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Bir Propaganda 
1 ~azifesi ı 
1 
1 t~an: Hmeyin Cahid YALÇIN 

vvvvvvvvvvvvvv•v,l"vvv·v·vvvv 

• 
Italyan ve Alman 
Hariciye Nazırlarının 
Müşterek Beyanatları 

Neşredilen K~rarnamenin Esas lan, 
Aınerikada tahsilini bitirip bu

tiinlerd'! geri dönmüt olan bir 
tenç ile konusuyordum. Lakırdı, 

t.biatile, Am~rika efkarıumumi - Roma, 2 (A.A.) _ Çeko.lovakj 
~eıinin Türkiye ahvaline ne dere- ya hariciye nazırı B. Şval ıkofıki 
Ceye }:adar alakadar olduğu mev- 8. Gaydaya yaptıtı beyanatta de-
l\l~na intikal etti. miftir ki: 

Encümen/erdeki Ka
nun Ldyihalctrı. 

--

Yukarıdaki resimler, 
Başvekil, Cümburreisi 

Meclisi~ dün kil açılış meraaımuu göstermektedir. Sağda 
Atatnrk ün nutkunu okuyor. Solda, meb'uslar. 3ncümenlerdeki 
kanun liyibalan 7 inci sayfamu:dadır. 

• 

Rizde milli bir mümeyyiz va- - Yeni Çekoa.lovakya bundan 
sıf teşkil edcbil11cek kadar umu- 1 böyle, Roma. Berlin mihverine te- OCOCOCOCO::«XXXXXXXXXXXX>O<XXXXX:XXXXXXX:X:X:)O:X:X:X:::OOCOOOOCOCOO<>COC:X:X:CC:CC:CC:CC:CC:CCXXXXXX~ 
~İYet. ke::ıbetmiş, kuvvet bulmuş veccüh etmif bulunmaktadır. ,, 
ır hı~ \'ar. Bu, maatteessüf, Os- Hakem Kararı 

ltıanıı İmparatorluğunun geçirdiği Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. 
Uzun inhitat devirlerinin miras bı- bildiriyor: Macar - Çekoslovak iti-
~a~ığı bir kusurdur. Asya Boz • lafını halleden hakem kararı, bu-

11 larıııııı hür ve cesur h~kimle- gün saat 18 de Viyanaya verilmiş-
~iı~de, lrntui Osmanlı İmparator - tir. 
l'Uguııun ilk hiiyüme devresini ku- Tahkimname, aşağıdaki madde 
an eccladımızda bu vasıf yoktu. leri ihtiva etmektedir: 

iu bizrie flouradan hasıl oidu. Os- 1 - Çekoslovakyanın Macaris 
~antı İmparatorluğu Garp metle- tana vereceği arazi, merbut hari-
tııyeliniıı umumi ilerlevişiııden u- ta üzerinde gösterilmistir. M' erbut z k • . 
k.a !a ve ona bigane kaldıkça, as- haritaya göre mahallinde hududun 
erı şevket \'e satvetini kavbet - tesbiti, bir l\lncar - Çekoslovak ko-

tilcce k .ı· · • · A · "t · t k d'l · t" ti ~. , ·cııuısını gerı ve vrupayı mı esme er e ı mış ır. 

Slun görmc~e haşlamıştı. O de- 2 - Çekoslovakyanın geri ve -
;ecede ki, bu his derinleşe derin- ı receği araziden çekilip ~Iacarista-
~Şe bizim gayri şuurumuza kadar Kont Ciano (Sonu 3 i;ncü sayfada) 

~~tdi. Kendimizi on! ::ı.rdan geri ---===============:.__- --============================= 
ııı~etrnek izzetinefsimizdc bir ya-

~~ açtı. Şimdi ga) ri nıeş·ur surette o u·· n G a I 8 t a 5 a r 8 y 
ıt istidat peyda etlik. DUnyaya 

ehemmiyet vermek istemezlcen Av T • k 
1 

• 
t~Panııı bizim hakkımızda ne dü- rı o oru 3-1 yendı 
Şundüihinü anlamayı pek merak 
edel'iz ve eğer hakkımızda bu dil- Pazar günü şehrimize gelerek, Pe· 
şunoı 
1 ~ c-n şey bir takdir ve hayran- ra takımile karşılaşan Romanyanm 
ıgı ifade ecliyorı:; a ona çocuk gibi Trikoler takımı, dün Taksim stad • 

sevi · . 
nırız. Bu noktada o kadar has- yomunda ikinci maçını Galatasaray!a 

~asız ki, ufacık bir tenkitten mua- yaptı. 
ezeye de tahamm{il edemiverek Pazar günü yol yorgunluğu dola· 

80n derece coşar ve kızarız.· yısile kendi oyunlarını gösteremiyen 
h· Yeni yetişen Tiirk nesli bu ru- Trikoler'in dünkü oyunu, merakla 

1; . i~tidnt ile maHH olmıyacnktır. bekleniyordu. Bu münasebetle, ma
lc l}Jı rniicadeJe zaferinin evlatları çın, tatil gününde olmamasına rağ
" endilerini maddi ve manevi kuv- men, seyircisi epeyce idi. 
ı:t. bakımından hiç bir milletten Takımlar, sahaya, önden Galata· 
6e l'i hissedemezler. Onlar on beş saray olmak şartile, 3,30 da çıktılar. 
b·neli]c Cumhuriyet devrinde de Maçı hakem Ahmet Adem idare e • 
b uıun bir adım daha ileri gitme diyordu. 
•e Y"k fa u selme hayatı içinde ~·aşadı- Sarı kırmızılılar, pazar günü Ga • 
tol'İ Onun için, Osmanlı İmpara - lata Gençler takımına çıktıkları kad
le; Uğunu idrak etmiş o aıı nesil- royu muhafaza etmişler, ancak bu 
?tıe Yavaş yavaş kayboldukça ve sefer aralarına Ekrem'i de almışlar 
ç ?rıleket tamamen Cumhuriyet idi. 
t:cu~ıarının elinde kaldıkça bu Trikoler takımı, yeni birkaç oyun 
l'u~lık hissi ve onun doğurduğu cu ile takviye edilmiş bulunuyordu. 
lir. 1 halet bütün bütün kalkacak- Oyunun ilk dakikalarında Galata 

DGnkG Galataıaray - 1"rlkol<>t 
F' saray, açıklan vasıtasile, dalışlı bir maçından bir an. 

deıc akat o zamana kadar içimiz- oyun tutturdu. 
kız 1 bu istidada karşı müteyak • Fakat, cenahlardan yapılan bu ziyete sokulamıyordu. 
her hulunarnk onun tezahilrlerini hilcumlar daima merkezde sıkışık Bu arada, oyupun birinci dakika
ten fırsatta ezmek icap ettiği için, oynamıya alışmış bulunan üç orta larına doğru, Galatasaray forlarının 
l'Ju ç llıuhatabıma Amerika efka- tarafından bir tiirlU müsmir bir va~ (Sonu 7 nci sayfada) 

~krnk~miye~nin hakkımızdaki te- •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
ıleri · ınu d nı sorarken, kendi ruhu 

ııett·~ ~ tahlil ediyordum. Bu, bah-
ıgını h' . . 

. muş b' ıssın tcsıri altında sorul-
ll'ıilJ t ır sual değildi. Bugtin her 
ve ie. kendisini cihana tanıtmak 

"Yeni Sabah,, da 
l'or.~~i;a~ıt~a~ ihtiyacım duyu
l'ıhkı ku butun nasyonalizm ay-

aı·ın 
tah a ve hudutlar arkasıııa 

assun et k .. 
inen h rne ıtıyatlarına rağ-

• Udutıarın üzerinden aşan 
(Sonu 3 üncü aayfada) 
ff üaeyin Cahid YALÇIN 

Bugün bulacağınız Yazılar: 
Pamazan sohbeti 
Hergün bir röportaj - İstanbulda Simyakerler 
Asker köşesi - Çanakkalcnin kurtuluşu 
Yurdda ıabab 
Ruh tahlili 

3 
4 
5 
5 
7 

üncüde 
üncüde 
incide 
incide 
incide 

Atatürke Gelen 
Tebrik Telleri 
Ankara, 2 ( Huıuıi) - Cum

huriyetin on betinci yıldönii-
mü münaaebetile Cumhurbat
kanımız ve Ulu Önderimiz A· 
tatürk' e bütün doat memleket 
kral ve cumhurreialerindrn teb 
rik telgrafları gelmekte ve 
bunlara karsı tetekkürlerile 
mukabele olunmaktadır. Bu 
zamana kadar gelen ve cevap
ları verilen telgraflar arasın· 
da: Fransız cumhurreiıi Al
bert Lebrun, Belçika kralı Ma
jeste Leopold. dost ve kardet 
Mısırın kralı Majeste Faruk, 
Yunanistan Bafvekili B. Me
taksas, Sovyet Sosyalist cum

huriyetleri Birliği merkezi ic-
ra komitesi Bafkam B. Kalenin ı 

Yunan kralı Majeste ikinci 
Jorj, Bulgar kralı Majeste ü
çüncü Boris, Efgan kralı Ma
jeste Muhammet Zahir Han, 

Hatay Devletreisi Tayfur Sök- ' 1 

1 
men ve millet mediai reiai Ab
dülgani Türkmen, Şehintahı l
ran Ala Hazreti Hümayun Rı
za Şah Pehlevi, Emir Abdüla
ziz İbniasüut, İtalya Kralı Ü
çüncü Viktor Emanuel, Alman , 
Rayhanzleri Adolf Hitler, A
merika Birlefİk Devletleri Re
iıi ,Ekselans Farnklen Ruz
velt Meksika Cumhur Reiai 
Ekse&lnı Lazaro Kardenas. 
Saivador cumhurbatkanı Ekse
lans General Maıciıniliano Pt'!ar· 
tinez ve Japonya. İmparatoru 

Cümhuriyet Bayramı 
ve Alman Gazeteleri 
Neşredilen Dostane Yazılar 

---==- c:===----
«Yeni ekonomik anlaşmalor, iki memleketin nefin "! 
olarak yeni bir teşrikimesai devresi açacaktır» 

Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. janıı bildiriyor: 
Deutache Allgemeinezeitung gazetesi, Türkiyenin on bef l!enelik 

Cumhuriyet rejimi altında bafardığı muazzam esere tahsis ettiği bir 
makalede, Büyük Şef Kemal Atatürk'ün devleti ve memleket eko
nomisini ihya için sarfettiği yorulmak bilmez meşaiyi ehemmiyetle • 
kaydettikten ıonra diyor ki: 

"Bu hususta, umumi harpten 
sonra ecnebi kuvvetlerinin Türki
yeyi milli kurtuluştan ebediyen 
mahrum kılacıık bir rejimi kabule 
mecbur için Boğazlan işgal etmiş 
bulunduğu bir sırada Atatürk'ün 
ne gibi müşkilatı yenmek mecbu
riyetinde kalmış olduğunu hatır

lamak kafidir. 
Almanya ekonomi nazırı Funk 

gibi Tilrkiyeyi son zamanlarda ge. 
zebilır.i~ olanlar Türk devletinin 
ııa::ıl terakkilct· yolunda faal ve 
cesı;!·etle ileri atılmış olduğunu 

görmüşlerdir. 

Çok kiyasclli bir harici giynset 
Türkiyeye boğazlar üzerindeki ha 
kimiyetini tekrar elde etm~k im-
kanını verdi. Bugün kuvvetli ve 

anenelerinden iftihar eden bir 
Tiirk ordu.;;u Türkiyenin milletler 
arasındaki me\'kiine hürmet etti
riyor. 

Türkiye ecnebi patasına muh
ta~ olmaksızın !\endi iktısadiyatmı 

ihya etmiş, münakaHitını inkişaf 

ettirmiş \'e 5U i~lerini başarmıştır. 

Münasip yerleı·de fabrikalar yük • 
selmiş ve heybetli eski kalenin e
teklerinde, Ankara büyüyer ek 
memleketin modern bir merkezi ol 
muştur. 

Türkiye ile Almanya aı asında 

aktedilen ye ni ekonomi anlaşmalar 

iki memleketin nef'ine olarak yeni 
bir teşriki ın e<1ai devresi açacak -
tır.,. 

Yunan Gazetelerinin Ya7.ıları 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ajan· 

sı bildiriyor: 
Gazeteler Cumhul'iyetin 15 icni 

yıldönümiiniln tesidi hakkında İs
tanbuldan aldıkları uzun ~·azılnrı 
ııc-;:re derken Cumhurbaşkanı Ke
mal Ataütrk'ün idaresinde bütün 
!'abalarda başarılan ıslfihat ve te
rakkileri kayıt ve Anadolu ajansı 
tarafından \'erilen parliimento açı
lış nutkunu bütün teferruatile der
cetmcktcdil'lcr. 

MajesteHirohito'nundatebrik Olbank Kuruluyor 
telgrafları bulunmaktadır. Ken 

dilerinn Atatürk tarafından da 
bilmukabele tefekkür telgraf- 1 

ıarı çek~nm.,,,..,.i'1 ........ ir ............. ~_ ...... Bütün Ziraat ve Ziraate Müteallik 
HER sABA H Sanayi işleri Bir Elden idare edilecek 

Ya olsaymış ? .. 
Diinkıi '' Y eui Sabah .. ela telgraf 

lwbc1·leri amsıwla yözünü:::c ilişıniş
se bizim gibi si: de şaşnıışsmızdır: 
Japonya lıiil:ıi nwti bfr lıeyamıame 

fü'{H edere/,; Uzak Şark siyflsctiniıı 

r-sas lı allcırın ı çi'eccckmiş. Be11crıına

nıe <Pzak Şrırk Uzok Şq·kiılar·rn
dır) 11rrnsilıindc11 ıniillwm olacak ve 
Jcı7Jnııyamrı Çın fı>pmkhn ınrlrı gih ü 
olıııadıfi ı teyit cdilrcekmiş! .... 

Güzil ol11wd1 ıj ı lıalde Çin iilkc
.c-;i11i11 en 111(1111 (r , oı zengin kısmı bu-
9 iln Japoıı istilıi.<ı ı altınd<t. 

lılacı.:allah ya ulsaymış ? , · A. C .. 

Devlet ziraat itletmeleri kurumu ve devlet orman İflctmeleri idare· 
lerinin birlettiril~rek bir bankaya kalbi Ziraat V~kalctince esas iti
bariyle kararlattırılrnıtb. Bu banka n:n ismi "Otbank,. olacaktır. De
ruhte edeceği vazife)eri de üç kısma ayrılacaktır. 

1 - Geniş ve fenni zırant: Bil. letmclcr \ c nıah~ullcrirı ihtiyaçları 
hasşa ihracnt v~ ıııilli :>nnayi ihti-I bakımın~ıan fn •)rikalar kurmak. 
yaçlnrı bakımıııdaıı pamuk buğ- Madeıı direği. travers t ve ~aire ih· 
da}·, arpa ve Liiyük ınikya ::ıt a m ey- tiyaçları temin etmek. Rankıı. bun· 
vacılık, sclı zcci!i k, dahili piya::ı a dan başka ıslfıh olunmuş tohum -
için çay istihsali. 1 l.mn t~k9ir ve tevzii ve milli mar-

2 - Z iraat \'c sanayi bakımın- ka ile tevzi olunacak tohum tiCk· 
daıı sü1 \'e mamülall, mensurat, et 
san.ı) ii gi hi muhtelif :,anatlar. 

;~ - Orm an i şletmesi bakımın

dan dahilde \'e milli falırıkalar, iş-

siyon i~ta ::ıyonları, hayvan, nebat, 
ornıan. haşere \'e hastalıklarile 
mücadele için de tesi at vücude ge 
tirecektir. 



• 

Sayfaı 2 

ABDÜLHAMIDIN 

c c HOCASI 
y AZAN : SÜLEYMAN TEVFİK 

12 -
Misafir olduğu evin harumı da 

Abdiılhamidin sarayından çırak 

çıkmış bir kadın olduğu cihetle sa
raylı hanımı evvelden tanıyor ve 
onun tekrar şehzadenin yanına git
mesinden kendine bir fayda umu -
yormuş. Bunun için ona yardım e
diyormuş. 

Bir gün oraya birtakım misafir
ler gelmi~ler. Sdz, efendi ile saraylı 
hanımın dargınlığına intikal etmiş. 
Misafirlerden ihtiyarca bir kadın: 

- Efendim! Böyle boş durmak
la olmaz, dünyada her derdin bir 
çaresi vardır. Sen de okutup liflet, 
Baba Cafere gidip tesbihten geç, 
bir şirinlik muskası yazdır, efendi
nin kalbini çevirecek büyü yaptır. 

onun, çıkan isteklilerin hepsini red
dederek şehzadeden başkasına var
mam, ölürüm de diğer bir erkek ile 
birleşmem .. dediğini haber almış, 
hakkındaki kızgınlığı zail olmuştu. 

Saraylı hanım, saraya döndüğü 
günün akşamı, yatak odasına hiz
mete gitmiş, gösterilen lıituf ve i
nayete teşekkür etmiş. O sırada a
rada şöyle bir konuşma olmuş: 

- Seni istiyenlerin hepsini red
detmişsin. Benim tekrar seni yanı
ma alacağımı neden umuyordun? 

Sualine cevap olarak: 
- Efendimizin beni yine çağıra

cağınızı bHiyordum. Bunu bana 
Nuruosmaniye caddesinde dükkanı 1 
olan bir hoca efendi haber verdi. I 
Hatta o hoca, sizin nihayet yedi a
ya kadar padişah olacağınızı da 

Deyince saraylı hanım: müjdeledi. 
- Ben şirinlik muskası yaza.m. Deyince Abdülhamit: 

böyle büyü yapanı nereden buh - _ 1şte 0 hoca bunda halt etmiş! 
yım. Memlekette hiç bir yeri, itim- Amcam bugün aslan gibi tam sıh- 1 
seyi bilmem.. hatte. Ondan sonra da biraderim 

Demiş. Bunun üzerine o ihtiyar var. Bana padişahlık sırası gelin -

misafir: ceye kadar seneler, seneler geçer.

1 
- Nuruosmaniye caddesinde bu Diye cevap vermişti. 

gibi şeyleri yapan hocalar \•ardır. Bu vak'adan iki üç ay sonra Ab-j 
Onlardan birine müracaat elemeniz dlilflZlzin ve üç ay sonra da Sultanı 
kolayını bulursunuz. Muradın hal'i üzerine hocanın de-

Cevabını vermiş olduğundan sa- di~i çıkmış. yedi ay olmazdan ev-1 
raylı hanım ertesi gün ev sahibi ile ve! Abdülhamit padişah olmuş. 
beraber bakıcılara başV'~'"l!lak iç;;n Cüllıs merasimi icra edilip bittik
tstanbula geçip Nuruosman;ye ca<l- ten ve saray sükunet haline avdet 
desine gitmişler. Kendileriniu sa · edince yeni padişah. derhal Nuru-! 
raylı olduklannı bildirmemek için, osmaniye caddesindeki bakıcı Şeyh I 
o zamanın saraylıları gibi kolalı, Zafer Efendiyi saraya ~ağlrttı Gc
süslü ferace giymeyip orta halli linre huzuruna kabul ile hiirmet ve 1 
bir esnaf ailesi gibi arkalarına yel- iltifat ettikten sonra bt'ndegi\.nın -

3irmevari bir ferace giymişler, ko dan birinin evine misafir vermiş 
!asız ve ütüsüz bir yaşmak bağla-

\"e Be~ıkta~tan Yıldıza gıden cadmışlardı. Eseri tesadüf olarak en 
de üzerindeki kiiçük cami ile Şazlı önce Şeyh Ziifer Efendinin dükka-

tekke>;ini yaptırarak Zafer Efendi-
nına gitmişler: .. . . yi oraya şeyh tayin etmi~. tekke -
. Şeyh, bu koylu kıy~ctlı müşte- nin tekmil. masrafını cebi hümayun-

rılere o kadar ehemmıyet verme • 1 1 
· 

1 
· · r· 

1 
· · · 

. - . b c nn, c evrış erın ve mı.sa ır er1nı. yı 
mış, yalnız ya:ım agızla. bır uyu-ı yeceklcrini de saray mutfağından 
run, demekle ık~lf_a e~~.ş. Hanım- tahsis eylemişti. 
Jar, hocanın sedınn ustune otura-

0 
b h"k" . b" ki 

.. zaman u ı ayeyı ırco arı rak sozc ba~lamışlar. Saraylı ha - "b" b d . . . . 
d . · gı ı en e ışıtmıştım. 

nım, emış: I 
- Hoca Efendi! Benim kocam 

ile aram bozuldu. Biribirimizden 
ayrıldık. Şimdi ben, bu hanımın e
vinde miRafir olarak ondan ayrı 
yaşıyorum. Dünyada kimsem ol -
madığı gibi kocamda gözüm vardır. 
Onu seviyor ve tekrar barışmak 
ve birleşmek istiyorum. Acaba bu
nun imkii.nı var mı? Onun beni 
tekrar alması için bir çare bulu -
nur mu? 
Hanımın bu sözlerini dikkatle 

dinliyen şeyh 
- Bunların cevabını bize ilmi 

şerif verecektir. Bir kere bakayım 
da sonra söylerim. Bana evvelce, 

enin ve kocanın adınızı söyleyiniz. 
Demekle sarayb hanım: 
- Benim adım Emine Gülnaz, 

kocamın adı da Hamittir. 
Demiş. Bunun üzerine şeyh eline 

bir kalem ve kağıt alarak birtakım 
noktalar yazmış, çizgiler yapmış, 
sonra çekmecenin üstünden aldığı 
bir eski kitabı açıp biraz okuduk -
tan sonra basını kaldırarak ve sa
raylı hanıma bakarak, demiş: 

- Kızım! Bu adamın burcu çok 
yüksek, yıldızı parlak, bahtı ve ta
lihi son derecede iyidir. Eğer her
kesin padişah olması mümkün olsa 
bunun da padişah olacağını söyler
dim. Fakat bu mümkün olmadığın
dan padişah olacak diyemem. Fa
kat kendinin i5i ve mesleği ne ise 
onun en yüksek yerine erişecektir. 
Mesela memur ise sadrazam, asker 
ise serasker, ulemadan ise şeyhis
Iiim. esnaf ise en büyük tacir, 
hamal ıse hamallar kıinyası ola -
caktır. Hem de bu nzun sürmez, 
nihayet altı yedi aybk bir iştir. 
Aranızdaki bozukluğa gelince bu 

anda aranızda dargınlık görün -
müyor, senin onu düşündüğün gibi 
o da seni düşünüyor. Bugiin yann, 
çok uzun sürse bir haftaya kadar 
yüzyUze gelecek, bir dam altına gi
"1'ceksiniz. Bu hale göre bizim ya
pacağımız bir şey yoktur. 

Şeyhin bu sözleri üzerine saraylı 
Şeyhin bu sözleri üzerine saraylı 

hanımla arkada§ı, hocaya bir me
cidiye vererek dükkandan çıkıp 
Beşiktaştaki evlerine dönmüşler. 

Filhakika be§ giin sonra Abdül
lıamit, gözdtW.ni c;ağırtmış. Çilnkü 

312 ( 1896) senesinde f~bah ga -
zetesinde ba..~muharrirlik ediyor -
dum. Bir gün Mehmet Zeki(!) E
fendi adlı bir Mısırlı genç, matba
aya gelerek beni ziyaret etti. Bu 1 
zat, Mısırda gazeteci imiş, Kraliçe 

Viktorya aleyhinde yazdığı bir ya
zıdan dolayı İngilizler tarafından 
takibata uğradığı, tskenderiyeden 
vapura binmek imkanı olmadığı i
çin karadan Bingaziye kaçmış ve 
oradan tstanbula gelmiş. Bingazide 1 

Şeyh Mehmet ZAfer Efendinin se
nasını işittiği cihetle buraya gelin
ce doğruca Şazli tekkesine gide-

1 rek orada misafir olmuş. 

tki gün sonra ona iadei ziyaret 1 

bahanesile Şazli tekkesine gittim. 
Bundan asıl maksadım, Mahmut 
Zeki'ye ziyaretini iadeden ziyade, 
Şazli tekkesini ''e mümkün olursa 
Şeyh Mehmet Zafer Efendiyi gör
meğe bir vedle bulmaktı. 
Umduğum gibi de oldu. Mahmut 

Zeki Efendiyi or~.da buldum. O, 
beni, dergahın en ileri gelirlerinden, 
şeyhin tarikat karde§i, daha doğ
rusu orada Beyhtcn ziyade şeyh bu
lunan Tunuslu Seyit Ömer Efendi 
(2) ile görüştürdü. Uzun boylu, iri 
vücutlu, güzel ve düzgün ç~hreli, 

kır sakallı olan bu zat, Tunusun 
"Camii Zcytune., (3) darülfünu -
nunda ikmali tahsil etmiş, alim ve 
fazıl, sözü sobbeti yerinde, çok ze
ki ve vakur bir zat idi. 

Beni saygı ile karşıladı. Bir saat 
kadar öteden beriden konuştuk. 
Sonra dedi ki: 

(1) tstanbulda da Kevkebi Os
mani w El'adil arapça gazetelerin
de muharrirlik etmiş, Encümeni 
Teftiş ve 1\luayeneye memur ol -
muş, .l\lirimiran rütbesini alaruk 
Paşa olmuştur. Umumi harpten 
sonra Mısıra dönmüş ve orada ve
fat etmiştir. 

(2) Bu zat, umumi harp esna -
sında gilya Cezayir ve Tunusta le
himize bir hareket vücude getir -
mek maksadile tst:ı.nbulda kurulan 
te.5kililtı mahsusada mühim bir rol 
oynamış ve epeyce şahsi fayda te
min etmiştir. 

(8) Mısırdaki Canıiül'P.zher gibi 
bir ilim müeueaeaidir. 

YENISABAH 

Trakyada şarapllk 
üzüm 

Ayrıca yaş meyvadan da 
şarap İmali kararlaştı 

İnhisarlar idare<i kanyak ve 
~arap!ık üzüm sepajlarının fenni 
bir bakım tarzile yetişme mah•ul 

verme eşkalini tayin ve bağ mın
takalarının arz te~kilatına uygun 
düşecek üzüm cin:;ini Ye bakma u
sullerini tesbit evlemek üzere Tr~k 
ya bölgesinde iki nümunc bağı te

sb etmigtir. Bu bağlarda yapılan 
müşahedeler ve alman mahsuller 
üzerinde girişilen şarap imal ter -
biyeleri yalnız yerli üzüm cinsle
rine münhasır bırakılmamıs, bey -
nelmilel şöhrete malik birçok ecne
bi meyvalar dahi dikilmek sure
tiyle Trakya topraklarının yetiş -
tirebileccği tanınmış sepajlarl'l ta

yini çarelerine de başvurulmağa 
başlanmıştır. Bu bağlarda dikilen 
ecnebi üzüm fideleri 23 cinse ba
liğ olmuştur. Bu sene alınan ilk 

mahsuller üzerinde idareni ı şarap 
laboratuvarı müteha<Sıslarla bera
ber çalışmaktadır. Trakya<la te is 
edilen bu bağlardan sonra ik.nci 
miihim istihsal mıntakası olan İz

mirde de bilhassa mbket üzümü 
üzerinde bir nümune bağı tegisi i
çin faaliyete baslanmıştır. RPkoltc 

miktarı 200 - 250 bin kilodan iba
ret olan bu nadir yetişir ve dünya
ca tanınmış üzüm cin:::-inıizin tck:-;i
ri Ye tan1imi için yeni tcllJırler a
lııımaktadır. 

Bundan baş!rn yeııı ha:ıırlanan I 
kanun layihao;ına nazaran yaş ü
ziimden ba~ka yaş me.rvalardan 
da şarap imali kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar bu hu'u't.'.\ ictarenin 

şarap laboratuvarlarında meyva 
şarapçılığı üzerinde tecriıbelerc gi 
ri~iln1i~ bulunmaktadır. 

İrlari Ye tekıı;k sahalnrda almış 
oldufu bu tedbirlerle inhisar idare 
si men1lekct ~arapçılığını organize 
edilıni.7 \·e, n1uayyen h•tikamete doğ 
ru yol almış bir sanayi şubesi ha
line getirmektedir. 
vvvvvvvvvvv-..~ 

Denizbanktan açıkta 
kalan memur ~ar 

Deııizbankta yapılan yeni teş -
kiliit sebebiyle 109 memurun açık-

Okuyuculanmız 
Diyor ki : 

Devlet Demiryollan 
Bir Okuyucumuza 

Cevab veriyor. 
Yeni Sabah gazetesine: 
16 Teşrinievvel (Okuyucuları -

mız diyor ki) serlevhalı ve lzmir 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafızı 
Asım Kagan imzasile bir oku-
yucunuzun mektubundan bahis 
yazı mutaliıa edildi. 

Devlet Demır/ Jllarırrria ;ıarasız 

veya tenzilatla k•:..Ier:ıı seyahat 
edecekleri, her n•cnılekdte oldu
ğu gibi, bizde de dmr,,, y,l i<'şki -
liit ve bütçe kantı'llaı-;: .. iesbit c -
dilmiştir. Kanunbr ve c~babı mıı
cibe!Pri daha evvel Mecliste mü -
nakaşa edilmiş bulumluğundan, 

bu husıısun izahına lüzum görül
memiştir. 

Şu kadn ki kanunu'1 nakil v .. -
sıtalaı ında knzilli tarifeye tabı 

luttugu sübay, polis amir \"e me
muru gibi eşhası dcYldlcn aldık
ları harcırah ile seyahat ttt\kkri
ne göre bu tenzilli tarifelerden o 
şahıslardan ziyade hazine istıfaıle 
eder. 

Talebe Ye nrnalHınlHP yapıl;ın 

meYsimlik t<"nzitilta gt"liıwc; tatil 
günlerinde muallimlcı in talebeleri 
ile memleketi gezerek tanımaları
nı, talebelerin kiiltür seviyelerini 
memleket gezilerile yükseltmelc -
rini lcn1in etm k ,.e ını ~HlPket lrül 

tür ~e\'iyeöiui ın.uasır medeni} c -
tin en yüksci(ine çıkarmak sava
şına yardım etmek malcsadilc bir 
kar değil, zarar dahi giize alma-
rak yapılmı:;tır. 

Bu talebelerin b~:,ıı.ıarı ara";n
da o mektubu yazan zatın da bu 
lunduğuna ı;üphe yoktur. O hnlıln 
bu tPnziliittan, mektup sahibinin 

müşteki değil, memnı.:n olması 

cap ederdi. Çünkü ekseriyeti azi
me'!~i cocuk b:ıba.sı olan mcmıırl:ı
rımız ara~nndn. o da bu tcnziliittnıı 
dolayısilc irtifade ediyor demek

tir . 
Binaenaleyh, mektup sahibinin 

tevehhüm ettiği gibi, Cümhunyct 
Türkiyesinde bak ve kanun önün
de, imtiyazlı ve haizi rüchan sınıf 
yoktur. 

Bunun, ayni sayfanın ayni &ii
tununda tavzihini saygılarımrı:la 

dileriz 
ta kaldığını ve yeni kadronun dün lJmunı Müdür 
den itibaren tatbik edildiğini sa- '\. R. Erem 
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bah gazetelerinden biri yazmıştır., \,, .,, 

Bu hu•u•ta yaptığımız tahkikata ------ - -- ---- ı 

göre, evvelce de yazdığımı? gibi ,------------~, 
yeni kadro 20 birinciteşrinden iti • Kı~a Haberler 
haren tatbik mcvkiine girmiştir. -
100 memurun açıkta kaldığı da * Senede iki milyon kilo to -
doğru değildir. Denizbank kanunu hum - Ankara orman çiftliğinde 
hükümlerinin tatbiki ve yeni teş _ yeni bir tohum ıslah istasyonıı ku
kilıit ile eski grupların birle~tiril- rulnıası takarrür etmişth·. Bu is -
nıe•i dolayrniyle 57 memur umum 

müdürlük emrine nakledilmiştir. 

Bunlar da e>kisi gibi maa~I:ırını al 
maktadırlar. İdare bu memurlan 
da kadronun inkişafı ni betiııde ye 
ni ,·azifolere yerleştirecektir. 

Y e:ıide ı yirnı. !'.el 'z v pur 

· ha yr·pt rılac"lk. 
Hükiımet üçüncü dört 'enelik 

sanayi programı ile 28 yeni vapur 

dttha yaptırmağa karar vermişt:r. 1 
Bu vapurlar tonaj itibarile şu ~ekil 
de tc•bit olunmuştur. 

550 tonluk vapur, İskenderiye 
hattı için her biri 6500 tonluk 3, 
vapur, Etrüsk tipinde 3200 tonluk 

dört vapur, Ayvalık, Bartın gibi 
seferler için her biri 1200 tonluk 
yedi vapur, iç sahiller için 800 er 
tonluk iki vapur, Yalova için 450 
tonluk ve motörlü üç vapur, 3500 
tonluk 5 şilep, 500 tonluk et ve 

sebze nakli için soğuk hava depo
lu 3 vapur. Bundan evvel Alman 
tezg.1hlarına ısmarlanan vapurlar 
bunların haricindedir. 

Bundan başka DenizbaPkın iç 
hatları için ısmarladığı iki vapur 

daha geldikten sonra yandan çark
lı vapurlfil' kadro harici edilecek -
!erdir. Denizbank bu vapurların 

makine aksamından istifade Ad" -
cektir. 

tasyon da kurulduktan sonr'• mev
cu~ i•ta<yoıılar genede 2 milvon ki
lo tohum dağıtabileceklerdır. 

* Şehir ve kasaba haritaları -
Nafıa Vekaleti bazı şehir ve 

kasabalardan ink•şafa fazla müsa
it olanlarının h.'<ritalarını vaptır - 1 
mağa karar ver'lliştir. Bun elan ba~ 1 

ka haritaları mevcut olanlara da 
tashih ve tadilat yapılacaktır. * izciler Ankaradan döndü -

Cumhuriyet bayramı nnina•e -
b~tiyle Ankaraya giden izciler ve 

Edirne Türkku~u talebeleri ~ehri 
mize dönmü~lerdir. 

* Et i~ine k;m bakacak - Şu
bat ayından itibaren şehrin et ih
tiyaçlarını ziraat kururmu bizzat 

idare edecek ve şimdiye k9.dar bu 
.işlere bakan belediye ve ka•aplar 
şirketinin yeni teşekkülle alakası 
kalmıyacaktır. , 

* Kaçak ekmek de aatılıyor -
mut - Üsküdar, Çengel köy ve Bey 
lerbeyi cihetinde etiket"iz bir su
r ette kaçak ekmekler satıldığı gö
rülmüştür. Belediye bu hususta 
tedbirler almaktadır. 

* Dahiliye Kalemi mah..ua mü 
dürü geldi - Dahiliye Vekaleti 

kalemi mahsus müdürü Bay Nijat 

dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Nahiye müdürünün 
dünkü mahkemesi 

Yerinde tetkikat yapıl
ması için mahkeme 

talik olundu 
Bundan bir müddet evvel Ah -

met isminde bir adamdan rüsvet 1 
mak suçile tevkif edilmiş ve bila -

hara erbest bırakılmış olan "Ye
ııik!Jy,, nahiye müdürü Bay Alil.et

tin hakkında birinci asliye ceza 
mahkeıne,inde nakzen görülmekte 

olan muhakemeye dün de clevanı 

oJunmu.:;;tur. 

:IIuhakemeniıı bundan evvelki 
cebesinde müddeiumumi Bay lh -

san Fikret; maznunun mevkufen 
muhakemesini istediğinden muha

keme he,·eti dün celsede evvela bu 1 

talebe mütedair olan kararını ve
rerek kendisi hemen tevkif olun -
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Ne Pişireyim? 
PERŞEMBE 

iftariye -
Yıldız şehriye çorbası 

Amasya bamyası basdısı 
.Pilav 

Kavun 
Amasya bamyası basdısı 
Amasya bamyasını suda baş • 

!ayıp acı suyunu süzünüz. Fir teıı· 
cerede bir kaşık sade yağ , : ~ ı;eıı 

tilmiş bir iki soğanı öldürdükten 
sonra kuşbaşı doğranmış yıığlı et· 
!eri içine atıp pembeleşinciyc ka • 
dar çeviriniz. Müteakiben baın· 

yaları ilave edip et yahut adi su kO 
yup tuz biber ekip tencereyi ka
payıııız mutedil ateş üstünde bam· 
ya ve etler ilik gibi oluncıya k:1· 

dar ~uyu helmelcninciyc kıı<lnr pil 
dikten sonra indirip tabağa alıP 

sıcak sıcak sofraya veriniz. 

mu~tur. inkilab dersleri 
Ayrıca muhakeme, otomobil i- Ayın onunda başlıy2cak 

inde rüş\·et verildiği ve bıınuıı da Üni,·ersite fakülteleri ve yük 
şoför tarafından görüldüğü hak - sek mektepler son sınıflarına bef 

kındaki şahadet üzerine mahallen sene verilmekte olan Türk inkıli• 
tetkikat yapılmasını da kararlaş - bı tarihi derslerine 25 ikiııciteşri• 
tırmı} Ye bu işe muhakeme aazsın perşembe günü üniversite konfe • 
dan Day Nebil memur edilmiştir. rans salonunda başlanacaktır. 

Tetkikatın neticesi alınmak üze- 1 ÜNİVERSiTE 
re muhakeme önümüzdeki pazar- Fakültelerde nekadar talebe vat 
tc i g,iııüııe talik olunmuştur. Üniversiteye yazılma i~i 1 iki• 

Hatay Heyeti 
s:rkaç gün kalmak Üz.ere 
dün İsta:-bula geldiler 

Cumhuriyet bayramı münase

betile Ankaray.ı gitmiş ola nHa
tar mümessil heyeti dün sabahki 

cbpre•le Ankaradan şehrimize 

gelmi~lerdJr. Heyete Tekirdağ say 

ıa,·Jarıııdan Ray Rahmi Apak re-
fakat etmektedir. Hataylılar şeh -
rimizd~ birkaç gün kaldıktan son
ra memleketlerine avdet edecek -

lerd(r. 

Köylü sigarası şehirler
de de sahlacak mı ? 

inhisarlar idaresi, köylü sigara 
sını, şehirlerde ele sathrmağı dü .. ün 
mektedir. 

Bu hususta satış işleri müdürlü
ğü, tetkikat yapmakta olduğundan 

vaziyet bu tetkikatın netıce,ine 

bağlı bulunmaktadır. 

İzmir, Sipahı ve Saınsun siga

rah•ı neden az ?. 
İnhisarlar idaresi, İzmir ısmi al 

tında yeni bir tip sigarayı piya
saya ~ürmüş bulunmaktadır. 

citesrinden itibaren nihayetlenmif 
tir. 'Bu sene üniversiteye yazılan• 
!arın sayısı 1669 dur. Bunları• 
814 ü fen, 346 sı hukuk 309 iktı• 

sat 199 edebiyat fakültelerine ya• 
zılmışlardır. 

Fen fakültesine yazılan 814 ki
siden 492 si tıp, 143 kimya, 28 ec· 
~acı, 20 dişçi, 25 tabii ilimler, ~S 
fizik riyaziye 13 fikiz kimya içı~ 
kayıt edilmiştir. 

60 henüz muameledcdir. 
Edebiyat fakültelerine müra • 

caat eden 199 talebeden 28 Türko
loji, 12 Romanoloji 36 tarih, 91 
coğrafya, 32 felsefeye yazılmıştıt· 

Geçen yıl mevcudundan mezu~ 
olanlar nakil veya terkedenler çı· 

karılırsa, üniversitenin bu yılkj tıı· 
!ebe mevcudu 6000 varmış bulun
maktadır. 

Yeni tayin ve becayişler 
Dün maariften öğrendiğimize 

göre bazı öğretmenler arasında te 

beddülat yapılmıştır. Bunları a~a· 

ğıdaki listede bildiriyoruz: Kadı· 
köy enstitüsü öğretmeni Hikınel 
Üsküdar kız enstitüsü resim öğre1 

meııliğine, Üsküdar kız enstitüsiİ 
re~im öğretmeni Taceddin İstan · 
bul Selçuk kız enstitüsü resim öğ' 
retmenliğine Kadıköy kız enstitii• 
sü evidaresi öğretmeni Zekavet f!) 
dıköy Akşam kız sanat okulu yat· 
direktörlüğüne, İbrahim Öksüzoh 

lu İstanbul Erkek lisesi idare ıne· 
Bu sigara yirmibeşerlik kutu - murluğuııa tayin olunmuşlardır. 

!ar içinde ve yirmi kuruş mukabi-

lint.l~ ~atılmakta ve nevi itibarile BOZUK JiLETLER 
Yenıceye tekabul etmektedır. , 

Yalmz, bu sigaraı Tiryakide ol-1 Be: her cemiyetinin bir teşebbüsO 
duğu gilıi yine piyasada buluna - Son zamanlarda piya,ay~ nıult 
nıamakt ıclır. telif markalarla yeni tipte tmış bl' 

Çakları görülmektedir. Yaınlun tel İnhisarlar idare•inden yaptığı-
kiklcrde bu jiletlerin ekscrisinİll nuz tahkikattıı 26 teşrinievvelde 
kullananları bir kere bile t.rnş e· piyn~nyn ç1karı!mış bulunan İzmir 

.sigara~ı ancak bayram ihtıyacını 

kar~ılanıak vaziyetinde kaldığını 
ve baynmda imalat yapılmadığı

na göre bu zaruri sıkışma vticude 

geldiğini fakat nihayet bir iki gün 
için nziyetin normal bir şekl& gi-

demıyecek derecede bozuk olduğt' 
ve kullananiarın yüzlerin talıri~ e· 
derek cild hastıılıklannm husulii' 
ne sebep olduğu anlaşılmıştır. ııer 
berler cemiyeti bu hususta alak:ı· 

dar makamlar nezdinde teşeblıliô' 
!erde bulunacaktır. 

r c eğini öğrendik. Ayrıca, teneke ~iiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiilal_..,i 
kutular içinde, piyasaya çıkarılmış 

bulunan, Samsıın ve Sipahi sigara
ları da ihtiyaca kafi gelmediğin -
den idare bu hususta tedbirler al-
mış bulunmaktadır. 

--· -·-------* Nevyork serırisine gidecek 
etya - Ncvyork sergisine i~tiraki
miz dolayısiyle gönderilecek eşya 
tamamen tesbit edilmiştir. Bu me
yanda memleketin tarihi ve endüs
tri merkezlerinin fotoğrafları alın
dığından sergiye propaganda ma

hiyetinde bunlar da gönderilecek

tir. Bütün eşya 5 milyon Türk li
rasına sigorta edilmistir. 

TAKViM 
3 Son Teşrin 1938 Perşembe 

L icri: 10 Ramazan 1357 
Rurni: 21 lik teşrin 1354 

Hızır: 182 

Dotu saati : 6,31 

Ô(le : 11,58 - ikindi : 14,45 

Akıam: 17,04 - Yahı : 18,36 

lmuk : 4,53 
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l:=J·l~l=m=J~;J!#1il Bir P.ropa~anda ~ 
J 1• ·ı · Vazıfesı aponya ngı terenın (B .. tarafılU.Ciuyra~) 

Yardımını I·stemı·yor ve dünyayı kaplayan bir cihan 
efkfirıumumiyesi vardır ki, ahval 
ve vakayi üzerinde, milletlerin mu 
kadderatı üzerinde hakim bir rol 
oynamaktan geri kalmaz. 

Bir Orta Oyunu 
Tekerlemesi Japonlar Milletler Meclisi Kurul

ları İle Alakalarını Kesiyorlar 
Onun için, her millet medeni -·.-.~-- · 

merkezlerde kendi lehinde propa- R ••"" "' ş• dd t} d•k A ki 
ganda yapmağn çalışır. Bu pro - Uzgar 1 e en 1 çe ya arJmJD 
pagandanın en büyük muvaffakı- y d k •ıd• "' • • H• d• d 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ecnebi gazetecilerin suallerine hariciye yet şırrı realiteye, hakikaten uy- er en eSI 1gJfi) JSSe 1yor Uffi 
d&zırı namına aöz aöylemeğe aali.hiyettar bir zat, cevap vermqtir. gun olmasıdır. Propaganda de -

Bu zat Çemberlayn tarafından jansı bildiriyor: Hunnan, Szeşuen mek, yalan yanlış sözlerle, boş 
löylenen nutkun Japonyanın mu - ve Yunan valileri halkı nihat za- mevcelerle halkı aldatmak değil
hasamattan sonra İngiliz kredisine fer için mümkün olan her türlü fe- dir. Kendisinin ecnebilerce, uzak 
llıuhtaç olacağına dair olan kısmı- dakarlıkları yapmağa davet eden memleket ahalisinc.e bilinemiye -
na temas ederek "J aponyanın Çi- cek iyi taraflarını bildirmek ve 
lıin imarı için bilhassa İngiliz pa- beyannameler neşretmişlerdir. teveccüh kazanmaktır. 
rasına değil, sadece paraya ~üphe- Japonya Milletler Mecliaile İşte Amerika efkflrıumumiye-
aiz ihtiyacı olacağını söylemiş, fa- Bütün Alakasını Kesecek sine Türk inkılabının yaptığı inti-
kat Japonyanın bu parayı ancak Tokyo, 2 (A.A.) - İmparato- baı öğrenmek istemekliğim bu 
Japonyanın vaziyetini anlıyan bir run riyasetinde toplanan yüksek pr.opaganda vazifesinde ne dere
devlet ta.ı:tıfından verildiği takdir- meclis, Japonyanın Milletler Cemi ceye kadar muvaffak olduğumuzu 
!e kabul edebileceğini,, ilave eyle- anlamak içindi. Amerikanın hak-
tniştir. yeti kurumlariyle her türlü işbir- kımızda ne kadar habersiz ve Ji-

Çin Halkı Nihai Zafer için liğine nihayet vermesi husu 51unda kayıt olduğunu gö:)termek üzere 
Tetvik Ediliyor hükumetçe hazırlanan projeyi it- ufak bir misal zikredelim. Birkaç 

Şungking, 2 (A.A.) - Çin a- tifakla kabul etmiştir. ay e\•vel tahsil için Amerika Üni
versitelerinden birine gitmiş olan 
bir gence Amerikada lise mezunu 

'Ostad Ahmet Rasim, bakınız, Maazallah ibir tanesi isabet edi -
bir orta oyunu (Tekerleme) sini verirse? ... 
ne kadar kuvvetli hatlarla can - - Tosun sen bunamışsın. Tü-
landırıyor: fek kurşunu değil, kubbe kurşun-

"Şimdi hatırıma Hamdi mer- ları ... 
bumun bir tekerlemesi geldi. Kil- - Hay Allah müstahakkını 
çük İsmail ef enci.iden evvel (To- versin. Yüreğim hop etti. 
sun) efendi isminde bir pişekari - Benimkini sorma, neJer et
vardı. Pi~ekar hal ve hatır sorduk- ti? Ben hfi.la yürüyorum zannedi
ça Hamdi meyus bir tavır ve vazi- yorum Bir de göz ucuyla baka
yet alarak tekerlemeye girişirdi: yım ki, ayaklarım yerden .kesil-

- Sorma Tosuncuğum, bir fe- miş, ben on, on beş arşın yüksel
liket atlattım ki, tarif kabul et - mi~ değil miyim? 
mez. - E ... y ! .. Sonra? 

_ Aman geçmiş olsun Ham- - Sonrası büyük kubbe, der-
diciğim. . ken minarelerin ilk şerefesi, ilem 

- Geçmiş olsun ki, geçmiş ol- leri. .. 

bir genç Türkiyeden otobüs ile mi sun.. ~rerak lnomz kralı Ruzveltla Cakler Berlin-Roma - Ya düşseydin? .. 
-Kabil mi? Şemsiyenin sağ-

Başlarınızı 
Yukarı Kaldırın! 

Dün polis raporları şu zabıta 

hadisesini veriyorlardı : 
"Kumkapı Nitancasında Ca

mi sokağında Hüsnünün 10 ya
tındaki kızı Kadriye, evinin ka
pısı önünde otururken, anaı:ı:m 
batına yukardaki pencereden 
aaksı dütmÜf ve batından ya
ralamıttır. Yaralı çocuk Haseki 
çocuk hastahanesine kaldınl

mıttır .,, 

İşte, İstanlıulun en büyük dert. 
!erinden biri de budur. Ben herse
ne buna benzer beş on vakanın ga 
zete sütunlarında yer aldığını bi
lirim. Ekserisi pencerelerdeki sak
sılar olmak üzere duvardan ta~lar, 
sıvalar, damdan kiremitler, yine 
pencerelerden oraya konulan öte
beriler düşer ve o esnada aşağı -
dan geçen zavallılar yaralar, sa
.kat bırakır, bazan da öldürilr. 

Bu gibi vakaların me~uııeri a
randığı zaman ya .bir masum te
kir kedisi, ya bir küçük çocuk, ya 
hud da rüzgar gibi şeyler göste-

görüsecek Mihverine uecti 
Bu münasebetle üç gün ltalyan, Alman Hariciye 

Naklet bakayım... ;.u. 
gelmiş olduğunu sormuştu! 

Tahsilini bitirerek Amerika - ettim. 
dan avdet etmiş olan Türk genci 
münener tabak~nın Türkiyeye az 
çok aliikadar olduğunu, fakat asıl 
büyük kütlenin hali. eski zaman -
larda düşmanlarımız tarafından 

aleyhimizde yapılmış propagan
dalann tesiri altında bulunduğunu 
söyledi.. Amerikalılar .başka ya -
bancı memleketler hakkında oldu
ğu gibi Türkiye hakkında da ha
kikati öğrenmeyi arzu etmiyor de
i'ildirler. Hatta konuştuğum gen
ce, orada Üniversitede bulunduğu 
sırada, müteaddit heyetler tarafın 
dan konferans vermesi için müra

Canım geçende bir fırtına 
çıkmadı mıydı? 

lam olduğun b.iliyorum. 
- Oh!.. Sarıl! .. 

• r.ilir. Ev sahiplerine de ihmalkar
lıklarından dolayı belki bir miktar 

(Hamdi burada Tosuna san -

misafir kalacak Nazırlarının beyanab 
- Evet, hatta ben korkum

dan evin bodrumuna kaçmıştım. 
Sen neredeydin? 

lır). 

- Ne yapıyorsun? 

Londra, 2 (A.A.) - Dail)' He
tald razetesinin bildirdiğine göre 
l'elecek yaz Amerikayı ziyaret et
llıesi hakkında Ruzvelt tarafından 
~~e~ ;yapılan daveti kabul etti
~llll bıldiren kralın mektubu be -
~az 8araya müteveccihen yola çıka 
tılnııştır. 

Bu gazete İngiliz hükümdarının 
Icanadaya yapacaklan seyahatten 
lotıra Ruzveltin yanında üç gön 
._lacaklanm tasrih etmektedir. 

~erika ve IOll hlclUeler 
ti l'<levyork, 2 (A.A.) - Harici 

taret konseyinin zivafetinde bir 
nutuk söyliyen harici;·e nazırı Hull 
•on hadiselerin Amerikanın tica
;eı .s~yasetinin prensiplerinde bir 

1 etişıklik yapmamış oldufunu söy 
ellı.iştir. 

.k l'<lazır, tatbik edildiği memle
etlerde hukuku beşere yer vermi

hn otarl)iyi harp hazırlıkları yap-:ak ve diğer milletleri tahrik et
elde itham etmiştir. 

ıı. .liatip, silah yarı,nun verdiii 
lt ticeleri -anlattıktan sonra Ameri-
lııın müdafaa kuvvetlerini müna-

ai . 
b P . hır. seviyeye çıkarmak mec -
leUri.y.etınde kaldığını. çünkü mem 
't'ba ketın umumi bir ihtifalin tesirle
tıı::en tamamile kurtulamıyaca -

beyan etmfatir. 
i liuıı netice ~larak Amerikanın 
~llsanlıiın sulh ve adalet yolunu 
'ı:tı~rp Yoluna tercih etmesinde aza
d hderecede müessir olması icin 
ı~ a fazla gayret sarf etmesi li-
!tıreldiğfni aöylemiştir. 

\1 ----0--

1 akalanan 
l<atiller 
~•iri cinayetia pan.ıa 
._..... yapdclağs anlaplch 

4, ~. (Hususi) - ~nler
~ '6hriıniztle esrarengiz bir te
~ Öldürülen Rizeli Recep oğlu 
~ illa katilleri, bu kere zabıta
'ttıttılQ ~ütemadi takip ve tahkikatı 

Cea.inde yakalanmışlardır. 
tan lfonatenari mahallesinde Kes
)et~~ 'hlevkiinde işlenen bu cina
-~ llııe}i Tahir oğlu Hüseyinle, 
arııa;.;nın oğlu Kasımın yaptıkları 
la . arak iki suçlu, dün İstanbu
)Qı tib:nek üzere iken Yalovada tev
tin ~unınuşlardır. Ayrıca -cinaye
dilk~ aında kullanılan tabancayı 
lllııda a:nda sakhyan Kayınçarşı
ai il ehmet isminde bir kahve-
C1iru~ y:~ar~ isminde bir Rizeli de 
clır. rtagı olarak tutulmuşlar-

'l'ahkik 
ltıaftt 1 at safahatına nazaran 
li~ Pu Un Uzerinde bulunan 600 
l'afındaradan 543 lirası katiller ta
'-ray:~ ç&lınnuş ve cinayet sırf 

nıaın işlenmiştir. 

(Battarafı 1 inci aa,.facla) 
nın bu araziyi işgal etmesi, 5 teş
rinisanide başlıyacak ve on teşri
nisanide nihayete erecektir. 

3 - Çekoslovak hUkümeti, ter 
kedilecek araziyi, tahliye esnasın 
da, iyi bir vaziyette terketmiye 
gayret eyJiyecektir. 

4 - Bir Macar - Çekoslovak ko 
mitesi teferruat meselelerini ez -
cümle milliyetler meselesiyle hak
lahiyar meselesini halledecektir. 
Ayni komite Çekoslovak mıntaka
eında kalan M•carlar ile terkedi
lecek mıntakalarda sakin gayri Ma 
car]arın himayesi için kararlar a
lacaktır. 

5 - Komite, Bratislav)·adaki 
etnik grupun şehrin diğer grupla
rının ayni vaziyeti muhafaza etme 
sine nezaret edecektir. 

6 - Macaristan, Çeko~lovakya 
ile birlikte arazi terkinden doğa
cak muhtemel ekonomik güçlük
leri ve teknik münakale güçlükle
rini ortadan kaldırmıya teşebbüs 
edecektir. 

7 - Bu tahkimnamenin tatbi
ki esnasında güçlükler ortaya çık
tığı takdirde Macaristan ile Çekos
lovakya doğrudan doğruya anla -
,aeaklar~ır. Anlaşma imkansızlığı 

'takdirinde ihtilaf, Almanya ve İ
talyanın hakemliğine terkedi1ecek 
tir. 

Protokol imzalandı 

caatlar vaki olmuştur. 
İstenen mevzulardan bazıları 

hakkında kendisini salahiyettar 
görmeyen bu genç tekliflerden bir 
kısmını redde mecbur kalmış, ba
zılarını kabul ederek bildiği ka
darını anlatmıştır. Bu yoldaki mü
racaatların yalnız kendisine vaki 
olmadığını, başka Tilrk gençlerin
den de yeni Türkiye hakkında 

malümat istenildiiini ve onların 

da bu talepleri iktidarları dahi
linde karşılamağa çalıştıklarını 

söyledi. 
Görülüyor ki, Amerikaya tah

sile giden her Türk genci adeta 

- Ben göklerde!.. 
- Aman deme. 
- Nasıl deme? Hila tir tir 

titriyorum. 
- Vah, vah! .. Aman Hamdi

ciğim anlat bakayım. 
- İşte o fırtına sabahıydı. 

Rüzgar dıı.ha pek o kadar esmi -
yor, yağmur azar azar çiseliyor
du. Evden şemsiveyi aldım, açtım. 
Fatih meydanına geldim, rHzgir 
ziyadeleşti. 

- Açık, yiiksek yerlerde öyle
dir! 

- Baktım şemsiye dikilmeğe 

başladı. Neredeyse elimden kurtu
lacak. Sapına sıkı sıkı sarıldım. 

- Allah vere de bocalamaya 
idin. 

- Bocalamak nerede? Rüzgar 
sertleştikçe sertleşti ... Şemsiye di
kildikçe dikildi. 

- Aman! .. 
- Amanı, zamanı yok. Bir a

ralık vücudumda bir hafiflik duy
dum. 

vatanının fahri, gönüllü bir pro - - Ne oldu? Acaba bo~ndın 
pagandacısı olabilecek bir vazi- mı? 

yettedir. Fakat onlann kendi a
yaklarına gelen bu fırsatlardan is
tifade ederek müessir bir propa
ganda yapabilmelerine imkan var 
mıdır? 

Muhatabım, samimiyet ile, bu 
gençlerin noksanlarını itiraf edi
yordu. Kimisi mevzular hakkında 
salahiyettar söz sahibi değildir
ler. Kimisinin tetkik yapmağa 

vakti yoktur, vakti olanlıınn da 

- Çüşş ! ... S~n boşanınıın. Ben 
hayvan mıyım, yahu? 

- Estağfurullah Hamdiciğim. 

İnsan dolup boşanmaz mı? 
- Dolup boşanmanın sırası 

mı? Fırtına koptu. Her tarafım 

sırsıklam. Bir ara dikkat ettim ki, 
ben Fatih camiinin kapısının üstü 
ile bir hizaya gelmişim. Kurşun
lar bana doğru geliyorlar .. 

- Sarıl demedin mi? 
- Bana değil.. Şemsiyenin sa-

pına! 

- Artık a~ağılara bakamıyo

rum. Gözlerim kararır diye kor
kuyorum. Uç babam, uç!.. 

- Oooh !... Ben senin yerinde 
olsam çaylak, maylak akbaba ko
valar, yakalarım. 

- O havada rast gelirsen. 
- Aman Hamdiciğim! Bir şe-

yi daha merak ettim Yolu nasıl 
buluyordun? Puslan var mıydı. 

- Puslam yoktu ama, cebim
de kabının üzeri haritalı bir siga
ra kağıdı vardı. Çıkarıp bakıyor
dum. 

- Acaba nerelere kadar ait
tin? 

- Düz gitseydim, muhakkak 
Şamı buhauştum. Fakat dik git
tiğim için haritadan bulundufum 
noktayı tayin ettim ki, Çukurb0-9-
tan üzerindeyim. 

- Eh!.. neyse! Pek o kadar 
uzun değil. 

- Evet .. Ne diyordum? 
- Çukurbostan üzerindeyim, 

diyordun. 
- Ha ..• Bir de rüzgar, birden

bire kesilmesin mi? Başladım in
meğe ..• 

- Aman! .. 
- Aman ki aman! Tanı yan 

yola kadar indim, güneş te çıktı. 
Çıkar çıkmaz gözlerim kamaştı. 

Ne oluyorum demeğe kalına~ 

şemsiye paf dedi, delindi. 
- Eyvah! .•• 

(Sonu J'Al'ID) 

Viyana, 2 .A..A.) - Hakem ka
rarının \•eıilmesini müteakip, Ma
caristan ve Çekoslovakya hariciye 
nazırlarının im7.aladıkları bir pro
tokolde tta'kem kararına ittilii kes
be'ttı1derini bildirmi~. 30 teşriniev
vel tarihli deklarasyonlarını teyit 
ebnif ve i>u 'hakem kararım kayıt
ıaız ~artsız ve hemen derhal tat
hik eylemeyi taahhüt eylemişler -
dir. 

~~rialtmdamenbaveve~kab•~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı•~~~~~~~ 
labilmeleri kabn delildir. KARI "'ATOR 

-Ne diyorsun? Yat qağı! 

Bu münasebetle şu vakayı ha- - a. 

Ahnan Ye ltalyan BatYekil-

tırladım: Bundan bir iki sene ev
vel, Amerikada bulunan bir Türk 
kızı lstanbuldaki babası vasıta.sile 
bana müracaat ederek "Cihan si
yasetinde Türkiyenin rolü,, hak -
kında Amerikada vereceği bir 

lerinin Beyanata konferans için maliimat ve direk-
Viyana, 2 (A.A.) - BB. Rib- tif istedi. Böyle bir mevzua dair 

bentrop ve Kont Ciano birlikte yap talimat vermeğe kendimi salahi -
tıklan mü~terek beyanatta ezcüm • . yettar görmediğim için, keyfiyeti 
le demi~lerdir ki: matbuat umum müdilrlilğilne yaz

"- Roma - Berlin mihveri Av- dım ve söyletmek istedikleri fey
rupa politikasının bir sulh ve ni - leri bildirmelerini rica ettim. Mek 
zam unsuru olduğunu bir kere da- tubuma cevap bile almadım! 
ha isbat etmiştir. Muahedelerin Amerikadaki talebemizin vazf
haksızlığı neticesinde doğan an _ fesini bµradan kolaylaştırmalıyız. 

laşmazlık ocaklarından birisi orta- Hangi makam bu propaganda ifi
da nkalkmıştır. Macaristan ile Çe- le uğraşacak ise, yalnız Amerika
koslovakya arasındaki münasebet- daki değil ecnebi diyarların hep -
lerin, işbirliği ve iyi komşuluk zih-1 sindeki bu fahri ve gönüllü genç 
niyeti dahilinde inkişaf edeceğini propagandacıların işlerine yara -
temenni etmekteyiz. ,, yacak mevzulara dair broşürler,. 

Aydın Şehir Meclisi 
Toplanhsı 

Aydın, 2 (Hususi) - Şehrimiz 
belediye meclisi hararetli mUnaka 
şalardan sonra eski reisin 8 reyi
ne mukabil 14 rey ile çiftçi Ethem 
Menderes Reisliğe seçilmi~tir. 

vesikalar, malUmatlar hazırlıya • 
rak konsolosluklar vasıtasile ken. 
dilerine dağıtması ve onları irşad: 
etmesi, onlara yol göstermesi icap

1 
eder. Masrafsız, kola.y bir propa~ 
ganda fırsatı elimizde varken li-1 

kayıtlık ve atalet yüzünden bunu1 

kaçırmıyalım. ı 
Hüae,.in Cahid YALÇIN 

; 

• .. o• - Ne Ntır•yorHıa r baıl:aıarı için de bırakıv,.•rull" 

ceza verilir. 
İstanbulu şöyle bir dolaşıp, 

.}encerelere, damlara, duvarlara 
dikkatli bir göz atacak olursanız 
içinizin Urpermemesine imkan yok
tur. Zira, pencerelerdeki nerdeyse 
düşecek saksılar, duvarlarda düf
mek üzere uf ak bir rüzgar veya yağ
mur bekliyen ~ıvalar, damlarda 
yere yuvarlanmağa müheyya, mini 
mini bir kedi ayağı bekliyen kire
mitler o kadar çoktur ki bu man
zaralar karşısında titrememeie • 
.imkln yoktur. 

Bunlar yere düşünce en fazla 
yayakaldınmlar gibi halkın gelip 
geçtiği en kesif noktalara isabet 
edeceklerinden kaza ihtimali de o 
kadar çok artmaktadır. 

Belediye memurlarının, bu yeni 
hava tehlikesi karşısında ehemmi
yetle nazarı dikkatlerini ceJbede
rim. Pencereden yuvarlanan bir 
saksinın mesulleri arasında o sak
sıyı oraya koyan elin ne kadar mev-

kii varsa, o saksının hiç bir ih
tiyat tedbirine baş vurulmadan o
rada bırakılmasıııa göz yuman 
memurun da o kadar, hatta ondan 
daha fazla yeri vardır. 

Başlarınızı biraz da yukarı kal
dırın sayın belediye memurları! 

MURAD SERTOOLU 

lngiliz miihendisi Karabük 
İnfaatuu tetkik etti 

Karabükte yapılmakta ~lan in
~aatı tefti~ etmek üzere Londra -
dan memleketimize gelen 1nı'iliz 
mühendisleri Karabükteki faali . 
yetlerini bitirerek fehrimize dön · 
müşlerdir. Bu mühendisler yana 
akşamki ekspre~le Londraya git -
rnek üzere memlt-ketimizden ayrı -
lacaklarclır. 

Madam Ati-• mulaakemesiae 
yakıacla başlanacak 

Randevuculuk ve döv.iz kaçak
çılığı suçlariyle mevkuf bulunan 
Madam Atina ve muavini Katma 
hakkındaki tahkikata dün de de
vam olunmuştur. 

Dün, Halide isminde genç v& 

g(lzel bir kadın dördflncü i~tinı.k 
hikimlitine celbolunarak şahit aı
fatiJe ifadesi alınmıştır. 

Halen dörd6nc0 sorgu hikim
liğinde bulunmakta olan tahkikat 
dosya!ı tekemmül etmektedir. Bu 
tahkikatın ayın beşine kadar ik -
mal olunup işin muhakemeye inti -
kal edeceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Diğer taraftan döviz karakçılı
ğı tahkikatile de beşinci ceza istin
tak hakimliği meşgul olnıaktndır. 

Maznunlnraan Madam K:ıtiııa, 
dün beşinci ceza istintak hfıkimli
ğine getirilerek ifadesine müraca -
at edilmiştir. 

Araba ve tramvay çarpışması 
Vatman Hamdiniu idaresinde -

ki 17 numaralı tramvay :lrabası 

Şaşkın Bakkaldan geçerken Malı • 
mut oğlu Ahmedin arabası ile çaı 
pışmıştır. 



Sarfa• :t_ 

rkTll,,l<I 
1wT101J•I, 
Telef onla konuşmanın 

adabı 

~ENll:.\B:AH 3 

Mesela bir muharrirsiniz. :işiniz 
başınızdt n aşkın olduğu bir gün, 
kendi siitununuza yazacağınız fık· 

rayı ye •iştirmek için kafa patlatı
yor ve kalem oynatıyomunuz. Bu İstanbulda Simyakerler Ankaragücü Demir sporu 2-0 yendi 
sırada •.elefon çalıyor: 

- Z rrrr ... 
Vakt >niz olmadığı için cevap ver

mek iE i:em\}'or ve yazınıza devam 
ediyorsunuz. Fakat telefonun zili 
durmadan ötüyor: 

- Zırrr... Zırrr ..• 

Kalan Bu San'atı Hala Devam 
Ve Kurşunu Altına Tahvil Etmeğe 

Dedelerinden 
Ettirenler 

Çabalıyanlarla "lnnallahe maassabirin !,, diye • 
rek yerinizden kalkıyor ve birkaç Meraklı Bir Konuşma 
kelime ile muhavereyi bitirmek Uzun süren araştırma, tetkik 
maksadile mikrofona sanlıyorsu • ve yaptığım temaslar sayesinde Yazan : 
ııuz : bugün Yeni Sabah okuyucularına 

- Alo!.. çok enteresan bir mevzudan hah- M 'tat S rtoov lu 
Bu sırada sizi arıyan adamın sedeceğim. Bu da Kimya)'! atik'- 1 e 

başkasile IB.kırdıya tutuştuğunu i· tir. Yani ıı.ltın yapma - veya yap- ••••••••••ıiıı••• 
§İttiğiniz sözlerden anlıyor ve ken- mağa uğra~ma - ilmidir. Bu ilim 
disini ikaz için tekrar ediyorsunuz: yanlış olarak simya adiyle tanın-

yük üstadların buldukları iskirin 
bir dirhemi yüzlerce kantar 
madeni altına tahvil ediyordu. E
sas ve gayede budur. Halihazırda 
muv.affak olmu., kimse var mı di
yeceksiniz .. Bunu ancak Allah bi
lir. Çünkü şu muhakkakdır ki 
muvaffak olan bunu büyük bir kıs
kançlıkla gizliyecektir. Yalnız şu
nu biliyoruz ki gerek araplarda ge 
rek !renklerde bugün bu işle uğ

raşan sayısız adam vardır. Nite
kim 1926 senesinde Fransada bi
risi muvaffak olmuş ve j tiri huzu
runda hünerini ispat etmiş. Kendi
sine nobel mükilfatı verildi galiba. 
Kitaplarını merak edip buraya ka 
dar getirttik. Lakin bizim elimiz
de o vasait bulunmadığı için isti
fade edemedik. Zaten onun yap
tığı da astarı yiızünden pahalı bir 
meta imiş ki bu esasen malfim bir 
şeydir. 

- Alo! .. Alo!.. mıştır. Halbuki Simya ilmi bam
Biıhayli iııtizardan sonra .cevııp başka, bundan tamamen ayrı, giz 

. geliyor: Ji ilimlerin diğer bir koludur. 
- Kimsiniz efendim 1 Daha ziyade Fakirizma il~ 

- Tilki. alakadar, bir takım acayip hüner 
- Ya ben kiıniın? ve marifetler gösterme bilgisidir. 
- Ne bileyim ben? Bunun hünerlerine gelince, me 
- Hele bir düşün canım sesım- selA bir odada oturanları yerleri-

den de mi tanıyamadın? ne mıhlayıp bırakmak, el sürme -
öfkeniz tepenize çıkıyor, sert den ışıkları söndürüp yakmak i • 

sert söyleniyorsunuz: Hlh ..... tır. Esasen şarkta gizli ilim 
_ Rica ederim, çok işim.. !er bir düstur içinde toplanmıştır. 
Karşıdaki lakırdınızı kesiyor: "Küllehfisırren,, bu diısturun 
- Canım, beş on dakikanı da be- Arap alfabesile her harfini "imya,, 

niın için feda ediver, ne çıkar ... Bi- ekinin başına getirirsek beş gizli 
liyorum, şimdi gazetelere birtakım ilim meydana çıkar. 
yalanlar, dolanlar uydurmakla Kimya, Simya, Hinya, Simya, 
meşgulsün amma, bugün de traşı Rimya. 
kısa kesiversen kıyamet kopmaz Kimya, Limya, Hinya, Simya, 
ya!.. ma _ilmi_dir. Limya bir ta~ım kim-

Telefonu kapatmak istediğiniz yevı mu~ekkebat vasıtasıle oyun: 
anda muhatabınız Jfıtfen hüviyetini !ar, şabızeler yap.maktır. Yanı 

hokkabazlığın bir cınsi. Himya ef 
sun, tılıeım ve büyüden bahseder. 
Simya fakirizmadır. Rimya ise 
doğrudan doğruya remil. 

Kimyayı atlki şimdiki kimya 
ilmi ile telif ve izah etmeğe imkan 
yoktur. Bunu kimya düsturlarına 
tatbik etmek istiyenler çıktı, fa
kat muvaffak olamadılar. Bu ta
mamen uzun tecrübelere dayanan 
bir ilimdir. 

• üşa ediyor: 
-· Haydi seni fazla üzmiyeyim: 

Ben Abdülkadir Azsöz .. 
İçimizden canı yürekten "Al

lah belanı versin!,, dedikten sonra 
cevap veriyorsunuz: 

- Buyurun Bay Abdülkadir Az. 
söz! Bir emriniz mi var? 

- Sizi göreceğim geldi de bir te
lefon edip sesinizi olsun işiteyim .. 
dedim! 

Yine içinizden "bay işitmez o-

laydın!,, diye dua ediyorsunuz. 
- Eksik olma kardeşim. 
- Nasılsınız, iyisiniz inşaallah? 
- Teşekkür ederim. I 
- Yahu, bugünlerde hiç gözük-

müyorsun .. 
- Evet, öyle oluyor. 
- Bu ak<am Eftaloposa gel de 

görüşelim. 

- lmkanı yok, çok meşgulüm. i 
- Sonra barba Kostiye gidip bir 

iki tek atarız. 
- Çok işim var kardesim. Ga -

zeteye yazı yetiştireceğim. 
- O halde ne zaman görü~elim. 
- Şu dakika müstesna olmak ü-

zere ne zaman istersen ... 
- Peki, peki anladım. LB.fı kısa 

kesmek istiyorsun. Haydi Allahaıs
marladık. 

- Gel güle!. 
Derin bir of çekerek ahizeyi ye

rine koyuyor ve yazınıza devam et
mek üzere tekrar kaleme sarılıyor
sunuz. Fakat heyhat! Kafanız ka
Zan gibi şişmiş, sinirleriniz harap 
olmuş ve fikrinizde tasarladığınız 
fıkra mevzuu tamamen silinip git
miştir. 

Bu fıkrayı, telefonla görüşmenin 
j 

Bizim mevzuumuz bunların bi-
ricisini ihtiva ediyor. 

Bu ilimle uğraşanların esas id- Şimdiki kimya ile evvela ıstıl-

dialarının ve uğraştıkları gaye !ahlar bahsinde ayrılır. Bizim ilmi. 
hakkındaki düşüncelerin ne oldu- . mizin ıstıllahları tamamen başka
ğunu öğrenmek istedim. Ve uzun dır. Size birkaç misal: 
araştırmalardan sonra halihazır- Biz civaya ferrar yahut İbık 
da bu işle uğraşanların her zaman deriz. Kükürt yerine İbniinnar 
toplandıkları bir kahveyi bulma- yahut akrep, bakır yerine zehire 
ğa muvaffak oldum. Kendilerile gümüş yerine katmer, altın yerine 
konuştum. Söylediklerini bir keli- şems demir yerine merih, kalay 
me çıkarmadan ve bir kelime kat- yerine müşteri, kurşun yerine ze
madan okuyuculara naklediyo - hil adlarını kullanırız. Bunlardan 
rum. maad.a ameliye adları da tamamen 

- Kimyayı atikin asırlardan- başkadır. 
beri kabul ettiği büyük bir haki- Bunlar aşağı yukarı esas olmak 
kat vardır ki, modern kimya ilmi- la beraber çalışanlar ve muvaffak 
de döne dolaşa nihayet onu kabu- olanlar başkası anlamasın diye 
le mecbur kaldı: Basit denilen· ci- daima remiler kullanırlar. Hüke
sim mevcut değildir. Her cisim mayi atik "Yalnız bizim lisanımızı 
diğer unsurlardan ve o unsurlar- anlıyaıılar bizim şehre dahil ol
da diğerlerinden mürekkeıı• ir. Bu- sunlar,, demişlerdir. 
nun gibi altın da basit değil, mü • Bu ilmin bir taraftan ilminücum 
rekkep bir cisimdir. Büttiıı hüner ve ilmifelekiyat ile de alakası var
onu terkip eden unsurları bulup dır. Muhtelif ameliyelerin yapılış 
suıı'i olarak bu ittihadı meydana zamanları yıldızların hareket ve 
getirmektir. Mesela bakır ve tut- iktiranlariyle tayin olunur. 
ya insanlarca malüm olma.vıp yal- Eski ve muvaffak olmıış kim
nız bunlardan mürekkep olan pi- yacıların ele geçmiyen esas bir 
rinç madeni halitası mevcut ol • m.addesi vardır ki adına hacer der
saydı pirinç te basit bir cisim zan- ler. Fakat bu taş değildir. Mad -
nolunarak onu sun'! bir şekilde is- dei heyula denilen esas cevherden 
tihsale çalışanlar bizim karşıla~- çıkma bir şeydir. Eskiler bunu ye
tğımız güçlükler ve ;tirazlarla di türlü muameleye tabi tııtarak 
karşılaşacaklardı . yedi cisim elde etmişlerdir. Fakat 

Kimyayı atlkin t1ırihi pek es
kidir. Hatta büyük üstadlar bunun 
ilk peygamberden beri mevcut 
bir bilgi olduğunu iddia ederler. 

Cermenler ve Latinler bilhas-

kitaplarında bunlara remizle ad 
verdikleri için ne olduk!.arı anlası
lamıyor. Ve biıtün zorluk da b~ı
radadır. 

Fakat böyle ppmakta haklıy-

dılar. Çünkü aksi halde bu ilim 
harcıalem olurdu. O zaman bü
tün dünyanın müv.azenesi yerinden 
oynar eskiler "Bilhassa küffar eli
ne,, geçmesi korkusu ile böyle y;ı,p 
mışlardır. 

İşte size tarihi bir misal: İkin
ci Mustafa devrinde Gülbaba is
minde birisi hünkara müracaat e-1 
derek kimyada muvaffak QJduğu
nu söyler. Kendisi gayet kalender 
ve feragat sahibi olduğu için bunu 
devlet hizmetine vermeği istemiş. 
Mübarek hünkiircık da babanın 
pejmürde kıyafetine bakarak: 

- Git evvela karnını doyur! 
diye adamcağızı kuğ.ar. Gülbaba 
bu hadiseden çok rencide olarak 
Macaristana gitmiş ve orada bü
yük bir ehemmiyetle kabul olun
muştur. 

Gülbabanın vaptığı altınlar sa 
yesinde Macaristan istiklaline ka
vuştu. Macarlar babanın bu iyi
liğini unutmadılar. Hfüa bugün 
bile sehhar altınlarının ar~casında 
asası ve keşküliyle Gülbabanın res 
mi vardır. 

Konuşmamızın bu noktasında 
içlerinden bir tanesi göziyıe gör
düğü ,bir vakayı anlattı: 

- 323 senesinde Şamda bulu
nuyordum. Kimya ile yeni yeni 
uğraşmağa haşlamıştım. Abdül
kadir isminde birisini "muvaffak 
olmuştur,, diye sağlık verdiler. 
Gittik ve görüştük. 28-30 .vqşların 
da genç bir Hintli. Kendisinden 1 

sırf hevesimizi arttırmak için gö
zümüzün önünde bir tecrübe yap
masını rica ettik. Ricamı-,ı güç
beıa kabul etti Bir akşam bizi 
davet etti. Başka misafirler de 
vardı. Biz çaylarımızı içerk~~ Kon. 
yalı Ahmet ismindeki Türk hiz
metçisine: 

- Git potada bir gülçe kurşun 
erit! dedi. Kurnun eridikt~n son
ra muayene ettik. Şüphe,;iz ki 
kurşundu. Ve muayenemiz gayet . 
sıkı olduğu için potada başka bir 1 
maddenin bulunmasına da im
kan yoktu. Esasen o hararette an- ' 
cak k u r ş u n eri~·ebilirdi. I 
Kurşun galeyan haline ya•laştığı 
zaman koynundan bir şişe çıkardı. 
içinde bulunan bir maddeden bir 
buğday büyüklüğünde kopararak 
kurşunun üstüne attı. O anda müt 
hiş bir cayırtı duyduk. Ve kur
şunu~ sathı simsiyah oldu. Hiz-ı 
metçı potayı indirdi. Hemen ora 
da birer çay daha içip kucşunuıı so 
ğumasını bekledik. Ne yalan RÖY· 

liyeyim. Ben kendi yapıma pek de 
bu işin olacağına inanmıyor~ 
dum. Kur~un ·soğuduktan sonra 
potadan elimizle çıkardık. Bir de 
ne göreyim, üst sathı incecik bir 
siyah tabaka ile örtülü saps~rı bir 
altın külçesi!.. Sonra eliMen bu 
iksiri almak icôn j!'ece eı•inin da
mını delerek Al)dülkadiri i)Jdür-

(Sonu 6 ncı sayfada) 
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Ankaranın Ankaragllcü takımı 

Ankara, (Hususi) - Lik maç
larının Cumhuriyet bayramı dola
yısile tehir edilmesi üzerine, An
karagücü • Demirspor takımları 

kendi alanlarında müştereken bir 
kupa almışlar v~ buna "15 inci yıl 
kupası,, adını vererek, onun için 
karşılaşmışlardır. 

Lik maçlarının ilk haftasında 

beraber inerken. kale önünde mı.· 
kasa alınıp düşürüldü. 

Hakem penaltı verdi ve De • 
mirsopr beki Necatiyi çıkarmak 

istedi, onlar itiraz ettiler ,.e ha· 
kem de Güçlüleri galip iliin ede
rek, oyun da bu suretle 2-0 Güç 
lehine bitti. 

llhami KILIÇATA 

beklenilmeyen bir şekilde Anka- •• 

~~g~~Ük-u~:~~:~~~at:~~:~~~~~i;~ ı Kavgalı maclardaki 
karşılaşmak fırsatını verdıgı ıçın 1 

adeta bugünkü maç bir revanş Mii~ebb'ıpler tecz·ıye 
mahiyetindeydi. Ankaragücü sa - thJ 
hası, cidden neticesi merakla .?e.k-' Edı'lecek 
!enen bu maçı seyre gelen buyuk 
bir kalabalık tarafından doldurul- Pazar günü Taksim, Şeref ve 
muştu. Süleymaniye stadlarında yapılan 

Evveıa her !ki kulübün genç lik maçlarında bazı nahoş iıadise· 
takımları karşılaştılar, baştan so- !er çıktığını pazartesi günkü nüs • 
na kadar heyecanlı geçen bu 0 _ hamızda maçların tafsiliitını verir 
yunu küçük güçlüler 2-0 kazandı- ken yazmıştık. Ayrıca bu ıribi şu· 
1 ursuz hareketlerin memleket spo· ar. 

Şimdi sıra büyük maça gelmiş-
ti. 

Saat 5,20 de hakem Mıızaffe
rin idaresinde oyun başladığı za
man iki takım :u kadroyla oynu-
yordu: 

ANKAGOCO: 

Natık 

Kartal Rıza Enver 
Nusret Semih lsmail 

Hamdi Abdül Muzaffer A. Rıza 
Hamdi 

DEMIRSPOR: 

Gazi 
lsmail 

Zekeriya 

lsm,.il 
Necati 

lbrahim Kaınil 
Arif Orhan Fethi 

Zeki 

Oyunu güne5e karşı oynayan 
Demirsporluların akını ile başla

dı. Güçlüler deı hal topu kaparak 
Hamdi vasıtasile DemirspQr kale- ı 

sine indiler. t'stüste Denıirspor 
kalesi iki tehlikP geçirdi. 

Oyun böylece karşılıklı akın

lar arasında mütevazin bir şekil
de cereyan ederken, tanı 12 inci 
dakikaya geldik. Güçlüler sağdan 

1 
Demirspor kalesine indiler, top 
kontra bir pasla soliç Ali Rızaya 
geldi. 

O da şimşek gibi bir şüt çekti, 
top kalecinin eıine çarpıp geri 
geldi. Rıza bunu tekrar vakala- . 
yıp, ikinci bir ~iitle ilk gü~ gölü
nü yaptı. 

Bu bolden •oııra Güçlüler ya
vaş yavaş hakimiyeti ellerine al
dılal'. Dakika: 15. 

Güçlülerin Yine kombine bir 
akını, Muzafferin ayağı ile ikinci 
Güç golü . 

Demirsporlular bugün 1'iç es
ki gördüğiiınli;o oyunlarını çıkar

mıyorlar ... Hele forvet hiç anla
şamıyor. Devre bu şekilde 2-0 Ciiç 

runda husule getirdiği acı netice· 
!eri de sayarak fikirlerimizi dün
kü nüshamızda neşretmi~til<. 

Haber aldığımıza göre bu maç· 
larda biribirine tekme, tukat ata
rak kavga çıkarmağa sebep olan • 
l'$t hakkında şirldetli cezai tedbir· 

!er alınacağı anlaşılmıştır. Bölge, 
oyuncular ve bıı mf.çları idare e • 
den hakemlere ihtar cez:"ı ver • 
miştir. Henüz mıııtakaya rapor 
vermiyen hakemler de raporlarını 
bu akşama kadar bölgeye vermiş 
bulunacaklardır. Bölgenin o:;t.ı o· 
yuncular ve hakemler icin elzc!ll 
gördüğü daha ~iddetli cezalar da 
biliihara toplan~cak hakem komi· 
tesi tarafındaıı verilecektir. Bun • 

dan başka bu kötü hadiseler Türk 
spor kurumunu!ı da nazarı clikka· 
tini çektiğinden önümiizdekı haf· -talar içinde yapılacak oyunlarda 
bu gibi hadiselerin tekerrür etme· 
mesi için sıkı tedbirler alarak böl· 
gelere bir tamim göndenni~tir. 

Spor teşkilatı 
KatibiumumiliQi 
Etrafında 

Dün çıkan bir akşam refikımi· 
zin Ankara telefonu olarak. tanın· 
mış idareeilerimizden Bürhan Fe· 
!eğin spor müdüriyeti umnmiyesi 
kfttibi unıumiliğ'ine ~eçiJme"i me\I'" 
zubahs olduğu bildirilmişti 

Burhan Felek ile yaptığımız ko· 
nuşmada, kendisinin hiç bir malii· 
matı olmadığını fakat boyle riva
yetlerin ötedenberi söylenmekte 
bulunduğunu ve bu havadiHi ilk 
defa bizden duvduğunu öğrendik· 

=-
Şişli telefon san tralır.ın 

i ışaatı ile -liyor 

u"ul ve adabı hakkında bir mecmu
ada okuduğum makaleden mülhem 
v! rak yazı ·oı um ?ı.lecn1uada denil· 
dıği gibi mtdeni terbiyesi yolunda 
olan bir insan, zaruret hasıl olma
<~ , _,,,'l hir kim~eve telefon etmez. 
En yakın ve teklifsiz bir arkadaşa 
bile yalnız gevezelik için telefon et
mek caiz değildir. Hele i~ adamla
rını manasız ~eyler için telefonla 
mc~gul etmek büyük bir sayg1<ız
lıktır. 

sa ~ok çalışmı~lardır. Bunlardan 
neticeye vasıl olanlar var"a da 
yaptıkları altıııın astarı yüzün 
den pahalıya mal oluyordu . Çün
kü, nihayet büyük emek ve mas
raflardan sonra ellerinde mevcut 
bir başka madeni altına tahvil e
debiliyorlardı. Halbuki esas şark
Jılardaclır. A'11 matlüıı olan so
nuca onlar ermi~lerdir. 

\ emelile bir HAFTA DAHA GÖSTEı<Mf GE k3.r:.ır ~e diği •1 
····:i ... Sev_irnli Art!si o E A N N A o u R B 1 N ' ,. n : •••• • 2 inci Devre: 
.••• : Bıllur ses ı ••• •• :.. I • • 16,15 de G ;ıç akını ile başla-: NE CtEKER ş G. 1 r·; \ dı Bu devre tamamen Güç hiıki-

lehine bitti. İnşaatı ilerlemekte olan Şişli 
telefon santralının yanıııdııki ah· 
~ap binanın hem sQkağı darl:ış • 
tırnıak!a ve hem de yeııı biııanııı 

manzarasını bozmakta oldııgu gö· 
rülerek telefon icla:ı•si taı"ı <ındaıı 
binanın istin1Jflkine karal' vt:n·iJrrıl~ 
idi. llazırianan proje belediye.Ye 
a!'Zedilmi~tir. Belediye pro.ic.d rrııı 

vafık bulup kabul ettiği tn kdirde 
bina btimliik eılilerek deı hal yıkıl 
masına ba~lanaraktır. Bu isler tıı• 
mamlandıklan sonra halen. gayrı 
muntazam olan ve ~antrlın yanın
da buluıın Davutpaşa sokağı d~ 
belediye tar•fıııdan tamir etliriW 
cektir. 

Tilki 

H alkevi temsilleri 
B0yoırlu halkevi gösterit subesi 

kı~ programına .5 - 11 - ·938 c~mar
tesi ıniniiııden itibaren başlı.vacak
tır. İlk tem'il "Bir kavuk devril
di,. komedisidir. 

Çocuklar için ayrıca her ayın 
ilk pazar günti saat 11 de temsil
ler verile0 •ktir 

C"abir ibııi Hayyam, Mer-iııli 

Aydemir oji;Ju, müellifi cedit lz
nikli Ali çelebi, Celclekl gibi bü-

·::: ...) E Y M~tla~ami :i mİyetinde geçmesine rağmen ne-
:.. -_, gör li nü z ••: 1 ticeyi değiştiren bir hadise olma-

·-... •• .,. +••+ +••• 1'••• .•-... ••• • •• .,. •• •• • •• · "'f; dı. Yalnız oyunun bitmc~ine 4 da~ 
• •• • • •• • ,.. •• • <+ •• • •.... • •• • • •• : •• • •.._ •• ':##•.,.."' ...... •"' ':##• •• •" "'• •• •"' • ... , .. ·11 kika kal.a Güçlü :\.fuzaffer topla 



3 TEŞRJNISANI um YENISAIAlt 
S.:rfaı 1 

Çanakkalenin Kurtuluşu Malatyada Cümhuriyet 
Seddülbclhirde, Anafartalarda Yer Yer Yükselen Ec. Bayramı Nasıl Kutlandı? 

'-v.MN 

nebi Mezarlari; Çanakkaleye Uzatılacak Düşman elle- · Biltiln Malatya_ Halkı Üç Giln Üç Gece Sevinç 
re Nasip Olacak Akıbetin Birer ibret Abidesidir Ve Neş'e içinde Bayramı Tes'id Etti 

r On üçüncü asrın ortalarında 
Çanakkale kıyılarında kendilerini 
gösteren Türklerin; on dördüncü 
asrın ortalarından itibaren bu bo
ğazın her ki tarafına tamamiyle 

1
1 

&&bip oldukları görülür. 1356 ıe. 
nesinde Orhanın oğlu Süleyman " 
Paşa kumandasındaki 8000 aske -
rin Güreceden Çimniye sallarla 
reçmesiyle Çanakkala boğazında 
başlıyan Türk hakimiyeti; bu&"üne 
kadar, beş asırdanberi devam et
ıniştir. 

Çanakkale boğazının; Anado
ludan geçerek Rumeliyi istila için 
Çok güzel bir köprü olduğunu tak 
dir eden Türkler, ayni zamanda 
bu boğazın Karadeniz ile Akdeniz 
arasında çok mühim bir geçit ol
duğunu anlamışlar ve ııevkülceyş 

, 
'.l 

Malatya (Hususi) - 15 gün ev• 

vel hazırlığına b~lanan Cümhurl-

yetin 16 inci yüldönilmU, bugün 
Malatya caddelerinin alamıyacağı 

kadar kalabalık kadınlı erkekli bin· 

terce halk tarafından ne§'e ve he • 
;v.ecan içinde kutlulandı. 

Saat 10.SO da g~çit resmi bat
Jıyor. Herkeste bağırmak alkışla

mak hevesi yüzlerindeki neşe ve 
heyecan izlerinden belll oluyordu. 

Geçit rel!lmi bütün balkın alkı~lan 
arasına ıona erdi. 

Geçit resmin::ten ııonra lise ede

biyat öğretmeni :Melahat halka, 

Cumhuriyetin yarattığı büyük var

h1dar hakkında ~üzel bir nutuk 
söyledi. 

Malatya Valisi ve Viliyet erkanı geçit resminde 

DE! alı 88 . ehemmiyetini erkenden tasdik et
nıişlerdir .. Fakat 14 üncü asırda 
topçuluk ve istihkamatı fenniye; 
Çanakkale boğazı gibi oldukça ge
niş bir boğazın kara tahkimatı ile 
temini henüz mümkün kılamıyor
lardı. 

Gece saat 12 ye kadar bütün 

halk caddelerde. bir tarafta davul Taş 
zurna ile uzak .köylerden gelen Ova Mıntakasında 
yurtdaşlann eP:lencesi, bir tarafta 

havai fişeklerle hep aydınlık ka

lan geniş meydanlık. 
Ara sıra içten gelen gür bir ses: 

- Yaşa! .. Varol Atatürk!... 

Üç gU.denberi yedisinden yet-

mişine 1'ıdar bu büyük güzel gü
nünü yaşı'yan Malatya halkı, sine

ma müdürü B. Kerimin Gazi bul
varına koyduğu büyiik bir oparlör 

etrafında &"eÇ vakte kadar devam 
eden Ankara neşriyatını takip et
mişlerdir. 

Kenıal Güçyener 

Çanakkale boğazının, d.-nizden 
geleck taarruzlara ve akınlara 
karşı toplar ve kalelerle kapatıl . 
nıasına 1453 de lstanbulun zaptını 
nıüteakip teşebbüs edilmiş ve ilk 
olarak boğazın en dar yerine kar· 
Şılıklı bir vaziyette (Kilidülbahir) 
Ve (Sultaniye) kaleleri yapılmış
tır. Çanakkalenin bu ilk tahkima
tı; ayni zamanda Osmanlı Türkle
rinin Akclenizdeki denizcilikleri
ne ve fütuhatına da bir baRlangıç 

teşkil etmiştir. Nihayet 1658 de 
l<öprülü zade Mehmet paşa dev
rinde boğazın ağzında vücuda· ge
tirilen seddülbahir kalesi ile Kum-· 
kalenin de inzimamiyle boğaz kuv
vetli bir !'urctte tahkim edilmiş ol
du. işte bu tarihten itibaren Ça
nakkale boğazı Tiirkleriıı mutlak 
bir hakimiyeti altına girmiş ve bu 
hakimiyet; on sekizinci asrın başm 
dan beri vakit vakit aleYlenen ve 
Çok mühim bir beynelmilel siyasi 
mesele halini alan (Boğaz'nr me
selesi) ııi doğurmuştur. 

Çaaakkalede; patlamıyarak ele geçirilen •Gtlin 
zırhlısının 38 Jile bir mermisi 

Elizabet» 

Çanakkalenin CumhurH et Tiır
kiyesi tarafından en son ku.rtuluşu. 
nu hatırlarken bu boğazlar mese
lesine temas etmemek imkansız
dır. Osmanlı imparatorltığunuıı 
Zayıf zamanlarında büyük Avrupa 
devletlerinin haris menf aatlerının 
sık sık çatışmasına vesile olan bu 
ltıesclc; iki asırdan fazla hir za
rnandanbeıi muhtelif safbalar ha
liııcle inkicıaf ederek zavallı o~
lllanıı imı>~ratorluğunu vakit vakıt 
elirn buhranlara sürüklemistir. 
lııevzuumuzun mahdut çerçeve~iııi . 
taşırmamak için biz burada bu ıne 
leleııin tarihi inkişafını bir tarafa 
bırakarak Çanakkalenin zamanı -
ltıızdaki kurtuhıslarını kısaca göz
den geçirelim: · 

* 
Çlılnakkale; en kuvvetli taar 

tuza cihan harbinin basında ma 
~~z . kalmış ve burad.aki Türk ha
ırnıyeti &n buhranlı demlerini bu 

taarruz emasında yaşamıştır. De
niz cephesinde eski sistem 15 :24 
santimetrelik 78 Türk topuna mu
kabil müttefik düşman filolarının 
18 l.ıüyük zırhlısındaki 280 adet 
seri ateşli ağı:- gemi topu ile yap
tığı son deniz taarruzu (8 mart) 
muvaffak olamayınca düşman, sa
hillerimize çıkarak boğazı karc:l
dnıı zaptetmek için 25 nisandan i· 
tibaren kara ordusu ile de taarru
za başlamıştı. Fakat Gelibolu ya
rım ada~ının avuç içi kadar dar 
bir sahasında 20 birinci ~amma 
kadar süren bütün diişman taar
ruzları kırılmı~ ve dfü~man, bu hı.· 
rihte yarım adadan çekilip gitmiş
ti. 8 aylık bir muharebt>de düş

man cenrnn 539,000 ki~ilik bir or
du ku11andığı ve bundan . 300,000 
kişisini zayi ettiği tetkik edil ece!~ 
olursa Çanakkalenin cihan harbııı 
de ne kadar kuvvetli bir taarı:uza 
uğradığı ve Türlcler tarafın.<.ian nP. 

kadar bÜyük . bir gayretle J;:uı rnrı ı 
mış olduğu meydana çıkar. Fakat 
ne yazık ki denizden ve karadan 
top ve ı;üngii ile zapte<!iiemi:ren 
Çanakkale; 3 sene sonra cihan h:n· 
binden mağlüp çıkan O:mıtınlı im
paratorluğmıun ;10 birinci teşrin 
918 de kabul ettiği meşum ~~on-

İtilaf .L 
9CVletlcn doaanmaanun 19 şubat 1915 de ~anak~aıe 

boiaznaa yapbkları büyük taarı uz arı 

dros müiarekesile Türk hakimi
yetinden çıkıyor, İngiliz ve Fran
sız orduları tarafından resmen iş
gal ediliyordu. Bu işgal; 19:?2 s~
nesi birinci teşrinine kadar siirm:..i~ 
ve Çanakkale müdafaasında seve 
seve kanını akıtan 80.000 Türk şe
hidinin ruhu; 4 sene müddetle a
zap içinde kalmıştır. 

Mudanya mütarekesi ve on -
dan bir sene sonra temmuz 1923 
de imzalanan Lozan muahedesi; 
Türkü Çana.kkalenin sahibi tanı-

makla beraber, ona tam bir haki- .:ılatyada demiryoılan Taı~· 
miyet vermiyordu. Bu muahede ___ ..,:.... ____ .....;_ ___ _.,,...._ 

i1e tesbit edilen bir çok kayıtıar Eskişehir evkaf hamamı 1 
ve şartlara nazaran Çanakkale . Ç ld 
tam minasile kurtulmuş sayıl.a- ' ' a 1 1 

A 

mazdı. Hemen biitiin dünya mil- .Eskı'l'ehır,. 1 (Hususı) - Uzun 
letlerini ilgilendirme sebebi ve de- yıllardanberı yapılm~kt~ olan ev

kaf hamamının resmı küşadı Cum 
rece~i ne olursa ol~un Çanakkale
.siz bir Türkiye yaşayamazdı. 
.Türk topç.usunun ağır bataryaları 
her iki yakaı>ına sıralanmadıktan 
ve Tiirk süngfüıü o kıyılarda dai
mi surette parlamadıktan sonra; 
bu aziz yurdun beynelmilel iı-dek 
bir yol iizeriııdeki bu hayat k~pı
.sı emniyette savılamazuı: 

Nihayet geııç Türkiy<· Cumhu
riyetinin genç ve fakat kuv,•etli 
ordusuna il"tinaden bundan üç se
ne evvel yine Lozanda kazandığı 
!liyasi zafer; Çanakkaleyi yeni ba~ 
tan kurtarmış, bir defa daha ve 

huriyet bayramının birinci günii 
parlak bir şekilde icra olunmuştur. 
Merasimde belediye reisimiz Bay 
Kemal bir nutuk söylemiş sonra 
hamam gezilmiştir. 

İnsaflı hırsız 
Bursa, 1 (Hususi) - Bu yaz 

Gönliiferah otelinde şayanı dik -
kat bir hmnzlık olmuş ve Ahmet 
Münir h~minde bir adam. Edremit-
ten gt>len bir ailenin banyoda bu
luıımalarından istifade ile gizlice 
odalarına girerek elmas yüzük, al 
tın bilezik gibi bazı mücevherlere
le geçirmi~ fak at bunlara dokunmı 
yarak 345 lira para çalıp kaçmıştı. 

Evvelce Yalovada da bir otel 

fakat Qoıı ve kat'i olarnk Tiirk .si
lahının gar;-;ılmaz hakimiyı•ti;ıc bı
rakmıştır. Çaııakkalenin kurtulu
şu; Tiiı•kiin t:ariöiııde sad(;ce bir hıl'. ızlığıııdaıı mahküpıiyeti bu . 
kaç köy \'e kasabanın Tiirk haki- lurıuuğu aııla5ılan Ahmet Münir 
miyctiııe avdeti elemek değildir. E ki..ehirde yakalaımrak şehrimi-

ze getirilmi~ ve dün asliye ecza 
Çanakkalenin bu son kurtulu- cla muhakemesilll' lıa~lanmı~tır. 

şu ile geııç Türkiye Cumhı.triycti: Suçlu. ciirmiiııli tamamiyle in-
Akdcııiziıı 8arkında Ye A\·ı·Lıpa ı·ıe k" t kt l' · • · ar P me e< ır. 
Asyayı Liribirine bağlıyan köprü- -·~~~~~~!'!!'!!!''!'!"!~!'!'!'!"!'!"!!1!'!!'!!!!!!111! 
nün başıııdaki kuv\·etli nıevkiiııi lar meselesi hortlayamıyacaktıl'. 
kazanmış ve llalkaıılarda, yakııı Secldiilbnhirde, Anburnuııda, 
şarkta, Şarki Akdenizde dt>\'amlı Anafartalar<la yer yer yük::eien 
ve emniyetli bir sulhiin nazımı ol- ecnebi mezarları; Çanak kaleye u
mu:;;tur. Cumhuriyet Türkiresi ve zatılacak clü .. man ellen• ııa;;;ip ola
onuıı kuvvetli orclu:m hayatta kal- cak ycg:!ırn ftkıbetin birer ibret 
dıkça artık bundan 3oııra boğaz- ahidesidil' R. E. 

937 Mahsulü Tütün Satışı 
· Başladı, Nasıl Bitti? 

Nasıl 

Erbaa, (Hususi muhabirimiz
den) - Her harmana elverişli ne-

fis Tasova "Tokat, Niksar, Erbaa,, 
tiitünl~rinin yıllardan beri devamlı 
ve kuvvetli müşterisi Almanyadır. 
Ne zaman Alman - Tiirk ticari an-

laşması inkişaf etmiş ise diğer mah 

sellerimizle beraber tütün de iyi 

ve istekli bir talep görmü~tür. O· 

hararetli bir hale girmiştir. Deran

bar sonuna kadar Niksar ve Erba

ada piyasa vaziyetini muhafaza et 

miştir. Bununla beraber ~~iK:::ar ve 

Erbaa ambarlarında az Tokat an

barında ise ehemmiyetli miktarda 

stok kalmıştır. Bu stoklara 936 

senesinden de (200.000) kilo ka

dar tütün stoku da ilave olunursa 

ambarlarda satılmayıp kalan zür

ra mah ( 400.000) kiloya yakla~ır 

ayrıca 936 ve 937 senelerıne aid 

tüccar elinde .-;atılmayıp kalan 

(600.000) kiloyu rla bu miktara 

nun içindir ki tütün piyasaları hep 

bu ticari muvaz~nenin cereyan tar

zına bağlıdır. Fiyatlar buna göre 
yükselir, düşer. Şimdiki Alman -

Türk ticari anlaşmalarının geniş 

inkişafı karşısında alakası müna-
ilave edersek Taşovada elJeki mev 

sebetile Taşova tütünlerinin bu se- cut stok miktarının bir milyon kilo 
neki satışları üzerinde bir parça 

ya yaklaştığını görürüz. Şu vazi-
durmak milli ekonomi meselesidir. 

937 de Taşova "Tokat, Niksar, 

Erbaa,, mıntakasında (3 200.000) 

kilo miktarında temiz tütün idrak 

edi1mis ·bunun (2.500.000) kilosu 
' 

başta inhisarlar ve ecnebi firma • 

lar, ( 400.000) kilosu da yerli alı-

cılar tarafından mübayaa edilmiş 
tir. Fiyatlar vasat dereceyi bulma 

.. 

yette bu stokların elden çıkarılma

sı çarelerini aramak "yeni mahs

lün normal fiyatlarla satılmasını 

temine çok yardım edeccğ!nden,, 

lüzumu vardır. Öyle ümit ediyo -

rum ki yakın zamanlarda parti tü 

tün satışları başhyacaktır. Serma

yesini ve enerji3ıni her iki sene • 
nin mah~ulüne takmış olan tüccar 

. -...- -. 

. l 

Erbacdan bir görünüş 

mıştır. Bilhas~a ilk piyasalar Al - ve zürra da bu satışlardan derece 

maıı - Türk tic:ıri anlaşmalarının derece istifadelenerek hem ken

mm·akkat bir zaman deYam eden dflerini ve hem de devlet hazine.si 
i~tikrar!'ız.lığı yüzünden dil:~ük fi- , 
yat1arla açılmış ve bu hal her üç 

mıııtakacln dcrnııbnrın lıa~langıcın 1 

dan lıilfı.itibnr iki ay kadar devam ' 

etmi~tir. Bu <lurgunluktan <lerhal 

alıcıların mühim bir kısmı istifade 

ederek ucuz fiy~ttlal'l:ı m;ibayr.ada 

l.ıulıınmuşlardır. Vaktaki Alman -
Tl:'rk ticari anlaşmnsı 

iııki-;:ıfa yüz tutmuş ve 

birdenbirı• yükselmiş ve 

geniş bir 

piyasada 

alış veriş 

ni menfaattar etmiş oiacaklardır. 

B. A. Ünal 

Bursa tütün piyasası 
P.ursa, (Hususi) - Bu yılın 

tütün piyasa~;ı yakında aç1lacaktır. 

Bunların başında Almanlar bu

lunmaktadır. Yeni mahsulü tetkik 

ve siparişler vermek iizere Ame

rikan firmalarının mümessilleri de 

bt!klenmektedir. 
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\İstanbuldaSimyakerler 
na geldi. Karagümrükte bir Hint
li öldü idi. Bu adamda da ikııir 
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Bu anda yine çehresi limon 
gibi sarararak başını ya~Jadığı 

genç ve iri göğüs üzerinde hıçkır
mağa başladı. Bu hıçkırıklar ara
sında bir nakarat gibi hep ayni 
kelimeleri tekrar ediyordu .... 

- Fakat sen geç kaimıyor 
musun? ... İmtihan vaktini geçire
ceksin Doğan! ... 

(Battarafı 4 üncü sayfada) 
meğe kalkıştılar. Hintli olduğu i
çin İngiliz konsolosluğuna sığındı 
ve o vasıta ile Suriyeden kaçıp 
gitti. Kimyada muvaffak olanla
rın ekserisi felakete uğramıştır. 

Koca tuğrayı zindanında: 

var~:· karısı da biliyormuş. Öle-Yerı·nde e·r intı·kam 
ceği zaman nasıl kullandığını her 

- Hayır yavrum üzülme ne 
zaman gitsem olur. Ha bir saat 
evvel, ha bir saat sonra. Hepsi bir 

• s d h t' - Asıl işte o zaman üzülece-• a ece mer ame ıne ..... ., 
Doğan biraz eHel go.terdiği ğim ... 

t - Niçin? .... Seni bu itirafım-
~akacı, liitifeci ve alaycı ha~Te 

dan, bu sevişmemizden sonra he-
hareketlerinden ıı~an olarak men yalnız mı bırakayım istiyor-
yüreği sızlarken ... Tutup dudakla- ? sun .• 
rına çektiği minicik elleri öpe ö- - Hayır.. Demek i.;tiyorum 
pe yalvarıyor... ki... Ne kadar çabuk gidersen o 

- Ayten beni affet.. Beni af- kadar erken geliri<in .. Ve ben de 
fet Ayten, diye sızlanıyordu. Yal- o günlerdeııberi, hayır günlerden 
varırım sana be'li affet, yemin e- değil... Aylardan, yıllardınberi 
diyorum ki, bu sözleri seni incit- beklediğim saadet müjdesini bi -
mek için değil; söyleyemediğim ran evvel alırım. 

söylemeğe cesaret edemediğim a- Doğan: Onun pembe pembe 
sıl hislerimi, asıl düşüncelerimi sa- kızaran .. Ve pençe pençe olan ya
na ihsas etmek, iyma edebilmek naklarını okşayarak.... Temin e
için söylüyordum. l\ladem ki ar• diyor: 

- Şarktan Garbe kadar bil -
tiln hazinelerin anahtarları elim
de, fakat akşama yiyecek bir lok
ma ekmeğim yok! diye bağırmış
tır. Sonra Harunürre~it zavallının 
boynunu vurdurdu. 

Tefsir sahibi İsmail Hakkı mu 
vaffak olmuş iki kişiyi gösterir. 
Biri keşfen yine kendi kendisine 
muvaffak olmuş diğeri üstadla 
yani bir üstaddan öğrenerek. Öyle 
zannediyorum ki bu üstadla og
rendiğini bahsettiği zat kendisi -
dir. Üstadı da Atpazarlı Osman 
efendidir. Kcşfen öğrenen de bu 
zat olacak. 

ne kadar ısı·arla sorarlarsa da he
rif bir türlü söylemez. Ölümün
den sonra bu kadın bizim tanıdığı 
bulur. Yapılacak altına yarıyan

ya ortak olmak şartile iksiri buna 
verir. 

Fakat kullanmasını bilmedik-
!eri için dirhemi kantarlara işli

yecek bu cevherden gerçi yüksek 
ayarlı fakat demir gibi sert ve 
cam gibi kırılır bir altın yapabi
lirler. Tabii bu da para etmez. 
Geri kalan iksiri ne olduğunu an
lamak için tahlil etmek istediler, 
fakat hiç bir kimyager tahlil edip 
ne olduğunu anlamağa muvaffak 
olamadı. 

Bu iksir altın yapmaktan baş
ka vefk, tılısım, büyü gibi bir çok 
işlere daha yarar. 

Alber, Büyük Harpte tamı 
dört sene ihtiy.at zııbiti o
larak harp etmiş, çarpı;ımışb. Bu 
cengaverliği ve askerliğinden kal
ma alışkanlıkla sivile geçince yi
ne göğüs dışarı, karm içeri dim-ı 
dik gezmek itiyadını kaylıetme -
mişti.... ·, 

Harpten çıkınca baba$ının bı

raktığı kolonya ve losyon mağa-ı 
zasına yerle~ip ticarete atıldı. Az 
sonra da zengin bir berberin kızı 
ile evlenip elindeki sen·ete bir 
servet daha kattı ... Fakat bu iz
divaç ;,nu hovardalıktan ,.e zam 
paralıktan vazgeçirmiş değildi. 

Hemen bir kadın gördü mü 
yanına yaklaşır ve sarkıııtılığa baş 
lar ve çok defa da maksadına mu 
vaffak olurdu. 

- Yok c anım sende.. Henüz 
o çağa gelmed'm ki .. Hem ... 

İhtiyarlık onu büsbütün sıkı -
yordttı. Bu ayrıca masrnf,arının 

çogalma ını intaç edıy rdu. Zira 
artık gözleri alhnd3 yuvarl3cık 

torbalar peydahlanmış, yanakla • 
rında lıuruşukluklar hasıl olmuş

tu. Bunları gidermek ve yine gen9 
görünmek için bir çok masraflara 
girmesi liizımgeliyordu. 

Bu hal içinde çırpınırken bir
den karısına karşı derin bir mer
hamet ve muhabbet duy:nağa baş 
ladı. !zdivacındaııberi durmaksı

zın onu aldatmıştı. Fakat şimdi 

nedense ona karşı içini sonsuz 
bir sevgi ve şefkat bürümüştü .... 
Bu hissin tesiriyle karısmı hara -

tık bu kadar oldu. Madem ki bu- - Hiç korkmıı Ayten. Ve e
gün de son günümüzdür, i~te söy min ol diyordu. Hazırlanmam; hep 
itiyorum. senin içindi de.. Öyle kuvvetle 

Frenklerin bu işte muvaffak 
olamamasının sebebi kimyayı ati
kin havas (1) la alakadar olma
sındandır. üstelik yüzde yüz he
lal bir iştir. Eski tabir ile ''Bunda 
ne Amrın ne Zeydin ne de kimse
nin,, hakkı olmadığı içini ekmeği
ni yiyen kimseye her şey "zahir,, 

Şeyh Muhammed Gamrl'nin 
bu husustaki büyük eserine mü
racaat olunabilir. Tabii yine bir 
takım remizleri anlayabilmek, 
mahsusi yapılan şaşırtmıı ve ha
taları sezebilmek, yani erbııbı ol
mak şartile .... 

Lakin bu mu,·affakıyet zan _ retle kucaklıyarak: 

İnan bana Ayten .. Seviyorum. çahştım ve öyle iyi biliyorum ki, 
Üç senenin bütün gizli gizli ıztı. şimdi her bahsi ... Daha şimdiden 
rapları, hulyaları, neşeleri ile se• muhakkak muvaffak oldum bil.. olur. 

netmeyin, ki yakışıklı, cazip ol _ - Sevgili Leoniciğim, dedi. 
duğundan ileri geliyordu. Hayır.. Artık bundan sonra baş başa ka
Onun bütün teşebbüsleri kaldırım lacağız: biribirimizden hiç ay~ıl

dakilerden öteye geçmezdi. mıyacağız ... Senin dediğin gibi bü-

viyoru seni. Ayten .. Doğanın açık kunıJ:al 

Bu tatlı yalrnr~ın ve tatlı iti• saçlarını okşaya okşaya severken 
rafın tesiri altında susan ve vilcu· bütün bir ıiamimiyetl ila Revildi
dilnü sarmakta devanı eden kolla? ği; sesinden anlaşılacak kadar yü
ra bütün bütün kendini bırakıveren rekten temennilerde bulunuyor -
Ayten .... Başını kaldırarak... İri du .... 

En temiz kazançtır. Yüzde 
yüz çalışma ile elde edilen tam 

Küçük yuvarlak başı, tepeye tün her şeyi satar bir köye çekili
kalkmış burnu, sevimsiz gözleri riz .. 

alın teri karşılığıdır. 
Eski kimyacılar bu işte muvaf 

fak olmak için dört şart koyar

* ı,te okuyucular. Dinledikle
rim bunlardır. Bu duyduklarını-

ve maşayla uçl~n kaldırılmış bı- Kadın bu vaziyet karşısında 

yıklarile pek de yakışklı sayılmaz şaşırmaktan kendini alamıyarak: 

mavi gözlerin içinde ... Kendi ha- .- İnşallah Erdoğan .. Benim de 
yalini buluyor ve seviniyordu. yegane dilediğim budur bugün .. 

Doğan onun sustuğunu ve ken - Teşekür ederim .• 
dine inandığını görünce bütiln bir Ayten geriye çekilip ... Koltuk 
genişliği ve derinliği ile duyduğu !ardan birisine otur ara.le dedi, ki: 
sevgisini tamamen açığ.a. vuruyor- - Hiç te te,ekküre lüzum yok 
du artık.... Doğan. Çünkü bu ettiğim dilekte-

- İnan bana Ayten! ... Bunda ki hayırlı iş belki kendi hesRbıma 
merhamet sana düşer.. Acı bana olduğu içindir. Ha ne dersin? .. 
ve sev beni, beni sev Ayten 1.. Doğan olduğu yerden Aytenin 

Genç !az bu sözleri duyar duy- karşısına gelerek ayakta durdu ve 
maz ... İçten gelen çok samimi ve dedi ki: 
çok sıcak bir hareketle Doğanın - Yine beni darıltacaksın a-
yüzilnü iki eliyle yanaklarından ma ! 
tutmuş ve kedine çekmişti... O Ayten güldü ve adeta nasihat 
heyecan arasında da tatlı bir i&a· eder gibi cevap verdi: 
le: - Öyleyse daha fazla durma. 

- Üç sene.. Tamam üç sene Görüyorsun ki kuruntularım taşı
evvel sevdim seni Erdoğan demiş- yor yine .. 
ti... İşte bu odaya ilk girdiğim Doğan Aytenin önünde diz çö
gün .. Sana ilk defa "Safa geldi • kerek dizleri ü;ıerine kollarını da-
niz !., dediğim gün. yadı ve onun kendi dizine bıraktı

ğı sol elini alarak öpmeye başla· 
dı. Yalvara yalvara diyordu ki: 

- Ne olur Ayten!.. Ke olur?. 
Bir kııç dakika daha. 

Ayten tatlı bir gillüşle ve kol
tuğa dayadığı sağ elinin şahadet 
parmağını oldu!ru yerde kaldıra • 

lar: 
1 - Zaman, yani bol vakit. 
2 -- Mekan, yani çalışılacak 

muntazam bir yer. 
.3 - İmkan, y.ani para vesait 

zın sizin üzerinizde ne tesir yap
tığını bilemem. Be kendi hesagı -
ma kaç gece ruyalarımda pota -
!arla kurşun eritip durdum. Ve 
kaç kere tam iksiri elde edip ka-

ve gönül huzuru. zanlarla erimi~ kurşuna ufak, bil-
4 - İhvan, yani sadık ve işten Jür gibi pınl pırıl bir şişeden dö

anlar arkadaş. Bunlardan biri keceğim sırada uyanarak bunun 
noksan oldu mu, bu iş de olmaz. bir ruya, 0 ezeli ruyanın yalnız 
Derler. bir parçası olmasına hayıflandım. 

F.akat bu dört şarttan en gü-
çü hatta imklnsız olanı son şart
tır. Çünkü uğraşanlar hırstan zi
yade duyulmak korkusuyl& var -

Kimyacı dostlarım: "Kim bilir. 
Belki bir gün!,. diyorlar. Zaten o 
tatlı belki! olmasa bu ölümlü dün 

dıkları neticeleri ve muvaffakıyet yanın bunca zahmetine kim kat
derecelerini birbirlerinden büyük !anır! .. 
bir itina ile gizlerler. Midhat SERTOc:';LU 

Halihazırda biz uğraşanlar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
günde üç beş lira ıılabilecek ka- Kırkçetme suları kirli ııörüldü 
dar bu işi becerebiliriz. Llkin bu Kırkçeşme culariyle bazı çeş
ne emeğimizin karşılığı olabilir. me sularının içerisinde (koli) basi
Ne de masrafını korur. Asıl iş ik- li bulunduğu anlaşılarak bu çeşme 
siri, iksiri azamı bulmaktır. Bu !erin kapatılmasına karar veril -
uzvi cevherlerden iııtihsal yolu ile mişti. Haber alındığma göre bazı 
elde edilecektir. Madeni yolun yerlerde bu çeş:ne sularının halk 
vardığı neticeye ise mizan deni - tarafından gizlice evlere alındığı 

lir. İksiri azam ele geçse bile kul· öğrenilmiştir. Belediye sıhhiye mü
lanılması bilinmezse işe yaramaz. dllrlüğü bu işle çok yakından all
Nitekim tanıdıkların pirinin başı- kadar olarak wecralarını tama -

Zaten biribirine pek yakın dU· 
ran yüzler ve dudaklar ... Tam bu 
sırada ilahi bir vecid içinde bütün 
bütün yaklaşmı~lardı. Bu iki genç 
çehre: Bu bir çift genç ve ateşli 

dudak ... Üç yılın gizli bırakılmış 
sevda ihtiraslarile birleşmişti şim 
di... rak: (1) Havaa kuranın ayetlerin· 

men kapattırmış ve halkın ihtiya
cını karşılamak için bu yerlere ye
niden terkos çeşmeleri açmaya ka
rar vermi,tir. 

- Peki diye güldü ... Fııkat bir den çıkartılan ve muhtelif haaaa
farkta, biliyorsun ya hani, şarkımı tarı bulunan bir takım dualardır. 

dı. 

* 
Alber bu eğlence aleminde 

gezerken kolonya ve losyon tica
rethanesi pek iyi gitmiyordu. Fa
kat bu vaziyet Alber'i hiç te ali.
kadar etmediği için her akşam 
mağazaya gelip bir kaç yüz fran
gı cebine atar giderdi. 

Bir zaman geldi, ki muhase
beci patronuna ticarethanesinin 
acıklı vaziyetini anlatmak mecbu
riyetinde kaldı. 

Bu havadis Alber'e işledi. Ve 
iki gün mağazadan çıkmaksızın 

mütemadiyen çalıştı; hesaplara 
göz gezdirdi; bağırdı, çağırdı ve 
laboratuvardan iki i~çiyi kolların
dan tutup kovdu ... 

Fakat bu sadece iki gün sür -
dü. İkinci günü'! akşamı Alber 
sevgili karısı Leoni ye duç6r ol -
dukları vaziyeti izah ettiyse de 
kadın sadece omuz silkmekle ik
tifa etti ve: 

- Ne yapalım, şayet vaziyet 
büsbütün kötüleşirse mağazayı sa
tar ve paraları bankaya yatırırız. 
Diğer gelirimizle beraber bu pa
ranın faizi bizi rahat rahat geçin 
dirir, dedi. 

Bunun üzerine Alber yutkun
du, içerledi: Fakat ne olursa olsun Erdo • 

ğan; erkekliğin o değişmez iti • 
matsızlığı ile hala soruyordu Ay· 
tene: 

- Ciddi mi söylüyorsun Ayten l 
Doğru mu? ... 

isterim. O da bitinceye kadar ka. ------------------------·-----

labilirsin. İşte yine kazandın de- - - - • • - - - ı Halkevleri 
mektir. ı:..-------------....;ı 

- Yemin ederim .... Evet o ilk 
gündenberi ... 

Ve tekrar, tekrar öpilşllyor • 
lar .. Tekrar tekrar yekdiğerini t&-

• mine; iknaa çalışıyorlardı ... 
Birdenbire ırenç kız; varlıkla

rını ııaran bu sevda sarhoşluğun • 
dan kendini kurtarabildi ve Do
ğana ıordu: 

Yazan : LEON BOUSSARD 
Bir gaz limbasile iki mum ya

kıp demir karyolasına uzanan T. 
E. Shov her zamanki derin düşün
celerine dalıp dalıp gidiyordu. Bil 
tün gayretlerin boşluğunu hele bu 
arada kendi didinmeginı tamamile 
boş buluyordu. Edindiği tecrübe -
!er onu her şeyden tiksindl,.iyordu. 
Bilhassa, vicdanlarının içinde ağır 
bir yük tıı,ıııyıp da ıımursamıyan • 
lara müthiş içerlil·c,dıı. 

Bir mart tarihindenbP.ri evinde 
rahat ve serbest!'. Karargllhı ter
ketmiş ve buraya gelerek yerleş-
mişti. Fakat henüz bir trirlü, 
zuladığı ıükilta ula~mamıştı. 

ar

E-
vine henüz yerleşmi~ken eski ar
kadaşı muharrir ve asker Frederic 

Erdoğan elindeki eli birçok Piyes temsilleri 
daha öptükten sonra cevap verdi: Beyoğlu Halkevinden: 

- Çok teşekküı· ederim Ay-
ten .. "Teklif,, i istiyorsun değil 1 - Evimizin gösterit şubesi 
mi? kış programını 5 - 11 938 cumar-

- Ah hain çocuk! Başka han- tesi gününden itibaren tatbike baş-

N 1 R 
lıyacaktır. 

gi ~arkıyL Bunun kadar ümit veri- B o· G . t• 
ci bir aşk, sevda verici bir hevesle aş, ış, ez e, fJp, 0Dla Jzma, 2 - Temsiller, haftanın cumar 
söylüyorsun ki elbette teklif; elbet aena.!!!.. lankhk Y• tıııtta atnlarnuu derlı.al keaer. tesi günleri saat 21 de, pazar gün-
t& o. (Sonu var) • - fcalnada ılhıde 3 ka.. ahaatıilir. - • !eri saat 14.30 da verilecektir. 

3 - Temsillere 6 - 11 - 938 cu
martesi günü saat 21 de "Bir Ka 
vuk De\'rildi.,, komedisiyle başla
nacaktır. 

Tefrika No: 31 
Manning'in ölUm haberini t,ittı. 
Bu haber onu f~na halde sarsmış· 
tı. 

Daha Londrada 'evine gitmeğe 
hazırlanırken gueteciler Maraton 
daki kulübesine dolmuşlar, onu 
bekliyorlardn Bunu duyunca Lav
rens bütün gazete idarelerine mü
racaatta bulunarak evinin resmi • 
nin alınmasını ve kendisini rahat 
bırakmalarını ı·ica etti. 

Artık evinde~·di. Gündüzleri 
etrafını dolaşrp geziyor ve gece
leri küçücük iş odasında hazan ya 
zı yazıyor ve hazan da gramofon 
çalıyordu. Arabistandaki gayreti, 

macerası onun için bir muzaffel'i· 
yet değil bir azap olmuştu. 

Anlaşılıyordu, ki Araplar anar 
şist adamlardı. Biltlln gayretleri
nin, mücadelelerinin sırf bir un
van (Emirlik, Şeriflik, Şeyhlık ve· 
8aire gibi) almaktan ibaret oldu
ğunu öğrenmişti. Gerek Şerif Hü
seyin ve gerekse oğulları, Oxford 
talebeleriden birinin elleri arasın
da kukla gibi oynatılmamış mıy • 
dı? Zaten Araplann içinde Veha
bilerin şefi olan İbnissuut'tan baş
ka işe yarayacak adam yoktu. 

O, İbnissuut ki, ihtiyar Şerifi 
Mekkeden kovmuş ve orada ken
disi yerleşmişti. .. 

Lavrens, ·Arabistanın o taçsız 
kralı ha? Haydi canım, nerede 
krallık, nerede zavallı Lavrens ! 
Kumandanlardan Peyk ve Nuri, 
Cafer paşaları herkesi tanıyor ve 
duyuyordu da Lavrens'in adını hiç 
bilmiyordu bile... Bugün Araplar 
şeflerini bulmuşlardı. Artık Lav -
rense ihtiyaçları kalmamıştı. 

Esasen bütün bunları biliyor -
du. O daha çok evvel Şarkın incisi 
olan Şam şehrine girdiği zaman 
her şeyi, unutacağını ve onu hiç 

kimsenin anmıyacağını idrak et -
mişti. 

Bununla berabe.r vicdaııı ra -
hattı. Bir insanın diğer bir insana 
yapacağı bütün iyilikleri Faysala 
yapmış ve ona verilen sözü yerine 
getirmişti. Vinston Çörçil'in saye
sinde biraz şerefle olsun Faysal 
işinden yüz aklığile çıkmıştı. 

Şimdi ba~kalarını hayrete dil
şürmekten haz duymuyordu. Bri -
tanya İmparatorluğu mekanizma
sında sadece bir küçük vida olma
yı tercih etmişti. İşte bu düşünce
nin tesirile değil midir ki, kendini 
unutturmak ,.e bizzat unutmak i
çin hava ku\-vetlerine alelilde bir 
nefer olarak intisap eylemişti. 

Ve bu· kanaatin tesiriyle de 
kendisi General rütbe,ini haizken, 
sade emre hazır mesuliyetsiz bir 
nefer kalmayı arzulamıştı ... 

* Kadınlar hiç bir zama'l onu 
alakadar etmemişti. Hele aşk ... 
Asla onu tatmıştı. Bir yemek es
nasmda kadının biri sırf sitem yap 
mak maksadile: 

(Sonu var) 

4 - 7 - 15 yaşmdaki çocuklar 
için ayrıca her ayın ilk pazar günü 
saat 1 de temsil verilecektir. 

5 - Temsil salonumuz, Beyoğ
lu İstiklal caddesi Nurziya sokak 
parti binasındadır. 

KONFERANSLAR 
Beyoğlu haıkevi güzel bir 

program hazırladı 
Beyoğlu halkavi geçen sı>ne ter 

tip edilen ve haıka çok büyük isti
fadeler temin eden halk konfe -
ransları serisine bu sene de devam 
edecek ve konferanslar yarından 
itibaren başlıyacaktır. Bu konfe -
ranslar memleketimizin tanınmış 
şahsiyetleri tarafından verilecek -
tir. Bunlaı· arasında profe~ör Hil
mi Ziya Ülgen, profesör J\Iazhar 
Osman, Muharrir Selami Sedes, 
Peyami Safa, Burhan Felek, Do -
çent Yavuz Abadan sanatkar !. 
Galip v~ şair Necip Fazıl Kısakü -
rek gibi maruf zevı.t vardır. Bil
hassa gençler arasında tertip edi
len münalrnşah konferanslar genç 

- Ne oluyorsun? diye 8ordu .• 
- Bu akşam dehşetli .... 
Cümlesini bitiremedi. Karısı-

na düştüğü iflas vaziyetini iza -
ha cesaret gösteremedi. 

Alber ellisine yaklaşmıştı. Es • 
ki çevikliği cevvaliyeti kaybolmuş
tu; fakat o, bunu bir türlü kabul 
ve kendine maletmiyordu .... Hali 
kadınları kendi yakışıklığına ve 
gençliğine meftuır sanıyordu. 

Muhasebeci yıl sonunda bilan
çoyu çıkarıp hakiki iflas vaziyeti
ni rakamla tesbit edince Alber 
hiç bozmadı. Kendi kendine: 

- Adam sende, dedi. Leoni 
ile rahat rahat yaşayacak ka.dar 
malımız var. Kayınpeder sağ ol
sun!.. 

Akşam bu teselli ile evine dön
dü. Fakat Leoni evde yoktu. Bü
tün elbiselerini, mücevherlerini 
toplamış gitmişti. 

Alber onu aldatmağa başla -
dığı sırada o da kendisine zengin 
bir aşık edinmiş ve kocasından in
tikam alıu;ık için en münasip fır
satı kollamıştı .... 

İşte bu fırsat gelince, durma
dan zengin ilşıkiyle, bir daha dön 
memek üzere kaçmıştı. 

HiKAYECi 

Permanatın ilaçlarını 
kontrol 

Son zamanlarda ilaçla yapılan 
kadın permııııa ıllarında muhtelif 
kazalar meydan:ı gelmektedir. Kul 
Iaııılan ilaç terkiplerinin bozuk ol
ması yüzünden bazı bayanluın saç 
!arı kısmen yanmaktadır. Alaka
dar makamların yaptıkları araştır
malarda muhtelif berberlerin ken
di icat ettikleri illçları kullanarak 
kadın saçlarını bir tecrüb~ tahta
sı mahiyetinde kullandıkları an • 
!aşılmıştır. Berberler cemiveti bu 
hususta Sıhhiye Vekilletine müra
caat ederek permana 't işlerinde 
kullanılan ilaçlarm Vekiiletın kon· 
trolünden geçirilerek tesbit edilen 
terkipte olması ve şehirdeki bütün 
berberlerin de bunlardan kullan -
ması lıakkında teştbbüsatta bulun 
muştur. 

Yeni posta pulları 
Harf inkıli.ibınıızı pulların üs 

tünde tebarüz ettirmek için lsviç
rede yeni pullar basıtırılmakta ol
duğunu yazmıştık. Muhtelif seri
lerden ibaret olan yeni pullar şeh 
rimize gelmiştir. Bunlardan "100" 
bin adedi bugünden itibaren İstan 
bul ve Ankara postahanelerinde 
ve peyderpey de diğer posta mer -
kezi erinde satışa çıkanlacıı ktır. 

!eri bu -sahada ieŞvik hu-.;u•unda 
büyük bir amil olacaktır. 

Konferanslar pazar günleri 
parti b'na•ında perşembe günleri 
merkez binasında verilecektir. 
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Ağırceza iki cinayet 
davasını neticelendirdi 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal malumat isteraeniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
yazarak müracaat edin. Mufanal ve huıuıi cevap için 6 kuruıluk pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

Yusuf Sözbir - Pangaltı: 
Bunycniz kavi akıl ve zekanız 

ınctin ve cevvalsiniz. Şekil ve :kı
yafetiniz zahiren mükemmel ol
uuğu kadar, tavır ve edanız da ca
libi dikkattir. Açık yürekli ve ha
lfıs niyet sahibisiniz. Kelimenin 
biitün mana i~ le ııamuskarsınız. 

Yalnız keyfi hareketinize göre 
istiklalpen:er, şamatacı, ve müte
kebbir olduğunuzdan bazan endi
şeye meyyalsiniz. Her ne yapar
sanız, fena da ol::;a onu iyi t.elakki 
ettiğiniz gibi başkalarına da ay -
nen kabul ettirmeği seversiniz. 
Bundan dola~ ı nefsinize f evkaliide 
itimadınız vardır. 

Bundan başka gene herhangi 
bir işte önayak olmak istersiniz. 
Bu da vefakarlığmızdan ileri ge
lir. 

Siz aşk ve muhabbeti fezaili in 
saniyeden addederek sadakat gös 
terirsiniz. Bununla beraber faz
la kıskanç olmanız, hayatta birçok 
şeylerinize mani oluyor. 

Bahtiyar olmanız için her şey
dC'n evvel bunları tashih ediniz, ve 
sevdiğiniz kadını lüzümündcn faz 
la tezahüratı aşıkane göstermeyi
niz. 

Alemi ticaret size mahsus gibi 
dir. Tali son derece yaver ise de 
bazı hususatınız buna mani olmak 
tadır. Terkctmenizi tavsiye ede
rim. 

Osman - Beşiktaş 
Muhakemeniz kuvetlidir. Yara

tılış itibarile metin olacaksınız. 
Yalnız inatcı tabiatlerinizi terket
ıniyccek olursan~ birçok felaket
lere maruz kalmanız muhtemeldir. 
Ş1mdidPn terkediniz. 

l."t•: "et ve cesaretiniz olduğun -
dan h.!r tecıebbüsünüzde muvaf -
fak olabilirsiniz. Fakat azınü se
batla devn.m etmek şartile. 

Sizin fıtraten sanayii nefiseye 
tneyliniz vardır. Sizin için en iyi 
ınesıek: f cn ve gazetecilik, ayni 
zanıanda ticaret olup bunlarda · 
Şansınız çok yardım edecektir. 
Yalnız her te.şebbüslerinizde sebat 
ederek kanaatkar olunuz. Naili sa
adet olacaksınız. 

Size tavsiyem : 

1 - Gevezelikle herkesin işine 
karışmayın. 

2 - Kendi zevkiniz için ha§ -
kaıaruun zararını aramayın. 

3 - Fazla derecede hasis ol -
ınaym. 

~ lıiii us -

Encümenlerdeki kanun 
layihalan 

Ankara, 2 (Hususi) - Mecli
sin ınuhtelif enr;ümeıılerindc tet -
kik edilmekte olan geçen seneden 
.kalına kanun projeleri şunlardır. 

Maarif Encümeni: 
Ankarada kurulacak konser -

'9'atvar, ilk orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkın 
daki kanunun 16 ncı maddesinin 
tadili hakkındaki knnun projeleri. 

lktısat Encümeni: 
Türkiye Almanya ticaret anlaş 

lllasına zeyl olan itilafm tasdiki, 
Vnsıtasız vergiler, arttırma eksilt
lne ve ihale kanununa ek kanun 
l>tofoıeri. 

Maliye Encümeni: 
. ~aliye memurları kanunu proje 

sı, CYlenme işlerinde kullanılan 
:"r~kın biHibedel olması hakkın
ı akı kanun projesi, memnu mın-
lalcalarda yapllan istihlak bedel
er· h :n ı akkındaki 17 42 numaralı ka-

dunun tadiline dair proje, devlet ern · 
1 ıryoll:!rı ve limanları memur-
~rı hakkındaki kanunların bazı 
"add"lerinin tadiline dair kanun 
.,rojesi. 

))•biliye Encümeni: 

kil" Dahiliye VckAleti vilayet teş
ll at Ye vazifeleri hakkındaki ka
:r:ı:~ ldyi~ası, nüfus kanun layihası, 
bir ıs Vazı!e ve salahiyet kanununa 
ka madde eklenmesi hakkındaki 

nun ProJ· . "tf . ha esı ı aıye kanun layi • 
sı. 

Adli~e Encümeni: 
Devlet hazinesi aleyhinde veri-

Veli Katlan - Ankara: 
Cnhit çocuğunuzun bünyesi za 

yıftır. Hiddet \'e tehevvüre fazla 
:kapılır. Bunun önünü almazsanız 
asabi hali devam eder. Ayni za
manda inatçıdır. Fıakat hassas 
kalbe malik olduğundan bir tenbel 
lik mevcut olduğundan bunu ter
kettirmeğe çalışınız. Çünkü ebe
di tenbel kalmak ihtimali vardır. 

Büyüdüğü zaman, intizam ve 
say ve gayreti sever fakat kimse
nin kumandası altında yaşıyamaz. 
Hele ailesi içinde asla. Çünkü hiir 
riyct ve serbestii hareketi çok se
ver. 

Sanayii ncfisede merakı varsa 
da alemi ticarette talii pek yaver 
olduğundan sahibi servet olur. Fa
kat miisrif olduğundan serveti 
kaybetmek tehlike i de mevcut
tur. Maneviyatı kuvvetli olduğun 
dan düşündüğU şeyi yapmakta 
müşkülat çekmez. Yalnız a~a
met ve gururu çok sever. 

Her şeye çabuk girmemeli hid 
bet. teh"vvür, azamet ve gurur, 
bilhas a sabırsızlığı başta gelir 
bunları terkettirmenizi hası:aten 
ta\·"iye ederim. 

Öz tekin - f stanbul 
Halim tabiatli, mütevazı ve son 

derecede şefkatlisiniz. Havayi he
vese asla meyletmezsiniz. Kendini
ze karşı vukubulacak bir hiyaneti 
af fcdersiniz. 

Zarafet ve nezaketinizle herke
se kendinizi sevdirirsiniz. Hayır -
perver olduğunuz gibi her şeye 
çabuk kapılırsınız. 

Siz çok iyi bir zevce olabilir ve 
aile hayabnda bahtiyar olursunuz. 
Çocuklarınızı pek güzel büyütme
yi bilirsiniz. 

Yalnız tavsiyem: bir kocaya 
varacağınız zrunan uzun uzadıya 
düşünmeden hemen karar verme
yiniz. Çünkü her karşınıza çıkan 
şahsı ilk görlişte hakiki bir adam 
zannederek aldanmanız muhte -
meldir. 

Siz hayatta daima bahtiyar ol
mıya müstaitsiniz. Birçok evsaf 
ve fezaili mümtaze olmakla bera
ber P,'Utayie istidadınız yoktur. 
Sizin için i)'i bir meslek, ticaret 
yoludur. 

Size tavsiyem: Arkadaşlarınız

la fazla samimi olmayın. Bu yüz
den çok dcf alar zarar görürsünüz. 
Daima ciddt olmıya kendinizi ahş
tırınız. Mes'ud olursunuz. 

Ihsan Alcı 

MAHKEMELERDE ,,.. . ~ 

niinde hir ceset bulunmuştur. 
Tefe stih etmiş bir halde olan 

ve üzerinde siyah bir elbbe, gri ka 
znk, siyah iskarpin bulunan bu ce
sedin Türk hekimleri dostluk ve 
yardım cemiyeti katibi 1brahim l 
Hakkı oğlu Bay l\tahınuda aid ol- ı 
duğu anlaşılmıştır. 

İbrahim Hakkı Oğlu Bay l\Iah- 1 

mu<lun Fatihte oturduğu ve denize 
kazaen düştüğü anlaşılmıştır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk (150.000) 

adet ve 100 kiloluk (180000) adet tuz çuvalı ayr.ı ayrı kapalı zarf 
usulfyl~ eksiltmeye konmuştur. 

If - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheı·i 23 kuruş 
hesabile (34500) lira ve muvakkat teminatı (2587.50) lira: 100 ki
lolukların beheri 41 kuruş he~abile (7a800) lira ve muvakkat temi
natı ( 4940) liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 
25 santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 

lll - Eksiltme 7 - XI - 938 tarihine raııtlıyan pazartesi gCinü 50 
lik çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

TV - Şartnameler 50 likler 1.73 lira ve 100 liikler 3.70 lira be
del mukabilinde İnhisarlar Umum MüdürHiiü Levazım ve Mubayaat 
şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. , 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kantınt ve~aik He ~< 7.5 güven
me paras ( makbuzu veya banka teminat mektu hunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarfJnın ihale gilnil eksiltme saatlerinden yarımışar saat 
evveline kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığlna 
makbuz mukabilinde verilme~i lazımdır. (7731) 

* 
Kadın yüzünden arka- I - İdaremizin Karaaiiaç Barut deposu tapa, saçma ve fişr.k am-

barlarında şartname ve proj<•si mucibince yaptırılacağı ve 18-X-938 
daşını vuracakmış tarihinde ihale edileceği ilan edilen kerevet in~ası P"nccre tecdit ve ta
Çemberlitaş civarında "Ağa,, dili ve tamir işlerinin teslim müddeti \"e bedelin tediye şeraiti tleğişti

hanında oturan Hasan dün akşam rildiğinuen heyeti urnumiyesi birden yeniden açık eksiltmeye kon
bir kadın me elesinden dolayı ara- muştur. 
sı açık olan Caferle kavga etmiş ve 11 - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) 
bir aralık tabancasını çıkararak liradır. 
Caferin tizerine ateş etmiştir. III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastla~·nn cuma günü saat 14 

Bir te ndtif eseri olarak çıkan de Kabatnşta Levazım ve nıübayaat şubesindeki alım komi:;yonunda 
kur:;;un Cafere isabet etmemiş fa- yapılacaktır. 
kat onun yaralandığından korkan IV - Şartname ve projeıt>r 05) kuruş bedel mukabilinde sözü gc-
Hasan hemen ka9mıştır. çen şubeden almnbilir. 

Memurlar sabaha karşı Hasanı V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve ve.:ıai-
yakalamışlar ve cürmümeşhut mu- kini ihale giiniiııc!en 3 gün evveline kadar inhis:ırlar inşaat şube~iııe 
hakeme ine teslim etmişlerdfr. ibı-az ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları Hizımdır. 

M uhakemedc Hasan 8 gün VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte % 7.5 gü-
hapse mahktlm olmuştur. venme paralariyle birlikte YLtkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
Sabıkalı hırız tevkif olundu olunur. (8035) 

Polis Ohanes isminde sabıkalı * 
bir hırsızı ynkdanııştır. Cinai Miktarı Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 

Ohanes Şişli, Şehremini vesair .-- beheri Tutarı Teminatı Şekli Saati 
muhtelif yerlerde 10 dan fazla hır 

l v f Td. L K. S. L K. L. K. 
sız ı0gıhn aı ı dır1 : t 1. d"I . 32 X 114 Amba- 30000 Kg. -30.50 9150.- 686.25 kapa. zarf 14.30 

anes a ıyeye es ım e ı mış 1 . k~v d 
k"f ) t 1 3J agı ı. 

ve tev ı 0 unmu~ ur. Toz tütün çuvalı 2000 Ad. -26.75 535.- 40.12 
lip katileşen ilamların icrasına dair 3/8 200 m/m bo- 4000 
proje, köy kanunun muayyen mad- yunda yuvarl;ık 
delerinin değişmesi, küçük sanat- başlı civata 
]ar kanunu projesi, adli evrakın 8/8 120 m/m bo- 8000 .• , 
posta vasıbısile tebliği, altın gü - yunda yuvarlak 
mliş platinden yapılan her şeyin başlı civata 
damgalanması. 8/8 demir pul 

Nafıa Encümeni: 
12U0t1 ·• 

440.- 33.-

Açık 15 

,, 15'30 

Ziraat Bankası vasıbsile gön- 60 Kg. 

derilen hazine paralarından post.& Terazi 20 Ad. 17.- S40.- 25.50 Pazarlık 16.39 
Ocreti alınıp almmıyacajı. l 1 - Nilmunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82X114 amba-

Sayfa: 7 

Dün Galatasaray 
----==> cı::=~---

l.ıj kağıdı 2000 adet ince şeyler konabilen standart normal sık örgülü 
toz tOtilıı çuvalı, Cibali bakımevine yapılan platformlara lazım olan 
yukarda ebat ve miktarı yazılı ci\'ata ile demir pul ve taahhüdünü 
ifa etmiyen mliteahhit hesabına satın alınacak 38 damgalı \e kefeli 10 
kiloluk ve yanlıkları alemiııyum ve ölçüler müfettişliğince d::ımgah 20 
adet terazi ayn ayrı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

lI - .. 1 uhammen bedeli erile muvakkat teminatları hizalarında 
gösteril mi, tir. 

HI - Eksiltme 21 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komi ~yoııunda yapılacaktır. 

IV - Ambalaj kağıdı niimunesi her gün sözü geçen şubede görü
lebilir. 

V - A~ık eksiltmeye ve pazarlığa iştirak etmek i~tiyenlerin mii
nakasa için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 güvenme paralarile bir
likte yukarda adı yazılı konıisyona Gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesi
ne iştirak etmek istiyenlcrin de miihiirlil teklif mektubunu kanuni ve
saik ile 'l 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu 
mı ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç Aaat 14 de 
kadar adı geçen alım komisyonu b~kanhğına ma~buz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 18084) 

* cm.. chadı Miktarı Muhammen B. o/0 7.5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Ll. Kr. Lira Kr. 

Çıralı kereste 400X28X8 ,, 18.099 M3 43.- 778.25 58 87 
,, ,, 300-400X25-35X3 ,, 22.500 ,, 41.- 922.50 69 19 

I - Cibali Bakımevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yu
karda cbad ve miktarı yazılı çıralı kereste pazarlık usuliyle satın alı
nacaktır . 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gö.,teri]miştir. 

III - Eksiltme 11 - XI - 938 tarihine rasthyan cuma gUnü .saat 
15 de Kabntaşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksatme içintayin edilen gun \ e saatte c-c, i.5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Karni yona gelmeleri 
ilan olunur. (8086) 

* 1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi mucibin-
ce yaptırılacak elektrik santral binası ve rnüştemilU.tınm inşaatı ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
lI - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 

2180 lira 40 kuruştur. 
III - Eksiltme 15/Xl/938 tarihine rastlıy.an Sah gilnü saat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubelerindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisar
lar Umum Müdürlilğil Levazım ve Mubayaat Şubesiylo Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye. iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mOhendis 
veya mimar o)malan, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
hassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulundura -
caklannı noterlikten musaddak bir taahhüt klğıdı ile temin etmele
ri ve bundan ba~ka asgari 20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol -
duklarını gösterir fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 giin ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlilğii İnşaat Şubesine ibraz ede
rek ayrıca eksiltmeye iştirak ve~ikası almaları Iazımdır. 

VI - l\lühürlü teklif mektubunun, kanuni \•esaik ile 6 inci mad
dede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7,6 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtf. 
va edecek olan kapalı zarflann eksiltme gUDO en geç eaat 14 e ka
dar yukarıda adı geçen alım Komisyonu Başkalnığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi lazımdır. (7~88) 
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SON PIŞMANLIK FAYDA VLRMEZ! 
Diş doktoru 

diyor ki: 
, Dişler; çürümeğe başlamadan ı 

çok evvel itina görür, her gün ve 
· hatta günde birkaç defa fırçala· 

narak mikroplar, zararlı salyalar 
ve ifrazat temizlenirse sağlam ve 
güzel olarak muhafaza edilebilir 
Dişler çürlidükl~n sonra artık i~ 
işten geçmiştir. Bunun içindir ki 
dişlerin "RADYOLlN,, diş macuni. 
le her sabah, öğle ve akşam heı 
yemekten sonra bol !>ol fırçalan

masını ısrarla tavsiye ediyoruz. 

Daima RADYOLIN 
J Aldatıcı Rüyalardan İlham alarak --ıııı. 

"f'ENlSABAH 

~~· 1 

· ~ 
·~~ 

??? • • • 
Taklid hiçbir zaman 

aynı olamaz. 

Taklid benzer~ 

demektir 

KREM PERTEV 

3 TEŞRiNiSANi 1938 

.., . . :... _;\ . :_ ' --- . . : . 
1 -

Kulağınıza küpe olsun 

EN MÜDHİ$ 
\STİRAPTAN 
~ONttA •· · 

TAM N~~·E 
V'E SIHHATE 
KAVUŞMAK 

Harabe Koğuklarında define aramakla Ömür Tüketmeyiniz, 
Aranmadan ele geçen yegane define Tayyare Piyangosudur. 

İş Bankası karşıSlnda 15 No, lu r ..... MALOL ... C.EMA_L ... G.isE:si· .. ···~ 
1.ofJt;e 
~~v~Q 
~ ~~/~~ Kullanmakla kabildir. ((rj1'1(), kremdir 

Bu itibarla en ustün 

• • • • • ............................................................................. 
~~~ ll•llllB!la•ş•ın•ı•z•m•ı•al!ğ•r•ıy•o•r11!!?•111••l1Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'.a~e düşUr . r. ' 7v~ Gripten mi yatıyorsunuz? Bış, diş, sinir, mafsal, adele ağrıları ancak GRIPIN ıtlmak 

--- Size bu definenin yerini haber verecektir. •••ııil ~ Romatizmıınız mı tep rendi? suretile çarçabuk defedilebilir 
.Dişinizin ağrısı sizi çok mu f b• f · 

Yapı İşleri İlanı rahatsız ediyor? Bir tek kaşe cabında günde 3 kaşe alına ılir. SmJne 

Nafıa Bakanlığından : 
N E OK O R İ N dikkat Taklidlerinden sakınınız. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara orman çiftliğinde yapılacak 

tohum ıslah istas.vonu müştemilatından idare ve laboratuvar, depo, a
hır, ve işçi evi in~aatıdır. 

Keşif bedeli 59 911 lira 67 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17 - 11 - 938 perşembe günü saat 5 de Na(ıa Veka

leti yapı i~leri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak üç lira bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4245 lira 58 kuruş

luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesika•ı gö•termeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları vs 
istidalarına en az bir kalemde 50 000 Hra kıymetinde bu işe benzer 

bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilmesi 
muktezidir. 

5 - htekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 17 • 11 • 9:l8 per

şembe ~ünü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu 
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4584) (8025) 

·-Göz Hekimi -

1 Or. Şükrü Ertan 
Cağ al-Oğlu Nuruosmaniye cad. No, 
5 Dr. Osman Şer afettin apartmanı 

.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .. ... .. 
.. . . == 
Ei • Kurabıyesıyle Lokumları ve Fondanlarının, :: 
ii Hacı Bekır Şeker, Akide, Badem ve Fıstık Ezmelerinin, ~~ 
i~ Tahin Helvasiyle Karamelalarının girdiği eve !i 
•• •• 
55 neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. 5; 
•• •• •• •• •• •• 

H ALi MUHiDDiN HACI BEKiR ~~ •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• B ! ' B ·ı K k.. K d k.. •• ••::::::::::::::::::::::::::::::: a ıçe o:apı - cyog u .. ara. oy .. a ı oy :::::::::::::::::::::::::::::::•• 

Bütün bunları derhal giderir. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 kaşe 
Alınabilir 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yor
maz. Tek kaşe 6 kuruş, 6 !ık 

ambalaj 30 kurnş. '---·-----Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den sonra haıtalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo-
kuşu köşebaşı 43 Numara. 

Kızılay Cemiyetinden: Devlet Demiryolları İlanları 

Souk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla

rile geçen hastalıklardan korur, grip 

ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kı· 

sıkhğinda pek faydalıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanbul 

"/;.4~';.(.•":_ •',· . . {: . • ~_ 

•••.. Or. Hafız Cemal ··••• • • 
: Lokman hekim : 
• • i Dahiliye Mütehassısı i 
• • : Divanyolu 104 : 
• • : Muayene saalleri pazar hariç : 
• • : her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte- : 
• • : ı:;i 9.5 - 12 fukaraya : • • 
: T. 22398 * : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstanbul ikinci İcra dairesinden: 

YENİ NEŞRİ r A 'G 
Gerçekleşen Rüya 

Gazeteci arkadaşımız Ahmet E· 
min Yalman tarafından kendine has 
zengin ve rengin üslupla yazıtını~ 
olan bu eser, değerli muharririn, 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönü · 
mü arifesinde memleket meselele· 
rine dair düşüncelerini ihtiva et · 
mektedir. Bu düşündürücü eseri 
okumalarını karilerimize ehemmi· 
yetle tavsiye ederiz. 

50,000 metre sargılık 
Amerikan bezi satın alınacaktır 

Bir borçtan dolayı 37 / 1090 numa· .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. 
Muhammen bedeli 5400 lira olan 60,000 adet elvan karton ralı dosyamızla haczedilip satılması- ! BASKIDA REKOR: 

10 . 11 - 938 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası için- : 

l 

Taliplerin nümuneyi görmek ve te'· lif mektuplarını 
üzere 5 • 11 • 937 cumartesi akşamına kadar Kızılay 
deposu direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

• VAZİFEYE DAVET 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

vermek 
İstanbul 

1 

deki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile stın alı-
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaık ile 405 Ji

ra muvakkat teminat ve teklif mektuplarını muhtevi zarfların eksilt-

me günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. Bu 
işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7842) 

Yıliardanberi tevliyet vazifesine alaka gösterıniyen ve adresi i- -daremizce belli olmıyan (Dıırüs•eade ağası merhum Elhaç Mustafa Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlari 
ağa) vakfı mütevellisi Emin~ Seniyenin idareıniZe müracaatla vakfa ••••••••••••••••ıım••••••••••• 
ait muameleyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi iç in ilanen vakı tebli-

daha mehil verilmiştir. Bu ıtıüddet zarfında da gelmediği takdirde hak 
gata icabet etmediğinden kendisine ilan tarih inden itibaren on beş gün ( 

kında kanuni muamele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (8073) 

:•. 
... 3216. 00 

Şirketi Hayriyeden: 
Asnıalımescit mahallesinin Venedik sokağında eski 12, 
yeni 22 sayılı kagir hane. 

Ayın 1 ı de mevkii meriyete geçecek olan fevkalade tenzilatlı 

aylık ve 3 aylık aboneman kartlarının timdiden Köprü gİfelerile 

fdarei merkeziye kontrol Müdüriyetinde satılmakta olduğu sayın 
yolcularımıza ilin olunur. 

89. 00 Kasımpaşada Küçük Piyale mahallesinin çıkmaz Yeni 
mahalle sokağında eski 3, yeni 9 sayılı ahşap hane. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile 30 
gün müddetle pazarlıkla satılacaktır. 

İhalesi 25 • 11 • 938 günü saat 15 de komsiyonda yapılacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle Akarat. Mahliılıi.t kalemi-
ne müracaatları. (8062) 

na karar verilen KOPPO ve KLEİ- ! 
NER marka bir piyano 7 / 11/ 9381 · ! 
pazartesi günü saat 12 den 13,30 a 

kadar Tophanede Boğazkesende 93 

numaralı Emin apartmanında satı
lacaktır. O gün muhammen kıymeti 

Özlü Sözler 
( Davuldan İlhamlar ) 

Dördüncü tab'ı çıkıyor • . . 
YAZAN: Agah izzet Yazgaç ; 

• • • 
ikbal Kitapevi : 

• • % 75 ini bulmazsa ikinci arttırması ••••••••••••••••••••••,,••••••••••••••••• 

10/ 11, 938 perşembe günü ayni ma- D İ K K A T ... 
hal ve saatte icra olunarak en çok Beyoğlunda Rusya sefaretha 
arttırana ihale edilecektir. Taliplerin , 

'}'o 7,50 pey akçası ile satış mahallin- · 

de bulunacak memuruna milracaat -ı 
!eri ilan olunur. 

1 
Emsali arasında en güzel ve fık. 

Mobilyalar satan 
(Eıki HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 
ve YAT AK ODASI takımlarmm 
zengin çeşitleri her yerden eyi 

fartlar ve ucuz fiatlarla bulursunuz 

hanesi karfısında ve Suriye 
Pasajı yanındaki 

GÜNEŞ 
Tayyare Piyango Gitesinden 
Rir bilet alana ikisi Beyoğlun
da ŞARK •inema,ına \"e ikisi 
Sirkecide AZI;.RI sinemasına 
girmek hakkını bahşeden 4 
meccani duhuliye verilecPktir. 

ilk ketide 11 ıontefrin. 
Biletler 1 liradır 

Sahibi A. Cemalettin SaracoğlıJ 
Neşriyat müdürü: Macit ÇE'~ N 
Basıldığı yer: Matbaai i:büzzıya 


