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Mac r· itti o 
' Lehler,Macaristanla hemhudut Olmakİç!n Çek Milyon Marklı 
Topraklarından Bir Koridor Acmak istiyor B · K d · A t . ' ır re ı c ı 

l~!!.~.bH~!.!~!~;~~~!~I El G A O O A H O SN UT SU Z L U K Buna Mukabil Sınai Ve As~eri 
İngiltere Başvekili Sir Cham· 

her lain itimad reyi aldığı celsede H •ti s •• d t M t k Jd y •• •• 
::~~s~ik::1li:~7:&:~:::ıb::ı:end;~~ı ı er u e ın a asın a uzune 
~::.:':.'~~~:~· -~~~u~;k::;:_r::'~~ Atılan Çiçeklerden Yaralandı 
U:ı:atmak. Dıktatorlerle temastan 
içtinap edilirse bunun neticesi 
harp olacaktır; el uzatılırsa harp 
ihtimali tamamile izale edilecek
tir. Sir Chamberlain ikinci ,ıkkı, 
Yani mevcut ihtilafların müzake
l"e ve sulh yolilc tesviyesi fıkkını 
tercih ediyor. İngiltere parlamen
tosu da bu siyaseti 114 muhalife 
karşı 366 rey gibi mühim ve ka
hir hir ekseriyetle tasvip eyliyor. 

Şu beyanatın ve bu kararın 
manası ,.e mahiyeti ne olabilir?. 

Bir kere, dünyayı diktatörler 
ve diktatörlerin gayri diye jki kıs
ma ayırmak realiteye tamamen uy. 
nıı.racağı zannındayız. İhtmalki 
İngiliz Ra~vekili Almanya ve ltal
J'a diyecC'k yerde, daha kısa ve u
mumi hir tflbir kullanarak, sade
ce diktatörlıilder demekle iktifa 

Macar Dahiliye 
Nazırı Varşovada 

Belgrad, 7 (A.A.) - cD. N. B.> 
Ajansı bildiriyor: 

Belgradın siyasi mahafili Slovak 
meselesinin inkişaf mı ve Macar mat 
buatının bir Macar - Polonya mü~ 
terek hududu tesisi hakkındaki neşri 
yatını derin bir alaka ile takip etmek 
tedir. 

Gerek hükumet mahafili, gerek 
muhalefet Macar metalihatını etno -
grıtfik hakikatlere ne dereceye ka -
dar uygun olduğu bakımından tet -
kik eylemektedir. 

Bu hususta işaret edildiğine göre, 
Slidet Almanları meselesinin hallin -
de münhasıran etnografik sebepler 

Siparişlarde Bulunacağız 

- Alman iktisat nazırı Funk şerefine Ankarada verilen 
ziyafette İktisat Vekili nutkunu söylerken 

etmiştir. Eğer dünyada bir ideolo- yani milletlerin kendi mukadderat -
ji ihtilfıfı bulunsa idi ve medeniye- larına kendilerinin hakim olması esa Ankara, 7 (A.A.) "Resmi teb- askeri siparişler ile Nafıa ve salr 
ti tehlikeye düşiircn tehlike sadece aı nazarı itibare alınmıştır. liğ,, - Alman iktısat nazırı dok - işlere müteallik komandlar bedel-
Zafcr){'rin çarpışmasından ileri (Sonu 3 üncü sayfada) tor Funk'un Ankarayı ziyareti lerinin tediyesinde i timal edile • 
~else id bir dıktntörliik ve demok- www münasebetile aşağıdaki resmi teb- cektir. Böyle bir anlaşmanın tatbl-

;r~~~~:üE~~~::~f r~~~E!:~k~~~ ita lya n Faşist Meclisi · . 1ii8tfrkiMarôş3ii-:f ::~::;~I~~J:~~ı~u:: ik~.~,k~~~ r:~rE~i;!i;:;~S3~Yi~:~~::': 
Eına clıkılmış tek bir diküıtörliik f K b 1 Ett• zırı arasında yapılan konuşmalar Dün Geceki Ziyafet 
r~jimi yoktur. Fikir bakımından A . d ı a u 1 neticesinde Alman~ a t::ır:ıfından 1 Ankara. 7 (.'\ .A.) - Alman 
dıktatorliikler ara!;ında da nifak Yahudı·ıı·k leyhın e İstanbul, 7 (A.A.) - Rei- ı 'fürkiyeye verilecek 150 milyon l ya bii.}_•iik elçi. i Krller ve rı>!İkası 
hattı1 çok şiddetli husumet vardır. f rayşmarklık krediye ait esa&ları tarafından bu ak. un ~mat yirmi 
nırıbirlerile · kim bilir ne kadar tesbit edilmiştir. Bu kredi sınai ile, (Sonu 3 üncü sayfada) h· • ı ıicumhur Atatürk bugün Dol· 

bir zaman için _ pek iyi .anlasan ş • dd ti• T db • ı Ald mabahçe sarayında Ankara- • __ _ _ ~ 
~:;.~;ı~~· m~fı~1 ~r.~1i:~:~·;.~i~~,~'. 1 1 e 1 e 1 r er 1 ı :.-;. ·;~~·:..~:::;:~::.v·~~:.:; t E R O I N E K A R Ş 1 H A R P 
leyhindelti nefretlerinden çok da- - IS)' .er---- f manevralardan avdet eden i- f 
ha mtithiş bir kin ile zırhhdırlar. y h d•ı },.t ı G• • k • kinci ordu müfettiti Orgeneral f · -. 
Mo ko\•anın, Berlinin, Romanm i- a u ı er a ya ya ıremıyece ' • izzettin Çalışlar'ı kabul buyur- • E . K il ı 1 . 
deo.ıojisi ayni ŞC'y olmayınca. miit- Umum"ı Hı.zmetler ala.mıyacak • m~.şlar v~ .. ke~.dileri~e uzun • ro n u anan arı yı 
lehıt bir diktatörler heveti mecmu- • muddet goruşmutlerdır. f 
ıısınclan bahse imkan .görülemez. 1 Roma, 7 (A.A.) - Büyük Fatist meclisi, fa,istlerin Yahudi aJeyh. •Atatürk' ün Teşekkürü• T d • Et l • • 
Çc~oslovak~~a .mec;elesi bir harp ile tartığı ve bilhassa dünyadaki Yahudi elemanlann sureti umumiye<le fa- : Muhittin Ostünda v ı e avı m e 1 yız 
ııetıcC>~cnse. ı.dı ve bu. harp, kor-

1 
fi:ı.m aleyhindeki hareketleri ile me,gul olunması için ileri sürdükleri sebeple· ı· Vali, Belediye Rei~; ve c. H. P. f 

kul.cl~gu gıbı, umumıyet kesbet- ri hatırlattıkta:ı sonra Yahudilerin İtalyaya sokulmamasına karar vermiştir. ı , Başkanı • A k E R h• E t V C · 
tarafında göı·ccektik. Demek ki · 
se ı<lı Husynyı Franı:ıa ve İngiltere 1 Yahudi addedilecek kimseler fUnlardır: İstanbul f vu at tem u ı, sa e ema. 
tnilli hakimiyet taraftarları a!"asın Annsı ile babası Yalıudi olan ÇO- hidi dinini kullananlar. ı 1 Güze·l· ·~.ta.~bulum~~~~ ~~~: lettı·n Fazılın Veridgv i Cevaplar 
da l . d d'kt t · ı· k b J k cuklar, babası Yahudi anası ecnebi 1919 ve 1922 seneleri fllruında tu Uf gununun yıldonumunu ıır e ı u or u u uııaca ·-
tı lI ttA ]. ·ı· ı f k. 1 olanlar, muhtelif bir ana ve babanın fas,izme kaydellilenlerle İspanya hu· • kutlarken sayın halkın bana ı . a a ııgı ı.z mu.ın aza ara- k .. t d'kl · . b"ld' d' 

. tından bazılarının şiddetli itirnz- sulbundan dünyaya gelmiş olup Ya- (S:mu 3 üncü sayfada) f ~~r.şı gos .er. 1 h~r;nıd 1 ır ~ 
!arını da\·et eden noktalardan biri 1 •• gdınız 

1
samd ımı A ~s efr enb ç

11
° f 

de kt ~ b d o . b k Yenı· Vapuru Geldı· uygu an ım. ZIZ atan u u- • açı an .açıga ll ur. enız an ın l .. 
r . İ . . ı ara candan teşekkur ve mu- ı 

Bugun, ngılterede Jıberal!er h bb t" · "hlA ~ · d 
\' L b a e ımın ı agını rıca e er, 

e a our Party l\f unih aıılasma- •-- -\ ·· 
1 

d • f h 
S 1 . • • f cum eye aıma re a ve saa- • ınııı a eyhıııde<.lır, yani harp ta- • d ti d"l · 
raftarıdır. Halbuki bunlar öteden- ı e er ı erım. f 
b K.ATATÜRK f eri harbe ale\•htnr davranıyorlar ' 
1-'k • ' • • ...................... ... 

a ·at, karşı tarafta faşist bir Al-

• 

HER SABAH 

Sabır taştı. mı ? 
"Yeni Sabah,, ın 6 eylül tarih

li nüshasında bir Fransız gazele-
sinden iktibasen alınmış bir repor
taj vardı. Bu reportajda Filistin
deki İngiliz kuvvetleri kumanda
nı General Evetts ihtisaslarını so-
ran Fransız gazetecisine: 

Eroin kullananlar için hapis ce 
znsı olmalı mı, olmamalı mı? Ero
in iptilasının önilne nasıl geçebi
liriz? Bahsi üzerinde avukatlarla 
konuşurken meı;;lrnr ve kıymetli a
vukatlarımızdan .Ethem Ruhiyi ih
mal edemezdim. Onu da adli) e ko 
ridorunda, ağır ceza mahkeme.sin 
den çıkarken önledim. Üstad, bü
yük bir nezaketle .suallerimi dinle-
di. Sonra: 

- Şöyle gel cancağızım! diye 
beni duvarın kenarına çekti ve sö 
ze başladı: 

- Eroin kullananlar değil de 
satanlar, ticaret yapanlar, beşeri
yetin katilidirler. Bıçak Ye taban-! 
cayla adam öldüren bir katil, ni -l 

• 1 
hayet, bir kişiyi, iiç kişiyi, beş ki-, 
şiyi öldürebilir. Eroin satıcıları . 

her gün yüzlerce ,·atanda~a kı.rı-, 

Avukat Etem Rnbi 

yorlar demektir. Onun için, bun • 

!ara, en ağır cczHlnrı seza ve ah
ra görmek lazımdır. 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

manya Lıılunduğu içın, sol hi~si
•atııı se\•kile, Rusyayı da içlerine 
alarak faşizme karşı bir haçlı se
feri \'iicucle getirmek emelile ~im
di harbe taraftarlık ettiler. 0°nun 
için, meseleye id~oloji noktai na
zarından bakılırsa hakikatin val
nız bir parçasını eksik ve y;nhş 
olarak görmiiş oluyoruz. Ortadaki 
kavga asırlardanberi sahit oldu
ğunıuz bir siyaset ve m~nfaat ihti
liifıdır. Bugün Fransa ile İngilte
re \'e birleşik .«.levletler faşizmi 
kabul etseler, yahut diktatörlük
ler hürriyet rejimine dönseler dün. 
Ya cennet haline mi gelecek? 

- Biz kuvvete, {!İddete müra
~dla ArnplMı ~nm~ i•m~~E~m•••mmıma•~••••••••E~mm•~--

Suvat vapuru İştanbul rıhtımında 

Mesele üstiinü örten süslii Ja
kırdılarclan tecrit edilerek hakika
ti ve çıplaklığı ile düşünlünce, 
devletler arasında ötedenberi mev

Denizbank tarafından Kadıköy, j 
Adalar ve Yalova hattında işletil
mek lizere Almanyaya ısmarlanan 
iki vapurdan Su,·at dün sabah li
maınmıza gelmiştir. Suvatın boyu 
65 metredir. l iOO yolcu taşıyacak-

cut siyasi ve iktısadi menfaat ihti- tır. Dışı beyaz boyalı ve bütün as
l~fları ile k.arşılaşırız. ri vesait ve konforu ha 'zdir. Ka-

(Sonu 3 üncü sayfada) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

maralarıııda modern \'antilfitör ter 
tibatı vardır. Slirati 14.5 mil olan 1 

bu vapur derecesinde mükemmel 
bir körfez vapuı-u şimdiye kadar 
yapbrılmumıştır. 

Suvat, bir haftaya kadar, mil
tec.avir sevahil arasıııda seferlere 
başlıyacaktır. 

İkinci vapur olan Ü!Yerin de 
inşaatı bitmiştir. O da ya kında li
manımıza gelecek \'e seferlere baş 
lıyacaktır. 

yoruz. Aısileri11 miikemmel mitral
yözleri varsa bİLİm de tükenmez 
sabrımız, kazma, küreklerimiz 
var! demişti. 

Lakin dünkü ajans telgrafları 
son çarpı,malarda lngiliz kuvvet· 
lerinin mukabele bilmisil olmak 
üzere taarruza geçtiklerini ve A
rap köylerini tahrip ettiklerini ha
ber veriyordu. Demek ki Arap ina
dı nihayet İngiliz aabrım ta,ırdt. 

A. C. 

"Ye ab h,, da 
Bugün Bulacağınız 
7 Çocuklu bir fakir an:ı var 
Çocuk sabif esi 
Fevkalade bir rığbet kazamn ıuh 
tahliline ilk cavapl~r 

Yazılar: 
4 üncüde 
5 incide 

7 incide: 

• 
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Sayfa: 1 

.L..~W!!~~~~_::~,..!::===============-.:.=:~..;::;:;:..-ıJ 
Kadının Ağzında Bakla Islanmaz; 
Ona İnanmak Aldanmak demektir 

- 23 -
Ortada bir zat oturuyordu. O ı 

nk.te kad_ar g.örn~ediğim bu _zat
1 halım, .selım bır "ımada \'C ııazar- 1 larında bir mülayemet ve paklık 

?la!l bir kimseydL ~ivan'. harp re-ı 
"'· Kenan paşa ımış. Sagıııda be 
altı, solunda iki üç zabit oturmuş
lardı. Sağ uçta sivil ür. beş zabıt 
katibi ve hun.arl.1 sa'c kol azası a 
rasında pel<: genç, e•mer benizli, 
üstü bası temiz, centilmen tavırlı 

ve pek sev·mu simalı bahrh·e mü
liiz'mi vardı. Bıı da mıiddeıum.ı
mi :miş. 

Nasıl muhakeme edildim 
Rei• - (Ağır başlı bır tavır 

ve b&Lm birse le) Beyefendi, size 
doktor 1\!ü 'r efend ısm nde biri 
Şerif µ adan bir kart getirmiş? 

Ben - Sua.inize cevap ,·erme
den evvel birkaç söz söylememe 
müsaade ediniz. 

Reis - Buyurun. 
Ben - (Bu heyeti hakimeye 

zerre kadar emniyetim olmadığın
dan havf ,.e nevmidi i~indeydinı. 

Kalbimde husule gelen çıirpıntmın 
tesı~i altında kesik kesik sözlerle' 
Efendim, zannederim ki burada 
huzurunuzd:ı maznun masasında 

ıi · mebus hem de uhalefetle müş 

maliı ·at toplarlar. l\Iaamafih ben 
kendi. ıni ba~tan savup şimdi ma
lümatım yok. Sonra söylerim diye
rek defettim. 

Topçu - • 'eden baştan ~a\•

d:n? 
Ben - • ·eden olacak. Ru ma

kule ke•an ile uğraşmak birçok 
zaman kaybetmektir ve bir yoru
cu meşgaledir. Bundan. 

Topçu - Bir şey şüphelendin 

ki defettin. Hem o size söylemiş 
ki Şerif paşa tarafından geliyo•.' 
Sız rle ona cem.yetın nasıl oldugu-ı 
nu, k.:vveti olup olmadığı~ı. reis; 1 
kim olduğunu sormuşsu .uz. O da 
malnmat vermiş ve kendi.;in.n Ak
saray şubesi reisi olduğunu da :;öy 
lemi~. 

Ben - Hay:ır böyle bir şey ol
madı. 

Biri - Bu malumatı nereye 
göndereceğini na•ıl olur da sor
maz ınız? 

Ben - Olur ya sorulmaz. Onu 
sormak beni ne müstefit edecek. 
Ben ~fünire hiç ehemmiyet verme
dim. Fakat kendisi Avrupaya mı, 
Parise mi biı yere göndereceğini 

galiba söylemişti. Zaten mallımat 
istiyen muhabirler de öyle yapar-ı 
lar. 

Biri - Bizce kanaat hasıl ol
muştnr ki Nünir efendi •ize kart 

YENi SABAH 

Ziraat Kongresi 
,, .................................................... , 
iDkuyuculanmız ı 

Memleketin istihsalatı •. . Diyor ki :tf 
hakkınba neler ı - f 
hazırlanıyor ıFakir hastalan nerelerde mu-· 

2 teşrini. anide Ankaı·ada top - f ayene ediyorlarmış?.. f 
!anması takarrür eden bliyiik zıra-j: •Okuyucularınızdan Üsküdar • 
at kongresi için yapılma~!~ ola~ i lı Ferit• imzasiyle aldığımız bir f 
hazırlıklar tekemmül etmıştır. Z~- t mektupla ezcümle deniliyor ki: C 
raat Vekiileti kor.gre için muhte~ıf f .Fakir olup ta üo•etsiz olarak f 
istihsal nladdelerimize, sulan1a ı~- f muayeneye gitmek; birtakım in- f 
lerine, nıeyvacılık, şa:apçılı~ vesa~ : sani vecibelerden ve haklardan f 
jrrye ve hunların 1 )ah ve tıcaret~ mahrum kalmayı mı icabettirir} f 
}erinin inki:"af çarelerine aid otuz f Bazı müesseseletin bizim gibi yok f' 
beş kadar bro~ür hazırlatmakta. ~ aulJara tahsis ettiği yerlerde ' 
dır. ! tanLulda basılmakta olan bıı f - ha varmı~. ha yokmuş gibı ara f 
bro~Urleri'l tabı işleri bugünlerde f yere konulan _ yarım yamalak • 
bitirilecektir. f bir paravanın iki tarafında. ka- f 

Kongreye i~tirak edecek mlitc- f dın n .rkok bir arada imişiz gibi f 
hac: .ı..; ve mü~tah~iller de k<'ndi ı· f mua_ye-ne ediliyoruz Bu n1uaye- ı 
brn ,,larıııd.ı b,rer tez haz rlnnıal<- f n-. bazan bir iç pantaloniyle ka
tadırlar. Bu arada, bazı mu tah - f lınca)'a kadar soyunmtıyı da 
aillerin memleket istihsala• hak - f icabetıirdi~i zaman ne Y•pmalı). ı 
k•nda bazı k t.ıplar hazırladıkla- • Ac•L• fakir halkın muayenesine f 
rı ve bu kitapları kongreye aru- • tahsi• edilen yerleri bu ,ekılde 
decekleri söylenmektedir. Kongre f bulunan mli"'"•elerinıızde dah• ı 
ye, her \ iliıyctten olduğu gibi, İ<- f uygun. daha mezhut bır iki oda: f 
tanbulclan da bir he'.et iştira.k .ed~- • hiç olmazsa bir pavyon köıeciği • 
cektir. Bu heyet, Zıraat mudurlu- f filiin da yok mudoır?. Rica "le
ğü ve ziraat odası mlimessillerile f rim bu hu•usta alakalıların dild<a 
çiftlik sahiplerinden ihti'a" sahibi f tini ç•kini, ..• 
olan bazı kimselerden mürekkep f YENi SABAH: Cönd<rilen 
olacaktır. f mektupla bu huıu•ta d•ha tafıi-

Tıcaret oda~ı, ziraat oda~ı, ti- f IUt bulunmakta ve hu n"Üt"!""'CI!~- ı 
caret ve zahire bor,;ası \'e Türko- ff n.i" •.. i·.'.~' d.e ya. z.ılrnoktadır. An
fis tarafından hazırlanmış olan ra- cak biz belediye s•ğlık direkıör-
porlar da kongrede tetkik oluna - f lugunun dıkkatını çekmek!, ikıi. 
caktır. • fa ediyoruz. f 

----·--------İ~·TISAT İŞLERl 

tehir bir l!'nbus bulunduğundan 
şu andaki vaz !eniz nazik ve müş
k!lld .r O me'Jus defaatle hilkü
nıeti, ~illetin veıd ği s:ılfıhiyet ve 
i--at•yazı mah u .ı ha~ebiyle ten
kit etm ve husumefni celbey;e. 
nı ti. Hatta ahiren Haroıye nazı
ı-ıııı keyfi muamelesinden keffi
le kaı. na tebeiyete da\•et e ti. 
B n.arın böyle bir net'ce nrnıesi 
miı •cb'ad d~ğildi. 

getirmiştir. DOKUMACILAR 
Ben - Doğru değil. Çiinkü ~ili _ . 

Esnaf CemiyetJe. 
rinin toplantısı 

nir efendi bir yalancıdır. ~lünir e- Tezgahlı dokumacılar kongresıne 
fenrlinin ifadatına bakılırsa bir de- hazırlan lıyor 
fa ınülıikat günlerini yazmak için Ba ay içerisinde Ankarada 
kend sinden kurşun kalemi i<temi- toplanmasına karar verilen el do -
şim ve onu "mukaddes kalem . eli- kuma tezg;ıhları kongre:;i için, el 
ye sakladığını söylüyor. Benez-ı dokuma tezgahlarının mlitekdsif 
ze nazardan J;;ı.lan L>lr şey bulunduğu Ege mınlaka<ile Kara
miyinı ! Bu nasıl hamakat, bu bir deniz sah'! memleketleri ve Kas -

HeJCt k'ran mız bir "ili ı-e naam 
ile bir ş hsı'l nam 'u s va i ve tç
tima • ·ni. istikbal ve ha\·atın· 

"m.ıh' ,·eya halas,, etmek g bi b r 
ikt;cl.ıra malik okl Jğu Jzdan bita
r.ıfhğ;nız me ele i pek müh"mrl r. 

Reis ve azadan birkaçı Ka-
tisen emin olıı'luz. B'z bıta•afız. 

11en - (De,·amla) Htyeti ki
ramı'lızın hiç bir cemiyete mensup 
olmadığına, h;çbir te,ir ve nliiuza 
tabi bulunmayıp bitaraf ve mü"
takilürrey ·bulunduğuna itimadım 
var. 

Azadan reisin sağında bulunan 
topçu kolağası (Rıza efendi) -
Emin olunuz bi7. hiç bir cemiyete 
mensup değiliz. Ancak vicdanımı
ıa tabiiz. 

nevi ciı net Yok c·nnet degıl. ah
makça tertip olunmaş bir ya'an, 
iftıra. 

Topçu - Bunlar müfredat. 

Ben - (Devamla) Halbuki 
benim ma<amın üzerinde her ya
zı masasında olacağı gibi mütead
dit kalemler vardır. Yüksek söylü
yorn1u~ da ben "sus!,, denıişim çe 
odanın kapısını kapatmışım. Hal 
buki gene kendisi demişti ki kapıyı 
gecelikle ben açmışım. Bu delalet 
eder ki evde benden baska kimse 
yokmu~. Bekiirım. O vakit hizmet 
çi ele yoktu. Bu halde kim işite
cek ki sus deyip kapıyı kapata-

Ben - (Devamla) Bitaraflığı- yım. 

nız beynelhalk hemen ittifakı ara Onlar - Müfredatı bırakın. 

derecesinde söylenmekte ve hükü- Ben - (Devamla) Peki, za-
ıııet n ısrarı şedidine rağmen Tani- man tayin etmişim de neden sonra 
ni kapatmak gibi vukuat ta bunu dan kabul etmemi~im. Kendisi bil
te~ "t etmektedir ki o vakit herkese ahare dört defa daha geldiğin', 

hUsnH tesir etmişti. Heyeti tah ki- kabul edilmediğini söylüyor. Be
k yeden sarfınazar bütün emniye- nim bu işte zimethal olmadığıma 
tim heyeti kiramınızdadır. Buyu- bundan iyi delil mi olur. 
runuz efendim. , Biri _ O bir tesadüf eseridir. 

Reıs - B.r mebusu buraya cel- Gelmiş, sizi evde bulamamış. 
be•mckten pek mütees iriz. Fakat Ben _ Bir adam kalemle ran
r::ecburuz. B~yefendi doktor :il,- de'l'"tı zama.,larını yazar ve işte de 
nir bey de\:Je'i-~.ıc•·e gclm ş. müşterek olursa o vakitlerde hane 

Ben - F.vet geldi. elnde bulunmaz mı? Hadi bir defa 
Reis - s·ze Şer;f pa~adan bir bulunmadı. Üç defa da tesadtif mil 

kart getirmiş. olur? Renim ma~umiyetimi bunlar 
Ben - Hayır Jrnrt getirmedi. 

i pat etmez mi? 
Topçu kol~ğası - (Vakur bir 

tanrla ve daima masanın altında Onlar - (Durur ve söz bula
gizlediği bir takım kağıtlara baka- maz v.ibi oldular ve biraz sonra) 
rak) kart getirmedi de niçin gel- O te>adüftür. Çünkü sizinle müla
d ? k<ıt etmezden evvel gene birkaç 

tamo uda alaKadnrlardan lıircr 

rapor i 'enm ~tir. Bu nııntak.ılar

dan birer heyet de kongreye i~ti

rak edecektir. 

Bu kongrede, el dokuma tez -
gahlarında dokunan kuma~ların 

standardizasyonu ve muhtelif yer
lerde muhtelif nam \'e fiyatlarla 

satılan dokumaların ayni isim al

tınJa \'e ayni fiyatlarla satılma -
sının temini hakkında icap eden 
kararlar nrilecektir. 

Merhum Şekip Memduh 
Ticaret Odası idare heyeti dün 

sabah toplanarak muhtelif me~e-ı 

leler üzerinde bazı kararlar ver -
mistir. Bu arada. iki üç gün evvel 
ölen odanın en e,ki O:Çürk memuru 

Şekip ~remduhun ailesine Odaca 
nakden mua\•enette bulunulması 

da kararla'!ırılmıştır. Şekip Mem
duh merhumun Oda teavün sandı
ğında bii·okmiş olan paraları da 
Bankadan alınıp aile,;ine verile -1 
cektir. 

Sıra erkek çoraplarmda 
İpekli kadın çoraplarından son 

ra erkek çoraplarının da standar

dize edilmeoi için yapılMakta olıı'l 1 

tetkikler bitirilmiş, bu te•kikler 

netice,inde bazı esaslar hazırlan
mıştır. Yakında, bu esaslar dahi -
!inde ,.e çorap fabrikatörlerinin de 

mutalılaları alınarak bir stanclard 
nizamnamesi hazırlanacaktır. On

dan sonraki erkek çorabı imaliit
yeni nizamnameyle tesbit edile -

E.<ııaf cemiyetleri umumi he 
yet toplaııtılan yakında başlıya
caktır. Bu toplantılar alelıide umu 
raber, birle<ik esnaf biirosıı tara _ 
fınclan evvelce tesisi teklif edilen 

bekiır e•naf barınma odalarının te 
si i(n, irlarc heyetleri, unıun~i 

heyetlerde" sııliihiyet i~tiyecek -
tir. 

Yıne bu toplantıl:ırda, 938 yılı 

he•ap hulasaları tetkki, 939 yılı 

bütçeleri ta.dik oıunacnk, e5naf 

ha.<ta!ıanesi için ayrılan yardım 

nisbetleri üzerinde de görüşüle -
ceklir. 

Esnaf cemiyetleri müşterek yar
dım teşkilatr, Cağaloğlunda açı -
lan esnaf hastahanesinden sonra, 
burada tedavisi yapılamıyacak o
lan veremli ve vereme mustail o
lanların tedavi edilmeleri için bir 
prevantoryom veya sanatoryonı 

yaptırmayı da kararlaştırmı~tır. 

Bu prevantoryom ,·eya sanator -
~·om binasıııın Y eşilköyde inşası 
kararla?tırılmış ar~ası temin edil -

mi~tir. Yakında, bina için bir pro
je hazırlanacak ve bu projeye gö
re in'>ıata ba.,ıanacaktır. 

Cağaloğlundaki hao;tahane bi . 
na•ının saiın alınması için de mal 
sahibile görüşülmliş, 17000 liraya 
mutabakat hasıl olmuştur. Önü -
mUzdeki sene bu bina satın alına-
cak, arka bahçede bir pavyon in
şa \'e l:e tahaneye 20 ya•ak daha 
llih·e edi ecektir. 

Murakıpler bugün işe başlıyor 
Sanayi birliği idare heyeti dün 

topla'lmıştır. Toplantıda, ipekli 
kadın çoraplarının kalınlaşlırıla -
rak sağlamlıklarının temini için 
fabnkatörlerin verdikleri kararlar 
üzerinde de konuşmalar olmuştur. 

Yeni Konservatuvar 
+-

Şehsadebaşında Çok 
Modern bir şekilde 

yapılacak 
Şelızadeba~ıııda inşa edilecek 

olan modern konservatu'.-ar bina
sı kaııunu:;aııi ayı içinde ihale olu
nacaktır. 

İş dairesi reisi 

Bir tetkik :;eyahal.ııe çıkmış o
lan iktısat Vekaleti iş dairesi rei•i 
Eni< Behiç dün şehrimize dön -
mü~tür. 

Sümerbank Müdürü 
Dört senelik 3 num<:tralı sanayilef 

me programımızın tatbikine ait baZJ 
tetkık ve temaslarda bulunmak Üze~ 

re Londraya giden Sümerbank U -
mum ınudürü Nurul1ah Esat Sümer-
in bu ~aLahki ekspresle 
dönmeın beklenmektedir. 

şehrimize 

.. foi~ELEDiY.EDE · 

BELEDiYE 
Yeni otobüsler getirtecek 
Londraya ıı;iden belediye makine 

fUbeıi müdürü Nusret, Atelye v4 ııa .. 
raj müdürü Tarık İngilteredeki oto
büs fabrikalariyle temaslarda bulun
muşlardır. 

Belediye f•hir içinde kendi hesa
bına otobüs eervisleri ihdas edece§:in 

den bu İ'ıe harcanmak üzere be9yüz 
elli bin lira tedarik olunmuftur. Bu 
paranın bir lc:ısmı atclye ve garaj in~ 

tası maırafına tahsit edileceğinden 
artan para iJe ancak otuz otobüs ıa
tın alınabilecektir. 

Halbuki ~ehrin bütün otobii9 ser 
vislerirıi belediyenin idare edebilme
ıi için yüzden fazla otobüse ihtiyaç 
görülmektedir. 

DEKANLAR 
Talimatnamede tadilat 

isteyorlar 
Dün Üniversitede Dekanlar mec

l'•i toplanmı~. ileriJe gençlerin haya 
tında ikinci derecede rol oynıyacak 

olan derslerden çocukların sın1Fta 

kolmalarını muvafık bulmamış, teli. 
rnatnamenin değiştirilmesini Maarif 
V ckilctinden istemiştir. 

Altınizadelilerin bir teklifi 
Üsküdarda Altunizadede bulunan 

ilkmektepte bulunan çocukları Maa-
7jf müdürlüğü ba~ka semtteki mck -
teplere dağıtmı,, mektebi de kapat
mİflİr. 

Bu semtin halkı Maarif müdürlü. 
iüne müracaat etmiş, mektep binası 
nın kendileri tarafından tedarik edi
leceğini bildirmiş, mektebin yeniden 

açılmasını istemi~lerdir. 

Sinanpaşa konağı enstitü 

oluyol' 
Üniversite Romano]oji ve arkeo .. 

]oji enstitüleri tevsi edilecektir. Talc 
beler aertbcstçe çalışabilmeleri için 
Beyazıt civarında Soğanağa mahalle 
sinde Sinanpa'a konağı tutulrnUflur. 

Üniversitede yeni eütüphane 
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ISTANBUL 
Akfam nesriyatı: 
S:t:ı, 1 ;ın Dans mıı 'kıol 

(p'ak), 19 Türk 'l1ı"il.;lsi (plu'c) 
rn,:ıo karıv k mu ki <ı lak). l!J.35 

borsa haberleri. 20 saat ayarı, f'ıı

zan ve arkada~ları tar:ıfıncbıı 

Türk mu 'ki.;ı va hak şarkıl·r-, 

20,40 ajan> h:ıl.•crleri, 20,47 Ö, er 
Rıza Doğrul tarafından arnpçJ 
söylev, 21 saat ayarı; Orkestra: 

1 - Kalman: :\Iariça pjotpurri. 
2 - Subert: Sercnav. 
3 - Arditi: İ. Baoye, vals. 

21,30 .·e~mettin Rıza ve arka· 
daşları tarafından Türk musiki'' 
ve halk şarkıları, 22,10 hava rapo· 
ru, 22,13 Fasıl saz heyeti: !braJıiın 
Uygun ve arkadaşları tarafından, 
23,saat ayarı, İstiklal marşı, son. 

KARiKATÜR 

- Sağ gözilm görmezde •.. 

[ 
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Ne Pişireyim? 
ıec :oJv::w:ıcococeo: ıoı: :.aı 

CUMARTESi 
Terbiyeli paça tiridi 

Tas kebabı 
Pilav 

Üzilm 
Terbiyeli paça tiridı 

Tırnaklannııı arası keskin bı , 
çakla a~'lklanıp temizlenmij ve ke 
miklerin uçları destere ile kesilnıi' 
keçi veya koyun yahud da dana 
paça•ını toprak tencereye koyııp 
bolca suyunu koyduktan sonra ka· 

pağını kapayıp 12 saat mutedil a
teş ü~tünde bırakınız. İlik gibi pi· 

şince ate~ten alıp bir tencereye 

suyunu süzgeçten geçirmek sureti· 
le aktarma ediniz. Paçaların etleri 
ni bir kaba ayırıp kaval kemikleri·' 
ni de etlerin üzerine silkiniz. Fran· 

celil dilimlerini fırında veyahut 
ıakarada yarı kızarttıktan sonra 
kayık tabağa iki üç •ıra istif edi

niz. Üzerine paçanın etlerini dö· 
şeyiniz. Sonra paçanın süzülmüş 

olan suyundan tiride kifayet ede
cek miktarım ayırınız. Ve bir mik 

tar tuz atıp iki taşım kaynattıktan 
sonar kayık tabaktaki ekmek ve 
paça eti üzerine sıcak sıcak gezdi· 
riniz. l\Iüteakiben düğün çorba~ı 

tarzında yaptığınız terbiyeyi üstü• 
ne başoltıp bunun üzerine de kır· 

mızı biber yağı gezdiriniz ve sıcak 
sıcak sofraya verip afiyetle yeyi-

Edebiyat lakülte•i tarih şubesi, Se =n=iz=.============"° 
minerlerini tevıi etm~ğe karar ver ~ 

mit• bunun için fakülte binasında 
yeniden geni~ bir kütüphane inşasına 

gcçilmi~tir. Kütüphanenin inta~ı ayın 

on beşine kadar bitmi~ olacaktır. 

Yeni Muallimlerin 
Tayinleri 

Maar:Iten aldığımı2 yeni mual. 
Um tayinleri liotesi: 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczahaneler 

fUnlardır: 
İstanbul tarafındakiler: 

Hen - Benden m~mleketin ah- defa gelmiş gene bulamamış... ı 
\'ali siya iyesi, hükümetin yol.füz- (Sonu var) 

!uklarına, meclisi mcbusaııın ve =================================-...::..:----========================== 
fırkalarının ahvaline dair malü-

(Yedinci sayıfamızdadır) cek enafta yapılacaktır. 

Koton çorap encümeninin evvel 
k; grn seçtiği morakip heyet fab
rikalardaki mıirakibe vazifesine 
buııiinden itibaren başlıyacaktır. 

Alu:ırayda: (Şeref), Alemdarda 
(Abdülkadir), Beyazılta: (Hay<lar). 
Samalyada: (Teofilos), Eminönü.~· 

de: (Hüseyin Hüs<ıü), Eyüptc: (Hilı 
met Atlnmaz), Fenerde: (Vitali), 

Şehremininde: (Hamdi), Şehz•• 

debaşında: (Hamdi), Karae:üın.-ük'. 
te: (Arif), Küçiikpaznrdıı: (Necatı 

Ahınet), Bakırköyünde: (Merkoz). 

mat i;tedi. 
Topçu - Ne milnasebetle isti

) ecck? ! 
Ben - Bilmem. l\Iebusluk ha

sebiyle bana ekseriya ecrebi, yer
li gazete muhıtbırleri ve bazı erba
bı merak müracaat ederler, bu h11-
su• ara dair rr:aliln,at i•terler, fik
rımi ~Jr..,ıar ben de _,füııir efen
d yi o mak . le bir şe;• zannetmi.f
t'm. 

To"Jru - Bir doktor bir gazete 
nıuhat:rine benzer r1i? 

BeD - Ecnebi muhabirlerin ya 
nında Mfinir efendi gibi yamaklar 
çok. lier birini bir yer& aaldırıp 

YAZ/SIZ HiKAYE 
N,O.J~""'" A;tvVVVYWV",. 

Beyoğlu Cihetindekiler: 
istiklal Caddesinde: (Della Suda) 

Tepebaşında: (Kinyoli), KarrkÖ~°' 

de: (Hüseyin Hüsnü), istiklal cd• 
desinde: ( Limon<iyan), Pa.,ralı ela 1 

(Nargileciyan), B.,,ikta~!a: (S'"! Y • 
man Recep). 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalardakiler! 
Üsküdarda: (ittihat), Sımverdc• 

(Osman), Kadıköyünde: ( Biiyükr 
Üçler}, Büyükadada: (Şadi Rıza)ı 

Heybelide: (Tanaş). 
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rENI SABAH Sayfa: ... 

istikbal için iKi yol Macar - Lehistan 

o 
(Baş tarafı 1 İnci sayfada) 

İngiltere, açıktan açığa, kati 
ve samimi surette sulh taraftarı 
bulunuyor. Çıkabilecek ihtilıifları 
konusma ve uzlaşma yolile te:jviye 
t'lme~; tE'rcilı ediyor. Bu, zaafın
dan ve ı,orkusundan değil; kuv
vetinden ve arbk alacağını almış 
bir rnziyettc bulunmnsından ileri 
geliyor. Eğer her memleketi İngil
tere gibi memııun ve doymuş bir 
vaziyete sokmak kabil ol..:;a idi 
dunya sulhü çok kolaylıkla tees üs 
ederdi. Fakat ııe çare ki bazı rnil
ktlı.>r kaynayıp kopüren bir kazan 
gibi tnsmak istid'.ldını gö-:teriyor
Jar. Bunları tatlı dil dökmekle 
emııer~ alizm hırslarından vazge
çirmek kal>il ola bilir mi? Bunlarla 
konuşulnbilir mi?. 

akına r 

ş 
--c>! =o-----

40 Top, 200 M. 'f üfek, 70 ~an~, 
] 76 Z. otomobil iğtinam Edılmış 
Honkoııg, 7 (AAJ - Cepheden J 

gelen son haberlere göre Japon İm
Parator aile ine mensup Prens Nari
huko' nun kur.ıanda ı altındaki güzi -
de cfrattan mürekkep 13 üncü Ja. 
Pon fırkası, Şangşen ile Maşen arıı 

sından Tape ·in :rnlu ile Hupe eyale 
tine girmek istemiştir. 

Çin kıtaatı bu fırk3yı üç gün üç 
~ece; devam eden bnt1 harekat neti 
ccsindl': ihata etmi~ler ve Şavobda 
kati bir muharebe vererek vaktinde 
<açrnağa muvaffak olmuş olan bir ta 

'bur müstesna olmak üzere bütün fır 
kaYl imha etmişler ve tam bir mu -
zafft-ri) et kazan mı tlardır. 

Gerek bu muzafferi) et, gerek Çin 
liler tarafından iğtmam edilmiş olan 
harp malzemesi, me~hur Tairşang 
muharebesinden çok daha mühimdır. 

Çinliler, 40 top, ağır ve hafif 200 
d,..n fazla nıitralvöz, 70 tank, 1 76 
zırhlı otomobil ''e birçok mühimmat 
ele geçimıi elrdir. 

İki haftada 30 Japon tayyaresi 

duşürüldü 
HonGkong, 7 (A.A.) - Resmi 

malumata göre, Çin tayyareleri, iki 
hafta içinde mutaarn:zların 30 tayya 
resini tahrip etmi !erdir. 

Japonlarda Liuşeni almışlar 
Tokyo i (A.A.A) - Bir seyyar 

iapoıı müfreu.si Hankcu' nun 120 ki 
loınctıe simalinde kain Pekin - Hnn 
hu şim~ndifer hattını berhava ede 

rek akşam Liuşen' e kadar ilerlemi{;. 
tir. 

Liuşen'in zaptı Hankeu'yu Çin cep 
h~ainden oyırmaktadır. Bununla be -

raber Liuşen' e takriben yirmi kilo -
metrelik bir mesafede bulunnıı Sin. 
ynng· da mühim Çin kuvvetleri bulun 
maktadır. 

Japonlar Pekin tren hattını 
kesmişier 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japonlar 
dün Sinynng'ın cenubunda Hankov
.un takriben yÜ:.! mil şimalinde kain 
Pekin - Hankov ~imendifer hattını 
kestiklerini iddia etmektedirler. 

Japonya çin ihtilafı artık 
in:kansızmış 

Tokyo, 7 ( A.A.) Hitlerin ı 
Çin - Japon ihtılufında bir tavas -
sutla bulunacağına dair ecnebi mem 
leket1erde dolcış n haberler hakkın -
da tef irlerde bulunan Japonya hari 
ciye nf'zareti namına söz söylemeğe 
saHihivettar bir zat demistir ki: 

c'Hankeu'nun sukutundan sonra 
dahi tavassut imkanını görmemekte- 1 

yiz. Hankeu'nun sukutu nf'tİccsindr 
Çang - Koy - Çek'in rohi mnhıılli 
bir ~d rolüne inhisar edecektir. 

Japon~a 16 Sonkunundakı beya
natı mucibince kendı!livle hiç bir 
münasebet tesis etmiveeı-ktir. » 

Çinliler Dört Şehir Aldılar 
Honkonr. 1 (A.A ) - Ş:ıntun

:gun çok ehemmiyc>tli limanı olan 
Şefunun Çin kıtnatı tarafından zab 
tından onra eyaletin be~te dör -
dünden fozl:ısı tekrar Çinlilerin e
line geçmiştir. Lunghai şehri ye -
ııiden :idral etmişlerdir. Hopc eya
letinin merkezi olan Paoting ch-a
rmda v~ Pekin ya.kininde Çin kı • 
ta.atı, diğer üç şehri istirdat etmiş
Jerdir. 
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ispanya işi de nihayet 
Halledilebilecek mi ? 

.......................................... 
f Ş. Kayanın f eşekkürü f 

ı Muhittin Ü&tiindağ, f Roma, 7 (lfo,;u ... 1) - i Jlanya- f 
Vali, Belediye Reisi ve C. H. P. da bulunan on bin goııiillünün ge - f f 

,, . Batkanı :riye alınarak tüılyaıı lefronerlerı f ~ 
İsta.nbul y 

Eğer beynelmilel bütün ihtilaf
lar Avusturyanın ve Südetlerin 
Almnm·ava ilhakı gibi medeniye
tin vicdanında haklı görülecek da
valara ''" ideallere inhi ar etse idi 
belki harp ihtimalleri azalırdı; 

Simdi olduğu gibi bir tc,viye çare
~i bulunurdu. Fakat emperyalist 
hır ,ıca hl arı ancak mm·affak ola
mamnk korkusu zaptedebilir. Bun
lara kar ı ancak kUY\ et müı.> sir 
olur. 

S'r Cha.mberlain o kadar e
hemmiyet 'erdigi sulh idealine ve 
be erh·ete gerçekten bir hizmet i
fa c>tmek i terse iptida 1918 sulh 
muahedenamc>lcrinin ekmiş olduğu 
i"'hrap, felfikct \'C haksızlık to
humları'lı geniş ve ciddi bir tasfi
ye nr•iicesincle tamamen ortad'.ln 
kaldırmaga \'C alfıkadar tarafların 

rıza"'ı \'e memnuniyeti üzerine mü
es es bir ulh tesis etmeğe önayak 
olma;ıdır. Bu suretle harp tehli
kcll'l'iniıı acil Ye haklı sebepleri i
zale Nlildikt<'n ,ı.;onra, emperya
lizm emellerinin tasfiyesine sırn 
gelir. ~filletleri böylece çılgınlık

lara kapılmaktan menedecek yük
sek, bernelınilel bir ahlılk prensi
bi keşfedi!C'bilcceğinc ve bu pren
sibe umumun hürmet ''e t'İaycti te
min olunabileceğine pek innnma
yorm:. Fakat şimdiden bu nokta 
iizeriııde zihin yormak biraz me,•
sinısiz olur. Evvelü beynelmilel 
her günkü siyasi hayatı zehirliyen 
piiriizleri kaldıralım. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

•••• • 

lBaştarafı 1 inci sayfada). 1 
.t'levcut kanoate göre, etnografık 

sebeplerden mülhem olmıyan Macar 1 
rnetalibatı biiyük müşkilatı mucip o
lacaktır. Romnnynnın da bu husmıta 
Yugoslavyn ile hemfikir olduğu be-
yan ediliyor. 

Polonyalılnr Macarları 

Tutuyorlar 
Varşova, 7 (A.A.) - Gazete il 

Polska Rutenya'nın Macari.,tana ve-
rilmesini istiyor ve divor ki: 1 

cBu tarzı hal Avrupa sulhünü is. 
tikrnr ettirecektir. Rutenya' nın Çe -
koslovnkya cumhuriyeti kadrosunda 
bırakılması T rinnon muahrdesiyl,. İş· 
]enen eski vahim hatnv1 idame et • 
mek demek olur . 

Polonya esasen bu Trianon mua
hedesini hiç bir vakit tasdik etme -
misti. Eğer eski müşterek Macar -
Polonya hududunun yeniden le!iİ,.İnİ 
istiyen Polonyanın ve Macaristanın 
mütalebatı l:abul edilmezse Polonya 
ile Maearistanın Ceko lowıkvn ile o. 
lan rnünasebatı ilerısi İçin de daima 
vahim bir mahiy t aızede<'ektir. » 

Mühim Bir Ziyaret 
Budapeştf', 7 (AA ) - Kabine 

şefi Kont Çaki'rin Varsova 1evnhati. 
iyi haber alan B ıdnpe .. te mahfr!lt"
rindc bir Macar - Polonvn - Ro
men bloku viicuda getirilmesi için 
Macaristnn tarafından yapılan hir tr 

şebbüs mahivctinde tdnkki r-dilmt"k. 
tedir. 

Bu mnhft.llere göre hu Biok 5ü • 
detler Birliğinin garbe do!Yru sarkma 
sınn mani olacaktır. Fak t hu blok. 
nazari bir t<:'hdit mahiyC'tiııde ola11 
Südetler birli~i hııvnletinden rl ha 
büyük bir tehlike tt"<ıkil eden Alman 
yanın şarka doğru geni.,Jemcsinr ma
nı olacak bir seci m hivC'lİ alacaktır. 

Fransız Gazctelerir::de 
Mütalcalar 

Paris. 7 ( A.A.) - Cazet,..lrrin 
kiıffesi, beynelmilel Bcrlin komisvo. 
nu tarafından tevdi rdilmis olan pro 
~rilmın Mı.inihte tek rrtir t"tmig olal"' 
şevlerin hududu ı:ışmakt old ·~unu 
ileri sürmektedirler. 

Burg. Pöti Pa riz.iyen gan-tf'sindı-

şöyle yazı' or: 
c:Ribbeııtrop ile 

Çekoslo,•ak) anın 
iman <'ksı;>f'rlcri 

ıktısndi ve sın:ıi kı-mı ki.ıllisiniıı de Lahliyeleri et - f f Al b• 
Kurtulu4un on be.ııinci yıl- manyaDJD lZe -rafrnda kati temınat. i tiyen ve. an- f f 

dönümünü kutlayan güzel f 11- E • 
i'ak buna mukabil I~b anın 1:1: : • tanbuf ve sayın hnlkının göıı- • K d . . 1 ro n 
Paratorluğunu taı;;dık edecegmı f terdikleri yüce duygulardan- • r e ) S J 1 

b~lclircn İngiltercnin bu talebi 1:n: • dolııyı tc;ekkür ve tebriklerimi f (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
gıliz - ltal5 an nnlaşmao::ı meselesmı ı .sunarım. f otuzda Aııkarapalasta Alman ik-
bir müddet dnha suruncemede b1- Dahı'lı'yc Vek'ılı' C. H. P. k 

tısat nazırı ek:se!fms doktor Fun !'akacak gibi gorulnıektedir. Çun - f Genel Sekrete•i f'k f' b' k 
kü Frankonun hiç bir ur{!tle mu- Ş K o \'!' re ı ~ı şerc ıne ır a şam ye -
t . AYA nıeği nrilmi .. ve bunu bir suvare areke ve\ a anlasmaya yanaşma- • 
nıası ve b~hu us Daladyc, Çemb r • Mareşalın teşekkürü t takip etmi,tir. 
l ı b 1 k Misafirimizin Ziyaretleri ayn \'C .Mu ·ol' ni konuşmasın~n • stan u un urtuluşunun yıl- ı 
bahis mc\zuu edildıği şu sırada I - ı dönümü münascbetile Jstanbul Ankara, 7 (A.A.) - Misafiri-

h ık miz Alman iktısat nazırı Ekselfıns ı>anya hükumetinin de resmen boy a ının ordumuza karşı gÖs· • 
le bir ln\ a . utla yapılacak bir mli tcrdilderi aevgi ve bağlılıkları- ~ I doktor Funk bugun öğleden evn'!l 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
F.ıknt, eroin kı.ıllananl.tra e -

lince i~ clC'gi~ir. O b..ı f lake'-' nr
zusile değ''!. i '""" h·<'rt: k d ı ... m ı -
tür. Bu, i1 ilın ı i ret !'İhi b'r "' y
dir ki bir fehlkeltir. 

Eroin kullnnaıılar malt11diıı 1 r. 

teskilii.tını tamamh·le bozmağı istih -
d~f eden bir program kabul ettirmiş 
lerdir. 

Taksim edilmek felaketine birkaç 
defalar uğrııınış olan Polonya bile 
takc;imcilige hütiin kuvvetilc :ıtıl
mı,.tll'. 

Polonya, Teşen şehrine en iyi dost 
!arının bıle infialini da\'et ,.decek bir 
açgözhilükle saldırmıştır. Şimdiki hal 1 

de Polonwının dii ündüğü şey, Çe -
ko:ılovaky da kendisine bir yol uç -
nıak \'r" bu yol Vütııtaııiyle Macarİ<ıtan 
ile müşte:ck bır hududa !lahip olmak 
tır . 

Polonva ;ı. Almanya, hu menfur 
parçalllın!I işinde giiycı. çok <ııımimi 

ıntittefik imişler ııibi mesai hirliği 

ya pınr. ktadırlar.,, 

Burg, Poloııyanın bu hareketini 
Hiılerın çok ZRman geçmeden İ•tiye· 
ct'ğİ şi.ıphe•iz olan Danzig koridoru 
ile Po111anı'nin bir kısmının zivaını 
td.'.i.fı tnıek uzu u ile izah etm~kte
dll'. 

Muharrir şövle devam edi •or: 
cPoion)'il, basına bovle bır mece

ra ı::rldiği z, man ne Frnn:m ne de 
Avrupcıd hic kimsenin \erinden b-

1 

mıld.ımarlığınn sahit olacak olursa ı 
asla ha} r te diismemesi icabeder. 

Biraz da Halkı 
Düşünelim 

İstanl.nılda bazı belenı5 e hız · 
metleri görüliirken halkın istira ı· .. 
ti ve ihtiyacı hiç göze alınmıyor. 
l\lcıscla bir yol mu tarr.ir edilecek, 
bir su yolu mu yapılacak, amele! r 
• aba hl") in biıroınrmu gelen mt:" -
murlar gibi ant dokuzdu ellerin
de 1\azma kiirek gelıyorlar vt> Y -

rım saat sonra cRdde bir r.opral~ \'e 

taş yığını hıılınc inkılap cdi ·or 
Bittabi otomobiller ve arabalar bu 
topraklan, tozları etrafa b ·ı bol 
dagıtıyor. Ve bu caddeden gelip 
geçen halk. hem dü ı) a kada:.- toz 
yutmak ınccburiyctind' k3.lıS o•-, 
hem de bu 'azıyt' . d >!: .rı iylc e)· 
nı fer· L 1) k mu ,ilfüa ugra ı
yor. 

Yani bir •r .r pılırl C'll, buro ·
ratik bir d · o..ııl<'f' ilr 3.Jı.:ce o · ... : 1 

d r. H 11,ın 

ı me\ cudi~ -
t' he abn ka•ılma\ or. 

Ih lbu i bu ne\ i tam'rler'n 
güııduz dqril, •ecele' in y.1pılıı a. 
"ı ve abahlHin halı\'. ~ollara el,_ 
kuldu u zamc111 h ttin i lerin b' ·. 

Fruıı~a - Polonya ititfakı daha rılıp tamaml.mn1 ı,, o rr:~. ı l.ız ı • 
şirwl rlen ı-hemmİ\ eti Varı_;ovada 

ölçiılt"miyen bir clarbn yemi~tir.> 

Populer. diyot ki: 

iyi dır. Ayni ~ekılde h 'a<T, zi ~·E' 1 k
trik ır alatı gibı i-;Jer irin de bu r
ketlerin gtiııduz bil e c::ıch'cl •ri 
kazarak altını u ttin getirmek ·-Bı-vnl'lmil...J komi~von. 850 bin 
ne mu uade VC'rmemek ica, eder. Cekı .\iman honındunığıına trslim 

ı A\ni ekilde bcl'd \t' Liııa "ah' -etmiş ve 144 bin Almana mukabil 
bir m ı~ on on eltı bin Cckin \'aşa -
makta oldu~u mıntakalarda plt·bisit 
) apılma .. ırıı Pnır .. tmiştir. 

Alm ln\'R, biitün iktıs:ıdi ınııht1ui

vcıi ortad.ın knldırarnk C:ekos!ovnk-
. fi k . 1 'k. ı yavı lM) ı atma · surctıyıe, onun ı ·tı 

ıınrli, askeri ve "iyasi bakımdan kon. 
trolunü <"ide et'llış oluyor.> 

Bitler Çiçekle Yaralandı 
B ılın. 7 ( \ /.\) - Il. H:tlf'r, bu

gün \:ı ·u hnrd ile Yanersdrof ara -
sın-:lcın St drt rnemlc-ketinin dördün. 
C'İi mmt k:ısına e'.divi sırada otomo 

bilıne a tıl n ç çek df'metll"rİnin isa
brt~\ I" 'tiıi' ıd<"n hafifce yaralanmıs 
tır. Bu•ıdan bövle Bitlerin otomobi
lin!"' çiç k ve airc atılması yasak edil 
mı.tir 

rp 
lı•ı dır ime ini dorrnı bulmam. ('ün 
k ı, o. ~ •c>ıı, lıu ıı>tiln .gc en bü,\ uk 

~,",'. '·.: n::: :li, ~: n:: ::: :. ·.: :~;~:~·: i 
riııd~dır. Bir eııC'den itibaren ha
p~ edrnr. Sonra, bir de nakdi ce
za Hrir ki, onırlı oldukça ıı · acısı
ııı un ıtabilir .. Xe d • belini doğrul-

leri .in k:ıııaliz.t"i\ on ve h1ğam ta
miı !erinin de guncltiz \ apılm 'hı ı 
muti .rn mene m"lid1r. Bu ıtC'\"İ ·"
ler, hem sıhhat lı<:'m dP so.,yal b -
'k ınll..n fr, hah.de 7.ararlı \ l' ç ı· 
kindir. Bu, ir .. 

Bir de l.ıöyle tamirlerden >:onr, 
o yerler bir türlu eski hnl:nc sok u. 
Jamıyor. Kaldırım t.asları gı:yet k) 
tiı bir şekilde istif ediliyor w çı. 
kan topraklar da toplanıp bn~k~ 
bir yere gôtürülecek yerde cadd '· 
niıı üzerine ynyıl·yor ki bu d.ı çok 
yanlış Lir hattı harekettir. )fi si 
olmak üzere Ba bıa linin bugün l ti 
vnzi~ eti meydandadır. Bu ne\ ı · ,,.. 
lere belcdiyc>ııin n.lı kada·· makam 
larınııı :;;icldetle nrız ... n dikkatlerini 
celbederim. Kararlar ittihnz Nl'l
di!clen sonr~ tatbik nıt:sele in'n 
ele dii :ünli'ın~:.i lazımdır. 

MURAD SERTOGLU 

al.ık Devletleri 
An aşması 

Ko,·no. 7 (A.A) - Si.}asi mahrı 
filde Leyan olunduğuna göre üç B:ıl 
tık. devleti hariciye n ızırlcrının önü 

muzdeki toplcntı!;ı Ko,·no' da 5 K "ı -

nunuevveld•· C>lacaktır. 

ekk " Cumhuriyet, Ziraat, Sumer ve İş tareke , ey:ı. anlaşma imkanının f na te4 ür eder, daimi saa- f 
· d ı d'l · banlrnlarıııı, Bayan F\ınk da Gazi gayri kabil olacağını bildirmcmesı ı et er ı erım. f 

Znten kcndiliklerindıcn az zaman 
içerisinde eri.ritl hayati.retlerini 
kaybetmektedirler. ' tabilir. 

Konfenın~ıı: böyle tehir cdilmi~ oı 
ması alakadar uç devlete son Avru 
pıı \'aziyetinde hasıl olan drKİs:kl;k

lere karşı vaziyet almak ve harici ııi 

yaııcltc üç devlt"tin hatı! hareketini 
telif etmek imkanını ic'min edecek • 

G ve ismet İııiinü enstitülerini gez -bu işi daha ziya.de gliç bir .safhıı- enel Kurmay Ba,kanı f ınişlerdir. Öğleden sonra doktor 
~·a dökülmüş gö ·termcktedır. f Mare•al f 

· " Funk ve refikası ziraat cnstitüsü-Yalnız Lo11dra mahafilınde, t F. ÇAKMAK f 
l\ıüııih anlaşmasının bu meselede ~~-.... ...... ~~............ nü ziyaret etmişlerdir. 
d ~ F d Rüttü Arasın Ziyafeti ? çok müh~m rol o~·nıyacagı ve ransa a Ankara, 7 (A.A.) - Hariciye süratıe netıcelenmesuıe yardım 

edeceği kanaati vardır. Şimdi bü - Milli tayyare imalatı ~ferine Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras 
tün ümitler bir :MussoJini, Çember- ehemmiyet veriliyor bugi.ın Alman iktısat nazırı Ektie-
layn ve Daladye anlaşması üze - Paris, '] (Hususi) - Ayan hava Jans doktor Funkd velre~ikası kşeı·e-
.. ı.nde teme~,·üz e~·t•me.kte..J!-_ .. · ·ıı ı fiııe saat 13.30 a l arıciye öş -
, • ,.. J 'C uıc_ encumenı, mı i cştirilen tayyare fab. 
Grizo iştialinden rikalarındaki imalat ile me,gul ol - künde Lir öğle yemeği vermiştir. 

mUftur. 
Belçık.a bir ınilyarıık istikraz kurtarılanlar Jour gazetesinin yazdığına göre, 

hu 1abrilc:a1arda Ağustos ayı içinde tahvili çıkarıyor 
T olc}·o, 7 (AA.} 

Prdcliği dahilinde lc.iin Sapporo' dan 
Doınei Ajanı.ıına bildiriliyor: 

Hokaido 19 ve Eylül ayı içinde de 30 tayyare 
yapılabilmif olduğu tesbit edilmi~ -

Brüksel, 7 (A.A.) - Resmen bil 

İçinde bir Grizu İftiali vukua geL 
miş olan Yubari kömür madeninden 
Yİrrni dört ceset çıkarılmıttır. 

21 kömür amelesi, hastahaneye 
naklcdılmiştir. Maden içinde hilen 
126 amele bulunmaktadır. 

Hokaide profcliğine kiıin olup i
çinde bir grizo iştiali \•ukua gelmiş 
0!11.n Yubari madeninin galerileri iki 
bın metreden fazla derinliktedir. 

H .. r biri yirmişer kışiden mürek
~ P olan imd<ld ekıpleri kazazedeleri 
kt.rta rrnak için gayret sarfetrnektedir 
1er. 

Şimdiye kadar 149 amele yı:ı.ralı 
be.reli ve yüzlt!rİ şi' içinde olduğu 
b::ılde çtk rılmıştır. 

Galerilerden ) enidcn 47 naa~ çı. 
Unl:nıtlır. Fakat madenlerin dbün -
ıfc h~nüz yüz kırk amele bulunmak
tadı• 

tir. 

Sonra bu tayyareelrin büyük bir lık istikraz. tahvilleri çıkaracaktır. 
kısmında ilk tecrübe uçuşlarından Bu istikrazın faizleri ilk on sene 

dirildiğine göre, Belçika hükumeti 1 7 
ilktefrinde bir milyar İsviçre Frank. • 

sonra derhal tamir lüzumu hasıl ol _ 
muştur. 

Komite, bu hususta Başvekalet ve 
hava nezareti nezdinde teşebbüste 
bulunmağa karar vermiştir. 

Tekirdağında fakizler Polikli
niği açıldı 

Tekirdağ, 7 (AA ) - Halkevin. 
de bir poliklinik açılmış, fakir yurtta8 

larm munyenclerİ pnrasız olarak ya: 
pılmağa başlanmıştır. 

Tekirdağındıı kuş yemi ihracatı 
Tekirdağ, 7 (AA.) - Bugün T. 

dağına gelen bir Yunan vapuru 15 
bin çuval kuş yemi almıştır. 

ihracat devam ettiği için kuş ye. 
mi fiyatlarında yükselme görülmüş • 
tür. 

için yüzde üç buçuk ve müteakip se
neler için de yüzde dörttür. 

Bu istikraz bütçe vaziyetini düzelt 
mek için yapılıyor. 

Rancimona teklif yapılmamış 

Londra, 7 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin yazdığına göre, Lord 
Runciman, dün akşam bu gazetenin 
bır muharririne ) aptığı beyanatta 
bahriye nazırlığının henüz kendisine 
teklif edilmemiş olducunu söylemiş
tir. 

Tekirdağ panayırı açıldı 
Tekirdağı, 7 (A.A.) - Tekirdağ 

panayırı dün açılmıştır. Bugün pana 
yım binlerce köylü gelmiş, alış, veriş 

hararetlenmiştir. Panayır bşe gün sü 
recektir. 

)lallll tedıp değil, te -
davi edilir YE.' kurtm·ılır. Ceza, ma
Jfıller değil miicrimler için bir tc
dıı) vasıtasıdır. Onun i~in, bugün
kü me\•zuat çok miikemmel ve pek 
yerindedir. 

Artık, bir iki arnkatla clalıa ko- 1 
nu:;;uı> anketin bu fa lını bitirmek, 
ikinci ve üçüncü fa ıllar üzerinde 
işlemek liizımdı. Onun için, a,·u
.kat ve şehir mecli:si aza ındaıı eski 
İstanbul müddeiumumisi E:at ve 
Ccmaleddin F.azılıa ela görii:ıiip .fi
kirlerini sordum. 

Eski İstanbul müddeiumumisi 
F, Ht dedi ki: 

- Eroin, bizde, bütün A\•ru -
pa ve hatta Balkan hıemlek~tieri
ne ırnznran çok az kullanılır. Son 
glinlerdeyse, zabıtanın muvaffa -
kiyetli takipleri ve mnzarratının 
bizzat kullananlar tarafından da 
anla., ılnıa ıı. lan dola) ı büsbtitün 
azalmıştır. Bunun en canlı mi~aı , 
müptela va imah tlrnneleı·iııe aid 
en bariz delili, r; etelerdPki c>ro'n 
huvadi lerin az •• lmı · olma dır. E 
kiden, ık sık, ba ılaıı gizli fa~ri
kalardan, l alc ıhrna l n l' 1 rd n. 
bfr yerde toplanarak eroin ç ker
lerken yaka!. nar grup ·up mup
teHllardan b.ıh dilirdi. ~'mdi, 

bunlara pek e) rck ra in rut. 
Çünkü, artık, ne ba ılncak ima t
lıane, ne de.} t kalaııacak eroiım an 

1 
grupu knlmı tır. )la. maf!h, taki -
bin de\ amı elbı>tte l,lzımdır. 

Ben, şnh~cn, miie:n idelerin, e-ı 
roin kullaırnnlar aleyhine şiddet -

.Anıkcı~ ve şl'hir ınecfüi aza-=ın
daıı C'l'malcttin Fazıl rla hu hu u~
taki m•ıtalaalnrmı şöyle telhis et
ti: 

- Gerçi ben bu işlerle uğraş- tir. 
mış v • alılkadeır olnıuş degilim. 
l"akat, l>ir hasta demek olan ve bü ' Bir 
tün uçu kendisini zehirlemekten 

ısveç gazetesi muvakkaten 
kapatıldı 

ibaı et kalan bir za•,:allıyı ce7.alan
dırınak dPğil, tedavi edip bu has
talıktan kurtaı·rnak en in<:ani ha -
rckct olur. Bunların, zaten. altı ay 

1 
lık tedavi miıddeti zarfında çektik 
leı·i azap ela az buz cezalnrdan ol
masa gı'rektir. 

Satıcılar için de müeyyideler 
kafidir. Bir seneden itibaren baş
lıJ an hnpis cezasına, bulunan ero
in miktarına gön'! biçilen nakdi ce
zu da tuz biber ekmektedir. Ar -
tık. eroin atıcısuun da canını ala
cak d giliz .ra ! ... 

talyan Faşist 
Mec isi 

(Ba ·tarafı 1 inci sayfada) 
bi de J.ıhıl o'm k z. re on fı. rplere 
~o ullu r k '. ıı k eden veyn 
hıuplrrd öl n it han Yahud.h İnin 
ÇO ki rı 

Dıvrr 

c-ekl r an ıvi m if' seleri i lf'temiye 
cekln 'e elli hekt rd n f da araz.İ· 
y hıp ol mı uc k1ardır. R •alar 
umumi ıı· •, •ll rdt>n uzaklaJ;!tırıla -
cak!ar i .., dt. dinl rini kullanmala
rı garanti edilmiştir. 

Bern, 7 (AA.) - ls\·İçre Aj:ın!ı 

tebliğ t"dİ)or: Ct"nenedt" İntipr et
mekte olan cJournal des üationu ga 

zetesinin üç ay müddr.tle neşri. 11att11 
ve tevzii İsviçre federal meclisince 

yasak cdilmi~tir. Yine bu Üç ay müd 

det zarfında bu gazete :.·erine ik'1me 

olunacak bı:ı;ıka bir gazete de nc~re 
dilemiyecektir. 

Bu karara sebep me:r.klıt gauıe . 
nin, Is' i<;renin :ı.:ıbancı memleket · 

lerle ol.ın münnsebatını tehlıkeye kv 
yacak bir mnk le neşretmiş olması -
dır. 

Arnavutluk sefiri Aukarada 

Ankara, 7 (AA.) - Arr.ıvuth· 

ğun Ad •• .ua c! lığinc tay .• c·cl;lnıi-; 

ol.ın B. As. f C vt:li bu~~ın A:ıkı:ı.r. :ı. a 
ec!mi •ir. 

Bir lı f tc> 1ik kaçakçı: ık J;stesi 

Aıık ı , 7 (A.A.) - Geçen bn 

haft..ı içinde g.ımrülı muh.Jaz:ı te~. 

k ·ıatı, 49 kaçRkçı, 1'454 kilo giirTrl11; 

cJ E • I Av ' A kaçı::;:•, 9612 e ter sıga.ra t r.ı.ı, · 

siliih ile 3.3 k .. o;lk 1 hayva.nı ıle at-· 
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Sayfa: 4 

Tilki Diyor ki : 
Gazetelerin dertleşme 

sütunları 
Gazete ve mecmualarımızdan ha· 

Lıları, kendi karileri için bir cdert
lcc:ıme> slitunu açmışlardır. Bu sütun. 

da okuyucular dertlerini dökerler, 

içlerini açarlar. O sütunu idare eden 
muharrir de icabeden cevapları, na

sihatleri verir. 

ln~anın içini dökmesi en büyük ih
ti) açJarından biridir. Fakat bazı dert 
)er vardır ki. hatta yakın akrabaya 

en !amirni bir dosta bile açılamaz. 

Buna mukabil en mahrem bir mace

ranın imza!UZ veya müstear imzalı bir 
mektupla bir gazeteye yazılnıRsında 

ve o vasıta ile cevap alınmasında ta
biidir ki bjr mahzur varid olamaz. 

Şimdı bizim bahsetmek istediği-

miz şey, bu meselenin ba~ka bir cep 
\esidir: bazı kadın ve erkek kariler 

lıyle iğrenç maceralardan, öyle garip 
ve mütereddi hislerden bahsediyor
lar ki, insan bu ahlaki sukut kar,ı· 

11nda şaşıp kalıyor. 

Bu mektuplardan ifte size birkaç 
nümune: 

c:Henüz on d ört yatında bir ]ise 
talebesiyim. Üniversiteden bir genci 

ıeviyorum. Sevgilim mektebini biti
rince benimle evlenmek arzusunda
dır. Fakat şimdiden daima beraber 
gezip eğlenmemizi istiyor, hatta beni 

pansiyonuna davet ediyor. Kendisi
ne itimat edebilir miyim?> 

«Kocamla on senedenbt-ri beraber 
yaşıyoruz. Üç çocuğumuz var. Fakat 
bundan sonra kocamın kahrını çeke

miyeceğim. Çünkü artık kendisini 
ıevmiyorum. Ara sıra görü~tüğüm 

bir genç. kocamdan bosanırsa~ beni 
alacağını söylüyor. Ç~cuklarırn ıçın 
cndi~e etmiyorum. Çiinkü kocam zt!n 
gindir, ben olmasam da onlara ba

kahilir. KocaMdan bo1•nıp bu ~enç
Je evlenirsem mesut olabilir miyim}> 

Böyle dejenere İnsanlann fikirle
rini ifade eden mektuplardan düzü
n.Jerle misal gösterilebilir. Fakat be 
nim t-limde bir kudret ve salilhiyet 
olaydı, on dört yaşında ve henüz tah 
ail hayatında sevgili ve koca dü~ü -
nen, on sene beraber yaşadığı adamı 
artık sevmiyeceğinden bahisle üç ço. 
cuğunu yüz üstü bırakarak dostuna 
kaçmak istiyen bu zıpır mahlüklara 

cevap olarak - ha~a huzurunuz
dan - e~ck sudan gelinceye kadar 
temiz birer sopa çeke:diml 

TILKf 

Eminönü Meydanı 
Nasıl Olacak ? 

Eminönündeki Sel.inik Bonnıa.rşe
ainin istimlak bedeli belediye tara
fından Jş Bankasından alınmıstır. 

Bonmarşenin bir iki güne' kadar 
hedim muamelesi ba~lıyacaktır. 

Eminönü meydanı fstanbulun en 

güzel meydanlarından biri olacaktır. 
~1r.ydan açıldıktan sonra etrafındaki 
binaların da camiin güzelliği ile mü

t~rıasip şekle sokulm a31 temin ('d iJe
cektir. 

Bilha1Jsa yeniden binala r İn!la olu 
n~cak ve bunların tarzı mimari.si Y c. 
~ıcamie uydurularak, pencert-leri, Si\ 

k ıfları , camiin penc · . 
benzetilecektir. 

ere vesaıre~ıne 

Buradan Gülhane parkın a ka dar 
uzayacak caddenin ik i tarafı nda a -

ia.~l~r yetiştirilecek. Sü l,..vmaniye ca 
m u ıle Y cnicami ara~ında sivrilen b i
nalar da ortadan kald ı rılJtrak s··ı . u ey_ 
manıyc camii uzak tan d aha İyı· .••• 
1 b·ı· h 1 goru 
c J ı r a e i frağ edilec~ktir. 

~~ 

t .~ ,, . ~iyatrolar. ~·~I 
lstıklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDİ KlSMl 

8 1 O 9 38 Cumartesi giındüz 
Saat 14 le Çocuk Tıyatrosu 

Saat 20 - 30 da .. 
Y A:-.U:;.LIKLAR KOMEDYASI 

3 Perde Komedi 
'ı •z•n: V. Şekspir. 
T Urkçf'sı: Avni Gıvda. 

1f.. 
T .ıran Tiyatrosu 

!! 1 O 9 38 Cumartesi günü akfamı 
Holk ••natkarı Naşit Okuyucu 

Semiha. t\.1işcl Varyetesi 

V ÜGi"1NDE MAHKÜMİYET 
-~medi 3 Perde. 

Dans Solo, Düet 

Bu Hafta Fenerbahçe 
7 Çocuklu Fakir Bir Ana var Güneşle K~rşılaşacak 
ÇOCUKLARİNI CANI GiBi SEVEN. VE ONLAR/ BundanbaşkaGalatasaray-Topkapı 
B ÜYÜTME:K iÇiN GECE GÜNDÜZ ÇAL/ŞAN Beşiktaş_ İs. Spor maçları da var 

BU ZAVALLI KADINI HiMAYE ETMEKLAZIMDIR Fenarbahçe - Güneş 
Defterdarlık karşısında Hacı Beşir 

ağa tekkesinin bulunduğu med
rese odalarının (7) numara!ısında 
yedi çocuklu dul bir kadın oturu • 
yor. Onu birkaç defa aradım. Her 
soruşumda: 

- Şimdi bulamazsınız. Ancak 
akşamları dönebilir. Bu saatlerde 
o çalışır .• 

Dediler, dün akşam gittim. Med 
reseye girilince toprak kokan bir 
hava insanın yüzüne çarpıyor. Ka
pıları açık duran odalardan konuş 
malar, gürültüler, şarkı söyliyen 
kadın sesleri işitiliyordu. Bir kapı 
çaldım. Ne var diye çıkan genç bir 
çocuğa yedi çocuklu Bayan Rem
ziyenin yerini sordum. Yukaı·ı doğ 
ru seslendi. İlerde merdiven ba~ın 
da elinde tuttuğu bir gaz llimbasi
le küçük bir genç kız peyda oldu. 
Kendilerini benim aradığımı söy
ledi. Kız beni odalanna çağırdı. 

"Yukarı buyurun,, dedi. Dar bir 
merdinnden bu taş binanın üst 
kı•mına çıktım, 

Odalarına girince üç dört ço -
cuk vardı. İtişip kakışarak oyun 
oynuyorlardı. Lekeli duvarlardan 
kireç kokusile pis bir kokıı f1'kı

rıyor gibiydi. Kıza: 
- Annen evde yok mu? diye 

sordum. 
- Gelecek efendim suya gitti, 

dedi. 
Sofra kuruyormuş yerde serili 

duran re-ıkirin üstüne ufak hamur 
talıla<ıııı oturturken bir yandan da 
kardeşlerine "durun yapmayın .. 
Lambayı devireceksiniz,, diye söy 
leniyorclu. O ekmekler; doj(rnrkPn 
anası geldi. Su ile beraber iiç tane 
de küçük karnn getirmişti. 

Kadın elindekiieri odanın bir 
kenarına bıraktı. Oturduğum min 
derin önüne yere bağdaş çöktü. 
Kucağına en küçük çocuğunu al
mıştı. Onu emzirmcğe başladı. Bir 
taraftan da koynundan çıkardığı 

tülün paketinden bir sigara sarı
yordu. 

Kadının büyük siyah gözleri çu
kurları içine girmiş, avurtları çök
müş. Sefalet, üzüntü, keder bu 
kac!:nı korkunç bir vaziyete sok
muş. Evvela o konuştu: 

- İşte bayanım dedi. Bizim ha
limiz böyle .. Çalışıyorum çabalıyo
rum yine elimizde avucumuzda 
bir şey yok. 

- Ne işler yapıyorsunuz? de-
dim. 

- Tahtaya çamaşıra giderim. 
- Her glin oluyor mu? 
- Ne gezer .. Hazan on beş gün 

yirmi gün üstüste gide rim. Öyle 
günlerim de oluyor ki evde aç; 
bilaç oturuyorum. Bir hafta, on 
gün hiçbir yerden ses sada çıkmı
yor. Geçen akşam çocuklarımı aç 
yatırdım. 

Sözünü tamamlayınca kızına di
ğer kardeşlerinin nerelerde oldu
ğunu sordu. Bana hepsini göster
mek istiyordu. Kız d1'arı çıktı. 

İki üç dakika geçmemişti biri on 
iki öteki on üç yaşında olan kar
deşlerile beraber ge ldi . Bayan 
Remziye onları görünce : 

- Şnafeddin nerede dedi. 
- Kim bilir? .. 
Şerafeddin çocukların en büvü

ğii imiş. Kadın ondan şikıiy;tçi 
idi, başıboş dolasıyormuş çok hay 
lazmı~. 

F edakir ana ve çocuklarından beşi 

Yazan: 
Neriman Hikmet 

.... ,~----------------------.: geçti. Orta mektebe gönderemiye
ceğim onu. Fazla okutmağa kudre 
tim yok. Bir mektebe leyli mecca
ni vermek istedim çok uğraştım, 

olmadı. Kaldı artık çocuk .. Al> 4 ül 
kadir dördüncü sınıfa geçti. Ceı.ıl 

altısını bitiriyor. Sabri beşinin için 
de .. Bu kucağımdaki de henüz iki-
:ine bastı. 

- Size kocanızdan maaıı falan 
bağlamadılar mı? 

- Hayır bayanım. Kocam rah
metli 37 sene sıhhiye miidiriyetın
de odacılık etti. O ölünce müdüri
yete müracaat etmiştim. Oııuıı ye
rine beni alınız demiştim. Razı 

olmadılar. Sen kadınsın gece işi 

yapamazsın dediler. 
- Başka yerde aylıklı bir iş bu

lamadınız mı, aramadınız mi? 
- Ah .. Aradım, aradım. Bir 

matbaada ortalık "temizleyicilik 
buldum. Bir akşam gidebildim. 
Ertesi günü bırakmak mecburiye
tinde kaldım. Tabii işler burada 
ela gece yapılacaktı. Çocuklarım 

gece evde yalnız kalamadıl ar, 

korktular. Ben de bu işi terket
tim. Bir daha gitmedim. Fakat 
sonra çok pişman oldum. İş işten 
"geçmişti.. 

- Şimdi ne kazanırsınız? 
- Tahtadan bir lira çamaşır-

dan bir buçuk lira alırım. Giiııüne 
yerine göre değişiyor. Mesela bu 
gün sabahtan akşama kadar çalış
tım (55) kuruş kazandım. 

* Merak ettim. Yedi çocuklu ça-

lışan bir ananın 24 saati acaba na
sıl geçerdi? .. 

O, fıtığı olduğunu kasık bağla

rının eskidiğini ameliyat olmak
tan korktuğunu söy'üyordu. Ken
disine sordum. 

- Bir gününüz nasıl geçer? .. 
Kucağındaki Hüseyinini yere 

koydu. Bir sigara daha sararken 
bana 24 saatlik hayatını hikaye 
etti. Vakitsiz dökülmüş, tektük 
kalan çürük dişleri arasından ke
limeler acıklı bir ifade ile, ihtizaz 
ederek dökülüyordu .. 

- Sabahları çok erken kalkma
ğa çah~ır ım .. Pek yorgun dön d ü
ğüm geç yattığım ak~amlarda bıı 

biraz güç oluyor. 
Evvela iki iiç sigara içmeden 

kendime gelemiyorum . Elindekini 
göstererek - bu dumanda bilmem 
ne var? Onu içmeden harekete ge
çemiyorum. Ben kahvealtt hazırla 
yıııcaya kadar ç<>euklarım teker 
teker kalkıyorlar .. Feyzi il e, Ab
dülkadiri de hazırlayıp mektep
lerine yolladım mı başka bir i~e 
dokunmanı. 

- Kızı gö"teriyordu - işte bu 
yavrucağım da olmasaydı çok pe
rişan olurc!um. O evde kalıyor or
talığı keneli haline göre topluyor. 
Kardeşlerine bakıyor. Kolay mı 
bayanım üçü de daha çok ktiçükı 

onların mektepleri yok. Fakat n~ J 

de olsa kızım ıla ço~ıık sayılır .. 
Yine gozum arkada kalıyor, ak
lım hep evde oluyor. 

Geliyorum ki ah... Sormayın 1 

feryat figan içir.deler, ba);;r ı şıyor- 1 
lar. Her akşam baska b:r kavga ı 
gürültü il<> kar~ııaŞıyorıım. Ben' 
de çocuklanmla beraber başlıyo
rum ağlamaya. Komşu ile uğraş

(Sonu 7 nc i sayfada ) 

ımm•B·U·G·U-.. N-·,--Ş:NE S:ERLE ŞAHANE'm ı' 
MELEK RENKLERLE - Ş .\HANE MEVZU 

ve ŞAHANE GÜZELLiKLERLE Sinemasında 

Şahane Çılgınlıklar 
( GO~pWYN FOLLIES) 

- Ah .. O bir türlü adam olama- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! .racak diyor. = 

ve NEFlS BiR ŞAHESER sizi BEKLİYOR, 

AYRICA : Paramunt Dünya havadisleri ve Münib Mülakatı 

Fak;r ana odada sıralanan ço
cııklnrına baktı. Altı tanesi bura
da idi. O ortada olmayanla karsı 
nıızdaki beş erkek çocuğunu iş~-

r Bugün Sakarya Sinemasında 
Yeni, Güzel ve Hoş bir program 

ret ec!Prek iftiharla gururla: Sen Yumurcak 1 Çelı"k Kale 
- Memlekete tam altı asker 

yeti~tiriyorum dedi. Sabahatim on SHIRLEY TEMPLE VİCTOR FRANÇEN ve 
beşine girdi. Yavrumun okumakta tarafından y 
çok hevesi vardı. Ama olmadı. ERA KORENE 
Ben çalışırken evde kim kalacak- laveten: Yeni PARAMUNT JURNALLAR'da Münihde Hitle r 
tı, kardeşlerine bakacaktı. Feyzi enberleyn - Daladier - Mussolini mülakatı. Bugün saat 1 ve 

bu sene i lk m ektebi bitirdi, altıya .il•••• 2. 30 da tenzilatlı Halk mati n ası --

Stad : F enerbahçe 
Hakem : Adnan Akın ( 1. S.' 
Yan hakemleri: Fahreddin So-

mer ve Bahaeddin Uluöz. 

Son senelerin devamlı şampi
yonu olan Fenerbahçelilerin, bir 
anlaşamamazlık yüzünden milli 
kümeden çekilmeleri, takımlarının 
oyunsuzluktan tabiri marufanesi 
ile paelanmalarına sebep oldu. Ge
çen h afta Beşiktaşa karşı çıkardık 

)arı oyun bunu bize göstermiştir. 

Fenerbahçenin en bozuk tarafı 
bek hattıdır. Ya~rın uzun müddet 
takımından hariç kalması, Lebi

bin de son zamanlarda solaçık o -
!arak çalışması bu iki oyuncunun 
anlaşamıyarak fena oynamaları

na sebep olmuştur . Nitekim geçen 
hafta ilk devreyi bu sebepten 2-0 
mağlilp bitiren Sarı - lacivertliler 
ikinci devrede gerek müdafaanın 
bir parça anlaşması, gerekse for 
hattınııı toparlanması ve Fikretiıı j 
üstadane oyunu sayesıııdc 2 gol 
yaparak vaziyetlerini bir parça 1 

kurtarabilmişlerdi. 1 
Fenerbahçeliler için bu hafta

ki Güneş maçı çok ehenınıiyetlid:r. j 
Güneşin en son karşıla~n1aları ı 

olan geçen seneki milli künı•niıı 

birinci maçında Fenerliier 2 · 5 
yenilmişlerdi. Bu maç o oyunu o re , 
vanşı olduğu kadar, daha lik mqç
larının ba:~ında o)manııza raP,'nıen 

Fenerin ~ampiyonluk ihtima ilerini 
ku\'\·etleşlirecek ve geçen haftaki 
puvan kaybını telafi ettirmeğe ve
sile olacak bir karşıla~madır. 

Fenerbahçelileriıı bu maçı ka
zanmak için hafta içinM çok ça .

1 
lıştıklarını ve takımlarını tadil el -
tiklerini duyduk. Degişiklik for 
hattında olacak, Fikretin kardeşi 1 

Semih Saim açık, Naci sagıç, Şa

ban da soliç oynıyacaktır. 

Bek hattına gelince bu hattı 

Lrlıip ve Ya~ar teşkil edecekler · 
dir. Bu iki oyuncu salı ve perşem
be ıtünleri antrenö:· Şvenk tarafın 
dan uzun müddet çalıştırılarak en 
mü•bet tonları olan nefe,leriııin 

artmasına gayret edilmiştir . - -Güneşe gelince, bu takım rla 
F~ııerbahçe gibi geçen seneki for
nııında değildir. For hattı e,ki cev 

1 
valiyetiııi kaybetmiştir. içlerinde 
yalnız Rebii eski halindedi r . Yal-! 
nız bu usta oyuncuyu daha heııiiz ı 

kendi ayarında biri karşısında gör 1 

mediğimiz için esaslı bir fikrimiz ı 

yok. Bu haftada acaba M, Re~at 
karşısında n·e yapacak? Bu ikj es
ki ve bilgili oyuncunun mücadele
sinde kim galip çıkacak? 

Eğer Fener müdafaası M. Re -
şat vasıtasile Rebii tehlikesinde n 
kendini koruyabiıı"e, . Güneş for 
hattının diğer oyuncularının form 
da olmanıalanndan bir şey y RJl 

maları şüphelidir. 

İki takımı hatlar a göre muta -
lıia ederse for ve haf hattı bakı -
mından Feneri be k hattında ise G ll 
ııeşi daha üstü n görmekteyiz. Ka-ı 
leciler e gelince bugünkü vaziyete 
göre Hüsameddin, Cihattan daha 

antremanlı . Cihadın Beykoz kar -
şısı nda gösteı·diği oyun, bir milli 
takım oyuncusuna yakışamıyacak 
kadar fena idi. Bilhassa ikinci gol
deki kabahati hiç affedilmez .. El

hası l Fener - Güneş maçının neti
cesini bek hatlarının gösterdiğ i o
yun tayin edecektir . B ug llnk!I va -
:ıiyetleriııe göre Fene r in kazanmak 
ihti mali Güneşe na zaran yüzde' 5 
daha fazlad ır. H er iki takımın sa
haı a şu şekild e çıkmak ihtimalle
r i vardır: 

1 

Fenerbahçe - Hüsamettin -
Yaşar, Lebip - Jl.f. Reşad, Angeli
dis, Esat - Semih, Naci, Yaşar, Şa
ban, Fikret. 

Giinet - Cihat - Faruk, İbra
him, Yu•uf, Rıza, Ömer - Sali\ -
hattin, Hakkı, l\Ielih. N iyazi, Re

bii. 

mi. 

Siileyman iye - Hı l ii.l 
Stad : Taksim 
Ha kem : Şazi Tezcan (Gü. ) 
Yan h akemleri : Z iya ve Rah• 

Geçen haftanın ayni netice ile 
mağlup olan bu iki takımı bu haf
ta müsavi bi r maç yapacaklardır. 

Hi l ıilliler geçen hı;fta Süleymani -
yelilere nazaran ılaha dü~gün bir 
oyun çıkardılar. Süleymanyeliler 
ise en iyi oyunlarınd~n bazıları

nın lisans olmadığından sahaya 
nisbeten çift çıkmışlardı. Lisans -
l ar ı geldiği için bu oyunculara da 
oynıyacaklarından kazanmak şan 
sı Hilale nazaran yüzde 5 fazla -
dır. İki takımın sahaya şu kadro
larla çıkmak ihtimali varc!ır: 

Siileyma niye - İbrahiın · Ru
hi, Burhan . İbrahim, Orhan, Na
im . Rauf, Daniş, Muzaffer, Da -
vut, Raif. 

Hila l - Murad - Cevdet, Mu
ammer - Galip, Zeynel, Nafi -Mus
tafa, Naim, Hakkı, Rauf, Adnan. 

Galatas~r ay - Topka pı 

Sted: Taloim. 
Hakem: Tank Özereııgın (Sü ) 
Yan hakemleri: Şevki Çanka 

ve Samim Tallı. 
Galata5araylılar bn hafL ge

~~n haftaya n,znraıı daha kun·et
li olarak sahaya çıkacaklar arala
rına Necdet ile Salimi ele alacak -
lardır. 

Needet eski yeri olan sairnçık 
mevkiinde oynıy·ltaksa da Snli -
nıin nerede oyn1yacağı daha henüz 
belli değildir. 

Bize kalır•a Salim saııtrafor oy 
nıyacağı daha henüz belli değil -
cli r . 

Bize kalırsa Sal ·n saııtrefor 

oynamalıdır. Çok seri ve ayni za -

manda bilerek oynama" .::inli · 
miıı bu mevkide dıılı;ı f.ızla muvaf 
fak olacağını zannettiriyor .. Ba -
kalım Galatasarayın yeni ııııtrenö
rü 'fondler Salimi ne rede oynata • 
cak. 

Topkapıya gelince, her sene 
Galatasaraya kafa tu~ı.n ,.e daima 
bir gol farkla yenilen bu takım, !"e 
çeıı haftal:i gaPbiyetleri i temin 
eden güzel oyumınu lult•ırur;a bu 
hafta güzel ve zeYkli bir oyun sey 

red~biliri7.. Sarı . LaciYertlilerin 
Topk~;ıılılara nazaran yüzde 80 
kazanma>< ihtimali fazladır. ll:i ta
kımın bize göre şu şekilde çıkma
ları ihtiır.ali vardır. 

G. S - Sacit - Lütfi, Adnan 
Ekrem, Berli, Celal - Necdet, Sii -
leymaıı. Salim, E~fak, Bülend. 

Topkap ı - Abdülkadir - Se· 
mih, Sal.'ıhattin . Sabahattin, Hak
kı. H iimit . Yunus, Ziya, Salfıhat
tin, !Gtmil, Tahsin. 

(Sonu 7 nd sayfada) 

HOLANTSE BANK 

ÜNİ. N. V. 
Mezkur baııkaııın umumi heye 

ti bıı ayın 19 uncu g ünü Amster· 
damda toplanacağı haber alınmış 
tır. 

Geçen sene, hankanın şubeleri 
bulunduğu birçok memleketlercle
bi lhassa Felemenk ve Garbi Hin • 
distan ile Arjaııtin ve \ ' eı.ezuela
da - paranm ri: ıynıeti tenezzül et -
mekte dev :ıın etme~ine ı·nğnıen pv
ve1k i seneye naz~-lran 1ıck az bir 
fark la kiır etmek imkanını vermiş

tir. Bu nıe n1n1111iyı~tlıahş llCtice ise, 
müııasebatın iazla inl<i~af etmiş 
o l rnn.~ına n1edyunllur. 

BiJii..,ço yek unu 5.000.000 Flo· 
rin ile geçen sene bili\nçocııııu .1teç
miş ve 78.000.000 Florin kar te • 

min etmiştir . Bu iııki~af nazarı iti
bara alınarak bankaııın umum di· 
rektör l üğü, geçen seneki ~; 6 da n 
ibaret olan temettü hi,.esinin ay 
nen tevzi edilme,ini te k lif edecek· 

t.ir. 
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1 Saöllk 0Qütleri ' 

Sabah banyosu. 
Biliyor musunuz ? -------- D~ YOUMU ••• Gazete merakı 

Avusturya - Macaristan 
Üç Devler Hikiyesi 
Cöztepede Doktor Ali Paşanın 

ki:işkünün bahçesini bilmem hiç gez
diniz mi? Bu bahçe bugün belki de 

~ski halinde değildir. Çünkii Al Paşa 
oleli çok oldu. Talebeliğim zamanın
da biz paşanın k<;şküne yakın bir ev. 
de otururduk. Rahmetli çok iyi kalp 
li. emekli bir askerdi. Hele cocukları 
Pek severdi. Boş vakitlerini hahçe
snide geçirirdi. Bahçeyi minimini 
bir oyu '- .. . h l' . d - . . 

Elbet efendim, dedik, zahme 

tinizden dolayı size tetıekkür ederiz. 

nun faydaları 
Her sabah yıkanan bir •kimse 
kendisine sıhhi birgün temin 

_!,_~it olur 

Dünyada en çok gazete okunan 
memleket neresidir? Size böyle 
bir sual soracak olur;;;ak derhal: 

- Birleşik Amerikadır diye ce
vap verebilir::ıiniz. 

Filhakika bu memlekette bir ~
ne içinde çıkan gazetelet· tamam 
(8,794,000) ton kagıt sarfederler. 
Birleşik Amerikadan sonra sırasi
le şu memleketler gelir: 

imparatorluğu Ne Oldu 

ncaııo: muzesı a ıne getır ıgını 

duymuştum. 
Ben babamdan komşumuzun bah

çe!linin mı•thini çok işitmiştim ama 
b' ır fırcıat bulup cin bahçenin kapı~ın-
d;ı . . 'n ıc;erıye adım ntnn.am:ştım. 1 

Bııhc;enin etrııfı yüksek duvarlarla 
·~vrilı olduP,undan dışardan bahçe-

1 gciı mek de kabil dcğildı. Nihavet 
bir te d"f ~~ . "h . k. 1 sn u venı ı tıyaı as er '° 
kar~ı karşıya getirdi. Bu sayede hah 

~~yi de gördi.im ve gezdi:n. Hem de 
ırçok defalar ... 

Bir gün küçtik kız karde~im Emi
ne ıle biraz gnmek için karsınıudo 
kı Çııyırlığa doğru gidiyorduk. Ya -1 
nırnızda babamın köpeği \.im de 
Vardı. Tam Ali Paııaııın kö~künün 
<>rıiirıdc-n geçerken y~nırnızda~ hızla 
hır otomobil ge(.,.tİ. Ben ve karde -
Şİm yolun bir kenarına kendimizi 
dar aıalıildik. 

11ırdrnbire Cim acı acı havlnrna
~·a ha~l:ıdı Meğt"r otomobil zrıvallı 
ı~ö -· . . 1 P<:gımızı a tına almıs ve hayvanın 
bir baca~ını ezmiş. H~men koştum. 
0:-u kollarımın arasına alıp kaldır. 
nı tk iştcdim ama hayvanın canı çok 
iırıyor olmalı idi ki bana da hırladı 

;: daha hızlı havlamaya başladı. 
ırnaın bu sırada arkamdan gelen 

kıılırı bir S• ı::in: 
- K Öpt'ğe ne yapıyorsunuz baka 

Yıın? ... Dedi~ini isittim. Basımı ı;evi 
tiıı,·e kendimi ko~1şumuz Ali Pa,a
rıın k.ırşısında buldum. 

l),.ğrularnk: 

- Bir şey yapmıyorum efendim 1 
l3i. 0 1 b'l k" v• ' ' b v · · •>mo ı opegımızın acagını 

kırdı da onu kaldırıp eve götürmeğe 
uğra~ı) orum. Cl".vabını verdim. 

İhtiyar asker yaralı köpeğimizin 
ranına c;ömeldi. Hayvanın kmk ba _ 

cağını dikkatle muayene etti, sonra 
0 nu okşayıp severek kucağına aldı; 
bi7.e de: 

- Celin çocuklar. dedi. hayva -
rıın bacağını tedavi edeceğim. 

Fnı<'kli asker az bir vakit içinde 
Ciın 'in bacağını yerine koydu. Sonra 
0 nu odanın bir köse!line kendi eliyle 
lıazı 1 d v k" "k b

0 

• • d .. r n ıgı uçu ır ot mın er uze-
rine yatırdı. Ve: 

- Cim burad:ı birkaç gun kalsın. 
dedi. köpeğinizi bana emniyet eder. 
•İniz. değil mi)... diye sordu. 

Ben ve kardeşim bir ağızdan: 

Emekli asker bizi canlı bakı~lariyle 
bir müddet süzdükten sonra: 

- Aferin çocuklar, dedi, siz hay
vanlora acıyan merhametli Türk yav 
rularisınız. Ben de miikifat olarak 
size bahçemi gezdireceğim. Bahçemi 
toronum için yaptırmıştım. Bahçeyi 
gezerken hem eğlenecek, hem de bil 
mediğiniz birçok feyleri öğreneceksi 
niz. Mesela size üç dev göstereceğim. 

Meraktan kalbim çarpmaya ba~la 
dı. Kom~unıuzun bahçesinde duran 
Lu d,.vlt'r nasıl şeylerdi'> Ben dünya. 
da peri. cin. dev. umacı diye bir şey 
olm:ıclığını mektepte öğrenmiştim. 1 

Ama ihtiyar aE1ker komşumuzda ya • ı 
lan söyliyecek değıldi ya!. .. 

Ali Paşa önümiJ7e nü.erek bizi 
behcesino: çıkardı O güzel, cici bah

çe) i görünce babnmın onu methet -
mekte ne kadar haklı ulduğunu an
lııdım. Neler yoktu bu bahçede} ... 

f ,.ıimle i~liyen minimini trenler, kü
çücük değirmenler, 2 büyük havuı .• 
da yelkenli kotralar .. daha neler de, 

neler ... 
Çocukluk bu yal .. Ben asıl Pa•a

nın devlerini merak ediyordum ama 

etrafımıza tıerpi~tirilm1ş giizel 'evler• 
den de gözlerimi ayıramıyordum. 

Meraklı komşumuzun bahçesinde 
neler gördüğümü, onun Uç devini~ 
neler olduğunu gelecek hafta size 
anlatacağım. 

cArkası Relecek haftaya> 

Çocuk ıahif emizde bulacak~ınıu 

Cocu k Portresi 
' 

Ankarada S. B. Belerim 

1. inci teşrin bilmecesi 

• 

Yukarıda Ayfe, Fatına, Nuriye •e t:mine iaminde dört .ıe 

~~zınetçi görüyonunuz. Bunlardan birisinin kovaaı devrilmittir. Her 
12tnetçiden kendi kovasına kadar bir çizgi uzanmaktadır. Bu çizgi

~i takıp ederek devrilen kovanın hangi hizmetçiye ait l'lduğunu 
ulunuz. Kovanın ıahibini bulan küçük okuyucularımıza onları 
lnenınun edecek hediyeler dağıtacağız: .• 

İngiltere - 931,000 ton, 
:Almanya - 451,000 ton, 
Fransa - 411,000 ton, 
Japonya - 229,000 ton, 
Kanada - 218,000 ton. 
Yazın şiddetli sıcaklarda ~erin 

Son zamanlarda toprakları Al
nıaııra tarafından kendi toptakla
rına katılan Avusturya cuır..hurlyc 
ti (1918) yılına kadar büyıiı< bir 
imparatorluktu. Avusturya - l\fa
caristnn imparatorluğu i:;mi altın

da anılan ve "Habsburg., haneda
nına mensup bir hükümdar tara
fından idare olunuyordu. 

t 
serin estiği zaman hepimize limo J 
nata içer gibi ferahlatıcı bir haz 

l veren rüzgar ayni zamanda mi.it -

1914 - 1918 dünya harbinden A
vusturya - :Macaristan imparator
luğu mağlup çıkınca galip devle~ 
ler tıpkı Osmanlı imparatorluğu 

gibi, binblr çeşit milletin bir araya 
gelmesinden vücut bulmuş olan bu 
büyük imparatorluğu parçaladı

lar. - Ne kadar ~Uzelsin Emine kı
zım! .. 

- Temizim de ondan, baya-

nım. 

Kendisini sevip ok~amakta olan 
bir ana ahbabı bayanın komplima 
nına şu: 

- Temizim de ondan, bayanım. 
cevabını veren Emine henüz beş 
yaşında bir çocuktu ama belki de 
farkına bile v.arma<lan mini mini 
ağ1zile btiyiik bir hakikati ortaya 
atıyordu. Filvaki temizlik güzel
liktir. 

Zaten atalarımızın da: " Temiz 
lik imandan gelir!.., diye br söz
leri vardır. Dikkat edin: Hayatta 
daima temiz şey sevilir, temiz şey 
aranır. Şatafatlı fakat kirli bir 
şeye yaklaşmayı canımız bile iste
mez; ona elle dokunmak bile bize 
güç gelir. 

Pekiyi, bir kere temiz olmıya ka 
rar verdikten sonra bir de bunun 
masrafsız ve külfetsiz bir surette 
daima temiz bulunmanın çareleri-
ni araştıralım. 

Evvela size: 
- İnsan nasıl temiz olur? Han

hiş bir kuvYettir. Öyle bir kuvvet 
ki önime dünynda hiçbir kuvvet 
karşı koyamaz. 

Havaya ihtiyacımız 
Havasız yaşayamayız, bunu pek 

güzel hep bilirsiniz. Fakat bol ha
vaya olan ihtiyacımız o kadar bü
yüktür ki miktarını söyled!ğimiz 

zaman şaşarsınız. Onun için otur
duğunuz yerleri sık sık havalan
dırmak ve bu suretle muhtaç oldu : 
ğunuz havayı temin etmek lAzım
dır. 
Yapılan hc.c;aplara göre yetişmiş 

biı· adam saatte tam 786 ve 24 sa
atte de 18864 litre hava sar!et
mektedir. 

Rüzkarm kuvveti 
Rüzgar saniyede (8) metre sU

ratle esecek olursa ağaçların yap 
raklnrını hafif hafif kımıldatır, !ti
kin bu silrat (13) metreye çıktı ı 

1 
mı yaprakları yolmaya başlar, he-
le (21) metre oldu mu dallar kı- ' 
rılmay.a başlar ve (28) metreye 
varınca ağaçları köklninden sok
mek ~uretile devirir. Rüzgarın sü
rati saniyed.e (34) metreyi bulun
ca evler yıkılır ve ( 40} metre 
olunca bir af et şeklini alır ve te8a 
dtif ettiği her şeyi devirir. 

Macaristan ayrı ve müstakil bir 
hükftmet haline geldi. Sırpların 

Eıki Avu&turya • Macariıtan 
armaıı 

turya cumhuriyetini de Almanya 
arazisine ilhak ediverince Avu~ur 
ya - Macaristan imparatorluğu 

dünya haritasından bi.isbütün silin 
miş ol\iu ama yine eski A vustur
ya - .1ncaristan imparatorluğu 

jçinde yaşayan Çeklerin, Slovakla- .; 
rın memleketleri birleştirilerek 

vücuda getirilmiş olım Çekoslovak 
ya cumhuriyeti lıugiin eski impara 
torluğun Avrupada kargaşalıklar, 
sızıltılar çıkaran bir varisi olarak 
ortada duruyor · • 1 

• ..., • 

Şimdi size artık tarihe karışmış 
olan eski A vu~turya - Macaristan 
imparateırluğu arazisinin ve nü
fusunun ve ne yolda payi,Nıılmış 
olduğunu anlatayım 

Eski imparatorlul~ arazisinden; 
Yüzde 21 i Çekoslovakya, 

,, 14 il Mncarbtan, ' 
,, 12 si Avusturya. 

isimleri altında yeniden kurulan 
devletlere verildi. Yukarıda söyle
mi~ olduğumuz gibi 938 yılı mar
tında Avu turya mü:;takil lıiiku

metini de Almanya ilhak etmiş ol
duğundan A vıısturyanın hisse;;ine 
düşen topraklar dolnyı:-ile Alman 
ya hükumetine geçmiş oluyor. 

Eski imparatorluk topraklarm
dan evvelce mevcut olnn hükfımet 
lere peşkeş çekilen rnik nr da şun. 
lardır: 

Yiizde 21 Yugoslavyaya,,. 
,, 17 Rumanyaya, : 
,, 11 Lehi ·tana, 
,, 4 İtalyaya. 

Eski Avusturya Macaristan nO
fusunun da taksinti şöyle olmuş
tur: 

Yi.izıle 26 Çekoslovakyaya 
,, 16 l\Iacaristana, 
,, l !1 A vusturyaya, 
,, 15 Yugo<1lcl\'~'aya, 

gi kimseye temiz der !er? diye bir ~~111111111ııııııım~~~""'!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!~ 

oturdukları bir Sırbistana, Rumen 
lerin yaşadıkları mıntakalar Ru -
manyaya verildi. İtalya, İtalyan 
ırkına mensup eski Avusturya te
baasının yaşadıkları ~ehirleri al
dı. Bu ~uretle Avu~lur)•a mini mi
ni bir cumhuriyet halinde kalmıı::
tı. Nihayet geçen sene ahali:::i esa / 
sen Alman olan bu mü~takil Avu~ , 

,, Yugoslavvaya, 

sual sor~am tabii: 
- Yıkanan, temizlenen adama 

temiz derler, temiz olmak için yı
kanmak liizımdır ! cevabını verir
siniz. 

Temizliği yıkanmak kelimesile 
hulfi~a edebileceğimize göre size. 
sıhhi bir şekilde yıkanmak usulün 
den bahsedeceğim. Sakın ban:l: 

- Bizim evimizde banycı daire
si yok ki her gün yıkanabilcyim. 
diye itiraz elmeğe kalkışmayın. 

Çünkü her gün yıkanıp "temiz ço
cuk!,, sıfatını kazanmak için öyle 
banyo dairelerine filan lüzum yok 
tur. Büyükçe bir liyenle, bir sün
ger ve bir parça da sabun tedarik 
ettiniz mi? Bunları iyi kullanma
yı bilmek şartile her gün yıkana
bilirsiniz. 

Ancak ~urasım unutmayın ki te
miz bir kimse vücudu kirlendiği 

zaman yıkanana değil, her gün 
yıkanana derler. Çünkü elbet mek 
teplerinizde okumuşsunuzdur ki 
vücudumuzu kaplayan derinin iki 
vazifesi vardır: Derimiz ter vası
tasile bünyemizin pisliklerini dı

şarıya atar ve yine derimizdeki 
göze görünmiyecek kadar kiiçiik 
delikler vasıtasile viicnt nefe:; alır.! 
Şimdi bir kir veya yağ tabakası 

bu mini mini delikleri tıkadı mı 

deri vazifesini yapamaz bir hale 
gelir. İnsan 11asıl ciğerleri va~ıt.t: 
sile nefc alıyorsa derisi va. ıtasile 
de öyle ııef es alır. Bu nokh~yn bal 
mumu yapıştırdımz mı derifıizi hiç 
olmaz~a günde l1ir defa gabunla
yıp oğalamak suretile temiz tut
mak mecburiyetinde buluncluğ·u
muz kendiliğinden anla~ılır. 

Eviniz ne kadar küçük ve dar 
olursa olsun tabii büyükçe bir li
yeni s~klayacak kadar bir yer var-

1 
dır. Bır kiiçük i'Üğüm de su ısıttı
nız mı giiıılük banyonuz hazır

landı demektir. Sakın ::ıoğuk sLi 
l.ıanyosile lemizleneceğinizi zan-

netmeyiniz. Soğuk su banyosu ve 
ya duş başka şeydir. Vücudu te
mizlemek için sıcak su ile yıkan
mak lazımdır. 

Sıcak su banyosu in::anı rahat 
ettirir. viicucla bir hııwr ve sükun 
net verir. 

Liyeni odanın orla::;ma koyarsı

nız ve içine girersiniz. Evvela vü
cudunuzu tepeden tırnağa kutlar 
sabuıılal'::ııııız .sonra gi.ingeri sıcak 
veya ılık suya daldırıp vücudunu
za sıkmak suretlie sabunu giderir
siniz ve vücudunnzcla bundan e~er 
kalmayınca IJir havluya veya bor
nosa anlıp iyice kurulanırsınız. 

Dikkat edilecek nokta gerek yıka 
nırken, gerekse yıkandıktan sonra 
hava cereyanına maruz kalıp üşü
memektir. Her taraf iyice kapalı 
olmak ve hava cereyanına maruz 
kalmamak şartile üşüyüp nezle ol
manıza imkan yoktur. · 

Yıkandıktan sonra ve vücudu
nuzu oğalayarak iyice kuruduk
tan sonra ne kadar rahat ettiğinizi 
görecek ve siz de hayretler içinde 
kalacaksınız. 

Vücudiln temizliği manevivata 
da te~ir eder. Hele nihayet bir. çey 
rek yirmi dakika sürecek bugiinde 
lik banyolara kendinizi alıı;tırdığı~ 
nız zaman pek çabuk giirbiizle J 

şip kuvvetlendiğinizi de fark ede
ceksiniz. 

Sabahleyin gOndelik banyosunu 
yaptıktan sonra temiz temiz mek
tebine, işin~ giden ofr delikanlı çe
lik gibi sağlamdır, ne~elidir, ferah 
tır. Hatta bazı sıhhat müessesele
rinde neşe ilacı olarak günlük ban 
yo tavsiye ediyorlar. Sıcak veya 
ılık su ile her giin yapılacak bir 
banyo öınrlin en aşağı 15 sene 
uzatılması demektir. Binaenaleyh 
her gün vücudu sabunlayıp temiz-: 
)emenin hayatmızı sigorta etmek
ten fa!'k.~ız olduğunu a"la unutm~ 
$·ın çocuklar .. :> _ Cjcj ~nne' 

,, 

" 

12 Rıımanyaya, 
3 İtalyaya. 

ÖğrPnw•n 
---- - -----

~~fü18iı';~I;;rçü;;;k~~~ ~ 
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Bir Saat Kazanan No. 49 - A-slnn. Kızıltopı >k Ham-
Raif Seyhan, htanbul 15 inci di bey sokak No. 14 - DLütfi Onak 

ilk okul 2!56 No. Vezir köpt'i.i merkez mektebi beşin 
Albüm Kazanan ci sınıf talebe ·ınden - İzmir - lJrla 

Vahit Zeki 0Kurtanı, Bal~t A- . :\ielahat. öğretmen Behzad Bal-
yan cadde8i NO 3. ! kaıı elile - Gün<;cli Pekin, Ankara 

Kitap Kazananlar 1 Yeııi~ehir JJ emirnehir No. 8 - N'ur-
Giinay Zeyrek, Kütahya tay- ten Levcne,rn. 'Moda caddesi No. 

yareci binbaşı Ziya Zeyrek kızı,: 249 kat - Haki Tanyu, Büyükada 
Ruhiye Özyurt Erbaa emekli ciğ- Alp Aslan c. eh.lesi No. 14 - Tahsin 
rctmen Ozym·t kızı, Evrin . 11tcr, naskır, Şibi11kar.ıhi:;ar hi.ikumct 
Gümrük ve inhisarlar Yekaleti tabibi Mehmat Bnşaran elile - Me
muhatıebe müdürlüğünde tetkik i cid Gür. oy, Zile Altınyurd sokağı 
memuru İlter kızı. · ~o. 19 - İsmet Gultekin Knrlıköy, 
UFAK KiTAP KAZANANLAR Yeldeğirmeni Ra~;mpaşa mahalle-

Kazın1 Savaş, İzmir Karşıyaka si mi.lhendis <:<okak No. 20 - Emel 
Nuh bey sokak No. 7 Nuredtlin Yenilmez, Göztcpe Rifat pa~a ça
ç.avuş oğlu, l 1 inci ilk okul - N~c- yırı N'o. 11 - Nermin Turnaoğlu 

det Göreli, Zile orta okul !lınıf 3 - Cumhuriyet kız lisesi birinci devre 
Ali İhsan Türkoğlu, Konya Ereğ- A . 2 - Nafaa Şinışek, Bursa Ata
lisi Si.i.merbank bez !abrikatn clo- tiirk cadde i Hoşkadem mahallesi 
kumahanesi IJi.i,eyin Aydoğu, Es- Nasuh paşa sok~k No. 22 - Eliza 
kişeMı· İnlıisar!ar ba~ satıcısı Hıtk- Haffan Gall\ta )b.hnıudiyc cadde 
kı oğlu - llandan, Fatih Sultan Se- si l(amil b~y apartıman • Naci 
lim caddesi No. 19 - Fahreddin 1netaş, İzmir Kazımpaşa ilk okul 
İçmez, Ortaköy dereboyu Xo. 70 sınıf 4 - Orhan ur3uıı, Trabzon 
Sıtkı Birkan Zonguldak Nami Ke.
mal ilkokulu beşinci ı:;ınıfından -
Fazilet Tan~erk, Zonguldak İnhi
sarlar anbar memuru kızı - Lcbile 
oğu, Kadıköy Mühürdar caddesi 

Temel Nilcumi mağazasında. 

Hediye kazanan okııyucuları

mızın li tesinin devamını gelecek 

nüshamızda bulacaksınız. 

,~<ısı\ şampiyon olduın 
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Sayfa: 8 

Ve hızla hemen yukarıya çık

nm. Çantamı odaya bıraktıktan 

sonra küçüklerin yanına girdim. 
Zavallı kardeşlerim; başbaşa ver
mi~le< .. Ellerinde birer kalem ve or 
b yerde bir büyücek defter ma
&um ve teuiz bir oyun oynuyorlar
dı. 

Behna .. O küçücük yaşına; ufa
cık zekfısına rağmen yine kazan
dığı birçok kutuları kapayarak el
lerini birbirine vura vura ~evini· 

yordu. Benim içeriye girdiğimi gö
rünce: 

- Gel ablacık ! .. Gel.. Bak yine 
ben kazandım. 

Diye ilzcr.me doğru koştu. Öte
ki de arka,ından gelerek birden 
elime sar.ldılar. Faka o·ılada el 
ele gelir gelmez ikisi de hayretle 
haykırıştılar: 

- Aman abla!. Etın ne kadar 
sıcak?. 

Be'l de an ıyordum ki .. Huare
tim çoktu .. Yüzüm bir fırın karşı
sında duruyormuşum gibi cayır ca
yır yanıyor; adeta burun delikle
rimden girip çıkan ha,·a ~anki bir 
sıcak hava dalgası gibi genzim -
de ateşli bir tesir bırakıyordu. 
Bütün bunlara bakılırsa mutlaka 
ha,"talanıyordum. Fakat belli et
memek için: 

- Hızlı hızlı geldim de ateş 

basmıştır belki •• 
Dedim... Ve ben de onlar

la beraber oyuna başladım .. 
Bilmem ki böylece ne kadar meş
gul olmu~tu k? Arıtk çizgileri "e
çemiyecek kadar karanlık ba•mış 
tı. Bunun da farkına varan yine 
ilk önce Behna oldu. 

- Ablacık !. demişti.. Ben artık 
bir şey göremez oldum. Aşağıya 
insek mi ne dersin .. Hem ben çok 
acıktım. 

Hepimiz a~ağıya indik. Annem 
çoktan gelmiş ve bize bir kere 
olsun görünmeden bahçede hazır 
!ad ığı maı aya Cemal ağabeyle 

karşı kar~ıya geçerek içmeğe bile 
başlamışlardı. Bizi görünce aklına 
gelmL, gibi: 

- Ne o kızlar? diye 'ordu. Kar 
nınız mı acıktı.. Haydi haydi 'iz 
yiyiniz .. Biz de hem içer, hem ye
riz. Değil mi Cemal!. 

Cemal ağabeyi yayvan bir sar
hoş şive;:le ve kıilhanbeyler gibi 
kar~ılık ,·erdi: 

- Öyle ya civanım!. Bekleme
ein onlar .. Fakat ne olur Şekure; 
bu ak~amın şerefine ver de bir ta
ne de Seniha iç>in. 

- A ... Na>ıl olur Cemal!.. 
Birdenbire Cemal ağabeyi yerin 

ele doğruldu: 
- Uzatma Şekure!.. Bu akşa

mın şerefine dedik ya .. Basbayağı 
elur işte. 

Annem su•tu .. Belki bu söze ce
·up vermek istemiyordu. Fakat 
hemen ben atılarak cevap verılim. 

- Ben içmem öyle şeyler .. 

Auli mahallesi baştan başa yı
kılmış, yakılmış bir harabezare 
çevrilmişti. Faysal maiyetindeki
lerle dağa çekilmiş, oradan fırsat 
buldukça bir fedayiyi Rabege gön 
deriyor, fakat boş yere silah, yi. 
yecek ve para gelmesini bekliyor
du. 

Abdullah yeni hükumetin elçisi 
ııfatile Meleke de bulunurken Ali 
Jle Zeyid de Rabeg de idiler. 

* Ronald Storrs ile Lavrens kan 
ler içinde, kızgın bir sema ve bu 
Jenıa kızıllığının aksettiği düm

ı!Oz den:zin ve gözün alabi'dığine 
uzaklara kadar uzanan kumluk 
ortasındaki sess:z O'ddeye \'ardı

lar. 

Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
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Cemal ağabeyi i\yle bir yüziime 
bakış baktı ki.. 

- Bu akşamın şerefine içme
mek ölmek demektir. Anlıyor mu
sun .. Ölüm demektir. 

Diyordu. Birdenbire telaşa dü
şen annem; beni ok:::.ayan, ürküt~ 

meyen bir sesle kadehi uz:ıtarak: 
- A 1 Se:ııha.. İç kızım ha .li. 

ZeJıir değil ya bu .. Bak zaten ya
rısı su .. Rfrden iecl"'en b:r seyc!k 
olmaz. 

Uzattığı kadehi aldım ye dedi
ğ g bi bir hamlede, bir yudumda 
içt m .. Fakat aradan bir kaç dak:
ka geç-eden bir ikinci defa daha 
kendi•i ,·erdi. Bu sefer sade rakı 
idi. Su knymanıı~. kııdeh ağzına 

kadar dolu olarak .. Dopdolu .. Tam 
yüzümün. dudaklarımın iki iiç par 
mak ilerisinde du•·uyord,ı. Ru tıt -
riyen eldeki kadeh yalpa yaptıkça 
hemen üzerime dökülecek gilıi 

korkuyor, çekiniyordum. Cemal 
ağabey ise sarhoş, ağzı ağır ağır 
çarpılarak: 

- Haydi Seniha!. diyordu Bu 
da yarın ak~anun şerefine .. Öteki 
bizimdi.. Bu da senin .. 

Anneme baktım. "Al., diye ka~ı 
ile gözile i~aretler ediyor. Çare
siz .. Ne yapayım? Aldım ve yine 
öyle bir hamlede, bir yudumda iç
tim .. Tamam kadehi diktiğim sıra
da ortalığı bir naradır tuttu: Bu 
Cemal ağabeyin bana kar~ı guya; 
bir takdiri.. Bir te~ekkürü idi.. 

- Ooooh ! .. Nur ol be.. Nuuur 
ol.. Fakat.. • 'ur olmak nerede? .• 
Benim içim dışım kavruldu. Ağ
zım, boğazım .• Ve nihayet midem 
cayır cayır yandı, kavruldu. Kim 
bilir yüzüm ne hale gelmi~ ki .. 
Annem yerinden fırlayarak he
men ağzıma bir çatal •alata ver
di. Onu aldım .. Ye artık oturama
dım yanlarında .. 
Anlıyordum ki orada kaldıkça 

bana rakı içirece k \•e kim bilir ne 
hale 'okacaktı. Filhakika onlar
dan bana bir fenalık geleceğini 
dü.jüıımüyordum .. Ve dü~[lııemez

dim. Ama sarhoş olmayı hiç de 
i.•temiyor; hatta vakti le babamın 
bile o bü~·ük sevgisine rağmen iç
tiği ve içmeye oturduğu saatlerini 
bir türlü sevemiyordum. İçmeye, 

içkiye bu kadar dü,manlığım var
dı. 

Hemen peşime takılan küçukie
rimle birlikte yukarıya çıkıp onla· 
rı yatırdım. Nedense .. Vücudu.na 
bir gevşeklik geldiği ve ba~ım dün 
meye başladığı için ben de odama 
girip yatağıma uzandım. 

Yatağa yatar yatmaz; başım 
büsbütüı~ dönmeğe başladı. Etra
fımı hare ket eder, zıkzak rakslar 

Araplarının dileğini etraflıca iza
ha başladı: 

- İngilizler Hicaz demiryolunu 
kapatmadıkları için Osmanlılar 
Medineyi tahkim ederek miktarı 

kafi mevadı gıdaiye de taşıyıp ge
tirdiler. Kardeşim Faysal bu şehir 
den kovuldu. Şimdi de Osmanlı 
orduları Rabeg üzerine ilerlemeğe 
hazırlanıyorlar. 

Askerlerimizin yiyecegı yok, 
sizden gelme>ini beklediğimiz mit 
ralyöz ve top le\'azımatı eksik .. 
Bu vaziyet bu şekilde devam ede
cek olur,;a babamın ::-.ı:ekke byanı
nın ba~ına geçerek mukaddes şe
hir içııı harp ederek ölmekten baş 
ka çare•i kalmadı. 

O ara! k telefon zilı!'in çaldığı 
du~ uldn. Telefonu çalana - ki bu 
Er--ir l{(ı~eriıı idi - Abdullah bir 
iki daki.ıra kadar .,üren bir cevap 
verd "kten sonra t~krnr iki arkada
şa donerek: 

- Baoam H~"ey.ıı lllekke için 
harp ederek canını vcrrneğe razı. 

Karaya çık.ın iki arkadaşı, E
ırir llüseyi'"1n büyilk oğlu Abdul
lah vakıt geçinnek.•izin karşılama 
~a gelmı • İst.ırbu; meclisi mebu 
ııa ... ın sabık ikinc, reis., bu genç 
şef hü\ met adamı ol,....akta zıya 

de politikacı, faal bir adam değıl 
1yi bir hat.p o!d,.ğurdan İngiliz
l,,rc boylesi pek lazı'll değildi. 

;oJ.kunetle ınJhataplarıııa Hicaz 

Allah a kınıza büyükleriniz nezdin 
de te, ebbüste bulunarak bir İngi
liz Iirnsının, o~manlılar Rabege 
h ücuıu ettikleri takdirde hemen 
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;-apar gibi görüyordum. Biraz son
ra bu hareketler bir dönme oldu 
ve etrafımda her ~ey bir daire çe
viriyormuş gibi müthiş surette mü 
teharrik bir hal aldı.. Beynimin i
çinde bir kur,un külçe varmı~ da 
a~ağı tarafa sarkıyor, tazyik edi
yordu adeta .. Gözlerim gittikçe 
kararıyor. ~·iıregım darla~ı>·or, 

midem bulanı~·ordu. Bir aralık bü 
tün vlicudünıün ~inirleri çekildi mi 
nedir'! ö:·lece bir pelte halinde u
zanıp kalmı~tım. Göz kapaklarım
da bile k"anet kalmamı~tı 'anki.. 
Hep düsüyor, hep kapanıyordu .. 
Zaten etrafta e>yan n, daha doğru 
'u bıilü'l bir .:>dan n çılgın bir raks 
in•anı deli erlen bir dönme halinde 
olma ı hiç lıir yana bakmnğa bı -
r Km .. ordu ki heni.. 

Cürmümeşhut 

Gözler.mi kapadım, yorganı 

lıası'l:a çektim.. Fakat yine ayni 
m.anzara gdzlerimin içinde )-a,ı -
yordu. Tlu sefer bcı~ bir karaltı için 
de milyonlarca yıldızlar uçuşuyor, 
dü~!i.,·or, kayıyor ve "onra hepsi 
birden bir nokta etrafında dönmi
ye başlıyorlardı. 

Yorgana sarıldım ,.~ sarındım .. 
Birdenbire bir ses kulaklarımda 

inledi ve tüylerim diken diken ol
du: 

Huuuhuu ... Huuu ... 

Yüzümden ter boşanmağa ... şa 
kaklarım atmağa ba~ladı. Bu •esi 
duymamak için kulaklarımı tıka
dım .. Yine ayni ~e'• ayni hu huu 
huuuular .... 

Fikrime bin türlü şey geliyor. 
Nihayet aklım bugünkü sözlere ve 
vakalara takıldı kaldı.. Hele Nev
zadın o sözleri; o .. çok acı tebc,sü 
mü ve acı acı ba kı•ları.. 

Bunlar hiç aklımdan çıkma -
yordu ki zaten .. Kafamın içinde bi 
ribirine geçmiş yüzlerce fikir ve 
ihtimal var ... Hepsi dP çılgın bir 
horayı tepiniyorlar ... Ve bt>ıı bun
ların mütemadi kayna~ması ile 
sağdan sola, solda'! sağa dönerek 
dakikalar. saatler geçiriyordum. 

Yattığımdanberi biliyordum ki 
birçok vakit geçmişti. Belki >alıa
hın ilk aydıııııkları bile pek uzak

larda değildi artık. Fakat bır tiir
Iü uyuyamıyor, bibi.ki' ağlamak, 
ağlamak. ağlamak i'tırordum. Bü 
tün varlığımla, bütün zerrelerim
le ... a; rı ayn bıttüıı ıne;;a•ııelerim
le ağla '?lak İç'mde göz ya~ı dok
miıııe b I;) uk lıir ihtiya\· vardı. 

(Sonu var) 
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.\!adam Dassanvil kulak verdi; 
koca<ı bitişik odada terlikle dola
şı~ ordu. Çekmeceleri açıp kapa
masından ve elinde şıkırdayan 

anahtar demetinden para aradığı 
belli id!. Bıraz sonra ayak sesleri 
i~itilmez oldu. Demek d!<arı çık

mak iızere kunduralarını giynıbti. 
• 'ihayet kapı açıldı ve koe:ısı 

gör 1J,..dü. Lükayıt bir ;:e~le: 

- Ben çıkıyorum, dedi. Şirkl'te 
kadar gidip Rünyiyi görmem la
zım. 

Bugün cumutesi Eduard ! 
Şirket kapalı değil mi? 

- Tabii kapalı. Fakat Riinyi
ni'l işi var; geç \'akte kadar çalı
şacak. 

Sonra sesine •atlı bir eda verm& 
ğe ça'ı•arak ilave etti. 

- Akşam belki gecikirim, me
rak etme olur mu? 

:llösyö Dassanvil gece saat do
kuzda döndü. Karı koca yemek
leri i yediler; ve geceyi ba71Ja~a 
geç"rdiln. Ertesi gün yani pazar, 
yine beraberce, üç çocuklarını 

yanlarına alarak gezmeğe g;ttiler. 
Pazartesi günü madamın bir 

kaç doitu çaya geldiler. 
Po<tacı akşam tevziatını yaptı

ğı zaman madama da bir mektup 
bıra.·tı. Bu mavi bir zarftı. ~lek
tupta ,u satırlar vardı: 

"Z,walh ve masum genç ka
dın!., Alçak kocan Allah tan kork 
ma<laıı, peygamberden utanma
dan, bütün günlerini, yabancı lıir 

raııdevü otelinde geçirmektedir. 
Ben sana dostluk olsun diye bunu 
haber ,·eriyorum. Gözünü aç ve 
kocanı zaptet,. Yoksa halin fena
dır' .. ı, 

::O.!arlam Do~~aıl\"il nefret ve i~
tikrnhla mektubu evirip çevirdi. 
llak"kıı te kocasını hiç de kıskan
mı~ ordu. Çünkü kafasız olan ko
ca~ı Ç•Jk temiz ve namuskfır bir 
adamdı. 

Flir kıbrit çakarak ihbar mek
tulı•.ınu küle çevirdi, 

Ak,aııı gdip de yemekten Ron
ra sıg:ara'1ııı tellendirince tatlı ve 
yunt ı~ak l1ir sesle karı~ına: 

- llurta, şekerim, yarın Rtra~~ 
boı..rga g, lecegım. Cumaya kadar 
oradu ·alacağım; deyince nıa
dam: 

- Ya, öyle mi diye cevap verdi. 

·- - -p iN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

newalji, kırıklık 'H büttıa ainlarınııı derhal keser. 

- - lcabuada ıllnde 3 kqe alınabilir. - • 

Yazan : LEON BOUSSARD 

oraya nakleJilmek üzere Süveyşte 
hazır bulunmalarını temin ediniz. 
dedi. 

Lavrens söze ba~Iadı ve: 
- Babanız hiçbir zaman, Suri

yeye dogru ilerliyecegi zaman k n 
disinc !Azım olacak olan u·c!lz de

mlryolunun k.ı"lattınlwa•ını talep 
etmenıi•tir Barut ve. dina..-ite ma
teallik g•ınderdig,miz \'ad, 
Araplar için p.ırınyıcı, r tlayıcı 
!JeYler kullamrak tehli:..c'id kay
dile hep i bize iaJe eJi Jı. 

Bundan maada, Emir F<ırsal da 
hiçbir zamn bizden imdat ve yar 
dım talep ilt!!lemiştir. Hali hazır
da üveyşe bir İngiliz livası yer
le~tirrnek fevkalade zordur. Bıına 
kalırila, en iyi çare, benım Emir 
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Fay~aı ile tema,; etmem ve o ci

varda bizzat tetkik erde bulun
manvlır. Bu suretle vaziyet ve ih

tıyaç arı zı, Kahiredeki İngiliz 

umun ı k.arar,:ahına d.ıha ıyı ve 
clafıa etraf]; !:. ı· ş kilde aııhıtabıl
~ ·ş o Jr J'll. c.:~ li. 

B, n utalcayı l!>ır Ronald da tas
d,k ~ ti. Bunun üzerine tekrar 

Eııı.r Hıi•eJ ır. •eJr on edilerek 
La\l"C~•in Arap tapraklarına ser

be tçe gircb.Jm.-i için mü aade 
ve sa .ıhiyetin, kopıa-dılar. 

A kpma d ,~ru yeni bir telefon 
zil. daha F ır H e, :n b ,, uk ı, r 

ıev"nçle n l:..ı telefonla muhatap-
la ı ol ıı, o \ k.e kn-
' • ~~ < • nl orı ıı ... ıın·1 

Öyleyse sıhhatin hakkında malu
mat almak için nereye telgraf çe
keyim? 

- Hacet yok .. Yanımda birkaç 

sanayici bulunacak. İşlerimiz çok. 
- İyi all'la merak ederiz sonra. 

- l\lerak edecek bir şey yok.. 
Perşembe ak~amı dönerim. 

Ertesi günü saat üçte karısı ve 
çocukları ile vedala~arak evinden 
çıktı. 

)r;;;yü evden çıkar çıkmaz ma
daın Dassonv· 1 •rkasına palto~unn 

basına da şap~awıı geçirdiği gibi 
o da h •men sokağa fırladı. 

Tam zamanında yet!şmişti. 

Edıı•rd kaldırımdaydı, milte•ed
dit görünüyordu; bir tak i ~ağır
mak ister gibi durdu; fakat sonra 
rnzge~miş •gibi yoluna devam etti. 

l\Iarta da arkasından yürüdü. 
Onu gözden kaçırmamak için, ne 
geçtiği sokaklara bakıyor, ve ne 
de etrafına dikkat ediyordu. Bu
nunla beraber bu yol hiç de i>tas
yon istikametinde değildi. 

Mösyö Dassonvil gezmeğe çık

mış gibi yavaş adımlarla gidiyor
du. Bir tütüncü dükkanının önün
de durarak bir sigara paketi aldı; 
ve bir tane çıkarıp yaktı. 

l\Iadam müthiş bir heyecan için 
deydi. Nihayet onu yakalamış sa
yılırdı. Ondan adam akıllı bir iıı

likam almayı tasarlıyordu. Ama 
gayet müthiş bir intikm. l\Iesela 
bir mükaleme sırasında, kocasıııa 

cürüm ortağının adını söyliyecek; 
ve randevü mahallile gününü orta 
ya atacaktı.. ilah .. Oh! O vakit 
onunla mükemmel bir şekilde eg
Ienmi~ ve ona hakaret etmiş ola
caktı. 

Ru ne güzel bir tasavvur ve 
hulyayd1 onun için!. 

Böyle düşünmüş giderken <le
mir;·olunun kar~ı tarafına ge~mi.~ 
bulunduğunu farketti. Koca'! ora 
!arda dar bir yola girerek kaylıol
mu~tu. Demek şimdi tam ciirnıiin 

izi üstündeydi. 

O da dar sokağa daldı. 

ötede mütevazi bir otel 

ili~ti. Anlaşılan Eduard 
girmişti. Yolun kenarında 
onuıı çıkı~ıııı bekledi. 

Biraz 
gözüne 

buraya 
durup 

Ilüyiece yirmi dakika dara dur 
du. Fakat ne çıkan ne vardı, ne 
bir şe~· ! 

Sabırsızlandı; hemen otelden 
içeri daldı. 

Burası loş bir yerdi. Salonda 
şişman bir adamla burun buruna 
gelince birden: 

- Biraz evvel gelen mösyöyü 

biliyor musunuz? dedi.. Gri par
desülü uzun boylu mösyö .. 

Şişman adam manasız bir f&
kilde başını salladı. 

l\larta tekrarladı: 

ailt bandonun verdiği konseri din
lemeğe mecbur kıldı. 

Lavrens, Rabege doğru yollana
rak Emir Hüseyinin Ali ismindeki 

hiddetli ınizaçli, kavruk, verem ve 
vaktinden evvel yorulmuş, çökmüş 
bir oğlunu bularak ondan Arap 

elbiseleri, mekkare ve bir de reh
ber aldı. Bu arada, Emir Hüseyi
ııiıı en küçük oğlu olan ve bir Os
manlı kadınından doğmuş, Abdul
lah, Faysal ve Aiinin üvey karde
şi, henüz pek genç yaşta mahcup 
ve sıkılgan Zeyid ile de tanı~tı. 

Nihayet gecenin, ve çölün es
rarl,ırı kine dalarak hareket etti. 
Üzerindeki İng;lL: zabit elbibe i
nı meh uetle lıir borno:; içine aldı 

ve ke dıne Suriyeli bir tüccar üoil 
vererek Mekkeye Ilacca gelen ha
cıların yolı.nu takiben ve içir.deıı 
gelen sütur ve sevinç t .... fanını 
guçuelıı z ıııta çalışarak ller:eme
ge k,,u]du. 

Bir kuy,ı başına gelip maiyeti
ne sto1ı t..>ri verdiği zaman kencl"

leı·iııe doğru cins develer üzerinde 
gelen ı ki araıı gördü. Birin n ar
ka. 1 nda k.::ı""nı·ı·ıi .. !t dil.!'er ıı ,. , 

- İşte o mösyönün beklediği 
kadın benim .. 

- Pekala!. 21 numaraya rıkın! 
:'.llerdi,·enleri dörder, dörder, 

çıktı. Koı·idor karanlık denecek 
kadar lo>tu. Az kala tab"k ciolıl 

bir tepsiye çarpacaktı. 
- Ölıür kadından en·el bura

ya geli~im lıüyük bir tali e•eri. di· 
ye düşündü. Eduarcl da ama lı~

cerik ız .. Her şeyı ~·üz üne göz ·ini' 
bula:-;;tırdı. Bu vaziyf't l>'"'nın1 çin 
lı"r zafer .. Bir zafer'. 

~l numarayı bu .. lu ve kapıyı 

\"Urdu. 
- I.:in1 o? 
- Hizmetçi kad.n. 
Tem JE lıir ses: 
- (_..irin! d:ye b~ıırır<lı. 

Orla dum~n içindeydi; gözüne 
iistünde kırmızı b:r ö ·tıi bu n~ •ı 

lıir yatak ıliştı. 1'rycası 'tıtağl'ı 

kenarınrla a.\ akkabılarını r..kar 
mıs 'ı'r halde elinde uir kitap otu
ru~~ordu. 

Etrafında bir sürü ki•a ılar. re
simli nıecnıualar, alb imler el ru
J onLı. Koıııodıııin üzer.nele de ko
ca ıııa ait bir sürü eşya \·J.rdı 

}!adam Da"oııvil bog-azı tık~n 

nıı~ tıir halde: 

- Hani Straslıoruga gidecek· 
tin! 

Kocası birden k<ırkmu., gilıi 

döndü; eli'1deki kitap yere dü~t'i. 

)!adam kıtaba göz allnca ..;u ı:-ı· 

nıi okudu. ''Arizoııa korsanları..,, 

- Strazburg mu~ EYet.. ~"-"·· 
)!adam sert bir se>le: 

- Bana izahat ver! dedi. 

- izahat mı? Sana ,·erec~k hiç 
bir izah:ıtıııı yok. Ilıktım artık .. 
Biraz da serbest. hür başılıo:-ı bir 
çocuk gibi kalmak isti~ orum. İ:~· 
siz. güçsiiz, aile~iz i.Jir surette .. ~u 
halime ki'Ilseye lıır zararım doku 
nıırur n1u?. 

)!adam dudaklarını ı<ırdı; ~·er
de duran kitabı ayaJ!ilc iterı-k · 

- Aptal! dedı. Haydi lıen ı ıi
)"unını, holde seni bekryonını. 
Ça\ıuk gel!.. 

- Bo~uııa bekleme! Y crinııl"ıı 
bile kımıld:ını::yaca!(ını. Ke.· el, 
kenllıtnc iz·n \·erdim. Sakin ..;e.,.:-.ız 
bir halele oturmak I>ti;·onıııı. :idh 
ve sli~._ına ihtiyacım var .. 

:l!ösyö Da>So:ıvil bagırnıa".ı 
ba.~ladı. Onu ag]a bu_,.ı., h"ddı•tl \'e 
:iert ı.rörmeıni$tİ. Kenrli k,.nd.n~ 

'·Çıldırmı':' !" diye ·!-'Ö~ lendi. 

Hemen odadan çıktı. 

Kendini sokakta bulunca ıwk 
yorgun ve bitkin olduğ"uııu hi'<sel
ti. Müthiş bir inki,ara ve mağlü
biyete uğramıştı. Göz ya~larıııı , 
zaptetnıek maks:ıdile eldi\'eııiııiıı 

ağzına götürüp ısırdı.. Nihayet 
mağlup olmuş ve kocasını kıskan
mıştı .• 

Hikayeci 

sında da pamuktan birer bortuz 
vardı. 

Ka,mir bornozlusu ötekine; 

- Ben dinleninceye kadar -
develere su içir diyerek yere ı;ö-

meldi. Ve arkasından Lavrentie bir 
sigara ikram ederek sordu: 

- Muhakkak Suriyeden geli
yorfünuz? 

- Evet, ya siz, ~!ekkeden mi? 
Pamukludan bornozlu Arap tek 

rar ötekinin hitabına maruz kala
rak: 

- • 'e oluyorsun 11!..ıstafa? 
Ser em!;gin lüzumu yok. Hayvan
lara su iç.r. 

Diye tekdir işitti. 

- "·e yapayım. K.yu başın· 

dak.Ier önce biz geldik diye bizim 
hayvanlara su içirmezler ·ki ... 

Ka,nı'r bornozlu ve efendi ol· 
d ı u tahmin edilen arap elindeki 
kırbacı şiddetle •alladı ve :Mu•ta
fa clcd;ği uşağının b.ış na \'P omuz
Iaı,ra VJrarak: 

- Git de onlardan müsa.ıde 
i tc salak.. Elbet bizim hayrnnl.ıı-:a. 
da su idrirler. dedi 

~onu var) 
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Ahmet Bedri 
Bunyeniz kavi ahvali sıhhiye

tıiz mükemmeldir. İhtiyatlı ve is
tiklalpcr cı i ıiz. Kendi nef "ııize 
hudut uz bir ilim 0 d1mz 'ardır. 

Vakur ,·e miitea.zzıın ınız. Ay
ni zamanda ı:ıizde fazla bir inat 
ınevcqttur. Ctirelkar ıııız. Amirle
rinize karşı hodbin hareket eder i
ııiz. Açık yurekli vefakar olduğu
nuzdan sevgi hu usunda ihtiyatlı 

hnreket etmC"nizi un iye eder·m. 
Yalnız hadit mizarh!>mız. Çok 
defa acı acı tecrübelere maruz ka
lır,.,ı.111. Hayatta muvaffak olmak 
j~;ıı ı:ıabır ve teenııi ile hareket et
nıenizi ta\ iye ederim. Ancak cok 
senı kkrmizc kar:.;ı m rbut ka -
lır ı ız. Arı gibi her çıçek~en bal 
alm~ ki ter iniz. Ve cabuk unu ur
. unuz, nef inize fazla düc;kim ü -
nuz. r endin izi se\ dirmeği bilir ·
niz. Bunun için hi iy. tımza dr~ril 
nkıl ve mantıka göre harek t et -
llll'nizi tav iye ederim. 

Evlilik hayatınızda da ihmal -
kar ınız veya öyle olacaksınız. Ha 
rici harekfıtınızda oldukç.a ce.,ur
sunuzdur. Azim ve meramınız inat 
derecesindedir. l\fiiteşebbis oldu
ğunuz için mevki sahibi olmağa 
nıii-;taito;iniz. 

Yalnız biraz mağrur olduğu • 
nuzdan her zaman bir"zarara ma
ruz kalabilir>ıiniz. Tasavvurlarını

zı kimseye açmazsınız. Gayet na -
nıuslu olduğunuz halde görüştüğü
ııuz adamlara itimadınız yoktur .. 
Kuva~ i akliyeniz mukemmel ze -
kanız mütekfimildir. Hayatta her 
arzunuza muvaffak olmağa müsa
it talihiniz vardır. Fakat hiddet ve 
asabiyetiniz huna manidir. Hiddet 
>'~ tehevvür<len sakınınız. Sabır -ı 
sız olmayın. Çüııku bu ~ üzden ar
zunuza va ıl olamaz ınız. 

Onnik Zarokyan 
Sıhhatiniz miıkcmmeld"r. Genç 

yr ta i. man orta yaşta bunu kay
beder iniz. Fazla yemek YE:rsiniz. 
Halbuki az yemek ruhhatinize na
fidir. Romatizmeye mariz kal -
mağa istidadmız .vardır. Fazla ça
hşkan:-ımız ama mil rif olduğunu-
zu unutmayın. t 

Muvaffak bir fikre maliksiniz. 
Çnlnık klzar ve parlarsınız . .Bu
nu tadile çalışın. Sevmek istidadı
nız fazladır. Fazla kıskanç oldu -
ğunuzdan bunu terketmezseniz 
bedbaht olur unuz. İyi koca. olabi
lir iniz fakat sevginiz geçicidir. 

1\1 ütehakkim tabiatH fakat ce- 1 

fnya rnütehammilsiniz. Hassas ol
duğunuzdan en ufak acı bir sözü 
kaldıramazsınız. Yalnız çalışmak 
tan yoı ulmazsmız. Sizde her gör
düğünüzü çabuk kavramak istida: 
dı mevcuttur. Yalnız sanata aklı • 
ııız ermez. Ticarette müstaitsiniz. 

Size tavsiyem ehemmiyetsiz 
ıı;;lerdc a. fibile.şmeyin. Ahvali sıh
hiyeııiz mutehavvildir. Bazan iyi 
hnzan da fena olursunuz. Doğdu -
ğuırnz mev im ic::ıbı nkciğeriniz za 
Yıftır. Sinir zaafı da fazla oldu -
ğundan en uf.ak bir sinir rahatsız
lığını büyük bir hastalık telakki e
der~iniz. 

lüiçükliık hayatınızda biln -
Y<'niz ka\·i iken yaş ilerledikçe ve 
l aygarn gtiı ültücü olmanız yani 
hırçınlık l üzünden zaafa uğrar -
ınız. 

Çok zeki, kurnaz ve fırsattan 
i. tifadeyi bilirsiniz. Zayıf bünyeli 
olduğunuz için soğuktan fazla 
llllütee~ il· olur~unuz. Tavsiyeme 
dikkat ediniz. 

- f, Akı 

800 SEYYAH 
Milvoke seyyah cemisi ayın on iki 

sinde ackiz yüz ı:ıeyynhla limanımıza 
celec('ktir. Bu 6('yyah gemisi ile T U· 

r·zın mevsimi sona ermektedir. 

~nkara Şehir iyatrosu 
Ankarn ehir tiyatro u T e rin.isa

nide ikınci sene fa 1 · e bn lıya. 
taktır. Tem<siller Arık ra Halkt'vinde 
\r<-ril('cek, k dro, 1 tanbul Şehir ti
Yatro u arti tlerinden bazıları ve An 
kara Halke"i temsil kolu arti tlerin
dcn müteaddit genç elemanların do 
\ttirakiylc takviye edliecektir. 

, 

YENİ SABAH Sayfa: 7 

Yen· a imlerin 
ay·n Lis esi 

7 Çoc 
• 
ır 

Fak·r 
Var 

• 

lngiliz a~atör rr iHi 
takımı geliyor 

Londrada bulunan Fcncrbahçe 
klübü azalarından ve eski milli ta
kım kaptanı Zeki R1za Sporcl İn
giliz amatör milli takımının şeh -
rimize gelmesini temin etmiştir. 

Bu takım, geçen sene Fener
bahçenin yıldonumilnde buraya ge 
lerck iki maç yapacaktı. Fakat İn
giltere futbol federasyonu son da
kikada kararından vazgeçerek bu 
takımın <lışarda İngiltere futbolu
nu lftyıkilc temsil edemiyecegini 
nazarı itibara alarak izin vermisti .. 

Üniversite fen fakültesi talebesin
den Mürüvvet, Cumhuriyet ort:ımek 
tehi tnbiiye yurdımcı muallimliğine, 

Üniversite f d de şubesinden Peri • 
de, lstanbul kız lisesi riyaziye yar
dımcı muallimliğine, lise mezunu Bur 
hanettin, Kasımpaşa ortamektebi ri
yazive yardımcı muallimliğine, Üni • 
versite Tarif, coğrafya şubesinden 

Suat, Kadıköy birınci ortamektep ta
rih coğrafva ) ardııncı mucıllimliğıne. 

Üni\ ersite tarıh, coğrafya şubesinden 
Hediye, Kadıköy üçüncü orta mek -
tebi tarih coğrnf} a yardımcı mual -
lımlığine. lise mezunu Kalbive, Üskü 
dar ikinci orta mektebi Türkçe yar
dımcı muallimliğine. yüksek iktisat 
ve ticaret talebesinden Fikret, Bakır· 
köy ortamektcbi riyaziye yardımcı 

nıurıllimliginı-, Reykoz ortamektebi 
Türkçe muallimi Melahat, Yenihpı 
ortamr.-ktC'bi Türkçe mu:.ı.llimliğine, 

Emınönü ortaınektebi tarih, coğraf. 
ya muallimi Rukiye, Cumhuriyet or
tnmektehi tarih. coğrafya muallimli -
ğine. Kndıkoy bırınci ortnmektebi ta 
rih co~rafyn muallimi 1zzettin, Emin. 
önü or mektebin~. Cıbnli ortamekte· 
bi tarih. coğrrıfya muallimi Sıdıka, 
Kadıköy birinci ortamektebi tarih 
coğrnfya muH.llımliğınc, GelLiolu or
tamektehi tabiiye muallimi Atıfe, 

Beyoğlu ortamektebine, Gelenbevi 
ortamektcbi Fransızca muallimi Ne. 
zihe, Kadıköy üçüncü ortamektebi -
ne, Beyoğlu ortamektebi, riyaziye mu 
'ilimi Yusuf, Haydarpaşa lisesine, 
Konya kız muallim mektebi fizik, 
kimya muallimi Kamran. Vefa lisesi 

(Ba. c, afı 4 riı ay/ada) 
mal\, do rı usu L ıu. ağır gel"yor. 
Ara ı>ır,ı karakoll ık bıle oluyoruz. 
Hu odalard,ı ı-. hat oturamıyo

rum. Odu başı ile aram.lz açık. Bu 
yuzden bizi od ıdaıı odaya geçir·
yor, çocuklarımı sıska bir kedi 
gibi oradan oraya taı-;.ıyıp duruyo
rum. Aı tık ak am ~ofraya oturun 
ca yemc>k mi yi~ orum, dayak mı, 
zehir mi ben de bilmiyorum, anla
mıyorum. 

Yemekten ~onra yemek pişiri

rim, ) ama yaparım, sökük dike
rim, çocukları temizlerim. Yattı

ğım zaman ela herl.ıir kemiğimin 

a~ rı ayrı ::ıızlndıgını duyarım. He
le - en ~üçüğünü gösteriyordu -
Hüseyiııim gece yarısı uyandı mı 

Allaha giiç gelmesin canımm bur
numun ucuna geldiğini hissedi
yorum. 

Buyan Remziyeye Allah ı mar
laclık dedım. Ona ahır ve taham
mul ta\~ye ediyordum. O da gnz 
lftmbasını karanlık dar merdİ\'en
lere tutu~ ordu. Kendisine küçük 
Hii .. eyiııini bana 'ermesini kendi
sinden çok iyi bakacağımı söyle
dim. 

Yüzü ta ha~ yül edemediğim hir 
şekilde değişti yalnız: 

- Ah veremiyeceğim dedi. 
Başka bir şey söylemedi. 
Sefalet ouun analık vazifelerini 

duygularmı ne kadar kuvvetlen
dirmiş! Ben de bayan Remziyeyc 
böyle bir teklifte bulunduğum için 
mahcup oldum .. 

ne, lise mezunu Mustafa. Beyoğlu or ~,._ı:::11 __________ _ 

tnmektebi riyaziye yardımcı muallim 
liğine, lise mezunu Salibe. Kaba ta, 
lisesi tabiiye yardımcı muallimliğine, 
Üniversite coğrafya şubesinden Ra -
uf, Haydarpaşa lisesi yardımcı mual. 
limliğine, lstanbul kız lisesi eski fen 
terbiyesi muallimi Naciye, E) üp orta 
mektebi beden terbiyesi muallimli -
ğine, lise mezunu Prnhan, Cumhuri· 

Cinsi Miktarı 

yet ortamektebi tabiiye yardımcı mu 
nllimliğine, dişçi mezunu Halit. Ka. 
sımpascı ortamektebi tabiiye yardım
cı muallimliğine, lise mezunu Sühey
la, Cumhuriyet ortamektebi Fransız. 
ca yardımcı muallimliğine, lise mezu 
nu Mukaddes İstanbul kız ortamek
tebi Fransızca yardımcı muallimliği

ne tayin edilmişlerdir. 

400.
GOO.
ü20.-

den: 
Miktarı 

Te"Dinntı Ek&iltme 

L. K. Saati 

30.- 14.-
45.- 14.30 
21.- 15.-

işte Fransada en ehf nd ontreu·ı kasa
basında mi Zo a sokağında 7 o. da Bayan 

gner, öy e iy r e i a re ediyor; 
"0, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 

Hayretini İzhardan Kendini Alamıyor. ,, 

Bay n W ngner'in Biocelli 
Yeni cild unsurunu kul· 

]anmadan evvelki 
.noğraiı 

"Zevcim Joj, bu adeta bir mu
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka 
dar evvel, .alnımda, gozlerimin ve 
ağzımın etrafında buruşukluklar 
ve çizgilerim vardı. Bugün ise bü
tün arkadaıdanm bu şayani hay
ret tebeddtile şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
un. uru olan pembe renkteki Bio
celli Tokalon kremini kullanmala
rını tav i~ e eltim. Birçokları bizzat 
tecrube ederek şayani hayret se -
mere ini gorünciye kadar benim
le alay ettiler. Fakat sonra bana 
hem te~ekkiir ettiler, hem <le soı1 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı ~ayanı hay. 

ret güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafı 

derece memnun kaldılar.,, 
Her akşam yatmazdan ev\·el 

pembe renktekı Tokalon kremini 
kullanınız. Terkibinde, Viyana Ü
niversitesi profesörü doktor STEJ
SKAL'in keşfi olup tıpkı in'ianın 

tabii ve hayati cild un. urunun ay
ni olan ve genç hay\ anların cild 
hüceyrelerinden istih al edilen Bio 
celi gençlik cevheri vardır. Gtin
dliz için de beyaz renkteki Toka
lan kremini .kullanınız, cildinizi 
yumuşatıp beyazlatır ve siyah nok 
taları eritip açık mesameleri sık

la. tırıı-. 

========================== 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Sahnalma Komisyonundan: 
A - Mu t lıd"min için 137 takım maa kasket kışlık elbi e ile 

152 takım • a kasket yazlık elbise yaptırılacaktır. Kışlık ellıi enin 
tahmin bedeli beher takımı 15 lira yazlık elbi~enin be her takımı 8 Ji. 

radır. 
B - l\!eLkfır işe ait şartnameler merkezimiz levazımından para-

sız olarak alınır. 
C - Ek iltme Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mezkur 

merkez satın alma komisyonunda 11 birinciteşrin 938 salı gi.inii saat 
14 te yapılacakbr. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 245 lira 33 kuruştur. 
F - Eksiltmı>ye gireceklerin terzi olduklarına dair 

ticaret oda~ı Yesikalarını göstermeleri şarttır. 

Tüccar - Bankacı - Muhasebeci 
Pazartesi ve pertembe günleri saat 17. 19 ve 19 - 21 e kadar 

iki der• ''erilir. Uaulü defterinin d Ört şekilleri Ticari hesapların 
tekmili, bono, poliçe, çek, kambiyo kaideleri ameli surette dört 
ayda tamamen öeretilir. Son imtihandan geçen t lebeye Muha
acbcci şahadctnamesi verilir. Programı almak ve kaydolmak i
çin Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Erkek lisan ve Tica
ret dersanesine müracaat. Husuaui ders de verilir. 

Eksiltmeye konulan i~: 1 lJii2~~:1~~~m~B'.1'rfaml 
ı _Seyhan sağ sahil sulama ana kanalının kilometre 18+500 C •• h • • 15 • • J 

elen 87 f-500 e kadar olan son parçasile kilometre 23+500 ele bu kanal m urıyetın ıncı yı on mu 
dan ayrılan takriben 20 kilometre uzunluğundaki üçüncü ayrım kana- ı d • 

lı keşif bedeli (401 570) liradır. için yap aca i onan a tenv ratı 
2 - Eksiltme 27 - 10 - 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

Nafıa Yekfileti İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, Cum(16) cln nafia vekaleti sular umuM mudurliığil su eksiltme komiqyonu 
oda ında kapalı .wrf usulile yapılacaktır. huriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile yapılacak tenviratta aşağıda 

3 - İstekliler eksiltme şartname ı; mukavele, projesi, bayındırlık yazılı husu·atın nazarı itibara alınmasını ilan eder: 

Zeki Rıza Loııdrada futbol fe.! 
der. yonile temasta bulunmmı ve 
nihayet bu takımın 'l'ürkiyey~ ge 
lerek maç yapmasını temin etmiş
tir. İngil.i~ amat~r ~akımının gele-ı 
<!ek me\sım Turkıyeye gelmesi 
hakikaten bir hadisedir. Çünkü 
futbolun iistadları olan İngilizler 
Türk futboluna herhalde çok şey
ler bğretcccklerdir. 

işleri genel şartnamesi, fenni şnrtname ve projeleri (20) lira (10) kuruş 1 _ Resmi daireler ve muhterem ahali tarafından yapılacak ten. 
mukabilinde şular umum müdtirlilğünclen alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (l 9812) lira (80) ku- virnta ait tesi ntın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması liizımdır. 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri \'C ek. iltmenin yapılacağı günden 2 _ Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayırı kud
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan biltün vesikalarla birlikte bir is retini tecavüz ettiği takdirde, Müdiiriyet nihayet 14 birinciteşrin akşn
tida ile vekfdete müracaat ederek bu işe mah us olma~ üzere vesika mına kadar yazı ile haberdar edilmelidir. 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesi~a tale-
binde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 3 - Bu kayıtların hilafına hareket edildiği takdirde yalnız bir te-

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten sisat müteessir olmakla kalmayıp tenviratın heyeti umumiyesi üzerine 
bir saat evveline kadar sular umum mudürlüğüne makbuz mukabilin- teşevvüşata sebebiyet verilmiş olacağı gözönünde tutulmalıdır. 

TAKViM 

8 ilk Teşrin 1938 Cumartesi 

Hicri: 13 Şaban 1357 
Rumi : 25 Eylul 1354 

Hızır: 156 

Doğu ıaati : 6,01 

Ôğle : 12,02 - İkindi : 15,14 
Ak9nm: 17,42 - Yatsı : 19,12 

lmıak : 4,25 

:ı:::r-t: 

de vermeleri llizımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(4107) (7099) 4 _ Bnyram şenliği münnsebctile mağazalarında ayrı sayıcı ile 

:f evkaliide vitrin tenviratı yapmak istiyen tilccarların bu tesisatın 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arhrma Kv/S başına G J{rş. luk muvakkat bir tnrife tatbik edilecektir. 

V c Eksiltme Komisyonundan : UMUM MÜDÜRLÜK 
Sıvas Nümune hastanesine lazım olun 101 kalem ilaç ve sıhhi mal 

zeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 19 - 10 - 938 çar~amba günü saat 15.30 da Cağa

loğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet l\Hidürhigu binasında lrnrulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1050 liradır. 
8 - Muvakkat garanti: 78 lira 75 kuruştur. . 
( - İstekliler şarbrnme ve listeyi her giln komiı;;yondan alabilir-

ler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticnet odnsı vesikn!';i}e 2490 sayı

lı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yet r muvakkat garanti makbuz I 
veya banka mektubu ile birlikte belli giin ve saat e komisyona g1Jlme- 1 

leri. (7054) 

Devlet Demiryolları 
Devlet Demiryilları 9 uncu ltletmc Müdürlügünden : 

Muhammen bedeli 1650 füa olan 300 ndet menfi ve 600 adet m\iı;ı. 
bet akkümiil:ıtör plfıkası açık ek iıtme u5uliyle 21 - 1 O- 938 cuma giln{i 

saat 10 da Sirkecide 9 işletme binasında satın alınttcaktır. 
İsteklilerin <;'o 7.5 nisbetinde teminat ve n"znmi ve.::"kalar"'e k -

miı:ıyonn müracaatları Hlzımdu·. Şartnameler parn~ız ol::ırak kc .. ı: .,.,.,,_ 
d.an vcrilınektedır. 



,------------------~·------~ 

1 
Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız ! Yavrularınızın mimesini abur 
cuburla doldorn1ayuıız 1 Tabii', saf, lezzetli 

' 

\, 

na çocuklar bayılıyorlar. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu 
saf özlii unların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksek
tir. Bütün çoçuk doktorları buna şehadet eder. Avrupa dip
lomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yuksek 

evsafa malik tabii gıda ancak 
HASAN ÖZLÜ UNLARIDIR 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. İrmik, 
Patates, Mısır,. Türlü, Bezelya, Badem, 
Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden 

Ü$küdar Selimiye Daya kadın so
lak 79 numarada Bay Bekir Sami 

Erdem 8 / 10 937 tar;hinde Sandı -
ğ:mıza bıraktığı para ıçin verilen 
26752 numaralı bonoyu kaybettiğıni 

söylemiştir. Yenisi verileceğinden es
k,sinin hükmü olmıyacağı ilin olu
nur. 

1 
1 

' 
,--------------1~ 

1 

Kışlık Elbise 
ve 

Pardesüleriniz 
E azırlanrr.ıştır 

Liradan itibaren 
Treçkot pardesüler 13.75 

Gabardin pardesüler 20.75 

Erkek m~ambaları 8.50 

Çocuk mutambaları 6.-
Paltolar 14.-

Kumaş. pardeaüler ıo.-

Kostümler 12.-
Çocuk elbiseleri 4.50 

ipekli kadın rnufamba. 15.-

•• 
SUMER BANK 
YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 

1 

1 

??? • • • 
fi"'mmmmmmııı;ı 

·n Mantarlı, l\luşambahr, Stor- n 
\'I lar (Qrland) Karyolalar, y

0

ünlü, ij n pamuklu ve pike yatak örtüleri, n 
il kretonlar; kadifeler. tüller ve u· n perdelerin zengin ~eşiclleri (Ho- n 
il rok.ıe• ve Mitter) lng-iliz Fab- 1' 

1 
rikalarının her ende yatak çar- ~ 
şafları, Beyoğlu BAKER ma~a- 1' 
zalarında her yerden iyi şart- j 

n ]ar ve müsait fiptlarla bula-

il cakgınız. 
~Jr;;::t;;a'K't;(Ct#~~Jt 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Heybeliadada Haşmetbey sokak 

iki sayılı hanede sakin iken 15 / 6 / 

938 tarihinde ölen Hasan kızı Naci

yenin badelvefat tasarrufa ait Hasan 

Seken lehine tanzim ettirmiş olduğu 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra dişleri 
niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki 
Bakımsızlıktan çürüyen dişl e -

rin difteri, bademcik, kızamık, en
flocnza, ve hatta zatürı·icye yol aç 
tıkları, iltihap yapan diş etleri!e 
köklerinde mide humması, apan • 
di~it, nevre.-;teni, sıtma ve romatiz. 
ma > aptığı fennen aıı!&şılrnışlır. 

Temiz ağız ve sağlam dişler umu
mi \"Ücut oağlığımn en birinci şar
tı olmuştur. Binaenaleyh dişleri -
nizi her g[in kabil olduğu kadar 
fazla . liiakal 3 defa - (Radyolin 
di~ macunile fırçalayarak sıhhati
nizi g~ranti edebilirsiniz ve etme
lisiniz. Ru suretle mikrobları imha 
ederek cli~lerinizi korumuş olur -
sun uz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 

' 

-- Dr. İhsan Sami --· 
Öksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirli ilaç
tır. Her eczaneda ve ecza 

- depolarında bulunur 

Zayi 

va,iyetnamenin açılması 11 / 11 / \============================ 

Tophanede mülga birinci alay aıt

keri sanayi mektebinden evvelce al

ını" olduğum tahsil vesikamı zayi et· 

tiın. Yenisini alacağırndan eskisinin 

hükmü yoktur. 
938 cuma günü saat on bire tayin 

kılınmıştır. 

Kanunu Medeninin 5 36 ve 5 38 

incl maddelerine tevfikan ölünün ka_ 

nuni mirasçıları veya tarihi mukad- ı 
dem bir tasarrufla lehlerine teberru 

vaki. olanlar bulunup ta tayin edilen 

gün ve saatte mahkemeye gelmedik· 

leri ve itirazları bulunup ta bildirme

dikleri takdirde kanuni muktezasının 

ifa kılınacaği tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. 

Hamdi Osman oğlu lbrahim İstanbul 
Sınıf idadi Beş apuclt. No.: 33 1 

1 

s A c B o y A LA R' J u v A N Ti N 1 Or. Nihad Tözge 
Kuın'ral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen 

r~ngi yerir. Sabittir. Sıhhi ve zararsızdır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

Babıali cad. No. 11. sıat 15-18 

Tel. 21942 . ..... _.. ..... , ...................... ... 

1 
1 

, 

Almanyada y, p :an 
300 defa çal
maklabozulmıyan 

POLYDOR 
Marka Gramofon plakları piyasaya s:ıkmıştır. 

Feryadi hakkı H. A flF 

Al Bereli. 8035' Pın_arın. b~şında 80251 Koy~n .~elir kuzu ile l Bag~ gırdım 
« Turku » 80361 t~~~ t~~::~ 

8 O 3 91 
A tal.ım .. mı Güzelim. Bayan Be ima 
« Turku » 
Tok~d Türküsü. 80071 Nigahın mesti.ne(Sa?a 

şarkı) E en senı sevdım 
Bayan Bedriye Süheyla sevelı 

(Bes tedigar şarkı) 
f ay>n Faide Yıkız 8032 Denizli kız 

Nerede bir ı;-üzel görsem 

U f l k 
8 2

, Ruya gibi (Hllzzam şarkı) 

80401 ~ a 1 ız . k 1 ol Aylar geçiyor [Hüseıni 
Elımde sarı çıçe. şaı kı J 

POL YCOR Gramofon Pliil la· nı her yerde 
ısrar! a isteyiniz. .. . 

:: 

l Türkiye toptan salış deposu: V AHE ÜTUCIY At' 
!stanbııl Sulknh~ m:ım c~mcıbaşı hrn 2 i11ci hat No. 10 P. K. 180 

11.:iııilıiııısiııı:m .... roııım.... ++ 8 e"r'S'2W 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

Etyanın cinai 

İstanbul Satınalma Komisyonundan : 
Tasınlanan E k a i 1 t m e n i n 

Miktarı tutarı ilk teminatı Tarihi günü saati nevi 
L. Kr. L. K. 

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

Eğeı· takımı 173 tane 10380 00 779 - 24-10-938 ,, ,, 15 ka-
palı zarf 

1 - Yukaı·da yazılı e~yanın gösterilen gün ve saallarda nevilerine 
göre ek8illmeleri yapılacaktır. 

2 - Evsaf ,.e ~artıiameleri komisyondadır. Görülebilir. 
3 - isteklilerin o gün kapalı zarfla eksillme,;ine girebilmek ıçın 

İstanbul - Beyoğlu - Ankara 
lzmir - Adana ., ....................... . 

• Göz Doktoru 

NURİ FEHMi 

BlRIKT(R(RSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUR 

bir saat evveline kadar 2490 ;;ayılı kanu:ıun 32 ııci m·.ıddc"i hükmünce 

1 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını Gal.ata eski i.thalal gümrüğü .:ıin·ı
sıııdaki komi,;yona vermelerı, açık eksıltmeye g •·eceklerın de guıı \'e 

.aatıııda ilk teminat makbul.tarı ve kanuni ve,aiklerile birlikte yuJ,ar-
da adı geçen komisyona gelmeleri. (7258) 

l•tanbul Belediyesi karşıtında 
• - Ayberk Apart. 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimligin. 
den: 

I::yüpte Eskiyenide 34 numara]; 
evde ınukim iken Yakacık sanator

tomunda vefat eden ölü lbrahim 
ropçunun çocuğu küçük Bülende 

ayni adreste mukim anneanncei Naz· 

lı vasi tayin edilmesini talep etmesi 
üzerine yapılan muhakeme neticesin
de: dinlenen ~ahitler ve polisten ge
len cevapla Nazlının vasiliğe ehil ol
duğu ve vasilik yapabileceği ve kü
~ük Bülend.in anne annesi olduiu ve 

ana, babası öldüğü anlaşılmış oldu
ğundan Nazlının küçük Bülende vasi 
tayjnine usulen ili.nat icrasına kıtbJi 

itiraz ve itizar olmak üzere 7 1 O. 
938 tarihinde ıverilen karar 8 gün 
müddetle ili.n olunur. 

Sahıbi A. Cemalettin SARACOCLU 

Nefriyat Müdürü: Macit ÇETiN 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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