyoruz. Biz bu o -
daya gelince yine tamirat da bizim 
'odaya geldi. Yine pi lik !. Ah. Ah 
Bu mahsus mu oluyor! Ben ne -
reye gidersem tamirat da oraya 

geliyor. Salim efen dinin muame
latı artık çekilmez bir hale gel -
mi ti. Bir gün binbaşı Kemal bey 
beni görmeğe ge1mi;ti. Bir odaya 
koydular, konuşuyorduk. Şikarı ü

zerine saldıran bir atmaca gibi ü
zerimize ko, tu. Bunun sebebi ne 
konu~hığumuzu birden yakalamak 

idi. Kendi i mOlazim olduğu hal
de binbaşıya adabı a keriye muci
bince selam \'ermeden sandalyeye 
çapı·az oturup ve ayak ayak üstü-

ne atıp barid bir tavırla "artık çok 
oldu •.. ,. dedi. Halbuki daha beş 
dakika olmamış idi. Kemal beyin 
yiizüne baktım. O nazik ve izzeti 
nefis sahibi aE'kerin benzi kül gibi 
oldu. 

Başımdan sıcak su dökülmüşe 
döndüm. Ne diyeyim l Benim yü -
zümden felfı.keti göze aldıran ve 

insaniyete hizmet eden bu zat böy
le na18yık itaba muhatap oluyor. 
Hem de o askerlik hissi ile meşbu 

zabite bir madun bu muameleyi 
yapıyordu. Hemen kalktı gitti. 

Artık pek canım sıkılıyordu. 

Zaten zindanda olmasam dünya 
bana zindan gibi geliyordu diye -

bir adım öniinde ve sağ tarafında 
konu. uyor ve yürüyorlar. Harbiye 
Nazırı üniforma mı hamil ve kılı
cı belinde, arkasındırn da bir nla~· 1 
y. verled ve maiyeti halkı kendı
lerini ta kip ediyol'. Şu itaat ve ter
biyei askeriyeye hayretler ettim .. 
~fülfızim Harbiye Nazırının !'a -
ğında ve öııünd , hem de eli kılı
cında. Perişan kıyafetimle odadan 
fırlndım. Nefer mümanaat etti ... 
Dinlededim, gitt:m. Kendisine "Bu 
ne haldir?,, dedim. "Bir masumu 
aylarca bilahüküm envaı eza için
de hapsetmek! Bir mebusa bu hal
leri reva görmek!,, Korkar gibi bir 
tavır aJıp "Mer.ak etme yakında 
bitecek. Ben işin tacili için kati e
mirler veı·dim. Üç dört gUn.,, dedi 
ve elimden kaçar gibi savuştu. 

Art1k bende gittikçe artan bir 
hiddet ve asabiyet vardı. Hüku
mete, dllnyaya, bUliln insanlara 
bir an linet okumaktan hali olma
yordum. Canımdan iyice bıkmı.ş
tım. Beni öldürseler en memnun o
lacağım şeydi. Dünyada hiç tbir e
melim, bir uzum kıalmamıştı. An
cak kavuşmak istediğim bir şey 
varsa o da ölüm idi. Salim efendi 
de arbk iyice fıravunlaşmıştı. Su
ratı fırtınalı bir deniz gibi dalga. 
lanmış, lköpilrmiiş bir zebaniye 
dönmüştb. 

Bir gece uyku içinde ı lanmak 
ta olcluğumu hi ederek kalktım .. 
Tufan gibi bir yağmur seller husu
le getirdi. Karyolamı iltica ettire
cek akmıyan bir köşe bulabildim. 
Tavandan sular şakır şakır akıyor 
ve senelerle yı~ılmış pislikleri, 
_ ,...._.., .. .._ ___ ,. _ -'J ,, - - · -·- - l r-,. • ...J,_ 

det içinde oda bir göle benzedi. E. 
ğer karyola olmasa yatak su i -
çindc kalacaıktı. Biraz ı lanmış o
lan yatağa naçar yine uznıp yat -
tım .. 

Sabah oldu. Suların temizlen -
mesini söyladim; aldıran olmadı. 
Sular kendi kendine tebehhür edip 
kuruyuncıya kadar iki üç gün siir
dil. Ben de göle yatmış bir man
dadan fark ız idim. Meskenim kun 
duz meskeni gibi u üstünde kurul. 
muştu; ben de kunduz gibi naçiz 
ve iptidat idim. 

.Artık Salim elendi evvelce gö
rilşUlğUm bir iki zaU.a da beni rö· 
rOstürmiyordu. Tazip etmek, sık • 
mak için elinden ne celirse yapıyor 
du. Dımafım ciddi mut.allaya mü
tehammil olmadığından Esat bey
den bazı divanlar, f.iir kitapları, 
edebt eserler istedim. Tıalep etti
ğim kitaplardan yalnız 1'1.ızuli ve 
Nedim divanlarına mü aade etti -
Jer. Diğer birkaç esere mü aade o
lunmadı. 

Salim efendi ile külahları de
ğiştirmiş, açıktan ıaçığa düşman
lığa başlamıştık. Apdesthaneye gi
der iken kendisine rastgelirsem 
tavrımla hakaret ediyordum. Öyle 

kibirli ve kendini dev aynasında 
görür bir .adam idi ki bu tavnma 
kızıyor, patlıyordu. Durmayor ken 

disine gayretli Salim ef cndi elka
bile itapamiz ve muhakıkirane mek 
tuplar yazıyor, gönderiyordum. 

Bana kendisi e asen Rıza efendi 
diye hitap ettiğinden ben de kendi 
sine Salim efendi hitabile baka -

retamiz bir iki cümle söylüyordum. 
Hırsından çaUıyordu. Efendi hita
bı bu şımarığa pek dokunuyordu .. 
Halbuki ben binbaşı idim. Kendi
si ise mülilzim idi. Bahusus o dü

rüst ibare okuyamıyacak kadar 
pek cahil olduğundan efendi sıfatı 
na bile layık değildi. Zaten bütün 
fikirleri, tavırları tulumbacı, kül
hanbeyivari idi. 

(Sonu Tar) 

ceğim. Bir arahk baktım ki kori - ------------
dorda gayri menus bir pabrdı var. FiRDEVS/NAME 
Kapımdan başımı ~1kardım. Har- Süreyya Saltuk'un bu eserinin 

biye Nazın ile bir alay zabitan do- devamını yarınki niisbamızda 
laşıyorlar. Salim elendi elini arka- yine bu sütunda bulacaksınız. 

, sına koymuş, Harbiye Nazırının --------------

l~ .. ~~~~~-.~ı İktısad Vekili 
Okuyucuları~ız . . •ı Mezunen-

lstimlake 1,680,000 O k İstanbula geldi 

Eminönü meydanı 

lira harcandı ' IYDr i!t tktısat Vekili Şakir Ke;,el>ir 

ı I 1 
dün sah1lh Ankaradan şehrimize 

Eminönii meydnnında_istim!ak BiR SENED R 
edilen binalara verilnıc'k üzeı·e ar- 1 PARASIN/ gelmi~. i tasyo:ıda lktı~at vekale-
ka arkaya 950, :ZGO. 380 biner lira f ALAM/YORMUŞ ı tine bağlı şelu·imizdeki clairel{'r 
'ki ceman y~kün,biı· milyo!1 b~şyüz f lzmirde Karantinada Yal- e.rkam tarafından karşı! nmıştır. 
altmış bin lırn Nafıa Vckaletınden f dıztepe aokaiında 22 n\lmara- f Vekil Erenkö:;ündeki evine gide
belecliye tarafındnn alınmış ve ~- f da Bay ufhıan Kırtan,, dan t rek dfü1ü i3!fralıntle g2!;-irrof~":r. 
hiplerine verilmiştir. Dün,. bele.dı- • aldıiımız mektupta fÖyle de· f \ Haftalık mezuniyetini gcçir
ye Eminönü hi>nının sahı~lerı?c t nilmektedir: • 1 mek üz~re sehl'imize gelen Şakir 
ve.rilmek. llzere bankadan yuz yır- t "Ayn'ı ıokakt0a. lıulu:ıl\n 16 t k 1 .. 

Ke~ı>lıir bu akşam.ki e ·s1n·e5 e ~u-
mı b!ıı ~ıra ~~ha alnu~tır. Ilı numaralı bir e\·ımı 937 yalı mar • kanıya donecektir. 

) enıcnnııın onOııe te-;n.d.Uf c- tında sattım. Bu sırada hu- • 
k t Ziraat Vekili de mezunen dAen Balıkpnzar~ adasıııda ı ı~ ı~- f ıuıi muhasebnin bir ıehvi ile f 

lak muamelelerı lnmamlanmı:;tn. f benden 37 lira 54 kuruf fazla • şehrimizde 
Ada, lıir aya kaclıır tamamen yı- f para alındı. Müracaatimle ya- ! Zi:oaat Vekili Faik Kurcloğlu hafta 
kılmış olacaktır. Malfılga~i ile Ye- • pılan tetkikat bu parayı lehime lık mezuniycJini geçirmek Uzcrc 
nicami kemeri aruı;mclakı adada • tahkik ettirerek noter taıdikli düıı sabah AııkP.nıt1an şehrimize 
bulunan bazı binnlnrın i timlakinc • bir senetle parayı lzmir huıuıi t gelmiştir. Ziraat Vekili yarın ak-
ait mahkeme ikararı heııUz çıkma- ! muhaaeb ... ıinden alacaı· ım bil- ı A k d.. kt" ... ,am n araya oncce ır. 

mı, tır. dirildi. Senedi yapıp ıönder-

MÜTEFERRiK . ' 

diğim halde henü:a paramı t 
f alamadım. Alakadarların na· • 

: 

:zarı dikkatini celbetmeni:ai di· t 
Sümer Bank umum lerim.,, f 

•• •• •• • YENİ SABAH: Okuyucumu- f 
muduru ! zun dikkate ~·yan olan bu • 

üç numaralı döl't :ıcnelik sana- mektubunu Maliye Vekaletinin f 
yj programı için tetkikler yapmak Dikkat nazarına arzeder ve iı- f 
üzcı·c Londraya giden Sümer Bank • tihkakının iadesini dileriz. t 
umum mildürU • rut·ullnh Silmet· .,.....,.~. •• •••• •• 

1 K T '1 SAJ~JŞ,.. EJ~.),. . . ~ -

İpekl\ çoraplar kalınlaştırılıyor 
Koton çorap encümeni yarın 

sanayi birliğinde lıir toplanh ya

pacakta·. İpekli kadın çorapları

nın kalınlaştmlma. ı için verilen 
kararların tatbıkrna devam edil-
mektedir. 

ANKARA RADYOSU 
2 Birinr.i te,rin t 938 Paı:ar ril 
Öğle ve akşam neşriyatı. tee,t 

be mahiyetinde olarak Yenı St 
yocla yapılacaktır. 

Öğle nefriyatı: et 
Saat 12,ao Alaturka plak ~

riyatı. 13 habcl'lcr, t:>,15 kaı 
pl~k neşriyatı 14 son 

lST ANBUL NEŞR1Y A 11 
Aktam nefrİ)·atı: d• 
Suat 18,30 İsla.;yon r.~J<kill • 

muh~elif lis~nlarla izahat, \'e ~ 
zik (dans plfıkları ile}, 19 f:ı.ıı/ ... 
(Skeç), 19,30 mlizik (lncesaz a 
Jı), 20 Riyaseti cümhur bando! 
(Şef lban Günçcr ic1orcsindc). )1 

1 - Frnr..,ız von Blom - :Mnl'S 
.A llzcit bcrcit 

2 - Chopin • Val'le Lente o-
3 - Beethoven - ÜU\'Crturc rr 

mctlıcc. ·~ 
4 - Alexandre Georges ~ Tı· 

- Boulba . ıı 
5 - Paul Vida! - Bnllet de 

Eurgonde. ~ bl' 
20,45 arapça söylev, 2Q,6:> r. 

herler, 21 mGzik (halk türküle ~ 
d ıf:l" Yakına gel yakına - Bahçe ı ~1 

- kaı-şıdan yar güle güle)• . ~11• 
Türk bestekarı Tanburi İshak rı 

· Tan bil dıasker, Mustafa Izzet, jf 
Cemal, Şevki, Yeni besteler: şer iı' 
Muhittin. 21,45 musahabe, ::_2 ~· 
zik (KüçUk orkestra) 1 22,40 )l• 

herler ve istasyon hakkında ~1~ıJ 
telif lisanlarla izahat ve tstık 

buglinlenlc fı1ehrimize dönec:kti~·· Cumhuriyet bay-
Harp sigortası prımı h J ki 

Encümen yal'ınki toplantısında marşı. ~ 
A vrupadan gclirtılmesi kararlaştı- ================== 
rıl:m mütehassıslar için bazı ka- M / Z AH düştü ramı azır ı arı 

Akdeniz ve Avrupa limanların 
da harp igorta ı primi yüzde 25 
santime inclirilnıişlir. Beynelmilel 
vaziyetin diizelmesi fazla prim a -
lınma ı tedbirini ortadan kaldır
mı\tır. Kabotajclaıı da ür prim 
kaldırılmıştır. -·-Etrüsk vapuru 

+ -

Dönüşte Radosa 
uğrayacak 

Deııiz Bank tnrnfından Alman 
i .... - 8 u}"Jn .. ınrlıı vnntırılıu ilk :)eferi
riik vapuru döntişte Uaclo a uğ

rıyacaktır. Gem;de bulunan De
niz Bank erkanı vapurun Radosta 1 
bulunduğu müddetten istifade ede 
rek ziyafet vereceklerdir. 

MAHKEMELERDE 
,•·. 

DENiZ KAZASJ 
MUHAKEMESi 

Geçen sene Çanakkale boğazı 
açıklarında vukua gelen ve "Ka
papino,, i:-imlL bir İtalyan \•apuru
nun batma iyle neticelenen deniz 
kaza ına ait olarak 2 inci ticaret 
mahkemesinde görülmekte olan 
davaya cHln de devam olunmuştur. 
Muhakemenin diinkü celsesinde; 
batan (Kapapino) vapuru açente
si vekilleri hanıulenin kıymetinin 

takdirini i!'!temişlerdir. Bunun için 
tliccarctan Bay Hayri, Suat Kara 
Osman ile Dcnizyolları materyal 
komisyonu reisi Bay Sadettinden 
mi\rekıkep ehil vukuf yapılmn:::ı ka 
rarlaşarak kıymetinin tesbiti için 
mahkeme 8 birinci teşrin cumarte
si saat (l O) a bırakılmışbr. 

Muallim Pertev beraet etti 
Samatynda 52 inci ilk mektep 

başmuallimi Pertevin; talebesin
den Recep isminde bırini başına 
cetvelle vurarak ölilmüne sebebi
yet verdiği iddia.siyle ağır cezada 
görillen muhRkemesJ dün netice
lenmiştir. 

Bu celsede okunan karara gö
re; bn muaJlim Pertevjn bu cürmii 
işlediği ·ahit olamıyarak kendisi
nin beraetine karar verilmiştir. 

Saidin katili 12 sene 
hapis ya taeak 

Ağu to>:un yirmi yedinci gOnü 
Tarlabaşmda; bir mildd~ttenberi 
yaşadığı karı ı ile evleneceği veh
miyle arkacla,larından Saidi öl
düren sebzevatçı l\Iaksut hakkın
da ağır ceza muhakemesinde yapıl 
maktu olan muhakeme bitmiştir. 
12 sene hapse mahkum edilmiş, 

yalnız hti1i ede kendisini tahrik 
görfıldilğünden cezanın 6 senesi 
indirilerek 12 sene hapse tenzil o
lunmuştur. 

Maksut ayrıca maktul Saidin 
veresesi ne "l 000., lira tazminat 
verecektir 

- ·-Maarif Vekaleti prog
ramı bildirdi 

Cumhuriyetin on beşinci yıh 
parlak surette te. it edilecektir. 
Maarif Vekaleti, mekteplerde ya
pılacak i,leri bilrlirmiştir. 

llk okullar hafta içinde der le. 
riııi cumhuriyete, AtaUink ve Türk 
inkılabına tahsis ecleccklerdir. ~hı 
allimlcl', derslerde talebeye Tiirk 
iııkıli'ihını tebarii~ ettirr~ceklrdir. 

Orta ve Liaelerde 
24 t~ rinicvvelden 2'1 tcşrini

evvelc kadar öğlı:ıden onra ders 

turxmi IH\y'atı aiiI~fıTacii'K',- 'ftlı~ 
inkılfıbı tcbariiz ettirilecektir. Kon 
feran !arda, AtattirkGn nutukların 
dan, Tilrk tarih kurumunun ne~
riyatından, birinci tarih kurulta. 
yının notlannda1ı, parti tarafından 
ne~rdilen eserlerden, Türk inkılabı 
derslerine ait notl:ll'(lan istifade e
dilecektir. 

BELEDİYEDE , . 

Müteahhit "çöpler mey
. danda kalacak,, diyor 

1 tanbul eöpleri denize dökül
mek üzere bir müteahhide 33 bin 
liraya vcrilmi.,tir. Müteahhit. 
bundlln sonra beiediyeye müraca
atte bulunmuş, her gün sokaklar
dan toplanan çöplerin çoğalmış 

olduğunu, bu yüzden ma:mı!a gir
diğini, zal'ar ettiğini anlatmıştır. 

Fakat daimi encümen, müteahhi
din müracaatini mukanle şartla -
rına aykırı bulmuş, talebini reddet 
mişti. l\Iiiteahhit yeniden bir mli
racnatte daha bıılunmu:;;tur. Bu 
milracaatte her gün zarar etmekte 
olduğunu, bir müddet daha bu şe
kilde devam ettiği takdirde ifla 
edip işleri yiizfüıtü bırakacağını. 
şehrin çöpleri dbkiilmiyerek mey
danda kalacağını bildirmi~, keyfi. 
yetin bir kere de belediye tarafın
dan tetkik edilerek hiikiim veril
me~ini i tcmiştir. Müteahhidin mil 
racaati tetkik edilmektedir. 

Baldan zehirlendi 
Balatta Çorbacıçe,mc okağın. 

da 9 numaralı evde oturan Raşit 

oğlu Mahmut, memleketten hediye 
olarak gönderilen balı y diktn 
sonra zehirlenme alametleri gös
ternıeğc başlamı~, tedavi edilmek 
Ozere Balat mu evi ha tahauesine 
kaldırılmıştır. 

Rakı vermzvince kinp d6'cmiif 
Ortaköyd oturan Cemal Ork

mez namında bir adam dün fev -
kalade sarhoş bir vaziyette Bey -
oğlunda Ambasadör barına gide
rek içki i temiştir ! .. 

Kendisine bu halde müskirat 
verilmiyeceği bildirilince beriki 
kızmış ve ma:-a üzerinde bulunan 
bardakları kırmıya başladığından 

yakalanmıştır 

rarlar verecektir. Bu arada çorap 
koope:ratifi kurulması meselesi de 
mevzuu bahsolacaktır. -·-
Sigara paketleri 
İçinde ecnebi maddeler 

varmış 

Son zamanlarda bazı sigara 
pahtleri içinden birçok ecnebi 
nıacldelcrin çıktığı hakkında şika
yetler ynpılmnktadır. Bilhassa 8,5 
luklnrın ek erisi sigara kağıdı ye
rine muşambn gibi kalın kağıtlara 
....arılJ ojıl uii:u göriild ilğü ve diğer 
l•.rKt! c.ıe ·ue uc ııııını Ve lCUA AV-

kutu bazı ecnebi' ına'dcleler bulun
duğu öylenilmiştir. 

inhisarlar Vekaleti bu müra
snaUeri dikkat nazarına alarak 
sıkı tahkikat yapmaktadır. 

. . P . LİSTE , :::.:.:: 

Kafayı çekmiş c r \:ınt: ığa 
başlamış 

Calatacla şüpheli bir yaziyette 
dolaşmakta olan yersiz yurtsuz ta
kımından Osmanın üzerinde bir 
miktar e rar bulunmuştur. 

Gene sarhoş bir halde öte.ı.·e 
beriye sarkıntılık eden Mehmet is
minde bir berberin cplerinde de 6 
gram esrar yakalanmıştır. 

Boş ntıyormoş amma dolu imiş 
Trl:ı başııı da Fındık sokağında 

2 numaralı evin sal1ibi 16 yaşında 
kunduracı "Jozef., ile ayni evde 
kiracı olarak oturan 16 yaşında 
"Tariko,, diin akşam yemekten son 
ra, sinemalarda olduğu gibi (hır-

ız - polis) oynamağa karar ver
mi lerdir. 

Bu suretle hafiye rolünü Jozef, 
hır ız roHinü de 'fariko almış \'e 
bir de ·ilfth tedarik edilince oyun 
ba .,lanu~tır. 

Bir aralık J ozef, Tasikoyu ya-
kalayınca silahı ü4erine çevirmiş: 

- Da\'ranma yoksa yak:ırım ... 
Demiştir. 

Rol icalıı Ta iko Jozefin iizeri
ne atılmak isteyince Jozef boş zan 
nettiği s:Jahm tetiğini çekmiştfr ... 
Çıkan kurşun Tacikonun sağ gö
zünün altından çıkarak onu kan

lar içiııde yere :ruvarlamıştır. 
Korkudan Jozefin dn dili tutul 

muş. ~ilah esine ko anlar yarahyı 
hu tahaııeye, çocuğu da karakola 
götiirın lışlerdir. 

Çocukta kunduracı bıçaiının 
ne işi varmış 

Sıra. ervilerde Altın iğne apart 
nıaıııııda oturan 10 yaşlannda Bor-

komla ayııi semtte oturan 12 ya. 

şında idris arasında bir oyun yü -
zilnden çıkan !kavgada, Torkom, 

arkadaşım bir kunduracı bıçağile 

kolundan yaralamış, yaralı tedavi 
altına alınmış, Torkoın yakalana
rak tahkikata başlanmıştır. 

Antikacı : 
- İşte size kıymetli bİ' 

mektup. Napolyon bunu ö!dDIE" 
ten bir haf ta sonra yazm~ 

FIKRA 
Bektaşi Fdsefesi if' 

Fakir bir Bdta~i dervişi Kah 
0 

sokaklarında. aç biilaç dolatıırkeP .,ı 
tarihte Mısır Hidivi olan ~~,.ıi' 
Mehmet Ali Pa,anın bir süvarı e 
çavuşuna raatlar. .; 

Emir çavuım, altın kılaptanlı r1' 
' r·rt· 

tc.ş.em elbisesi ~inde. hem atını 00 

nala aiirer, he.m de pürazamet: !at' 
- Savulun! Mehmet Ali P~P ıt' 

lu i{eliyor, yol nrin 1 Diye. nara:>'1 

aarmı~ ~ 

Bcktafİ önüne rastgelen halkı ç 
yavrusu Kibi daiıtan mağrur ça""': 
bakmış. balc.n11ıı da ellerini seın9>' 
kaldırıp: . !ili 

- Hey Yarabbi! ••. Demiş. Bır 't 
kendiı>i de senin kulun olıın Mchfil~ 
Ali Paşanın kulunl\ bak, bir de se!lİ" 
öz kulun olan benim halime~ 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ~ll,. 
}ardır: 

İstanbul cihetiııdekiler: 
fil' Aksaravda (Pertev), ,Ale ..a 

- tı.r darda (Eşref Ne~et), Bayaıı 

(Cemil}, Samatyada (Teofilo::~ 
Eıninönüııde (Ilü$eyin Hüsnü), de 
yüpte (Hikmet Atlamaz). Fenc: 
(Vitali), Schreminiııde (IIanıd )ı . ~·· Şehzadebaşında (Üniversite), 
ragümriikte (Fuat), Küçilkpaz~~ 
da (Huliisi), Bnkırköyilnde (l\fe 
kez), 

Beyoğlu cihetindekiler: 
1 tiklat cddesinde (Kanzul<)ı 

Dairede (Güneş), Topçuı~rd: 
(Sporidis), Taksimde (Nizan:t e 
tin). Tarlaba.şmch. (Nihat). şi,tıd 
(Halk), Beşiktaşta (Süleyman ~ 
u.}. 

Üskildart Kadıköy ve Adal81' 

da: 
de (Osmlı\n). Kadık~yde (BiiYö1' 

tLkiiduda (lttihat.l, Sarıyer· 
üçler), BUyUkadada (Şirı;;,::i) • .J1&>'' 
beli de (Tanaş). 



a-
a 

. Ankara, l (A A.) - Çocuk e-
81rgeme km umu genci merkezi tn 

cdiJmiştir. 

rafıudan lG-~J-93' tnritıiuden ı -
l 0-938 tarih:ne k dar son on be.~ 
gu11 zarfmda 14": çocuğa yardım 
edi Jm i. tir. 

Bunlal"Clan !1:1 çocuk ve anne 
genel merkezin poli'{lin'iklerinde 
bakıl mı . 'e tedavi edilmi, tir. 

Dl!. b kını eliinde de 21 ço-
cuğuıı dl leı·i bnkıimış ve teda\i 

629 çocuk ve anne genel mer
kezin banyoları•ıdaıı istifade et
nıistir. 

Sut damla ındun her gun 12G 
çocuga üt vcı-ilmi.. ve ı 5 gündP 

yeküıı olarak 9VG kilo bedava siil 
d~7ğıtılmıştır. 

Genel merkeze yardım için 
b S\ uran 44 yok?ıul yanuya para 
Y rdımı yapılmıştır. 

Japonya dünyaya\1 Fransız par lamen. 
meydan okuyor tosu taplanıyor 

Tok~o. 1 (A.A.) - Yan re:- Par· l (AA) F 
nıi mahafildc bey.an olunuyor ki, Jament~ ' 

1 
· · ~ ransı1z_pdar J POn} ny.a kaı· ı ahcr d vletler ta toplannc uk a ı guhı~uk _ saa~ t>t e 

a ve u umetın <!n er-
rafındnn lıerhanS,ıi bir nk iyonun 
tatbi~i, dcrhni o devletlere karı:ı 
ilitı sız harbl intaç edecektir. ' 

Arablar bir köprüyü 
dinamitlediler 

l\11du , \ (A.A.) - 'Kudüs ile 
Lidd:ı ara ınnaki biıvtik demir\"o
lu kopru ii Arap çct~leri tarafm
dan din.tmitle atılmıstır. Şimali Y.'!
i tinde birçok telgraf \e telefon 
h Uarı d kc ilmi tir. 

i ski ve yeni banknotların tebdili 
Ank.n·a, l (A.A.) - 'fürJd,•e 

cu1n'hu1n~t merk z bankasından·: 
B nk mızın 15 ikinci te riıı 19:::7 
iarihırıden itibaren tedavüle çıkar 
tncıyu başladıgı yl'ni harfli bank
notlardan ilkt <ırin rnas tarihine 
k.t<lnr: 

Beş liralıklnrdan 31.595.615 
On 

" " ı 7.202.690 
Elli 

" ,, 2l.QG1.200I 
Yu1. 

" " 19.231.!>00 
89.0!)l .405 

maıı sek en dokur, milvon 
dok an bir bin dört yür, bc.ş İıra 
tedavı.ı lc cıknntmı.~ \'e mukabilin

de e ki harfli baııknotlnrdan ayni 
miktar ~·ani ek "il dokuz mil) on 
dok an bir bin dort ) üz beş lira 
tedm•uldrn lmlclırılnııştır. 

Filistin hadisek rine ait 
bir istatistik 

Kudü, l (A.A.) - Filistin ha
d i t'lerincl 1 temmuzdan eyHil ni-

hayetine ktıdnrki olen ve Yarala -
ı aııların tatistıği nc~rcdilmi tir. 

Bu lali ... üge gore. sekiz yüz 
vtuz altı ki i olmil • 926 ki i de .ra-

raJanmı .tw. Ölenlerin 640 1 Arap, 

ilGO şı ~ahudi, 2 zi İngiliz ve eki
zi bitar.lftır. Y ralananların da 
47G ı Anıp, 37G sı yahudi, 74 il 
İngiliz ve ikisi bitaraftır. 
İtaiyada öldüriicü yağmurlar 

Roııı~. 1 (A.A.) - Dün Napo
li lıôlge:iine yag n şiddetli yağ
murlur mühim hasarlara sebep ol
mu t:ur. On bir öli.i ve birçok raralı 
\'ardır. 

Alman İktısat Nazın görüştü 
Belgrat, 1 (A.A.) - Alman e

konomi naz1rı Funk, buglin başve
kil StoJ adiıım. iç ile bir sa t kadar 
goru\mu,hir. 

l<onu ma ,iki memleketi ala
kadar cclcıı bUtun ekonomik me e
leler üzerinde cereyan ~tmiştir. 

Edirnede 
Sonbahar at yarıştan 

bugün başbyor 
Edirnede Yan~ \'e Islah Encii

meni namıııa yapılacak -0lan son

bahar at y.an, lanna ~arın Kışla
lnr m ydanınd ki yarış yerinde 
bn lnıınca"kt..ır. 

Yur~lar beş kategoriye ayrıl
oı olup birincisi Trakyada yeti~
miş iiç ya ıııdaki ynnm ve halis 

kan Arap hayYanlanna; ikincisi 

! hiç koşu kazanmamış dort ve daha 
yukarı yaştaki yarım ve halis kan 

Arap ha~ .. ·anlarına, uçüncüsü dört 

ve daha ) uk rı yaştaki yanın ve 
halis Arap hayvanlarına, dördün-

cb de anglo Ar: p taylara, b8.'lin
ci i de atlı ubaylara mahsus ma
nialı ko~u olnca'ktar. 

na ) oııal \'aziyet hakkında'ki iza

ha.tını dinliyccektıı·. Hükumet, ge
rd, mebu an mecli iııde gerekse 

Ayanda bu mesele hakkında umu
mi m •;akere)•i kabul edecektir. 

ispanyada 
Cephelerde sükunet var 
Salnmanka, 1 (A.A.) - Dün

kii re..'imi tebliğ: 
Cephelerde kavda de~er yeııi 

bir ,.ey olmamıştır. 

F:rankonnn devlet reisi in tiha
bının ikinci yıldönümü 
Burgo~, 1 (A.A.) - General 

:F'rankonun doğtf uğu şehir olan 
"El Fcrol,, e bundan böyle "ElFer

rol det Candillo,, ismi verilecek-

tir. Mallımdur ki, general Fr.aııko-

nun Cauclillo "devlet reisi~ olarak 
intihalmıın ikinci yıl dönümüdür. 

Şayanı dikkat görüşmeler 
Varşo\·a, 1 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Beck, Alnıaııya, İtalya, İn
giltere. Frnnsa, Amerika, Roman
~.a ve l\lacaristaıı elçilerini kabul 
etmı .nr. 

Bir hava Transatlantiği 
kaybediyor 

Berlin, 1 (A.A.) - Bathur:=;te 
gitmek üzere Natalden hareket e
den "Do 80,, markalı transatlan -

tik tayyarenin kaybolduğu Luft -
han~a tarafından bildirilmektedir. 

Derhal .nral$hrmalara başlan -
mı , tır. 

Birbuçuk milyar marklık 
istikraz bulundu 

Berlin, 1 (A.A.) - Hükumetin 
yaptırmakta olduğu büyük nafıa 

i. leri için 1938 senesi istikrazının 

üçuncti tertibi olmak üzere yüzde 
dört buçuk faizli ve ikramiyeli ~ir 

buçuk milyar marklık hazine bono 
ları çıkarılmıştır. 

Macaristanın yeni 
Erkinıharbiyc R~isı 

Budnpeşte, 1 (A.A.) - Bugün 
istifa eden genel kurmay reisi ge-

neral Fricherin yerine birkaç se -

nedir mutekait bulunan general 

Heinrich Verth tayin edilmi~ tir. 
Macar Erkanıharbiye Reisi 

istifa etti 
Budapeşte, 1 (A.A.) - l\Iacar 

ordu u erkuıııharlıiyc reisi general 

Loui Kere ztes - Fischer rahatsız

lığı hasebile tekaüde sevkini iste
miştir. 

İzmir de 
İki su kaynağı daha bulundu~ 

İzmir, 1 (Hu usı) - Balçuva

da Ağamemnun ılıca su ıkaynakla

rına yakın bir yerde daha 2 sıcak 

u kaynağı ke.,folunmuştur. 

Bu sular tahlil ettirilecektir. 

Araştırmalarda milattan evvele 

ait bazı bina enkazına da tesadüf 

olunmuştur. 

Bundan, or.ada milattan evvel 

bazı binalar, h amam la r bulunduiu 
anlaşılmaktadır. 

Yeni suların şifa hassalan an
laşındıktan sonra bunlar da kaplı-

ca .sulı:ırına ilave olunacak ve bir 

.mlktarJ Heride ''İncir alhı nda 
yapılaca}c üy'"k otele , .oıle-

cektir. _ -

TENi SABAR 

(Baş tarafı 1 inci ı:nyfada) 
runıağa se\ kcdcccği tayin oluna
bilir mi? 

y 
Bunları biz a11cak me,·cu t dl'vlct 

}erin ns irdidc i\ a:.etler i hakkında 1 
tarihin 'ercligi malumnttaıı ı stırl

ıaı edebiliriz. 1 llJİltcı·e denizlere 1 
hakimiyeti eı;nclcıı bırakamaz. • • • • • • ı 
Çünkü bu onun için. bagfüıkti dün Geç kalınan bu ışın bıran evvel halledılmesı ve fakır 
ya vaziyetine '\'C mİHet1er ar.ı 1 gençlerin perişan Olmaktan kurtarılması lazımdır. 
müna ebetlere göre, bir hayat Ye 
memat mesele idir. Farzede lim ki Yazan : Murad SERTGGLU 

Almanya, İngiltere ile yaptığı !';On l Bir lıafJa sonra, ynni 7 ilkte~rİTı- binaenaleyh çalışabilmek için daha 
bahri anlaşmayı tecdi t etmiyerck de Üniversite açılıyor. Memleketin çok znmann ve maddi imkanlara 
büyük bir donanma yapmuğa te- 1 dört bucağından feyz almak için İs- muhtaç olduklau Üniversıteye geçtik 
şcbbfüı etsin ve bahri in ki ::ı.fını 1 1 k ki '- .. lerı" z~n1an ı,abalar ı"htıvarlar. · • tan >u a o~ıın yurt çocu arının uu- .. r, ,, 
İngiltereyi tehdit edecek derece- yük bir kısmı rl ha timdiden şehrimi Bıııa,.ııaleyh oğuilarına mulıtııç ol 
de ileri vardırsın: İkinci Vilhelm ze gelmiş hulunu).,ırlar. duldan imkanları temin edebilmeleri , 
zamamncla oldugwu gibi. İııgı"ltere j 

J ler sene, Üni\"er5lte ile birlikte bü çok 7.orla~ır. Kazançları yavaf yavaşı 
buııa müs;ımııha edebilir mi? Böy- ı 

yük bir >·ara açılıyor: Fakir Üniver- azalır. flunun neticesi olarak oğulla-
le bir ihtilfıfın sulh yolile ha11iııe / 
bir çare olur mu? siıe talr.b<'stniıı vaziyeti. Bunlar hak rın da artık bir ı;eyler k .znnarnk aile 

Almanyaııın Meuse ve Escaut kında gazetelerde o kadar yazılar bütçesine yardım edebilmesi, hiç ol- j 
nehirleri ağızlarını birle..c:mlCk is- yazıldı, o kadar röportajlar yapıldı maz!a kendi masrafının karşılığını te 1 
ter gibi bir hare keti 1 ngilizleri be- ki, nruk onlnrı, onların geçirdikleri min edebilmesi lazımdır. Ve bu lü. 
hemehal müdahııleye se\·keder. acıklı hnyatı öğrenmeyen kalmadı. zum ~ddetini her sene dnha fazln l 
Her milletin kendisine gore haya- Uzak yerlerden biraz daha öğren - gösterir. ı 
ti addettiği bazı meseleler vardır mek. yurda bir z daha faydalı bir Üstelik delikanlı bi.iyümüştür. Ar-
ki onlara dokunulma ına taham- eleman olabılmek azmiyle gelen, ni- tık iyi bir kıyafetle gezmesi, gençlik 1 
mül etmez. .L Ta. ıl ki bu tesviye 1 ce zavatlılar vardır ki. burada ailele- denil<"n• ha.} atta insana ancak bu 
edilen Çekoslovakya mesele,indel rının varlarını, yoklarını feda defa y:ır ol n \•efas.u:dan ıız da olsa 
Südetin Almanyaya ilhakına İn-ı ederek gönderebildikleri sefil b ir pa bir nebze idim nlnbılmek için eğlen
giltere hiç mii aade etmeseydi, AI- rn ile geçinebilmek için akıl ve ha- mesi li'tzımdır. Ve bütun bu feyler 
manya kendisini kafi derecede yalc gelmiyen fedakarlıkl arı eöze par ya mütevakkıftır. 
kuvvetli gorüyorı;;a, arada harıı ÇI- alırla r. Bütün bunlardan cloğan maddi 

1 kardı. 

Demek oluyor ki AJman~·.a ile 
İngiltere birbirlerine ebedi do. tluk 
vaadederlcrkcn, bu 'esi kaya derci 
ııe imkan olmayacak bazı ,artlara 
riayet etme} i de zımnen deruhte 
etmişler ve bunlnrı düşünüp he
sap etmişlerdir. C:iinkü başka tür
lü arada bir clo:.tluk hüküm siir
mesine imkiın yoktur. İngiltere 

Almnnyaııııı can damarına ba ma 
yacak. Almanya da Jngillereyi 
hassas noktalarından varnlamava-. . 
caklardır. Bunların neler oldukları 
m da iki taraf bilirler ve takdir 
ederler. 

Bu vasati noktaların harıcinde
ki teferruat bakımından meselele
ri miızakere J. olile sulhan hallet
meğe imkan bulunacağı şüphesiz-

Bunların arasında. rutubetli med-1 tazyik, çok defa nihayet bir gün o 
rese kö!'clerinde. yüz paralık bir İspcr genci yübek tahsil çemberinden fır

merct mwnunun isli ı'ıcı altında der lntıp atar. Böylelikle cemiyet. hava 
se ça lı~ağa çabalıyan. bir Ö\·İin ye- tının "onuna kadar bedbaht ve ken 
mes;i d örd r. bölüp, dört gün idare disine idi kün olacak bir 'atand:ış 
eden genç çocuklar vardır. kazanıı. 

Bu tahammül edilmez acıklı haya Hükumetin de bu noktaları dü ün 
ta, esasen ç.ok defa onların körpe 

vücutları da dayanamaz. Mumun sa
n ı~ığı altında çalıta çalı~a onlu da 

s:ırnnp erirler. Bunun sonu ya men 
hus bir hastalıktır, yahut ta tahsil ini 

yarıda bırak ıp geri dönmektir. 
Üniversitedeki istntistikleri tetkik 

edecek olursak, nydolunan talebe 
ile mezun olan talebe ara~ında mu
anam bir fark mevcut olduğunu der 
hal görebiliriz. 

o .. t 

diığü ve e"•vdemirde fokir dışarlıklı 

Ünivl"r.ıitclileri himayr. etmek maksa 
diyle l"urtlnr tesis etmek fikrinde 
bulunduğ1ı görülüyor. Bu karar, şüp-

he yok ki çok yerimle diişiinülmüş

tür. Bu say<'de vatan, kendisine ebe. 

diyen minnettar kalacak sayısız kıy

metli demanlar kazanacaktır. 

Yalnız temne etmek ve üzerinde 

durmak istedığim bir nokta var. Bu 

işte geç kalınmı tır, Fakir Ünivr,.,.i
........ . c: " " 11 y c."ro ıın eaııecegı. nere-

)aşmasını böyle bir takyit da- sında, i~te bu zavallı gençler de mü- lerdc ve kaçar kişilik yı.:rtlar tesis 

ire inde anlamak ve kabul etmek hiın bir yer tutmaktadırlar. edileceği Üniversiteler tatıl edilir e. 
lftzımdır. Buna rağmen, bu yine Üstelik memleket te bu yüksek tah dilmez dü ünülecek ve bütün bir yaz 
mühim bir \akındır ve bütün be- silini ;>arıda bırnlı:~a mecbur olan mevsiminde bu haZJrlıkl:ır ikmal edi
şeriyet hesabına memnuniyetle gençleri kaybetmiş olmaktadır. Zira lecekti. Eyliıl sonunda latıınbula ge
kaydcdilmeğc Jariktir. Çünkü Al- yukanda da dediğim gibi bir kL1ını 

İ len fakir bir dışarlıklı genç, gayri 

:.· f L f -·• • • - - · · _ .. ,. 

Sayfa : 3 

PAZARLIKSIZ 
SATIŞ 

Diın bır nrkad ış Lan .} cııi ta 1 ıl: 
me\ kiınc giren p z rlık .. ız sntı;ı kanıı 
nunu öğdü: 

- Meğer bl"nİ :ır· k d r alda•ıy or 
larnıış da farkında olmı.} ormu tJm. 

Mesela şimdiye k dar k ç defa ayak 

bbı almak için biı dukkfina girı~ı. -
sem, hiç bir 1'-akıt b na S<"kiz Ii:adnn 
aşağıya fıyat teklii ctmcd:leı. H:ılbıı 

ki bakıyorum, imdi vitrinlc•dpkı fı

yatlar dört ile altı arasında .. GomlC"k 
çilerdc, kuma~çılarda ''" di~er esnnf 
taki fi:ı ati r dn böyle. 

Vııkıll çok zamanlar bC"nden on li. 
ta İsledikleri bir malı p ZRrlıkla br 
lirn;ı, a aldığım vaki olmuçl:.ı:-. Fakat 
benci! o mnlın değerı yi:ı .. on lirn i
di. Şimdi yeni k mın. mnilann hnki 
ki değerl .. rini de ort .} a koymu~ bu 
lunuyor. Binııcnalc~ h İnS1\n vitrinler
de mütev zi rak mları gördükçe san 
ki her şey birdenbire ucuzlamı gibi 
tntlı bir hisst" k::ıpılı.} or 

Arkadaşımın oylediklerinc dikk:>t 
ettim. V <' kcndi!linr. hak \"erdim. Hn 
kikaten gözüme çarpnn rftkamıa.·, zih 
nimdc mevcut olan tahmini raknnı _ 
lnrdnn en aşağı yüzde yırmi daha dii 
~ük. 

Muhakkak ki yeni kanun, h. lkı nl 
duğu kadıır esnafı da nırmnun bır k 
mıştır. Diin düklciuılnrda büyük bir 
kalabalık vardı. Vakıa hunu bir neb
ze ay ba~ı olm ının dn tesiri yok 
dei;ildir. Fakat yeni kanunun el .. hal 
ka Öteberi almak için büyük cesaret 
verdıği muhakkaktır. 

Çünkü bn:::ı şcyleı vnrdır ki or.1arı 
sadece vitrind: görür, br.ğendı rönıi:.o . 
nlmak istediğimiz halde fiyatınııı , ük 
sek olmasından endi e <'derek diikka 
ne giı ınck cesaretini bulamaz. arzu. 
muzdan vazgeçerdik. Şimdi ayni &e

yin üzerine yapı~n bir etiket. ıım~l
mayacnk kadar muteva7.i lıir raknmı 
gösterince insan tabiati) le rliikkana 
girerek onu alıyor. 

yuP· }a)'"'d1frdtlncıan bıri de ~en biler 
de uyandıracağı gi.ızel tc~irdir. Cün· 
kü bir çok Avrupa memlcketlcrinde, 
çckis" r.eki e p zarlık etmek gerilık 
h:ıttn bir nevi ahhiksızlık hıle telakki 
edilir. 

Murad Scr1oı?lu 

Murat SERTOGLU manya ile ngilwre arasındaki uz- hnstalanmııkta \"e cemi:> et~ fayda te· 
l aşmamn münferit kalmayacağı sıhhi han udahırında, medrese köşe. ======:..: 

min edecek yerde, Ü!ltelik ondan yar Beled• • • l..11\'\'elle ümit edilebilir. Kendisi lerinde bıırınactık bir köşe aramağa ıye SeÇlffil 
d ım dilenen bir tufeyli olmaktadır. 

için A lsace - Lorrnine meselesi ol- ihtiyaç duymadan doğrudan doğru- d •• b 1 d 
v ~ d F k Diğer kısmında da tahsilini taın,.mla Ull aş a l madıgını ilan e en, ransayn ar- ya yurda müracaat edebilecekti. Ya· 

d '""·I k b 1 d•w · · ·· t r Al yamamaktan mütevellit bir yeis, ha 
şı O:>L U. ese ıgım go e en - pı)manıı~ ve geç kalınmı~ bir itı Üze· (Bn.f tarAfı 1 İnci sayfada) 
maın.·anın Fraıı ·ava da dost bir el yat irin muhtaç oldukları fevk ve e- ı lf b ·1c ı "' ... rinde fazla durmanın hiç bir faydası 0 unan a ıı ctı !lırıı i e soyadı c .. a 
uzatmama ı için mühim bir sebep nerjinin yiizde doksanını kırmakta - ·· · t"h d f J • d k" k 
kalmamıştır deı1ı·lebilir. Bu anlas- yoktur. Hıç olmazsa bari şimdiden sına gore ın 1 ap r. ter enn e ı ·o 

· dır. loy !ıklar yüzünden herke!! reyini isti-
m av. a italyavı da almak kabil olur alakadar makamlann sürntle hareke 

• .ı Eııas itibariyle bu gençlerin büyük mal etmiş \ e dnğılmıstır. 
sa Avrupada • ulh taraftarı büyiık te geçmesini ve Üniverııiteler açılın-

bir kısmı, ilim için hayatlarına "'ann j Hazırlannn bu dcf tl"rlerde sov d ı-
bir kütle te~ ekkül etmiş demektir. caya kadar her ~eylerini feda etmeği 

1 

caya kadar yurtlar tesis itini süratle nı bulanlar ellerindeki nüfus cüzdım 
Doğru u ar.anırsa, böyle umu- h il · · b ki" 

göze almış, 7.eki ve kabiliyetli kimııe a dmesını e ıyoru7.. lan olduğu haldf" s ndık basına ... eJ. 
mi bir iLilaf ile dünyanın bir cen- ... 
net haline girebilmesi bizim aklımı !erdir. Binaenaleyh bu bakımdan zi- Bu yurt masrafının ne.!!ıl kar•ılana mekte "e reylerini istim I ett;klrrini 

'-'an daha büyük olmaktadır. bileceği ve bilhaıısn aıle•ine bakma- isbat için nufus rüzdanlorını ını"ı" hu""r-zn sığmıyor. Siya etin ve diploma- J 

. . ı. '-'ı'"ıkse'- tahıı"ılini "'arıda bırakan ğa mecbur olan fakir Ünivcrsitdi!e- letnı<"ktedirler. Sandık baı:laı·ında da .sınııı ı..ougiiııkii vaziyeti, dünyanın 1 .. " T 

bugiinkü zihniyeti böyle bir şeyi gençlerin bir kısmı d a ailelerine bak rin tahsillerini tıımamlayıtbilmelcrini ha ziyade kndınların toplandığı ı:?Ö· 
emri vaki haline sokmağa mani- mağa mecbur olanlardır. Oğullar li- temin için ne yapmak lüzıın gelece- rülınektedir. 

dir. Hala ortada çarpışan birçok seyi bitirip de asıl ilim yapacaklan. ğini de yarın anlatacağım. Dün rey sandığı bulunan mıııta _ 
hırfficahla~ hodkimlıklar va~ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- kalardan Bl"yoilundakindc itfuı e 

Büyük devlet adamları bunları KARİKATÜR bandosu, Beşiktn ta Şchir bandosu, 
bugün için itidal ve basiret çerçe- < Üıki:d rdn da Halkevi b ndolan ve 
veleri içine alabilirlerse vazifele- _ diğer ikazalnrdn dn mahalli halkevle-
ı·ini ifa etmiş olurlar. Tekamüliin t - ri bnndolnrı bulunuyordu. 
yürüyiişiinü serbest bırakalım ve .. _ .ef ~ehir baştan ba~a banaklarla do-
ideale muvasalatı istikbalden bek- ~ ,,,..- llnnmış. gerek kar ı:e gerek deniz 
liyelim. Bunu yapabilirsek ıldifidir. vnsaiti ile resmi dev •ir bu donanma 

Hüaeyin Cahid YALÇIN ya iştirak etmi !erdir. Geceleyin de 

Bir Amerikan hava rekoru tenvırat ynpılınıştır. 
kırıldı Bugünden itıbaren knza ml"rkez), 

rinden alınacak olan sandıklar biiti.irı Etamps, l (A.A.) - Tıayyare-
nahiyelerde de doln!!tırılarak halkın ci Arnou, yüz kilometrelik dünya 
reyleri alınacaktır. sürat rekorunu klrmıştır. Altı !bu-

çuk Ha dokuz litreliklere mahsus Şehrimizdeki 111eçim sekiz glın dt":· 
olan bu rekoru 372 kilometre 979 vam edecek ve birinciteşrinin sekızin 
metre süratle kırmıştır. ci günü ııktnmı nihayet bulanık san 

Bundan evvelki rekor, geçen dıklar mühürlenip kaldırılacaktır. 
hazirandanberi Amerikalı tayya _ Ayın onuna kadar da ta!lnif ı.•c 
reci Mac Arture ait bulunuyordu. rey sa}ınıı işleri nihayet bunlrak ay· 
fık pancar nakonu merasimle ni gün nk~anıı intih bat ne•ıceı;i belli 

olacaktır. 
Uşağa gönderildi 

Uşak, 1 (A.A.) - Şehrimiz 
şeker fabrikası bu ayın beşinde 
:mutad knmpm1yasına başlıyacak

tır. Bugün, pancar mmtakası bu -
lunan Bany nahiyesinde bu mak -
satla bütün nahiye ve civ.ar köy
ler halkının iştira kile 1bir tören ya
pılmış ve ilk pancar vagonu öu tö
r enle Uşa~a gitmişti~. 

fl • 

Ne aç gözlü evladsın? Varımı yoğumu 
aa ıarf ettim. hala benden para istiyorsun. 

., 

sa-

- ·-fzmirde üzüm ve incir satışı 

İzmir, 1 ( A. \ ) • Bu lu.ft a 
borsada, altı 1• ·' kurn:;tan on ye 
di kuru ş<ı. ),a r il" bir bin dok uz 
yüz s~ksen iki ç u 1 üziıın \ e yedi 
ı.uruştan on altı buçuk kuru a ka 
dar on yedi bin dört ÇU\ al incir ::ıa

hlmıştır. 



ilki Diyo!!i · · \; : 
Kabahat yalnız ı 

esnafta mı? 
Biraz insaflı olalım, pazarlık 

meselesinde biltün k.abahat yalnız 
.esnafta <lcğilclir; açı:kgözlülük, 
beceriklilik etmek istiyen bir ta
kım kimseleı· de, dalavereci esnaf 
kadar, bu kötii teamülün yerleş
mesine sebep olmuşlardır. Böylele
ri, bir mal için değerinden eksik 
bir para isten e ele, mutlaka bu
nun yarı mı veya daha aşağısını 
teklif ederler ve satıcı sözünde se
bat ederse bırakıp giderler. 

işte esnafın bir çoğu, bu gibile
rin haleti ruhiyclerine göre hare
ket etmek mecburiyetinde kaldık
larındAn dolayıdır ki, satacakları 

.mallara değerinin biııkaç misli is
tiycri> k, pazarlık kızıştıkça · ya
vaş yavaş iiyatı indirmek suretiy
le mlişterilerini memnun etmenin 
yolunu bulmuşlardı. 

\>azarhksız satış acaba ne ne
tice vcreck? İlk günlerde kökleş
miş bir ananenin, lrotü de olsa, bir 
denpire terkedilmesin'de11 mütevel 
Jit bir takım zorluklar hissedilse 
de, neticenin herhalde iyi olacağı
na şiiphe yoktur. 

Size ilk pazarlıksız günün bir 
hadis~ -ini anlatayım: 

Her zaman gömlek ve kravat 
alclığım mağazanın vitrinlerini sey 
rederkcn bir kravata göziim ilişti. 

Bu, bir Jınfta evvel l 00 kuruşa al
dığım ve o sırada boynumda bağ
lı olan krnvatm ayni idi. Üzerinde
ki etikette 125 rakamı yazılıydı. 
İçeriye girdim, mağnzn sahibine 
dedim ki: 

- Yahu, pazarlıksız satış ya
pıyoruz diye mallnra yüzde yirmi 
beş zam mı yaptınız? 

Dlikkan sahibi boynumdaki 
kravatı görünce bu sualimin sebe
bini anladı. Pişkin bir eda ile şu 
cevabı verdi: 

- Ru kravat 125 kunı~tan a
şa~ı idare etmez. Fakat biz evvel
ve Alinin kiihihını Veliye, Velinin
kini Aliye giydirerek işi idare edi
yorduk. !\Ieseıa boynunuzdaki 
kra\•nta 100 kuruştnn fazla vermi
VN'Pitinizi ,ı>ÖV]PJ]Üİ'İlli.?;,, Z~t'M'l!K 1S

temedik. kravatı bu fiynta bırak
tık. Çilnkii bu kravatın diğer bir 
eşini ilş mii~teriye l 60 kuruştan a
eşini Hk müşteriye löO kuru!'ltan a-

. farkı telafi edebilirdik. Fak
0

at gim 
di öyle mi ya? ' 

:Ru mantıki ( !) sözlere ne de
nir? 

TİLKi 

1 Askerlik işleri 1 -----iLAN 
Beyoğlu Yerli Askeı-lilc Şube.in

den: 

938 Teşrin celbinde muvazzaf 
hizmetlerini yapmak için sevke tabi 
bulunan sınıflar aşağıya çıkarılmıt
tır. 

1 - 316 - 330 (dahil) doğum· 
lu bir buç\lk scneilkler ve bunlarla 
muamdeye tabi bulunanlar. 

2 - 316 - 332 (dahil) doğumlu 
iki acnelikler ve bunlarla muamele
ye tabi bulunanlar. 

3 - 316 - 333 (dahil) doğumlu 
hava, gÜmrük, orman koruma, harp 
•anayii, jandarma, deniz sınıfından 
bulunanlar. 

4 - Gayri İslamlardan 3 16 _ 
33 1 dahil doğumlular ve bunlarla 
muameleye ıitbi bulunanlar. 

5 - T ebclilhavalı olup ta tebdil. 
havalan bitmiş olanlar. 

6 - Deniz ve jandarma ıııınıfının 
toplanma günü 14/ 10/ 938 Cuma 
günüdür. 

7 - Bu sınıflardan bedel vere
ceklerin bedelleri 13 / 10/ 938 Per -
şembe güııii akşamına kadar alına. 
caktır, 

8 - Deniz. jandarmadan baıııka 
' sınıflarm toplanma günü 2S 1 O 

9 38 Salı günüdür. 

9 - Bu sınıflardan bedel vere
ceklerin de bedelleri 24 1 O 9 38 
Çarşamba akşamına kadar alınacak 
tır. 

işbu ilan edilen doğumlulardan 
toplanma günü ak~amınn kadar şu
beye gelmiyenler hakkında askerlik 
kanununun ceza maddeleri tatbik 

GENÇLEŞEN IHTIY ARLAR 
Fener bahçe .. Beşiktaş 
Bugün Karşılaşacak 

MEŞHUR VORONOF Aşısı TORKiYEDE KAÇ B. Takımı Maçlarında GalatasaraY. 
KiŞiYE TA~~~1 fff!/.';c§'ill,f A~ılfv'6'J:RDAN NE İstanbulspora Hükmen Galip Geldi 

• •• ~ll;;:t:;:;l~~~:li::t::ıll .... k\ hur operatör Lörij : "!'şının mü~s- Yeni &ene tik maçlanna dünden itibım~n batl:ınmLJtır. Düu, yabıll S. 
~am on sene evvel, yıne boyle ,. " sisi kadar yilksek bır adet gos-

1 
Y 

1 
takımları lcarfılafmı~tır. 

bir sonbahar mevsimi idi.. Onu; azan ı teremiyeceksem de lıüyük bir me-
haki r:nk hırkası, topuklarının al- 1 • serretle s~yl~~~bilirim ki ~.u a~ının Fikstür muçibince Tnk,iın stadm-
tına gırecek kadar uzun .. p~çalı Rıza Le bıp tatbik edıldıgı hastalar uzerın~e da Galatasaray - İsıanl..ı:•lspor B ta 
pantalonu ve koyu esmer yuzünde yüksek muvnffakiyetler elde edıl- kımlarının kar~ılaşması icab~diyor -
yaman bir tezat teşkil eden bemhe l!.~~~~~~.J' rniştir.,, uemeıktedir. Aşı sadece du. Fakat t~tanbulsporlular oyuncu-
yaz sakalı ile karşımda hala göriL ihtiyar •kadın ve erkekleri gençliğe !arın lisans vaziyetlerini ikmal etme. 
gibi oluyorum: kavuşturmakla kalmıyor. Aptal miş olduklarından Galatasaray la hu-

"Voronof,, gençlik a~ıı~ının mem ve zekadan mahrum olarak doğan susi bir maç yaptılar ve hi.ikmen nıağ 
leketimizde üzerinde ilk defa ola- }ar üzerinde de müsbet neticeler liip oldular. 
rak tatbik edildiği darülacezenin temin edivor. hte rneselfı kitapta Birinci devre tamamen G:ılatasa-
mefliiç sakinlerinden 68 yaşında gördüğünOz şu ' resimleri tetkik raylılaıın hakimiyeti altında cereyan 
İsmail.. edelim: etli. On beşinci dakikada c;oldnn bir 

On sene evvel onu Haydarpaşa. Voronof, zekadan mahrum ola- inişle merkez muhacim ilk golü attı. 
daki Tıp fakültesinin bevleviye ko rak doğan şu çocuğun hayatını ta- Ve sayı adedi devre sonuna kadar · 
vuşunda arayıp bulmuştum. kip etmiş. Çocuk biiyümüş, 23 ya- üçe yükseldi. · 
Aşının kendisine tatbikinden ıuna gelinceye kadar aptal ve ze- İkinci devrede her iki taraf ta aza-

sonra birdenbire - kendi tabirile kadan mahrumdur. Bu delikanlıya mi . gayretlerini sarfederck çal:ştılar. t 
Bihikmetillahi Taala - genç oluve 1918 de aşıyı tatbik elmiş ve hasta- Ve Galatasaraylılar lstanbulsporh:la-
ren İsmail o zaman bana şunları da zeka alametleri tedricen belire- rın 2 golüne karşı 1 gol daha kayde. 
söylemişti: rek 42 yaşında zekası tamamlan derek maçı 4 - 2 galibiyetle bitir-
"-- Sen beni on sene sonra mış ve l\Ietalıalisme basal, yani uz- diler. 

bir gör. Fakat unutma, bak o za- viyeti normal faaliyete geçmiş ve 
nrnn beni tanıyabilecek misin? r.1 .. k" d .. . d ılan ~ah ından da abdal lığa delfdet e 

ık . 1._. • .. t' 1 t ur ıye e uzerın e aşı yap ' . . k h 'k lAd 
Evve ı genç ıgım~ suııs ~~a . ~ : i . t .1 Ay der eserler sılınere · arı u a e 
miştim. Bu sefcrkı gençlıgımı ıyı ık adam· smaı ga bir zeka nüm ayan olmıya başla-
kullanacağım. Sen de gençsin. takip etmiş bulunuyorsunuz. Şu mıştır. Bu kitap, aşının mu::ırızla
kendine d ikkat et. Çiinkü ben bir halde bunlara hürmeten size bir rına çok kuvvetli bir cevaptır. İş
hüsnü te. adüfle gençliğe tekrar şeyler söylemek lazım.. İyi bir te bu kadar ... 
kavuştum. Her zaman Voronofla tesadüf eseri olarak dün Vorono- - Ya memleketimizde aşının 
Behçet Sabit bulunmaz. Sonra ha- !un gönderdiği bir kitabı po.;:taha- tatbik miktar ve neticeleri? ... 
lin yaman olur ha .. ,, neden almış bulunuyorum. Bu ki- - İyi ama ı:ıi7.e yalnız kitaptan 

İsmaille on sene sonra buluşa- tabı konuşmamıza mevzu yapabi- bahsedeceğimi, yani Voronof ağ
cağımızı ve nasihatlerini hüsnii liriz. "Greffee Des Glandes En- zından konuşacağımı ~öylemiştim 
telakki edeceğimi vaadetmiştim Ni doctincs., İ!~mini taşıyan ve Voro _ ya.. Fakat anlaşılıyor ki beni mut 
hayet İsamile verdiğim randevu- ııof tarafından ya\ılıp bu sene bası laka söyletmek azmindesiniz. Bili
nün zamanı geldi, çattı. Onu bir lan bu kitap 96 resmi muhtevi ola- yorsunuz ki ben bu aşıyı bir ko
hayli aradım, fakat bulamadım. rak 286 sayfadır. Bütün dünya yun üzerinde tatbik etmiş ve mua
En sonra bir müddet evvel öldn- tıp cemiyetlerine gönderilmi.:;tir. rızlarımın "Koyun çiirüdü,, diye 
ğiinli öğrendim.. Daha kitabı okoyac.ık kadar Ya- hücumlarına maruz kalmıştım. 
vuma Slldıt< ka,dım ''ania, A • .... • . ~ • .J - • --· o ~m 'I' 

zraı Dir goz gezdirelim. İşte bakmız, aşıdan çürümek şöyle dursun, hay 
seni yalancı ~.ıkardı.. Voronof şimdiye kadar :t>u aşıyı vanııı gördiiğü faydayı izah ve i~-* )?zıat 2000 kişiye tatbik etmiş. pat ettim. 

- Deh., et efendim, dehşet .. Bu Voronofun kardeşi de 380 kişi İnsanlar iizcrindeki tecı·übelerin1e 
fikir takibe hayran oldum doğru- üzerinde bu ameliyeyi yapmış. Aşı- gelince; bu aşıyı şimdiye kadar 

su.. nın cihandaki tatbik miktarı ise memleketimizde 4 insan üzerinde 
hmaili gençliğe kavuşturan dok istatistiklere milRteniden on bini tatbik ettim . Bıııılanian birinci~i 

Bugünkü Spor H:ıreketleri 
Sabahleyin saat onda Taksim sta• 

dmda Beyoğluspor - Arnavutköy, 
öğleden sonra saat 13,30 da Galata 
saray - İstanbulspor, 15,30 da C.ü. 
ne~ - Beykoz, Kadıköy sahasında 

Fener - Betikta9, A. ve B. takım1a 
rı, Şeref stadında da Vefa - Hilal, 
Topkapı - Süleymaniye takımları 

kartıla~acaklardır. 

Alman boksörü galip 
Meşhur Alınan boksörü Koelbin 

Kanada pmpiyonunu dördüncü ra
vundda mağlup etmi~tir. 

Koclblin bundan sonra yarı ağır 
da Avrupa şampiyonluğu için İngiliz• 
şampiyonlarından Bob Seanby ile 
kar~ılaşacaktır. 

.::>antrtor aranıyor 

G~çen sene İngiltere Kral kupası 
nı kazanan me~hur Sunderlant takı
mı bu seneki lik mac;larındıl mü,kül 
bir vaziyette kalmıştır. 

Geçen sene elinde bulundurduğu 
santraforunu başka bir takıma kap-

S. J' S , 1 ıakııo' tırmış~ır, ., ım ı . ı.ım1c1 ant . ·ıJ-
bütün ~azct~lere v~rdi~i bir ~~ 
7.000 lngiliı. lirasın-ı (-4S.000 
liraı;•) bir sanlrafor aramaktadır. 

Değl~n galib dl 
Parisin m~~lıur Pale de sporunrtıl 

gürcıı faııli•·eti l 5 Evliilden itib3 

· " .. la • 
ba,laını~ bulunmaktadır. Frıınsıı tİ' 
rın mc~hur güresç'si DP.glan f\Jl'ltbl 

k3lı rakibi Vright ile yRptı~ı ;rnii,;a ki 
kayı biı saat 4 dakika 7 sanİY"'de 
zanmıı;ıtır. pi' 

Amerikaiı gilıqçi, Fransız ~aıı'I 1'
yon•ına bir sant dayarımıı;ıtır. DC"g fr 
nı müthi' bir st:rette hırp:ılnmı~ de 

~ 1 d . •ıfll kat yekaladıgı fırsat ar an ıs• 

cdeıncmiştir. 

Barut Gücü sahasında 
BarutgücH sah:ısında bu haf.~a:. 

pılacak futbol ve atletizm ınus 

kaları: .. R~ 
1 -· Akınspor - Bakırkoy .... 

"sil"" takımbrı a,.osnıdn. Atletizm ın° 
kaları. Saat 9, 30 cin. . .. -;; ,,; 

2 - Davutpaşa Gençler Bırllı; dl 
B:ırutgücü genç ınkımlnrı. Saat t 1 

3 -- Bc;;ikta;; Altıııova A. B. k: 
~ığı - Banıtgiic.ü. Birinci B takıJıl 
rı . .S.tat 12 de. ..,. ,, 

4 - Da\'ulpasa Rcndcr Birlığl 
Barutgücii H. cakımlım . Sant 14.,.':, 

1. 11 5 - Davutpıışa G<:nçlcr Bir ıg 

Barutgücü A l:kırnl~r~ Saal 1 ~~ 

Ardahanda imar faaliyeti 

devam ediyor , 
Aıciıhan (J Iusu~i) - /\ı<lıh~ • 

dtı ba~lanıHln ımat faafiyetinr Jjlı 
tün hrziyle yiirümektediı. Bu mt~ 
da ilkokul, ho.lkevl. jandarma sı.ı d 
bay evi, rinlıi!'l<Hlar binası, ıt!lk~ 
mahfe! ve büyük konforlu be)cdı 
oteli iıı~atı son derecede bir chedl' 
mi)'et ile devam elmt-k~ 

-====--tor profesör Behçet Sabit Erdu- K · · 1 'Jd' n 
aşmıştır. endilerine aşı tatbik sızııı smaı ır. u adam tama- G ··ı k 

ranla kar:;ıı karşıyayız .. Masaı:ıının edilenler ara~ında bilha~sa Fransa- nıt•n mefluçtu. A~ıdan altı ay son- 9'1•••• U me saati gelmiştir 
üzerine koyduğum on Rene evvel da ayan azalığı yapmış yüksek ve ra zinde bir hale girdi ve hizmet s u·· M E R s ı· N E M A s 1 
İsmaille vaptıiYım mülakatı nes,re- ı ı.· d b " ,., mlinevver zevat da vardır. Alınan ta evm e ulundu. Hatta bu mak-
den "Son Saat,, gazetesinin nü~ha- neticelere gelince; hemen hemen satla belediyeye biı' istida \'ere- ı 
larından birine muhterem profesör müsbet.. Voroııof, Pariste toplanan rek eski kantar memurluğundaki 
hem göz gezdiriyor, hem de bir }'ransız cerrahi cemiyetinin 15 in- hizinetiııi istedi. A~ı tatbik edil
taraftan söylüyor: ci kongrc.::ıinde l 910 da yaptığı diği zaman 68 yaşıııda idi. 75 ya-

Neş'eyi, şarkıları, kahkahayı ve güzel kadınları 

Kadınlar - Evet haıkikaten dehşet.. Çok kadın yumurtalıkları üzerindeki şma kadar sıhhatli olnrnk yaşadı 
yaman bir fikir takibiniz var .. Fa- aşı tecriibele1'inden bahsetmiş, 0 ve maymuna tah:ıvvul ederek azib, eğlçnceli ve Parisli vodvilinde takdim ediyor. Baş rollerde 
kat İsmail ölmiiş .. nana neleri ha- \'akittenoeri g<'çen 28 senelik za- ıı1ay~.11~ a.s~rı göstermedi. Diğeı· I HENRY GARAT - ARMAND BERNARD ve BETIY sTO-

Sırnaşık 

şaheseri 

tırlattınız siz .. Onu aşıdan Ronra manıla yuptıklarını ve gôrdiiklerini tiç kışıııın ıtıım ve adresleri bende CKFELD gibi eıı büyük san'atkarlar tarafından calibi dikka 
yedi sene takip edebildim. Sıhhatli biitiiıı lrn,•ntı bt•.cı.cr iizcı·ine miihim nrnhfuzdul'. T~shir etmemek için ı. d I b 

· d d O 1 J • uir t ırz a yaratı an u şaheser, salonu bastan başa doldur• ve zııı e yaşa ı.. ç ~ene 0 uyor tesiri düşfiıılilen ve son tababetin şimdi i~im vernıiyeı:eğim. İkinci a-
kı' ı"zinı· ka,-' bettı'm B"rı" o'Jd 1'0.u··ı1u" J' halkın takdirlerile kars. ılanmış ve candan alkı.",lanmıştır. • " · " " u,., gudde hol'morıları ile yi.irlidiiğü şı~·ı ~rıukait, yani bıyıklan dökül- • ·~ 
söylediler. bir aııda bu aşı u~uliiııden ne. ka- miiş, azayı tenıuıüliyesi dumura ı ilaveten : . SONSUZ VARLIK, bir yenilik. 

- Kuzum doktor. Bu aşıyı mem clar çok istifade eclildiğiııi · ve~ai- uğramış bir şahıs iiurinde tatoik l Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı fiatlarla HALK MATfNES 
lekette kaç kişiye tatbik ettiniz? ke dayanarak işte bu kitııbıııda ettım. Aşının bu zat iizeriııde pek 30, 25 ve 20 kuruştur 

Doktor oturduiu koltuiun ar- )'aznııştır. ~ıı aşlııııı faydalaıını büviik lıir t~sir yapn1adıiını söyli- ~-~~~~--·~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~ 
kasma yaslaırnrnk: kabul ve hastalarına tatb;k eden- yebilirim. ,~ ~ 

Fakat ben bu aşıya dair lıerhan ler arasıııda kimlenrı l>ııluııdıığnııa (\:uııciı hastam hali vakti müsait B u G Ü N su·· yu·· K KAHKAHA 
gi bir söz sövJemek istemiyorum. d b' · ı B k zattı Rl •· d ' - · · • p " . a ır göz nla 1111. a ınız .. Paris · 1 za~ sev ıgı lıır kadınla ı EK 
Biliyorsunuz. bu yüzden ba~ınıa iiniversitesi profesürlı·ı·inden Tiıf _ evlenmek istiyor, fakat bu cei>areti TUFANI Gu•• Nu•· D •• 
gelmiyen kalmadı. :'\fahkemelere f ' k' b .. t · J " UR ıe - ı ıı zat l'ihan.,iinnıl bir ~öh- gos eremıyorc u. ;tliirncııati üze. sinemasında • 
kadar gittim. Bırakın bu bahsi de reti haiz <'errahhu·claııılır. ~onra riııe nşıyı tatbik ettim Amelivat R 
sizinle tatlı tatlı baı;;ka .,eyler ko- profesör Katlilı.,·~. Prof. Spiıır, t;ın ~oıır~ kendi i.ıı~e bulduğu kll\'~' 3 A H B A P C A V U ~ l A R E G LE N ı• Y O 
nuşalım. Prof. :\laks Port>k>ı, Prof. Peııde, vet uzeı ıııe sevuığı kadınla evlen- t •• Y * Viyana üııiverEıile$İ µrol'l·~Urii Şom mek i:-ıt.ec.li. Jö'ak:ıt uıı ı:efor de ka- I ( TURKÇE SÔZLÜJ 

Profe ör Behçet Sabit Erdura- laver ve Riyo dö ,Janaryö akade- tlırı talılmı yaı;:lı olma~ını ileri sü - 1 F•J "J J • •• 
ııı .öyıetmek bir a~ı iıe ihtiyarlık- misi azaı,;ıııdan ve me~lıuı· uroıog- rerek hu izdivaç tekliriııi kabul et- ı me ı ave o arak : B Y U K 
tan gençliğe avdet edivermek ka- hırdan Prof. Relnıiro ValeHrd.- mecli. 1 DEN J Z KAHRA M AN J 
dar kolay olmadı .. Şimdi xfo:ii dok- başta olmak üzere birçok marnf Diinliincii anıcliyeyı! gelince; BARBARQS'un şanlı adına yapılan İHTİFAL merasifllİ 
tora bırakı.\'orum: profes" ı b ı t ı Bu h·u~tanı 7A v ı t ' ı 

or er ıı aşıyı rns a arma '· • ·ı · aşı ne a oı· a n.nac O· Bugün saat 11 ve 1 - seanslarmda çok ucuz fiatlarla Halk ,,e 
- l\lademki buraya kadar gel- tatbik etmi$1er \C mii~het netice lııhı bir zattı. Dcirt karısı nmlı. •talebe seanslan vardır. 

diniz ve bir tecrübemin netice~ini almışlardır. Hattn zakıııız Belcika Fakat en son al<.lığı dördiincii karı- Ilı••••••• •••••_•·~·~~ 
aradan on ı.;.eııe geçmesine rağmen iiniver ilesi cerrahi profesörü ;ne~ sı bnkirt idi. J<eııdi~iııe vaki nıii-

1 a ~I· raccı:\ti uzerine rı ş•r1 tatbik ettim ~- Bugün SARAY Si nemasında-.. 
Önümüzdeki ÇARŞA~BA akşamı SES - Rl=Nl( ve GÜZELLİK- \'C aşıdan altı a~· sonra dörtliincii 

LER MEŞHERi EN NEFİS B1R MtVZU İÇİNDE k~nsıııııı hamile knldığınn dair Sevi~. Ji S ff 1 R LEY. TEM p L E'nin 
ŞAHANE SESLER - Ş4Hı~NE R~NKLER _ ş !\HANE k~nuisiııde)ı nalıer alclım. .Hu 

GÜZELLİKLER VE zatın .çocuğu chiııyaya gelmi<ıtir ve En cazip, Engüzel ve en alakabahş 

RADYO KRALİÇESi Şahane Çılgınlıklar 
Meşhur ÜNİTE.O ARTİST şirke · inin GOLDVVN FOLLIES 

olunacaktır. M E L E K sinemasında sizi 
Beyoğlu yabancı şubesinde ikayıt ı mest ve hayran ~ 

lı yabancı eratın dahi bu kayıt dahi ,1 d k • ~ 

m::ıynıuıı as:ırı gö~lel'memi~ı ir. Ya
ııi dört anH•liyelleıı iic;iiııde tanı bit 
muvaffakıyet elclt' ccli!ıııiştil'. nıı 
a~rnııı maymundan in::ana ırnkliu
deki hu. u ·i le rtibat ve müs klll:H 
giiz öııiin<le tutulmalıdır. Bugün 

A\'rupada bile bu miişkillilt birçok 
nrn~ı·aflaı·ı i tilzam etmektedir. Bu 
aşının in andan insann nakli daha 
pratik \'e ma~rafsız olur ama, ken-

Fransızca sözlü filmi büyı.ik ve küçükler için cidden şayanı 
temaşa bir şaheser~ir. fıavetcn : ÇANBERLA YN - HİTL~ 
mülakatı. DALADIER Londı ada, Haliikaten müstesna ve ta' 

rihi bir vesika,. ayrıca F oks Jurnal, Çocuklara 
hususi f ıa tlar : 15 ve 20 kuur~. (Sonu 7 nci aa:;fo:la) 

]inde müracaatları lazımdır. 1 e e c e t l r 

----~ 



YENi SABAH .Sayfaı 1 

va ücumlarına Karşı 
ehir ve halkı müdafaa 

Düşman Bombardıman Tayyarelerine 
İngilizlerin A. R. P. Teşkilatı nedir? 

Karşı 
Bu 

Teşkilat Nasıl Çalışıyor. 
Bugünlin modern hava meraki

bi hem sürat, hem de tekil.miil ba
kımından cidden korkunç bir şekil 
aldı. Binaenaleyh her devlet her 
hangi bir ihtimali göz önunde bu
lundurup miıdafan ve korunma 
Çarelerine bn vurm·or ki bunda 
da yerden göğe kadar )ıaklıdtr. 

Binaenaleyh bız de burada bir 
harp vukuuncla bir şehir halkmın 
karşılaşabileceği ihtimaller göz 
önundc bulundurmak şartile mo
d.ern korunma ve müdafaa çarele
ı·ınden bahsedeceğiz. 
DUşmnn hnv.a kuvvetlerinin akı 

ııı halinde bir ~<'hir ve onun halkı 
iıç çeşit tehlik~yc maruz knlabi
Hr: 

1 - Ynngııı bombaları, 
2 - Ali fev<.'rnnlı bombalar 
3 - Cnz bombaları. ' 
Bunlardan ynngın bombaları ile 

ali fcv<'ranlı mc\ addı infilakıve 
bombaları halli en çok milşkiil a~z 
eclcıı me elelerclil'. Herhangi hü
cumda bu ilç nevi bombalar ayrı 
ayrı atılabileceği gibi karışık ola
r~_k da atılnbileccklerinden "hava 
~llcumuııa karşı korunma,, teşki-

...... 

a~ının ve lertıbntınm zan ve tah- . . v 

rnın ollllHluğundan karışık bir me- lngılız agır bombardıman tayyarelerine hava t orpilleri takılırken 
sele olduğu kcıııliliğindeıı mcyda- tıaları atıldığı takdirde bunların sıhhiye ve itfaiye teşekkülleri sev
ııa çı kar. 

yaratacağı tehlikelerin nasıl önü- ki de bu gönüllülerin vazifleri ica
"llavn hucunılarma karşı ko- ne geçilebileceğini umumi ders- bmdandır. Bu gönilJJüler hava hü

runmn,. i !erinin çok muterakki Jerle, konfcran !arla anlatır. Yani 
bulun 1 1 ·ıt · cumlarında atılacak düşman bom ı u~u ngı erey.ı goz önüne halkı bir hava hücumuna karşı 
alaca'- Ol k b J 1- .k bnlAllllll\ ~. •O Lc.Ju;l, l.uÜ•cL-

1\ ıır a u mem e,ıı.ç,tte o. daima uyaruk bulundurmak ıçın 
runma tcş kkOllorinin Dahiliye tenvfr \'nzifesini goruı·. Lakin !erini iyice bellemiş kimseler 6Jn. 
n~zareli emrinde olduğunu göni- harp çıkıp da şehir bir hava hü- cağından sıhhiye ve imdat kolları 
ttiz. k ld cumuna maruz ·a ı mı, o zaman 

Hatun memlekette "hava hü- bu tehlikeyi halk la .clele vere
cumlarına karşı korunma tcski~ rek önlemek vazife i, vukarıda da l"t ı ,, • J 

n 1 'Air Ruid l 'recaution,, keli- söylemiş olduğumuz gibi, şehrin 
meJeriııin ilk harfleri olan ''A R veua kasabanın en bi.lyük idare ]> < • • J 

.. ,, runıuzilc mnlınlli eıı yüksek amirinin eline gt>çer. 

g elinceye kadar yaralıları, gaz la 
boğu lmuş olanları tedavi ederler, 

yangın başlangıçlarını söndürmek 

için halkı irşad ederler; hulasa 

h alka 11e yolda hareket etmek la
zım geldiğini öğretirler. ı ıl are ınemuruııuıı emıi ve mesuli- Şehirler lıiiyüdiikçe encümenJe-

y t" 1 Halka gaz maskelerini takmış, c ı a tıııa verilınişlir. ,Ancak' Lon rin :sayı ı da çoğ·ılır ve her encil-
drıı çok b" tik . . onların sureti istimallerini öğret-. uy ve gcnıı;ı hır şehir men birbirile dai•ni bir temas ha-
~ldu~~ındnn buı ,•daki "A. R. P.,, Jindedir. Her encümende bir sıh- :tuek vazifesi bu gönüllülere aittir 
be kılatı Yani iti.ıiy<', ıhhiye, za- hiye zabiti, miiteaddit mühendis- \'C "A. R. P.,, teşkilatile sıkı bir 
ıtn \ e digcr el\ i ler ayrı ayrı ler, milfetti. doktorlar vardır. teması daima muhafaza etmek 

makamlara tevdi edihni tir. lııgilteredeki "A. R. P.,, teşki- mecburiyetindedirler, 
Mesela hnva tehlikesi

0

nde Lon- HHnın ba Jıca vazifelerinden birhıi Gönüllüler emrinde ~eri nakil 
drh~ııı itfaiye ve ıhhiye teşkilatı de gôııülliıler kaydedip bunları vasıtaları bulundurulur ve bu vası 
e ır tneclisinin, zabıta Londra hava hücumları anında şaşırma- t!llardan istifade ederek üzerlerin 

zn ıtai 11\erkez\yrsinin emir ve dan, te1üş göstermeden vazife gö- Cleki seyyar eczahaneler vasıtala
murakabe i nltınu konu lmus diğer recek bir halde yetiştirmektir. 
ser, isler mutefcrJ:ik dairel~rı• ha- Her şehir v~ .knsaba mttteadclit 
vali'! olunmuı;ıtur. mmtakalara, her mmtaka da grup 

l ııgiliz şehi1' \'C ~usabalaı ının Jnra, gruplar da mahalleler ayrı.. 
J>t:k çogmıdn mnhalli belediye lır. Mahalle bir sehrin en küçük 
meclisleri "havn hiıcumlnrına kar nhfüidir ve takbiren {500) nüfu

rile ilk yardımı yapmaya koşmak 

könüllUler için kolay olur. H ulasa 

gôniillüler İngiliz "A. R. P.,, teş
kiliitının keşşaflarıdır d~nilebilir. 

Geleceık milsahabemizde büyük : koı unmn,, i, lerini intihap ettiği- su ihtiva eder. 
ır cııcüme11c hn\'ale etmistir Bu göniılhiler mensup olduklan bir şehrin bir hava hücumuna kar 

\'(' l . 
>u encumeııl~riıı btışında mut- mmtakanın gruplarına ve mahalle şı askerlik bakımından "havai 

laka hava ışlerind c müteha ıs bir !erine göre taksim edilmiş ve mu- torpil tarlaları,, ile nasıl müdafaa 
hava zabiti bulunur. Encümen ayyen bir vazife ile tavzif olun
sulh zamnnmcla .,ehrin veya kılsa- muşlardır. Me elk bir hava hi.icu
bnnın nıühtcml bir h(icum~ karşı mu t~kdirinde dli man tavyarele-

edilebileceğine dair İngiliz neşri

yatından istifade ile merakiivcr 
korunm 1 · J tafsilat vereceg~ iz. ası çare erme baş vurur: rinin geldiklerini, ne cin~ bomba 
Sıgmaklar yaptırır, lıdka ~az :=;::============== 

k ~ attıklarım mahallt>, grup ve mın- M d•• • m1ıs ~ler!nin nasıl kullanılacağını taka halkına haher verirler. i::ıa- anevra ODÜŞU 
ogretıı·, tahrip ve~a yangın bom. bet alan noktalara imd a t kolları. 

Dünyaaın t; ·sür'atli h.rp tayy~r~si olan lngilizlerin 
sistemi bir tayyaresi uçuş halindo 

Hurrikan 

·-Garnizonlarına dönen erler 
tezahüratla karşılanıyorlar 

Mala tya, 27 (Hususi) - O rdu-

muzun Mala tya alayı , son cenup 

manevralarından sonra başlarında 

Albay Bahri Alpan olduğu halde 

bugün şehre gelmişlerdir. 

Şanlı alayımızı, lıbny Etem Akın-

cı, Muavin Kudrettin Kantoğlu, Em 

niyet Direktörü Saiı Koçak, Adliye 

maliye, jandarma komu t•n ve amir 

!eri, liııe, ilkokul hoca ve ta lebeleri 

halkla beraber şehre bir kilometre 

nıesnfede kar~ılamı{'lardır. 

l lalk ve vılliyet erkan ve memur 

lan ardı arası kesilmiyen çoşkun a 

kışlarile sancağa ''c orduya sevgi w 

bağllııkJarın• izhar ~-tMişl crdir 

ünyayı istil A 

Bir dan .~ 

Nereden çıktı? 
Nasıl çıkh? 
Nasıl yayıldı ?

1 
Hiç merak ettiniz mi? Şimdi 

dünyanın hemen her köşesinde sa
yısız çiftlerin sarmaş dolaş oyna
dıkları meşhur "Tango,, danın Av
ru~aya nasıl ve nereden $elmiş

tir? . 
Daha cihan harbi patlamadan 

Avrupayı bir salgın halind e baştan 
aşağıya saran ve ilık zamanlarda 
dindar keşişlere, müteassıp aile 
reislerine: 

-- Böyle ahJaka mugayir bir 
dansı seyretmek bile ayıpbr: .. De
dirten bayıltıcı besteli tango ıara
dan bu kadar sene geçtikten son
ra ihtiyarların bile arasıra tecrübe 
ettikleri tabii bir dans haline gel
di. 11 1. 

TANGO NASIL'i ., 
DOGDU 

1912 yılı Arjantinin merkezi f. 
daresi olan ''Buenos Ayres,, şehrin 
de fakirlere mahsus bir balo veri
liyordu. 

Şehrin en kibar halkının da. • 
vetli olarak hazır bulunduğu bul 
suvarede ilk defa olmak fizere iki 
artist yeni bir dans gösterdiler. Bu 
dansın ismine "Tango,. diyorlardı. 
Pek zarif giyinmiş bir erkek ve bir 
kadın tarafından figürleri gösteri
len bu yeni dans büyük bir rağbet 
gördü ve matbuat Tangoyu müsa
it bir surette karşıladı. 

Tango, pek muhafazakar Ar
jantinliler müstesna ol mak üzere, 
memlek ette yavaş yavaş yayılıyor, 
zamanın alamod dan. ı oluyordu. 

AVRUPAYA AKIN 
İlk Tanuo na"n'"~·~ .. ..ı. ":r..-

Maro\a11 idi. Şimdi Arjantinde şür 
atle taammüm eden Tangonun Av
rupaya nasıl geldiğ~ni anlatalım: 
Yeni d a n yalnız Arjnntinin kibar 
Ye eğlence muhitlerinde değil bü
tün gençler arasında da çarçabuk 
yayılmıştı . Hele genç mektep ta
lbeler i bu dansa bayılıyor, onl arı 

sevgilileriyle göğüs göğüse geti
ren Ta ngoya doymak bilmiyorlar
dı . 

O sıralarda Arjantin bahriye
sinin mektep gemisi olan "Ad mi -
ral Sarmiento,, senelik ~ef erine 
çıkmıya hazırlanmıştı. 

Bu gemide biiytik bir devriii
lem seyahati yapacak olan genç 
zabit namzetlerinin hemen hepsi 
Tangoyu öğrenmişlerdi. Bunlar, 
mektep gemisinin tertemiz güver
te inde bile yeni dansı ara l arında 

talim ediyorla r La ::\l aşoşanın öl-
gün ve hicranlı beste ve g lift ini 
gür sesleriy le tekrar ed ip duruyor 
!ardı. 

"Amiral Sarmiento,, yaptıiı 
devriiilem seyahatinde sayısız Ji. 
man ve sahil şehirlerine uğradı, ge 
mide birçok ziyafetler verild i~i 
gibi, gemi şerefine de sayısız su
vareler, resmi kabuller tertip olun
du. 

İşte bu baloların, suvarelerin, 
re mi kabulJerin hemen hepsinde 
genç Arjantinli bahriyeliler Tango 
oyııuyorlnr, La .Mıışoşayı Röy lüyor
lardı. Bu hllzünlü, içli nağmeleri 
nedense her işiten meclup oluyor, 
yeni dansı öğrt'nmek istiyordu. 

"Amiral Sarmiento,. daki zabit 
namzetleri o seneki uzun seferlerin 
de yalııız denizcilik oğrenmekle 
kalmadılar, sayısız in anlara Tan 
go muallimliği Yazifcsini yapmış 
oldlllar. 

M aamafih o zamanki dan larJa 
mukayese dilince bir hay1i cüreı
kilrane telakki edilen Tango nangı 
memlekete girdiyse evvela Mfret
le karşılandı. La kin musikisinde
ki halii.vel \'e incelik muhafazakar 
! arın liinetlerine galebe çalıyor, 
yeni dan çabucak taammüm edi
yordu. 

Nihayet aradan seneler geçti: 
:şe umtur:j hal'p ve onun yarattığı 
ze\ k \'e eğlence susuzluğu karıştı 
ılk L:ı Ma_şoşanın yerine her dilde 
birçok .} eni Tangriır kaim oldu ve 

bugünün bin lıir çeşit, bin bir usul 
Tangosu yaratılmış oldu. 

Dikkat edilecek olursa Tango
dan sonra birçok yeni danslar da
ha ortaya çıktığı halde bunlarııı 
hiç birisi 'l'angonun mazhar oldu
ğu revaca erememiştir. Her neden 
se Tango her baloda, her suvarede 
ehemmiyetli mcvkiiııi muhafaza 
ediyor ve bu gidişle ynrm da ede-

Sıvasta bir keçi 
1 u~uııuen cınayet 

Şehrimize bağlı Knraça:ra na -

hiyesinin Hıdirnnlli köyünde bir 

keçi yüzünden fci bir cinayet iı:len 
miştir. Bıı hususta aldığım lnfsi -
!atı bildiriyorum: 

Köy harmanlıgıııdn mevsim so 
nu nıün asebetile bıitiin köylii lerj 

buğday, arpa yığmlarıııı harma
na <lökmeğe ve mahsullerini alını -

ya artan bir gayretle uğtaşıyor -

lar. Koydeıı Ünıer oğlu Hasan ay 
ni köyden kardeşi lbrahimin de 

bu civarda yıllık harmanları var -
dır. Jlüdi enin vuku bulduğu giin 

de maktül Recebin e\•ine gitmekte 
olan keçilerinden bir tanesi Basa

nın ve tbrahimin buğday çeçiııden 
yeme) e başlıvor. Bunu gören Ha-

san o civarda eline geçirdiği ka -
vaktan nınmül araha çağını kaldı
rara k Recebin kafası iizerine vuru-

1 yor. Maktul Recep aldığı bu sert 
yaradan nahiye merkezinde he -
men ölüyor. 

Biı' keçinin yiyebileceKi bul(' -
day ne olabilir. Buııu rltişiinme -
den cinayet çıkaran llasnn yakn -

lanmış adliyeye teslim edilmiştir .. 
Tahkikat~ genç ve çalışkan Cum
huriyet müddeiumumi muavini tı. 
han Dindar el kovmuştur. Gönder 
diğim resim katil }faQanclır. 

YAYLALI 

Göçmen postalarının yerleşti
rilmesi devatı1 ediyor 

.Dunıunbey, 30 (Hususi) - Ka
zamı:.ı:. için a) rılan göçmenler de 

posta posta gelmektedir. Geçen se
ne gelenler, yaptırılan evlere tama-

man yerlc~nıişlerdir. Bunlara 'çift 
hayvanı, al&t ve ım:ızi de verilmiş 
hepsi müstahsil 'Vaziyetine geçiril. 
mitlerdir. 

Dün gelen 1 7 1 kit ilik 2 inci pos
tanın d a yerlcftiri lmcsine çalı!'ılmak 

tadı r, 

cek. 

Bunun sebebi nedir? Niçin Ma
zurka, unutuldu da Tango dipdiri 
yaşıyor? Biz bu satırlarda Tango-

nun ilk önce nereden çıktığını diin 
yayı hangi yollnı·dnıı istila ettiği
ni anlatncnğınıızı rndetmiştik. 

Vadimizi tuttuk. Sonuncu sııale 
musiki mütehassı ları, dans merak 
lılaı·ı ce\'RJ> versin !er ... 

Gemlikte Orta 
okul hazırııgı 

Gemlik, 30 ( Hu"u .. i) - Kasaha 
mızdn bir orta m,.,kıep nçılınası için 
Maarif V ckalctine yııpılan mü raca -
atin neticesi: bütun halkımız tıırnfın 
dan al:ıka ile b<"klenmektedir. 

llu mektebin ders l cvtu:ımatının 
<:2000> lirasını halk ımız k,.nd1 ara 
larında topyarıtk bankaya yalırmı~
tır. 

Bu hafta içinde de <1000.t lira 
daha toplanııcağı kun·ctlc tiınit o

lunmaktadır. 

Ayn ca Cemlıkte yüksek tahsil 
gÖrmü\I zevattan bnzılnrı da bu se. 
ne ıçın, orta mektepte fahriyyen 
ders vcmıeği şimdiden tnahhüı et • 
nıi~lerdir. 

Başvekilimiz Cdiıl B ynra giderek 
halkımı7ın şiikranlnrını bildirmiştir. 

Meteoroloji iş leri tetkik le ri 
Kars, (Hususi) - Burada ınetc 

oroloji i~leri üurind<' tetkikat yap.; 

makta bulunan meteoroloji işleri u. 
mum müdür muavini Ray Hadi Sö
zen tetkikatını bitirmiş olduğu:ıdnn 

dün memleketimizden nyrılmı, ır. 
Bay Hadi Knrstan .ıonra tcıkika

tına Ardıhandn devam edecektir. 

DÜZ ELTME 
Dünkü sayımızın be~inci s;ıhif <' -

sinde lbrahim )Hnkkı :Konyalının 
«Bahriye kit"1bını Piri rci değil Mu 
rl\di )azmıçtır> başlıklı yazısında 

manleııef manayı defi~tirecek hrızı 
tertip haıalrm olmu~ıur. 

Y2zın ın birinci iı hınunu n on se
kiı:inci snıırında k i (knltıdım) keli -
mcsi cl:aldığırıı> ve 5 8 İnci satırın. 

daki «olduğunu> kelimesi «oldu
ğumu> ve 85 inci satırında eve 
932.- den evvel «92 h rakamları 

ve 89 uncu satırında cdelillo keli. 
mesi <dille> ve ikinci sütunun üçün 
cü saıırındoki lh:ızahları kelimesi 
(.mahn::.ları), 46 mcı ıatırındn mfoııe
klm kdimcsi •müsı~. 73 üncü 
sıHırınC{aki csc,·ilnıC"m~:> H:elim9~İ 
csev!lınck> eklinde t:ıııhih cdliccr.k 
vr. iiçÜn< ii siitunun 42 ve 4 3 ii;ıcü 

ıınıırl~rı yazıdan tamamr.n c;ı!,11rılıı _ 
cııktır. 

Bu sütunu.ı 7·1 t:ııcii satırındaki 

cyo.z.ıııını> kcl;:-ı1e~i çıkanlacnk yt"ri
ne <ı;man7t.m l.ısıınlarını> konacak 
ve 76 ıncı sat ırındaki cdavnmızı> 
h:Iimesi de cdavan ızı> şeklinde ya
zıl....:ak tır. Bunla rı düzeltir o\uyıır•ı 
larımızdan özür d ileri:z. 



Sayfa: 8 

Dünkü tefrikanın hülisası 
cbir mektep müdürünün kızı olan 

Seniha evlerindeki lüks. ten ve ser 

Yazan 

Daniş R. Korok 
bera bayatlannı anlatmaktadır. Çok T f •k N • 2 

ok d ·· l bir annesi var e rı a O· 
ıenç ve ç a ıuze • • l\IV'.'W'.· ........ ,...,..._....,.,..,..,.,.,..~YW'o""'....,.,..,...VYVV\7" 
dır ki Seniha ile ıayel samımı, ııkt __,.,.rrrrw·r.·u •N• r .,. ,. r .,.,... • ..., ..... IVVl 

fakı bir arkadaf vaziyetindedir. fa· den öğrendim. Siz de benimkini 
kat Senihanın komtul•rmdaki «E- biliyor musunuz? .. 
nin Je konuflllasmı istemiyor. Dm - Hnyır efendim!.. 
ziyade zengin ve itibarlı dostlar bul. Artık yüzüme bakabiliyordu ve 
mak tavsiyesinde bulunuyor. O ııra- kesilen, kı a, tek tek kelimelerle 
da Senihanm pefİnde de .:Fatin» İl de olsa sorduklarıma cevap veri
minde lsatnbullu genç bir bankacı yordu. Şimdi Len de emniyet ve 
vardır. Seniha bu gencin utangaçlıit cesnretini clnha atttıl'mağa karar 
nı görerek bir ııün alay etmek maba veriyordum neeı,dse? .. İçimde hu 
diyle konutluklarmı anlabyor.» çocuğun görünen temizliği ve mah

Ben de inadıma gülüyor; yap
mad.Lk muziplik, şaklabanlık bı

rakmıyordum. Yer müsait ve ten
ha idi. Bizi bu sıralarda kimsenin 
görmesi ihtimali de yoktu. Bunun 
için tebessüm halinde başlayan 
gülmelerim çok geçmden uzun, 
alaycı kahkahalarla yük~elmeğe 

başladı. 

Ben böyle yaptıkça o kızarıp bo
zarıyor: gülmelerim ara. ında tek
rar tekrar sorduğum: 

- Söylesenize efendim .. Siz be
nim gölgem misiniz? .. 

Sözlerine bir türlü cevap veremi 
yordu. 

Dakikalarca süren bu vaziyet 
onu öyle bir hale soktu ki.. Adeta 
büyük bir güreşten, yahut uzun bir 
koşu müsabakasından çıkmı~ bir 
porcu gibi.. Kan ter içinde solu

yup auruyor<lu. Dikkat edince 
bu haline acımaktan kendimi ala
madım. Öyle peı·işıuı; öyle zavallı 
bir hnld idi ki ... 

1htiyarsız hemen koluna girdim. 
Onu eiddileşen ve bir samimiyet 
tonu taşıyan e~imlc ve sözlerimle 
biraz ce arctl"ndirmeğc çalışarak 
bağlam doğru ürükledim. 

Rı>nim _ kıı,.11r'ı"'~ h<>lr""""'"' 
Fa1Tn ·bey!. Hen bte oöyle şımarık 
bti~ ümüş .. Deli bir kızım .. 

Dedim .. Bilmem ki.. Na~ıı oldu? 
Gözlerini yavaş yavaş kaldırıp göz 
!erimin içine ve dudak köşelerime 
bakarak ciddiyet ve samimiyetim
den emin olduktan sonra: 

- J<:~ağt·il'ullah efendim dedi. 
Estağfirull.ıh. Artık bu benim için 
bir muvaffakiy.et sayılahilircli. Çün 
kü dakikalaı dan beri onun ağzm
dan ilk defa üç kelime kurtarabil
miştim. Kendinde haSll olan bu ce
saret ve emniyeti kuvvetlendirmek 
için tekrar: 

- Sizin i:sminiz dedim. Fatin 
bey. değil mi?. 
·Hayret ve sevinçle yüzüme bak

tı .. 
- Evet efendim! .. 
föyer~k yutkundu. Daha b:r 

şeyler söyliyecekti. Fakat bir türlü 
cesa1·et demiyordu. Derhal bunu 
a:;;ılamak için ne ormak istediğini 
anladığımı hissettirdim. 

- Ben sizin i minizi bir tesadiif 
e eri olarak arkadnşlarınızın birin 

l 

HULASA 
Lavrcna bir kazaya kurban gi

derek ölüyor. 935 yt'J mayıs ayının 
aonuna doğru bu ölüm bütün dün
yaya yayılıyor. Ancak İngilterede 

Moreton yolu üzerinde kafa lası 

çatlamıf bir halde bulunan yarala, 
Arabiatanın taçsız kralı esrarengiz 
lılvrens değil, terhis edilmİf T. E. 
Shav İsmindeki neferdir. 

İtle Lavrenı bu T. E. Shav hü
viyeti altında o zamana kadar İn· 
sanların kendisine çok &'Ördükleri 
nisyan ve ıükun bulmutlur. Mu
hayyile ve masal Lavrenain iami
ni, hüviyetini harekatını ebanelet
tirmif, ona bir destani hüviyet iza
fe etmitlir. 

Hakiki Lavrena nasıl bir adam
dı? Bu esrarengiz •İmanın altında 
J1asıl bir hüviyet gizlenmitti? İtle 
Fransız gazeteciıi Leon Bouuard 
bu suallerimize cevap verecektir. 

işlemez oldular. Doktorlar miivel
lidülhumuza ile Adrenaline baş • 
vurdularsa da o da para etmedi ve • 
pazar gilnU sabahleyin saat (8) i 
(2) dakika a-eçe (138) saat faaı-

cubiyeti ile .. Korkak ve mütered
dit sözleri; hoşuma gidiyordu. Ko
luna daha iyi ve daha Hiübali bir 
sekilde asılarak biraz çekip dur-
~ . 
durdum. O benim bu hareketıme 
mana vermek isteğile öndüp yüzü
me bakarken .. Gözlerinin içine gü
le güle: 

- Beııim ismim de Seniha!. de
dim. Ve tekrar giildüm. Galiba 
harekctinıdeki samimi görünüş o
mın da hoşuna gitmiş olacak ki, 
bunu ismime atfederek de olsa 
söylemklen kendini alamadı: 

- Ne gü:-:el isminiz var .. Seni
ha hanım!.. 

İşte bu öz, artık aramızda bir 
samimiret ve açılış yolu temin et
mişti. 

.Maamafih "Fatin!,,; bunu takip 
eden günlerde ve hatta üzerinden 
haftalar.belki ele bir iki ay bile geç 
tiği halde ciddiyet ve mahcubiyetin 
çizdiği en ufak ihtiyati ve hürmeti 
elden bırakmnnuştı. Her küçük fır
satta onunla buluşmaktan zevk 
alıyor; bu ciddi ,.e zeki gencin ar
kadaşlığından biiyük bir haz du
yuyordum. 

Ne yazık ki bu me eleden annem 
de; "Eni ,, de pek çabuk haberdar .. _ -·- .... 
haber verdim. Çiinkli daha evvel 
"Fatin., ile gezirftilerimizi duyan 
"eni ,, ; beni tehdit etmeğe; hat
ta gırtlağımı bile sıkmağa kalk
mıştı. 

1lk defa olarak, onun böyle ha
şin bir hareketine şahit ve hedef 
oluyordum. Hiddetten, sinirdP.n tir 
tir titriycrek: 

- O çocukla bir claha gezmiye
ceksin .. Seni ölcllirürüm. Anlıyor 
musun Seniha!.. Öldüriirum .seni!.. 

Diye bağırıyordu. Onun bu ha
line hem hayret ediyor. hem gülü
yor, hem de kızıyordum. Nihayet 
ben ele karşısında dikilip 

- İyi ama .. Sana ne oluyor, .sen 
ne karışıyorsun bana?. Diye hay
kırdım .. Birdenbire şaşırdı .. Ve bü
tiin hali değişti. O biraz evvel hirl
d~tten .mo mQr olan "Enis,, in ;-ü
zii; şimdi 11ençe pençe kızarmış .. 
Gözleri yalvarıcı bir bakı~la ı.;ak
lanmıştı. Ağır ağır yaıııma geldi. 
Ellerimi tutarak beni bir kanape
ye oturttuktan sonra o ela ayakları 
mm önüne diz çökerek 

la ız baygın bir halde yatan T. E. 
Shav o kadar arzu ettiği ebedi is
tirahate kavuşuyor, bu fani dün
yaya gözlerini yumuyordu. 

Biltün diinyanm gazeteleri, rad 
yoları, ajan ları şu haberi verdi
ler: "Lclvrens oldü . ., Acaba Lav
rens biiyük ve hakiki sırrını da 
kendisile beraber mezara mı gö
türmüştü? Bir kere daha muhay
yile mahsulii masallar tarihi bir 
kenara iterek ortaya saçıldılar. 
Bazı şahitler sözlerini yeminlerle 
tezyinatsız ve alayiş iz küçük ta
but ayni ruhani ifa edilmek iizere 
Saidde, Habesi tanda Addis Abe
bada, Çinde görmüş olduklttrını 
iddia ettiler. İngiliz ihanetinden, 
Entellicens Servisin dalavereli es
ranndan hah olundu. Birkaç gün 
evvel "Bulutlar yamacı,, kö., kü
nün civarında .Alman casuslarının 
yakalanmış olduğundan dem vu
ruldu. 

Şöhretli · ölünün küçük A. V. 
Lavrens ağabeysinin dünyada her 
şeyden bezmiş olduğunu ve kaza
dan evvel kitaplarını, gramofon 
pliiklnrını, hususi evrakını ve ter
cümelerini ta.s'l)ift n başka bir şey 

YENi SABAH 

- Diııle beni Seniha!. Ne olur
~mı elinle beni.. diye yalvarmağa 
başladı. Ne yapayım? Elimde de
ğil. Se\•iyorum !leni. Kıskanıyorum 
işte! .. Ne olursun .. Konu:;ıma o ço
etıkla .. Sen de bni sev. Evlene1im. 
İ tanbula gidelim .. 

Ne için bilmem? Onun bu :-öz
lerine ele hem hayret hem de hid
det ettim. Hiddetimin ne kadar 
çok olduğunu söyledi~im sözler -
den o da anlıyor ve tekrar yavaş 
yava~ anlet eden sinir nöbetlerile 
üzerime sal<lıracak gibi oluyorrlu: 
Ren de inadıma tekrar ediyordum: 

- Hayır! Böyle bir şey müm
kün değil! .. Ben ~eni .::evemem. 

- Neden'?. Xiçin .. Hani benden 
çok hoşlanıyordun ya? .. 

- Ne yapayım annem ho~lanmı
yormuş. o istemiyor seni. 

- Sen istedikte11 sonra onları 

kim dinler?. Benimle ~emen ı~tan 
bula kaçarsın .. 

- Seninle mi?. 'işsiz, güç.;üz, 
parasız bir çapkıııla mı? Hah hah 
ha .. Hiç olmıyacn k bir şey i~te ! 

Ren hıınlurı söylerken onun bir
denbire gözleri döndü ve üzerime 
doğru yiirüclli.. Fakat atik davran
mış ka1>1dan dışarıya fırlayarak 

hemen ~nneme seslenmiştim. 
Vaziyeti öğrenen annem bana 

hiçbir şey söylemedi. Fakat "Enis,. 
in dayısına haber verdiler. İki giin 
sonra "Enisin,, İstanbula gönderil
diğini öğrendim. 

Kim bilir: .. Belki de onun ahı 

olacak. Hemen o hafta içinde ba
bam hastalanmaz mı? 

Tam lıir buçuk ay yattı. Hep kan 
kuc:ıuyor: gelen, giden doktorlara 
sokulup babamın sıhhatini, "Ne 
zaman iyi olacağını!., ~orduğum 

sıralarda acıyan şefkatli bakışlar
la beni temine çalıştıklarını anlı
yor<lum. Babam ölecek miydi, ney
di? Fakat bu çok devam etmedi. 
\111uıı gurıucn gune oana ıyı oır 

hal aldığını görüyor ve seviniyor
duk. 

Zavallı babacığım; bu bitkin 
zamanlarında 'bile Lizi etrafına 
toıılay..arak konuşup şakalaşmak -
taıı; hatırımızı sorup gönlümüzü 
almaktan geri kalmıyordu. Biz 
iiziilmiyelim, uiz harap olmayalım 
diye sıhhatli ve caıılı görünrneğe 
gayret ederek kendiııi harap edi
yor, kendiııi hırpalıyordu. 

Bir .akşam vakti beni kardeşle
rimle birlikte komşuya gönderdi 
annem. Enisin yenge ine. Görsen 
bize o kadar ikram etti ki kadın
cağız!. Hatta yatıya ala koymak 
için o kadar yalvardı, o kadar para 
Jaııdı ki. nihayet razı olmağa mec
bur lrnlclım. Fakat aklım fikrim 
hep e\'tle idi. Ertesi sabah erken
den e\'e koştum. Annemi kırmızı
laşan şiş gözlcrile görünce geceki 
şüphelerim birdenbire tekrar yı
lanlaştı. Bağrımı bir klirek korla 
doldurmuşlar gibi ateşlerle yana
ı·ak haykırdım: 

(Sonu var) 

Yazan : LEON BOUSSAkD 

le meşgul olmadığını beyhude ye
re tavzih etti, müteveffa hakkın
da dola:;;an şayiaları boş yere tek
zi-be uğraştı. 

Zamanının en acaip adamı diye 
bileceğimiz Lavrens, in anların 
s~hte kımun blslaklarma asi~ bo
yun eğmemiş olan bu esrarengiz 

adam ölümünden sollra bile mu
hayyilelerde yaşamakta ve onun 
tehclitkiir hayali şurada burada 
dolaşmakta devam etti. 

Salı günü öğleden evvel mirala
yın, •ırkaç fakat yegane samimi 
dostu Moretondaki kiiçiik kilisede 
toplandılar. Kara ağaçtan yapılmış 
tezyinat~ız ve abyışsiz küçük ta
but ayin ruhani ifa edilmek üzere 
oraya getirilmişti. 

Bir 
Gençlerin çoğu se\•gilerini gö

nii lleriıı in <lcritı li k !erinde sak la
ma~ ı bir borç bilir ve buna dikkat 
edel'!er. Fakat yaşlılar, yani - siz 

bu yaşta kiler gücenmezseniz ve 
izi de va!'l!ılar arasına kattlğıma 

kızmaz. ~ıı;z adını koyalım - kırk 
be,.;ini tı"anl. f lıG.•le değildir. On
la;. "gc ı;,mi-;: ,,;:ıman olur ki haya
li cihan d~ğer., denild:ği gibi, geç-

miş g-ünlcl'ini dti~üııerek. onları 
ano1rrık üğünmeyi pek ··e\·cl"lcr. 

Bir çocukluk arkada~ınızı gördü
ğünüz zrıman, kendinizde duydu

ğunuz deği:;ikliği ''e dinçliği, on -
lar da ,gençliklerinde geçirdikleri 
sevgi oyun ve vurgunlarını, bir sı
ra mı getirerek .ayarak duymak 
isterler. 

* Beş arkadaş, bol ve giin görmüş 
ağaçların gölgeliğine sığ'ınmışlar, 

içki masa ırırn d()layında karlchlc
ri doldurarak içirorlar, konuşu

yol'lur, gülıiştiyorlar, eğleniyor 

giirünüyorlarch. Onları iyice· tanı
dığım için böyle öylüyorum, zira 
lıu yapmacık evinç ve ~enliğin al
tında varlıklarında bir sızı ve acı
nın gizli bulunduğunu pek iyi bi-
livorum. Riraz cleşilir;\e , lıöyle 

sıi sık bir araya toplanmaları bi
le gönül ve varlıklarıııcla duyduk
ları yalnızlığı ve acıyı gidermek 
için eli. 

* l\Iasalarıııdaki bu yokluğu gi
clernıenin kolayını bulmu~lardı. 

Biı-i başlıyor \'e sanki dün olm~ı~ 
gibi. 15-~0 ,ı;pne evvelki tatlı gün
lerini canlandırmağa çalı~ıyoı'. 

"- Burası da giizel. Fakat lıen 
sıcak yaz giinlerinde boğazııı her 
zaman yeşil dağlarmdn onunla. 

..... "a .. ~ ı , .. hır: gı::1tıı1ra1K. ;::;evgı 

parolamız: (Ölünceye kadar. de
ğil mi?) sözlC>ri idi. ı. ye yazık ki 

artık onu dfüıiindükçc (ha:'lretin 
gönlümde. lakin kim bilir sen 
ııenlesin?) şarkısını tutturarak 
a\'Uıımaktaıı ve sanki {iı;;te bura
dttyım) ce:val>ıııı \·erecekmiş gibi 
heklemekt('ıı haşka çarem kalma
rı.,, 

* En ya~lıları ve çok görmüş ge-
çirmiş olarak tanıdıkları Kenan 
acı acı güler<!k \•e: 

- Çocuklar, siz, rüyaya inanır 

ml'mıız? sorgusu ile söze başladı. 
Tatlı bah hı değişeceğini ~ana -

rak bu sorgudan pek ho~!:mma
mı., ]ardı. F'akat ::öz gidişinin bir
den deği~nıesi Ozerine göz kulak 
kesilmi~lerdi; Kenan, onlardan 

bir cevap beklemeden devam et
li: 

"- Onu ilk gôrdiiğüm giin - bu 
günkli yıpranmış \'e kuJlamlan t.n
bir ile söyliyeyim - "işte ideal ti
pim., demiş ve titremiştim. 

Tefrika No: 2 

Resmi merasim yok.. Askeri 
müfreze yok .. Yalnız güne~. ~ark 
güneşi allı yeşilli camları pırıl pı
rıl parlatıyordu. Kilise rahibi Ken 
loş son duasını ·bitirdikten sonra 
herkes, çalınan çan sesleri arasın
da küçük bir kır; yolu vasıtasile 
kabristana vardı. 

Tabutun bulunduğu dört teker -
!ekli araba ıaltı adam tarafından 
çekiliyordu: Kudüs ve Ciddenin 
eski \'alisi; Sir Ronald Stor$, hey
keltraş Erik Keningtoıı; miralayın 
Arabistandaki eski siliih arkadaşı 

S. F. Nev Kamp; son günlerde 
pek samimi do tu ve mahremi es
rarı olan Pat ıTavles; İngiliz ha
va kuvvetleirne mensup basit bir 
~ker Bradburi; ,.e yine tank müf 

Rüyanın · Sonu 
Cırn cin inden akıcı ve yayılıcı 

bazı \'nrlıklnr vr.rdır ki insanın 

bütiin benliğini bfre.nda sarar. İşte 

Nermin de böyle olmu~ \e beni 
baştan başa adeta :ıarmış ve çem-

Leri içine almı~tı. Gün geçtikçe 

ona b:ığlanı; or, duyduğum :-c\·gi 
d<·rin1eşiyordu. Fakat ııe yazık! 

Aramızdaki 10-1:> ra~ farkı ve b::ı-
11:ı kı>ıulisiııi tumtaıı ancası ile o-

lan c.:;ki clostluğum clola.>ısile du~·
gıılarınıı ı;izlemek ,.e ca kiıçtik 
·bir iz bile vcr:ncmck mecbL~riye
tincle idim. 

Ilinbir bahane lıulaı·nk onu gör
meğe çalışıyor, evlerine gittiğim 

zammı. birkaç giin sonra tekrar 
uğrayıp almak fırsatım hazırla

mak için mutlak bir ~ey unutu
yordum. O, bana karşı samimi ve 
dürü ·t ,.e çok ciddi idi. Bana 

kar:,;ı adeta bir akraba gibi da\'
ranıyor ve büsbütün cesaretimi kı
rıyıırdu. 

Böylece. bir, iki, üç uzatmaya
yayım, tam on yıl geçti. 0?1 yıl, 

düşiinüniiz ! Bir ömiir. Iztırap ve 
elemle geçen bir ömür. 

O, otuz yaşına gelmi"ti; ben de 
kırkımı aşnıı bulu:ıuyo!·dum. Ar-
tık gülünç olmaktan utanarak e\'
lerine gitmeyi de seyrekleştirnıi~
tim. 

Fakat lıir gün yine evleriııe uğ
ranıı;;tım. E\'dc oııdan baska kim-. ' 

se yoktu. Yalnızlığı seven !:;leytan, 

hemen kulağıı,ıa lıir -;;eyler fı ... ıl
da mı!;\ gibi gii lii mseıl im. ,. e ona 

bfraz da ~ınıcr.sıııı karı:ıtırarak gö
rüşemediğimizden dolayı erzeniş

lerdc bulundum. Bana: 

"- Görmek ve görü_.mek ist·
yen için hi~hir mani yoktur. Halta 
C'skiden. eldh•enlerinizi, ötenizi, 
beriııizi bırak11-, b"rkaç gün sonra 

gelir alırdıııız., de~ ince be~ nim 
attı. Demek her şeyin farkındR 

icii. On yıllık bir 'e\·giniıı sürün
cfürdüğli. hırpalaılığı beııiiğimcle

ki falcriııi seçmi~ ve her :;.eyi aıı
Inmıştı. n;rnz caııhmdım: 

"- Sandtğıııız gibi değil, de-
dinı. Ben her zaman sizi ~orar ve 
sağlığınızdan haber alırdım. Jfat
ta geçen gece tuhaf dPğil mi? Si-

. .. . .. derirıee 
zı nlVamda gördum. fı 
bir "A ! .... ,, ile yerinden iCt 
Bu telı1<:ına ne mana ,er.._., . au-
şaşmmştım. Bununla bet 

t 4. vam e .ım: . , 

S k . . . . ıı· bıt,. 
"- :m ı mını mu rdO 

jJiniz. Hem~n atıldı ,.e 50

11 
• 

'' Giizel bir çocuk J1l 

bari?,, 
"-- Güzel, hem çok !ed 

O küçükte sizin in;;anı c~ı · 
"zıerı 

lıağlayaıı l.ıugünkii go G 
ı·dll· küçük modelleri ııarlı)'O 

Him Gror.,, l• 
"- Sonra?,, diye ınerııl< 

1 
~ 

du. GiiHimsüyor,, anlatmıııtl 
Jiyordu: ~ 

"- Sonrağ o minimini ya~ 
kucağımda sıkıyor, birçok dt 
söylliyor Ye öpi.iyordum.,, 
ce: 

" "niİ 1' A r ' dh•e t•üzU " . ..... . ,, fil" 
dı. neıı de lıiraz sustum. " 

07:< 
"- Sunrn?,, ~org-u~ll 

deYam ettim: 
• \11 

"- Sonra. kurnğıımialc1 
•• 

. •• • 1 • ı j\f• 
Sc\''"I ve ı'u\•azıc: erın b • ~ • şı; 

bi:yiimeyc bnşladı. Ben tıır ı.• 
sö\'Jiiyor n\lvarı\,or artık . . ' . ,, \ 

ela, siz, bugünkü haliııizlc \ 
melek gibi dikilmiş bulunı.ı 
n uz . ., 

D . .. d ı.aı111 • ·- escnıze ruy:ı a U" 

olmuşsunuz.,, , 
"- JJ:ıvır örle değil. on 't ,, , . ·r 

beri heııi çıldırtan ve bı , 
· ı· d' · · · rı.ı l'OY ıycme ıgım scvgımı. ld 

olsun genişçe aıılatmı~ 0 

dedim. 

Koştu lıoyııuma sarıldı: bt 
"- RiiYadaki çocuh d:• 

. d' ·e kaclur biiyiik mü idi?.. ı) 

du, \'e: k 
"- Bugüne kadar tı.ud 

n .zJa söviemcdiöiııiz ~·uksek . ... o 
ginizi. bana her haliniide ç 
an la tını<>tınız.,. . ı 

Bir \"Il iki vıl uz.at?flll) ·. .. , .. ' ft1 • 
tam beş yıl, ıztırap ile geç t 
yılın a~ılarıııı unutarak 11~ 1 ·r 

k ı ·ı ,)• 
vıumdık. J.'akat ne y:u:ı ' 

1 
t .. . c 

y:ı ile haşla.rnıı o hr~ s!'.<ılz:, 
bir l'iiya gibi göııiiıl göttı. ~ ıı 

sevgilim, çnmlarııı altmcl1 
. . \ 

dığı kollt:kta son n<!fc:-ıııı. ·!l..-
ken (Bir riilanın sonu) dı.ı pi~ 

Hüseyin ot 

.,,~.f - ,"' , . ·.·_ ' ., ,; · ... 4_ ". ~~··; -j.$":' .... 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi 

_......,., • c •' ,.. • I 

rczelerine mensup bir asker Rus
sel.. 

İşte tabut arabasını çekenler 
lıunlnrdı. 

:'\Iczara indirilen tabulun üzeri
ne ilk loııraklnr htılırken, hariku
lilde adamları lıulmakta pek usta 
olan Lavrensiıı ne ay.arda bir in
san olduğunu anlayan yegane hii-

kumt adamı Vienstoıı Çörçil göz 
yaşlarını zapteclemiyerek biran 
sııstu .. 

* LAVRENSIN GENÇLICI 
Ok ford halkı, Luvrens ailesini 

ötedenberi tuhaf ve garip bulur
lardı. İrlandalı bir Ba1·on olan ai
lenin babası ismini değiştirerek 

lrlandnmn kaçını~, fevkalade ka
biliyetli lıir iş a(iam: idi. En çok 

ehemmiyet \'erdiği şey de makine 
ve tekniğe ait işlerdi .. Oğlu Tomns 
Edvarda her zaman tekrarladığı 
söz şuydu: İstikbal, vapurlar, şi
mendiferler gibi makineye muleal
lik cisimleri en mükemmel bir hale 
sokanL:ır içindir. 

Annelerine gelince çok scı·t, tem 
kinli ve ağır başlı bir kadın olma-

- re 
sına rag·,men gerek o\·un ,.e gc e 

• eq 
se ça1ışmalnrı hususunda b. ,I'_ 
k<'k ed<ldına birden geniş bıı'tJ ti 
besllik verdiğinden doln)"l 011 

az tahtie etmek lazım gelir .. \.
11 

Montagü Rolıer, Tomas .Ed nd 
Vilyenı .Jorj, Frank ,.e Arıı01.;d 
da ki bu beş çocuğun hepsi bl d 
çok garip mizaçlı, serazad, d 

.. 1111 ve oyun arkada.şiarının çol · 
ileride bulunmalarına rağnıe~ • 
rincle en esrarengiz görüne_n1 

6 
baslı, soluk yüzlü ve nıa,•ı 1 . r 
yaşından umulmayacak kadıLd 
di olan küçük Tomas Ecl\'llr ti, 

1888 yılının on altı ağu.sto5~.,4' 
Gal eyaletinin Fremadok şeb~ııJ' 
cHinyaya gelen Tomasm ilk ç r~ 
luğu kırlarda, kuş yuJllll t' 
ve kelebek kolleksiyonunu ıe~ıııf 
leştfrmek için yaptığı araşt1~ı~ 

Iarla geçer .. Kalabalık ve gli ~ıl 
lil oyunları sevmediği için .ar1' t ıı 
Iıırı onu -korkaklıkla itharn e eY 
lerinden halde gilnün birinde 1~, tebinin jimnastik miisabaJ<.ıı ~ıı 
da yüksek atlama şampiyonlll 
kazanmıştır. r) 

(Sonu .,. 
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Silivrı· EhlA H an Gençleşen ihtiyar 1 a y v (Başta rafı 4 CÜ say/ ada) > Eroıne Karşı H , .. ! iNFiLAK KURarp .. BANLAR/ SEKiZ 

S • • D •• A ld di gençliğini bir başkasına vere- (Ba~ tarafı 1 inci ıayfada) 
ergısı un çı ' ı cek insanı bulmak da bir mesele ... • Vaktinden evvel ihtiyarlamış, 

· Nitekim bu aşının t.atbıkına ba11,la- ki 
ihtiyarlamı!'! değil, mezar.a ya aş-

yalıdanberi ancak bir kişinin genç- mış gibi gorilnen bu genç kızı, ilk 
liği diğer bir insana nakledilebil- defa, adliye koridorunda gbrmüş-
miştir.,, tüm. Adli tabiplerin kapı~ı öniin-

* deydi.. Yanında bir polis vardı. 
Profesör Behçet Sabit Erclura- Kızın bu hali, bende bir merak u-

nın sözleri burada bitiyordu. Ken- yandırdı. Polise sordum: 
disine veda edip apartmandan ay- _Eroinman! dedi ve anlatmn-
rıldım. Yolda elimdeki on sene 

Vaıi dün Sergide teşhir Edilen bir Hayvanı Okşarken 
Trakya umumı müfettişi Ka- bul vali ini tebrik ederek sözlerini 

e\~eline ait gazeteyi karıştmyor -
rum. Gözüme ilişen şu pJtrçayı be 
raber okuyalım: 

". • . • İsmailin yanından ay
nldığım zaman, ihmal edilmemesi 
Hlzım gelen bir sual hatırıma gel-' 
di. Geri dönüp sordum: 

- İsmail dedim, evJcnmeğe ni
yetin yok mu? 

Onun hu sual karşısında boy
nunu büküp etrafına öyle hazin ha 
zin bir bakışı vardı ki.. Derin bir 
göğüs geçirdikten sonra şunları 
söyledi: 

ğa başladı: 
- G latada oturuyormuş. Adı 

Sevimmiş. Dün akşam bizim mer
keze müracaat etti. Bir seneden 
fazla oluyormuş bu eroine .alışalı. 
Onu, bir arlrnd şı alıştırmış. Şim
di, hem eroin bulamıyormuş, hem 
de, bu halinden memnun değilmiş. 
''Aman beni, ne yapıp yapıp bu 
beladan kurtarın!,, diye yalvardı. 

Buraya, muayeneye getirdik. 

Lım Dirik de, Edirneden Silivriye bitirmiştir. 
gelmiş, serginin .. çıhş mera'!imin- General Kazım Diriktcn sonra, 

- Evleneceğim ama, 
buna imkan yok. 

.Merakla sordum: 

Kızcağız, pek güzel değil, fa
kat, sevimliydi. Göz ikapaklan, 
uclannda bir ağırlık varmış gibi, 
ikide birde kapanıyordu. Yanına 

şimdilik okuldum. Bana da, polis merke-

de hazır bulunmu tur. tekrar vali Muhittin Üstündağ kür 
- Neden. neden İsmail? ... He) et, Silh·ride Silivri kayma- süyc gelmis, umumi müfettişe, nut 

kamı Vakkas Savaş tarafından kundaki iltifatından dolayı teşek- O, .ayni masum tavırla, fakat 
karşılanmı~, doğruca parti bina- kür etmiştir. rnüte!aşi cevap verdi: 
sına gidilmi tir. Orada, çok sami- Validen sonra, Silivri kayma- - Yo'k efendim, yok, dedi.. İş 
mi bir hnva içerisinde öğle yemeği karnı Vakkas Savnş da bir nutuk parasızlıkta... Aşıdan pek çok 
Ycıınıi ,, bir miiddet sohbet edildik söylemiştir. Buııclan sonra tasnife fayda gördüm. İke girip para ka
t en sonra, kafile halinde kazanın geçilmiştir. Tıasnifte hayvanları zandığım anda hiç durmadan 
meydanındaki sergiye gidilmiştir. birincilik kazan 0 ve mükafat a- genç bir kadınla evleneceğim. 
303 hayvanın teşhir edildiği ser- lan .köylüler şunlardır: Ve sonra ağ elini sağa lilola 
giyi vali \'e belediye reisi fuhittin Gelenbevi köyünden Mitat M'e- sallıyarnk: 
Ü Hındağ, kısa bir nutukla bizzat tinin, Ak\·iran köyünden Mehmet - Bir buçuk ıaydanberi kedi 
açmı tır. V linin nutkundan son- Kılıcın, Çanta koyünden Ahmet gibi etrafa bakıp "mırnnv, mır
ra ergi gezilmiş. bunu müteakip Akının aygırları; Bilyilk Çavuşlu nav,, diyoruz ama, aldıran yok! ... ,, 
belediye reis muavini Rauf Demir- köyünden Kadri çavuşun, Çayırde * 
taş sergiye gelmiş, 1 t nbulun on re köyünden Zekeriya üstünün, Za\•nlh İsmail; gençliğine do-
eııclik koy kalkıııma programı Bilyiık Çavuşlu köyünden Halilin, yamadan gittin .... 

tatbikatından bahsetmi ' yapılan Alipaşa ko) ünden Mehmet Uyanı- !!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!"'ı~z~a~L!!!e!!!!b!!!!i~p~A~S~A!!!!L!!!!!!! 
hayırlı işleri, birer birer, rakamlar -G-1 
zikrederek ymıştır. ğm, Snyala~· köyün~:n ~e Ha an a ataSarayJD 

Çakmn bogaları bırıncı olmuşlar-
Raruf Demirtaşı takiben TralC- U k 

Ya • f • dır. mum Al aA tı.bı· umumı mü ettışi general Kazım 1 ·•( 
Dirik kürsüye gelerek söze basla- Birinciler, ikinciler, üçüncüler 
mış, ve ezciimle: · n dördüncüler ara ında yapılan t t•f tt• 

müsabakada birinciliği kazanan s ı a e 1 
- Büyük vihı.) etin bu kadar 

r.eniş ölçi.ide, eşi ol mı) acak bir ha.} vanlarm sahiplerine de ayrıca 
aı-zdn köy kalkınma!lındaki muvnf köy bütçelerinden onar, yirmişer, 
fakı) elini ~;akından oğrenmekle otuzar ve kırkar lir.a mükafat ola
bahti~ ar oldum. De~ le tin bu tun rak 'eı·iJmiştir. 
varlığı köylü ile kurulur. KöylU- Dörduııcü olan hayvanların sa 
l U. bu kadar bağnna basan bir , i- hiplerine de birer cep ~aati hediye 
li'yeti trıkdir etmemenin imkanı edilmi~tir. 
~oktur. Ak,am geç n.kit, otomobiller-

e:: Demiş 'e bund n sonra istan - le lstanbula dönülmüştür. 

Almanlar Südet 
Topraklarına girdi 

Alman Askerinin Ciri9i kumetinin 03 eylül tarihli ültima-

(Baştarafı 1 tıci sayfada) 
Necdetin Cal ta.saray klübiind~n 

istifa ettiği ve hatta yeni bir klüp a

çacağı bile tayia halinde dolaşmakta 
idi. İşte buna meydan vermemek ve 
Necdetin takımındaki eski yerini al • 
masını temin edebilmek için Adil 
Oğuzun istifa etmİf olduğu ağızdan 

ağıza rivayet edilmektedir. 

Diğer taraftan iki haftadanberi İs
tanbul radyosunda söylediği alaturka 
farkılarln sporda olduğu gibi güzel 
sesiyle de kendini tanıtan Necdet in: 
yeni Ankara radyosuna angaje edil. 
diği söylenmektedir. 

Hüsnü - Şeref davası 

Beşiktaş klübündeki malum hadise 
ler Hikmet ve Fuat Balkan kardost -

lerin İstifaları ile kapanmif gibidir. 
Duyduğumuza göre bugün yapıla. 

zinde anlattıklarının aynini anlat
tı. "Arbk istemiyorum! Bu beli
dan kurtulmak istiyorum. Ne ya
parlar a yapsınlar!,, diyordu. 

Zavallı kızcağızın hali, yürek
ler acı ıydı. 

Erte i gUn de tıbbi adliye götü
rürlerken gördüm .. Tekrar konuş· 
tum. Btt k<itil lptilMan kurtulaca
ğına 11eviniyordu. 

Aradan, bilmem, lcnç ay geçti? 
Geçen .gün, yine ona ı·astladım. 

Tanmmıyacak kadar değişmişti. 

Yanakları pern beleşmişti. Bakış
larında bir cevvaliyet, hareketle
rinde bir şuur eseri, gözlerinde 
bir parlaklık vardı. Sıhhati ye
rindeydi. Arlık, yakla~tığı o me
zar uçurumund.an uza lctaydı. 

Sordum. 
- Altı ay Bakırköy hastahane

sinde yattım .. Artık kurtuldum .. 
dedi. Şimdi çalışıyorum. Yakında 
da evleneceğim. 

Onu ilk gördüğüm gün hiq et
tiğim elem yerine, bir haz duy
dum. 

Ne kndar evvel olduğunu iyi ta
yin edemiyeceğim. Dahn emniyet 
direktorlUğu San aryan hanına 

taşınmamıştı. Handa yalnız, polis 
kaçakçılık büro u çalışıyordu. Bir 
iş için oraya gitmiştim. Kadınlı er
kekli, on beş - yirmi kişilik bir 
kafile getirdiler. Hatırımda kal
dığma göre, Tarlabaşı ile Kasım

paşa arnsmdaki sathı mail üzerin
de, harap ve metruk bir e\•de, hep 
beraber, eroin çekerlerken yaka
lnnmışlardı. Hepsi gençtiler. Ara
larmdn, fidan gibi, gül gibi, iki 
tane de kızcağız vardı ki her hal
lerinden masumiyet, bir çocukluk 
masumiyeti seziliyordu. Daha on 
sekizlerinde var mıydılar yokl 
muydular, bilmem? Delikanlıl&r

dan birkaçı da filiz gibi delikan-

OLDU Jıydı. Hepsinin; giyimleri, .kuşanı
lan da yerindeydi. Yalnız, yüzle- Beş gilıı evvel Beylerbe~ inde 
ri kağıt gibi bembeyaz, gözleri mantar fabrika ıııda vukua gelen 
fersizdi. feci infilak yaralılarından 1 kişi 

Ertesi glln, bu kafileyi dokuzun- dah.'t diln gece hastahanede ölmüş 
eu ihtisas (şimdiki be~inci ceza) tür. 
mahkemesinde gördüm. Biltün o Bu soıı kurban ameleden Emin
geııçlerin, altışar ay müddetle, dfr. Ve kendi iyle beraber, ölen· 
Baklrköy emrazı akliye b.astaha- lerin sayısı ekize maliğ olmuş bu· 
nes\pde tedavi :tltınn lrnmalarına luıımaktadır. 

karar verildi. Onlara bu zehri te- !!..~~--~~~~----:r:ı~ ..... -~ 
darik eden ve btt harap ve met- yapalım elbet halk bun alışacakbr. 
rCik evde kullanmalarına ön ayak Z manlai~ler yoluna girecektir.> 
olan kırk beşlik -bir adam da bir Beya11tta Leblebiciler caddesinde 
sene hap e, külliyetli bir miktar «Uygun» mağazasında Malatyalı Ta 
da para cezasına mahkum edildi. bir Sezen de tunlan söylemektedir: 

O delikanlılar \"e o genç kızlar c - Ben ttariye, baharat, gıda 
kim bilir şimdi nerede ne halde- maddeclri vesaire sahyoıum. Bnha -
dirler? Acaba, ~ ukarıdn anlattı- rat etiket ve paz:ıı·1ık111z sntışn tubi 
ğım kızcağız gibi bu beladan kur- değil.. Onun için b \ika ne v rt1a hep 
tuldular mı?. sine etiket koydum .... Belediye me • * murlan geldikleri vakit bir de büyük 

Eroin, öyle miithiş bir kelime liste yapıp dükkana asmıık icabcdip 
ki. Taliüfuzile, sönen hanumanlar, etmediğini soracağım ... 
sefıaletin kanat gerdiği yuvalar, Bizim işimiz umumiy("tle 100 pa 
bahtı kar.a ocaklar, ağhyan ana, eş ralık, 5 kuruşluk ve en nihynet 20 
ve yavrular, solgun, bembeyaz kuruşluk satı~lnra inhisar ettiğinden 
çehrelerinde hn.ratiyet eseri kal- aabahtanbcri pazarlık teklif eden ol
mamış gençler, daha neler, neler. madı bu vaziyetten ben çok memnu 
Ve nihayet ölüm, hayalimde biri num. Çünkü: 
biri peşince canlanıyor. , - Az verdin 1 

Eroin.. Öyle müthiş bir klime Oiy n oldu mu hemen ka·•nnozun 
ki .. Nefret ve merhamet hislerini üstündeki etiketi y ni malın fiyatını 
ayni zamanda tahrik ediyor. sonra d verdiğim mala mukabıl 

İptilii, muha1ckak ki kötü ~ey.. koyduğum der hemleri onlara göste· 
Neyin iptilası olursa ol un~ Alkol, receiim 1 Her halde pozarlıksız satı~. 
esrar, morfin, afyon, kokain, ku- esnaflara satıf terbiyesinin inki~fına 
mar .. Hatta kadın .. Hepsinin ipti- çok yarayacaktır. 
llsı, in nm, cinayete, ölüme, ihti- Beyazıtla P zar yerinde ıcbzevat. 
Iasa, denaete, şenaete, redaete, ı;ı Bay Şükrü de diyor ki: 
akla gelmedik türlU ah1Aksızlıkia- « -- Burnda gördüğünüz gibi 

5
eb 

ra ürfikler ... Fakat, iptilaların en z.evntçılardan bazısı ehket koydu .. 
kötüsü, muhakkak ki eroin iptila- bazısı koymadı.. Pazarcılara etiket 

ı .. Bunun için, uyuşturucu madde- yok diyorlar. Halbuki bu bizim aley 
lerin en yıkıcısı, en mahvedicisi lıimize olacak. Çünkü halk etiketli 
olan eroini en evvel ele almak ve yani fiyatım gördliğü yere gidecek, 
bu menhus zehire karşı açılmış Ben bunun için pazarcı olduğum hal 
olan harbe germi verilmefk Hlzım- de etiket koydum! ... :. 
dır. Verem, Ve.ha ve kolera mikro Kapnhçalllda Oyuncakçı Bay No. 
bundan; Taundan. en mühlik düş- bar da diyor ki: 
rnanlardnn daha mühlik olan eroi
ne karşı .açacağımız lıu harpte, 
mücadelemiz Jıızmı, kanun ve pro 
pngandadan almaktadır. Gerek 
istatistikler, gerek gündelik vuku-

at raporları, gerekse, açtığım an
kete .alakadar zevatın verdikleri 
cevaplar gösteriyor ki, eroin ipti
lası günden gilııe tavsıyor. Sene
den seneye, gizli eroin imaliitha
neleri, eroin satıcıları aznhyor. E
roinin müthiş zararları günden gii 
ne herkes tnrıafından nıılnşılıyor. 
Mücadelenin, propagandanın miis
bet te irleri her g{in biraz daha 
kendini gö teriyor. 

Anl şıhyor ki, propagırndayı bir 

az ku\'\'etlendirmek, mücadeleye 
biraz daha hız vermek, çok kısa 
zamanda, eroinin kökünü ortadan 

talnffüzunu lehçedn kaldmp ata-
caktır. 

<- Pazarlığın kalkmnaı çok iyi ol 
du. f.ekiııi gıbi Çt'kise rekise satııı ar-

' "< \ j l 

tık kalmıyacak. Ama o vakte kad r 
biz de kadınlara, dışarlıklılnra pa • 

z rlık yapmam ğı öğretince.ye kadar 
epey mü~klilat çekeceğiz galiba. 

Yalınz 'ze fUnu öyliyeyim ki eti 
ket koyma i ini de tnnzi mctmelidir. 
Çünkü bazı kimselerin çok kiiçük bir 
etiket yapıştırdıklarını, üzt-rine ince 
bir kalemle bir iki rakam koydukları 
n~ sabahleyin gelirkrn dükkanlara 
şöyel bir baktım görcHim. Bazıları da 
ko kocaman birer etiket asmışlar. Bu 
etiketler yaıı) anıı gelince birbirinin 
üstüne İsabet ederrk kapanıyor ve o
kunmıyor.> 

Beyazıtta Manav Ali diyor ki: 

c - Biz dııha henüz bir tecrübe 
devresi geçiriyoruz. ! lem bizim satı 
lıınmız ancak on birden sonra baıoln 
dı"'ı için heniiz belli olmaz. . 

-chJegel, l (A.A.) - BiltUn tomunu tetkik etmiş ve enternasyo 
h lk sabah er eııd n Alman kıta- nal \'aziyetin müşkilatını ve Münih 
atının girm ini büyük bir sabırsız anla,rna~rndan mütevellid hadisa
lıkla bekli.}ordu. Halk, daha ece- tın zaruretlerini göz önünde bu
d n hudut taşlarını devirmişti. Yol lunduracak Polonya tekliflerini 
lrır boyunca sevinç içinde yüzen Sü kabulde muztar kalmıştır. 
det mCiltecileri goze çarpıyordu. Hiıkiimet, bu elim kararı, siya-

'l' m sa-at 14 de bir Alman ala- si partilerin ricali ile mutabık ola
yı başta mızıka olmak üzere Sü- rak vrmMir. 
<let topraklanna girmiştir. Mızıka, Tefen Mıntakası Bofaltıhyor 

cak olan Fenerbahçe - BC{liktaş kar 
şılaşmasında Hüsnü ve Şeref de ta -

k.ımlarında yer alacaklardır. 
Malumdur ki, bu oyuncular bal- •' Pazarlıksız sahş 

Bununla beraber hiiküınetın çıkar. 
dağı bu 1t nundan tahii memnunuz 
Çünkü hükumt-t hiç bir zaman fena 
bir şeyi orta) a atnmaz.,, 

ayak ba. arbasmaz Alman milli Londrn, 1 (A.A.) - Royter a-
ın~arşıın ç lmı hı·. Halk, sevinçten jan mııı Prağdan alarak teyit etr 
aglıyor ve askerlerin üzerine ku - tiği bir habere göre, Çekoslovakya 
cak kucak çiçek atıyordu. Bu mm- hükümeti, prote to etmekle bera -
takndik butun şehirler, Alman ber Teşen mıntakasını iki teşrini-
baYr klarile donatılmı!ltı. evvelde smbolik olarak Polonya ta 

Çernbcrlaync Nubel Mükafatı rafrndan j galini kabul etmiştir. Bu 
Stokholm, l (A.A.) - Tidin- mrntakanın Çek kıtaatınca tahli _ 

gu gazet i, Çemberlayne Nobe1 ye · nihayet 10 teşrinievvele ka _ 
ulh mukafaiı verilme · h klonda dar nihayet bulmu olacaktır. 

Vuku lı.ulan te lifin ı~eç, Norveç "T ı (A t ~ arşova, .A.) -Resmen 
v~ ngıltel'ede lıarnretle kabul e - bildirildiğine göre Polonya notası
dildiğini yazmaktadır. 

Ç mberleyn izahat Vcrcek m Çeko lovak hükfımetinin kabu-
Lo d lü üzerine Teşcm mmtakası yarın 
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rn, 1 (A.A.) - Çember - saat 14 de Polonya askeri makam-
Yıı, pazartesi günü toplanacak o-

lan Avam kanuırasında Münil\ kon larına teslim edilecektir. 

fernn 1 ve fııgiliz - Alman dehı Ü i I 
:r?s.ronu hnkkında izahat \'Cre~ck: N ~ERS TEDE : 
tir. . . . Yenı talebe pansiyonları 
. 1 · ç.' hderı A tice \'e liberal lideri I 

Sıncı. ır muhalefet namına öz .. yapı acak 
liyec kler ve hunlard b ksoy Şehrimizde bulunan yüksek ted-. nn aş aca . . _ _ 
Çurçıl, Eden ve Llovd G d rısat umum mlıduru Cevat, dün 

• J eorgeg e t 
eyanattn ~ol ınacaklardır. stnnbul finiversitcsinde meşgul 

Çeklerın Taleplerini de olmuştur. Rektörle temas eden 

Kabul Ettiler Cev.at, üniversitenin yeni ders yılı 
Prng, l (A.A.) - Bugün saat hakkında izahat almış, yüksek mu 

16.80 da aşağıdaki resmi tebliğ alliın mektebi pansiyonunu tetkik 
neşredilmiştir: ebniştir. Pansiyon talebenin ih

Çckoıdovak cumhuriyeti hükO- tiyacını karşılıyac.ak büyüklükte 

nıeti, bu snbnh reisicumhurun ri- olmadığından bazı yeniden pav -
Yas ti ltmda toplanmıştır. fonlar iliive edilecektir. Bay Cc

Kabine, 'l'cıschcn mıntakasının vat, yeni pavyonların projelerini 
Polonyaya terki için Varşova hü- gözden srecirmi tir. 

kan Karde9ler zamanında ihraç kara 
riyle tecziye edilmişlerdi. Bu karar 
yeni idare heyetinde refedildiğin -
den ve Türk spor kurumu nizamna
mesi mucibince ceza karannın üstün 
den Üç ay geçtiğinden bu oyuncular 

kayıtsız şartsız olarak takımlanndaki 
yerlerini almak hakkını haizdirler. 

Yalnız. kararın geri alındığının İstan· 

bul mıntakasından böyle bir ihbar o
lup olmadığı sorduk; bize ne müsbet 

veya ne de menfi hiç bir cevap ver 
mediler. Bunun üzerine bu :iki oyun 

cunun vaziyetini BC{liktatlılardan sor 
duk. cŞeref ile Hüsnünün bugün mu 
hakkak takımdaki yerelrini alacakla 
nnı ve ve Befoctaş takımının sahaya 
tam kodrosiyle çıkacağım öğrendik. 

TAKViM 
2 1. Teşrin 1938 PAZAR 

Hicri: 7 Şabaa 1357 
Rumi : 19 Eylül 1354 

Hızır: 150 

Doju saati: 5,55 

Ôğle : 12,04 - ikindi ıs,21 
Akıam: 17,Sl - Yatsı : 19,22 

imsak : 4,19 

~ 

(Bat tarafı 1 inci ıayfada) ı 
anlayamıyan dükkan sahiplerinden 
bazılarının eşya üzerine etiket koy. 
madıkları görülmü~, hunlar ikaz edil 
miştir. Bazı dükkanlar, etiketlerini 
pek küçük intihap etmişlerdir. 

Etiketlerin halkın görebileceği bü
yüklükte ) apılması bu gibi diikkin 
sahiplerine izah edilmittir. 

Bu münasebetle dün n.uhte1if yer
lerde seyyar ve dükkan sahibi aatıcı 

)arla görüşerek yeni kanun hakkında 
düşüncelerini öğrenmek i tcdik. 

Kapalıçarfı, Bitpazannda Dar ao. 
kakta 9 numarada elbiaeci Bay İb· 
aan: 

c - Bix timdiyc kadar sattığımız 
teYlere hiç etiket koymadık. Çünkü 
itimiz daha z.iyade müstamd elbise 
ve palto gibi feyler üzerine oldu· 
ğundan bunları bir elden alır diğer 
elden devrederdik. Bu suretle sattığı 
mız feyler dükkanımızda pelc. kısa 
bir zam n için dururdu. Fakat kanun 
hazır elbisecileri de içine aldıiından 
ve müstamel elbiseciler için bir lcayd 
olmadığından biz de bu &abahtan iti 
haren her sattığımız malın üetünc bir 
etiket koyuyoruz. 

Fakat biz ayni zamanda alıcıyu~. 

Öteııini berisini satmak istiycn halk 
biıı:e baş vurur. Şimdi bu nevi alışve
rİf nasıl halledilecek, bunu hallede • 
medik. 

MalıRı utmak istiyen halk da e~
ya11ınm üstüne bir de etiket mi yapJf 
tıracak 1 Biz ondan malını naııl sa -

tın a.lncaiız? ... > 
Kapalıçaryıda Büyülıı:caddede 107 

numarada Bay Aodİrya da tunlan 
IÖylemittir: 

« - Bizim sat&flmız ayakkabı, ter 
lik ve emsali kavaf i leri üzerinedir. 
Görüyorsunuz, hepsinin Üstüne etiket 
yapıftırdık. Biz kanunun icaplanna 
bu suretle tamamen uyduk. Fakat 
gel gelelim halk henüz buna alı,ma
dı. 

Bugün kim geldi i11e etiketteki fi. 
yattan a~ağı almak için pazarlık et • 
meğe kalktı. Her birine ayn a3,.r1, bu 
günden itibaren kanunun tatbilcine 
ba!llandığını anlattık. Etiketteki fiya 
tın daha nfığısını bs~a dükkanda 
bulmak iimidiyle bir 

0

kısmı bri ~ey al 
madan dükkandan çıktı. Bazılan da 
fiyatı kabul ederek itirazsız aldılar.> 

Mahmutpapda 225 numarada tu· 
hafiyeci, (Altıntop) ınainaıı sahibi 
Bay Murtaza da demiftlr ki: 

c - Kadınlara meram anlatmak· 
ta çok mütkülat çekiyoruz. Bugün 
aybaşı ve haf ta sonu olduğu İçin çok 
müııteri geldi. Epey iş yaphk .. Fakat 
scneelrdenberi pazarlığa alıfffilf olan 
kadınlar metresi 70 kuruf olan bir 
kumafı ~skisi gibi 5 O kuruşa almak 
için görseniz öyle ısrar ediyorlar ki .. 
Fakat onlara: 

- Kanuni. •• 
- Hiikumct emri... 
diyerek pazarlığın yasak olduğu ~ 

nu bildirince hepli itaat ediyorlar ... 
Fakat biz de çok yorulııvo:u:: ... Ne 1 

Yine Beyazıtla Manav Ahmet A
kıncı da diyor ki: 

c - Bu yeni kanun "snnf için çok 
iyi oldu. Fakat bazı esnaflar bu fır. 

s ttan i tifnde edccekelrdir. M,.selii 
on kuru luk bir meyvayı yirmi kuru
şa satacaklardır.) 

Bcyazıtta Hasan Sabri bakkaliyesi 
sahibi Bay Şeref: 

«- Biz .z.aten burayı açtığımız 

gündenberi paz.arlıksız satış yupıyo • 
ruz. Bizde bütün fiyatlar m ktudur,> 

Çemberlitatta pazarcı Mehmet di. 
yor ki: 

« - Bugün çılcan kanundan çok 
memnunuz. Fakat ancak iki üç ay 
sonra istifade edebiliriz.> 

Çartıkapıda kuap Abdullah: 

- Paznrlıbız aatıfın olduğu iyi ol 
du. Manmnfih bu kanunun biz.e tii .. 
mulü yoktur. Çünkü Marttanberi fi. 
yatlarımız maktudur. Biz nın ha 
tfi.biyiz.,, 

Bcyazıtta 

Anaıtas: 

pulırmacı •• maeei 

< - Allah hükumetten 1arı olsun f 
Böyle bir kanun çıkardı da rahat et
tik. Pastımanın üstünde ( AO) kurut 

fiyatı gören mütteri: c60 kunıta ol
maz mı}> diye •orardı. Çok ,UkUr ki 

bundan da kurtulduk.> 
Aldıirımı.ı: ctwaplard n anl .. ,ıhyor 

!..i, bütUn cıml\f pazarlıluıa satış ka. 
nunundan memmmdur. . 



Geceli - Gündüzlü - Kız - Erkek 

OKULLAR GÜNEŞİ 
Ana - İlk - Orta kısımları vardır. 

( Eski Şemsülmekatip ) 
l\l ·'\'kİnin neznreti, ha vasınm cey:ıdeti, suyunun nefaseti, öğret

mc11ler:nin salaniyet ve müscllcmiyeti, tedrisatının ciddiyeti, ecne
bi dillere ve asri terbiyeye verdiği nyrıca cfıenımir i İle bllt 
İstanbulun özel okulları içinde büyük bir yer almıŞıo4bulunmak-fa-

. dır. Yarım asırlık hayatında memlekete faydalı binleı·ce ta.lehe • e
tiştirmi, tir. 

Yavrul:ım~ın UZ\i ve ruhi yeti,ip yükselmelerini dileyen ana
lar, babalar, veliler heıtıalde bizzat gelerek okulumuzu şereflendir
melerinde e\•latlarının çok büyük menfaatı vardır. 

llergiin y~tıh. yatı ız talebe yazılır ı-.tiyenlere tarifname gön-
. deril!r. Befİktaf: Yıldız. Telefon: 42282 

1 . " 
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FEHM71 
lstanbul Belediyeıi kar,ıaında 1 

~ İsti~lal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunm:'ktadır 
2 - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası: Telefon: 22534 

ESKi FEYZIA Ti ~ 

GAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Arnavutköy ÇifteSaraylar a 

Yatı il 
Ana sınırı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi bin,a sınd 

Orta ve Lise sınıllıırı Arnavutköyllnde 'framvay caddesinde Çirte araylarda kız ve erkekler için ayrı 
duirelcrde : Her gün saat 10 dan 17 ye kadar Yeni "falebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep 
idaresine müracnct edilebilir. 

isti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36· 21 O 

ADEM 1 iKTiDAR 
Ve Bel G ev ş e .. k 1 iğin~ .k a. r ş ı 

HO·RMO.BiN 
• Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobın) 

\ 
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D~~;n;~ 
1 - Teknik okulu giriş imtihanları 5 - 10 - 938 çarşamba günü Dahiliye Mntehus::ıs ı ı 

btanbul üniversitesi fsn fakültroıi konferans galoııunda yazılı olarak Herglıı: öyleden sonra ha:.tııJıl' 

Teknik Okulu Giriş imtihanları 
Teknik Okulu Müdürlüiünden: 

yapılacaktır. · rını kuhnl eder. 

2 - İmtihana tam saat ond~' başlayıtcaJı:tır. KaydolaP.ların sarı 1 k , . d "l'tı 
· Çarşı apı ı rırnıvav Lll<"' 

karnelerile nihayet saat dokuz buçuğa kadar gelmiş olmaları lazımdır. ; Ahunl>ey nparlrna~u No. ~ 
8 - 938 - 939 dere yılı tedrisatına 17 birinciteşrin 938 pazarlesil' 

günü lbnşlanacaktır. (6925) ~~~~a..ta~; 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. Hepgine 50 lira bedel tahmin edilen Eminöniındc Çe:i"b! o~lll !ı 
eddin mahallesinde 415 inci adada 1 - f.i5 - 57 - 5H nuıi1nrali tttıf.~ 
ankazı ~atılmak üzere paz:ır!ığa k•rnulmnştur. Şartııanıc~i il'\ 11 ::..ııı'l 1 

dürlüıCiinde görülebilir. htekliler iiç lira ,\'elmiş b~ kımışluk i:k tcr.
1
, 

nat makbuz veya mektulıilc beraber. 3 - 10 - fJ38 pt1zarteı.i güt1 il .. ,\ııl MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUA 1 

ŞUBELE~ 

ANKARA: Adapazan 
Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Buraa 
Gemlik 
fzmit 
Safranbolu 
Tekirdat 

ISTANBUL: 
Telefon : 2316 Eakitehir Telefon : 24477-8-

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADR ES i 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET 

r
"'ari~ ve Londranın en büyük 

moda müessese lerinden çıkmış 
• patronlar üzerinde biçilmiş ba

V" '' lara mahsus MUŞAMBA
LARIN zengin çeşidleri her yer 
l'll müsaid şeraitlc ve ucuz fi

yatlarla BAKER mağazaların
da süılmakbadır. 

Husu i çeşidlerimiz yalnız 1 
mağazamızın dahilinde teşhir 
edilmiştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. 

Or; Nihad Tözge ı 
Babıili catl. No. 11. saat 15-1 i 

. :re1. 21942 1 

Cümhuriyetin 15 inci yıl dönümü 
için yapılacak donanma tenviratı 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri Umum )lüdlirli.ığü, Cum
huriyetin 15 inci yılclönümü nıüna!-lebetile yapılacak tcnviratla aşağirla 
yazılı hususatııı nazarı itibara alınma ını ilan eder: 

1 - Resmi daireler ve muhterem ahali tarnfınclan yapılacak teıı

virata ait tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaı>tırılması lazımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut gayıcı lmd

retiııi tecavüz ettiği takdirde, Müdüriyet nihayel 14 lıirinciteşrin akşa

mına kadar yazı ile haberdar· edilmelidir. 

3 - Bu kayıtların hilafına hareket edildiği takdirde yalnız bir te-

siııat mütessir olnrn,klu kalmayıp tenviralııı heyeti umumiyc:-;i iizerine 

teşevvüşnta sebebiyet verilmiş olacllğı gözöııUııde · tııtıılmalıdır. 

4 - Bayram şenliği miinasebetile mağazalarında ayrı say ıc ı ile 
1 

fevkalade vitrin tenviratı yapmak istiyen tucc~rların bu te . .;i~a tırı ' 

Kv/S başına 6 Krş. luk muvakkat bir tuife tatbik edilecekti r. 

UMUM MÜDÜRLÜK 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden lionra Beyoğlu AğacamİJ 
karşı. ıncla No. 33 T~lcfon 41358 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğu 1 
938-4268 sayı lı do!lyası Balıkpaz- ı 
ar Meyhane sokak 14 No: da muki. 
ın Sokrat Arıemiadis oğlu Nikoli 1 
Artemiadis. 

Koço 1 lacı Jlyadise olan 21 16/ 
9 3~ senetle 100 lira borcunuzdan 
dol ay ı !!ize RÖndcrilen ödeme emri 
ikanıctgahınızın meçhuliycti hasebi
le bilit tebliğ iade edildiği mübaşi

rin mc\iruhatından anlaşılmıŞ oldu
itundan t e?lığatın bir ay ınü~dctle 
ilaneıı ifasına kr .. hi.krmliğince ka -
rar verilnıiŞtrr. . - . ' 

Binaenalı·yh i~Lu ilan °nt"~rİPrlt"n 
itiharcn Lır ay zarfında borcunı:zu 

tedt)·c e\'I •n\e ı iı veya bir itirİ:fl : 

buçukta Daimi Encümende bulunm:; lırl;riar. \ 7üS0) 

* .. ~ 

Senelik muhammen kira3ı 36 iira olan Eyfiptl' Tab·ık!ıane 111• Jı ~ 
k''ll le~inde 9/ 1 numaralı yol artığı !1!39 :-ıcncsi m.&yıg son ııııa kadar ., d t 

verilmek üzer açık arttırmaya konulmuştur. Şartı!ame:;i Lc\'at:mı nıll ~ 
lüğünde görülebilir. İstekliler iki lira yetmiş kuruşluk ilk temi:~r.! :ııll • 
buz veya mektubile beraber 17 - 10 - 938 pazartesi giiııü ııaat 14 b~~) 
ta Daimi Encümende bulunmalıdır] lar. (70

1 

==============================--===~ 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

İdare fütiyacı için °50 adet 6 şar metrelik çam d!rek puarlık ::ıırr 
tile satın alınacaktır. r •• Pazarlığı 6 - 10 - 938 per~embe giinii saat 11 de )lücHirlLik 

111 

kez binasıııda toplanacak Alım Satım Komi.:ıyonunda yapılaca.ktır· ıe 
Muhammen bedeli 4.00 lira ve ilk teminatı 30 liradır. ŞRrtnııl11('~8 

ri her giin Levaıım Dairemizde i Örlilcbilir. l sleklilerin nıeL.kı1r gl'~~) 
saatte ilk teminallarile mllracaatla rı. 1 

BA L S A M İ N K R E M L E R İ 
G ece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acıbadem 

BALSAMİN KREMLERİ 
Bütün dünyada biri ciliği tasdik ediL'lliŞ sihhi güzellik kreıır" 
İeridir. Cec~ için yağlı - gündüz için yağsız ve h2lis acıba" 

dem çeJidlcri vardır. Husu3i vaı.o ve tüblerde satıhr. 
iNGiLİZ KAKZUK ECZANENİ 

İst:lnbul 

s 
varsa bu nıii<lJet zarfınd;ı i;:r!lya bil ı muamele yapıl ıı:.li{ı tı-bliğ 

dirmeniı:, ve itirnz ctmediiiniz ve na kıum olmak iizere ilan ol:.;ıııJt• 
b !;>rçu.nuzu tecliy~ etme<lı~iniz tak -:1 _ ( 1 ~!.~ 
d irde a"nİ miı<ldet ıar fınd,, mal be ----- _-:::::;=:.--· ~" f1J 

· - - · S ı. · b. A' C l · c "ac ~ yanında Luhıııııı1ını~ . l fınnıdır. ~ksi f.._ ~-;•1 ~ . .~~a.~tlın ~d. E ~ 
halde icra ve lfti s. k::.r.ununun 76 ı Nevıy"t muduru: Macıt Ç 1J 

317 inci maddelerine ı,vf1 ani &~drtı{cı ver : .M.ltbaar EbO•'' 


