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Macarlar Çeklere Şiddetli Alman · Nazırı 
Bir Memorandum Verdiler· Bugün Geliyor 

Macar Aı·azisinin iadesini, Mevkuf Macarların 
Tahliyesini ve iç Çekoslovakyaya Nakledilen 
Makineleı·in Geri Gönderilmesini istiyor 

~vvv-..VVV'..,...VYVVV, 

Fransa da 
Diktatörlük 

. Lehler de Macarlara Muzahir 
Yazan: Hüı;eyin Cahid YALÇIN Polonya'nın Macaristanla Hud.udunu birleştirmeğe 

Teşebbüs Etmesi Romanyada Asabiyet Uyandırdı Bu ne sağın ne solun diktatörlü· 

iü; Parlamento rejiminin dilı. tatör- / - Prag, 8 (A.A.) - Çeteka ajansının rn•men 
lüğü. Harp sonraaı g<;rdüjümü:t bildirdiğine göre kabine dün saat 12,30 da top-

diktatörlük tekillerine bir tane da- ]anmıştır. 
ha ili.ve ediliyor. Bunun ne nalİ<.e -.- Hükumet Münih anlaşmasına tevfikan Al • 

"ereceği pek merak ile beklenecek man ekalliyetine mensup mahkumlar hakkında 
hir hi.diaedir. .·' •· .•·.:.ı.· .:: umumi af ilanına karar vermiştir. Ayni karar Po-

İngiltereııin dünyaya hediyesi • ,. lonyalı ve Macar mahkiımlara da teşmil edilecek-
olan parlamento rejimi hasta görü- \ ,. tir. 
nüyor. Herhalde, ortada böyle bir Umumi af gerek mahkemeler, gerek idari ma-
İddia var. Bu iddanın ne dereceye "' kamlar tarafından cezalandırılmış olan siyasi cü-
kadar hakikat olduğunu an\ıyabil- ' • rümleri de ihtiva etmektedir. 

mek gerçekten zordur. Çünkü par • Berlin, 8 (A.A.) - Ecnebi memleketlerde dola-
laınento rejiminde kusurlar ve r.ok- şan şayiaların hilafına olarak l\Hiıı ih itilafının tat-
Raıılar bulunduğu şüphesizse de 'biki için teşekkül eden beynelmilel komisyon Al-
keyfi ve sahsi bir hüküm ve niıfuz manya ile Çekoslovakya ara.~ında esirlerin teatisi 
tesis etme'k ve istiı-enlerin bu kusur- veya tahliyesi hakkında hiç bir karar ittihaz ı>tme-
ları mübalgalı bi; şekilde tasavvur miştir. 
Çalışmaları da işin içinde büyük bir 10 ilk teşri ne kadar Alman ordusu tarafıııdan 

etmeleri ve kendilerini meşru bir işgal edilmesi kararlaştırılan beşinci mıntakaya da-
ıslahatcı sekli altında göstermeğe bil buluıımıyan muhtelit mıııtaka !arda ise plebi-

roı oyna.yabilir. sit, ancak iki taraf mutabık kaldığı takdirde yapı-
Soııra, pı:rlıimento rejimi dedi- lacaktır. Şimdiki halde her iki taraf da iki mem-

ğiniz ~ey nedir? Birçok memleket- leket arasındaki münasebetlere bir an evvel normal 
!erde parlamentolar vardır. Hatta L k h • ~ l bir •.ekil vermek ar•usu ile uzun•bir plebisit mua-eh as er•eri aili larını temızıiyor ar ~ 
diktatörlükler bile mebusan meclis- (Sonu 3 üncü aayfada) 

!erini tamamen kaldırmadılar. Fa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
kat her parlamentosu olan memle
keti parlamento rejimi ile idare edi
liyor telakki elmeğe imkan yoktur. 

Bir takım phrliimanter memleket
leı· varılır ki orada muhalefetin ro
lü ya slirg·ünc gitmekti, ya darağa
rıııa uknıaktır. 

0 11un i(:in. parl8.manter rejimin asıl 
heşiı1: i ola:ı iııgilterede, mutlakiyete 
~aı·~ı btiyuk bir inkılap yapını~ olan 
F ı·an,ada \'C buna benzer hakiki de 
llıokrat memleketlerde tetkik et -
nıek icap eder. Fakat buralarda 
hile btiyü k bir fark gözlere çarpar. 
F'ran"<1 ile İngilterenin parlamen-

to rejimleri ruh itibarile biribirle
rine hiç uymazlar. Son yüz sene 
Zarfında lııgilleı-7.cle avam kamara
" Yirmi vedi defa feshedilmis oldu
inınu sÜ,·Hh·orlar. Fran•~da ise 
870,ten s~nı:a, 1877 de parlamento 
bir kere feshedildiği halde bu da 
bir hükümet darbesi gibi telakki o
luıımu~. 

lngiliz - ltalyan Anlaşması 
• "·',/" ~NA~Nu •• '..'1..(.t•.t ••• ,,, • ..,,,.. -'•"J'·'-• {', , ... -Y\ 

l~alya gönüllülerini 
ispanyadan çekiyor 

Yalnız İngilterenin de Habeşi lhakını 
Derhal Tanımasını istiyor 

Roma, 8 (AA) - Öğrenildiği
ne göre fa~ist hükUmcti, General 
F rankonun muvafakatiyle, Jspanya _ 

da çarpışan ve muharip kıtalarda 18 
ay hizmet etmi~ olan İtalyan gönül
lülerinin derhal geri alınmasına ka -
rar vermiştir. 

Salamankanın Tebliği 

Yeni belediye 
Azaları bugün 
belli olacak 

Şehir meclisi intihabı dün saat 
18 de sona ermiştir. Kazalarda 
her gün ayrı ayrı semtlerde dolaş
tırılan rey sandıkları dün akşama 
kadar kaza merkezlerinde bulun
durulmuş, muayyen günlerde rey
lerini istimal edemiyenler bu su
retle "on gününde reylerini kullan 
mışlardır. 

Kazalardan gönderilecek şehir 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

HER :,ABAH 

SIRASIMI YA? .. 
Size mühim bir havadiı vere

lim: 

ı,ığın kürremize ancak ( 300.000) 

• 

Akşama Memleketimizden Ayrılacak __ ._ .............. -
Misafir nazırın refikası uf ak bir kaza 

geçirdi ve oırıuzundan yaralandı 

Dr. Funkun Ankaradıı ı.ıraat eııatilf&üım :ı:iy•ıctiııJcn bir intiL 
(Foto : A. A.) 

Bir müddettenbcri ıne.mlekelimiiıl-ı 
de bulunan Alman lktısat Nazııı Dr. 
Funk. beraberindeki zevat ile birlik
te bu sabahki ekspresle Ankaradan 
fChrimize avdet dcceklerdir. 

Nazir ve maiyetindeki zevat, şir

lc.ctin hususi bir vapuriyle Haydarpa 

~den Tophane rıhtımına çıkacaklar 

ve emirlerine tahsis edilen hususi oto 

mobillerle doğruca Perapalas oteline 
incceklerdir. 

Misafirleri garda Vali ve beJediye 
reisi Muhittin Üstündağ, İstanbul em 

niyet direktörü Salih Kılıç, Alman 
konsolosluk erki.nı karşılıyacaklar -
dır. Bir polis müfrezesi de seldm res 

mini ifa edecektir. 

l\1isafir nazır .şerefine bugün Pera 
palasta Vali Muhittin Üstündağ tara 
fından bir ziyafet verilecektir. 

Dr. F unk ak,am Alman konsolos 
luğunda verilecek ziyafetle hazır bu-

lunaca.ktır. Misafiri::" yarın tt;,bcmi. 
zin görülecek birçok. yerleriyle w.üze 

leri gezeceklor, ve Y•Ttn akfamlti 
ekspresle memleketiınizden :1) nl>.cak 
!ardır. 

Dr. Funk Bulcari&taada da 
Teana.Jar YapM&k 

Sofya, 8 (A.A) - Alrr.a:>yu Jlı.tı
aat Nazırı Dr. Funk, Türkiyeden av. 
detinde gelecek hafta Sofyayı ziya
ret edecek ve iki mcnı!elteti alik.adar 
eden ticari ıneseleler halt.kında ınü. 

zakcrelerde bulunacaktır. 

Batvekilin Ziydeti 
Ankara, 8 (AA) - i - BJl(~n 

Alman İktısat Nazırı ve r"fıkaları ~c. 
refine Başvekil Celal Bayar ve r.fi_ 
kalan tarafından Marmara kö,künde 
verilen ziyafette Alman mi~afideıle 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya. Hariciye Ve-

(Sonu 3 Üncü aayfada) 

Erzincan da Demir 
Yoluna Kavuştu 

İlk tren 
yüzden 

istasyona girdiği zaman 
ziyade kurban kesildi 

Erzincan 8 (A.A.) - Eızincının hasretle beklediji tren, g•ce bur1.• 
ya gelmiş ve bugün saat 1 O da tehirli, köyü! binlen:e halkın cotkun t•alııl 
ratı arasında istasyona girmiştir. İngilcrede kuV\'ci icraiye parlii

llıento,·a kar.ı bü .. ük bir otoriteyi 
haiz b.ulum11'~r v~, kararlarını daha 
lllü~takil suı:ette ittihaz edivor. Ka
bine parti seflerinden tesekkül et
mekte ve i;ıtihabal~a pa~li nüfuzu 
hakinı olmaktadır. Bundan dolayı 
~abiııeyi tut<ııı eksc"c·iyet daha disip
lını; dananıyor. Kabine dü<mele
ri hemen daima meclisin fesh.ini in
t:.ç cltiğı için kabine ile meb,.slar 
arasındaki ihtiliıfta efkarı umumiye 
hakc:nı vazifesini görür. !11üntehip-

Roma, 8 (AA) - Sa!amanka_ 
dan aşağıdaki tebliğ ncşredilmi~tir; yılda gelen bir tak•m yeni yıldızlar İstasyonda yapılan takın kurdelesi' Çekilen Telrrefı.r 

ketfedilmit. trenin girişinde dördüncü umum mü Ankara, 8 (A.A) - Ankara - Eı 

ler kabinenin me<lcğini tasvip ettik 

ler takdirde, onu düı-ıürmüs olan 
lnebusların tekrar m;ıvaffak ola- 1 

tak avam kanıara,;ına girmeleri çok 
R'iiçJe,ir. hte biı!iırı bıı müliihaza
lar u;-ııun bir otorite dairesinde 

1 

hük Lııııet sü rnıc k im ki\rıını verir. 
lngiltereııin tarihi ve so<yal icap 

arı nctice•inde do.ıT,mu.~ bir rejimin 
her kıtada, nıuhteEf ülkelere tama
nıen uyması ve her tarafta iyi neti
Celer verme<i bittabi imkiln•ızdır. 
1
Mi!l1 hakimiyet rejiminin hakiki 

surette tatbik edilebilmesi her şey
den evvel halkın bu rejim altıııda 

(S<a>u 3 üncü sayfada) 
Hı.eyin Cahid YALÇIN 

General F ranko, İspanyada inki
tasız 18 ay hizmet eden İtalyan gö
nüllülerinin derhal memleketlerine 
avdeti için tertibat almaktadır. 

Gönüliilerin mühim miktarda geri 
alınması işini deruhte etmekle F ran
kist İspanya hem beynelmilel emni
yetın teessüsüne müessir suertte yar· 
dım etmekte. hem de ademi müda
hale komitesince izhar edilen arzuyu 
yerine getirmiş olmalıdır.> 

İtalyanın Mukabil Talepleri 

Roma, 8 (AA) - Kont Ciano 
ile Lord Pört arasındaki dünkü mü 
IAkatta mühim bir terakki elde edil 
d~ği tahmin edilmektedir. 

Umumiyetle iyi haber alan mah -

fellere göre fa,ist hükiimetinin iım
paratorluğun tanınması ve curnhuri. 
yetçi İspanya ordusunda harp eden 

ecnebi muhariplerin geri çekilmesi 
meselelerinde Londra kabinesinin 
vereceği bazı teminata mukabil İs -
panyada harp edon lıalyan gönülül 
]erinin derhal geri çekilmesini kabul 
ettiği rivayet edilmektedir. 

Halen mevcut büyük müşkülat, bü 
yük Britanya hükUmetinin Habe~ im 

General Franko 

p<iratorluğunun tasdikini ikinciteşrin

de avam kan1arasının yeniden içti -
maa ba,laması zamanına kadar talik 
~tmck istemesinde ve İtalya hükôme 

tinin ise bu tanınmanın derhal yapıl
ffii.'Slnı talep etmesindedir. 

Muharebe Vaziyeti 

Salamanka, 8 (AA.) - Franko 
umumi karargAhının tebliği: 

Kıtaatımız dün Ebre cephesinde 

yeni muvaffakiyetler elde etmiştir. 

Düşmanın fevkalide çetin mukave
metine rağmen yeniden beş müstah 

(Sonu 3 üncü sayfa~a) 

Fen i.lemi böyle bir ketifte bu- fettiş General Abdullah Alpdoğan zurum demiryolunun Euınc•na var. 
Sunulduğu için sevinç içindeymi,.. tarafından verilen bir nutuktan son- ması münasebetiyle, Nafia VekıH tiL 

Bu yıldızları büyük teleskoplarla ra kesilmiş ve tren General ve Er- rafından Atatürk:e vr Baı"akıl C'.eia• 
görmek kabil olamamıt da Afrika- zincan valisi ile hükômet erkB.nını Bayara a~nğıdaki tclgraflur ç.UiL.n 1• 

da nisbeten küçük bir teleskop kü- hamil olduğu halde halkın sürekli al tir. 
rei arzdan tirilyonlarca kilometre kışları arasında istasyona girmiştir. Atatürk 

1 

uzaktaki yıldızları ketfedebilmİf 1.. Bu sırada yüzü mütecaviz kurban ke Cumhurttie.\ 
Molyer'in methur "Bilgiç kadın- silmiştir. IST AN1tıJt. 

lar,, komedyasında Babacan aileai- Müteakiben Vali ve diğer hatipler Büyük milletimizın nıüete•na İtı)-
nin evdeki iflerini yüzü.stü bırakıp tarafından heyecanlı nutuklar verile met ve kabiliyetlerinin yine mı!!•• , "' 
gökteki kuyruklu yıldızlarla uğra- 1 rek Atatürke tazim, minnet ve şük- nıenıleket için feziyli, fayd .. h kıhnan 

1 randa bulunulmu\ttur. sırrını on iyi ke,f ve tatbik eden Q.IJ .. 

- Canım, gök yüzünde olanı Bütün Erzincanlılar, bütün halk yük Şefliğin izde 1 6 Mayıo 19 19 d•n 
biteni bırak da, evin içinde dönen sevinç içindedir. (Sonu 3 üncü ..ayfada ı 
dolaplarla meşgul ol!. .. diye çıkıt ışı ==--================-·===-·--
gibi insanlık bin bir dert içinde kıv .. ••••••••-ı•••••llll•B•m•••••••ıaı••• .. 
ranırken ziyası bize ancak 300.000 
yılda gelebilecek kadar uzağımız

daki batka kürrelerle uğratanlara 

tutulmamak elden gelmiyor. 
Bir tarafta dünyada kıyametler 

kopuyor, öte tarafta avuç dolusu 
paralar sarfedilerek bat döndüre
cek kadar uzak mesafelerdeki yıl
dızlarla uğratılıyor. 

Biz İnsanlar ne acaip mahlUlc ... 
larız! •••• 

A. C. 

''Yeni Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız Yazılar: 
Her gün bir reportaj • Şoförlerin piri 
Asker köşesi : Rus • J .. pon çıırpıfm&il 
Sinema ~ayfası 
Ruh tahlili 

4 üncüde 
5 incide 
5 incide 
7 incide 
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Gaznevi Taht Salonu 
Gözle Görülecek Şeydi 
Salonda O Akşam Kimler Vardı ; 

Neler Fısıldanıyordu 
I' azan : Süreyya 

5-
SALTUK 

1 

YEN 1 SABAH', 

llôkuy;~ia~ı~~;--ıı 
Denizbank'a 98 bin liraya ı • 
Denizbank ':~u:ıd:,üdürlüğünün i Diyor ki :t 

limanda yaptırmakta olduğu aııri an- f Bu şikayet okuyucu- ı 
trepoların in~atı tamamen bitmi.1 ~ l d "' ·ı b• • 

ı arın egı ; ızım .. 
~ . 

Yeni antrepolaT 98 bin lira ~arfiy~ f Tam Iran scfarethane~i önün-f 

Yeni Antrepo 

le meydana gelmiftir. Antrepolar iki ı de koskoca bir çukur açılmış .• 
katlı olarak yapılmtf ayriyeten üst Neden açılmış ve neden kapan-. 
kısmı da kullanılabilecek 'ekilde ka • mamı~ bilmiyoruz. Fakat gelip. 
milen asfalt olarak in~a edilmi~tir. 1 geçen mutlaka oraya takılıp .• 

1 

Üst katlar a~ağıdaki kısımlar arasın- L •encleliyor. Gece geç vakitler-~ !lfermer ,utuıılarının arasında Sol cenahın önüne rengfırenk d k ki k 1 1 k r " 
a ·i na iyatı u oy aştırma ıçıı • de matlJaalard:ın çıkan IJizlerf ,a«I sollu ca"!ekfınlar bulunuyor. oyma ve kakmalı zarif bir para- k k "b 1 .. d t 

o ayrıca ıza tertı at an vucu a ge ı ise buracla birer birer yuvarlan-· Bir;nin 'çiııde el yazısı üç kitabe van konulnıu, .. Arkasında valde 1. • • 
1 r ımıştır. clıktan •onra ihtiyatlı hareket<'. konul mu~: Soldaki kitabe hüküm hatunlar, prense>ler, gözde er, B d b k Al · · 
l . un an aş a manyaya sıparı~ f ba•,ladık ve IJu tehlikeden kur-· dar !llahrruda ve sag" daki babası kadın ustalar mevki ve derece erı d 1 k 1 • d b .. 1 d 

e i en yü anassö, en e u~un er e f tuldtık. Fakat ya bunu bilmiyen. (Sclıiikteki"' e, Bağdattaıı hali- ne göre dizilmifler; oturuyorlar. 1 k . b 1 kt y 
'V gc ere. monta1ına aıt anaca ır. e f ve bir sirkeci dönü~ü !. yapnaf 

!Pııiıı ""ÖPderdi«i ta•diknameler.. En geri safta da bermutat memle- . 1 85 1 k 

Gaznevilere bahscclilcn "Xasırud- keL eşrafile e>naf rcbleri.. 45 metre geni•liğinde bir saha i~ğal k ı 
7 

A b · 
0 

e o nı antrepo ar metre uzunu ve ı bir vatanda~ gece yarı"ı buraciani 

devle Yemint...ddevle lakabı abedi l Laal tesbihlerini çekenler ya,·a~ t kt d' ' geçecc 0 sa···· ca a ıııce -
• 1 e me e ır. !ur! diye dü..~ünüyoruz .. kağıt üzerinde "tevki., yazı Be · ça yarnşça soruyor ar: ~vvvvvvvvvvvv 

dalgalanıyor. Ve yine bun • ı 
]arın ortasında 80~ sa.~a~i 
h kıimdarının Gaznevı muessı

gi Alp Tekine gönderdiği buru-; 
şuk ve kaba bir Buhara kağıdı üze 
rincle "nestalik,. harflerile bir teh
ditname !. Camekan, adeta ziyaret 

1 
çilere ziynet için değil ibret için 
teşhir edildiğini ilan ediyor. 

_ Sultanın teşrifi s·aklaştı nu 1 Bu işlere kim memursa ... Lüt-· 
dersiniz acaba?! i fetse de, kirn.•enin ayağı kırılmaf 

Geri saftakiler birbirlerine an- dan ~u çukuru doldurba ... İyi o-· 

ARPA Fi.ATI lur zannederiz. • !atmak istiyorlar: 

-Un•urı· ile arkadaşları (Da~i- · ----···----Piyasanın gevşekligi ve muvarı -
tanı Hüsra\"an - padi~ahlar desta- datın fazlalığından dolayı arpa fiyat 
nı) nı biz başladık biz bitireceğiz lan ıon hafta zarfmda hayli gev~e. 
diyorlarmı~ .. Öbür ~air de illa ben mif, 3 kuru' otuz paraya kadar düt
yazacağım diyormuş .. 

Yanındaki camekanda üstat 
Behzadın minyatürlerini ta~ıyan 

iki kıymetli eser: Biri lskenderna 
me öbürü Kitabülmülk. Ve bun -
Jann yanında minyatürsüz fakat 
mutena tezhipli "İbrahim Münşi., I 
imzasını ta~ıyan bir eser: "Tevari-1 
hi Ali Sebüktekin,, Gaznenin sara 
yıncla Gaznevi hanedanınnı me • 
nakıbiııi okuyan bir kitap. 

Bunların mukabilinde yine iki 
camekandan birinde yazı edevatı; 
diğerinde iç ki kahları.. Sapları 

mercan, ucları muka\'ves kalem -
tra~lar; ü<tü firuze kakmalı kalem 
elanlar, mermer riktanlar, fildişi 

maktalar, baga fincanlar, necef 
tabaklar, •iyah elmas lıial hokka
ları, elmastraş macun kaseleri, 
fağfur iksir kupaları..... Ve •a -
lomn orta,ında ayağı yekpare 
abano< mermer ma•anın ü tilnü 
sil•l.ye çerçeve•i altın, satıhlım 

,.e a;akları necef misk mahfaza~ı. 

- Ees ~nra nolmu~ .•• Nol-
muş? ! ? .. - • 'olacakmış!?.. 1 

- İşte canım bu ak,am mfi<a
baka olacak .• Kim kimi mat eder- ı 
se o yazacak!.. 

Diğer bir grup daha ince~ini ko-
nuşuyor: 1 

- Şimdi te~ri'fi ~ultani olunca 
hepsi birer mısra >ôyliycceklcr; 
mısraların manası da, kafiyesi de 
birbirini tutacak ve bunlar bir ara 
ya gelince bir riibai - Dübeyt ola
caklar. 

- Soııa ka 'anın canı çıksın de
ğil mi mirim!. Evet sıra kuraya 
tabi olmalı; benct en haklı \"e doğ 
rusu budur. 

- Sııltanııı i~areti, sırayı tan
zim edecek \"e hak~ızlığa mani o
lacaktır zanneclerim. 

- Belli olmaz azizim; hazan 
sona kalan pek yaman olur .. 

- Meçhul sair nereli imiş a- ı 

caba?!. .. 
- Galiba Tus'danmı~ .. Tuslıı

Hir meşher kıyafetile karşımıza lar çok gürbüz ,., sağlam in•an o
~ıkan taht salonu bu ak~am mah- lur. 

·b· Üç ~airler tarafı olduğu anla-~er gı ı. .. 
D. t t f d. l' d f s,ılan patavat'1zın bin: or ara a se ır ı se e 

rahleler serilmiş .. üçüncle sarayın - Evet meşhur darbımeseldir; 
h Tu8lular öküz olurlar. meş ur şairleri otururorlar: Un-

F' 1 İnce istihzalı, tecrübe ''e malü-suri, erruhi, Ascudi. Ve dördün-
cüsünde meçhul şair .. Firdevsi. matlı bir zat cevap veriyor: 

- Hakikaten doğru söylüyorSağ cenahta ve yarım kubbenin 
sun uz Bay! Gazali, köhne ve kaiçine birçok müzeyyen serirler, se- ı 

d. ı k 1 0 t d dim felsefeyi galiba kafasile değil 
ır er onu muş. r a a yanyana 

veliaht ~fehmet ve Mesut Gazne- boyııuzile yıkmış!!!. .. 
vi ile sadrıazam Ebulkasim Hasan :;==========(=S=on=u=v=a=r=)= 
Birinin etrafını Gaznevi prensleri, 
damatları, hanedan mensupları ... 
Diğerinin etrafını vezirler, divanı ı 
Gaznevi reis ve halifeleri, muhte
şem birer mevkip halinde sarmış-

OEMIYETIHAFIYE 
Tarihi tefrikanmın deva

mını yarınkı nüshamızda yine 
bu sütunda bulacaksınız. 

lar. ============ 

-·-Parti ocak ve kaza 
Kongreleri 

Cumhuriyet Halk Parti>i Ocak kon 
greleri ayın onunda başlıyacak ve ay 
ıonuna kadaT •Ürecektir. Nahiye kon 
teleTİ Teşrini5aninin birinci günün ~ 
den itibaren yirmi dördüne kadar 
devam edecek. kaza kongre1erine 
Te1rinisanin 28 inde baslanacak. ki. 
nunuevvelin onunda bitirilecektir. 
Bilfıhara vilayet idare heyeti •~çile • 
cektir. 

mü,tü. 
Bir İtalyan firması İtalyada gön· 

derilmek üzere İzmirden arpa mü ~ 
bayaatına batlamı~tır. İt.alyada bu 
aene hava vaziyeti ve saireden do1a 
yı hububat mah•ulü az olmuştur. 

Bunun için, İtalyanın memleketi -
mizden bilha~~a biralık aTpa alacağı 

ve arpa fiyatlarının bu hafta içinde 

biraz yükseleceği tahmin edilmekte 
dir. 

Mazılara fiatı yükseliyor 
Dahilde kösele ve deri sanayünde 

kulalnılmakta olan mazılara ihracat 
icin de talepler ba~lamış, fiyatlar üç 
k.uru~ kadar yüksel~rek 20 - 23 ku 
ru~ çıkmı~tır. 

Zeytin yağların satışı n:ısıl 
olacak 

Zeytinyağlarının muhtelif tiplere 
ayrılarak vazi}·etlerinin tcsbiti hak -
kında yapılan tetkikler neticelen - 1 

mi!';, iktısat Vekaleti iç ticaret umum 

mÜdürli.iğünce bir zeytinyağları stan· 

dard nizamnamesi hazırlanmı~tır. 

Yakında, alakadar tacirler davet 
edilerek nizamname üzerinde müta. 

leaları alınack ve te!bit edilecek o

lan muayyen bir zamandan sonra 
zeytinyağları bu muayyen esaslar da 
hilinde imal edilecek ve vasıflarına 

göre isimler tafıyarak satılacaktır, 

Nevyork sergisine hazırlık 
lktusat V e!ki.leti, blitün ticaret oda

larına, 9 39 yılı nisanında Nevyorkta 
açılacak olan beynelmilel muazzam 
Nevyork sergisi hazırlıkları ile me~ 
gul olmak . üzere birer Nevyork ser
gisi komitesi formalarını tamim et -

miftİr. 
Bu tamime uyularak, evvelki gün 

toplanan Ticaret odası idare heyeti 
bir komite seçmiştir. 

Kontorplakcılar heyeti bugün 
gidiyor 

Mesken Bedeli -İlk okul öğretmenleri için 84 
bin lira ayrıldt 

Geçen sene terfi eden ilk mektep 
muaJljmJerinin maa~larını terfi ettik· 

!eri dereceden alabilmeleri için 34 
bin il raya ihtiyaç vardır. IstanbuJ be 

1

· 
ledjyesi 34 bin lirayı temin etmek i. 
çin masraf faslından t'°nzililt yapacak 
hr. 

)'eni sene bütçesine, Hazirandan 
ilıharen ilk mektep muallimlerinin 
mesken bedellerini vermek için 84 
bin lira konmuştur. 

Me•ken bedeli ayda beş lira il~ 

sekiz lıra arasındadır. rıvtiktarı daima 
encümen tarafından tesbit edilmesi . 
lazımdır. Halbuki İstanbul v;!ayeti · 
ilk mektep muallimlerinin me~ken 
bedellerini affgari miktardan verebil 
mek için bir senede yüz on bin lira

ya ihtiyaç vardır. 

Geçen ıen; terfi eden muallimle ~ 
rin maaş farklarına verilecek 34 bin 
lira ile bu miktar 144 bin lira. 
ya bailğ olmaktadır. Belediye bu hu
susta tetkikat yapmakta, } 'ÜZ imk 
dört bin liranın temini çarelerini ar:ı 

maktadır. 

. ~AH~MELERDE · . 

Orta okullar 
Öğretmenleri arasında yeni 

nakil ve tayinler 
Şehrimizde 

0

yeniden yapılmış olan 
orta tedri5at nakil ve tayinlerine ait 
liste maarif Vekaleti tarafından tas 
dik olunarak maarif müdürlüğüne 

gönderilmiştir. Aynen yazıyoruz: 
1ıtanbul kız liseei rjyaziye öğret .. 

menliğine Cemal Ertan - İstanbul 
kız liseı:i riyaziye öğretmenliğine 

Talia - Üsküdar üçüncü orta okul 
Fransızca yardımcı öğretmenliğjne 

'ihat Dorgalar - İstanbul kız öğ • 
retmen okul tarih, coğrafya, Yurtbil 
gisi yardımcı öğretmenliğine Hilal 
Ek.men - Ga:ıiosmanpa'3 orta oku~ 
lu tarih coğrafya yardımcı öğretmen 
fiğine Nuriye Öztürk - Kastamonu 
lisc•i edebiyat muallimi Abdulbaki 
F C'VZİ Haydarpaşa li"esine - Anlc.a· 
ra Crkck li~esi Riyaziye öğretmeni 

Turan Vefa lise!\ine - Kasımpa~a 

ortaokulu ynrduncı riyaziye öğret -
meni Macide İetanbul kız öğretmen 
okuluna - Kasımpaşa orta okul yar 
dımcı öğretmenliğine Nihat Kan ~ 
zu - Üsküdar orta okulu İngilizce 
ya.rduncı öğretmenliğine İfakat -
Kasımpa'1' ortaokulu İn~ilizce yar -
dımct öğretmenliğine Edheın Aral -
Pendik belediye doktoru Saadettin 
Kadıköy birinci orta okulu Pendik 
şubesi F ran~ızca yardımcı öğretmen~ 
liğine - Gelenbevi orta okulu F ran 

st7ca yardımcı öğTetmenliğine Necdet 
Arlav - "isantası erkek ortaokulu 
Türkçe yardı~cı Üğretmcnliğine Pe ~ ı 
rihan Ansal - Vefa lise•i felsde öğ 
rf"'tmeni Hamdi ilaveten İstanbul er
kek lise..; felsde muallimlii;ine - Is 
tanbul lc.ız öğretmen okulu tabiiye 
muallimi Semiramis ilaveten .avni 
mektep sağlık bilgi~i öğretmenliği ~ 

ne - Balıkesir öğretmen okulu usu
lü tedris öğretmenliğine Ömer Hil -
mi - Üniversite fen fakültesi hay • 
vanat asistanı Naciye Trabzon li~esi 

tabiiye öğretmenliğine nakil ve tayin 

edilmi,lerdir. 

· -·-- ~PO L'İS T·E : .. · . 
-":..: • ., . - • "'· ı, ... . ·' 

BiR IRZ DÜŞMAN/ 
D'in Beyoğluncla alçakça bir te

cavüz hadisesi olmuş, Tarlabaşında 
oturan Paııayot gene o civarda olu
raıı 6 ya~larındaki Eleninin namu
sunu berbat cıtmiştir. Bu azgın a
dam derhal tevkif edilmiştir. 

İki kumarhane basıldı 
Polis memurları dün şehrimizde 

iki yeı·de 14 kumarbazı cürmü meş
hut halinde yakalamışlardır: 

1 - Yenişehirde Serdar Ömer 
cadde.•incle 53 numaralı Hasanaki
nin kahvesinde kumar oynandığı 

haber alınmış ve ani olarak burası 
basılmıştır. 

9 BIRINCITEŞRIN 1938 

MiZAH 

Harp ihtimali vardı~ 
cesaret almak için içtik. Şim· 
dide sulhiın şerefine içelim. 

FIKRA 
- Geçen seneki tuvalefo,,Je b•lo• 

ya nasıl gidebilirim?. 
- Ben de onu düşündüm. 0.-.ı•t 

için tek kiıilik bilet aldım. Y l\lnız gi 
deceğim. 

. 
•• 

Bakkalın hakkı 
Bekta~i fukaralarından birisi bit 

gün iki mangır tedarik edebiln·ıi~· 

hemen bir fırına ko~Tak evvela marı 
gırı uzatmış ve biraz ekmek almak 
istemiş. Fırıncı tela~la mangırı alıp 

ekmeği verdikten ~onra parayı aldı .. 
ğını unutarak: 

- Stn para vermemiştin!.. Diye 

tutturmu~. Zavallı bektaıp zeytin al" 
mak için sakladığı ikinci mangırı dil 
~irret fır1ncıya vermek mecburiyetİJl'" 

de kalmı~. 

LA.kin o ~n kendisine bir ze)'1İf1 

ekmek ziynfeti çekmeye karar ver .. 
mi~ olan hazret önu kalabalık bit 
ba'İckal dükkanına sokulmu~ ve evvel 

ce parasını verml~ gibi davranarak 
biraz zeytin tedaTik etmiş, sonra bir 
kenar~ çekilip ilk zeytin tanesini il1' 
ekmek lokma~ına katık ederken: 

- )' arabbi ! demi~. İşin aslı sence 
malum. Bakkalın hakkını ekmekçi • 
den al kendtsinc ver ... 

~./V'VVV'-,.,,...~~VVV-..°"'~~~ ~ 

(,j)IGO: : 

Ne Pişireyim? -~ '~:J 
/§ııeclBıı30ElııaıE30E!Cl0 

PAZAR 
T avu khaşlaması 

Lüfer ızgarası 
Zeytinyaglı patlıcan 
Kavun 

Köy çorbası 

dolması 

Lfıhna, havuç, şalgam, sugan, 
pırasanın beyazı, bunlardan birer 
miktar gayet ince doğrayıp bir ten· 
cereye koyunuz, bir miktar sadeyağ 
ilave edip harlş ateş üstünde bir a· 
ğaç kaşıkla çevirerek öldürünüz. 

İçericle Alak, Maııtov, Ramazan, S t k"fı· mı·ktar et su:vll . . . on encereye a . • 
Hasan ve Anastas ısımlerıncle 5 ku- b" d t ·ı· e 
marbaz tutulmuş bir miktar para yahut baya~l su ı~az.. a ~z. ı av 
da müsadere olunmustur.. edip mutedıl ate,ı ustnnde ıkı "'il&~ 

z _ Tahtaka lede' Rızapaşa ar- kadar yişmiye bırakınız. Tenceı·.eyı 
sasıııda arasıra kumarbazların top- ateşten indirmczden birkaç dakı~a 
!andığı gürülerek dün gece burada CV\'cl salata yahut maruldan hır 
bir cürmü meşhut tertip olunmuş - miktar bıçakla ince kıyıp iliive edi· 
tur. Bu suretle, Mehmet, Kemal, Ni- ııiz. Sonra çorlıa kasesine bir mik· 
yazi, Hayri, Hasan, Ahmet, Ömer, tar ekmek doğrayıp üzerine çorba-
0 man ve Must:ıfa isimlerinde 9 yı kurtarınız \e sofraya Yeriniz. 

kumarbaz yaka 1 anmıştır. :c-=-=-=-==-=-::-=-.=-:::::=-=====.=..,.....c.::: 

Saat hırsızı bir buçuk ay hapiş 
yatac<ık 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 

!er: 
Üsküdarda (Ahınediye), f' ırı· 

yerde (Nuri), Kadıköyünde (Sıh

hat, Rifat), Büyü adada <Halk), 
Heybelide (Halk1 
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t'ENI SABAH :;ayfa: 3 

Fransada 
Büyük Faşist Meclisinin Dik!.~.!~!.!~~.~···'·' 

Y • K ya<aınağa kabiliyet kesbetmiş ol-e n 1 a n U n u ma<ına bağlıdır. Hürri;-el her gün 
müdafaa edilmeğe muhtaç bir re

~ 

ltalyan Meb 'uslar Meclisi Lağvedildi. 
Yerine Faşist Kurulu Geçiyor .. 

jimdir. 
Bir milleti ~aadete kavuşturabil 

ınesi onun kıy·metini anlamı~ \'e o 
uğurda her mücadeleye hazırlanmı~ 

bir milletin vücuduna ihtiyaç gös-

j Roma, B ( A.A.) - Stefani a- mürekkep bir meclis ikame olun- terir. 
ansı tebliğ ediyor: maktadır. Bundan dolayıdır ki harpten •on 

Büyük fa~bt mecli~i dun ak- Ayan meclisi ile bu milli mec- ra bilhassa yeni te,,;ekkül etmiş mil-
Şanıki topldntı'1otla milli mecli~ Ji~ kanunların yapılmasında hükii- l~tı:rin h:psinde milli hakimiyet re 
L~lahat kanununu ka\.ıul elmi.;tir. j metlo, teşriki me.;ai edeceklerdir. ıımı pek ıtı~alı hazırlanmış ana ya-

Bu k :11illi müs,·a\'iı·ı'". r namıııı ala- sala. rla tatbık olunduğu halde iimür-
anuııa göre, bugün'ini meb c Usan cak olan yeni meclis azası mebus- ler. ı u.zu.n olmadı. Çünkü, dediği- . 

· nıeclisi 2tı ıncı •çtinıa devre b j sınd . !arın bütün imth.·azlaı·ın·ıan mu"o. mız gı ı, yalnız kağıt üzerinde ka-
en ıtıbaren liıg,·edilmekte ve u 

0 ı k ' tefid olacaklardıı·. aca ve tatbik kaoiliyetini haiz ol-
;erine bü ·" k f . ı· . . j ~ u a~ıst. mec ısı, fa ı~t Bu b:ıl> taki kanun mıyacak ana. ya<a !arın ya~aması 1 
Partı- 1• mı·ıı· 1. . k la.vihası 7 zordur. · ı ıncc ısı ve orpora"-,. I tc~r'nisanide kuhine t f d ,oıı\nr m·ıı · ı · · ı ara ııı an Pek ."enı, lıüt·ı·ı·.ı·et aııa11" .<1'nden 

ı ı mec ı<ı aza arınd:ın tetkik ol ınacaktır. '' 
~,..A./'V'V">.......,.,,,....,,.. ..... ,....~,...,.,,..,...,,...,,,..,,.."""'"'~/V'VV'\ mahrum, kilfi derecede hazırlaı1ma-

Japonlar 
M··h· u ım bir limanı zaptettiler 
, Tokyo, 8 (A .\.) - Do:ne· ~
~an . ı Japon kıtalarını 1 ~ran':eU\·a 
O kilometre me.i:tfede dağlık bir 1 

~ntaka .. ol~n Tapi~n'deKi Japon 
1 

rekct ııs .,une takl'lhen .ıo kil,_ 
ınetre kadar 'aklu,tıklarını lıil-
ii rme ktcdir. · ' 

J Yangt~e'nin cenup •ahiliıırle 
aponlar Hankeu'daıı ı~o kilo· 

lllefre uz · kt k · · 'I · .a a aııı .. , avçulın 1 n1a-
nıııı zaııtetm .. <lerd'r. 

bir kilit n~ktası çevriliyor 

t . Tokyo, 8 (A.A.) - Hanko,· 
/tıkamctinrle ilerli;·en Japon kıta
/rınııı bu şehre 80 mili k bir me'a 

l
ede Yangtze nehrinin ~imal sahi-
ınde ka" K' h . . Ier· . • '. 11• ı~un şc rını zaptettik-

ı bıldırılmektı.dir. 
.. Pekin, Haııko,· şimendifer hat

tı uzerinde b'r kilid vnzifesini gö
ren ,,.. 

oıny11•ıg, Japon kuvvetlt>ri ta-
~~~•n.d~., üç cepheden tehdit edil

ııı ıçın bu ~ehdn de yakında dü
•etegi tahmin edilmektedir. 
)aponla•ın Berlin büyük elriliği 1 

Tokro, 8 (A.A.) - .TapvnYa· 1 
•ıın Be ·ı· l ·ı . . ı:; . ı ın a a~emı ten general 
'hıma, J aııonyanm Bedin büyük J 

•!çılıgine tayin edilmiş \'e onun ,-e 
rıne ata~emilterlijle d~ general To
rashiro getirilmistir. G. . 
rızada ölen amele sayısı 186 

ya çıktı 
d T()ky(), 8 (A.A.) - Yulıari ma-ı 
d enı~in dibinde mahpu< kalan ma
l e~cıleri kurtarmak için 500 ame 
': ıkı günden berı lıiı!ün gavretle-

rıJ -e çalı<nıaktı.dırlar. 

Şimdiye kad:u m,l'len kuyıı
ıunrlan 12~ ce•et r k:ırılmı•t r. Kıı 
7 1 • ., 
~ Uı a k~Ian 3·1 madencini ı sal? rla 
t~k \'ıkal'llnıa ınrl:ın ümıt kcs:l"li< 
/·. Buınine k•ıd:ır tesbit cdılcn 
•cı;ı kıırl;anlannın adedi :~7 si \"tı.·' 

ı·aı .. • A ol'.'1ak uzere 18G kı~.dır. 
lllenkada casusluk teşkifiitı 

, genişliyor 
· evyork, 8 (A.A.) - Reı j. 

~~nıhıır Ruz\ elt, gazetl'cilere yap
k ;rı lıeran:ıtla Amerikaclaki mu
tialıiI c'.:.usluk te~kilıitını hükıime-
~ geııı~lelmek istediğini bildir-

101 " \·e bıı tedbirlerle ecnel i ta<u•-u· . 
ıtn bir nihayet verilecektir d~

Jnı,tir 
Yab d·. 

•U 1 pasaportları ilga edi 1 d 
ıı ;ıerlin, 8 (A.A.) - Dahili7e 
l'zare · · lı · · · da 

0 
.ıııın .. 1 ~ enırıyle Alınanyıı-

tuı an bulun yahud !erin pasa-
l>or•h b . . . . rı ugund .... :1 ıtıba1·e.•1 ip .. al 
edı\rnislir. 
B· . 
ır uzun uçuş rekoru kırıldı 

. Londra, 8 (A.A.) - Bir Sov-
l et "ı\'. . t 1 
l 

< w ·' ar(""t arcı ... ınc :tn tP. t\d -
en d" ı..DYn meqafc rekorun ]('ıra-

ııı Yan ' '.\!erk ri., ta.ı·yaresi, de-
li ~ +· . ayvare'1y!e }.ıııılan en uzıı 1 

Ucu rekorunu k•rmağa muvaffak 
o] nu , ur. 

a llıı rekor Startbay ile Brezılya 
k r ınd~ 5215 millik bir me·afeyi 

t atetnıi~ olan oir Alman tayyaresi 
ara 'ı dan tesi~ edil"li•ti. 

liollanda Ataşesinin evrakı 
çalındı 

j· Londra, 8 (A.A.) - Reuter a. 
t.~nsının Amsterdamclan öğrencli
••ne g· H 1 ~ ore, o anclnnın Brüksel ata 
beınilteri, sefarethane kapısında 
t '~aktığı otomobilinin içinde unu
_u an bazı vesaikin ÇAılınmı.ş oldu
ıcunu haber wl:miştir. 

nıış nıemleketlered parliimar.ter re 

Filistin de jiminin ya~aramaması kola,·ca izah 
edileoilirse de yüz elli sene e\'\·el 

Anarşi ve gerginlik bü)'Ük inkılalıını ;-.apm'" olan Fran- 1 
devam ediyor 

1 
sa da sikiiyetlere meydan açma•ı bir 

J\ııdü B (A A ) }"]' t' d deıılıire insana havret verebilir 
, • - J IS ili e .. ' • 

hava son derece gergindir. Telgraf F ransada en çok .gilze parçan 
?nııhaberatı aksama kadar temin mahzur ku\'\·aı ıcra·ycnın zafıdır.ı 
edil emem istir. Filistin yahudileri Frano;ızlar :.ıunıı pek ~it!detle hket
İrak l>~ric ;ye naz rı tarafınılan tikleri içindir ki 1'1:l7 de büyük lıir 
teklif cdiinli olan arap devleti salahiy~tle Ga.s:ıııı. Da~mergue'i 
içinde hir ekallı; et slatüsunün tat ba."·ekalete getırnıı~lerdı. Parlıi
biki li azami hir ı•nerji ile reddet- mento hızıplann~n faaliyet tarzla
meğe hazır lııılunduklarını bild' - rına çok ı yı rnkıf bulunan, her mu-

ır h't . mi ; lerd r. ı e enınıyel ,.e hürmet telkin et-

i "lt • .. , l mi~ lıulunan Gaston Doumergue 
ngı ere · azamı sur at e . . .. • . . . ana yasada ısted:gı ıslahatı rapa-

hareketetmelı ımı~ ! bilecek kadar bir nüfuz ve otorite 

.. Lonr~a, ~. ~A:A.) - Gazeteler, "ahibi bulunuyordu. Fakat pekJ 
hukumetın Fılıslınde azami ;(irat- kıymetli f~rsatı kacırdı. Derhal 
le hareket etmesi lüzumunu itti- kararını veremedi. ~etitede' par- / 
f.akl~ kııydedıyorlar. Filistiııdeki li\mento hızıpları küçük menfaat
İngılız fe,·kaliide komiseri Sir !er, hasis hesaplar galebe çaldı. 
Harold )fac ,\Iichcl'iıı gelecek haf Fakat Fran,ada vaziyet gittik
ta ba~lannda tan·are ile Filistine çe fenalaşıyordu . Hükumet cephesi. 
döneceği zannedilmektedir. sosyalistlerin ''e kGmünist!eriıı faz. 

Filistin karışıklıklarının der • la nüfuzları ıneml~ketin en esaslı 
hal bastırılması için icap eden ted- varlığını lıalla!anıak teiılikcsini gös 
birlerin alınmış olduğunu ve Filis- teriyordu. Koca Fransa A\·ru
tia.drki me\·cut isyaııın, İngiliz ))~ polit~kasında adeta ihmali kabil 
maı: dası altındaki topraklarda bır kemıyet haline geliyordu. Baş· 
şimdiye kadar vukua gelmis olan vekil Daludier'ye verilen diktatör
isyanların hepsinden daha ~iddetli ce salahiyetler işte böyle hayati bir 
v~ daha ta.hrip edici olduğunu bil-j zaruretteı: ~o~m~~l_ardır ... 
dırmektedır. Bu, mıllı hakın:ıyet reıımine uy-

İngiliz hava mareşalı b .. maz bi.r şey değildir. Çünkü bir 

P 
. ugun kere. mıllet vekillerinin hakiki mü-

arıste f k . ,1 .. . va a atı) e teessus etmı*tir. Sonra, 
Paris, 8 (A.A.) - Fran"'z ve muvakkattir. Lazım gelen tedbirler 

İngiliz erkanı harbi.veleri arasında b k . t'h çarça u ıt ı az edildikten sonra 
yarmdan itibaren müzakereler t b'" a ıı vazi;-et avdet edecek ve parlii-
oa~lıyaraktır. İngiltere hava ma- manter hakincsi normal surette i~
re~ali yarınki ııazar günü yanında ]emeğe başlıyacaktır. Parliimaıı
altı subay olduğu halde Parise ge- ter rejiminin fevkalade vazi,·etıe
lecektir. re hiç sademe.siz, buhransız ye pa· 

Arap ittihadı 
Kahire, 6 (AA ) A .. h · · - rap ıttı a-

dı kongresi bu sabah 1·k· · I .. ıncı ce se'lını 
akdr,miş ve hu cel .. de d d l I . . · e e ege er 
Fılıitinde manda hliku·m 1. . 1 .• 

1 

.. e ının po ıtı 
ka !na hucumlarına deva . l . m etmıs er-
dır. 1 

:\1ım delrgeıi deleg 1 . 'd I · e ere ıtı a I 
tavsiye ı:"'tmiı;t ve delf"gclerin bu hattı 
harrketlerinin yeni 7orluk1arı tahad
dü~ edebileceğini. söylem'ı 1· B 1 -:; ır unun 
Üzerine kongre baskanı açık .. k · muza e-
releri tatil ederek oizlı' m" k d ,.., uza <-.re e 
bulunacak olan kom•h·onla 'hd • J r ı asına 

karAr vermiştir. 

Erzincanda demir
yoluna kavuştu 

(Batlarafr 1 inci aayfada) 
beri yarattığınız eqsiz eserler . '" e zamı-

me olarak birini daha tepşir etmekle 
bahtıyar oluyorum. 

cYurdumuzu dünyanın en mamur 
meMleketleri seviye'Jİne çıkarmak ve 

milletimizi en geniş refah kaynakla

rına ulafhm1 akt ve bunun için de 
birinci işler sırasında vatanımızın her 
köteıinİ denıir ağla birbirine b .. , ag a-
mak yolundaki yüksek direktiflerinin 

tatbikatından olarak Ankara _ Er
zurum demiryolu bugün Erzincana 

varmıf ve Cumhuriyet çoctJklarının 
coşkun tezahüratı ve büyük ~ah~iye_ 

tinize ebedi minnet ve bağlılık fer

yatlariyle tes'it edilmi' bulunuyor. 

Bu vesile ile kurduğunuz inkıl8.bı 

yaptmak ve vatanın ıra.adetlerini ar_. 

!Irmak için şa~madan, sapmadan h121 

la. bütiln enerjimizi daima sarfedece 

iimizi tazim ve ~ükranlarım1a bir da

ha arzerler sıhhat ve afiyetler diley~ 

tırdı'1Z intibak r ~ebilme.;i h.wat 
kuvvetinin derinliği hakkıııda k

0

m·· 
vetli bir delil te,;kil ecler. 
ı. " Hüaeyin Cahid YALÇ!N 

lngiliz - ltalyan 
Anlaşr as' 
(B&ltarafı 1 inci sayfada) 

kem mevzi zaytettH.:.. 

Dü,man üç yüzden fazla ölü ve 

182 esir bırakmı,tır. Elimize mühim 
miktarda harp levazımı geçmistir. 

Tayyarelerimiz, Barselona İima -

nında askeri hedefleri bombardr
n1an etmi' ve dü~manın iki avcı tay
yare5İni dü,ürmüştür. 

rek mübarek ellerinjzden 

Celal B.ıyar 
Ba~vekil 

öperlın. 

ANKARA 
Büyük Şefimiz Atatürkiin yurdumu. 
zu dünyanın en mamur memleketleri 

seviyesine çıkarmak ve milletimizi en 

geniş refah kaynaklarına ulattırmak 

ve bunun İçni de birinci derecede İf
ler sırasında vatanımızın her kö~eıL 
ni birbirine demir ağlarla bağlamak 

yolundaki yük.ek direktifleTinin tat
bikatından olarak Ankara - Erzu_ 

rum demiryolunun bugün Erzincana 
varmış olduğunu mGjdC"'lt"mC'kle hah 
tiyarım. • 

Bunu tepşir edeTken yüksek bat
kanlı~ınız altında bulunan Cumhuri

yet hükU.metinin yurdun imar ve ih

yası hususundaki büyük ve isabetli 

programının biran evvel tahakkukun 

da, Cumhuriyet nafia,sı mensupları .. 
nın hisselerine diifen ödevi bugüne 

kadar olduğu gibi, yorulmaz bir gay 
ret ve azimle yapmakta devam ede

cellerini aaygılarımla temin ve arzey 

l•rim 

Macarlar Çeklere Me
morandum Verdiler 

(Ba~tarafı 1 İnci sayfada) 
nıele"inden kaçınmak istemektedir 
ler. 

Macarlann Mem.orandomu 
Prag, 6 (Husuıi) - Mocar hü. 

kumeti bugün Çek hükumetine altı 

mı:t.ddclik. fiddetli bir rneınorandonı 

vcrmi,tir. 
Macar hükUmcti bu mcmorando

munda ezcümle Ç ('koı;ıJovakyanın as

len t\1acar olan topraklarının iadesi

ni, Çek hapishaneelrinde mevkuf ve 

Çek ardustJnda muvatzz3f Macarla

rın serbrst bırakılma~ını istemekte-1 

aynca evvelce Çek topralcla.11nda o
lıJp son zamanlarda yerlerinden sü

Tiil.rek Jç Çekoılov•kyaya nakledil
miş olan sınai makinel~rin C;!,ki yer

lerine iade edilme~ini ileri sürmekte 

ve bu m•ddoelrin derhal tatbik mev 
kiinc korıulma ... ını t~min edecek olan 

komİ!yonun faaliyete geçme~ini talep 

etmektedir. 

Plebisit yapılmıyacak 
L0'1r<la 8 ( A.A.) - Salahiyet

tar mahfelinde, Çekoslovakyada 
plebbit yapılması iri olmadığı fik
ı·ini telkin yohında bir lem:ı)·ül ha
~ıl olduğu bcrnn olunmakt:ıdır. Bu 
takdirde İngiliz lejyonu Çcko<lo-1 
vakyaya gitmiyecektir. 

Hitler döndü 
Berlin, 8 (A.A.) - Südet mem 

Ieketindeki seyahatlerine de,·am e 
den Hitler ve Güring her tarafta al 
kışlanmı~tır. Hitler eski hududu 
tekrar geçmiş, Göring ise Eger'e 
gitmiştir . 

Prag, 8 (A.A.) - Poledni List 
gazete•ine göre şimdi sezimovusti
deki malikanesinde bulunan e•ki 
rei:~icun1hur Benes, zevcesile bir
likte kı~ı geçirmek üzere İ~viçreye 
gitmek niyetindedir. 

Leh ordd rının işgali 
Varşova, 8 (A.A.) - Ciezyan 

gjJezya~ının i~gali normal bir ~e
kilde devam etmektedir. 

Polonya kıtaları bugün Fristat, 
Piatroviç, Darkov, Stamiasto ve 
movemicato civarını i~gal edecek-

1 
!erdir. 

Yarşova, 8 (A.A.) - Pat ajan 
sı bildiriyor: 

Matbuat karpat ruteııya'1nın 

~facaristana verilmesi ve Lehistan 
ile Macaristan arasında müşterek 
bir hudut tesisi için olan neşriyatı • 

ııa devam etmektedir. Gazeteler 
bunun Lehi•tan ve :lfacaristan için 
olduğu kadar Avrupa barı~ ve mü
vazene"inin ist;krarı için de elzem 
olduğunu kaydediyorlar. 

Belgrat, 8 ( A.A.) - Müsterek 
bir hudut lehindeki Leh - ıİiııcar 
i"tekleriııden bah•cde!ı Politika 
gazetesi Slornk me:<elesinde \'an
lan sureli teS\ iyen in Prag ile Bu
dap<•şte arasında yapılacak müza
kereler için fHkaliide l>ir ehcnını!
yeti haiz olduğunu, Slo\ aklarla 
Rüten \"e Karpatların, bu mü.<te
rek hudut hakkındak: )facar i.;tek 
!erine şiddetle muhalefet etmek 
için müttehit olduklal'lnı yaznıak
tadırlar. 

KARiKATÜR 

Ayni g~zete, Romanya mah !'l - Fakir anaya 
leri'1in de mevzuu bahis Leh - Ma-

car !1Ji\ıı1 kal'ŞI31nda sinirlilik gös- ı yardım edelim ' 
terdıklcrıni, çünkü bu tasavvur •• 
sözde'1 file çıktığı takdirde, Ro- Dü"Ui Y eoi Sabahta. yc,.Ji çocu. 
manyanın. Brünndaki :)koda [ah- ğı..na bakmak, onları yeti~tirn1ek ve 

rikalarından celbetti'i harp malze kendi !abiri>le n1cn1lekC"te altı a~kt'r 
m~~inin nakline yarıyan yegA.nc del kazandırı~ak için , ~o. n~uz bir gavr~t 
mıryolundan ınahrum kalacağını ve fedakdrlıkla çalı ... an zavallı fakn 
jJftve etmektedir. kadının hayatını he:halde okunıu,."u 

nuzdur. 
Çekoslovakyayı Kimler T cmıil 

Edecek? .. 
Prag, 6 (AA) - Macarlarla meı 

kıin bazı arazinin terki hakkında Ma 

caridtanla yapılacak ve 9 Te;;riniev

velde Komarno'da ba~lıyacak olan 

nıüzakeratta Çeko§lovakyayı, riyase

tinde B. Tis~o bulunan ve yalnız Slo 
vaklardan mürekkep olan bir heyet 

temsil edecektır. 
Macar Mümessilleri 

Budape~ıe. 6 (AA.) 
Ajansı tebliğ ediyor: 

Macar 

İki hükômet arasında hasıl olan 

anla!ll;ma n1ucibinceı, l\.lacar - Ç·~l 

müzakerelr.ri yarınki pazar günü saat 1 
19 da Komaron'da ba~lıyacaklır 

Macar hüklımf"t:nı Haric ive na7ırt 

Kanya ile kültür nazırı Kont Telt~ki 

ten••İI edr-reklerdir. 
Dün akşam toplanan kahİnt", bu 

müı.akt"rclr-rin csaılarını hazırlamıt 

tır~ 

Almanlar Dördüncü Kumı da 
t,ııal Ettiler 

Berlin, 6 (AA) - Ordu baıku
mandi\nlığını tebli~ine göre General 

Von Rund8ted kumanda!undaki kı • 

taat 7 Te,rinİe\·vrlde 4 üncU mınta

kanın mütebaki kısımlarını da işg.ıl 

Yeni Belediye Azalan 
Bugün Belli Olar.ak 

(Ba,tarafı 1 inci oayfada) 

n1celi~i azalarının Ctın1huriyet H. 

Partisi namzetleri tesbit edilmi:<

tir. Bunlar, Siliniden A~ım F.ı;_ j 
gin, Atıf Öcliil, Çatalcadan Hani 1 

Oğuz, Rafet Ertekin, Galip Ba~ti- 1 
yar, I~üsnü Alpallı, Kartaldan Şe-I 
rafetıın, Şıleden Fuatdan ibaret-, 
tir. 

Sandıklar bugiln açılacak ve 1 
akşama kadar tasnif edildikten 
sonra yarın !:'Chir n1eclisi 
ilan olunacaktır. 

azaları 

Bir günde yetmiş bin bilet 
Yaz rnet,:sin1inde Florya plci.jlarına 

çok fazla tehacüm göri.ilmli,tür. Bir 

pazar gunu Floryaya yetmİf bin bi

let kesildiği tcsbit edilmi~tir. 

Floryf.lya yapılan bu rağbete hiç

bir l't"ne tesadüf edilmerni~tir. 

Belediye. rloryayı daha nıod<rn 

~~kle sokacaktır Şehircilik müteha"
sısı Prost bur'\!tını muntazam bir imar 

programı altında imar edect"ktır. 

Prost, Florya pliijı kab:nderiylc, 
mevcut gazinonun tev~ii pl.ilnı ve vüz 

me havuzu İnfaat plinı üzerinde ~et
kikler yapmaktadır. 

1 

Kadıncağızın, 3 7 5ene müddetle 

sıhhıyc müdürlüğünde oda("ılık va 

pan koca~ı ölüverince, z;,,vallı kadın 

yedi küçük çocuğiy1e yalnız baııı.ına, 

hami~iz kalm1~ ve kendi!'iyle Ök"üz 

çocuklarını besliycbilmek için t"n a_ 

ğır hizmetleri deruhte etmekten re

kinmeıni1"tİr. \'e şiındi onlar;,, İ!Stikbal 

hazırlamaya çalışıyor. Onları n1 ekte. 

he qÖn.:1t"rİyeır. Y .,,Jnız '"n ht.i} •· ..:ı C" I"' 

Şerafettinin hi\ylaz1ığından ınuztarip 

tir: 

- Ah. o bir tiirlü adam olmı vo.

c;;ık, diyoı. Üıülüyor. Sonra c,:ocuk~:ı 
rını daha fazla okutamadığı ıçın mı.: 

teessir oluyor Jlk mektebi bitı r ı"r 
Şerafeııini bir mekt,..be lryli nlt"l""Ca 

ni yrrlt"~firmek i~trmiş. fakat n1uval 
fak olarnamı~tır. 7 aten bö} ,. i ~J,..r 

takip edrb!lrc rk ne iktidarı, nt" de 

\'Akli vardır, 

Bu z;,,vallı kadının ~üzleri, hi7ı-Ie 

her ~e.rdrn ev -..· e1 içtimai n1ucıvr.net 

tf',kili.tının çok zayıf ve kifayrt .. ir ol

du*unu göstermektedir. 

Hayatının en faa1 3 7 sene!İnİ n<"l

mu!llkarane bir ~ekilrlC". resmi bir "" .i 

e!'lsr!llt"de, odacılık gibi bir j_cr;tr d a hi 

ol!un geçiren bir adam, ~özit"rİni 

dünyaya yumarken, arka"'tnda bırak

tığı yedi ~ocuğunun 'it-fil ve peri,an 

olacakları n,.di~esiyJt- kalbi hurk11I _ 

mamalıdır. Bunu trmin <"tmf'k için 

hiç te U7unbo,·lu dü,ünme~~ Vt" isi 

kırta~iyeciliğe dökmeğe lüzum yok

tur. 
l\.1emleketimizd~ savılan ylizleı 

geç.mi' halkcvleri var. Ve hrr halk'" 
vinin de bir yardım kolu mrvcuttur. 

Bu kollard8 çalı,an gençler., bu fa
kiT kadın ı:ribi zavallıları bulmak. on. 
larııt yardım etınenin ~eklini te~bit ve 

tayin etmek en birinci vazift- olma

lıdır. 

MURAD SERTOGLU 

Alman nazırı 
bugün geliyor 

( Ba,tarafr 1 .nci sayfada) 
kili Dr. Aras, Milli Müdafaa Vrkilı 
General Kazım Özo1lp. Nafia \'ekrlr 
Al: Çeıinkaya. İkıısat Vekili Şakir 
kes~bir, lnhiı.arlar \• ... ı..,Jı Rana T;ır _ 

han. Ziraat Vekili 1-aik Kurto~lu ve 

refikal<>n hazır bulunmuslardır, 

7iyafet pek san1imi bi havn ıç e

ri~inde gt"c:mıstır, )' etnC"'ği rnÜtPakip 

B:tvan c,.Jil Bayar, Rayan Fıınk. A:ı 

van \'on Kt.ller, Rayan Sakir Jı...:es~

bir, Rayan Kurtoğlu ve Ra:vnn Ke~ -

ınir çiftlilte bir araba g(".rintisi yap:ır 

larkcn araha devrilıni11 ve bavanlar 

mühim hir arı7aya uğramad::tn kaza

yı i\tlatmışlardır. 

l 
Alman lktı<Jat N~zırının rt-fikııları 

Bayan Funk"un sol kolu ıncinmıflİr 

1 

Ni.imune ha~tahant-111inde l.ilz1mR:"'lı>-11 

ihtimam ve tedavi \ apılmı~tır Ook-

1 

-

torların vt-rdiği 

maddededir. 

rapor avr.en ik.nci 

2 - c.Nümnc ha"toıh.:.n~si tarafın

dan verilen rapor: 

Alman lktı$lll Naıırı Bay Dr. Funk 

refikası Bayan Funk'un muayrn~ın

de sol onıuz tardidi ile sol or z 

lu:ıc,-tlİonu görülmü~ ve luxation dPr

hal reddt:"dilmıştlr. \ ·a7İyeti umtt.::1İ

}"t"sınde endi~ryi n1ucip ~ bır hal 

yoktur. Bayan F unk otelınl!' dljnınÜ~

tür. 

imza 
Dr. Nurettin Aruman 

.ieyecanil maçtan sonra 

3 - Çok neşeli ve ıan1i; ıı v,cç"'n 

bu ziyafeti müteakip vuku<\ gt"l"n bu 

mües,if kaza "ebehiv!e Ba!'lvekil C'e_ 

l.ill Bayar ve zi.)·afette hazır buluna 

Vekiller ve refikaları ve Bf'rlın Bu

yük ~Içimiz Hamdi Aradağ l\umune 

hastahanesine e'eJerek F..kı:ııelins 

Funk'a ve büyük elçı \'on Kellere 

tees5ürlerini bildirmitlcr ve hastanın 

ahvali hakkında emniyet bahş malıl 
m_at yarak .avdat atm.ialcufu. 
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Sayfa ı 4 

Til ki Diyor ki : 
Üniversitelilerimiz 

Hukuk Fakültesi dekanı Ali Fuat 
verdiği beyanatta, bu fakülte talebe 
sinin imtihanlarda :nuvaffakiyetsiz 
likleri sebeplerini isabetli bir surett ~ 

tahlil ediyor. Sayın D'kenın fikrin< 
göre bu muvaffakiyesizliklerin ba~lı 

ca 8.mi1leri .şunlardır: 
1 - Bir kısım talebenin anadaı 

doğma tenbellikleri, 
2 - Diğer bir kısmının hem ha 

yatını kazanmak, hem tahsilini bitir 
mek mecburiyetinde olmaları, 

3 ·- Öırtakım ~ençlcrin de rrı;.-o 
,-a:ııyeı lc!inin nıüsaadrsiz!iğinden d 

layı çalı~mak için vesait ,.e iınk.d. 

bulamamaları. 

Her ~eyden evvel şurasını itiraf e• 
mek me.-:buriyetindeyiz ki, buv,ünü· 
Ünivcr!'Iİtelileri bizim zaman1m1zrlal 

yani yirmi, yirmi beş !lene evvt"lk 
Üniversite talebeleri kadar muvaffa~ 
olamamaktadırlar. 

Bu vaziyeti do~uran imıll~r ne· 
dir) Riziın ne!llimiz için yuk"rıdı 

!!l<ıydığımız vaziyetle-r mevrut deği 1 

miydi~ M-.ela ten bel tal eh yo~ 
muy du} Geçimini tt-rrıin için daire 
lerrlf" çttlı~anlara veya mali vaziy~t 

leri müsait olmıyanlara ra•tlanmaz 
mıydı) 

Bunların hepsi vardı. Hem de da
ha ağır şartlar al(ında.. Mesela Ba
bıftli kalemlerinde yirmi bes kuruş. 

tan (yanlış okumfldınız, yirmi beı:ı 

kuru,!) yüz elli kuruşa kadar maaş
la rla ktıtiplik ederek ge~inen yük"ek 
1nektep talebf"sİ, bug-ü:ıiin hc:on ha
rıçtc, htm l)nivcr'!İto!de çalışan genç

• ıerinden az dr.ğildi Taşradaki aile
•ınden h.r ay ıı:ele·t 80 - 100 ku
ru11la yaşayarak tal-ı.,ilini ikmal eden
ler de pek çoktu. 

Ri.. ljn bu ;ığır "'drtl~Ta raf"men, 
her sene sınıft"\ ka!an c·r 'versitelile
rin vasntısi yiizde .,.irmH-i gec;n1ezdi. 

Acaba rıı.ki zamanın g<"''•:leri simdi
kilı:-rdcn daha 7eki. daha r:alı~krtn mı 
irLler? flôyle t İr irldiad,ı bulunmak 
icin elimizde hiç bu· n1 ~111-~L yoktur. 

O halde? 
Bunun en büyük a:nilini, hayatın 

bir nesil evvelki v • bu~i:oıkÜ şartları 

.a.ra~ındaki başdöndüTÜcÜ rndbayene

tindP aramalıv1z. Bizi:ı-ı nuh:tirniz, 
ı·ürkiycnin biricik talt-Ue mahRIJes: 

olan Çemhıarlıta' • ivarı"d"'-°' 1'tt.vuk
pazaurın h1Jdı1dunu :\~n1cı·ı.:"1. nl1,ün 
celeı in1izir., hi'\lcrirrıizin, "r7ulal ı T)J • 

zın. huitı.sa bütün hayatın .. ·n ıt.kmil 

'ıeza.hürlerini. kitaolarımızın ~ahıfele. 
.. j ara~ına hapsetmekten h;ı.-.k.:ı bir 

Şf"Y yapamazdık. Cemiv<·te k..irııınıak 

'-'"~ onun ic,plarına ~Ört.; y<o•.ırııc..k :nı 

k5.n!'\rından mahrumdulr /.e, l.l~y •• 

mi7i yalnız okumc:. 1( ve ·:a.: ·.•:H.ıl sap 
halarında tatbik f"debil•r.ek J'."1•ıta:.ı. 

na bol bol malik bulunupırd•ık. 

Fakat '}İmdi övle n1 ' .~ :\rd<lak: 
mıiıhi~ farkı bir an için diir;ıi11ürc;ek 

iki nesil arasındaki uçutlılı:u un1at VE' 

yalnız kitaba değiı. ayn; kıı•·v,.lJe 

hayata ve hayatın icapların? Ja -nec 

burcn baF.'lı bulunilrı ge!lçiı!rin hu mt· 
v.rı rfakıyet!iıZ)iklt"Tİnı ma·. tır ,.,. TJI iZ 

TiLKi 

~~GREYE DAVET, 
C. H. P. Sarıııünl Seın t ôcaıpn

dan: 
Sayın üyelerimize: 
Ocağımızın yılık kongre•i 12 / j O 

938 Çarşamba günü akf;laını 1 1 a: 20 
de Sofular caddesı üzerindeki [laTt 

kurağımızda yapılacaktır. 

Tüzü~ümüz gereğince vıJk~i·nlü ol· 
dıığumuz bu toplantıda 1-!c-r h:.ılde 

bulunmaklığınızı ve ~t.İnıen i:re bir 
~np;el çıktığı takdirde öı:~1iinüzü top 
Jantı gününden evvel ,-:\z:ı ile f.)rak 

yönkuruluna bildirmenizi rica eder. .- TAKSiM 
sinemasında 

POLA NEGRİ'nin 
son temsili olan 

ŞAHANE 

TANGO 
Çok takdır kazanmı~tır. 
Ayrıca: ECLAİR JOURNAL 

1 
ve MİCKEY MOUSE 

(VV ALT DISNA Y 'in) 

Bugün saat 11 - ve 1 de 1 Tenzilatlı Halk matinesi 

1 
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Askeri Liselerin 
Şoförlerin Piri Anlatıyor: Atletizm Bayr~mı 

3 AZAN YARI YOLDA AKÜMÜLATÖR BOŞALIRDI. Dün Bilhassa Uzun Atlama ile Sür'at 
YEMEN DÜKKANA GÖTÜRÜR DOLDURTUR VE Koşularında Güzel Neticeler Alındı 
YENİDEN YOLA KOYULURDUK. MÜŞTERi DE 
BU M Ü DDET ZARFINDA O TOMOBiLDE BEKLEDi 

Dün Kadıköy Fener stadmJP. 
a tletizm \i-BD1pİyonasın11. başlandı. 

Harp okulu, Bursa lfık li•deri 

Askeri okullar 938 - 39 mevsimi 
Müsabakalar Kuleli, Deniı Lı~eııi 'e 
araaında büyük bir heyecaııla yapıldı 

Kahveci oturduğu pencere ya-
nındaki - kanape demiyeyim - se

dirden başını uzatıp otomobilini 
silmekle meşgul ihtiyar şoför MuR 
tafayı göstererek: 

- E~kilerdendir ! dedi. 
Yanına yaklaştığım zaman da

ha "kolay gele,, demeden ani bir 
hareketle hemen toz bezini arka
sına götürdü ve kapıyı açarak: 

- Buyurun bayun 1 dedi. 
Kendimi tanıtıp da binmiyece

ğimi yalnız kendisile konuşmağa 
ıı-eldiğimi ~öyleyince gözlerinin 

··!aklığının gevşediğini farket-

Yazan: 
Rauf Alanyalı 

arabanın arka•ı kısa bir zamanda 
çocuk kafilelerile dolardı. 

Yere attığı izmariti topuğu ile 
ezmeğe uğraşan ihtiyar şoför de
vam etti: 

- Bir derdimiz daha vardı. 

Ben daima Eminönünde dururdum 
ve buradaki taksi yerini kuran da 
benim. Ayni zamanda atlı araba
lar da orada dururlardı. 1.fonta-

getirtmek de aylarca sürerdi. Bu
rada yapılan parçalar dayanmaz 
kırılırdı ve kazanılan paralar da 
böylece boşa giderdi. 

İstanbulda otomobilcilik 928 -
929 seneleri başlamıştır. O tarihte 
mükcmmle acentalar teşekkül et
miş istenilen parçalar derhal teda
rik edilmeğe başlanmıştır. 

O zamanlar (50) liraya Sarıye
re gitmiyorduk. Fakat muntazam 
çalıştığımız için çalıştığımızın se
meresini görüyorduk. E•asen oto
mobilin bir lüks olmadığı ihtiyaç 
olduğu anlaşılmıştı. 

Şimdi ise sırt hamallığı kalktık
tan sonra ufak ağır eşyalarını oto
mobille götürmek mecburiyetinde 
kalanlar, otomob:: ·n ucuz bir nak
liye va"1tası olduğunu daha iyi an
lamı~Jardır. 

Bay Mustafaya daha soracak 

Kuleli askeri lisesi komutanı Al
bay Bedri Erin, Deniz lisesi ko-
mutanı erkanı reisı vebirr;c·k subay. 
lada dört bine yakın bir talebe cıtle

tizm müsabakalarınl fazla Li• -.11.-lka 
ile takip etmişlerdir. 

Memleketimizde atletizıııdı.: hüvük 
bir İntizamla yapılan b·ı ı;ahşmalar 

az zamanda faydalı netict!-İ' r •·er("re_ 
ği muhakkaktır. Bu husuş,tl. ~ivıl li-ıP

lerimizin nazarı dikkatlerini celhe
der, bu sene bu mekceplerimizdt"-

mevcut gençlerin bu sah:ırla yetişm~ 

lerine bilhassa beden terbi) e8i öğret~ 

menlerinin önayak c.ılmal::ırını memle 
ket namına dileriz. Netek:ı.ı lıu sPne 

atletizm birinciliklerinde Haydarpa -

~ lisesi faal bir mevki alrı•it!-1 iie bu 

dü~üncemizi isbat etmiştir. 
• Askeri liselerin müsabakalarını 

davet edilen Türkiyenin tı.ın;nmış 

n1onitörü Naili Moran_ 

Adil Giray, Ali Rıza .. '\ · i\lnl,sin, 
Hayri Ragıp, KaOata' Ji~.t·•u !ıetİ~n 
muallimi Gören, Pulad, l'1dın1i, \'as 

fi, FiTÜzan, Neriman, Nurı. ı\tl--tizm 

motifleri Naile Moran taT1.1fır.uan ida 

re edilmiştir. 

Müsabakaları büyük bir :11f!zaınla 

bitiren bu idarecilf"rİnıizı tak<lJr et ... 

memek kabil değildir. tvl·i~al.><ıka ne-

ticeleri: 

100 METRE SÜRAT: 
1 - Sermet (Deniz !i!' ! 'ii) 1 ! 5 

2 - Mehmet (Deniz :ise•') 11 1 
3 - Merih (Deniz ;İst•iı) ; 1 lı, 

4 - Halit (Kulel:) 11.'l. 'i -- /,;i 
(Kuleli) 12, 6 Sadellİn Cl•na. 

(Sonu 7 nci sayfad.o') 

suallerim \'ardı, fakat otomobiline FERNANDEL mii~teri geldiğini görünce: , ___ mi>~ ( lgnace) <:a:ııııu*bı=•ıa••~~ 
- Kusum bakma bayım ekmek 

para>ı deyip sandalyeden fırladı. 

* :r ,ı hususta eski garaj ve otomo-

Bugün SÜMER Sinemasında 
Kı7.ı JOSETTE ile beraber yaratl.ığı 

SOKAK SARKICISI 
En eşki şoförlerden Bay Mustafanın bugünkil hali 

bil sahiplerinden bay Mehmellen 
de izahat alabilirdim. Ednin Ba
lık pazarında olduğunu öğrendim.

1 Garip bir te;adüf beni bay l\leh
metle evinin kapısı öniinue kar~ı

laştırdı. ~faksadımı söyle)·ince 
güldü. İ~eri girdiı<. Çiçeklerle süs
lenmiş odasında yer gösterdi. 

Son derece şen , neş'eli ve gülünçlü filmi ile kahkaha tufa n

ları saçıyor. Gidiniz görünüz. İlaveten : Echir Jurnal: Son 
dünya siyasi hadiseler ve Çekoşlovakya buhranı tim. Ümitsiz bir insan halile ya

vaş yava~ otomobilinin kapısını 

kapadı. Yanıma geldi. Alnındaki 
derin çizgiler yüzündeki katmerli 
buruşukluklardan çok yıprandığı 

belli. Fakat tavır ve hareketlerile 
hila dinç olduğunu göstermeğe 

çalışıyor. Karşılıklı sandalyeleri
mize oturur oturmaz : 

- Bayım, güç iş . . Güç! dedi. 
Çok yoruluyoruz. Ve şapka•ını 

yanımızda duran boş sandalyeye 
aslı. Kahvelerimiz gelmişti. Birer 
yudum ~ektikten sonra konuşma
ğa başladık. Söz, İstanbula ilk ge
len otomobile, halkın alakasına ve 
o zamanki zihniyetin bunu ne şe
k1ı<Je kar~ıladığına intikal etmiş

ti. Emektar şoför biraz hafızasını 
yokladı. Sigarasından bir nefes 
çekti ve gülerek anlatmağa baş

ladı: · 

- Fen ilerliyor. Lakin güzellik 
ve zerafet de onun yakasına yapış 
mış şu gördüğün otomobilleri biz 
akıl ve hayalimize getiremezdik. 
O zamanki otomobiller bizim fesli 
halimize benzer. Aklıma geldikçe 
gülerim. Şimdikilerin yanında 

adeta otomobil müsveddesidir. 
Ben ilk defa akimilatörlü şarj di
namosu olmayan otomobilde ça
lıştım. Onlarla elli kilometrelik 
bir yola gitmek büyük cesaretti. 
Bazan yolda akimiiatör biterdi. 
Müşteri otomobilde bekliye dur
sun biz akimilatörü sırtlar gider, 
doldurtur tekrar Y,erine yerleşti

rip yolumuza devam ederdik. Hiç 
unutmam, büyük caddelerde, oto
mobili kırk elli metre ileriden gö
renler büyük bir telaşla kenara 
çekilir, sükiınet ve hayretle ıı-e~me 
sini seyrederlerdi. Bir cuma günü 
Eyübe giderken çar,afına iyice 
sarınmı~ ihtiyar bir kadın otomo
bili görür görmez: 

- Aman Allahım, üstlime i)'İIİk 

•ağlık!.. Bu kafir icadı ~eytan 
aral.ıasını gözüm görmesin. eledi 
"e arkasını döndü idi. 

O devirde otomobile şeytan ara 
bası derlerdi. Şimdiki çocuklar 
yan bile bakmıyorlar. O zaman
lar mahalle aralarında ağır ağır 

gitmek mecburiyetinde kalınca so
kaklarda oynayanlar oyunlarını, 

evinde yemek yiyen çocuklar ye
meklerini bır~kır, sokağa fırlar, 

zam olmayan otomobillerimizin 
motör sesinden ürken hayvanları 
yatıştırmak, arabacıları sustur
mak için akla karayı seçerdik . 

Otomobiller günden güne ço
ğaldı. Bilhassa mütareke senelerin 
den sonra ... Fakat yine seyrise
fer teşiklatı kurulmamıştı. . Şehre
maneti usta başısı motördeıı ve 
mühendisi direksiyondan imtihan 
ederek ehliyet verirlerdi. Bu ehli
yetle beraber altına bir otomobil 
uyduran kendi dairesinden otomo
biline plaka alır, atlı arabaları 
ürkütmemek şartile onların durak 
maahllerinde durabilirdi. 

Gülerek devam etti: • 
- Otomobiller çoğaldıkça atlı 

arabalar azaldı. Vaktile bizi ken
di duraklarına kabul etmiyen ara 
bacılar bugün bizim duraklarımı
za kendiliklerinden gelemiyorlar. 

Kendisine o zamanki kazanç
larla bugünkü kazançlar arasında 
ki farkı sordum. İhtiyar şoför eski 
günleri gözlerinde canlandırarak: 

- Bir zamanlar Sarıyere (35) 
liraya giderdik'. İşlerin en çok ol
duğu yerler kapılardı. Kapı deyin 
ce Edirnekapı, Topkapı, anlama
yınız. Eskiden nezaretlere kapı 
tabir edilirdi. Otomobil bir lüks 

•addedildiğinden herkes binemez
di. Kapılara işin fazla çıkmasının 
sebebi de otomobil müşteri l e
rinin o zamanki paşalar mebuslar 
ve büyük memurlardan olmasıdır. 
Memlektin zenginleri dahi otomo
bile çekinerek !Af olmasından kor 
karak binerlerdi. 

O zaman kazaıııyorduk. Otomo 
billerimizin kırılan parçalarını ls
tanbulda yaptıramazdık. Hariçten 

Bay :\Iehmedin bekar olduğunu 
evvelce öğrenmh;.tim. Evin tenıi?.Ji
ği intizamı karşısında hayret et-

•Bugün saat 11 ve1 de tenzilatlı fiatlarla H alk matineleri , 

memek mümkiin değildiı·- . . -nRl 
- htanbula ilk otomobil ne za- ıEN MUAZZAM FILMLERIN REKO RLARI BİLE KIRILMIŞTIR. 

man geldi? dedim. • 

Hiç dü~ünmede~ cevap vereli: [ BUGÜN 1 P E K Sinemasında 
- Harımaço oglu Jak efendi 

getirtti. Bu olomtıbi l Kadıköy üne, 3 Ahb ç ı 
geldi. Ben de bizzat tecrübelerin- ! ap a vuş ar 
de bulundum. Fakat Sultan Hamit 1 "· 

kullaıııl-ma,ına müsaade etmedi E .., ı • 
Hürriyetin ilanına kadar Kadıkö- g enıyor 
ytıııde kaldı. Bilahare İslanbula 
getirildi. .Bundan sonra Hami din ı ı urkçe sôzlii - Kahkaha tufanı 
çalgıcısı lstırovlo efendi getirtti. J Bugün saat 11 ve 1 de Çok ucuz fiatlarla halk 
Daha sonra Levi efendi getirtti. L / ve talebe matineleri -' 
Bunlar otomobillerinden çok za- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rar gördüler. Kırılan parçaları ol-
madıjh igib tamir edecek ustalar ı 
da yoktu. 

- İlk şoför kimdir? 

- Jak efendinin otomobilile 
gelen italyaıı Aristodur. Sonraları 
l\lı"ıı·dan birkaç ~oför geldi ve 
Tophaneden yetişmeğe başladı . 

Bu Hafta 

SASAY sinemasında 
Senenin en büyük Fransız filmi olan 

YANIK GöNüLLER 
Şaheseri : Uzun zamJnlardanberi 
görmediğimiz umumi teessür ve 
heyecan uyandırmaktadır. 

JEAN GABiN ve MIR.ELLE BALIN 
gibi büyük artistler tarafından yara
tılan bu kuvvetli aşk ve ihtiras 

dramı tekrar tekrar görülecek güzel bir filmdir. 
İlaveten : Büyük önderimiz ATAT Ü R K 'ün DO G U se-

Çok eskir bir otomobilci olan 
bay l\Jahmudun Cağaloğlundaki 
garajına da gittim. Bay Mahmut 
orada idi. Fakat kendisile görüş
mek mümkün olmadı. Garaj kala
balıktı. Ne maksatla geldiğimi 
nasıl anladıklarını bilmiyorum bir 

çok otomobil sahibi etrafı.mı sar
dı. Herkes kendi otomobilini gös
tel'iyor: 

(Sonu 7 nci aayfada ) l 
yahatleri intibaatı filmi ve Münihte Sulh için 4 !erin müla
katı ve FOKS JURNAL Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 

• fiatlar HALK matineleri • 

,----------------·---------·----------------·~o Y o K ATATÜRK'.. O v Seyahatıeri Bugu"n IPEKH~ . 
Lônderimiz • un ogu intıbaatı filmi g1~:;ı-

,. ............................................................. . ' Sinema dünyasın:ıı en p arlak yddızı 

CHARLES BOYER•GRET A GARBO '·& Sinem:ıcıhk tarih inin en güzel {ilmini yarattılar 

~!; KONTES V ~LEVSKA 
Halkımızın ~u m.uazz~~ ~ilmi MELEK ve 1 PEK sinemala~ıod~ ayni ~a-
rahatça gorebılınesı ıçın manda gosterılecektır . 

FİLMiN İLK IRAEŞİ mü-ÇARŞAMBA . MELEK'inemuında verilecek 
nasebetile ö ümüzdeki gecesı. GALA ~'• SAl'lı ERESı 

biletleri şimdiden satılmaktadır. 

Napolyon aergi ıin i !PEK sinemas ı yanındu Servet Piyanho sri şesi c mekanla
rında t etkik ed iniz. 
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Uzak Şark Son Rus-Japon 
Çarpışması T af siliitı 

Ağustosta Mançuko 
Başlıyan Hudud 

Hududunda Bir Japon Hücumile 
Muharebesi Nasıl Olmuştu ? 

Bil' ay evvel Japonlar tarafın
dan Rus topraklarında bulunan 
<Çang - Kn - Feng) in iı::gali üze
rine Aks.ayı şarktaki Ru~ - Japon 
hudut muhafız kıtaları arasında 
büyük mikyasta çarpı.~malar ol
rnuştu. 

Rhnssan gölü sahilleri Rus - Jn
Pon kuvvetleri arasındaki hakiki 
bir meydan muharebesine sahne 
olrnuş \"C bu kanlı boğuşmada tay 
Yareler ve tanklar da dahil olduğu 
halde asri orcluların kullandıkları 
Yeni icat ve ihtiralnrm hemen hep
si kullanılmışb. 

• 1ihayet bu kanlı boğuşma mü
naziiinfih arazinin Rusların elinde 
kalınasile mayna olmuş ve büyük 
bir harp doğurmak istidadını gös
teren hatlLe de yatışmıştı. 

Çangkuf eng dağının uzaktan görünüşü 

Son posta ill' gelmiş olan ecne
bi gazeteleri, Rus - Japon asker
leri çetin bir harple meşgul iken 
nu'i a~kerlerinin cephede bir harp 
gazete ini muntazaman neşrettik
lerini hn b<>r \'eriyorlar ve düşman 
at<' i altında yazılan, dizilen ve 
h, ılan bu gazete hiç şi.iphe yok 
ki harbin heyecanı içinde vakaları 
gunü gününe ve sıcağı sıcağına 

znptetmiştir. 

Aksayı şarkta yalçın bir tepe
ııiıı yamaçları ve biiyük bir göliln 
l>ataklık sahilleri arasında yapı
lan çetin bir hn::-bin bazı meraklı 
\ e he) euınlı safhalarını bu "Siper 
ı:-azetc .. i,, ııin sütunlarında takip 
edelim: 

TANK MUHAREBELERİ 
"Hucum emrini alır a1maz tank 

?ar1 ıııız hemen harekete geçtiler. 
·l.1}101.!ar bu iler1 hareketini şiddet 
1i bir ttJpçu ateşi ile karşıl~dılar. 
l.iıkin diil?man obiUeri tnııklarımı 
za bir te<ıiı· yapamıyorlardı ve on
laı· s:ınki maııc\'l'ada imişler gibi 
ı.ukıinet ve t'mniyetle hareket etli 
~ot !ar 'laozemaya yamaçlarına 

tırmıı 1ı1yorl ardı. 

Tank böliiğii !rnmnndanıııın için 
ele bulunduğu tank diğerlerinin 
bn':'ıııda V" önünde me\ ki almıştı. 
Dü:.-mnnın tank dafii topları da 
ate~lerini bu kumandan tankı üze
rinde teksif etmişlerdi. 

Birden bir dü~man obüsü ku
nuın<laıı ~nnkının l.ıenzin deposuna 
i. abct etti \'e tank ateşler içinde 
kaldı; dm.clu. 

Maamafih diğt•r tanklar durma 
dılar. ilerlemekte devam ettiler. 
Şimcli kumandan tankını, muavini 
Lebec.lefiıı tankı istihlaf etmis ve 
haı·eket zerre kadar tevakkufa 
Uğramam1.,tı. Diişman oblislerinin 
açtığı çukurları geçmek, atlamak 
Lir şey değildi ama ce:ıur ve mahir 
tank kondliktörlerimiz dü:;-manın 

kesif ve miitemerkiz ateşine ehem 
miyet bile vermeden biiyük bir :ıo
ğuk kanlılıkla tanklarını ~evk ve 
idare ediyorlardı. 

Birdenbire benim bulunduğum 
tanka da bir mermi isabet etti. 
Ben ve topçu arkadaşım yaralan
dık . Kondüktörümüz Hasancik der 
h a l muıwenetınıize koşarak yara 
}arımızı • cırdı. Ancak topçu arka
daşın yara"ı benimkinden daha 
ağır ve derin olduğundan kam ta
mamilc durdurmak mümkün olma 

dı. l\1namnfih ben sağlam elimie 
kendisine mermileri uzatıyur<lum, 
o da bunları topa sürerek ateşte 
devam ediyordu. Kondiiklör IIa
sancik de mevkiine geçmiş ve !'an 
ki hiçbir şey olmıımış gibi tank ı 

sevk ve idarede devam ediyordu. 

Bu . ırada tanka ikinci bir isabet 
vaki oldu ve topçu tekrar yaralan
dı, Ha. ancik da vuruldu. Artık va 
zb etimiz müşkiillcşmiı;ıti. 

Bilha sa topçu zabitimiz çok 
ağırLaşmıştı. Tankrn kapısını açıp 

kendisini clışarı çıkarmak müm-

kiin değildi; zira Japon mitralyöz 
ateşi tankı adeta yalıyordu. Bü
tün mermilerimizi ateş ettikten 
sonra tankı berhava etmeğe karar 
verdik. Zira tankın dü~man eline 
geçmesi tehlikesi vardı: 

'fopçu zabitimiz: 

- Japonlara esir olmaktanc:a 
Rus toprağında ölmek isterim! 
eledi ve yav.aşça açtığımız kapı

dan çıkarak kanları aka, aka ve 
süzülerek hatlarımıza iltica etti. 

Bu sırada kapıyı kapamak için 
kolumu uzatmıştım ki bir dü~man 
kurşunu kolumu zımba gibi delip 
geçti. Ayni zamanda üçüncü bir 
isabet tankımızı btisbiitiin harap 
ediyordu. _ .. 

Bu sırada piyade kıtal.ar7mr~ •ye
tişmişler ve düşmanı püskiirtmüş

lerdi. Bu suretle tehlikeli vazife
m izi baiarmış bulunuyorduk .. , 

Son carpışma esnasında J apon ileri kollarındaki 
zabitler l>ir kesif esnasında 

H ARP HILESl 
Diğer bir tank kumandanı da 

ihtisaslarını şiiyle anlatıyor: 

"':rankıınız diken'ı tcl!tr ma -
ni.asmı muvaffakiyetle aşmış ve 
ilk .Japon h.ıttına (15) merte yak
laşmışh. M a kinisit kondüktörü
mi.ız Kisselev tankı biiyük meha
retle idare ediyordu. Topumuzla ı 
mütemadiyen ateş ediyor ve Japon 
ları ve Japon siperleıini nltüst 
ediyordu. 

Nihayet tank uzun bir siper önü ı 
ne vardı. Artık Japon nskerl•'riniıı 
yiizlerini farkc•dıyoı· ve bunların 
bize durup dinlenmeden el bomba 
]arı attıklarını gunlyorduk. 

Sipere arka arkaya üç obiis en
dnht ettik. Diişman a!'keri panik 1ı halinde siperlerin mahfuz yerle
rine ığmdılar. Bu sırada mitral
yözlerimiz ele işe karı~ tı. Yalnız 

.Tnııonlar bir hileye baş vurdular ! 
ve kulenin hareketini takibe ba~Ja
dılnr. Kuleyi ~ağa döndürdüğüm ı 
z.arnan o tarafa isabet eden dü5man 
askeri mnhfuz yere sığmıyor, solu
muzda kalanlar bize bomba fırlatı
yorlardı. Kuleyi sola çevirince sol
dakiler saklnıııyor, sağdakiler bom 
ba rnğclırmaya başlıyordu. Ben işi 
anladım ve kuleyi yavaş yavaş sa
ğa çevirirken soldan dü~man as
kerlerinin bİrt'l' lıirer meydana 
çıktıklarını gördüm. Ben de bir
denbire ve süratle kuleyi sola çe
verip bu ani hareketten şaşırıp kal 
mış olan Japon r.iyadesini kesif 
bir ateş altına aldım. 
Düşman büyük telefat vererek 

kaçışmaya lın:;:ladı. Tank da düş
man sıpcriııi geçmiş bulunuyordu. 
Siperden geçerken şuraya. buraya 
serilmiş pek çok düşman ölüsü 
gönlüm. Kaçanlarııı da Hıhhatli 

mitralyfü: ate:;ıımizd~n pek azı kur 
tulabildi. .Japonların bir harp hi
lesine diğer bir hile mukabele et
miş, diişmanı yıldınnıştık.,, 

TOPÇU F AALIYETt 
Bir Japon batarya;;ı ile iki düş

man böliiğünü imha etmis olan bir 
topçu kumandanı "Siper ~azetesi., 
ııe ihtisaslarını, şöyle kaydeJ:mis-
tir : · 

"Ağustosun O unda l\tantakus
ı:.an ela mevzi almıştık. Tarassut 
mevkiimi iyi intihap etmis oldu

. ğumdan .• Japon topçu. unun 'tabive- 1 

:ıini yakından tetkik ve takip e~lcı 
biliyordum. 

Japon toJ)<,"llimnu ;1<.i . bayır ara~ 
sına sıkışmış mahfu ~ hir noktnva 
yerle~tirmisti. · . . 

• Japon topçıı:su toplarını yiik:-ek 
bir noktaya kadnr çıknrıyor, mev
zi alıyor, üç salvo ateşi yapıyor 
sonra topla1·1 siiratle Ve kol kuv\·e
tile bayıra indiriyordu.,, 

, Rus ku~aııclaııı Olkhavik buma
nPvrayı fnl'kctmiş ve Japonlar top 

larıııa hayvan koşup tamam miir

tefi noktaya çıkmak üzere iken 
kendi toplarına hedefi takip edip; 

- Ateş!.. emrini verdi. 

1 
Rus mermileri büyiik bir sıhhat

le .Japon toplarıııa tam isalıetlel' 

temin ettiler ve infilak den obCis-1 
lf'r ara~mda Qc~·girlerin tonların 

Alman Stüdyolarının Çevirmekte Oldukları Yen~ 
Filmler arasında Emil Y aningsin de Bir Filmi Var 

, 
Berlin, (Hususi) -Alman sine • 

ma stüdyoları yeni sene için fevkala .. 
de hazırlıklar yapmışlar ve birçok 
güzel yeni filmler hazıdnmışlardır. 

Alman film sanayii, bir 7amanlar çok 
ileri idi ve Amerikan film sanayiinin 
en büyük rakibi bulunuy.l')rdu. Sonra 
sesli filmlerin çıkmiıu onun bu mu
vaffakiyetini biraz sarstı. Fumsız ve, 
onu müteakip İngiliz film aanayii Al 
man filmciliğinı geçti. ' 

Geçen senı- Alman filnıciliği yeni 
bir hızla çalışmağa başlRd: 1-lı:kumet 

Alman filmciliğini yeniden Anupa .. 
nın en büyük filmciliği haline getire
bilmek için elinden gelen her ~eyi 

yapmağa başladı. Çok leni~ ve ca• 
zip bir program hazırlanclı . Ve AJ • 
manlar bütün yaz mevsimindcı fevkB 
iade bir sai sarfettikten, çalı~tıktan 

sonrn birçok gÜzel filmler çevirmeğe 
muvaffak oldular. 

Bu kı~ mevsimi Avrupa sinemaldn 
nı istila edecek olan yeni Al:narı film 
}erinden bazılarını okuyucularımıza 

takdir ediyoruz: 
Emil Yannings'in yeni filmi 

Her filmi cihnn\lümul bir mun.f fa 
ki~ et te~kil eden büyük saımıkfı.r E
mil Yannings Tobi3 film mÜe«.ı'it•scsi 

nin sanat komitesi reisli~i vazifesini 
iiurine almış olduğu dakikadanberi 
bnşını knpyncak vakit bulamamak • 
tadır. 

Lfıkin ne de olsa sanat ~şıkı olan 
bu koca snnatkfır lıer ~eyden evvel 
yorulmak bilmiren ve at~lı bir i" 
adamı dn olduğundan sahneleri 
1 lnns Steinhoff tarafından vücuda 
getirilecek büyük ve muHeşeın bir 
film hazırlamaktadır. 

İki kısımdan mürekl:ep elan bu 
muazzam film harbi umunıidt>n ev -

velki ve sonraki Alman havattnı tas

vir edecektir. 

cİnfepno> ismini ta~ıyacak c,lan 
yeni film 1914 yılından önreki ~\]. 

man hülyalarını, harbiumuminin kor 
kunç boğuşmalarını ve iğrenç ihanet 

Yeni doğan bir Alman yıldızi 

dini ve imanım kaybetmemiş olan 
bir millet için nihayet kurtuluş saati
nin hulülüne de fahit olacn~ız. Bu 
yeni filmin 19 39 yılı ikincikanunun 
sonuna doğru hu:ır olacağı ümit edil 

mektedir. 

çen komik haHeri gösterect:k ve se. 

yircileri saatlerce güldürecekmiş ... 
Film ve Moda 

Daha şimdiden her tarafta sonba 
har ve hatta 1939 yılı kışının yeni 
modelleri teşkil edilmeğe başlandı. 

Binaenaleyh a~ağı yukarı bütün dün 
ya kadınları bugünlerde yeni yaptıra 
cnkları manto, kürk ve rop modelleri 
ni aramakla meşgul bulunuyorlar. 

Tobis firması sinema kurdelesinin 
ayni zamanda en mükemmel moda 
propagandacısı olduğundan da göz
önünde bulunduran bazı yeni film .. 
!erinde bu ihtiyacı tatmine çalı';'mı"° 

Mesela cMec.;hul kadın> filminde ba' 
rolü ifa edecek cLida Barova> siyah 
taftadan uzun bir ropla bir bolero
dan mürekkep nefi-. bir akşam tuva
~lti ile beyaz pt"rdede eörünccek -

miş. 

Framız yıldızı Franıava Rezay Berlinde çevirdiği bir filmd" 

I lilde l lildehrand cTal;ıkm kr -
dası günü» filminde gümü~i tilki kür 
künden u:.ıun bir kap, eKara Üstünde 
deliler> filminde de Anny Ondra 
Hint kuzusundan bir mantille ile ko
yu mavi bir kemer ve eldivenlerle 
gözükeceklermiş. Maria Andc•gost 
da çok cici ve pembe tüld~n. !!eni~ 
kolu, çok kloş etekli ve uzun :ıpilke 
brudeli etekli bir balo elbi esini teş. 

hir edecektir. 

}erini, mütarekeden sor.raki para dü. 
~iı~lerini ve bütün bir mil1etin içine 
yuvarlandığı koyu sefaleti ta:n ir ıde 
cektir. 

Emil Yannings bu filmde bir ı.ra
bacı rolünü yapacak ve bu arabacı 
ailesinin çektiği mahrumiyetleri ve ıs 

tırapları seyrederken büti.in .'\ l:nan 
babalarının geçirdikleri uzun ve elim 
dakikaları bize yaşatacakhr. 

Filmin sonunda istikbalinden Ümİ-

numara neferlerinin havaya uçuş

tukları görülcli.i. 

Biraz solll'a ayni kumandan top 

}arını ·bir ırmaktan geçmekte olan 

iki bölük kadar Japon a"kerine 

yerdi. Beş dakika sonra bu iki bö

Hikten sağ biı; tek nefer ve zabit 
kalmamıştı. 

T AYYARELERE GELiNCE ... 

Alelficle bir hudut vaka~mdan 

ziyade bir meydan muharebe.sini 

andıran bu çarpışmalarda Rus tay 

yare!erinin faaliyeti hakkııırla da 

"Siper ga1..cte i.,·şt11üarı y:·7w~r'. 

Kaunova 
l lans Hart! tarafından hazırlan

makta olan Kazanoza filminde ba~

rolü ~irin ve mavi gözlü sanatkar 
Hans Albers ifa edecektir. 

Bu filmde ma~ukanın balkonu al
tındıı bitip tiikenmek bilmiyen !1ere-

nad işitecrk değiliz. Zira bu film bi

ze kadınl!l.rın biraz fa;.ı:laca hoı;ılan -

dıkları bir delikanlının başından ge 

"Birkaç piyade bir yamacın ge
risinde avcıya yatmış bir halde 
emir lıı>kliyorıız .• lııpon !;larapnel-

lel'i korkurıç ıslıklar çalarak başla
rımızııı üzerin<leıı aşıp gidiyor. Ru 
şanıpnelleı çok yüksekte infilak 

t'ttikleriııden yere yatmış bir halde 
hulunıuı piyademizc hiçbir te~ir 

yapamıyor. Birdenbire havada bir 

motör gürültü:ıü işittik. Bizim av
cı tayyıı.releı·imiz :\Iaııçulm lıurlu

dunu geı;memek şartile başlarımız 
üzerinde daireler çizerek dört dö
nii> 01lar. Bazı arkada~lar bu tayya 

{Son~ 7 ne: sayfada) 

HOLANTSE BANK 
üNI N. V. 

J\·1eLkıir Bankanın Unıtı-rıi l lcvr.ti 
bu ayın 19 ncu gıınu 1\\1S ff".H.
DAMd1t toplanacailı hah~r alınmış· 
tır. Geçen sene. Bankanın şııbderi 
bulunduğu birçok memlekeılerJe 

- bilhassa Felemenk ve Garbi Hi;;: 
distanln Arjantin ve \ "tme.".~· ( iJ:ı-

da - faiz nisbetinin tencu::ı etırıc.-k: • 
te devam etmesine rağmen Baııku. 
nın hu yıl istihsal ettiği kar L·ıwlan 
ev,•elki muamelat devn•!ındt' v .r•· 

lan neti(·enin hemen de nynırlır Bu 
mt'mnuniyet bahş nf'!tİce iııe, miinu"e· 

batın daima inki,:.İ etn1•ş olmasın
dan ileri gelmiştir. 

Bilanço yt'k\ınu geçen 11enl' Bıi~n· 
ço•tınu 5.000.000 Floı-inle gr.~mi' 
,.e 78.000.000 Floıine bılıic olın•:ş 
tur. Du inki~nf nazarı itibaıe niına. 

rakBankanın Umum Dirc•ktiirl~gü gc 
çen Sl'ne gihi bu sene ,•Je yü:ı:d~ 6 
nisbetinde temettü tev .tı ~dılml!!"İni 
teklif edecektir. 
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Birdenbire yine aklıma gelerek, 
.. Nevzad., ın paraya dair söylediği 

sözleri hatırlıyor, Cemal ağabeyi 
bilmesine ve ona para verildiğini 

Ya:ı:an : 

Daniş Remzi Koruk 
_ Bugün iyisiniz artık Seniha l 

hanım!. değil mi? t 
Diye sordu. Hiçbir itiraz ve ih

tirazd.a bulunmadım, ellerimi elle 

Güzel Bir Plan 
işitmesine canım sıkılıyordu. S~nı·a Tefrika No: 9 rine bıraktım. 
an,ıemin .. para hususunda hızı bu IV'MN'l'Y''W"IV-l'fV'.v.v,, ,,,,,,,,. v.vl'Y'."VV"N' ........... 'Y\'WVI - Evet doktor bey! dedim. Bu 

1 kadar sıkma,ına şaşıyor .. Babamın- · • ·· .ruv.'" giin çok iyiyim. 

Ka•ahaya giden yolda Ca 'ıid 
Sevincin otomobili birdenbire dur 

du. Makinede herhalde bir arıza 
çıkmıştı. Cahid arabasından ine
rek ınotörii gözden geçirdi; fakat 

arızanın neden ileri geldiğini bir 
türlü kestir~medi. Makinede hiç 
biı· şey yoktu; ve yol boyunca nıun 
tazam bir şekilde işlemi7ti. 

Plan, köşkün dehlizlerinde gö

mül'1 büyük bir kasanın yerini ı;ös 

teriyorclu. Bu kasayı preı:sin bü

yük babası gönımütşü. Anlaşılan 

prens kasan tekrar çıkaramadan 

ölmüş gitmi~ ve kasa olcltığu yer
de gömülü kalmıştı. 

eline gelerek bkeletiıı yanı başın 
da duran kazmayı aldı; toprağı 

lıiraz kazı.Ka kasanın iLitiı gör:i 
nüyordu. Hemen toprağı, ka,anııı 

üzerine yeniden örterek ) ııkarı 
çıktı.. 

~ağlığında, o zavallıdan alıp alıp ölgün bir ışık veren küçücük idare- Fakat aklıma nereden gelmi~ti 
bize verdiği avuç doluRu paraları nin öncülüğü ile yürüyorum. bilm2m ! .. Bu alicenap adama han 
ve o günleri düşündükçe kendi ken İ~te tam bu anda; evin büyük gı kanaat ve inanışla: 
dime soruyordum: Mkak kapısıııa ait içerlek büyük _ Doktor be.v !. 

- Acaba o anne, bugünkü an- kemerin içinden hir 'ada aki~leni- D · · • L-k· doktordan 
en1ı~tım. .. a ·ın 

neden başka mıydı? .. O baş:.a bir yor ve bu se~ bütün taşlığı, bütün ba.,ka ne olalıilirdi.. Ne olabilece-
ruh, başka bir his, başka bir ka • bo<lukları me~um kahkahasının a- ğini hir türFi anlayıp ke><tiremi-
dın mıydı?.. ıkisleriyle çınlatıyor. yordum ki. Ol•a 

0
1,a dok lor olur-

Renim bu sôzler;me çınardan, Kah kah kah kah... du işte. Bu:-.un içi~ hitabımla tam 
caddedeki o büyük, ulu çınardan Kendi kendimi ~aşırıyor. kı>ndi- bir ·,~bet• e bul mdu(iuma kani 
ce,·ap ,·eriyor bir ses: mi kendim tutamworum. Asabımı olarak müsterih oldum Fa.kat o 

Iluhhuu ı ... Huuuu !....... saran bir titreyiş ,.e ba~ımı yaka•ı 
Tı.l'•yorum Fakat içimde: bir unınıa ... Ben 1 iğimde biribiriııı• 
- Hayır'·· Hayır!... karış yor. Üş1v0r, titriyor, ~·anıyor, 
Diye l'ayk ran b r Hlad se3İ ve tekrar ü~üyorum. İleri doğru 

\'ar •• O k u; o me~ıım baykuşu i- uzanan eliM na.<ıl oluyor lıılmem? .. 
şitmemek i~in kulaklarımı tıka. • Tuttuğum idare birdenbire mermer 
nıamı ıstyuru~. Ama neye ya - !er üzerinde lıırçııı bır ses çıkararak 
raı·! . En tıkalı kulaklara bile gi- par~alaıııyor.. Hemen oraya, arne
ren o meşuın se~. benim kafan11n min kapısı önüne yıkılıyorum. 

.çine ilk rıglığını preçinlenıişti Kafamın çok genişliyeıı ve ge-
bir kere. Şimdi mütemadiyen evlat nişliye genişli;·e biltürı Jııielerini kay 
lık duygularıma kahkahalarla ce- beden boşluklarında yine me.,tını 
vap Yererek eğleniyor .. Beni git • bir •e~ kahk >halarla çınlıyor. 
tikçe artan bir tahammülsüzlükle Kah kah kah kah ... 
clelirtiyordu. Kulaklarımda hep... Ye Mnra her şey .. Her şey sili-
H~p o bitmez. tükenmez kahka • niyor .. Her şeyi unutuyorum. 
balar var Hem öyle kuv\•etli, ö;·le 
ş.ddetli ki.. Hemen pencerenin ö-

tünde bağınyor kadar yakın. 
Odadan çıknıağa can atar gibi 

\·atağımdan dar fırladım. Dışar -
daki küçücük idareyi alarak çıp • 
lak avaklarımla hızlı hızlı aşağıya 
iııdım. Üşüyor, titriyor, yanıyor, 
>nnra yine titriyordum. Böylece an 
nemin odaoına kadar geldim. İçe • 
!'İden bir erkek se.<i geliyordu. 0-
ra·ıkta cluralaclını. Kapının aralık 

!arından s;zan kuvvetli ışık beni bü 
hln bütün kendime getirdi. Ve o
lıdan geien tatlı bir kadın ;;e
si. .. Gayet i~veli, gayet o~·nak ,.e 
nağmeli bir tonla: 

- Cemal yetişir ... Yeti~ir Ce
mal.. Arlık ırit... Sabah pek ya -
kın ... 

Diyor, henüz bitmediği hi,Rini 
ve··~n ... ''e devamı beklenen bu 
sözler ... Bu kırık dökiik cümleler .. 
Devam edemiyor, ayni kadın •esi 

tatlı bir haz ile inliyordu sonra .. 
Ve i ·te o zaman her şey kor

kunç bir karaıı:ık içinden sıyrılıyor 
artık. Beynimin içinde acı bir ha
kikat ate~i yanıyor ... 

Ve ben tlönüı·orum. Kimseye 
ha'1er vermeden otlama çıkıp yata
cağım. Fakat her tarafım titriyor. 

iV 
N& kadar yatmıştım? Bu buh

ran; bu bitabi; bu kendimden ge
çiş na'1! bir humma ile ,.e kaç gün 
devam etmişti? Hiç bilmiyorum. 
Yalnız uzun günlerin araı;ında 
gözlerimi ~öyle bir açıp etrafıma 

baktıkça .. Yalnız kırk beş elli ya~la
rında, miitebe."im bir çehre ile 
mavi ı~ıklı gözler gördüm. Kimdi, 
neydi, her zaman baş ucumda ne 
bekliyordu? 

Hasta halim, hummalı kafamla 
bunu düşünmeye \'akit bulamadan 
tekrar dalıp gidiyordum. 

Bir sabah kendimde olgunca bir 
sıhhat, yerine gelmiş genç bir 
kuvvet bularak uyandım. Ayni 
çehre, a.nıi gözler, ayni tebP"üm 
yine kar~ımda idi. 

Beni incitmekten, hırpalamak
tan korkuyormuş gibi çok nazlı ve 
nazik hare.ketlerle uzandı, elimi 
tuttu. Sonra çok sefkatli bir Re$
le: 

.. . . ,, . - -, ~ . 

~"a~lı hl'~ : 

- Haıı nı kızını!. dedi. Ben 
doktor degil.. Sade sizin bakıcı
nızım. Yani siz n anlayacağınız .. 
Rir hasla hakıcı.. Doktorunuz 
yarım saat >Olll'a ırnlecek. Her za
man bu vakitte gelir. 

Şa~ırdım. Ann hiçbir ~ey sora
madım. Btı ya~ta. bu tanr ve meş 1 

rcpte bir erkek: Ha<ta bakıcı olıırl 
muydu .. Olabilir miydi?. Benim 
bildiğim ha, ta bakıcılık.. Genç 1 

genç, taze taze kızların ve kadın-1 
!arın yakı~ığı olan; onlara yakı-

şık alan bir mP<lekti. Bir türlü 
anlayamıyor .. Şaşkın ve utangaç 

1 
bir halde yüzüne bakıyordum. O' 
da; benim hayretimi, ~aşkın lığımı 
anladı: 

- İ•ter misiniz .. Annenizi ça-
ğırayım? 

- Siz bilirsiniz .. dedim. 
Kalktı.. Oda kapısına doğru yü

rüdü. O zaman bütün heyeti ile 

gördüğüm bu adamı gitt.ikçe ar. 
tan bir hayretle seyrettim. Hiç .. 
Ama hiç bildiğim, tanıdığım bir 
şahsiret değildi. 

Bü)·ücek lıa~ı. ablak 
şişman. göbekli vücudu 
aC:am da kimdi?. 

çehre•i; 
ile.. Bu 

Ba.,ıııın ortası açık.. Kun.ral 
saçlı, mavi gözlü; saçına ve bıyık 
!arına aklar düşmüş .. Temiz giyim 
li, ellilik bir bey .. Bu bir hasta 
bakıcı olamazdı.. Değildi.. Bu mut 
lak .. Bir banıdık. Fakat kim? J 

Daima güliıyor, daima şefkat ve 
mülayemet gösteriyor .. Tatlı ba
kışlı hürmete liı\·ik bir zat işle. 

(Sonu var) 

• . : ; ,, - •• '.J • - • ' . ; . - ·-

Büyiik bir humma ile yanıyor, tutu 
suyor. sonra titriyorum ... Çıplak a
yaklarını .. l\Iermer taşlık üzerinde
ki buz gibi soğuğu çekmek istedik
çe ... Yüreğimden inen ve fı~kıı·an 
ate~ bütüıı Yücudümü yakıyor ..• 
Hem tıtriyor, hem yanıyorum ... Tit-

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
rek elim ileride.. .Merdivenlere 

Kuyu ba.~ına varan Mu;tafaya 
öıek de\ eciler, kendisine kırbaç 
kaldıran bu efendinin kim olduğu
nu ı;ordukları zaman lllu•tafa: 

- )fekke Emidmizin teyzeza
des'dir. dedi. 

Dev"leri su içtikten sonra, çö
lün bu iki çocuğu oratlan uzakla
ırlarken rehberi Lavreııs Tesfas'a 

•ordu: 

fle• yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

bası tekrar alıncaya kadar aylar
ca onda kaldı. ;\!edine muharebe<i 
nin başlangıcında efend nıiz Emir 
Faysalla birlikte ve Ateibaların 
•lıaşında idi. .. 

Bu izahat çöl kanunlarını da
ha vuzuhla Lanen~e ögretti. 

Nihayet Hanıraya vasıl oldu. ·-~----

Yazan : LEON BOUSSARD 

Otomobilinini durduğu ~·ere ya
kın bir kır lokanta<;ının ·bulunduğu 
1111 görünce. Cahid Sevinç oraya 
doğru yünıdli. Lokantada hiç kim 
se yoktu. Oturup karnını güzelce 
doyurm~ıj-a başladı. 

- Hem yemek yiyor ve hem de 
etrafı seyerdiyordu. Rir aralık kar 
şı taraflarda gözüne büy "k bir 
köşk ilişti. 

Yemeı(ini bitirnıi~ti. Yemrl<'en 
sonra biiyiik h:r gayret •arfedcrek 

güçliikle nıotörü i~letelıildi. Fak:tt 
daha heniiz yola çıkmıştı ki bu 

sefer araba o büyük kö.ıkün ya
nında 'top etti. Cahid, ~·ine indi 
ve gidip kö~kün kapıeı~:ndan yar 
dım istemeyi düşüııdii. Kapıya 
geldi ve kapıcı kulübe<ine vura
rak •ordu: 

- Hey, bana bak, otomobilim 
biraz bozuldu. Acaba buralarda 
bir makinist filan bıılabilir mi
yim? 

Kapıcı odasından çıkarak ce • 
vap verdi: 

- Zannetmiyorum, bayım! Za
ten ortalık karardı. Eğer arzu 

ederseniz bu gece burada misafir 
kalırsınız .. Bu ka~abaya erkenden 

bir adam gönderir; iyi bir maki • 
nist buldururum. 

- Bu köşk kimin? 
- Burası bir prensin malıdır. 

Fakat prens burada oturmuyor; 
şimdilik de köşke ben bakıyorum. 

Cahid Sevinç planı alıp ciir.daııı 

na yerleştirdikten sonn• tekrar 
yalağa girerek uyudu. 

Sabahleyin ilk i~i hpıcırı gör
mek oldu. Onunla biraz konu,;tuk 
tan sonra birden: 

- B""yle eski \"e tenra yerlerde 

oturma<ını ne kadar cnk se,·erim. 
dedi. Acaba sahilıi bu kbşkii sa-
tar n1ı dPrsln '! 

Kaıııcı eakin lıir tavırla: 

- ! lerspniz bir defa snrarını, 
diye cc\'ap \·erdi. Burasını se\'cl:. 

ğini zannetıniyorıım. IIen1 hug-iiıı· 

!erde pra;va da ihtiyacı \·ar. Belki 
salar. 

- Kara \·erir <ler:-:in? 

- Şiiyle hoyle altı yedi bin li-
raya verir .. 

- Çok .. Ancak beş bin lira 
eder bura<ı.. 

- Bilmem; kendisi le anla~ını
nız; ben bugün gider onu da go-
rürüın .. 

* Cahid Sevinç, kö.,kte yalmz ka-
lınca cüzdanından plitnı çıkardı. 
Elinde l:imba bodruma indi. Yü-
rürken yerler gıcırdıyor ve bo~ ko
ridorlarda korkunç sesler ak;edi-
yordu. 

Nihayet plıinda gösterilen deh-
!izlere girdi. İşte buradaki iske-
Jet.. Birden vücudunu soğuk bir 
ter kapladı. Fakat çabucak ken-

Cahid Sevinç, kapıcının göster
diği odaya girdi. Bu odanın mobil
yesi eskimiş ve tozlanmıştı. Eşya- ı 

nın çoktan kullanılmadığı 'belli idi. 
Bir köşede de büyücek bir kütüp 
hane duruyordu. 

Sivas Halkevinin 

Yorgun olduğu ıçın Cahid he
men soyunarak yatağa girdl. Fa

kat birkaç saat sonra büyük bir 

gürültü onu uykusundan uyandır

dı. Kalkıp lambayı yaktı; ve etra
fı dinledi. Zemine göz atınca gü . 
rültünün sebebini anladı. 

Raftan bir kitap düşmüştü. Eği. 
lip tozlu kitabı aldı; bu resimli 

bir kitaptı. Sayfaları karıştırırken 

birden zamkla birbirine yapıştırıl 
mış iki yaprak dikkatini çekti. 

Kpıcıyı dört gözle bekliyord!l. 
Kar~ısına çıkan bu tesadüften -ıon 

suz derecede memnun olmustu. 
Hele, kii;kün sahibi burasıııı 'at
mağa razı olursa sevinc"ne pa~«ı~ı 
kalmayacaktı. 

..\ k~ama doğru 

Efcııdi<imn ku.>kü 
kapıcı dondü. 
sa'-n~11 ... ız ı 

gii<terd gin· haber \eni. . ..\ltı b· ı 

lira btı:urdu . 

Il..ı köh ... e ve mcı.. 1_ık k) ke sa · 

hıp 0°.Jr o'n1az Cuhi<~ ~!"'\ rı ka · 

ıııcı; ,, )'Jl Yerdi. H ~n u • 
dehlize ımli. 

J\a~u ııın )~ana'la j(01İ ce b· ~ Lİ~\'. 

bir h<')"ecan he- tara•ı ıı kıqı amı~ 

tı. Bu muar.zanı seı-Yet ~·n11l oru.ı 

ol.ıcaktı. Hu büyük .. er\·et ıı y..;t ııı 

d.ı. verrliği altı I; ıı !.ra lı ç .ıyı
lırdı. 

Ka>ayı güçlükle yer nden '.ımıl
clatabildi. Kaprıgı açmak için de 
epey uğra~tı. Fakat kapak ııçıl.r 

ac;ılmaz ('ahıd Seviııclıı, g-i)/. .:>ri 
yerınden fırlayacak gibi oldu. içi 

tamtakırdı. Bu vaziyet ua;ını dun
diircHı. Az daha olduğu yere \·ın 
lacaktı. 

* Bir müddet soıırn Cahid Sedııç 
kendine oynanan oyunu "ı !adı. O 
ton1obilinın sebep~iz yere arızayı 
uğmmasıııdaki hikmeti anladı. 

Fakat Cahid, akıllı bir adam ol· 
duğu için ba~ına gelen bu hadi;e. 
yi hiç kim•eye anlatmamıştı. 

Hik.iyeci 

sünnet düğünü 
~, 

fi' 
il 

Birbirine yapışık olan bu iki 
sayfayı usulcacık ayırdı. Ara yer
lerinde sarı bir kağıt duruyordu. 

Merakla kağıdı alıp ışığa tuttu. 

Sarı kağıdın üstünde bir pliin ve 
bir takım yazılar vardı. 

Sıvas (Hususi) - Haliccvi sosyal yardım kolu tarafından 120 
çocuk sünnet ettirilerek kendilerine fındık, üzüm, entari ve 

mektep çağında bulunanlarına da maktep levazımatı gibi 
muhtelif hediyeler verilmiştir, 

Tefrika No: 9 

Son yorgunluklar Emir Fa;·,a
lın cesuetiııi epeyce kırmıştı. 
Lavrens, ilk temasile Arap isya
nının şefi olacağını anladığı Enıl
rin ileri gelen adamlarıııdıın bir
kaçı ile görüştüğü vakit bunların 
İngiliz - Fran,ız yardım ve mua-

venetinden pek memnun kalmadık. 
!arım hissetti. 

La nens Amiral Ven is ile lıır
likte Bahriahnıeri geçerek Port 
Siidana çıkıyor ora ela J oys ve Da
veııfo:d i~ıninde Rnbege dcı(ru 
yo!l,ın:ın iki İngiliz ile kr.ı·,<ılaşıror 
ondan sonra Hartunıa geçerek ora 
da ~!ısır fevkalade konıi•ert tayin 
edilen Sir Reginuld Vı gayt ile 
müzakereden •onra Kahıre) c 'arı 
yor. - Kuyudan develerine su içi

ren bu .ki adamı gördlinüz mJ? 
- E,·et, Şerif ile u~ağı. 

- Ev~t, ama, bu Şerif Alı İbni 
Hü•evin II'lrlhıg ile halazade,; Şe
rif M "li< ve her ikısi de Har:t lca
bile«inin em.rlerl ve M a•ruhlıırın 
baş dil•manlarıdır. Şayet tan lır
larsa belki kuyudan su alanı.azlar 
d.ye korktular da efendi ve uşak 
rol.ı oynadılar ve )!ekkeden gel
tliklerinl söylediler. Dikkat e•ti
niz mi, Alı kırbaçla vururken 
l\Iuhsinın bir uşağı yakışmayan 
hidclqtJni... Bu Ali vallah şeyt<ının 
:..V . .ı.eaı<·ıı.iır hani. 

Derhal, onu ııiında beyaz bnrhoz 
başında etrafı sırma bir şerit ile 
~ıkılmış kefiye bulunan Emir Fay
oalı ydrıııa götürdüler. Munı:ı
ile> h, uzun bır müddet eli hançe-

rinin kabze iı de Lane,i g'izclen 
geçirdıkten sonra: 

- Bu. \'adi l5a•ra mıııtaı<ası 
hakkındıı ne dfi~ünOyor,uruz? eli· 
ye sord.ı. 

Lanen> pek beğeniyor. Rütiin 
aşıre•leri ayaklandırarak bir &ra
ya toplayıp mukaddes harbi yap
tıruoileceği ve m·ızafferane ~am 
üzeri, Yürtyebilecekleri ada'l!ı 
bulmu .u artık Lavreıı .. 

Halbuki, Osmanlıların elinde, 
llic:ıZtla demir)·olu imtıdadınca 
yerh-ştirdikleri iki bin beş yüz a

dam, ~lediııede on bin, ,-e Cidede 
on iki bin efra vaı-. 

Genç İngiliz istihbarat zabiti, 
Arap efradı askeriye3inin haleti 
ruhiye ve vaziJ etlerini tetkik bu-

]Jnd,ıkları arazi ve civarıııı epey
ce ve inceden inceye muayeneden 
sonra evvela Yam bo So'lra da Ci
deye döndü. 

Hiç tereıldüt etmek :zin e,.,.. la 
ş.fahen sonra da. bir rnporh t h
riren General Kl.ıyton.ı a~.ıgıd ı ki 
husu .ı ın t.ı•b k sa' asına kon na
sını tav iye ediyor: 

Henüz on blı ya.şında ike:ı ba
ba ocaiıııı t.rkederek hacıların 
~·olunu kesip ıııallarını yaJrma e
den amcaaıııın Yanına kaçtı da ba-

- İyi bir mıntaka. Fakat Şam
dan pek uzak .. 

Anlaşmışlardı. 

Bu cevap üzerine Faysal gülüm 
siyerek: 

- Hay Allah sizden razı olsun, 
Osmanlıları bulmak için bu kadar 
uzakl~ra ıritmeğe hacet yQk de~il 
mi? 

Bu ukit tavırlı ve sözlü iri ya
pılı ve yüzünün hatları, arslan 
)'Üreldi R~ara benz!yen Emtri, 

Emir Fay8alın birinci zabitlerin 
den ve Oı; ııanlı ordusunun eski 
askeri •riııdeıı lllevliıd Elmuhlis 
''az ;eti I .n-rense izah etti; 

I!.çbir "uretle mücehhez 
deg•lız. Arpa, un, pirinç, top tü
fek ,.e barut, mitralyöz, dağ top
ları, teknisyen ve istihbaratımız 

mefkut değil fakat hiç yok. Eli
mizde olanlar, yirmi senelik Krup 
eiitemi döl't toptan ibaret bir &aJı. 
ra ba tacyaaı ile, iki üç tane Hıık
Sİlll mitralyözlerinden ibarettir. 
. ·- - .. 

Emir Faysalın da Yamboda ye

di bin, Emir Abdullahın Mekke ci

varıııda dört bin, Emir Alinin de 
Rabeg etrafında yalnız beş bin 

efradı vardır. Görüyorsunuz ya 
aradaki fark kıyas kabul etmiye
cek kadar bariz. 

Şimdi sıra münakaşanın değil, 
harp edip düşmanı öldürmek, ke
aip biçmenindir. Bana. Şnaydar 

aiatemi bir dai bataryaaı va mit

ralyöz veriniz. O vakit boş lilkır
dı etmediğimizi anlarsıııız.,, 

Lavrensin müslümanların mu
kaddes addettikleri .Mekkede bu
lunan, Emir Hü.,eyini ziyareti 

1916 senesi son !}aJıarındadır \'e 

ihtida etmeksizin bu şehre giren 
ve Uaceri Esvede yakla;abilen ye
gane A nupa lıdır. 

Fakat Lavrens gerek Emir Hü
seyine ve gerekse kendi benliğine 
karşı duyduğu hürmet hialeri do
layısile hiç kimseye hata en ya
kın dostlarıııa bile bu ziyareti söy 
lemvmi~ bahsetmemiştir. 

R"r taraft"n, cephane o~~ k 
•ilahlar ve nı al'irıı z.ı itler gıin
cler:ııek •ııreı.ile ,ı rap iRyanını 

ıılevlenrrrip hüyütnıcı;e u ra, "ak; 
dığer tarafta,ı, tahkim m.ık ad le 

mevcudiyetleri yerli'erin bil 'ıi1-
Uin şüpheler•ni arttırabil •cek olan 
İngıliz a.;ker!erini Hicaza gönder
mekten katı ~urette kaçınmn k. 

Bu tavsiyeler ilk önce ~ay.ını kı<
bul görülmedi v& Sir Reginald ''in
gayt ınernl!yeti üzerine alarak 

Rabege yardımcı kuvvet gönder-

di. (Sonu var) 
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• H A LILİ 
Bay Celal: 
Siz de ruhunuzun tahlilini, ha

.Yatınız, ve te biatimz hakkında 

nıufnssal rnıı.1umııt iı:tc .. rrulİZ hmi
nizi, doğduğunuz tarihi, ı:iiiıü ve 
nıünıkünr.e aaatini yazarak ga~e
lerniL:e "ruh tahlili,, rumuzuna bir 
nıektup yazarak müı ac al edin. 
Mufass l ve lıueuıi cevap jçlıl 6 
ku.,,.tluk pul ili.ve edilmelidir. 

i'umuza da cevap verilebilir. 

'l'db'ı mizacıııız gü~eidir. Küçük 
~·a., ta iken ha dit ve gurüllucü im· -

siniz, sizde his_<:?iyat, ::;efkat pek n.a
dirdir. Oldukça melanet sahibi i
niz, bünyeniz kavidir. Hoş rueş
ı·ep ve hayri snver iniz. Açık yü
l"('kli olmakla beraber Azim ve me
rnmınızda ebat edersiniz. Yalnız 1 
bazan bu sebatın!?.l inat şeline 

dokersiniz. Bazı kimseleri ifrat de
recede sever iniz. Fakat dikkat e
diniz, lüzumundan fazla olmasın. 
Çiiııku kendinizi kapbrmak tehli
kesine maruz kalmak ihtimali var~ 
dır. Yaradılış itibariyle her şeyi öğ-
renmek i tcr<ıiniz ve herkese karşı 

tıazik görünmek için iltüat eders.i
niz. Çnlışmnğı çok sevdiğiniz için 
eğlencelere bile bunu tereih edersi

"Y.i.Nl SABAH 

Askeri 
A letiz 

is el erin 
bayramı 

Uzak ark o us .. apon 
Tafs·ıatı Çarpışması 

(Başlara/ ı 4 cü sayfada) 
1500 METRE: (Brışl rafı 5 inci sayfada) 

f K 1 1. 4 4- 6 reıerı cliJşmau tayyaresi zannedi-1 - Muzaf er ( u e ı) . f, • 
2 _ Rahmı (Maltepe) 4,4ti , 3 - yorlar \ e baslarıııdaki Ç<'lik migfer 
Reşit (Deniz) 4,48,9 4 -- Necmi lede en~eleJ·ini örtüyorlar. 
(Deniz). 5 _Murat (Maltepe). Bu sırada l>ombarrlırr.an tay -

4xıoo Bayrak y nşı: yarelerinden mürekkep bir filotil-
1 - Deniz Iiseııı (Meh•r.c·, Halit. lıımlZ d, hm ad .. ~tik elmiş bulu

Bi.ılı:-nd, Merih) 3048,4. 1. --- Kı leli ııuyor. Her taraftan: 
(Burhan, Abbas, Ali, Muzaffeı) - Bumbacılarımız geliyorlar! 
3,54,07, 3 _ Buısa, 4 _ Maltepe. Bombacılarımız gelirorlar!.. . es-

Disk Atma: leri )•ükscliyor. 

l H · (K ı 1·) 30 ., - 2 Birdenir<' önümüzde dört be~.· ki-- . ayrı u e ı . , . J. -

ıecmi (Deniz) 30, 16, '\ -- H,•lend lometre mc<ıafede imsiyah ve yiik-
(Deniz) 29, 70, 4 - S:t!ın:• ııtin sek duman siitunl.arı fışkırıyor ve 
(Bursa) 28.95, 5 - S!llıh ~'.\1a1te- bu dumanlar arasında düşmanm 
pe) 27,87, 6 - lHet (D:-nıı~ :td'l top parçalarının korkunç birer en-

Tek Adım: kaz halinde ha\ aya fıl"!adıkları1 
1 - Halit (Deniz) 6,45, !. - farkolunuyor. Demek ki bombar

Ali (Kuleli) 6, 17. 3 - Rf!şit (~·1al dımaıı tayyareh'rimiz işe •başla
tepe) 6.12. 4 - Abbn'I (K·ıldı) mı~lardır. 
6,6,5, 5 _ Necati (Mnlt,.pc-). 6,5. Kulakları sağır eden infılfik ses-

1 

6 - Mehmet (Deniz) 5 89. lerj ayağımız altmdaki toprakla-
Müsaba~alara bugün 11rat d'lkuz.. rısarsıyor, civar tepeleri inim 

yez birer pamuk kümesi halinde 
gürunen duı.man mermilerini sa
yı) oruz; .Japonlar yirmiden fazla 
gu!le attılar ama bunlardan hiçbi
ri<ıi tayyaı·<'leı·imize isabet &tmedi. 

Şimd· civardaki tepeler daha 
fazla i ıildiyor, topraklar daha 
fazla sar:.ılıyor. Zira bombardı

man tnyyarelı>rimiz yeniden bom
ba yağdırmaya başlndılnr. Önü
müzdeki butun saha duma:ı içinde 
kaldı \ e bu duman içinde havaya 
fıskıran enkaz korkunç bir man
zara te>;kil ediyor. 

Dfü:;man topçusu artık susmuş

tur. Bunu da uzerimizde p.atl:ıyan 
Japo11 şnrnpııellerirıin seyrekleş

me inden ve sonra bü biltün kesil-
mesinden· nnlıyoruz. Tarassut mev 
:ldinde ta~) arelerimizin ateşini ta
kip eden bir topçu mülilzimi: 

- Diişmnn hatlarında, diyor, 
sağlam bir nokta bile kalmadı ar
tık.. da ayni sladda devam ""di!erc-ktir. inim inletiyor. 

Dünkü müsabakalnrda bil~as. a sürat Birinci bombardıman tayyare Ağır bombardıman tayyareleri
ve tek adımda me ... sirr.m en g;izel fılomuz a\ dete baslarken bir ikin miz a\ det ediyorlar ama avcı tay
dereceleri yapılmıştır. Ger.ı;leri :r~ti~ cisinin, sonra bir üçüncüsüniin yareleriıniz hnrp sahasının üzerin
tiren muallimleri faal bir sr-rocu o!an ufukta bdirdiğiııi görüyoruz. J n- de daireler çizmekte devam eyli
Bay Hüsamettin, Zeki. lh~n. Lemi ponların tayyare dafii topları da yorlar. Japon tayyareleri, nedense 
yi tebrik ederiz. boş durmuyorlar, tayyarelerimize meydana çıkmadılar. Avcı tayya

HaUl N. Er.tüz karşı şiddetli bir at.eş açarak onla- releri de boş durmak isternedikle-

Kayseri Bel diye 

Kayseri vali ve parti başknnı Adil Bayman sandığa rey atarken 

Kayseri, IJ (Hu u i) - Beledi
ye seçimine halk çok büyük bir ;a-

laka gostermektedir. Azalıklar i
çin; otuz bir tane a il otuz bir ta

ne de yedek namzrd gösterilmi.5-

tir. Bütiırı yurdda:;ılar Partinin gös 
terdiği bu namzedlerc ı·eylerini 

vermektedir. Bu de\ rede seçiciler 

reylerini i timal hususunda çok 
büyük bir 'kolaylık görmi.işlerdir .. 

İntihap encümeni halkın reyini 
kolayca verebilme i için her seçi
cinin intihap defterind&ki ıra nu
marasını hU\ iyet ve jkametgAhı

nı go terir fışler tanzim ve ~1erke
sin ikametgfihına kadar te\ zi ettir 
mistir. Bu ficıler saye~inde herkes 
intihap de!terincleki isim ve adre. 
sini biıyiik bir kola~·lıkln bulmak. 
ta imza mı atıp reyinı sandığa koy 
maktadır. 

niz. Barutgücü ıahasında rı geri çevirmcğe uğraşıyorlar. Ja- rinden bir-er, birer zemine yakla-
SiLin en ziyade istidadınız, Sa- Barut~cü saha~nda bugün yap~ pon ~ern1ilerinin havada, tayya- şıp düşman ~perlerinin sUratli bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lınyidir. Buna teşebbüs ederseniz lacak spor temasları: ' relerimizin etrafında infilak ettik mitralyöz ateşlerile suluyorlar.. DOGUM 
nıuvaffakıyetiniz muhakkaktır. Saııt 9,30 da Yıldızspor takımı ile ledni 'azıhan görüyoruz. Lakin Artık Japon mukavemeti kırıl- ~ 8 Muharrir arkadnşlanmızdan B. 

Ticaret size katiyen gelmez. Bakırköy Rum atletleri anısında at- dii man atC'Şİ hiç de müessir değil. mıştır. Zira <liişmanın intiz.amdan Ahmet İhsanın bir oğlu dunya) a 
Çünkü muvaffak olamazsınız. letizm müsabnkalnn. Mermiler çok yüks•~cte ve hedefle-' mahrum bir halde her cihete kaçış GÜMRÜKLER gelmiş ve kendi in" Yavuz ismi ve-

Ayııi zamanda paraya chemmi- j Saat 1 o da Bakırköy Hır., takımı rin sağında infiiak ediyorlar. Be-l tıklarım haber alıyoruz.,, Umum müdürü t tkiklere rilmiştir. Dayan \ e Bay Ahmet İh· 
Yet vermez i~z. ~ze tav~yem: ile ~o~por ara~nda f~~~ ma~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d d" sanı ~brik ede~ küçbk Yavuza U· 

Zevk ve . afnya fazla meyletmeyin. saat 14 te Şehremini B takımı ile Ba evam e ıyor .k zun \ e mesut ömürler dileriz. 
} :r •• ı· d - ·1 · · 1 Edirne ve L'zunköprü gümriı ·-
ıenuz ev ı egı enız sıze ev en- rutgücü B takımı. sııat 16 dn ~~lıre-nıeg-,· ta · d · ç · k"" 

1
. !erinde tetkik. t yapmakta olan Yenı" Neşrı"yat . 

\' ıye ~ erım. un u ev 1- mini Halkevi takımı ile 13arutı;ürü lik h t d b ht" l ks gümrukler umum müdürü ~ah- . ~ 
aya ınız a a ıyar o aca ı- A takımı arasında futbol maçı. BC'YO""-LU YÜCEL km n ,;; \:::ı ALTAY URAL mut Nedim \e İc::tanbul gümrükler Çl ıştır 

ız ve arkadaş olacak eşiniz de sizi -~ilrnuk.at.ıele sevecek ve asla yekdi- Yakında tesfiye işleri bitiyor Dilleri tahsili için Avrupaya başmüdürü Mu tafa .. ·uri diin şeh Yücelin İlkte,rin sayısı c;;:kıuıştır. , 
· rimize donnui lerdir. Bas.nı, üdiır Kültürse\'er bütün okcvuc:ı.ıl.mmıza 

~ ks Of eflll Irl J ve müdiri umumi fl38-D39 senesi ta ... siye ederiz. ıerınizı ihmal etmiyerek rne ut ya- Ş f •• J • p• • Bebe kile Hisar arasın ela '-·aı>ıla- talebe gönderilecek 
ıyaca ınız. O cak asfalt yolun tPsviyesi yakmcla Maarif v~kfileti Altav ve Ural * 

K tl
. b"• l"k . . s· . .J gümrükler ihtiyaçlarına ait olan 

uve ı unyeye ma ı sınız. ızı A } lıitece ktir. Bundan sonra Bal tali- dillerini tah i l<'tmek üzere A':rupa-
olur olmaz ha talık müteessir •tmı·- D atıyor • bu ı>eyahatıeriııe dc,·aın edecekler- Fransada Mu··stak...;l resım ,.. • mam köprüsii y1kılacak, yeri yolun y.a htl<'bc gônder<'cektir. Talipler .... 
Yecektir. Size kati olarak söyliye- (Baştaro.fı 4 cii sayfada) istikametine alarak beton olaran in- ara ın<la yamı uııiversitede bir im- dir. 
bilirim ki hıfzı sıhhaya ria~ et etti- . . . .. _ şa edilecektir. Bebek ile 1sthıye ara-J ti han yapılacaktır. 
ğiniz takdirde demir gibi sağlam kn - E ktlcrı bırakın, bugunku sındaki istimlaklere üç yüz elli bin .. _ 
lacaksınız. Yalnız fazla Hikaytc:ı- otomobillerimize bakın. Bir ay lira lfizım gelmektedir. Nafıa vekli- ·ı Mufredat programları 
nız. Şimdi yaşam nız için "ze şun- önce (3) liraya aldığımız parça- Jeti, bu miktarı temin etmis bulun- Yeni hazırlanan orta ve lise 
ları tavsiye ediyorum: lan bugün (10) liraya alamıyo- duğundan istimlfıklere de, .. ,;m olun- müfredat programtarı maarif mu-

Katiyen içki kullanma~ ın. .z ruz. Ve otomobillerimiz garajlar- maktadır. dürliıklerine gondcrilmi~tir. Prog-
J emek yemeli, çok uyku uyumalı. da çürii;>ror. İcnp eden yeı·leriıı ıramın tatbikma lıu yıldan itibaren 
HiddetlenerC'k acıabınızı bozmama- nazarı dikkatini celbedin. Belediye sihhat müdürlüğ~ başlanarak ve öğretmenler dcrsleri-
ğa gayret ecliniz. Rnuf ALANYALI 1staııbul beledi~· esi ı.ıhhiye işleri ni ~eni listeye göre ve!'eceklerdir. 

Binaenalevh daima mesut oiarak için müdürlük ihclas cclilclig•ı· 'azıl- . . · 
" ' J ' Program lıucı lıınce aynyeten bazı 

Yaşamak için muhakemesiz işlere te . . mıştı. Bundan sonra beleuiyeve ait ders s tl · tt 1 ve bazıları 
şebbiis etmeyin her işte sebat ve rıt meY_y~ldırl?r·. _Bunlar y.alnız sıhhi islerle belediye s1hhat m.üuür- da 'an erı ar ırı mış 
rra t ·· t . d . . zevklenm tcmın ıçın severler. ··- .. eksiJilmiştir. 
0 yre gos erın ve aıma multefıt Fıt te .. f" b .... k Jugu meşgul olacak İ;;;tanlıul vila-
olu h k t . :re n sanayıı ne ıseye uyu · ' M ıı· kt b" ı. d rsanız er es arafından se\ıle- .

11 
. 

1 
k . . yeti sıhhat işleri müdürlüğü he alıı. ua ı :n me e ı .. a rosu 

rek efradı ailenizle saadete ııa•l meyı erı o aca tır ve bılhassa musı- . . . r 
olu · ki, ve aktcirlOk başta gelir. Yalnız daha gemş rnıky.a ta devam edecek genış ıyor 

rsunuz. t" S hh" kAl ı· 1 t b l 'llıraarı"f \ 7ek ' 1 ,. ort t el • t tasavvurlarında lüzumu kadar mezi ır. ı ıye ve ·a e ı, s an u un .;.u, a e.ı a e rısa 
Bay Selahattin : yet bulunmaz. Çünkü çok şeylerelsıhhi işleıiyle yakından meşgul ol- kadrosundaki muallim buhranını 
. . _ _ . . teşebbü~ ederler. Lakin ayni derece maıktadır. Bu husu ta, muhtelif önle~ek için esaslı tedbir almak za-

İkızlerınız saglam, kavı bır de ve suratle yorulurlar ve hepsin- zamanlarda İstanbul hakkında ı·a- ruretınde kalmıştır. Geçen sene Tür 
b yeye malik olacaklardır. Lakin den vazgeçerler. Bunun ıçın de porlar istenmiştir. Vekalet, bu ra- kiyede orta tedrisat mekteplerine 
6~h itleri muhafaza edilmek şar- hare.kat ve teşebbüslerinde daba me porları tetkik edecek, tstanbulun doksan bin talebe devam etmifti. 
tiyJ, .. Çünkü bunların sıhhi riaye- tin olmalarına ıalıştırmalısınız. sıhhi durumunu daha esaslı se1de Henüz istatistik tamamlanmamıs ol 
te fo 'talftde ihtiynçları vaıcdır. Bil- Alemi ticarette mühim bir mev- sokmak için icap eden tedhfrleri makta ber.aber bu sene bu yeıkO~un 
hassa ·.dalarıııa ehemmiyet verme- ki temin etmeleri ihtimali hemen tesbit ederek lst~nbul beledive~i vüz · · b. ı·- )d ~ ~-·h · li. ll • 1.

1
. . d 

1 
.. b . k ·b·a· 

0 1 • • A · ~ . ~ J • yırmı 111e ma ıg o ugu wı. mm 
u cu-. arın ~ara ı ış 1tı arıy- yo gı ı 1r. nıar ıçın vegane mes- sıhhat işleri mu·· ı·· l""y ·· 1 tatı,· -~·ı kted. 1\I ·r k""l t" J le ·. · . · d". D h ··- · · ' c ur ugunc en uı- ~-ul me ır. aar1 ve ile ı mua -

mıza \rı h.ışın \ c çetın ıı. n a lek ogrctmen ve avukatlık olduğun- kini isth·ecektir l" 1 - k ı k · · ı· il" d - , ı ·· d · ·b b d . • · ım az ıgını arşı ama ıçın ıse me-
K ogı.-K arı gun en ıti aren u dan bun akı muvuffakıvetJerı· azı"m \T kAl t zuı1 1 ·ı ·· · "t t 1 b ı · · b 

h 
., ' e a e su ve r·· • ı · "le ya arı c unıversı e a e e ennı u 

u~·met baı:ı gösterir. Fena halde ve sebatla çalı~tığı takdird k b ·· ' "lop ış erı ı - . 
ina+,.. ı ' ki d n . . ..k f'l! k t e pe u .kmdan mc gul olmaktadır. İstanbul mekteplerde yardımcı muallım ola-

' .,,,.ı o nen ar ır. unun ıçm yu muva .ı:a ıye muhakkaktır. E- . . . . ·-
lüzumsuz miisaadekarlıkta buluıı- ;er sfıv ve gavret ed 1 . sularının ısl.ah edılmesı, şehır suyu- ıak kulJ.a;nmaktadır. Dıger taraf-

g . • ., er er~e gavet . fhr k" k 1 k k d 
anamılmzı tav iye ederim. Katiycn büyuk adam almaları ihtimali k _ ~un 15 ı a 1 arşı ıyaca .a ar ço tan vekiılet, orta tedrisata muallim 
l'l'lülay"m davranma - a gelmez. Biraz vidir. a galtılması, Halkalı ve Taksım sula- yeti~tirmek için yüksek muallim 

c"ddi hareket etme ıiz lazımdır. Böy Uzun seyahatleri sevecekler ve rmın kapatılması, temizlik mücade- mektebi kadro unu tevsi edec-ektir. 
le <>İlır;ıa 12-l 3 ya larmda öyle ev- bundan ela i tifade edeceklerdir. lesini tamamlamak için çöp fırınla- Yüz yirmi mevcutlu yüksek mu-

Jadlara malik bulunacakc:ınız ki Yalnız bunlara pe.'k genç yaşta mU- rı inşa ollunması Sıhhiye VekfLleti- allim mektebi kadrosu gelecek sene 
zeHılm·ı fcvknliide olacak, biıısi- !\aade edilmemelidir. Gençlik devre nin belediyeden istemekte olduğu tiç yiize iblağ olunacaktır. Bu yıl da 
Yatı ilıtirnmkaranelerile sizi har- i geçtikten sonra işe başlar i e çok icraatın başında gelmekt~dir. birinci sımfa yeniden otuz talebe a-
rette bırakacaklardır. iyi olur. Do tlarmı giizel intihap et- -·- hnacaktır. 

Zeki olduklarından en mii~kül mek kudretine de malik olacaklnr- Arkadaşım öldüren Jouf 
Şeyleri de tarif olunmaz bir kolav- dır."En fena huyfan t.enbellik, obur- Tasfiye heyeti aleyhine tevkif edildi 
lıkJa öğrenirler. Yalnız tembelliğe luk, haset ve kindir. Terkine küçük- açıian da\•a Bundan üç gOn evvel hırsız po-
l'l'leyyal olac:ıklarmdan buna da faz ten çahşmalıdır. 1" k k d t t b l d f 

_ _J • - h k ıs ~ynaı· en ar a aşı Knrniği öldü-
~a ehemmiyet verip çalıştırnuık için Seha\•eti .s~ve~eklerdir. İfrata san u e teruarlıgı mu a emat 
dnima uğraşmanız lazımdır. vamıamaları ıçm ıktısada alı:;;tırıl- müdürlüğü tarafından Türk Şeker ren J"zef dün cereyan eden mah-

Bu noksanlarını teliifi ettikten mnhdır. Anonim şirketi tasfiye heyeti aleyhi- kemesiılde ağır ceza hfıkimlişi ka-

8onrn: Çocuklarınız son derece ze- Bunlar muktesit olurlarsa !cvka- ne ihtiyati tedbir alıru:ruıaı halkında rariyle tevkif edilmiştir. 
.ki olacak ve daima şen, ayni za- l~de bir servet ~ahibi olacaklardır. açılan dava tahkikat safhasından geç ---
:manda zevk ve safa ile yaşam ağı se-( )' almz şu şartla. miş ve asliye ikinci ticaret muhnke- Ankara Müddeiumumisi 
\ıec<'klerdir. Yalı ız dı"kkat edı"ııiz,1 Başlndıklan işte sebat ve devam mesinc intikal etmiştir. Yakında mu- Ankara müddeiumumiııi Baha An 
biraz hilekarlığa istidatları olaca- 've her işe başlamadan evvel akıbeti hakernesine devnm edilecektir. kan, dün, bir tetkik ıeynhatine çık-
Cağından kiiçiikten terkettirmcğe ni i~·ice düşüıımek '~ başladıktan • 1 • mak üzere Rumanya band.ıra1ı Tran 
Çalı~ınız. 1 sonra da, bnşkaJannın değil kendi silvanya vapuriyle şehrimizden harc-

Mizaçlarında hiddet bulunacak a~ıl ve fikirleriyle hareket etmeli- Yeni çocuk bahçeleri ket etmiftir. 

fee de kendilerini teheYviire kaptı- dır. Bu ııene yapılacak çocuk bahc;ele- Baha Ankan evvda Pireye gide-
ı·amazlnr. Hcı· şe,·i istihfnfa miite- Sıhhat: Bünye ve .mizaçları ~avi ri tesbit edilmi tir. Çar{lamba, Beya- cek, Pirede bir hafta istirahatten son 
tnn~·il<iiı·. Bazı kere de hodkfim ol- olup hıfzıssıhhaya rıaret şaıiıyle zıt, Eyüp, Bc~kta~ta birer çocuk bah Tn ltnlyaya hareket edecek, evvela 

d•ık'anndnn yalm?. kendi nefiQlen- çok yaşarlar. Meşrubat midelerini b ltalyada, sonra da Avrupanın digy er te · ilta "tt" B 1 "ti d"l çeai yapılacak ve inşıınt u •enenin 
lli <luşünece.kler. bununda küçiık vsıe m ı ır. un ara 1 na e ı merkezlerinde ceza islerine ait tet -
Y~tsı. iken önünü almak JB.zımdır. diği takdirde: IIem sağlam, hem ze- sonuna kadar tamamlanacaktır. T 

Ç 
k" } k 1ı d t b" Diğer 8cmtlerdeki çocuk bahçele- kiklerdo bulunacaktır. 

cınku f elil.keti intaç etmos! yuz<le ·ı ça ış ·an ve em e mesu ır a- B~hn An,-ntn bu seyahat; ;k; bu-
d 

·1 · · olmak ıs· tidatl•"., •1ardır riylc çocuk kütüphaneleri bilahanı M ~ 
ok:.;an ihtimal vardır. ı e reısı Q-,1.• • • J AKI inta ecL1ecektir. çuk ay kadnr siirece'ktir. 

Bu çocııklar aşk ve alik~ya müf • 

Seyyah otelleri 

Avrupamn birçok şehirlerinde 
seJ ys.h celbi için otelcilik mevzuu 
hakkmda muht<>l:f inşaaUa.r yap
mış olan bir Çe ·o,lo\'ak grupu son 
znm.ınlardn intı nt vekaletinin 
memleketimizde de bir otelcilik 
endüstini'İ kurulma ı etTafmdaki 
faali) etinden doluyı buraya da bir 
muralılıa..:ı her.et göndermişlerdi. 
Murahhaslar şehrimizde birkaç 
gün kalmışlar ,.e nliikadar makam 
larJ.a temaslarda bulunmuşlardır. 
Grup mümessilleri ietk1katlarının 
neticesini bildirmek tizcre dün Çe
ko Jovakynyn dcınmtişlerdir. 

Yapılan teklifler müsait karşı
landığı takdirde bu heyet bilahare 
tekrar ehrimize gelecek ve mem
leketimize gelmektıe olan eeyyah-
1-.rın her tiirlü i tirahatları te
min edilecek tarzda seyyah otel
leri inşasına hn.Jar:ıcaklardır. 

Pazarhksız sat.ı.ş kontrolü 
Pazarlıksız satış yapan dükkln, 

mağaza ve emsali ticnrethaneler müı 
tahdem ve hiascdarl4rına tenr:il~tll!l 

eşya satabilecektir. 
Pazarlık.sız sau;ı kanunu bu gibi 

hollerde ) ine belediyenin habeıdar 

edilmesini, tenz.ilut mıktarının bildi
rilmesini emretmektedir. 

Ticarethaneler mustnhdem ve his
sedarlannn yapncaklan tenzilat mik
tnrındnn bdcdıyeyi peyderpey ha -
bcrdıır etmektedir. 

Bu müesseselerden hepsi yüzde on 
tenzilat t'.Sasını knbul etmektedir. 

Paznrlıksız satış kanununa aykırı 

ıatıtı yapanlar hakkında tanzim edi
len znbıt varn'kalan belediyeye gel. 
m~ğe başlamıştır. Dün znbıt varaka 
lım daimi encümene sevkedilmi~riT. 

TAKViM 

9 ilk Teşrin 1938 Paur 

Hicri: 14 Şabaa 1357 
Rumi : 26 Eylul 1354 

Hızır: 157 

Dorıu aaati: 6,03 

Öğle : 12,02 - fkindi : 15,13 
Akt m: 17,40 - Yauı : 19,10 

imsak : 4,26 

~ 

Ahmet Muhip ve Cahit Sıtkı

Kının bu isim ultmdn te:.·iırne ettık
leri laymetli eseri okuyurutnra ta'l.

siye ederiz. 

L~·~ Tiy troia_:._J 
İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDİ KISMI 

9 / 10/ 9°38 Puar gimdüz 
Saat 15 - 30 dl\ 

9/ 10/ 938 Pazu günü ak~amı 
Saat 20 - 30 da 

y ANLIŞLIKLAR KOMED 'f A~l 
· 3 Perde Komedi 

Yaznn: Şckspir. 

Türkçeııi: Avni Givda. 
1O/ 10/ 936 Pazartesi f!İJ•ıii ak~a· 

m1 "Saat 20 - 30 da: 
)'ANLIŞLIKLAR KOMf.uYASl 

3 Perde Komedi 
Yazan: V. Şekspir. 
Türkçesi: Avni Civd . 

* 
Turan Tiyatrosu 

Halk Sanatkarı Naşit Okuyucu 
Semiha Mifd Var..,ele"i 

Bugün Sen nehrı cimıy,.~ 4 P. 
Gece: Diıilen ölü 3 f'. 

Dans, Solo, Düt:t 

* J-Jalk opel"eti 

Deyoğlunda (Eaki Çn~lnyan) hol( 
operet tiyatrosunda. M. Yaıııuiniıı v( 

Seyfettin Asalın (Kma Ge• esile) 
Yakında ba~lıyor .. 

Telefon: 40335 

1ıtıınbul Oçüncü icra Mc.murlu 
ğundan: 

Bir bor~tan dolayı mRhcu-ı oluJI. 
paraya ç.-rrilmesine karar verilen 
Beyantta Darphane sokıık 1 e- nu 
marada ve 1 60 lira kıymeti to.k• 
dir edilen motor, zımpara tası. kalıP, 
m kine sanatı CfYa l'i/I0 / 938 tari .. 
hinde cwnartesi sfınü saat 9 dan 1 1 
re kad r hi-rinci açık art>ırma .sure• 
tile ve o gün mahcuzun kıvml'lİ ır.u .. 
hnnımiııeııinin yfüde 75 ni bulmııJı. 
ğı takdirde 18/ 101938 tRrihli !Alı 
günü sn&t 9 dan 11 re k11.dnr ikinci 
nçık arttnmn 11ııretiyle ocım n eeo,;rİ· 
lceektir. istekl"l rin n• oi gü· ..fe ıı~n: 
ııa.rı.tt• n hıal dl" ha.zır bıılımnc k 
ırıemurino mü.ı .. c •• .:t!eıi il;:.:ı olunur. -
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NECiP ERSES 

YENi :SABAH 

BIRAKINIZ 
Jsraf ettiklerj paralaun1n, 

Heder eyledikleri ön1ıjrJ~·inin 
fayda~ız olduğunu v~ 

j uğrıyacakları 

SUKUTU HAYALİ'n 
oizaıni elbet bir -;:~iin 

anlıyacaklardır . 

MUCİZE 
devri geçnliştir. KatİyC"ti fen

niye dururken hayal.\ t ile 

uğra~ılmaz. 

KREM PERTE\ . 
1-liçbir zanıan sizl<"rc 

muhali vadetme~İ 

FAKAT 
her daim sözünü isb:tt eyledi 

Üsküdar Asliye Hukul< Hal.imli· 
ğinden: 

~ızıltoprak KalJ.ını' c.ıdde!':nde 8 
' No.da sakin Fatrnn Feridenin koca5t 

Beyoğlu Tonelba~ın<la ıbrahiır. lo
kantasında sakin Hüseyin ulc-yhine 
açtığı boşanma davas1•1dan doJ,..yı 

müddeialeyhe tebliıl: eclilmek ü·:ere 
gönderılen ~ava istidası &urt"tİ nıu

maileyanın ikametg3.h1n1n mf"çhı.Ji -
yeti hasebiyle ilanen teo: ::r,aı ic.:.rn'iı

na karar vcriln1is ve icra ve muh..ı.ke 
me neticesinde 'ıq ·9 9 ': 8 tdrihindc 
tarafeynin boşanmdlanna kar;-... ve -
rilmiş oldtığundan teblı~ m~k;:imınu 

kaim olmak üzere keyfiyet ga;ı ete ile 

de ilin olunur. 

) 
' , 

Emsali arasında en güzel v e tık 
Mobilyalar satan 

(Eski HA YDEN) Yeni 

BAKF;R Mağazaları 
Ziyaret edıniz. SALON. YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 

~ BIRINCITEŞRl l'I 1938 
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KAŞE 
~~~~~~~ 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşiitmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz t 
ismine dikkat : Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. G A LATA s E s L 1 H A N ı Ü L FA R u z s o K AK] zengin çe,itleri her yerden eyi 
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I~ ~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı·ı..-E-1-... k--E---B--k--I.l-"-l-.. I İstanbul Belediyesi İlanları 
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1 m a ve ytam an ası an arı -1------------·• 

Ankara ve Babıali caddelerinin asfalt inşaatı do l ayıs iy le bu cadde-

BALSAMİN KREMLERi 
G ece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acıbadem 

BALSAMİN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sihhi güzellik krem· 
leridir. C ece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıba

dem çeşidleri vardır. Huswti vazo ve tüblerde satılır. 
İNGILlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 
-~ .............. IİllİİI .................. __ .. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 - 10 • 938 perşPmbe günü saat 15 te lstanbulda Nafıa Mü

dürlüğü ebiltme komisyonu odasında (1703.57) !im keşif bedelli 
Erkek öğretmen okulu ittihaz olunan '.\Iecidiye köyü civarındaki Dum
luırnıar yatı okulu bin.aları tamiratı açık ekslitmeye konulmuştur. 

~lukavcle, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameler i, proje kc<if hüli\sası~· le buna müteferri diğer e\'rak daire,iııdc 
görıilec e ktir. 

Muvakkat ten,inat (128) liradır. 

L-teklilerin en az (1000) liralıkbu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almı~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine 
eksiltme tarihinde" (8) gün evvel müracaatle alınacak ehliyet ve 938 
yılına ait Ticaret odası vesikaları ile gelmeleri. (6992) 

r Türk Ticaret Kaptan 
1 ve Makinisler Cemiyeti katibi Umumiliğinden: 

26 eylül 938 tarih inde toplanan konırre ekseriyet olmadığından 
17 birinciteşrin pazartesi günü saa t ona bıra kılmıttır. Bu kongrede 
cemiyetin çok mühi m ve hayat i meoeleleri Görüşüleceğinden İ.tan

bulda b'l)unan bGtün aza arkadatların gelmeleri rica olunur. --.................. .. 
Feriköy Maliye şubesi Tahsil Şefliğinden : 
Şubemize bor~lu bulunduğu kazanç vergisini rizaen tediye etmiyen 

Şi~.Jide Haııımoğ!u sokağında 24. No. lu mahalde döküm fabrikası sa
hipleri - Dapey birndcrlerin fabrikasında haczedilen bir adet ·demir 
rendelemcğe mahsu~ planya makine"i ile 108 x 100 ebadında 600 ve 
94Xl00 ebadıııda 3QO ve 81X100 ebadında 300 adet mecra borusu 
11-10-938 tıı,ihine müsadif Balı a-ünü saat 10 da mahallinde satılacaktır. 
İsteklilerin mezkür mahalde sat14 he~·etine müracaat etmeleri ilAn o
lunur. 

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

Muhammen bedeli 2340 lira olan 36000 adet muhtelif renklerde 
ve 58-59X72-73 c/ m ebadında karton 14-10-938 cuma günü saat on 
buçukta Haydarpaşa-da a-ar binası içindeki komisyon tarafından pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

13u I~c girmek istiyenlerin ka.nunun tayin ettijji vesaik ve 251 lira
lık yüzde 15 ni;betinde temınatlarile birlikte pazarlık günü saa.tina 

kadar komi•yona müracu.tleri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada a--ar binasında.ki komisyon 

tarafından oarıunz olarak . dalttıl malctadır. (7326) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
İcra Dosya No. Nevi Gayrimenkulün yeri. HMap No. 

3454; 938 Bir mağaza Çakmakçılar eski Mercanağa 965 
yeni Dayahatuıı mahallesi Tığ 

cı l ar sokak e•ki 13 yeni 15-15-1 
No. hı . 

Bankamıza ıpotekli olup İril.anbul dördüncü icra memurluğunca 
yukarıda numarası yazılı dosya ile 26-10-938 çarşamba günü açık art
tırma ile satılaca.k olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse banka bu 
gayrimenkul üzerine kendiler in& mevzuatı dahilinde para ikraz edsl 
bilir. (7282) 

* 1 

lerden geçmekte olan nakil vasıtalarının herha ngi bi r .kazaya meyda n 
vermemesi için bilumum kamyon, otobüs ve atlı arabaların gerek 
gitme ve gerek gelme istikametle rinin bu caddelerden yapılmayıp 

tramvay yolunu takiben Sultanahmet ve Sirkeci istikametinde yapıl

ması, otomobil ve motosıklet gibi vesaitin de Sirkeciden Divanyoluna ~ı
kı~ istikametinin Ankara ve Babıali <:addeler inden yapılı p ancak Di
vanyolundan Sirkeciye ini.~ istikametinin yol üzerine konacak i.,arev
lere göre yan sokaklardan yapılmasına daimi encümenin 6-10-938 T. il 
içtimaında karar veilmi,ti. İlan olunur. (B. ) (7307) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
icra Dosya No. 
37/ 3454 

Nevi Gııyrimenkuliin yeri Hesap No. ••••••••••••••••••••••••••M•••.11 
1 Galata kemanke~ Kara Mus
tafapaşa mahallesi 81 / 83 No, 
Ju gayrimenkulden 69 No. lu 
başçı dükkanı mülk ve gediği
nin ııı~ıf hissesile 71 numara
lı biliigedik açıklık mahallin 
dörtte bir hissesi. 

966 1 

Bankamıza ipotekli olup ı~tanbul dördüncü icra memurlu~unca 
yukarıda numarası yazılı dosya ile 26-10-938 çarşamba günü açık 

-arttırma ile satılacaktır. (7287) 

=========================================== 
İstanbul Defterdarlığından : 

Cins ve mevkii 

l\Iercanda dairei Harbiye caddesin
de kain 42 numaralı Caferiye hanı
nın hazineys ait hisesi. 
Kagıthaneds Kasriiili arkasında, 
Ağıl, Ahır ve odayı müştemil 4596,5 

metre murabbadaki mandıra. 

Senelik Muham
men kirası 

Lira 

120 

Kira 
müd

deti 

8 yıl 

,, ,, 
Yukarıda oins ve mevkii yazılı yerler hizalarındaki kira ve müd· 

det üzerinden açık arttırma usuliyle ayrı ayrı kiraya verilecektir. İstek
lilerin ve tediye şeraiti il& diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin her J 

gün milli emli.k idaresins ve müzayedeys iştirak edeceklerin de 24-10 

• 938 pazartMi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Em
lilk Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları (M. ) (7825) 

ADEMi iKTiDAR 
ve Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata; İstanbul 

Düşkünlerevi Müdürlü(.-;i"'den : 
D ii.ikiinl4C e-vine sütü mebzul ve ta 7 ~" 1ıraya kadar ücretli aüt

nineler alınacaktır. Çoculuıuzlar t&rcih oJur>ur. Çocuklu olanların da 
m'üracaatları. <7ı>-.ııı 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırıl acak lu7' 
anbarı ve baş müdürlük apartımaııı inşaatı 10-9-938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden kapahzarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I -·Keşif bedeli 22.817 lira 1515 kuı-uş ve m uvakkat teminatı 

1718 lira 79 kuruştur. 

III - Ek<iltme 20-10-938 tarihine rast!ıyan perşembe günü saat 13 

te Kabata,ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde inhi,ar 

!ar umum müdürlii.i{ü levazım ve mübayaat şubesiyle Adana ve Anka

ra başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V -Eksiltmeye iştirak etmek ist iye nlerin fenni evrak ve vesaiki

ni ihale gününden 3 gün evveline kadar iııhısarlar umum müdürlüğü iıı 

şaat şube~.iııe ibraz ederek ayrıca ehliycl vesikas ı alınması l azımcl r . 
VI - l\Iühürlü tekli f mektubunu kanuni vesaik ile Vinci maddedo 

yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,r; gü
venme parası maklıuz tı nya banka temina t mektubunu ihth·a edecek 
olan kapalı zarflarııı eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarı
da adı geçen alım komhıyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (7140) 

Kadıköy birinci sulh h·ıkuk hakim\ ve ilanen tcb!'.ğ edilen istiktab dav ... 
fiiinden : tiyesinde istiktaba gcl mf"dit~ır.İz tıık·l 

Hakim Ali Kafadar dirdc imzayı ikrar etıniş nc!d,,Juna-

Ki.tip Basriye Aras cağı yazılı olmasına rağcncn istık~·ıba 

Kadıköy Moda Fransız mrktebi dahi gelmediğiniz nümava.n o l nı ısı .. 

civarında Şifa sokağında l 8 ı~y:lı na ve ~u suretle imzan1n sİ.4t" &i<li :• r-

köşkte manevi anne,i Şevk:ye yanın

da oturan ve Denizyolları Tarı '\'a - ı 
purunda kamarot kumanva n1eın".Jru 

Re,,.da; 
Mahkem•nin 937 / 525 l\lo.lı doa· 

yasiyle Arnavutköyünde Mumhane 

"Sokağında 8 sayıda Meh~~e~ Kasım j 
Temizıoy taratından ı;l l ev ı'ltnı~de açı 
lan bir kıta senet mucibi•·ce kendisi· ! 
ne temlik edilen 267 liranıı. icrada 
inkir hasebiyle maa tazminat lah~il i 

t ~1ebi d•va!ının icra kılınan ınuha -
kemesi nuticesinde tafsilBtı zab~tr•a -

mede yazılı olduğu veçhile il:inen 
v aki d avetiye ve eıyap kdtnrınr. rağ

men mahkemeye gelınt-di:Ziniz gön.il-

tinin kabu1ü zaruri bull'ı~ı:asın , ı ' ' C 

mübrez icra vesikasından müd--! -: a~ 

bihin inkar edildiği an l as:~r. ;;_ı ~nı..ı bi

naen sabit olan Jcıüddcahih iki · •jz 

altmı~ yedi liranın yüzde 10 tazn~ inat 

ile birlikte ve bilcümle mas:ıri[i ı~·ı-

hakeınenin sızdcn tahsiline ! ı . I 

938 tarihinde gıyabınızd.ı tc.ı~v;.1i 

kı:t.btl olr:ıak üzere karar vcr:lr.ıi·, c 1-

duğundan tarihi il3ndan İtı 1 ı<ıren yir

mi gün içinde kanuni yo~ \ 1:1. Ur;.u · \"lt 

etmedi~iniz takdirde hü!..~nıin l: e' sbi 

katiyet ede-;:-e~i tebliğ m.:. k;unıpc~ k"l-

im olmak ii ze ı.:e ililn olun111 

m eeine ve kezalik miibıez senet 7 j ~ Sa h ibi A . Cenıalettin SA RAC CC.LU 

rindeki imzanın ehlivukuf m,ırıkıd r Nc,riyat Mütlü~ü: Maci! ÇETiN 
istiktab ı n17a k::ıra r veri lcrl:"k U'l l ., Ba<ıldığ ı yer: Matbaai Ebüzziya . 


