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KURUŞ 

Macaristan Sevine icinde 1 , , 
Hakem Kararile 12,400 Kilometre 
T opr~k ve 1 Milyon Nüfus Kazandı 

AVAM KAMARASI İTAL YAN 
. iTILAFINI TASVİP ETTİ 

Slovakya ve 
~wwwwwwl 

Rütenya Matem Tutuyor Çember/ayn Noelde Hitleri Ziyarec 
--1 ~~i:~: ~!

10::1:~r:~1':t.~~·ri;:"~ Edecek, 4 ler Kongresi Toplanacak Sulh için ı 
Yazan: Hüıeyin Cahid YALÇIN 

Küçük, büyiik, bütün devlet
ler aulh istiyorlar. Fakat he-pai de 
•zarni derecede harbe haurlanı
:Yorlar. Bu, pek eskidenberi bildi
iiıniz bir düsturun tatbikinden 
bafka bir fey değildir. 

Milletleri harap eden silahlan
rna Yarıftnın ihtimal ki dolambaç
lı surette sulhe bir faydası ola
cak. Harp o kadar kor.kunç bir. 
feli.ket tefkil edecek ki, ga İp gel
Jnek ümidi olıA bile kimse bunu 
göze alamıyacalc. 

Fakat bugün. acaba harp bu 
kadar zaruri ve içtinabı imkansız 
bir şey midir? Bugün büyUl~ dev
letleri harbe ·cvkedecek ne gibi 
sebepler vardır? 

A \TUpanın IJtiyük de\•letlerini 
birer birer düı;;Oneliın: lngiltere, 
koca bir İmpara lorlu k şeuf' kesini 
bütün dünyanın dört bir tarafına 
~ermiş. Fakat İngiliz İmparatorlu
gunda giizel bir yapı, esaslı bir 
cereyan var. Es!<i müstemlekeler 
birer birer Dominion namı altında 
ltıüstakil devlet hnliııe g.:ldiler. 
Ana Yatan ile en lıüylik rabıtnln
rını İngiltere Kralının şahsiyeti 
t?şkil ediyor. Ana vatanın pren
sıpleri bunları nı Utecanis bit kuv
\•ct halinde mulıafaza\'a muvaf
fak oluyor. İngWcreııi~ h;ıla müs
tcıntckeleri de vardır. 1'':.ıkaı; bun
ların da az çok uzun bir tekfımül 
neticesinde bireı· Dominyon haline 
Relcceklerinde ~tiphe yoktur. İn
giliz cmperyali:'.mi mukadder yo
lunu takip etmiş ve artık atli istis
nıar safhasını g<'çil'miştir. Diinya
da boş kıtalaı· da kalmamı:;otır. Bi
:ıaenaleyh, lııgilter için yeni yeni 
ıstiliilar mevzun bahsolamaz. O, 
elindekileri muhafaza edel;,ilmeyi 
büyük bir nimet telakki edecek 
\•e bununla iktifa eyliyecek bir 
nıcvkideclir. İngiliz İmpara~rluğu 
~u teşkil eden parçalar için milli 
ıstiklul ve muhtariyete ka,·uşmak-
tan başka bir arzu olamaz. Bu arzu 
larını fiile koyabilecek kadar kuv-
vet ve inkişaf sahibi oldukları za
man İngiltere ile uzlaşarak İngiliz 
sosyetesi içine karışacaklardır. Bi
~aenaleyh İngiliz mlistenılekeleri 
ıle ana vatan arısında bir harp te 
mevzuu bahsolnmaz. 

Almanyanrn harp çıkarmağa 
ne mecburiyeti var? Bir harpten 
~: &"_~bi menfaatler bekli}·ebilir? 

Run Almanya Milletlerarası sos 
1etede şeref ve haysiyetine kavuş
:uş, m!lli \'ahd.:>tini temin etmiş, 
ı uvvetlı, yekpare büyilk bir dev • 
etf ır. Danimarkaya ayrılan par -

Çllar ile Alsace ve Lorraine Al
:anyayı bir harbe scvkedecek ka-

k
ar ehemmiyetli olamazlar. Ya
ın b' b· ır zamanda, sulhperverane 

t ır siyaset neticesinde, eski müs
he~lekelerini elde edeceği de şüp-

esrzdir. 

r f Şu halde Almnnyanın harp ta
e~et~.rı olduğuna dair şüphe tevlit 

O d 
ılecek yalnız bir Aev kalır ki a . . , 

hul ' eski "Şarka doğru,, U:lamak 

le ~ YaRıdır. Balknnlardnn Basra 
Otfez· 

0 ıııe kadar iıntidat eden bir 
sınan}ı İm t ·l w • nı para oı ugunun mırası 
evzuu b h ld w • • 

de İn . . a so ugu bır devırde 
la' gılızler, Fraıı ızlar ve Rus -

rın ke d'l · Ziy f 11 1 erme hazırladıkları 
se : :tteıı Almanyanın da bir his
tA Araması garip görUlemez. Hat
torlu ~ustu:ya, .1\Iacaristan İmpara
Anadg~ hıle ha!ino bakmıyarak 
bir ~ uda kendisi için iktısadi 
~ • ·JlYfuz mıntakası ayırtmıştı. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hüaeyin Cahid y ALÇIN 

l geçmektedir. Bu suretle memleke- Londra, 3 (A.A.) _Avam ka-
tin nüfusu 10 milyonu geçecek ve marası, hükumetin İngiliz a ttaı

V mesahai sathiyesi takriben yüz bin yan itilafının meriyet mevkiine ko-
kilometre murabbaı olacaktır. nulmasına Pdair olan takririni 138 

Macarlar Bratiılava için reye karşı 345 reyle kabul etmiş- 1 

Ayrı Statü latiyorlar tir. 
Budapeşte, 3 (A.A.) - :Macar Müatenkifler 

ajansının diplomatik redaktörüne Londra, 3 (A.A.) _ Araların-
göre, Macar heyeti Pozsani, "Bra- (S 3 .. .. f d ) onu \'ll'\CU aay a a 
tislava şehri için hususi bir tarzı 

,, ···················•······················ hal istemektedir. r 
Macar mahfelleri, bu şehir için H • • • 

hakem heyetinin Poz:ıani halkını ata y Meclısının 
teşkil eden Slov:ık, :Macar ve Al-
man nasyonalistıerinin hukukunu Tebrikleri 
gözönünde tutan ve şehrin idaresi
ne de buna ~öra iştiraklerini te -
min eden bir statü tesbit edece~rfni 
ümit etmektedir. 
· Macar Bafvekili Kazanılan 
Zaferin Büyüklüiünü İzah Etti 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Macar

lar, Viyanada verilmiş olan hakem 
Çekoslovakya Başvekili 

Şvalkavski 

• kararını bizzat lmredinin ağzın
dan işitmişlerdir. 1\Iumaileyh, ha
kem kararı gelir gelmez radyo sa
rayına giderek bu kararın esasını 
memlekete mik1 ofoııla bildirmiş -

Viyana, 3 (A.A.) - Hakem 
kararrna göre Macaristan, Karpat
laraltı Ukranyasında Munkacevo 
ile Uzhorodu ve SloYakyada Kosi
ceyi elde etmektedir. Merbut bir 
haritada Karpatlaraltı Ukraynası 
ovalarının ekserisinin Macaristana 
verihni~ 'Olduğu görülmektedir. 

tir. 

Başvekil, heyecanlı bir sesle yilz 
binlerce Macar, Slovak, Rüten ve 
Almanın Macaristana iade edil
miş olduğunu h~ber vermiştir. 

Hatip demiştir ki: 
Macariatanın Kazandığı Toprak 

Ve Nüfus 
"- Hakemlerin Macarları şUk 

ran ve minnettar1nrıııı beyana mec 
Budapeşte, 3 ·(A.A.) - Viya- bur eden ihlasa maknın ve mesuli

nada verilmiş olan hakem karari- yetlerle mali olan mesaitıini bütün 
le Macaristanın arazisi takriben ~Sonu 3 üncü sayfada) 

= ;-=- Eh 

Japon Başvekili, "Harp 
Yeni Başlıyor ,, Diyor 
Mareşal Çan - Kay - Şeke karşı muharebe devam 
edecek - Uzak Şark muahedeleri tadil olunacak 

Hankovun umumi g6rtlniiştl 

Tokyo, 3 (A.A.) - Başvekil 
Prens Konoye imparatorun doğum 
yıldönümü münasebetfle bütün mil 
Jete radyo ile hitab ederek Japon 
politikasının ana hatlarını anlat
mıştır. 

Başvekil, Çin anlaşmazlığının 

Ilankeu ile ICantonun i~galine ka
clnr olan tarihçegini yaptıktan son
ra demi:;;tir ki: 

"-Japonya asla Çinin tahribini 
istemiyor, onutı miişterck bir cephe 
içinde Çin milleti ile te:;;riki mesai 
edebilmesi için tensikiııi,, btiyoruz. 

Japonya, bolşe\•iznıe ve. Çan. 
kay Şeke karş: olan harbinde eğil
miyecektir. Çan Kay Şekin mııka
vemeti bolşevizmin müzahareti Sll

yesindedir. 

Hankeunun işgali Çin • Japon 
anla~mazlıfının nihayet bulması 
demek değildir. Harp ancak yeni 

başlıyor ve vaziyet Japon mi11et ve 
hükumetinin sar:-ıılmaz bir imanla 
nihai galebeye varmak için yük!ıek 
bir gayret sarf1111 istilzam etmek
tedir. 

Japonya, Muahedeleri 
Değiftirmek Kararınd1t 

Tokyo, 3 (A.A.) - Radyoda 
bir nutuk söyliyen prens Konoye 
garp emperyalizminin istiklal ve 
sulhil ihlal \'adisinde zorla yap _ 
mış olduğu şeylere bir nih:.wet ver 
mek için uzak şarka müteallik 
muahedelerin umumi surette yenir 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Reisler arasında tel
graflar teati edildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Cum
huriyetin on betinci yıldönümü 
münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisi Reisi B. Abdillbalik 
Renda ile Hatay Millet Meclisi 
Reia vekili B. Vedi Karabay a
raaında ataiıdaki telcraflar te
ati edilmittir: 

Sayın B. Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
Hatay Millet Meclisi namı

na en büyük bayramda aranız
da bulunan arkadatlarımız mec 
liaimizin hiuiyatına tamamen 
tercüman olacaklardır. Biz de 
bu sevinçli bayramımızın on 
be.inci yılını candan kutlar 
meclisimizin büyük millete ıon
suz bağlılıklarını sunarız. 

Hatay Millet Meclisi 
Reis V. Vedi Karabay 

Bay Vedi Karabay, 
Hatay Millet Mecliai Reis 

Vekili 
Antakya 

Tebrik telgrafınızdan pek 
mütehassis olarak tefekkür e- , 
der ve Halayın refah ve saa
deti hakkındaki temennilerimi 
Hatay Millet Meclisi azalarına 
bildirmenizi rica ederim. 

Abdülhalik Renda 
Diğer taraftan Sovyetl~r Bir

liği Komiserler 1\lecli~i Reisi 
~Iolotof, Yunanistan Başvekili 
Metaksas, Bulgar Başvekil: Kö
seivanofla Başvekilimiz Celal 

l.ay-M arasınlıa telgraflar teati 
edilmiştir. 

HER SABAH 

Ne günlere kaldık? 
Bir lngiliz zıazıcısı ·'lııgiltere 

Kaııadaya taşwıyoı·., uıııaııh bir 
makale yazmış. Jleıju.~e :;m l>ildi,iji
miz meşhut bı,qıfü adaları, coğra
fi bakımdan, Bii!fiık Bl'ita~·ya inı-

1)(11"atodu§unun merkezi ol1ıınk va
ziyetinde değilmiş. Bıuwn iizeriııe 

lngilizler diişiinmii~lCI', tnşınmı.~Tcıt 
~ıe memleketlerini Kanadaya taşı

maya karar ı•et'"l11işle1·. Harta Ka
nadanm idare n•erkezi ol<m COttcı

ı•a) şelı1·i11in ( Lond nı) ııı n ye,.ine 
kaim olma.<:ı bile karargfr olmuş. 

Coğrafi merkeziyetten ziyade 
tayym·eciliğiıı so~ı scncleı-de kaydet
ti.qi kork11ııç teı-al·kilr.rüı ilhrımı e.-ıe-
1·i olduifıında ~iiphc olmıuan bu 
mrmlcket göçii dir/er devletlere de 
sfrayet edecek olura bir gün olacak 
(Paris) in (Tambukto) ya, (Ro
ma) nın Bingazi çöllerinde kurula
cak bir mamureye güç etınes11ıe şa
hit olacağız clemf?kf iı·. 

Tayyare lıücuml<ıı·ınm sakıntl

ma.~ı imkti.ıısız tepeden inme bir a
f et old ujju kati yet le anfo~-ıldıktan 
.<:onra ilk lıiicumlro·a ma mz şchirle
'rin göç etmeleri gayet fa(Jiidir. De
seııfrc bu yaştan soııı·a diiııya coğ. 

mfyl1.rnıı yenibaştan öğl'emııek mec-
bul'iyetiııde kalacağı.:. A. C. 

Hitlerle Çemberlayn son gorüşmelerinden bırınde 
~ ~ 

Yogoslav-Bulgar Paktı 
Takviye Ediliyor 

Yakında Köse lvanofun Belgrada 
Gideceği Bildiriliyor 

Belgrad, 3 (Hususi) - Doğru malumat alan m nbaln:-dan ogre
nildiğine göre pek yakında, Yugoslav • Bulgar ebedi d(>stluk nnl~.~:ı-
11 takviye edilecektir. 

Gazeteler, geçen gün :Xiste Yu-ı 
goslav ve Bulgnr başvekilleri ara-

sında \'uku bulan miilakata husu
si bir ehemmi.ret vermekte ve iki 
memleket arasındaki müna:;ebatın 
kuvvetlendirilec~ğini kaydetmek • 
tedirler. 

Yine me,·~uk ';,. m >nb l n a
lınan malfımata g. ıe I:ı...l • ., .. lı \';l

vekili ve hariciye n·ı~ıı·ı Ko .\ a

nof yak111da HP!gr d:ı gel" •t>k Ye 
Stoyndino\riçlc bu!u.ucnktır. iki 
başvekil ara~mdn bu ve~i!ı.: ile b!r 
anlaşma imzası çok muhtemeldir. 

., 

Ziraat Kongresinin 
Hazırı ları itti 

Kongre 11 Komisyona Ayrılarak 
Çalışacak. Hazırlanan raporlar 

Köy ziraat hayatımıza ait bii
tün meseleleri ve bunların hallini 
mümkiin kılacak projeleri tesbit 
maksadiyle toplanacak olan "birin 
ci köy ve ziraat kalkınma kongre
si,, ne ait hazırlıklar bitmiştir. Kon 
gre, on bir komisyona ayrılarak ça 
Iışacaktır. Ayrıca birçok tali ko
misyonlar da mevcut bulunacak • 
tır. Ana kombyQnlar, teşkilat, bağ 
ve bahçe zirati, tarla ziraati, hay
van yemi, hayvanat, ziraat sanatı 
marketing, tedrisat, mevzuat, or· 
mancılık ve temenniler komisyon· 
larıdır. 

Kongrenin tatbik edeceği muh
telif mevzulara ait vesikalar bir 
tasnife tabi tutularak kısımlara 

ayrılmıştır. 

Türkiye ziraatine umumi bir 
bakış ve köylere modern ziraati 

yaymak ve köy kalkınma!'ını en kı· 
sa yoldan temin etmek tekniği O• 

lan şekil \'e tatbikat hakkında res
mi bir Amerikan eseri bize benzer 
ve bizi alfı.kauar eden birçok saf
haları olan Amerika ziraati h:ık

kında resmi bir eser, Amerikacla 
zirai kalkınmada büyük rol oy -
ıııyan Amerikan kocıpC'ratif si~te

mi, şekil ve nevBeri hakkıııda İn
giltere ziraat nezaretince yaptırıl-

J 

.. 

L iraat vekili Faik Kurao __ .. ı 

:mış bir tetkikatın memleketlerin 
de zirai :sendikalar şekli, mahiyet\ 
hakkında bir eser, köylü birlikle
ri tarzında olan kooperatifier ~is
temi statii ve i~leyişi hakkınd:ı ter
cilme, Bulgaristan ziraat te~kil ;tı 

(Sonu 3 üncü sayfada) 



Sayfa : Z YE N ISABAH •. 

ABDÜLHAMIDIN 

c CI HOCASI 
YAZAN sOLEYMAN TEVFtK Ölçü ve Ayar 

~;;;;==-IE:lZ=----------ı işlerinin islahı Abdülhamit nezdinde vazifesi, es--13-
- Burayı teşrifinizden bilist.ifa· 

de sizi Şeyh Efendi Hazretlerilc 
görilstilreyim. Sizi görmek ve ta
nışmak ile memnun olacağ-ına e • 
minim. 

Bunu söyleyerek kalktı. Bera • 
berce yukarı kata çıkarak şeyh ~
fondinin odasına girdik. Şeyh Zii· 

ier, sed.rin üzerinde bağdaş kurmu~ 
oturuyordu. Bizim içeri girdiğimizi 
görünce yerinden kalkmak istedi. 
Ben, acele ederek, ayağa kalkma • 
sına meydan vermiyerek elini öp -
tüm. Beni hürmetle yambaşına o· 
turttu ve Seyit Ömer Efendinin yü
züne baktı. 

Seyit Ömer efendi beni takdinı 
etti. Şeyh: 

- GörüştUF-ümüze çok mem· 
nun oldum. 

Ded . Öteden beriden k·rnuş -
mağa başladık. Bütün dıi•iıncem 

şeyhin muhtasar bir tercüme'!ıali 
ne vakıf olmaktı. Söz arasıııdl bır 
münasebet getirerek İstanl.ıulu teş 
rifini sordum. Şeyh cevap ver.• • 
rek: 

- Şeyhle beraber :\!edinci 
Milnevveredeydim. Bir gün lıana: 
Devriş Zafir, sen İstanbula gide
ceksin. diye emretti. Ben de kal -
kıp buraya geldim. Burada yiye
cek ekmeğ:ın. içecek suyum var
mış. 

Dedi. Abdülhamide çatması 
hakkındaki rivayetin doğru olup 
olmadığını anla'llış isem de, bunu 
şeyhin kendi~inden sormayı mü • 
nasip görmedim. Yarım Mıat ka
dar görüştükten sonra müsaade 
alarak, Seyit Ömer efendi ile be
raber seyhin yanından çıktık. 

Şeyh l\Iehmet Zafir efendi sa
liıh ve takva erbabından, dünya 
işlerile aliıkası olmıyan, zikir ve i
badet ile vakit geçirir bir zat ol
duğundan o Ebuihudaya rakip de
ğil, Ebulhuda ona rakip id•. Ab -
ı.liilhamidin arasıra şeyh Zafir e
fendiyi çağırarak huzuruna kabul 
etmesi, elini öpüp duasını alması 
Ebulhuda efendinin hoş•rna git -
mez ve onu kendisine büyük hir 
rnkip sayardı Ş-~yh Zafir efendi 
i,e, bunun aksi olarak, Ebulhuda
nın terakki ve ikbalini büyük bir 
lıikaydi ile telakki ediyordu. Ebul
hııda gibi ek~iye tuzluya karış -
mıyor, kimse için padi~aha, vilke
laya ve devaire müracaat ve ilti
masla bulunmuyor, kendbine bir 
iş için delalet ve tavsiyeyi rıca e
den olursa: 

- Biz devriş bir adamı7. diın

ya işleri için erbinı de\·luti rahat
sız etmek bize münasip defi!dir. 

, Böyle şeyler elimizden gelmez. 
Elimizden gelen duadır. A ilah 
muvaffak ehin. 

Cevabını verirdi. Kendini', ev
latlarına kar ı karihadan \"aki o-
lan ihsan ve iltıfata ela zuhurat di
yerek tabi oluyordu. Bununla be
raber Şazll tekkesinde gjyıı•et ve 
<fevlet işlerine karışanlar, Eoulhu
danın aleyhinde atıp tutanlar var
dı. 

Bunlardan biri şcylı Ziıfir e -
fcnd"nin büyük oğlu, Şürayı Dev
let aza ından • lustafa h y ve bi
ri de Seyit Ömer efe Jiydi. Şey
h.n ikinci oğlu Ahmet efend ıse 
tam b.ıt:>ası gibı devri• meşrep, 
dindar, m~tevazı, dedikcduı·u sev 
me?., devlet ve hükumet :ş!erine 

karışmaz bir zattı. Balıas ııın ve
fatından sonra tekkeye o ~eyh ol
muştu. 

Ben, bu ilk ziyaretten sonra a
rasıra Şazli der<ı"ahına gider, Se
yit Ömer efendiyi. !l!ahmut Zekı
yi, şeyhin oğullarını ziyaret eder· 
dim. 

Bir gün Serıt Ömer efendiye, 
F,eyhin padişaha münasebet peyda 
etmesi n~kkında ki rivayetten baha 
açarak bunun a'llı olup olmadığı
nı sordum. 

- Evet! dedi. Şeyh efendi 
cefir ve remi! ilimlerinde (istad
dır, olacak ve bitecek şeyleri ev .. 
velden keşfetmekte büyük maha. 
r eti vardır. Padişahın ci!Jü.qıından 
altı yedi ay evvel bunu haber ver
miştir. Bunun i\;n hiinkfır mühim 
bir iş zuhur ederse ondan sorar 
ve remile baktırır. 

Demek .ki şeyh Zafir efedinin 

ki padişahların saraylarındaki mii 
neccim başıları vazifesi nevinden 
bir şeydi. 

Elrnlhuda efendinin ikinci oğ
lu rakibi, daha doğrusu kendine 
rakip gördüğü ve sandığı feraşeti 
şerife vekili Esat efendiydi. :lledi
nedeki hücrei saadette, y~i pey
gamberin kabri olan yerde her
hangi bir hizmeti, dini bir şeref 
uhrevi bir necat vesilesi sayanlar, j 
evkaf nezaretinclen orada bir fe
ra•lık vani hizmetkarlık vazifesi 
satın aİırlardı ve evkaf nnareti 
de bunun için, bir tasarruf, bir ta
po senedi demek olan berat verir
di. Bu hizmeti Halın alanlar ken
dileri bizzat J\Iedineye gidıp bu 
hizmeti görmezler ve bir ücret . 
mukabilinde Haremeyn halkından 
birini vekil ederek gördürürlerdi. 
İşte feraşet vekili bu işi gormeğe 
vekil edilen adamlardı. 

Esat efendi haremeyn ahaLiıı
den olup hacı delili olarak her se- 1 
ne İstanbula gelip giderdi. J\Iekke 
ve ll!edine halkından bir takım 
adamlar vardı ki, İstanbula, Ana. 
dolunun bütün şehir ve kasabala
rına, hatta büyükçe köylerine ka
dar giderler, bütün bilyilk ve bü -
yükçe zatların konak ve evlerini 
ziyaretle, Mekkede ve Haç zama
nında dualarında bulunmak üze
re onlardan az çok para alırlar ve 1 
topladıkları bu para ile memleket 

Valiliklere mühim bir 
tamim gönderildi 

.lktısat Vekaleti ölçü ve ayar iş
lerinin emniyet ;•e selfımetlc yürü
me~ini temin maksadile yl'ııiden 

bazı tedbirler almağa karar ver
miştir. Bu tedbi:·ler valiliklere bir 
tamimle bildirilıni~tir. Alınması is. 
tenilen tedbirle~ arasında "unl:ır 

vardır. Bazı şehirlerde b'.!ha'5a 
ka•aba ve köylerde yarnk i:\lçü ve 
aletlerin elan kııllaııılmaswın ö -
niine geçilecek. İlk muayeneden 
~onra ·uzun müddet kullanılan n
ı~tıerin doğrulukları aranacak, mu 
ayenesi yapılmıyan aletlerin kulla 
nılma!arının öniine geçilecek. Ka -
saba ve bi!hass:>. köy pazarbmnda 
nizamı ôlçil kullananlar brafın • 
dan eliin okka :ırşın vahidi kıya
silerine göre alış veriş yapılmasına 
meydan verilmiyecek mülki ve be
ledi teşkilat merısupları tarafından 
ölçü ,.e ayar işleri liiyık old~ğu e
hemmilet ve kıymetle takip ve tat 
bik olunacaktır. Belediye zabıtası 
jandarmağ muhtar te~kilatının öl· 
çil işlerini daha fazla beııiil'seme
lerine gayret olıınacaktır. 

Arkadaş katili 
15 sene yatacak 

!erine dönünce bir sene geçinirler, 1 . • • • hk 
ziyaret ettikleri yerıerden hac için Lalelı cınayetı ma e-
:Mekkeye gidenlerin önlerine dli - mesi dün neticelendirildi 
şerek ziyareti kap eden yerlerı . 
gezdirirler ve onlaNl hac töreni- Bundan 15 giln evvel Lalelıde 
nin icrasında rehber ve delil olur-' arkadaşı Hüdaiyi öldürmekten suç 
]ardı ve bu ada'lllara hacı delili lu olarak ağır ceza muhakemesine 
derlerdi. \'.erilen ve cürmii meşhut kanunu-

Esat efendi İstanbulu ziyaret- na göre muhakemeye tabi tutulan 
!erinden birinde Şehzade Abdili- Piliç Sami hakkında dün karar 
hamit efendinin sarayına gitmiş verilmi~tir. 

ve kendini sevdirdiği için efendi Bu karara göre, katil Piliç Sa
hazretlerinin fPraseti vekil!etini minin Hüdaiyi bh· tahrik nelicesin
deruhte etmi~ti. Cülusundan son- de öldilrdilğü sabit olmuş ve bun
r:ı .padişa~ onu, feraseti ~erife ve- dan dolayı 15 •~ne hap•e mahkum 
kılı unvamle h. anbulda alılrnya - d"l · t• 

. . e ı n1ış ır. 
rak kendisine Yıldız cıvarında bır ~.~~vvvvvvvvvvvvvv"A"A"-""' 
konak vermişti. E~at efendi çoluk 
çocuğu, hizmetçi ve cariyeleriie 
orada müreffeh bir hayat geçirir

1 
ve haremi şerifteki feraşlık vazl
fesini vekaletle kra ettirirdi. 

Ebulhuda efendi Arapların, 

İRlanbuldrı kedinsinden başka ba5 
vuracak, müracaat edecek, bir ka 
pıya malik olmalarını bir tilrlii 
çekemediği için feraseti şe~ife ve
kili Esat efendiye rakip ke•ilmi~. 
padi~ah nezdinde onun bir kaç 
kere aleyhinde söz söylemi' ise de 
Abdülhamit bu sözlere, sırf ha•~t 
ve çekememezlik eseri olduğunu 
sezdiğinden ehemmiyet ve;·lp ku
lak asmamıştı. ı 

E,;at efendiyi şah•an tanırı~
dır. J<':ıkat onun da değerli hııyır
hah, mısafirpcrver bir adam ol - ' 
duğuıııı işitmişti'll. 

Ebulhudanın üçlincil ve en bti
yiik rakib'. şeyh Cemalettin efen· 
di idi. 

Bu zat İr0 ıılı ve ulenıa•!nn o
lup hürriyet t:ıraftarı, istibd:ırl 
afoyht rıydı. 

S )a•ı csbaptan dolayı frnndan 
kaçıp Efgaııistana gitmış rn ora
da ycr!e~miş o!riuğıından, Efgani 
deı: nklo . iihrct bulmu~tu. Hu zat 
ta 1. tanbul:\ geldi. Her g~leıı bi-ı 
raz tamnmış ad~m!ar gibi padi
şahrn il,ifat ve teveccilhiın~ maz- 1 

har olarak Nişa•ıtaşındaki nıisa • 
firhanei hümııyuna yedeştirilmiş-' 
ti. 1 

Şeyh Cemalettini Efgani son 
derece cömert, güler yiızlü, iyi ve 
çekici sözlü, ilim ve fazilet Eahibi 
ve bilha•sa hürriyet taraftarı ol-' 
ması dol«yısile az zamanda İstan-1 
bulda men•upl'.ln, ziyaretçileri ço-( 
ğalnıı~tı. Hususiyle Ebulhuda e -
fendiye uzun z·ımandanberi kafaJ 
sallamış ve fa kat bir külah kapa., 
mamış olan Arap gençleri, Mısır 
mültecileri, İstanbulda bulunan 
frak ve İran münevverleri onun 
etrafına toplanmışlardı. 

Biitiin ziyaretçilerini büyük 
hir saygı ile kar51!ar, ikram ve 1 

izaz eder, yedirip, içirir, fakir o
lanlarına da ayrıca harçlık ver ir
di. 

(Sonu var) 

iŞ KANUNU 
Beyanname vermiyenler ceza 

görecek 
İş kanunu mucibince devlet vi

layet ve belediyelere aid her tilrlil 
iş yerlerinde çalışaıı işçiler için bi
rer beyanname verilmesi mecburi 
tutulmuştu. Halbuki bazı yer lerd e 
bu beyannamelerin verilmek isten. 
mediği bu sebeple vazifedar me -
murlara müşkili'ıt çıkarıldığı anla
şılmıştır. Baş Vekalet bu vaziyet 
üzerine bütün vilayet ve belediye
lere bir tamim göndermiştir. Bu ta
mimde kanun hükümlerinin mu -
hakak yerine getirilmesi istenmek 
tedir. 
Maaş yoklamaları ba~ladı 
Eytam ve eramil maaşlarına 

aid yoklamalara dünden itilıaren 
başlanmıştır. Y cıklamalar ayın yir
rr.i dördünde nihayetlenecek ve 1 
ilkkanundan itibaren de maaşların 
tevzine başlanacaktır. Emlak ve 

Eytam bankasında maaşlarını kır
dıranlara ise bu tarihten bir hafta 
evvel tevziat yapılacaktır. 

Prag sefirimiz geldi 
Prag sefirimiz Yakup Kadri 

dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Müzeler u mum müdür mua vini 
Atinııdan geldi 

Epey zamandır tetkikat yap -
mak üzere Yunanistana gitmiş o • 
lan müzeler umum müdür mu avini 
Bay Arif Mansel şehrimize gel miş 
ve dünden itibaren vazifesine baş
lamışhr. 

Barbaros Türbesi 
Beşiktaş iskelesi civarınd a Bar. 

baros Hayrettin türbesinin avlu • 
sundaki viran bir şeki l de duran 
muvakkathanenin yıkılması için 
Vakıflar müdürlüğüne müracaat 
edilmiştir. Herhalde evkafın bu 
müracaatı nazarı dikkate alarak 
büyük amiralin mezarının güzel -
l eştirilmesi yolundaki dileği yeri
ne getireceği ümit ediliyor. 

Okuyucularım ız 
Diyor ki : 

Meyva ihtikarı hemen 
önlenmelidir 

Büyükadada oturan !rnrile
rimizden Bayan Saime B•!\ deş
man yaz1yor: 

"Evvelki gün lstaııbula in
m•ştim. Balıkpazarına u~nya

rak bazi erzak ve öteberi al
dım. Bundan S<'nra bir manaya 
uğrıyarnk elma almak i'tedim
se de fiyatın "30,, kuruş oldu
ğunu görerek vazgeçtim. Köp
rüye geldiğim zaman vapur 
beklerken Kadıköy ve Ada is
keleleri arasındaki iki manav 
dükkıiıııııda da ayni elm~larııı 
üzerinde _ hatta ambalajı da 
bir olduğu halde - 50 kuı-uş eti
keti bulunduğunu hayretle 
gördüm. 

Biribirine pek yakııı olan 
bu iki dükkan arasındaki fahiş 
fiyat farkına hayret ederken 
Bilyilkadaya çıkınca yine ayni 
sandıklar ve ambalajlar için
de satılan elmaların 60 kuruşa 
satıldığını görünce bu hayreti
min ne kadar arttığını arlık siz 
takdir edersiniz? .. Sonra bir de 
bizi yerli yemişlerimizi yemeğe 
teşvik ediyorlar .. Alelade bir 
elmayı htanb•ıl halkı 30 kuru
•a ve Adalılar 60 kurusa nasıl ' . 
yesin ve göz göre göre bu fiyat 
farkına, nasıl aldansııı? ... Bu 
husurta belediyemizin tedbir 
alma~ını rica Pderirn.,, 

Yeni ıabah: Okuyucumuzun 
bu acı mektubunu, hıç bir şey 
ilıive etmeden belediye iktısat 
müdürlilğüniin nazarı dikkati
ne koyuyoruz .... 

Bir Kadın 
Tramvayda 
Doğurdu ! , 

Bu mes'ut hadise dola
yısile seyrüsefer onb . ş 

dakika durdu ! 
Diln Sullanahmette garip bir 

hadise olmuştur: 
Sultanahmette Cankurtaran ma

hallesinde 5 numaralı evde oturan 
Saadet isminde bir genç kadın diln 
öğl e vakti Su!tanahmet tramvay 
tevakkuf mahallindenbir Ortaköy 
Aksaray tramvayına binmiştir. 

Hamile olan bu genç kadının, 
tramvayııı sarsılmasile birden mtit 
hiş sanc ı •ı tutmuş ve kıvrıınmağa 
başlamıştır. 

Bunun üzerine yolcular, keyfi
yeti vatmana bildirmişler VP !ram 
vayı durdurmuşlardır. D rh:ıl can 
kurtaran otomobili çağırılnıış ve 
Bayan Saadet Haseki hastahane i
ne kaldırılmıştır. 

Kadıncağız hastahnnere varır 
varmaz hemen nur topu gibi bir er 
kek oğlan dünyaya getirmistir. 

Bu yüzden dün tramvaylar, 15 
dakika kadar Divanyolııntlan geçe 
memişler, Bay:.ın Saadet !r:.ırıwayın 

içinden alınıp cankurtaran otomo
biline konuncıya kadar beklemiş
lerdir. 

Madam Atina 
Resmi bir hastahanede 

muayene edilecek 
Randevucul uk ve döviz kaçak

ç ı lığı suçlarından dolayı hakkında 
mevkufen tahkikat yapılan i\fa -
d am Atinanın hasta ve muayeneye 

muhtaç bulunduğu hakkındak i is
ti d ası, dün dördüncü sorgu hakim
liğinden mildde!umumiliğe gönde
rilmiştir. 

Sorgu hakimliiğ l\Iadam Atina. 
nın muayeneye tabi tutulm~nm mu 
vafık görmüştür. l\filddeiumumilik 
bunda bir mahzur bulm:.ıdıi(ı t ak
dirde kendisi evvela ad liye ,dokto- I 

•• 
Universite 
Konfransları 

Yeni yıl için büyük bir 
program hazırlandı 
htanbu! üniversitesinin, bir yan 

dan üniversite talebesinin diğer 
taraftan halkın bilgilerini arttır

mak ve muhtelif üniversite fakül
teleri arasında bir yakınlık temin 
etmek gayesile her sene tertip etti
ği konferanslara bu sene de de -
vam edilecektir. Her hafta salı gilıı 
!eri saat (18.10) dan (19.30) aka 
dar sürecek olan bu konferansların 
tam bir lbtesini aşağıda veriyoruz. 

8-11-938 salı profesör SgaJit. 
zer, şeffaf insan, 15 - 11 • 938 salı 
profesör doktor Kossvig, hayvan -
]ar aleminde devlet teşekkiilii, 

22 - 11 - 38 profesör doktor Tev
rik Remzi Kazancıgil kadın psiko-
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Ne Pişireyim? 

İftariye 
İşkembe çorbası 
Torik yahnisi 

Makarna fınndı. 
P estil ezmesi 

C UMA 

Torik yahnisi 
Balığı kesip haşladıktan sonra 

safi beyaz lop ellerini bir tence
reye koyunuz. Miktarı münasip 
sade yağ ile barlı ateşte çeviriniz. 
Rengi dônmeye yüz tutunca bir 
çimdik un serpip san bir renk alın· 
cıya kadar çev!riniz. :llilteakiben 
kestane cesametinde doğranmış ha 
vuç ve şalgam, dörder parça ed;J
mis bir iki soğan bahar tuz, mikta· 
rı ~ilnasip et suyu, bir miktar sir
ke ilave edip tencereyi kapayıp 

mutedil ateş üstünde aheste pi~

meye bırakıııız. Layıkiio pı~rnce 

indirip yemek tabağıııa kuı tarır. 
sofraya veriniz. 

] o j İ8İ. 29 • 11 • 3 8 profesör d Ok tor vvvvvv""""""",...,...,..,,.~~vvvvvvvvv 
Von Aster Aristo ve Galile, 
6 - 12 - 38 profesör doktor Rosen
berg kuyruklu yıldız, şahap ve me-

teorlarına .. dair, ~3 - 12 - 938 dok· INKILAP ESERLERi 
tor profesor İ. Hırsch su lıaıckında, 
20 - 12 • 938 profesör doktor Bunların bir kütüphanede 
Schvartz insanın doğumu, 27-12-38 toplanması düşünülüyor 
profesör doktor Braun böcekler bu Cumhuriyetin iliinıııdan sonr:ı 
!aşıklı hastalıkları nası l yaparlar. 15 yıl içinde yaptığımız büyük dev 
3 • 1 - 939 profesör doktor İhsan rim hareketlerinde nesredılen in
Hilmi Alantar difteri tedavi<inde kıliıba ait eserlerin kili halinde lıir 
modern usulleri 10-1-939 profesör yerde toplanabilmesi için ınkılap 
doktor Gross, Kataris ve tatbika- müzesi gibi bir de inkılap kiltilp
tı, 7 - 2. 39 profesör doktor Abern hane<i kurulması düşünülmekte -
dorfer hipofis uzviyet baş gudde- dir. Partiye bu husu•ta bazı mü -
si, 14 - 2 • 939 profesör doktor Dob racaat!ar yapılmıstır. 
relsberger endüstrileşmenin inkişal Yen i O rtaköy rıhtımı bitiyor 
fı temayülleri, 21 • 2 • 39 profesör Ortaköy camisinden vapur is· 
doktor Hellmann, insan ve iklim kelesine uzanan rıhtımın inşasına 
28 • 2 - 39 profesör doktor Ouer - devam edilmektedir. Yalnız ufak 
bach, Jean Jaques Rousseau 7-3-39 bir ada teşkil eden ve fuzuli ola· 
profesör doktor ~1uzaffer E8 at rak sahibi tarafından hak istenen 
Güçhan, ihtiyar 1 ığa ve ihtiyarla • bir arsa kalmıştır. Bu mesele de 
mıya dair, 14-3-39 profesör doktor ha lledilerek rıhtım inşasına yakın· 
Ressler millet ·karakteri 21-3-39 da son verilecektir. 
profesör doktor Ha mit Nafiz P a- "'"'"""""""-"A""'"-",...,..""""""'~vvvvvvv 
mir, Anadoluda zelzeJ.e, 28-3-39 
profesör doktor "Rilstov harp emni. 
yeti ve inkişafı , 4 • 4 • 39 profesör 
doktor Fouche kJ.;.sik ve modern 
fizik, 1 1 - 4 _·39 profesör doktor 
Arnclt madde ve kainat. 

ZEHİRLi ET 
Dün 3 kişilik bir aile hasta 

haneye kaldırıldı 
Kasımpaşada Cami sokağında 

oturan Cemal ile karısı ve genç kı
z ı dün bir ka%ptan aldıkları ve 
köfte yapıp yedikleri etten zehir
lenmişlerdir. 

Üçil de hemen Beyoğlu hasta
hane. ine kaldırılm ışlardır. Geriye 
kalan ilç köfte tahlil ve muayene 
için tıbbı adliye gönderilmi~tir. 

Balık avlar ken yaralandı 
Kilyos açıklarında Alıınet Ali 

isminde bi;;ine aid öıal isimli bir 
motör!e balık avlamakta olnn kap
tan Feyzullah, diğer arkadaşl arı
nın sanrlala attıkları çimaya sağ 
ayağını kaptırmış ve bilek kısmı 
parçalanmı~tır. -

Feyzullah bir otomobil i!e Cer
rahp" a ha.st. h1nesine kalclırılmış 
tır . 

Bir tramv y otomobile çarptı 
Vıltman Tahirin idaresindeki 

439 numaralı tramvay arabası diin 
Tophaneden germekte iken avukat 
Cemalettinin ida,·esindeki hn,;usl o 
tomobile çarparak otomobilin ar
ka kısmını hasara uğratmıştır. 

Kan yapa:ı b;r şoför kaçtı 
458 numaralı otomobil dün Tak

simden geçerken Vahram isminde 

Tuz sarfiyatı 
İnhisarlar idaresinin aldığı bir· 

çok tedbirlerden sonra gerek tuz 
istihsalatı ve gerekse ihrac8tı art
mı,tır . Tuz fiyatlarının ucuzlatıl

masile memleket dahilindeki tuz 
istihlfıki de artmıştır . Bu artış a~a· 
ğıdaki rakamlar nisbetinde her se-· 
ne yükselmiştir. 

1935 111 ali yı lı % 19.50 
1936 fazla % 28.66 
1937 satışı %29.11 

İdare dahilde istihlak edilen ve 
ihtiyata ayrı lan miktardan fazla· 
sı için yeni ihracat menbaları bul
muştur . 

Tilrk tuzlarının evsaf ve temiz 
lik itibariyle diğer birçok yabancı 
tuzlara faik olması dış piya,ada i

yi bir mevki tutumasına sebep ol • 
muştur. Belli başlı alıcılarımız ara
sında bilhassa Japonra Ye Yugo•· 
lavya başta gelmektedirler. 

Çekler pirinç almak 
istiyor 

Bir Çek firması ticaret odasın• 
müracaat ederek memleketimiz -
den külliyetli miktarda pirinç nl· 
mağa talip olduklarını bildirmiş • 
]erdir. Çekler bilhassa Ankara ,·e 

Antalya pirinçleri üzerinde iş yap

mak istemektedirler. Ticaret odası 
bu müracaatı pirinç üzerine iş ra· 
pan tüccar lara lıildirnıiştir. 

birine çarparak muhtelif yerl erin- ı ~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİaİİİİİİİİİİİİ' 
den yaröalamıştır. Kaza a kabinde 
şoför Vahra m kaçmıştır. 

Polis tarafından aranmaktadır. 

Profe~ör Sıddık Sami 
Üniversite hukuk fakültesi ida. 

re huku ku ord;naryils pr ofesörü 

S ı ddık Sami Onar, İstanb ul yiiksek 1 

ik tısat ve ticaret okul u icra ve if

li\s hukuku öğretmen liğine ilave. 
ten tayin ol u nm'.ıştu r. 

ru tarafından muayene olunacak 
biliihara ve lüzum görü lürse r es -
mi bir hastahanede veya tıbbı ad
lide de esaslı muayenesi yapıla -
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Sayfaı 3 

l-1•]:1: o: J ~ ;J ! 2 ;j 
Bir ispanyol Gemisi 

Taarruza Uğradı 

Sulh için 
.,,.- (Bat tarafı 1 inci sayfada)' 

Bugiln Osmanlı fmparatorlufu 
tasfiye edildi. Yeridnı Mllll bir 

Türk Cumhuriyeti ile muhtelif A- p k M h Ol LA h 
rap hükumetleri var. Bunl_ar _ar- e eş ur an a a • 
tık mahHll yahut yakında ınhılal 
edecek birer lokma olmaktan çık
mışlardır. Binaenaleyh, büyük 
devletleri eşkıyalığa sevkedecek 
ve bu yüzden aralarında gürültü 

na Tekerlemesinin sonu 

Ziraat Kongresinin 
Hazırhklan Bitti 

(Ba,tanfı 1 inci ıayfada) 
ve Amerika ekstaıısyon sbtem"ıi 
nasıl kendi ihtiyaçlarına adapte et
tiği hakkında dikkat ve alaka ile 
okumağa değe rı-csmi b'r rapor. 

İkinci kısımda şunlar vardır: 

Belli başlı memleketler ele a 'ı· 
narak her birinde güdemli iktısa
di ziraate tatbik şeklini ve her bi
rinin ziraat listesi hakkında pari>
te evvelki yıl tertip olunmuş enter
nasyonal bir konferans serisi, A
merika ziraat nezareti tarafından 
Orta Avrupa memleketleri ziraat 
politika sistemi hakkında yaptırıl
mış bir etüd . 

Taarruzu Yapanın F rankist bir Harp 
Gemisi Olduğu Bildiriliyor 

Londra, 3 (A.A.) - Kromer tahlisiye gemisi, bir İspanyol kru -
vazörü tarafından içinde yanırın çıkarılmıt olan Kartaenenin imdadı
na ko,mak üzere saat 17.50 de yola c;ıkmı,tır. 

çıkarmağa imkan verecek bir se- A b V El • J B • B k Q[ 
bep ortadan kalkmıştır. Osmanlı Ta r..aTlSl ınae ır lÇa • 
İmparatorluğunun bu şeldlde tas- LJ ld L h S J 
fiyesi dünyayı büyük bir kabustan duğu na e ci anayı oyuyoruu 
kurtarmıştır. . . . .. .. . 

Gemiye Hangi Tarafın Londra, 3 (A.A.) - Dün öğ-
Taarruz Ettiği Belli Değil leden sonra şimal denizinde bir 

Fransanın emniyetini düşün - Kavuklu Hamdi - İşitiyorum, yı kapınca ocaktakı ırı, buyuk bır 
mekten başka bir şey istiyeceğine mahalle çocukları: "Gôkten insan tencereye atmasın mı? .. Üçüncü kısımda: Türkiye iktı

sadiyatını tetkik için Celal Bayar 
tarafından AmerikR.dan d:n·et e -
dilmiş olan ilim heyetinin Tilrkiye 
ziraati hakkındaki raporile mar -
kenting denilen piyasa için ve pi
yasanın icap ve ihtiyaçlarına uy • 
gun yetiştirme ve piyasaya ~evket
me tekniği ve teşkilatı hakkında 
İngiltere ziraat nazırlığı tarafın
dan taze meyva marketingi için 

Londra, 3 (A.A.) - Kronıer Frankist harp gemisinin tnarruzu
tııhlisiye gemisi, halihazırda ter • na uğrıyan vapur, İspanyol cum • 
kedilmi~ olduğu zannolunan Knr • huriyetçilerinin Kantabriya adın-
t · l daki vapurudur. 

ihtimal verilemez. İzmir, Kilikya, yağıyor!,, diye bağırışıyorlardı. - E .... y ! ... 
Suriye iizerindeki i:ıtiliı emelleri Onları dinliyeyim derken şemsiye - Bir su haşlandım, haşlan· 
Fransa için artık maziye karışmış tersine döndü; harita eliınden uç- madım; gözlerimi açtım .... ki, kan 
ye bugün için boş bir hulya mahi- tu. Ben de kendimi bıraktım. ter içinde kalmı~ım ... 

~Jena mürettebatından on kişiyi 
1 Madridin Bombardımam 

a mış~r. Hadiseyi İngiliz memur • 
yetini almış tatlı bir ruyadan iba- - Nereye Hamdiciğim'! _ Sonra Hamdiciğim? 
ret sayılır. - Aşağıya!.. _ Hala mı sonra! .. Allah ha-

l\Iadrid, 3 (A.A.) - Frankist-
larına bildirmi~ olan l\Ionkud vaptı !erin bataryaları, saat 21 de ve 
runa göre Kartajenaya taarruz et- 2a.lS de her biri yarımşar saat de
mi~ olan harp gemisi, İspanyol cum vam etmek üzere şehri iki defa 
huriyetfülerinin elinde olan Gemi- bombardıman etmişlerdir. Zayiat 
lerdendir. Manmafih, mütearrız hakkında henüz malümat alına
geıninin hakikat halde Franki~tle- mamıştır. 

.Fı-an>anın büyük bir İmpara- - Sonra? Aman çabuk söyle! yırlar yersin ... l\Ieğer ruya deii;il 
torluk olması onu epe\.·ce yora- - Söylemeyeceğim. · · mıym.ş ... 
cak bir vaziyet ihdas ediyor. Fran - Aman söyle! ... C9.nım söy- _ Ben de sahi diye dinledim. 
sız müstemlekeleri, İngi!tereninki- Je !. .. 
!er kadar mütekamil olmadıkları - Tosun!.. Tosun!., Seni yü
için henüz bir Dominion haline rüdür, öküz yaparım ha! ... Dinli· 
yükselememişlerdir. Zaten bu yecek misin? Yoksa .. 

* İ~te size bir tekerleme niimu- yaptırılmış tetkikleri havi iki e • 
nesi ki, içinde yüzde doksan nis- ser, bütün Türkiye mallarına tat
betindeki galiz telmihleri hazfe- bik şekillerini gösterir ziraat Ve • 
derek yazdım. kaleti marketing servioince vücu

rin bir gemisi olduğu söylenmekte- Febüs ajansı direktörü alrır su- müstemlekelerde Fransız nüfusu- - Dört kulağım sende! .. 
dir, rette yaralanmıştır. nun galip olmaması ve hep din ve - İki kulak senin nene yetmi- Halbuki bu tekerlemelerde, de getirilmiş eser, marketing tek

muhaverelerde, taklitlerde en zi· niğinin ilmi hudutları haricinde 
yade makbul ve mudhik olan da tatbik tekniğini göstermek için 
o kabih telmihler, cinaslardı. Te- Türkiye, Rumanya, Yunanistan, 
maşagerlerin hP.men cümlesi bu Bulgaristan arasında bir tütün kıy 
nezahatten azade muhavere ve metlendirme antantı lüzum ve far· 

ırk itibarile Fransaya yabancı a· yor ki? ... Her ne ise düştüm. 

Japon Başvekili ''Harp 
Yeni Başlıyor,, Diyor 

halilerin rahatları olmamaları Do - Sakatlık, makatlık? .. 
minion şekline imkan bırakmıya- - Yok!.. Düştüm ama bir 
cak amillerdendir. Fran>a müs - şeyler gacır gacır etmeğe başladı. 
temlekelerinde milliyet hisleri in- Her tarafım birdenbire kapandı. 
ki~af ettikçe Fnn3anın uğrayaea- - Kuyu mu? daları hakkınd• Balkan tüttiıı kon-mücavebelerden hazederler ve bu G ğı zorluklar o kadar artacaktır. - Değil.. Burnumla şöyle bir · h ı t ·d na (Cinas sö•·lemek), (Cinas yut- feransı içın az!r anmış e u var-

.İngiltere, Fransa, Almanya bir- kokladım ki, lahana kokuyor. ' 
(Ba,tarafı 1 inci ıayfada) 

den gözden geçirilmesinin zı.ruri 
Olduğunu söylemiştir. 
Japonya Çin Efkarıwnumiyeıini 

Aldatmak mı istiyor ? • 
Şanghay, 3 (A.A.) -1\Hi~ahit

ler, Japonya hariciye nezareti na
mına söz söy!iyen zatın beyanatııı
daki "Japonya,, komünizm lehin -, 
deki ve Japonya aleyhindeki hattı 
hareketini terkettiği takdirde Kuo
Inintang ile teşriki mesai etmeyi 
l'eddetmiyecektir.,, Fıkrası ile pek 
ıi:vade a!iikadac olmaktadırlar. 

"Japonya, Çine kal"\'ı değil, 
~ang • Kay - Şeke karşı muharebe 
~lınektedir.,, mü~ahitler, Japonya 
nın bu hattı hareketi Kuomintang 
erkanı arasında tefrika çık.ırmağa 
llıatuf bir manevra addetmektedir 
ler. ll!üşahitler, bu beyanatın Kan
tonun sukutunu takip etmiş olan 
;\'arı resmi müzıtkereler icrası te
Şebbüslerinin suya düşmüş olduğu 
llıanasını ifade etmekte bulundu • 
kunu söylemektedirler. 

Çinlilerin mukavemet azimlerin· 
1 
ın kırılacağını ve Çin zımamdar-

-~rı arasında nifak zuhur edece -
&'Jni ümit eden Japonların muha
~aınltın uzaması ihtimali karşısın-

a Çang Kay Şeldn defedilmesi 
~artiy!e bir tesviye sureti kabul e

ecekleri tahmin edilmektedir. 
Japonya, Amerikaya Sert 

Bir Cevap V ermif ! 
'I' N~vyork, 3 (A.A.) - Niyo:·k 
d ayınıs gazetesi, Japonyanm Çın
~ açık kapı siyasetine müteallik 

0 an bey,anatıııın bütün dünyaya 1 

ilan edilmiş ika13adi bir harp oldu
ğunu yazmaktadır. Japonya sade
ce Amerikanın açık kapı prensibi· 
nin muhafazası hakkındaki Ame
rika talebine sert bir cevap ver -
mekle kalmamakta belki B. Hullün 
harici ticaret milli meclisi huzu
runda prensiplerini izah etmiş ol
duğu ticari mübadelelere müteal
lik Amerikan hükumeti programı
nşn esasını reddeylemektedir. 

Şanghay Mıntakaaında Harp 
Devam Edecek 

Şanghay, 3 (A.A.) - aŞnghay 
bölgesinde faaliyette bulunan "Par 
tizanlar müfrezeleri,, nin kuman
danı bir mesaj neşrederek bu müf
rezelerin Japon mutaarrızlarına 
mukavemet politikasında Çan Kay 
Şeke tamemen muzahir bulunduk
larını teyit etmiştir. 

Mesaj, Çin partizanlarının, Çi
nin tam zaferine kadar Japonlara 
karşı mücadele edeceklerini bil -
dirmektedir. 

turmak) derlerdi. l\Iaahaza nam- dır. 
birlerinin Avrupa kıtasındaki ana - Gacır, gacır mı ediyordu? ==---====---==-== -
vatanları üzerinde fütuhat emel- Öyleyse ta göbeğine saplanmış· dinin lisanı temizdi. Bahusus ka- -M- -- -- -

dınların bulundukları zamanlar acarı·st::. n !eri beslemiyecekleri şüphesizdir. sın... 1 ~ 
Büyük Avrupa devletleri için İn- - Tanı da buldun. Ben dü~er da, sünnet düğünü gibi husu~i oy- S • • • d 
giltere adalarının istilası ancak, ken meğer o açıkmış. B~n düşün· nayışlaı:da adabı li,;aniyeye gayet evınç IÇln e 
harp zamanında harbi bitirmek ee kapandı. Dış raprakları bana rıayetkar _olurdu. . .. (Bat tarafı 1 inci •ayfada) 
maksadile mevzuu bahsoiabilir. sımsıkı sanldı. Kolumu, bacağımı Hamdı merhum - kendı soyle- Macarların anavatana ka\117m:ıla-
Yoksa normal nmanlarda hiç bir bağladılar zannettim. diğiııe nazaran - butekcrlemeler- rı neticesini veı·miştir. Birçok l\ln· 
devlet gidip te Büyük Bdtanyada - Lfıhnna korkmuştur!.. den on dokuz tane kadar bilir- car kardeşlerimiz ve çok kıymetli 

ı . 1 bir kaç vilayeti zaptetmeyi aklın-. - Korktu!.. Şimdi bea bura- mış .... ve tarihi birçok l\1acar toprakları 
dan geçirmez. Ayni halin .Alman- dan nasıl çıkac:ığım diye ıHişiinür Orta oyunlarında (taklit), gül yine yeni hudutların haricinde kal 
ya ye Fransa hakkında <la varit ken bir sallantı ... Bir 'alhll'tı... dilrmek hususunda kavuklu rolü- maktadır. Fakat l\Iünih kararları· 
olduğu iı~ikardn·. - Ne ol uyar Hamdiciğim? ne nisbctle ikinci derecede ehem- nın e•ası olan etnik prensip muci-

Demek istiı·cıruz ki, bugünkü - Ne bileyim~ Bir sağa git· nıiyetll görülmekle eraber her bince bu hal, içtinabı gayrı kabil 
milli hudutlar içinde Fransıı, Al- tim, bir sola .. Lahana i]P beraber hangi oyun olurşa onda bütün gül bir ~ey idi. Madem ki iki bilyük 
man, İngiliz toprakları komşula- olduğum yerden adeta koptum... dlirücü kudret ve mah~refini • or- devlet, vermiş oldukları k~rarın 
rın, fütuhat hınlarıııa, hak dava- Kulak yerdim ki, bir Arap karısı ta oyunu L'\tılah ve tabirinden ol- mesuliyetini kabul etmişlerdir. Ma 
]arına zemin teşkil etmekten çık- ~öyletıiyor: "Şimdi ben bunu eve duğu üzere - (Ka,·ukluya çat- carların da verilmiş olan hakem 
mıştır. götürür, dolma yapanın!,, diyor· mak) suretile meydana çıkardı. kararını kabul etmeleri icap eder.,, 

Büyük devletl~r için harp sebe- du. Yüklendi, git bire git. En ni- (Zenne) grubu, önünde daima "- Macaristan, yirmi •eneden 
bi ancak uzak yerleri ele geçir- hayet durdu; indirdi. bir (Kocakarı), onun arkasında sonra daha büyük olmuştur. Bu-
mek yahut Avrupaııın Cenubu Şar Derken etrafımda çatırdılar genç kızı veya gelini ile en aı·ka- gün, Macaristanın ilk sevinç gilnü 
kisinde tahakküm etmek gibi hırs başladı. Bir şeyler kopurnrdu. A- da koltuğunda bir bohça yahut el- dür.,, 
!ardan tevellüt edebilir. Büyük rap karm Uihanayı yere hızla bı- !eri göğsünde kavusan siyah! bir Çekoslovakya Teeuür içinde 
devletleri bugün harbe sevkede-ı rakınca ufak bir çatlak hasıl ol- cariye şeklinde meyda;ıa ırelirdi. Paris, 3 (A.A.) - Çekoslovak-
cek, hakiki, zaruri, hayatı bir amil muştu. Gözümün birini oraya dik- Bunlara arasırada bir (Aptal) oğ- yadaki vaziyet ve Ciano • Ribben
yoktur. tim, gözlüyordum. Elinde kara lan da iltihak ederdi. Bu (Aptal) trop tarafından verilen hakem ka

Yine Bir Mançuko - Ruıya 
Hudut Hadiııeıi 

Tokyo, 3 (A.A.) - Röyter 
jansı tebliğ ediyor: 

Bu tahlilde İtalyayı mahsus saplı bir bıçak. Dış kabukları so- ın hazan kavuklu ile beraber çık- rarı müııasebetile Pragda Figaro 
a- bir tarafta bıraktık. Çünkü İta!- yuyor ... Rutubetten se•im kısıl- 1

1 
tığı da görülürdü. Bu halde ya gazetesine telefonla şu hab~r veril. 

yanın hakiki maksat ve hedefi mış, bir türlii bağıramıyordum.. kavuklunun oğl'J veyahut (emek- miştir: 
Bu ayın birinci günü Manculi pek kestirilemez. Eski Roma İm- Bıçağı gözet! Bir tarafıma saplar- siz) denilen evliitlığı, üvey çocu- Çekoslovakya, pek ziyade he -

yakınında vukua gelmiş olan yeni paratorluğunun dirilmek hulyası, sın, diyeıniyoı·dum. Tam bana üç ğu rolünü yapardı ... ,, yecan içindedir. Ve Viyana kon -
bir hudut hadisesi dolayısiyle Ja - ne dereceye kadar bir edebiyat-! dört yaprak kala kalktı, labana-1 ORUÇLU feransı kararlarından mtitees~ir-
ponya ve Mançuri makamatı Mos- tan, dahili siyaset diişünülerek ya- ===========================:::::>'""<=\ dir. Tissonun Ribbentrop ile yapa. 
kova hükumeti nezdinde şiddetli nılmış propagandadan ibarettir? Avam kamarası ; [ cağı görüşme neticesinde tahassül 
protestolarda bulunmuşlardır. Bu Ne dereceye kadar samimidir, eid- ,1 la yan edeceği tahmin olunan bütiin ü · 
hadise esnasında Sovyetlerin bir didir? Bunu tayin etmek biraz ; l r. 'r Ettı• mitler boşa çıkmıştır. 
suvari müfrezesi, hududu geçerek zordur. Sonra, İtalyanın Şimali ,1lİ ciı ını ,l asvip Rütenyada teessür daha faz. 
bir Japon zabitile iki Japon aske- Amerikadaki Fransız müstemle- ladır. Bussar, lö Jurnalde ş<;y!e ;-·a. 
rine taarruz etmişlerdir. keleri üzerinde beslediği emelden (Ba,tarafı 1 inci tayfada) yasetinin başka bir istikamet ala- zıyor: 

l<udüste Kanlı 
Çarpışmalar 

1 Balkan Antantı 
Ekonomi elbirliği 

başka acaba Avrupa kıtasında da Çörçil, Eden, Harold. Nişolson cağı mana•ını tazammun etmekte Viyanada ittihaz edilm!ş ol.an 
kendisini doymuş, hedefine eriş- ve Adams bulunan hükumet taraf- olduğu mutalaa~ıııı serdeylemekte karar, Hitlerin yeni bir zaferidir. 
miş addetmekte midir? Baska ta- tarlarıııdan bir çoğu İngiliz • İta!- dir. Şimdi Almanyanın dostu ol:ın Çe
raflarda müster.llekeler edinmeğe yan itilafının meriyet mevkiine ı Silahların tahdidi meselesi hak koslovakyanın bir eyaleti haline 
niyeti yok mudur? girmesine müteallik teklifin reye kında ayni mah rn, Almanyanın gelen Karpatlaraltı Ukrıtnyuı, 

En fena ihti>nal ile, İtalyanın konulması sırasıııda müstenkif kal halihıtzırda yapacak teklifi bulun- m •rkezi Avrupanın hakiki bir 
bir takım büyüklük hulyalarına mı.şiardır. madığını ve hudutıannd-ı yıtpmak parçasıdır. 
gerçekten kapıldığı, emperyalizm Çemberlaynin Hitleri Ziyareti ta oldu~u tahkimatı durdurması Slovak B&fvekilinin Nutku 
gayeler takip ettiği kabul edilse Ve Yeni 4 ler Konferansı hiçbir veçhile caiz olmadığı fik • Bratislava, S (A.A.) - Viya. 

\'itıni altı Arap Muha- Atinada toplanan meclis 
r~helerde maktul düştü bir plan hazırladı 

l{Udüs, 3 (A.A.) - Dün Arap Atina, 3 (A.A.) - Atina ajan-
R'tevi sı bildiriyor: 
ın esnasında birçok vakalar ol-

ı.ıştı.ır. 

On altı Arap maktul düşmüş, 
ıe · · 

tı Yırıııi kadar Arap yara!anmış-
r " ' · <>ır Yahudi öldürülmüştür. 
Bn büy··k h"d" ş k. u a ıse, ar ışde vu • 

lcua 
l>IRnı &'elen çarpışmadır. Bu çar -
/tı;;.t~ esnasında on ast maktul düş 

"'I ur. 

YUze Yakın tevkifat vardır. 
SU..iye ve Lübnanda 

Nümayitler 

l'a~erut, 3 (A.A.) - Balfur be
alllesinin yıldönümü münaqe. 

Be beti] . 
e Surıye ve Lübnanda has -

ltıane nüın . 
ayışler icra edilmitşir. 

Otuz k d 
tı.ız Jcit· 8 ar yaralı vardır ve o-

ı -.,kif edilmiştir. 

Balkan Antantı istişar'l ekono
mik konseyinin son toplantısında 
verilen karar mucibince 25 teşri

nievvelden 29 te~inievvele kadar 
Atinada toplanmış olan Balkan An 

• tantı dış ticaret ofisleri konferansı, 
dört milletin ekonomik teşekkül -
!eri, dış ticaret ofisleri ve diğer lbu 
na benzer organizasyonları ara -
sında bir teşriki mesai planı hazır
lamıştır. 

Keza konferans, dört memle • 
ket arasında esasen me~cut tica -
ret münasebetler veriminin arttı -
rılması maksadiyle tüccar arasın
daki teşriki mesai vasıtalariy!e de 
meşgul olmuştur. Bu program, dört 
memleket hükumetleri tarafından 
kaba! edilir edilmez tatbik edile -
eektir. • 

bile diğer büyük devletler, bugün- Londra, 3 (A.A.) - Star ga- rindedir. nadan avdetinde radyoda bir nu-
kii vaziyeti muhafazayı samimi zetesine göre, B. Çemberlayn, B. B. Remberla,·nin yakında Ber - tuk söyliyen Ti.-o bilhas31\ şöyl& 
surette arzu ettikleri ve sulh ta- Hitlerle tekrar görü~mek tasav- !indeki İngiliz ~efirine gönderile • demiştir: 
raftarı oldukları takdirde Jtalya- vurundadır. Bu görilşme Noelden 

1 
eek olan yeni p!ıinı münasebetiyle "-Slovaklar, Münib itilafla • 

nın yalnız başına dünyanın başına sonra yapılacaktır. Danziger Norpo•ten, söyle yazı - rına birçok şeyler medyundurlar .• 
bir bela kesilenıiyeceği aşikardır. Gazete, mülcalemeni,, Fransa, yor: Eğer bu itiliiflar olmasa idi bütiln 

Bugün öyle bir dünya vaziyeti İngiltere, İtalya ve Almanya arasın "Teslihatın <ahdidine müteal- Slovakya, bugün komşu devletler 
hasıl olmuştur ki, büyük Avrupa da bir koııferano;ın içtimaa davet lik olan ilk teklifler, Almanya ve arasında taksim edilmi~ olacaktı. 
devletleri ister istemez sulbü mu- edilmesine mukaddime teşkil ede-1 bilhassa geçen ilkbaharda R. Hit- Prag, 3 (A.A.) - Çcteka ajan 
hafazaya mecburdurlar. Harp ceğini yazıyor. Konferansın me\·· !er tarafından yapılmıs olduğun • sına göre Karp:ıtlaraltı Rusya'' 
onlar için hayati bir mecburiyet zuu aşağıdaki üç merhale ile Lir d~ıı Berlinin İngiliz teklifl~rini ka- hilkümeti, ecnebi memleketlerden 
teşkil etmiyor. Mevcut ihtilaflar barış paktı tanzim etmektı•ılir: 1 yıt ve şarbuz tetkike amadP oldu- gelen talırikiıtçıların şimal hudııt 
anlaşma yoluyla bir neticeye bağ- 1 - Harp zamanında gaz kul- ğunu farzetmek mümkündür.,, mıntakasında çıkarmakta oldııkJa. 
lanacak mahiyettedirler. Ianılmasının ilgası, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rı karga~alıklar münasebetile \to-

Hüseyin Cahid YALÇIN 2 - Sivil hava bombarıiıman- Marsilya faciasının kur- !ov mıntakasında örfi idare ilan ct-

Hül meclis reisi oldu -
Vaşington 3 (A.A.) - Ameri

ka ittihadı birliği hükumetleri 
meclisi, Hullü ittifak ile riyasete 
intihap etmiştir. 

Yunan veliahdının kızı oldu 
Atina, 3 (A.A.) - Prenses 

Frederika, bir kız çocuğu dilnyaya 
getirmiştir. 

larının ilgası, · t• 
hanları 72 yi buldu nıış ır. 3 - Bombardıman tan·areleri Alınan lıaberlere göre bundan 

nin tahdidi. l\Iarsilya, 3 (A.A.) -· Marsil- üç gün evvel Polonyalı tethişçiler-
lngiliz Kabinesindeki Tadilat ya faciasının son bilançosuna görol le Çekoslovak Jandarmaları arasın 

Ve Berlinin Mutali.a.ı 72 kayıp vardır. Bunların altmış! da bir çarpışın~ olmuş ve Lu çar-
Berlin, 3 (A.A.) - Çember • altısı ""ıtıeni Guöriler,, mağaz1l:ırı pışma esnasında iki jandarma ile 

!ayn kabinesinde yapılmış olan ta- müstahdimiııindendir. 44 ce,et en- birçok tethi~çi maktul dilşmilştür. 
diliitı, s·yasi ,\iman mahafili, bil- kaz altından çıkarılmış ve bunlar- Viyana, 3 (A.A.) - Karpatlar 
hassa harici sip•et icabıııt!an ad- dan yedisinin hüviyP.ti tesbit edil- aiti Ukranyasıııın yeni payitahtı 
detmekte ve İngilterenin harici si-1 miştir. Chut olacaktır. 
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Güzel Rize 
Gazetemizin evvelki gün çıkan 

nüshasının bir sayfası tamamen 
güzel Rizeye hasredilmişti. Bu, ha- . 
kikaten iyi bir fikirdir. Arasıra 

, ırazete Y·ı mecmualarımızın bütün 
'1ir sayfaları şehirlerimizden biri
nin dun munu tafsillttiyle izaha 
hasredil>e ve sonra bu yazılar il-

TENISABAH 

Üniversitede İlk Dersler 
gili mak 1mlarca bir araya getirile- K O/ 
rek bastırılsa bundan mükemmeı Tenef füshanesiz Olmasından Başka usuru mc.ı-
ve mufassal bir memleket ansiklo-

pedisi meydana gelir. . yan Modern Binada Bazan Profesörler T alebele-
Heıe Rize gibi tabiatın bütün 1 

ihtişamını sinesinde toplamış oıan rini Baz an da Tal ebeler Profesörlerini Kaybediyor 
bir şehrimizi ne kadar methetsek 

yeridir. Yazın birkaç günlilk rahat üniversite merkez binasında, 
bir vapur seyahatinden sonra va- bizi eğilerek selamlıyan nazik ve 
rılan bu yeşillik cennetini maale· kibar kapıcıya hukuk ve iktısat 
aef halkımızdan ziyaret edenler fakültelerinin nerede ders gördük 
pek azdır. Ben Rizeye geçen yaz !erini sorduk. 
gittim ve orada gördüğüm tabiat _ Nebatat enstitüsüne gide. 
coşkunluğuna hayran kaldım. Se- ceksiniz, dedi. Süleymaniye camii· 

• 

yahat notlarımdan birkaç rprça- nin hemen arkasındadır. 
tını buraya yazıyorum: 

"Rize otelinin balkonundayım. 
Karşımda yeni yapılan Atatürk 
parkı ve engin, nihayetsiz Kara
deniz var. Sokaktan asabi, teliişlı 

insanlar geçiyor. Laz bıçağını gör
dünüz mü? Laz türküsünü dinle
diniz mi? 1,te yeni parke döşeli 
caddede yürüyen erkekler ve ka
dınlar, bu bıçaklar kadar narin ve 
atik, bu türkülerin ahengi kadar 
kıvrak ve çevik ... ., 

"Şehrin tepesindeki ziraat bah
çesine doğru yürüyoruz. Yamaçlar 
daki bahçelerin derinliklerinden 
kulağımıza şakrak bir kemençe se
ıi geldi. Üstü çiçeklerle dolu bü
yük bir portakal ağacının gölge
lediği serin bir sed üzerinde bir 
düzine kadar çocuk, kollarını bi
ribirlerinin omuzlarına atmışlar, 

içlerinden en büyüğünün çaldığı 
kemençenin ve söylediği türkunün 
ahengine uyarak müteharrik bir 
daire halinde dönüp duruyorlar. 
Vücutları tepeden tırnağa kadar 
hareket içinde ... Her tarafları, ça
lınan kemençenin telleri gibi, tir 
tir titriyor ... ,. 

.'Ziraat bahçesinin arka tara
fını dolaşıyoruz. Birdenbire önü
müze çıkan tabiat dekorunun ihti
şamı karşıgında şaşakaldık: Biri
birine karışan dağ silsileleri ufuk· 
!ara kadar uzanıp gidiyor. Yanya. 
na dağlar, arka arkaya dağlar, üst 
üste dağlar ... Hepsi de eteklerin -
den tepelerine kadar portakal, 
mandarin, elma, armut, fındık, ce
viz ağ~çlariyle kaplı .. ,. 

"Her taraf çılgın bir yeşillik 
içinde .. Toprak o kadar feyizli ki, 
bir çekirdek yere düşmiyegörsün: 
Derhal filiz veriyor, ertesi sPne fi. 
dan oluyor ve birkaç yıl içinde daJ. 
larırıda meyvalar sarkan bir ağaç 
haline geliyor .. ., 

"Kırlarda çiçek, bahçelerde çi
çek. balkonlarda . çiçek. sofrada 
çiçek, ellerde çiçek, goi(üslerde 
çi~ck, hatta damlarda ve duvar-

ı !arda çiçek. .. Hele güller ... Bir köy 
kızmın yanakları kadar koyu kır
mızı güller, zarif bir salon kadı· 
nının teni kadar açık pembe gül
ler, sapsarı, açık s&rı güller, süt 
gibi, köpük gibi beyaz güller ... Ne 
de büyük oluyorlar. Her biri bir 
ba• enginar iriliğinde ... ,. 

Ah, yaz gelseydi de tekrar Ri-
1 zeye kadar bir seyahat ~·apsay

dım ! 

Tll.KI 

Şehir Tiyatrosu 
saat 20.30 da ~N KARDEŞLER i 1 

Turan Tiyatrosu ı 
Halk sanatk<irı Na"1t ve ce.l 

mal Sahir. Oku.ı:ucu Se~ıiha Bir-1 
Jikle Xayıeri Gülleri komedi 3 P. 

Varyete, Solo, Düet 

* HALK OPERETi 
Binanııı tamiratı bitmek üzere

dir. Pek yakınd:ı temsillerine baş. 
Jıyor. 

.T: 40335 

Mimar Sinaııın şaheserinin .ar
kasında, eski İstanbul müftiliğinin 
geniş avlusu içinde kurulmuş mu· 
azzam ve modern nebatat enstitü
sünde iyi tanzim edilmiş geni~ 

bahçesi ders saatini bekliyen taJe. 
belerle tamamen dolmuştu. Saat 
(11) di. Dersin bu kadar geç kal· 
masının sebebini sorduğumuz 

genç bir Üniversiteli cevap verdi: 
- Sabahleyin saat dokuzdan 

(11) e kadar nebatat talebesi 

Sınıfta ders okuyan üniversiteliler ve üç üniversiteli genç 
Hadi, C1bat ve Muhittin 

ders yapıyor, öğleden sonra sıra 11•••••••••••• ruz. Geçen gün derse 15 dakika 
geç ve soluk soluğa gelen hukuk 
başlangıç hocamız mendilile ter
lerini silerken: 

bize gelecek. 
Enstitünün geniş kapısı kapa

lıydı. Ve bu kapının önü bilhassa 
kalabalığın en çok kesafet peyda 
ettiği yerdi. O tarafa yaklaştım. 

Ben kalabalık arasında kendi
me bir yol açmağa çalışırken bir 
denbire kapılar açıldı. Ve bir in
san seli geniş koridorları yaladı. 

Yer bulmak endişesiyle koşarca
sına ilerliyen kalabalığa ister is
temez tabi olarak ilerledim. Ve 
kendimi enstitünün yukarıdan a. 
şağıya, üçüncü kattan zemin ka
tına kadar inen muazzam anfisi 
önünde buldum. 

Türkiyede değil belki, Balkan
larda bile eşi az bulunan bu muaz 
zam ders salonu aşağıya doğru 

müthiş bir meyille iniyordu. Ve a
şağısı baktıkça insanın gözünü ka 
rartabilecek bir insan kalabalığı 

ile doluyordu. Biranda henüz bo
şalan salon doldu. Ve herkesi bul
duğu yerden memnun oturur gör
düm. 

Yazan: 
A. P. O. 

de memnunuz. Fakat bu yer mese
lesi yok mu işte yegane derdimiz 
dedi. 

Bakın, mesela cumartesi günü 
ilk iki dersimiz bu fakültede fakat 
son iki dersimiz de üniversite mer
kez binasında ve biz iki ders saati 
arasında yani 10 dakikalık tenef
füs esnasında buradan oraya git· 
meğe mecburuz. Yol zaten on da
kika, buradan toplanıp oraya koş 
mak ve sonra o yorgunlukla solu
yarak ders dinlemek çok güç o
luyor. Haydi, şimdi havalar iyi fa
kat yağmurlu karlı tipili kış gü
nünde ne yapacağız bilmem? 

Ve sonra gülerek ilave etti. 
- Bu yer değiştirmeler esna -

sında biribirimizi kaybediyoruz. 
Hatta bazan hocalar bizi kaybey
liyor ve biz hocaları kaybediyo -

- Sizi burada arayıp bulmak 
bir bayii gilç oldu demişti de hep 
birden gülüştüktü. Sonra bakın bir 
başka mesele daha: 

Bu koca sınıfta gerilerde kalan 
!ar için profesörün takririni işit -
mek görüyorsunuz ki imkansız. Bu 
na bir çare liizım. Akla gelen en 
kolay ve pratik çare geçen sene 
birinci sınıfa konan ve çok ıyi ne
tice alınan oparlör tertibatının bu
raya da tatbik edilmesidir. Bu her 
halde güç bir iş değil. Eminim ki 
o zaman herkes daha rahat der~ 
dinliyebilecek ve not tutabilecek. 

Bir 

. 
•• 
Tavzih 

Bir ropörtajda mevzuu bahse
dilen Hasip Paşa torunu Bay İa 
mailin ; maruf Hasip B• t • iile
ıile bir alakası olmadığını ilti
basa mahal kalmamak üzere ka
yitve t avzih ederiz. Birdenbire mevcudu bini bu - • 

lan genç talebelerin çıkardığı müt ============================== 
hiş gürültü sindi ve açılan bir ka- tzmirde iki kanlı J 
pıdan profe.;örün girdiğini gör -

düm. c· t ı...ı 
Kürsiye çıkarak ... Derhal tak- ınaye O UU 

rire başladı. llk derse girmiş bu
lunuyorduk. Şimdi, herkes dikkat 
kesilmişti. .. Kocaman salonda yal
nız profesörün sesi işitiliyordu ve 
kalemler müthiş bir süı·atle işli -
yordu. 

* Teneffüs saatinin gelmesi ko-
caman salonda yine büyük bir ha
reket tevlit etti. Ders dinlemekten 
not tutmaktan yorulanlar başları

nı biraz dinlendirmek için kiiçilk 
koridora ve İstanbulun en güzel 
Panaromasını hiç esirgemeden göz 
]erin altında büyük bir sahavetle 
sezen ufacık balkona hücum etti . 
O zaman gördüm ki, bu asrın en 
son terakkiyatıııın sembolü ola
rak inşa olunan ve göğüsleri ha -
.kiki bir iftiharla kabartacak ka
dar muazzam enstitünün bir tek 
fakat çok mühim bir kusurn var : 
Teneffüshane noksanlığı . 

Bu noksanlık bir çoklarını yer 
!erinde oturup ka l mıya nıahküm 

ediyor, ve temiz hava alarak baş
larını biraz dinlendirmekten mah 
rum bırakıyordu. 

Bir kadın ve bir erkek 
ağır surette yaralı 
İzmir, (Hususi) - Evvelki 

gece Tepecikte umumhane ~okağın 
da iki kıtnlı vaka olmuştur. 

Zekiye isminde bir kadın hapis
hanede bulunan dostu Niyazi üs
tüne Mehmet isminde yeni iıir aşık 
tutmuştur. 

Niyazinin arkadaşlarından Ali, 
bu hareketin doğru olmadığını 

Mehmede ihtar ~tmek istemişse de 
onun silahlı tecavüzile karşılaşmış 
ve Aliyi yaralamıştır. 

Bu aralık Alinin imdadına ge
len arkadaşı Hakkı, yaralı Ali ile 

beraber Mehmedi güzelce dövmüş 
ler ve neticede hepsi yakalanmış. 
]ardır. 

İkinci vakanın kahramanı Çe

te l"ehmi isminde bir sabıkalıdır. 
Bu adam, Emine ismindeki dos

tunun kendisiyle bir araba gezme. 
sine gelmemesine kızarak bıçağını 
çekmiş ve genç kadını ağır suret
te yaralamıştır. 

Suçlu tutulmu~tur. 

KOL TOR·.· fŞLE:RI 
- . . - . 

Yeni tayinler 
Dün alakadarlara bildirildi 

Dün maarifte bazı yeni tayin 
ve nakiller yapılmıştır. Bu yeni lis
teye göı·e: 

Sait 60 lira ile Galatıısarny li
sesi yardirektörliiğiine, i\lelih 40 

lira ile krenköy 1<ız lisesi yardirek. 
törliiğüne, Muhlis kırk lira ile Ga. 

Jatasaray lisesi yardirektörliiğiinc, 
Uşak ortaokulu e•ki müzik stajye· 
ri Rifat 17.5 lira ile Tuı·gutlıı orta. 
okulu müzik öği·etmenliğine, Meh· 
met Ali, 1(aı·agümrük ortaokulu 
yardımcı öğretmenliğine, Halit Za 

hit Kadıköy Pendik o:taokulu al
manca :nırdımcı öğretmenliğine, 

İstanbul Selçuk kız enstitüsü resim 
öğretmeni Mazhar Nazım Besmor 
Ankara fgmetpa;:a r PRim öğretmen 
liğine 30 liı·a ile Cevdet Koçak 
İzmir Bölge .aııat okulu a"'ae isleri " . ' atelyesi ve rc•im öğretmenliğine 

100 lira ile, Emel Yr.frin İstanbul 
kız Ji"e"i kimya stajyerli~ine 25 
lira ile. Sa elet Cağaloğlu ortaoku
lu tabiiye öğı·etmenJiğ;ne 38 lira 
ile .. Şükrü T:ılas F.dirnP bölge s"nat 
okulu ınatc~mat i\ ö~rrıtmr-nH.{tine 
25 lira ile tayin oluıınıu~ia•·dır. 

Ekseri gün, üstüste dört ders 
gören Fakülte talebesi burada ay
ni sıraııın üzerinde oturup hiç din
lennwden; ham almadan dm·s ta
kip etmek mcclıuriyetinde idiler. 
Bu da hakikaten üzerinde durula-
cak bir mesele idi. BÜYÜK EDİBİMİZ MÜSAHİP ZADE CELAL'in Ö LMEZ ESERİ 

Teneffüs •ı.aF tııına talebelerle A K d 
konuşmak fırsatım uol bol verdi. yn a roz a ısı 
Balkonda, istanbulun bu doyu! -
maz güzelliğini seyrederken bir ar 

kadaş şöyl~ söylüyordu : TÜRK SANT AKARLARI, TÜRK REJİSÖR, MUSİKİŞİNAS 
- Her şey güzel. Der$ler mü- ve TEKNİK ADAMLARI tarafından, memleketimizde 

kemmel, hoealarımız iyi. arkadaş- filme alınmıştır 
lar nezih, bu cihetlerden lıarikula- •••••••••••&E••••ııilı••••••••••ım 

Londra, 27 (Arkadaşımız yazı -
yor) - Haftalardanberi dedikodu
su bütün dünyayı saran, Avrupa 
muhteliti, lngilter'e muhieliti kar
ııılaşması nihayet dün 120,000 kişi
nin önünde Arsenal'in Haybusi sa
hasında oldu. 

Daha günün erken saatinde stada 
giden yollar, karınca dizisi gibi bir 
birinin ardısı ra sıralanmış akan o
tomobiller ve yıtya kaldırımını dol
dııran halle tarafından dolmuştu. 
Otobüsler ve tramvaylarda yer bul
mak imkansızdı. 

Çaresiz kalınca ben de bu kala
balığa karıştım Ve epey bir müd
det sonra stadın kapısına yakla -
gabildim. 

Yemyeşil bir saha, tribünler san
ki müteharik bir insan denizi... 
Günlerdenberi devam eden yağmur
lu ve puslu h lVa, sanki bu maçın 
şerefine birdeııhire güzelleşmiş ve 
Londrada nadir nesadüf edilen gü
neş, yüzünü g/SııternıL5ti . 

Maçın haşlamasına yarım saat 
kala, koca sta• !da iğne atılacak yer 
kalmamıştı. 'Iribünle.rde, Londra -
nın en mümtaz ta.bn.kıuıını görmek 
kabildi. SefareUere ayrılmış kısım
da, Fransız, İtalyan, Alman ve Ma-
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gidip gelirken, Avrupa muhteliti" 
sahaya yavaş yavaş yerleşiyor ve. 
sık sık Avrupa ınuhaciınlerini İn

giltere nısıf sahasında görüyoruz. 
12 inci dakikada, Piola, topla 18 

içine girmeğe çalışırken, İngiltere 

merkez müdafü Kolis bir favul ya
pıyor. 

Bu nevi maçlarda ve bilhasa İn
giliz takımlarında bu mesafede o
lan bir favul ekseriya gol ile neti· 
celenmek istidadında olduğundan 

hemen herkeste bir memnuniyet -
sizlik belirdi ve heyecan arttı. 

Piola topu dikiyor. Gerildi ve 
ha• ikulade bir görilşle tngiltere ka· 
lesinin sol üst zaviyesine topu gön
derdi. Herkes nefesini tutmuş, ve 
Vundeley'in topa saldırışını seyre
diyor. Bir dakikanın altmışta biri
ne çıkabilen bu zaman zarfında İn· 
giltere kalecisi, artık cambazlık 

hududunu geçmiş bir hareketle sol 
üst zaviyeye fırlıyor ve yumrukla 
topu kalesinden uzaklaştırınıya mu· 
vaffak oluyor. 

Top daha yere düşmeden yine 
bir uğultu şeklinde halkın, Vunt -
ley'i alkışladığını duyuyorum. 

tngiltere kalecisinin bu harikula
de kurtarışı san ki Astou, Pi ola ' 

İ ngiliz milli takımını teşluı f:u~.. oyuncular 

caı firleri göze çarpıyordu. Di -
ğer tarafta Dük Dökent oturuyor
du. 

Nihayet takımlar sahaya çıktılar. 

240,000 elin l ıiribirine çarpmasın -
dan tehaddüıı eden şakırtı, bir u • 
ğultu halinde dakikalarca stadı in
letti. 

Oyunu, beyııı,Jmilel hakemlerden 
Conel idare <'•lecek. 

Kısa süren bir merasimden sonra 
takımlar, halkı ve Dük Dökent'i 
selamlıyarak ~u şekilde dizildiler: 

Avrupa t:ılumı: QJiyyeri, Rava, 
Foui, Kuyfer, Andreolo, Kitzim -
ger, Brunstan<;l, Bren, Piola, Zen -
geler, Astou. 

İngiltere tak ımı: Veustley, 
Sprostonu, Hapgeind, Viliugam, 
Kolis, Koping, Matius, Holme, 
Davton, Goul<len, Boes. 

Atılan para fa İngilizler sahayı, 

ve Avrupalılaı da topu aldılar. Ha
kemin düdüğü bu tarihi maçı baş
lattı. Piola, z,.ngelere ilk pası veri 
yor. Sağiç topu merkez müdafi 
Andreolo'ya veriyor ve o da uzun 
bir Yuru-;la aç ık Astou'a yolluyor. 

Astou. yıldırım süratile, fngilte 
re kalesine ini:ıor ve Kolis'i geçe -
rek, on seki~ pas dahiHne giriyorsa 
da, Hapgund şüt atmasına mani o
luyor ve hücuıııu keserek topu s:ığ 
haf Vilingam'~. veriyor ve o da kı· 
sa 'bir ortalayışla merkez muhacim 
Davtoıı'a geçi1iyor. 

Davton, Avrupa kalesine doğru 
ve sağ cenahtan ilerlerken, Kupfer 
bu hücumu durd\ıruyor. 

füı vaziy~tte iop haflar arasında 

Brunstaud'un Üzerlerinde aksi tesir 
yapmış gibi, bu üç muhacim, şid -
detlerini ve bir bora kuvetinde o· 
lan akınlarını arttırdılar. 

Bu urada, İngiltere müdafileri ve 
bilhassa Sporston ve Hapgund bir 
tahtaperde gibi bu hücumlara gö· 
güs geriyorlar ve her tehlikeyi ge
çirmeğe muvaffak oluyorlar. 

15 inci dakikada Andreolo'dan al 
dığı mükemmel bir pası, Piola, sııi, 
iç Bren'e aradm veriyor. Bren de 
hiç vakit kaybetmeden topu mü • 
sait vaziyette lıulunan Brunstand'a 
atıyor. 

Sağ iç, yıldırım süratile tngilt& 
re kalesine lni:vor ve bomba gibi 
bir şüt ile topu kaleye gönderiyorsa 
da, topun, dirP.ği.n yanından harice 
gittiğini eseflıı görüyor. Bundan, 
hemen iki dakika sonra yine mü -
kemmel bir Avrupa hücumuna şa

hi toluyoruz. Bıı sefer de mulıak· 
kak bir avuta k:ıçıyor. 

Bu kaçan ilri gol fırsatına rağ • 
men tngiltere de, harikulade dene· 
bilecek bir şekilde oynuyor ve bil -
hassa, müdafi Hnpgund, haf, Vi -
lingam, Koping ve forvet Matiyas 
ve Halun, ba~h başına birer e
ner ji ve futbol ilahı şeklinde saha· 
da bu işteki bilgilerini birbirleri!& 
yarış eder.,esine gösteriyorlardı. 

Devrenin yirminci dakikalarında. 

sanki kumandanlarından emir al • 
m.ış bir fedai kıt'ası şeklinde tngil· 
tere on birinin hepbirden Avrupa 
kalesine doğru yüklendiğini, evet, 
kelimenin tam manasile yüklendi • 
ğini görüyoruz. 

(Sonu 7 nci sayfada) 
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Tank Nasıl Meydana Çıkb 
Bugün Muharebe Silahlarının· On Safında Gelen Bu 
silaha İlk Zamanlar Hiç Ehemmiyet Verilmemişti 

Çok eski zamanlarda vukua 
gelmiş muharebeleri tafsilatile o
kuyacak olursak; görürüz ki, in
sanlar, muharebe meydanında ha 
sıınJarmı imha edebilmek için akıJ 
larına gelen kudretlerine uyan 
her türlü çareye baş vurmuşlar-
dır. Ok, balta, kılınç, mızrak kul
laııılan o eski devirlerde bile bu 
ciıınleden olarak, zayiat verme
den düşman siperlerine, kale ka
pılarına yaklaşmayı mümkün ln
lacak şekilde hususi bir surette 
Yapılmış muharebe arabalarının 
kullanıldıkları muhakkakt1r. 

İlim, fen ve sanayi ilerledikçe, 
"Ukua gelen bütün harplerde ah. 
nan acı ve tatlı bütün tecrübeler 
kıymetlendirildikçe; harp vasıta
ları da zengin +e_rakki ve inkişaf. 
lara mazhar oldıı. Nihayet 20 inci 
ll'ledeııiyet asrı; beşeriyetin başı-

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

na açtığı 4 senelik bir cihan har- Kızu meydanda Sovyet tanklarının geçışl 
hinin çok mlitcncvvi tecrübelerile .... ............. ..... .,................ mesi ve düşman cephesini söktüre-• .. 
ortaya öyle harp silahları ve va- / y R E \ bilmesi için mutlak surette yeni ve 
s~taları çıkardı ki.... .. İşte bu si- \ azan : • ~ I müessir bir çareye başvurmak i-
lahlardan biri v~ rok mühimmi de •. ..• cap ediyordu. O zama. na kadar fn-
t ~ ........... ....................... . 
anktır. gilizler tarafından üzerinde iyice 

takbel cihan harbine sürprizler Harp tarihinin kaydettiği tu- çalışılmış, fakat birçok teknik 
haf bir hikakat vardır ki, yeni i- hazırlamakla meşgul olan Alman. güçlükler karşısında bir tar&fa bı-
cat olunan bir silah; derhal mu- lar ise, her nedense bu zırhlı mu- rakılmış olan zırhlı muharebe a-
k harebe araba::tını bir iki tecrübe-·abi! bir silahın doğma~ırıı neti- rabası, bu hususta bir çare olmak 

den sonra ehemmiyetsiz bir şey celeııdirmişti r. Harbin her hangi üzere yeniden ele alındı ve bir si-
hir silah veya vasıta ile yaptığı görerek bir tarafa bırakmışlar ve Hlh olmak üzere ikmaline başlan-

!?~~~-.~~,~ Evlenme ve Boşan~ 
Serum Tedavisi ma Fabrikaları 

Yazan : M. E. Sayman 
Sari hastalıklara karşı en mü • 

essir tedavi çaresi: her hangi bir 
mikrobun bünye üzerine yayılan ze 
birlerini tadil edecek maddeyi sür
atle vücüde aşılamaktır. Tababette 
serum tedavisi denilen b_ir madde, 

1,000,000 Dolara Şipşak Boşan· 
ma, 50 Franga alaminüt Evlenme 

bizim bu cihetlere temas eden bü - P AZAR LIK YASAK tün müşkülAtlanmızın kolaylıkla 

halledilmesini temin eder. Bahset-
miş olduğumWJ bu serumu hazırla-
mak için, her hangi bir hastalığın 
mikrobu - faslla ile • bir hayvana 
tırmga edilir. Bu şırıngaların mu
kabili olarak hayvanın kanında vü
cudUne karışan mikroplarla milca· 
dele etmek ve onların zehirlerinin 
tesirini tamaınile gidermek için an
ti toksin denilen bir madde hasıl O· 

lıır. Bu suretle hazırlanan bir hay· 
van kanı, daha doğrusu bu kanın 
serum dediğimiz limon sansı ren -
gini andıran sulu kısmı ayni hasta· 
tığa mUptela olan bir insana nakle
dilirse bu sırada, birdenbire havi o
lacağı antl toksiplerin tesirile vti • 
cudündeki ıı:ıikroplar derhal ölür. 
Ve o şahın ta hastalıktan kurtul • 
muş olur. Her hastalığın başka bir 
mikrobu olıluğuna göre bunlann 
tedavisi için de ayn ayn serumları 
vardır. Mesela: difteri serumu, me· 
nenjit serumu, ruzanteri serumu, 
tatanos serumu, veba serumu .• 
ilah .. gibi. 

Hastaya tatbik edilecek serum • 
dan muvaff a.Jrıyet temin edebilmek 
için hastalığın doğru teşhis edil • 
mesi ve ayni zamanda da mikropbır 
vücudü tahrip etmeden evvel teda
viye erken başlamak şarttır. Bu • 
nun için insanı şüpheye sevkedebi
lece k her hangi bir rahatsızlığa 
karşı boş yere lüzumsuz ve mi.na • 
sız ev ilaçlarile vakit geçirmeden 

Evlenme tarifesini tetkik eden bir çift 

Beni istasyonda bekliyen sivil el-ı 
bise giymiş papas suratlı adam gu
rurlu bir eda ile demiryolunun yakı
nındaki :elektrikli ilanı gösterdi : 
Kırmızı, yeşil, ma\i ampuller gece -
nin karanlık zeminine ateşten harf
lerle şu satırları çizmişlerdi: 

kıymetli madde, bizzat bizim aya{!ı· 
mıza kadar kendisi geliyor. 

derhal bir h<•kime müracaat edile-ll'l iihim bir tesir; derhal mukabil aldırış etmemişlerdir. dı. 

bil' silflh ve va$ıta ile karşıianmış- Halbuki. cihan harbinin arife- İlk defa olarak 1915 senesi ilk- rek hastalığın esasını öğrenmek 
tır. İşte tank dt1 diğimiz a~ri silah sinde Almanların gizli ask ... ri ha- baharında Marlyde İngilizler ta- lizımdır. HattA halkımız arasında 

"Dünyanın en şöhretli küçük 
ıehri "Reno,, bir bağdan kurtulmak 
isti yen kırık kalblilere hoş geldiniz! 

Sonra bu iptidai maddeyi ışlemek 
için masrafa, tesisata da lüzum v :k. 
Bir masanın etrafına oturmuc: ağn 
başlı üç dört centilmen kanuni biı 
kaç cümle söylemek suretile bu " hiA 
sukutu h&yali,, maddesini mwııul 

mükemmel ve parası peşin~n ö<le · 
ne nbir meta haline getiriyorlar. 
O metaa: talak ismini veriniz .. ta; ateşli silahların gittikçe artan zırlıklart İngilizlerin nazarı dikka rafından 100 tank ile cephe geri· 

tesirine bir kar~ılık olmak üzere tini çok celbediyordu. Günün birin sinde muazzem oir muharebe tec
%ırh ile motördcn istifade dilşiln- de kurnaz bir İngiliz casusu. Al - rübesi yapıldı. Bugünkü tanklara 
cesile meydana çıkmışhr. manlarm elinden gizli bir surette nazaran çok iptidai evsafta ve çok 

Ateşli silahların tesiri; bil has- tecrübe edilmekte olan bu zırhlı aşağı kabiliyette bulunan bu ilk 
3a ınükerrcr atPşli tüfekler, daki- muharebe arabasının planlarını a- tank taslakları, daha tecrlibe rney
kada 400-!lOO m ermi atan maki- şırmağ~ muvaffak oldu. Bu suret- danında iken birçok teknik arızlar 
neli tüfekler ve sel'i atc~li töplar le A~·usturyalı c:ubayın icadı, ni- yüzünden işliyemedi, kimısi top
icat edildikten sonra öyle. bir hale hayet İngiliz ordusunun eline düş- rağa saplandı, kimisi devrildi, ki-
Relınişti ki, arbk cliişmanıı yaklaş til. misinin rnotörü çekmedi. 
lrıak. ona siiııgii ile saldıı·arak ka- 1914 de cihan harbi yeııı başla Fakat, bu büyük •tecrübenin 
ti neticevi kazanabilmek, daha dığı zamnıı , hiç bir orcluda ne tank verdiği bu fena netice; İngilizleri 
Cihan ıİarbinden r.vvel bilı: harp ve hatta ne ele zırhlı muharebe ara yıldırmadan, b:ızı Fransız tek -
~ana tinin mlihim bir meselesi ol- bası diye bİl' liliih ve va:-;ıta yok idi. nisyenlerinin de yardımiyle bu fen 
lrıtıştu. Ancak İngilizler U~88 tarihinden- ni arızları bir sP.nelik bir mesai ile 

Bugiiııkü asri tankın e.-;a~ı olan beri tırtıl tekerlekli bir zırhlı man düzeltmeğe muvaffak olan .. İııgiliz
(Zırhlı muharebe arabası) nı ilk cınık üzerinde etüdler ile meşgul ler 13 ağustos 1916 da Fransada
evvel ortaya çıkarmak lstiycn; bulunuyorlardı. Casus vasıtasiyle ki cepheye harp kudret ve kabili
Burl)tyn isminde küçük riitheli bir Almanlardan çalınan zırhlı muha- yetini haiz 13 tank gönd~rmeğe 
Avusturya stibayıdır. Bu :-i.ibay; re be araba.~ı planları da ele geçiri- muvaffak oldular. Bu guretle tank
Cihan Harbinden evvel ate~li si - lince İngilizlerin zırhlı mancınık lar, jlk defa olarak İngilizler ta -
lahJarm tahripkar tesirleri· hak - için başladıkları gizli tecrübeler rafından 15 eylül 1916 da Som 
kıncta yapılan takdir Ye tahminle- oldukça kıymetli neticeler verme- meydan muharebesinde kullanıldı. 
ti haklı bularak kendi kendine a- ğe başladı ise de harbin ilk dev • Bu muharebede tanlclar; ilk 
raştırmalara koyulmuş ve muha- rindeki buhranın fevkaladeliği defa gördükleri yeni bir silah ol
l'ebe meydanında yolsuz arazi o.: karşısında sonu me~kftk saJ1lan u- mak itibariyle Almanlar üzerinde 
Zerinde kiiçük hendekleri dahi zun mesai için sarfcdilecek za - bir baskın tesiri yaptı. L~kin, İn
a.,ıp düşmana sokulabile.cek mo- man yoktu. gilizlerin bekledikleri randımanı t" . 
orıu ve zırhlı bir aral>anın çolC Vaktaki cihan harbinin bir yıl- da tamamiyle veremedi. T~rnklar- 1 
t~Ydalı işler göı~bileceği fil<rine dırım süratile inki~af eden ilk ha: la yapılan bu ilk meydan muhare
dutnıüştiir. Nihayet bu parlak ica- reket harbi devresi bittikten ve i- besinde alınan :ıcı tecriil>eler İn
:~nı l 911 senesiııcle Avusturya har ki taraf ordul8l'ı İsviçreden şimal gilizleri tekrar ıtayrete getirdi \"e 
.ıYe nezaretine arzetmiş, fakat tal denizine kadar siperler, makineli harp meydanlarında yaıHlan her 

tıf Ve takdir beklerken istihfaf ile tüfek yuvaları v~ telörgü manileri tecrübe derhal kıymetlendirilmek 
:rşılanmıştır. Avusturyalı- eubay, bir hale ~eldikten sonra suretile bu silahın kudret ,.e kuv-

u neticeden mlltef:ssir olmamış ve zırhlı muharebe arabası dü- veti tedricen inkişafa başladı. 0
• ıaınanın en kuvvetli ordusuna ve şüncesi yeniden canlandı. Almana- 1917 ilkbaharında Flancier cep 

sıı~h 
h _a ~!arına malik bulunan Alman teşli ıdllblarrnın, bilhassa makineli besinde 4 hafta geceli gü .ıdüzlü 
d 
6kunıetine müracaat ederek ica- tüfeklerinin yakın mesafeden yap. trampet ateşinden sonra 4 ay sü

l ırıı Alınanlara satmıttır. O tarih- tıkları öldilrücit tesirleri ka~ı • ren şiddetli taarruzlar nefüesinde 
ertte meşhur 4ı lik toplarfyle müs sında, piyadenin taarruza a-eçebil- ancak 14 kilometre genişligi•1de ve 

Çok taamm&m eda Dır arialı etomobil 

9 ar kilometre derinliğinde bir ara
zi sahasını zap~etmeğe muvaffak 
olan İngiliz ordusu, bu kazancına 
mukabil 400.00ü zayiat vı~rmişti. 
Halbuki ayni senenin sonbaharın • 
da 400 tank ile Kambre !l'leydnn 
muharebesini yP.pan ayHi fngili.l • 
ordusu; ayni büyükliikteki arazivi 
bir günde ve ancak 4000 ki<ıi za. 
yiat vermek suretiyle zaptetti, k: 
bu netice tank ~ilahının ka7.andığı 
ilk zafer oldu v~ bundan sonra 
Fransız, Alman Rus, İtalyan ve 
Amerikan ordularında clani giirnt
le taammüm ve inkişaf etti. 

1918 de cihan harbi 'Jiterken 
İngiliz ordusunun elinde irili ufak
lı 10.000 ni mütecaviz tanı< bulun 
duğuna bakılac:-ık olursa İng-ı1; :~
lerin cihan harbinin içinde iki ge

ne gibi kısa bir müdciet zarfrnda 
bu yeni silaha ne kadar büyiik bir 
ehPmmiyet v(,!rdikleri anla::-ilır. 

'Q .:... 

ekseriya ehemmiyetsiz telakki edi
len boğaz ağrısı ve bademcikten 
bir kuşpalazı, veyahut baş dönmesi 
ve istifra etmek gibi hallerden de 
bir menenjit husule gelebilir. Onun 
için böyle vaıiyctler karşısında 

son derece müc1t'kkik bulunmak icap 
eder. 

Serum tedavisinin keşfinden ev
vel "kuşpalazı,, dediğimiz bu afet, 
çocuklara çok fazla .musallat olu -
yor ve onların arasında külliyı::tli 

mikdarda zayiat yapıyordu. Paris
te yapılan bir istatistiğe göre Fran
sada serum tedavisi buulnmazdan 
evvel senede bin dört yüz altmış 
dokuz zayiat olurken serumun 
keşfinden sonra bu rakam üç yüz 
yirmiye kadar inmiştir. 

Serumla tedavi edilen difteriler
de ölüm mikdan: 1 inci gilnü te -
daviye banşlantlcak olursa yiizde 

O, 2 nci günü başlanacak olursa 
yüzde 3, 3 üncü giinü yüzde 13, 
6 ncı günü yüzde 53 dür. 
Eğer hastalık eskir ise, mikrobun 

zehiri, vücudümüzün esasını teı:ıkil 

eden hüceyreleri bozar, bu vaziy".!t
ten sonra hastaya serum, fazla 
mikdarda bile şırınga edilse tes iri 
yoktur. 

Serum tedavisinin keşfiııdenbt!ri 

insanlar ve bilhassa çocuklar ö · 
lümden kurtulmuş ve yukarıd:> 

bahsettiğim sari hastalıklarm da 
istili. şiddeti günden güne azaJ • 
mıştır. Serum, vak'anın şekline gö
re kaba etlere, omuzların altına ve 
damar içine yiJ'mi dört saat fasıla 
ile şırınga edilir. 

der,,. 
Boşanma beldesine gelmiştim. 

Beni kar~ılıyan adam da şöhretli bir 
avukat, daha doğrusu bir talak mü
essesesinin maruf mümessili idi. 

Acayip belde ! diyeceksiniz değil 
mi? Hakkınız var. 

Benimle beraber trenden inmiş o
lan milyarder karısı kıyafetli bir 
bayan, bavullarını taşıyan altı ha • 
malı peşinde siirükliyerek önümüz
den geçip gitti. Bayanın yanında se
fire bcnziyen bir ihtiyarla Holivud 

yıldızlarını andıran üç genç kız da 
vardı. Meğerse ihtiyar, bu bayanın 
hu8u ' i kiltibi, üç genç kız da oda 
hizmetçileri imi~ .. 

- Bu da kim? diye sordum. 
- Nasıl! Mis Peggi Cois'i tanıya-

madınız mı? Kendisi her sene bura
ya bir defa uğrıyarak bir kocadan 
boşanır. Bu son gelişi, zannedersem 
bir meslekdaşmıa asgari iki üç mil
yon dolar kazan • :ıcak ... 

Reııo denilen bu minnacık şehre 
ayak basalı henüz iki dakika bile 
olmadığı halde hayretten hayrete 
düşmekten kendimi alamıyordum. 

Nevada dağlarında, yani Birleşik 
Amcı ikanın en fakir bir mıntaka -
sında kain olan bu kasabayı yaşata
bilecek zirai, ticari, iktısadi hiç bir 
membaı yoktur. Buna rağmen kasa

banııı 18000 den ibaret olan nüfu
su giil gibi geçinmektedir. Dostum 
avukat: 

- Bizim iptidai maddemiz, dedi 
"his sukutu hayali,, dir. Buna ister-
seniz '!evlilik hayatında aradığını 

bulamamak,, ismini de verebilir.ti
niz. Bizi yaşatan, bize para kazandı
ran bu iptidai maddeyi kömiir gibi 
demir gibi, tılma~ gibi topraktan 
çıkarmak zuhın l.! linc katlaı!mactan. 

yorulmadan buluyoruz. Hatı a b t 

Mesela kuşpalazına yakalanmış 

bir çocuğa serum tedavisi yapılınr:a 
hastalık dolayısilc büceyre üzedn
de meydana gelen kabuklar dü13cr, 

1 
yavaş yavaş eski n eş' esi avdet eder, ' ~!!!.!!!.!"" _!!!..!!'!"!~~~~-!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 
oynamak ister, etrafında bulunan rum tcclavisiııin sari hastalıklara 
şeylerle yakından alakadar ohır, ka r"Şı ol ~ı n tesirini tesbit etmeğe 
teneffüs kabiliyeti eski halini al ı r, kafi gelcliğini zannediyorum. Bu a
uçuk benzinin yerine bir pembelik fctlerc karşı b ilh:ısa hedc>f olan ço
gelir ve böylelikle çocuk hastalı!{- cuklnrda şüpheye d iişülecek ra -
tan kurtulmuR olur. Serum, dif teri- hatı::ızlık n l,imr-tı~ ri göt üldüğü za
den sonra görülen fel~lcri Oıle ge . maıı onu •lerl:ınl bir hekime gÖ8te - ı 
çircbilir. rerck k:lı>Lalı!_'.;ıın esnsını öğrenmek 

Bazı hastaların viicudünde ı::c · ı lazı mdır. l\lııayl'ne neticesinde ço. 
rum teda\'isi yapıldıktan soıır::ı. I cukla nW\'Zııbnhs olan rahatsızlık
yüzde 5 · 6 nisbetindc kırmızı Jrn-, ların Jwr hangi bil'i. inin mevcut ol
barcıklar ve <>nj"ksiyon ynpı l'ln duğu tahakkuk ederse. onu hemen 
yerlerde de şişkinlik göriiliir::;e hu. ı serum t cdavisinE' tabi tutmak i~ap 
haizi ehemmiyet hir ~~y dcği!dır. edt'r. B<iyle zam.uılnnla yapılacak 
Bu şişkinlikler hk bir ftrızaya mey- ufak bir ilımallc fu·:ıi{m 0kseriya ö- ı 
dan Yermeden kendiliğinclen zayi lümle ıH'ticC'l '·ıı cb!lcceğiı1i hiç bir 
olur. zaman unutııı:ım"iıyız. l 

Yıikarda gi>sterileıı mi~a llPr qp_ D. lUecdi Eınio Saymsn 

Maamafih böyle havad~m para 
kazanmak Reno için .zahmetsiz bir 
iş olmadı. 1931 yılı martının ır. un
cu günü Nevada parlamentrı:.u bo
şanma muamelesinin ikrn.a!ı için 
"kanunen ikamet zaruri olan müd
deti 6 haf taya indirdi. Kocasından 
veyahut kansından boşanmak isti 
yen bir talak namzedi, Nevada top 

(Sonu 7 nci aayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

General Franko
nun kardeşi, 

•• 
Nasıl Oldü ? 

Tayyarecı Franko 

Burges'den yazılıyor: 
İspanya Başkumandanı General 

Franko'nun karde§i tayyare süba· 
yı Ramon Franko, Majork suların· 
da bir deniz tayyaresini kullanır • 
ken bir kaza neticesinde ölmüştür. 

Kuvvetli bir fırtına yüzünden 
Kolonel Franko'yu takip eden di • 
ğer bir tayare geriye dönmeğe 

mecbur olmuştu. Kolonel'den baş
ka tayyarede dört kişi daha bulu
nuyordu. 

Ramon Franko, İspanyol tayya
rcciliğinin en tanınmış simalnrın • 
dan biri idi. 1lk defa olarak A vru • 
pa<ia.n Cenubi Amerikaya uc~arak, 

kendisini tanıtmıştı. 

Kolonel, siyasi mücadclclc>re atıl
n11ş ve Frankist hareketinin ba.l)la
masından epey bir müddet sonra 
kardeşinin tarafına geçmişli. ölii
mü, İspanya tayyarecilik aleminde 

büyiık bir keder doğurmu~tur. 



Derken eliyle de Doğanın saç. 
lannı okşamata başladı. Vaziyeti 
muhafaza eden Doğan tatlı bir seı& 
le teklif şarkrnnı rıkuma!ıa baQla• 
mıştı şimdi: 

Kız istenen biz 
Seninle ikimir 
Yekvücut olalım birfefll'ıl kal~ 

terimiz 
Bizli bir yerde benim ol da 
Uyuyup kucağımda 
Gör bir sevdalı rüya. 

Doğan yav~ yavaş hem söylü· 
/or hem de ayağa kalkıyordu. İkin 
ci parçaya başlarken Aytenin tam 
karşısındaydı. on .. b:ı.Jca baka de· 
vam ediyordu: · 

Gözlerinin beıı 
Şiirini emerken., 
Süzülsün gözlerimiz bir ebe~t 

nete den., 
Gel bir aöz ver de 
Senin için ...• 
~kın alevi yanım kalbimde 

için için 

Ağır ağır arkaya geçti. Aytenin 
sağ tarafından başını uzatarak O• 

nun kulağı yanında son parçayı 
~öylerken saçları Ayteni~ !•açları· 
ııa karL,ıyordu: 

Gel de bir aöz veıı 
Sen ey melekperl •• 
Ol bana bir yoldaf, hemaer.~ 

Yavaş yavaş Ayten başını sağa 
çevirdi Erdoğan da sola donünce 
dudak dudağa ll'eldiler. Uzun bir 
öpüşme oldu ve nihayet kız fırla. 
dı ... Güya dargın bir vaziyet aldı. 
Hem gülen, hem de azarlıyan bir 
hal içinde başını sa!lıyarak kapıyı 
gösterdi: 

- Haydi bakalım mektebe .. 
Haylazlığı tam ele aldın ama .. Sen 
artık ... 

Erdoğan hemen aynanın önüne 
koşup orasını burasını, cek.ıtini, 

boyun bağını düzeltmeğe başlar· 

ken : 
- İşte gidiyorum diyordu GI· 

diyorum vallahi!... 
Bu sırada açık kapıdan içeri 

çok yakışıklı, temiz giyimli, genç 
bir erkek girdi. Tatlı bir tebessüm 
içinde onlara baka baka... Orta 
yere doğru yürüyerek: 

""-Millt RomaD ı 4 1 
Can şöylec• Do&'anı süzer~ 

sordu: 
- Ne o?... JlemeıJ yolculuk 

mu? •• 
Doğan ise ortadan bir kaııape 

çevirerek ona ikram ediyordu: 
- Yok camm .• Gel otur baka· 

hm ... 
Sonra ortadaki masasının Qze

rinden bir cigara pakati alarak 
Can'a uzatıyordu. 

- Bir ctgara yak hela ... 
Ayten tA en baştan beri Can'ın 

hareketlerini göziyle kontrol et
mekteydi. O; kibrit yakıp Can-ın 
cigarasını yaktı ve bu esnada Ay
ten hiddetli bir sesle söylendi: 

- İyi ama Erdoğan çok geç 
kalacaksın. Can bey yabancı de· 
ğil ya ... 

.- Öyle ya efendim .• Ben mAni 
olmıyayım. Bir yere mi gidecekti
niz? 

Ayten başını kaldırarak: 
- Hayır, dedi Doğanı gö.>terip 

kaşlannı çatarak: 
- Yalnız Erdoğanın imtihanı 

var da yetişmesini ve çabuk avdet 
etmesini istiyorum. 

Can Doğana doğnı döndü: 
- Yooo ... Erdoğan!.. Ayten 

hanımın haklan var. Haydı baka
lım. Mektep kaçaklığının bu giln 
hiç sırası değil. Galiba da son lmti. 
manın değil mi? 

Doğan masanın önünde me~ırul 
olduğu işi bırakıp geriye döndü, 
Cana baktı: 

- Evet, Can dedi. Son!lncu va 
en yorucuııu. Fakat çok çalıştım da 
korkmuyorum. z 

Ellerini yana doğru kaldırıp va 
bacaklarını birleştirip ayak burun 
!arı ucunda yükselerek: 

- Görüyor sun ya ne kadar 
hafifim ... 

Can güle güle başını sallıya. 

rak: 
- Bu söze hacet yok şarkıla· 

nndan belliydi azizim!. .• Fakat 
geç kalmağa gelmez ..• Hani deltil 
mi Ayten hanım? •.. 

Ayten - Ben de söylüyorum ı 
ama ... Dinliyen yok ki!.. ' 

Erdoğan hazırlamış olduiu 
çay tepsisini alıp getirirken: 

Cumhuriyet Bayramı 
-·-

Bayram Yurdun Her Köşesinde 
Büyük Sevinç içinde Kutlulandı 

--

Yukarıdaki resim cumhuriyet bayramının Kayaeride kutıulanm- · 
sını göstermektedir. Kahraman askerlerimiz vali, vilayet ve 

askeri erkanın huzurunda bir geçit resmi yııoaışlar ve 
çok alkışlanmışlardır 

li!! lil ıııı 

Cumhuriyet bayramı Adapazarında da büyük bir coşkunlukla 
kutlulanmıştır. lımit valisi Hamit gü:r:el bir nutuk söylemiş 

ve çok alkışlanmıştır,• 
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. Şifasız lztırablar 
Gözlerini dünyaya açtığı za • ı 

man tabiat ona, ilk zulmünü gliS· 
terıniştir. Doğduktan bir kaç saat 
sonra anası, onu fakir köylü ba
~a bırakarak öldü. 

Babası da küçük kızını nine. 
tin• teslim edip yeni bir kadın al· 
4ı. Yeni karısı il• iki a.y yaşadı. 
fakirlik canına tak edine& pasa· 
port çıkanp, para kazanmak ga
resile Amerikaya yollandı. Küçü. 
l'ü da kansına emanet eyledi. 

1~te o gilndenbııri kızcağızın 
vaziyeti daha çok bozulmağa yüz 
tuttu. Üvey anasından çekmediği 
kalmıyor. En küçük bir suç işlesa 
müthiş dayak yiyordu. Bu yetmi
yormuş gibi, yemeği de ondan sak 
Jıyor ve bir çok günlerini yavru
ea&'ıza aç geçirtiyordu. 

4\yni zamanda kadın ahliiksız 
dı. Öksüz kız dokuz yaşına girin
ce her şeyi idrak etme&'e başladı. 
Bir gün üvey annesinin bir erkek· 
la seviştiğini gördü ve hadiseyi 
.komşulara anlattı. Bunu haber a· 
lan kadın küçilğe yapmadığını bı
rakmadı tabit.. İki gün zavallıyı 
aç bir halde bir odaya tıkıyarak 
tUrlil türlü işkencelerde bulundu. 

Bu hali gören köyün papazı 

bu ahlaksız anadan kızı kurtar
mak için yavruyu yanına aldı. Fa
kat ııapaz çabuk öldü ve ~ocuk 
telıf. (r üvey annesinin evine dön· 
mı.fe mecbur kaldı. 

Bu sefer ona artık bir hizmet· 
çi muamelesi yapılıyordu. 

Y.alnız mutfak ve ev işlerini 

görüyor, sokağa, gezmeğa çıka· 

mıyordu. Kimseyle de konuşamı
yordu. 

Böylece hep bu işkenceli ha
yat üç yıl daha sürdü. Kız bir ta
raftan işkence çekerken beri 
yanda üvey anne rahat rahat aşı· 
kile sevişiyordu. 

.Bir gün Amerikadan diğer köy 
!illere gelen mektuplar içinde ba
basının öldüğü haberi çıktı. 

Bu haberden sonra kızın vazi· 
yeti daha fena sarsıldı. Kadın onu 
evden )<ovmak için bahane arı • 
yordu. 

Böylece bir iki yıl daha geçti. 
Bir gün, mutfakta, aşıkına ha· 

verken görünce üzerine atılıp onu 
kurtarıverdi. 

Bu vaziyetten sonra lişıkını 

kaybetmekten korkan kadın, kı· 

zı herife teslim etmek ve ortaklı
ğa rıza göstermekten başka çare 
olmadığını anlamıştı. 

Bu vahşi tecavüz neticesinde 
kız deli gibi olup evden kaçtı ve 
Beyruta doğru yollandı. Fakat bu 
haliyle onu barındıracak kötü ev· 
!erden başka yer kalmamıştı. 

Bu suretle gecelerini vücudu· 
nu satmakla, gündüzlerini de ağ· 
lamakla geçirmağe başladı. 

Bu hayattan memnun değildi. 
Kilçük ve gayri müdrik ruhu bu 
sefil vaziyetten nefret ediyordu. 
Fakat ne yapsın ... Tahammül et· 
mek liizımdı. 

Bu yaşayıştan çekilip namus
kiirane bir hayat geçirmek mak· 
sadile bir miktar para biriktirme· 
ğe koyuldu. Her şeye tahammül 
ediyor ve bu gayesine ulaşmak is
tiyordu. 

Fakat düşen insanlar bir daha 
kolay kolay kalkamıyorlar... Ki· 
fayet edecek bir derecede para 
toplanmıştı. Gel gelelim uğursuz 
talihi onun bu gayretini de par· 
çal adı. 

Bir gece biriktirdiği paralar 
çalındı ... Kendi kurtuluşu için, en 
iğrenç ve vahşi erkeklerin kahrı· 
nı bağrıua bastırarak ve taze vü
cudunu satarak topladığı ;ıarayı 

çalmışlardı. 

Kızcağız paralarının çalındığı

nı görünce evvela şaşırdı. Sonra 
gözleri döndü... Artık her şey 
mahvolmuştu. Bütün ümitleri pa
ra ile beraber bir daha dönme· 
mek üzere uçup gitmişti. 

Sabahleyin patron kadın. oda
sının bir köşesinde, üstü başı yır
tık ve saçı karmakarışık bir hal· 
de onu oturmuş buldu. Hiç konuş 
muyor, yalnız her iki tarafma 
şaşkın ~a,kın bakıyordu. 

* İlk iki aylık tedavi ücretini e~ 
sahibi ödedi. Fakat sonra para 
vermekten imtina edince sertabiı 
kıza acıyarak onu meccanen te· 
daviye karar verdi. - Gün aydın çifte kumrular, 

dedi. Ayten hanımı da burada bu 
lacağımdan emindim zaten ... 

- Hayır gidiyorum canım, di
yordu. Fakat size birer çay olsun 
ikram etmiyeyim mi? Siz onları 
bitirene kader ben de mektebe 
girmiş olurum zaten ... 

~' zırlamış olduğu etlerden bir par- Şimdi hazan aklı başına geli· 
yor ve geçirdiği çirkin hayattan 
nefretle bahsediyor. Ayten gülerek: 

- Pek ta bit Can bey 1... Gün 
aydın .. 

Erdoğan da koşup Can'ın eli
ni sıktı: 

- Gün aydın Can! ..• 

Birer birer çaylarını verip tep· 
siyi de götürdü. Tekrar masanın 
üzerine .koydu. Sözlerini de şöyle
ce bitirdi. 

(Sonu Yar) r 

' \ 

---·· - '· 
• 

~ Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ııenalji, kınkhk Ye btıtla atnlarııu:u derllal keser. 

• - İcabuıda flhul• 3 kate alıaabilir. - • ı _Çanakkalede bayramın tes'idi bilhassa çok parlak olmuştur. 
Yukandaki resim İstiklil ıııartı çalınırken alınmıştır 
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- Sözlerim galiba miralayı atıln· ve bu vadide de şıın ve şöh· 

al~kadar etmiyor? Sualine karşı: ret kazanabilirdi. 

- Ha.kikaten madam, diye ce- .Krallar yaratan bu adam indin 
yap vermişti. Söylediklerinizin hiq de kral olmanın ne kıymet ve e • 
biri alakamı uyandıracak şeyler hemmiyeti olabilirdi? 

değil!... Baz an biran oluyordu, ki etra-

Vakıa hayatında bir lc1dm sev fını bembeyaz bir duvardan ibaret 

mişti. Fakat bu muhterem kadın 

anasıydı. 

O ana ki, evlatlurının ıyi bil' 

tekilde terbiye el mck ve onları ye 
tiştirmek için kuvvetinin fevkinde 
aııyret ve feragat göstermişti. 

LJl.vrens fateserdi, Hine! i-ta· 

mn ikinci kralı, İmparatoru ola. 
bilirdi. lsteseydi politika sahasına 

görüyoı·du. Bu çiçekliğin knr;ısın
da yaşamış olduğuna bin bir defa 
pişman oluyordu. 

Bülün edebi ihtir'1 da sönmüş· 
til. Kuvvetli bir rüzgar karşMnda 
dağılan bulutlar gibi onun bu ihti· 
rası da öylece dağılıp gitmi~ti. Za 
ten in•an, ~alemi eline alıp ancak 
unutmasını istemediği şeyleri ya-

zardı. Halbuki onun, unutulma - bir alakası kalmamıştl. Dünyadan 

masını istediği bir şeyi yoktu ki .• 

* Lavrens, bütün kalbiyle ıııilli 

müdafaa vasıtalarının aı ~ması ve 
teknikçe yükselmesini arzu edi • 

yordu. Ve bu yüzden yalnız bir 
fen müşaviri olmayı arzulamıştı. 

Bu ihtisasını ve kudretiıü bilen 
arkadaşı meşhur muharrir 'Villi· 
amson sulhiln idamesi için b.r Lav 
rens • Hitler mülakatına kanidi. 

Lavrens artık mütemadiyen 
düşünmekten başka bir işi ~.,ıpmı

yordu. Bazan büyük tliplomat ve 
devlet adamı Clemenceau'nun ga
zetecilerin: 

- Bundan sonra ne yapacak· 
sınız? Sualine karşı verdiği: 

- Ölünceye kadar ya~amak .. 
cevabını düşünüyor, uzun uzun 

tahlil ecl'yordu. Ara,ı,·a da öllıın 

a <lına gelmiyor değildi. Artık •os
yetcı n iki yiiılti ı<dami.ır'lc hiç 

elini eteğini çekip bir tariki dün· 
ya gibi yaşıyarak nefsine ertiği e

za da kafi gclmeliyd.i ... 
Tatlı bir mayıs ak~amıydı. 

Ilık bir rüzgar e~iyordu .. 
Bu tatlı bahar akşamı ~imbi • 

lir nice insanlara ne güzel ümit
ler, hulyalar ilham edebilirrli? Fa
kat ona hiçlik ... Yalııız hiçlik il
ham ediyordu. Karşı.,ndaki nim 

beyaz namütenahi du\•arı yıkabil
seydi. Hiç bir zaman hi~ bir i:lsan 
bc~eri)'etin mukaddcratuıı anlıya

mıyacak \'e idrak edemiyecekti. 
Uykunun ağırla.~tırdığı. p-öz ka 

paklarını açık tutmağa uğra~an 

Lil.vrtns'in dü~ündüğü ş~ylp,ı· hep 

htııılardı. Penceresine gelip gaga. 
sile camı vuran bu >iyah çahku.7u 
knç gündür ondaı: ııe isti:mrdu? 

'\" ue erte..;! l'aha ı "'ııu u\·andır~ 

m.ıı{a ko~arak \'~ l.Jatıl rl!i~ünce • 
1 re ·c,·kedecek m'vd'? P.ir ha) al 
gibi yine şunlar güzünün ö;ıllnden 

çasını yerken üvey anne, kızı ya. 
kaladı. Eline geçirdiği bir sopa 
ile dövıneğe başladı. . Bu sırada 
kızın üstü başı yırtıldı... Ve her 
tarafından kanlar akmağa baş. 

!adı. 

Kız on beş yaşına girmi~ti. 

Öyle muntazam bir vücudu ve öy-

Her delilik şifayap oluy.n', fa 

kat kimsesizlik, sefalet elem v• 
işkenceden doğan ddilik artı.k 

geçmiyor. 
Ve zavallı kimsesiz, fakir kız 

aklı başma geldiği halde asla iyi· 

le şirin bir yüzü vardı ki ... O gü· HIKA YECI 

ne gelinceye kadar bu güzellik ============== 
leşemiyor. 

herifin nazarı dikkatine çupma-
mıştı. 

Adamın gün'1en güne kıza kar 
şı mültefit davranması üvey an • 
nenin gözünden kaçmıye>r ve kıza 
<!aha fena muamel<ı yapılmasına 
vesile oluyordu. 

Fakat bu hale dayanamıyan 

&şık, bir gün sevği!isini, kızı dö· 

geçiyordu: Çölün ortasında gider
ken bir Arabı öldüren İngilize ver 
diği ceza ... Onu kendi eliyle öl· 
dürdüğü sahne, ka~ısında ~nJa. 
myordu. Mekkeyi ziyareti, bütün 

ailesinin vatanı olan memleketinin 

kralı tarafından kedinsine verilen 
nişanları nasıl reddettiğini, Şarki 

Erdündeki maceralarını.. Hülasa 
bütün mazisini düşünüyordu. 

Hayatının son gülenrini geçir· 
mek ilzere güzel Ozrak'ı düşünü
yordu. Yarın dostu 'WiMiaın.son'a 

telgraf çekmek için Bovington ka
rargahına gidecekti.. . 

Yarın Doughty'ııin e·eri olan 

"hsız Arabistan,, ı tekr:ır okuya. 
cak ... Yarın ... Yarın yapmak bte
diği bir çok şeyleri olacaktı .. 

Fakat acaba yarın bu tasarla
dığı i~leri yapabilecek miydi? Ne 
çare ki, Liivrens düşünd;ığü o ya. 

rının akşamına kadar yaşıY!l!lla 
dı.... • 

S ON 

20 bin liralık bir 
Hakaret davası 

2 sigortacı Beyoğlu Sulh 
Mahkemesine başvurdu 

Bir ecnebi sigorta şirketinin mü· 
dürü Alman tab:ıa3ından M. Şuaı 

ile bu şirketin müdürlerinden M. 
Rayfuer aleyhlerine mezkur şirke 
tin eski lstanbul umum acentesi n 
şark delegesi Harisyadis tarafm • 
dan bir hakaret davası açılmıştır 

Davacı, maruz kaldığı hakare 
ten dolayı 20 bin lira tazminat vı. 
dava ettiği zevatın pasaport kanu· 
nu mucibince harice çıkarılmama· 
!arını istemiştir. 

Davaya yakı'lda Beyoğlu ikin
ci sulh ceza muhakeme,fnde ha· 
kılacaktır. 

Bir çocuk mektebe 
giderken uçuruma 

yuvarlandı 
Kırklareli, (Hususi) - Şehri

mizin Dellakzade mahallesinde 
tütün ziraati ile meşgul olunan 
Durmuşun tornnu 15 yaşlarında 

İsmet merkebe binerek mekteb• 
giderken, hayvanile beraber, uçu· 
ruma düşmüş ,.~ parçalanmıştır. 

Bu hadise şehrimizde büyük tee5-
sür uyandırmıştır. 



YENlSABAH 

Evlenme ve 
Boşanma 

. . . . - - 1 Fabrikaları 
Si~ de ruhunuzun tahlılmı, hayatınız ve tabıatınız hakkında mu-- (Battarafı 5 inci aayfada) 

l 
l İngiltere - Avrupa 

Muhteliti Maçı 
fassnl malumat iıteraeniz iııninizi, doğduğunuz tarihi. ciiııü ve mün\· raklarında asgari (6) hafta otur -
künae saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumu&una bir mektup mak mecburiyetindedir. Nevada hü
Y&zarak müracaat edin. Mufaıaal ıve husuıi cevap için 6 kıınıtluk pul kumeti boşanma namzetlerinin bu 6 

ilave edilmelidir. haftayı can sıkıntısına uğramadan 
Rumuza da cevap verilir. geçirebilmeleri için kasabada ku -

Fuat - suadiye 
Müstakim ve adaleti seversiniz. 

Bazan şiddet ve tehevvüre kapı
lır, ayni zamanda yeis ve ümitsiz
liğe düşersiniz. Hnfifmeşrepliliğı -
nU.le beı aber cok temiz bir kalbe 
maliksiniz. Muhatabınızın sözlerini 
dinlemeyi bilirsiniz. Sür'ati inti -
kal sah.ıhı olmakla beraber hissi-
Ya1..ı1'lz.ı çabuk kapılırsınız. 

Siz, son derece müşfik ve mu
ha lı bctpeı-ver olduğunuzdan muka 
bili11. ue görmek istersiniz. 

l:Icle ..:vlc-ndiğiniz zaman zevce
ni7ı~ karşı riyasız sadakat göste
recck:.!niz. Fakat herkese kal'§ı 
kolay krl y itimat edemez.siniz. 

l\1 •ır .. ımzın asabi olmssı ve has
sasiyetiniz hasebile pek çabuk mü
teessir olursunuz. Size tavsiyem: 
Evleneceğiniz zaman fa7Ja düşün
ıneli ve kendinize layık, temiz kalb
li bir eş bulmıya gayret ediniz. 
Böyle olu1 ı;:a ebedi mes'ud yaşıya
cağuıız muhakkaktır. Aksi tak -
dirde bedbaht olursunuz. 

Bay Hüseyin - .1stanbul : 

ıçın bir ihtiyaç halindedir. Fazla marhaneler tesisine müsaade etti ve 
olarak kendinizi sevdirmek hassa- o tarihtenbeıi Reno'ya gelenler va
sını bilirsiniz, tavır ve hareketle - kitlelerini paralarını kaybettikle
riniz buna kfl!idir. Pek genç yaş-

0

ri oyun salonlarrile hürriyetlerini 
t-a iken evlenmek .1ize mahsustur. kazandıkları Adliye dairesi arasın 
Bir ılcusurunuz varea, umuru bey- da mekik dokumakla geçirir oldu
tiyenizi liyıkı veçhile tedvir ede.- ıar.,, 
mediğinizdir. Bütün hiss.iyat ve Dostum avukatın bu izahatı fev
efkarınız evHldınıza münhasır ve kaladc alakamı çekmişti. Modern 
matuf kalır. bir fabrikaya benziyen bu boşanma 

Sanayii nefiseden, musikiye darüssınaasını, onun nasıl i§lediği
soıı derece istidadınız olduğundan ni yakından görmek için kasabada 
kocanız da ayni meslekten olması- üç beş gün kaldım ve dostuma hak 
nı istersjniz, iyi bir sıhhate malik vermeğe mecbur oldum. Alelfıcele 
bulunduğunuzdan muhafaza et - bo~anmak mı istiyorsunuz evela 
mek şartile çok yaşayacaksınız. Peggi Cois'in yaptığı gibi bir gece 

Tevfik - Havzaifahmiye trenden Reno'ya çıkarsınız. 
Cesur ve cüretkarsınız, kendi - Niçin gündüz değil de gece 

nefsinize na mahdut bir itimadı - kasabaya girecekmişim? diye so
nız olduğundan inatçı hareketle- rarsanız size derhal cevap olarak: 
riniz vardır. - Çünkü kasabaya uğrıyan bi

Gurur ve azameti sever ve her ricik sür'at katarı yolcularını saat 
kese hüküm ve nüfuz etmek ister- onu 22 ieçe Reno'ya çıkarır da 
siniz. Hele 'büy!.iklerinize karşı ondan .. derim. Bunun da sebebi 
·hodbin hareketleriniz vardır. Bu- var: Kasabanın akıllı ihtiyarları, 
nunla lıeraber açık yürekli ve ve- boşanmak için kasabalarına gele
fakarsıııızdır. Bu saydığım haller- cek meşhur simaların bilhaı::sa ge
den vazgeçmek için nefsinize ceb- celeri kiı:nseye görünmeden, dik -

Hiddet ve şid ·\etinize mağliip- rediniz, aksi takdirde pek acı tee kati fazla Üzerlerine çekmerlen gel. 
sunuz, gayet nam•Jslu ve çalı~kan- rübelere maruz kalmak ihtimali mek istiyeceklcrini düşünmi:şler ve 
ınız. Temiz kalbe malik bulun- me\•cuttur. 1 trenin tarifesini mahsus o y.olda 

tlugunuzdan derdinizi kimseye a- (Hissiyata değil, akıl ve man-1 tanzim etf.irmişlenni,:ı. &ınra da 
~anıaz. mız, fakat bazaıı kurnazh- tığa göre harels:et etmenizi tavsiye Reno kasabası tıpkı gcç1'ir baz! 
ia meyliniz vardır. Siz herkesi ederim) çünkü nefsinize düşkün kadınlar gibi geceleri öüııdü7deı1 
dtiŞman zannedersiniz. olmanız gençliğinize büyük za - daha güzel görilntiyo!'. Giımlilzleri 

Paranın kıymetini lıilmedjği- rarJar verecektir. kasaba, mükellef oyun salonlarına, 
nizdan size ticaret asla yaramaz. Size tavsiyem; Meksikalı generallere l>f?nziyen sır-
Yalnız siz her eserj ve yahut bir ı - Arı gibi çiçekten çiçeğe ma elbiseli muhteşem otel kapıcı-
.iyrıtroyu, tenkit ve tahlil Pdebi1ir .konmayın. larına rağmen, iki çöl arrısınn ~ı -
ıiniz. <> ... - İnat, gurur, azrımet, is- · · · · b" k b d 

~ışmış mını mını ır asa a an 
Sizin için hu usi müesse.::>elcrde tikbalinize mani olacağından bun bqka bir .,ey değildir. Halbuki ge-

tnemurluk veya muallimlik en iyi l ları katiyen terkediniz. celeri, renglrenk elektrik ışıkları 
bir meslektir. Sebat etmek şar- ·JtuUP!PlH{ uaıtı!Ql?l ep as! ıawwel{ altında büsbütilıı b~ka türlii gö -
ti~·lc az zamanda terakki ecler i - M . z. K • Ankara rünüyor. 

nız. Fakat kalben daima müked- Cesur ve cOretklrsınız. Metin Kuabanın mahkemesi ancak pa-
der olduğunuz gibi aşk rnaceraJa- olduğunuz kadar da inadınız var-1 zartesi günleri hükümlerini verir. 
rına tesadüf eder iniz. Yalnız siz dır. Bu inat hayatınızda sizi bir Greko - Romen tarzında yeni bir 
de ,icldctle sevmek imkföu azdır. 

Asabınız gayet hassas r>lduğun 
dan tahriş edici sözlerden ~akını
rtıaııız lilzımdır. Maamafih talii
niz Javer olduğu için büyük fela
ketlerden hile kurtulabileceksiniz. 
Efkar ve tasavvuratınızı daima ta
kip ederseniz her zaman muvaf
fakıyetiniz muhakkaktır. Zeki ve 
kabiliyetiniz f evkallde olduğun
dan I~tikbalinizden katiyen emin 
olabilirsin iz. 

çok felaketlere sokacaktır. Safa- bina olan mahkemede her çeyrek 
yı sever ve oldukça şensiniz. Bi- saatte bir, bir talAk hükmü verilir. 
raz da fazla konuştuğunuz için Binanın kapwınm önüne lüks oto. 
herkesin işine karışmış oluyorsu - mobiller sıralanmıştır. Hatta işitti
nuz. ğime göre tal8k hükmünü veren 

Hassas olduğunuzdan ve sev- hakimler biribirlerile sürat mü -
diğiniz bir kadını ciddi ve şefkat- sabakasına bile girl§irlermiş. Me -
le seveceğinizden iyi bir koca o- sela bir gün ben bu talak fabrika
Jursunuz. sından çıkarken iki kitinin biribir

Muhkem vazi.vetiniz ve hüsnü lerile şöyle konustulclarını işittim: 
niyetinizle karınıza kendinizi say- _ Bugiin hlklm Tomson, hakim 

dırabilirisiniz. Smith'i yendi. Zira beriki ancak 
Yalnız benliık hissjniz fazla - yedi talik verdiği halde bizim ba-

6 ~nisanide doğduğunuza dır, terkediniz. Sanayii Jlefiserle bacan Toın.son, tamam (11) bo -
töre: ve ticarette talihiniz ya yer jse de şanma karan vermek suretile par

S. A. - Fatih 

Sfa nefsinize fazlaca muhab -
betiniz vardır. Ayni zamanda ze
ki ve cevvalsiniz. Son derece ha
dit nıizaclı iseniz de hiddetiniz 
Çabuk ıökOnet bulur. Maamafih 
rf.klcau kalp bqhca meziyetleri -
llızden biridir. Çünkü biçarelere 
ırıh u~venet etmek istersiniz. Seya-
atı seversiniz. 
Aşk hususundaki hissiyatınıza 

teşebbüslerinizde çabuk usanır ve tiyi kazandı. 
her gün ba,ka başka işler yapmak Kasabanın an'anesine göre mah· 
ister iniz. Sizin için en iyi meıslek kemede talak kerarını alıp izdi,·ac 
sebat etmek ~arlile: Tkaret veya 
ı-azcteciliktir. 

Kanaatkar olunuz, meı:1ut olur 
sunuz. Teşebbüslerinizde cesur ol
manızı tavsiye ederim. 

BUnyenfz kavi, sıhhatiniz mü
kemmelclir. 

bağlarından kurtulan kimse, mah
kemeden çıkar çıkmaı (lç çekenler 
köprüaU) denilen bir köprüye gi -
dip, parmaklarındaki izdivaç halka
sını o 1Wprünün altından akan de
reye atmak mecburiyetinde imi§ -
ler ve yüzük ne kadar uzağa fırla

(Sonu 4 üncü sayfada) 1 
Vaziyet tamamile değişmiş ve 

Pozo'nun kalesi, 20 - 25 metreden 
şUt yağmuruna tutulmuştu. 

Olivigeri, birbiri üstüne gelen bu 
topları cambaz gibi, }\ah yere ya

tarak, kah :ııplıyarak tutuyor fakat 
daha yerinden kurtulmadan öteki
le karşılaşıyordu. 

Müdafaa ve muavin hattı, içler, 
hep geride oynuyorlar, ve canla, 
başla topun seyrine göre çalışıyor
lar. 

Bu arada, otuzuncu dakikada 
Kolis, Vilingam'dan aldığı bir kafa 
pasını, ı;ıüt eder gibi yaparak, tam 
on sekiz dışındn bulunan Hobus'e 
geçirdi Topun, Holum'tin ayağına 
takılmasile beraber Oliviyeri'nin 
şeytani bir süratle yatmasına rağ· 
men sol zaviyeden Avrupa kalesine 
girmesi bir oldu. Nihayet İngiltere 
bütün Avrupamn takımına 30 un
cu dakikada ilk golünli atmıştı. 
Santra oldu. 

Fakat alklf ... Hayır, uğultu hala 
devam .ediyor... Etı ::ı.fıma bakıyo -
rum, bütün stadyomu dolduranla -
rın yüzde yetmi§ beşi, pipolarını ta
zeliyorlar ve yer yer durgun hava
da duman sütunları yükseliyor. İn
gilizlerin memnun olduklarmın en 
bariz nilmunesi hafif hafif pipoları 
nı emmeleridir. 1ate o anda bu, bü-
tün İngilizlerin yaptığı şeydi. Göz
ler yine ayni dikkatle topu ve o • 
yunculan takip ediyor. 

1stanbulda iken, buraya gelıniıt 
arkadaşların anlattıklarını bir par
ça mübalağa var, diye dinlerdim. 
Halbuki şimdi onlara hak veriyo -
rom. 1ngiliz futbolU, daha Avrupa
nınkine mübalağasız 10 sene hoca
lık eder. Avrupa takımında da Pio
la, Olivigeri, Rava, Andreolo, Kup
fer, Bren gibi aslar van;a da onun
kiler yine bunların üstadlarıdır. 
Buna inanın. 

Topun kaleden diğer kaleye na
atl ü~ pasta gittiğini ben, burada 
gördüm. Esasen 1ngiliz futbol me-
raklıları küçük paslan seviyorlar. 
Onlar futbolün haşmetine 8.şık' .. 
Topun, uçar gibi bir taraf tan di§er 
tarafa, oradan kaleye gitmesi on • 
lan en memnun eden !Ckildir. 

Ne ise gelelim yine maça; devre
nin yine 40 ıncı dakikalarında, me
kik gibi İngiliz forvetlerinin aya -
ğında işliyen top birdenbire Mati -
yus'da duruyor ve derhal sahip de
ğiştirerek Davton'un daha çok 
genç, fakat çok wıta ayağına geç
mesile beraber Avrupa kalesine gir
mesi bir oluyor. 

Ruzı mahşer deriz. O muhakkak, 
buradaki kalabalık olacak ıannede
rim. Çünkü defil konuşmak, ya • 
nımda.kilerin bar bar bağırdıklarını 
işitemiyorum. Yalnız bir takırtı ve 
derin bir uğultu etrafı kaplallllf 
bulunuyor. 

Avrupalılar bu gol üzerine bir an 
duraladılar ve santra ile zeraber, 
vaziyetin ciddiyeti ve ~akaya ta -
hammUlü olmadığını sezerek, der 
hal hücuma geçtiler. Fakat sanki, 
İngiltere mUdafaası bir seddi Çin .. 

teUnce: aevmek ve aevilm~k sizin İhsan Akı 
~~============================================== tıhrsa boşanan kadın veya erkek, !!!!!1!!!!!!!!!'!!~"!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~.~!'!!!!~!!!!!!!!!"'"!! 

bekarlık müddetini o derece uzat - tulmuştur. Maamafıh bunlar pek 
rnış olurmuş. Bu yüzden b~ kim- zengin kimselere tatbik olunan ta
selerln (fç çekenler köprüsü) ne gi- rifedir. HnrcHUem tarifere göre bir 
dip yüzüklerini ayaklarının ucuna boşanmanın maktu fiatı (1,000,000) 
doğr ı derryc bırakırlarmış ki butı- dolardır. (1935) yılında Reno'da 
lar uzun müddet bckir kalmak is- (Sl 62) ve 1936 yılında da ( 4735) 

M E V VA TUZU 
Ea hot ve t aze meyvaJa.rm usa.relerinden iatibaal edibaif 

t&bü Wr llleJV& tuıud&I'. 

temeyip yeniden evlenmek arzu -
sunda olan kimselerdir. 

talak hükmü verildiğine göre, 
kasabaya gireıı milyonların sayısı ı 
hakkında siz bir hükiim verin. ' 

Ancak Reno kasabasının böyle 

Geçmek deı;...;.ı, yaklqmak imkan -
sız ... 

Tekrar ediyorum: Futbolü anla • 
mak ve futbol ıeyretmek için böyle 
mühim bir maçta, İngiltere takımı~ 
nı görmek lazımdır. lnsan o zaman 
bu sporun ne demek olduğunu an
lıyor ... 

Nihayet Couel'in tiz bir düdüğü, 
haftaymı bitirdi. 
Şimdi oyuncular, deli alkışlar a

rasında sahadan çekiliyorlar. 

İngiliz oyuııculan, sanki böyle 
gayet mühim bir maçtan çıkıyor -
}armış gibi değil de adeta antren -
mandan dönüyorlarmış gibi neş'eli 
ve biribirlerine mütebessim bakı -
yorlar. Yüzlerinde yorgunluk ve 
bitkinlik asarını ararsanız yanılır
sınız. Tıpkı çıktJklar:ı gibi... Yıı.1nız, 

bir parça formaların rengi değiş • 
mif .. o kadar. Avrupalılar ise, bo -
yunları bükük ve dü§linceli. 

İstirahat dev~ inde spiker, nıa
çın kontrandüsünü yaparken bir 
§eY söyledi. Ben de bunu burada 
maçın şekli hakkında size daha iyi 
malCtmat verebilmek için tekrar e
diyorum: A vnıpa kalesine 12 kor
ner, 8 avut olmuş, halbuki, lngiltere 
kalesine dört avut ve 2 korner. Var 
kıyas edin ... 

lkinci devre başlıyor. Yine ta -
kımlar ayni §ekilde dizildiler. Ve 
İngilizler, düdükle beraber iki pas
ta Avrupa kalesine dayandllar. Top 
Lavton'da... Herkes, ayağa kalkı -
yor ve yine bir golü alkışlaınıya 
hazırlanıyorlar. 

Lavton'un bir an ayak değiştir -
diğinf ve cehennemi bir şüt çektiği
ni görüyorum. Oliviyeri, bir çekir
ge süratile zıplıyor ve topla bera
ber yere kapanıyor. Gol kurtuldu . 
Fakat nasıl? Bunu, imkan olsada 
Olivoyerl'ye söyletebilsem .. 

Artık tnı-ilizler, tam hakimiyeti 
ele aldılar. Avrupanın üç muavin, 
iki mtldafi ve kalecisi, her an ecel 
teri döküyorlar. Hele zavallı Olivi
yeri, üç direkli kalesini muhafaza 
edebilmek için kendini gih yerlerde, 
l'Ah havada bul!.lyor ve sanki ar
tıkfuuru ile değil, adalelerinin in -
siyaki hareketlerile oynuyor. Bu, 
tam yirmi ~ dakika. sürdü. 

27 nci dakikada sol açık, yıldırım 
gibi yine Avrupa kalesine akıyor. 
öndeki haf, bütün gayretine rağ
men, onun topu ortalamasına mani 
olamıyor ve Golden, 2~ - 30 paR -
tan, bir dış şiltle takımın üçüncü 
golünü atıyor. 

Yine alk!§, yine uğultu ve bravo 
ııe )eri etrafı çın çın öttürüyor. 

Art.ık Avrupa takımı da mağlu
biyeti kabul etmi§ bir halde. Oynu
yorlar yine, fevkal.Rde oynuyotlar 
amma .. nafile. 

İngilizler de Uç gotU kendilerine 
kafi görmüş bir mahiyette oyunu 
gevşettiler. Şimdi Vondley'e bir 
parça iş düşüyor. Fakat o bunları 
zahmetsizce kurtarmıya muvafak 
oluyor. 

Bu vaziyet on Uç dakika sürdü. 
Son beş dakikada, yine İngiltere 

takımı, azmıyn başladı. Fakat bu 
eef er şUt atmıyorlar, karşılarında
kine ders veriyorlar, ve onları ade
ta eziyorlardı. 

Nihayet Concl'in düdüğü bu 
maçı bitiı:diği zaman, bütün A vru
panın takımı, yalnız lngiltere takı
mına 3 - O la yenilmiş olduğunu 

dünyaya. il8n etmiş oldu. 
Maçın akşamı Londra sokakla -

nnda, her 7.amankinden daha fvJa 
bir kalab::ılık, bir cti3Uhuruş vardı. 
Her lngiliz, bu ham.eyi bir millf 

zafer olarak telAkkf ediyor ve o-
11un sevincini kana içiyordu. 

A. tren F-ıqq Wr fu laaıf1r.u. oWafqclu tamaıaoa taklit! edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Ancak Rcno'da. boı:uıabilmek bir 
servet işidir. Su kaaaba.da miithiş 
rakamlardan bahsolunuyor. 14~ 
lA meşhur zenginlerden Kres~e'ye, 
llk talak kararı {25,000.000) dola
ra., ikinci karar da (10,000,000) 
dolara mal olmuştur. Fransis Vurl
ıran:! isminde bir fabrikatör de iz
oivaç zincirinden (3,150,000) dola
rı gözden ~ıkanna.k ıiureüle kur -

boşanmalar yüzünden milyonlar 
kazandığını gören birçok kasaba 
ve şehirler, Rcno'nun bu imtiyazlı 
vaziyetini beninıBemek istemişler 
ve talilk müddetinin ualtılması icin 
kanunlar çıkartmıya ~·vıırmuı -
lardır. Malfım o1dufu üzere Bir1e3ik 
Amerikanın hemen her t'Chrinde 
ayn bir kanun htiküm sürer. Me -
sel! (Vaşington) şehrinde bir ta-

····-··- ··· .. ---·--·-

Adı 

8ey0jla - lataabul 

Bir 
tadını 

Ş6hret •arki wgiine kadar 

tadı adını tekzib etmedi 

ALI MUHiTTiN HACI BEKiR 

IAk hükmü almak (9) ila (11) 
aya mtıtevakln!tlr. (Nevyork) ta 
ı.e böyle bir htıkmtl (3), (5) ayda 
alabilirsiniz. Buna mukabil (Şika
go) da talAk hükmünü bir mahkc -
me (2) aydn ver~bilir. Şimdilik re
kor (Reno) dadır. Bakalım hangi ı 
Amerik.- §ehrl bu rekoru kıra - j 
cak?. 1 

• Piyer Hali~n 

ızmir şehri mıntakalara 
ayrılıyor 

İzmir, (Husıısi) - Şehrimizin 
müstakbel imar pliinına ait rapor 
vesair evrak taedik edilmek üzere 
Nafıa Veklletlne gönderilmı~tir. 

Bu plana göre, şehir muhtelif 
mJntaka !ara ayrılmıştır. 

Ticaret ve "'anayi mıntakası 
Şehitler ve Halkapınar semti ola
caktır. Lima"rı, Şehitlere naklolu
nacak, ayrıca bir de Spor Sitesi 
kurulacaktır. 

??? • • • 
İstanbul AıHye ikinci Hukuk 

Mahkemesi Reisliğinden: 

İstanbul tapu müdürlüğüne i

zafeten muhakemat müdürlüğü ta 
rafından müddeialeyh ifa) ık v& 

Sirpohi ve Anna vesaire aleyhleri-

ne Küçükçekmecede Floryn çift

liği namile maruf çiftlik Hayal< 
Gazaro.::>yan ile Sirpohi ve Anna 
hali firarda Nurik Nuvard ile Kon. 

tes Evanın ve Araksi ve Zı>re ve 
Vahram namlarına mukayycd ol
duğu gibi yine KfiçUkçekmece ciııa 
rmda kain Soğuksu kasaba çiftliği 
dahi Virjiıı Ezabel :ı;e Arııksinin 

tahtı tasarruflarında bulunduğu 
halde müddealcrhlerden Polin, 
Astina ve Setanik Maryamla Hı -
rand ve doktor :Mirtad Ütuciyan ve 
Abdülaziz Nami ve Mu tafa Nuri 

ve Refik namlarrna mezkur Florya 
çiftliği için yirmi parça \'C So -

ğuksu kasaba çiftliği için yirmi se
kiz parça ki ceman kırk sekiz par
çasınm verildiği tapu müfetti~Jiği 
tarafından cezai takip icrası zım

nında İstanbul vilayetine tevdi o
luıum rapor ve fezlekelerden anla 
şıldığmdan babs ile hiliifı hakikat 
tesis olunan mezkur kırk sekiz par 
ca senede ait tapu kayıtlarının ter
kine karar verilmesine dair mah-

kemeye açılan ve v:ızife.sizlik 

kararile sulh mahkemesine \'erilen 
dava İstanbul aclliye sarayı yangı-

nında yanmaQı ilzeriııc mezklır da
va Sultanahmet 0 ulh üçüncü hukuk 
mahkemesince yenilenerek temy'z 
heyeti umumiyec:ince vazjfe nokta 

sından ııakz ve mahkemeye veril
miş olmakla yapılan açık duruşma 

sı sonunda: rnezhur davnnın evvel

ce vazifesizlik kararile sulh mah
kemesine gönde•·ildiğ"i ve sulh mah 

kernesjnce ~.sas hakkıncln verilen 
hüküm indettemyiz vazife nokta
smdan bo.zulma ·ı üz.erine "!Ulh ha 
kimliğince jsraren ittihaz oJunan 
kararm :ınahlcemei temyiz heyeti 
umumiye.since nakz oluııcluğu anla 

şılmasına ve sulh mahkemesince 
temyizin bozma kararına müsteni
den verilen ıvazifesfzlik kararile 
evvelce mahkemece müttehaz va

~ifcsizlik kararı arasın~ ·ı selbi ih
tilat tehaddüs etmiş olmasına ve 
temyiz heyeti umumiye karan sulh 

mahkemesinee israren jttihaz olu
nan kararın refüıi mucip olup mah 

kemenin evvelki vazif esizlik kara
rmın refini intar, C'tmiyeceğme bl-

Jıaen iki mahkeme ara mda tahad

düs eden selbj ihtilaf tayini me.r

d süretiyle müttchaz va.zife:sizlik 

kararı kaldınJmadıkça devamı 

muhakemeye imkanı kanuni bu-

lunmadığına ve bu davanın sulh 
mahkemesinde bakıldığı sırada e\·. 

rakın r.anma ı üzerine do yasının 
yenilenmesi için nılh mahkemesine 

müracaat edilmiş olması itibariyle 
temyiz heyeti umumiyesi kararının 

celbi ve mahkemenin evvelki vnzi. 

fcsizlik kararının yenileme kanu· 
nu hükümlerine göre yenilenmesi 
suretile ye}lilemeye mütcallık mu
amelenin ikmali için dosyanın Sul
tana}ımet 3 üncü sulh hukuk mah-

kemesine gönderilmesine 2-7-937 
tarihinde temyizi kabil olmak üze-

re karar verilmiş ve mUddeialeyh
lerden Astirıanın ikametgahının 

meçhul olması baaebile ışbu kara-

rın kendisine H. U. "M. kanununun 
141 inci maddesile müteakip nıad. 
delerine tevfikan ilanen tehliği ve 
itan için bir a~ müddet tayini ten

sip .kalınmış ve ilamın bir n.üshasl 

da mahkeme divanhanesine asıl -
mış olduğundan müddeialeyh Asti-

nanın müddeti içinde kanuııj yol -
lara tevessül eylemediği takdirdt. 
illmın '.katileseceii bildirilir. 
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Sayfa: 1 

Paranızı Bankaya Yatırmak İçin En Büyük Kolaylığı, Size 
A o o 

MALUL CEMAL GiŞESi Temin Etmektedir. 

YENi SABAH 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra 1 

4 TEŞRiNiSANi 1938 

-----

1 -• Emniyet Sandığı ilanları -fı Bankaıının karşısıııdaki gişeden bir bilet alıp ayın 11 ind" Çl· 

kac"k ikı amiyeııizi, iki .aniye sonra, Bankanın kanlarına yerle~tirini 

İstanbul İş Bankası karşısında 15 No. lu 

MALUL CEMAL PiYANGO GİŞESi JI Da~ı~ş~n.~~~a!.~lin 
Taksitli emlak satışı 

::ı em ti 

Beylerbeyinde, Havuzba~ıııda es

ki 12, 12, 12 yeni 12, 40, 50, 
51 No. lı. 

Cin ı i 
MuhamntPn 

kıyıneti 

Dört dönümlük maalıahce 256 

eseri elıniyenin taıııamv 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Nevi Miktarı Muhammen Bedeli Muvakkat Ekıiltmenin 

Beheri Tutarı teminat 
Lira K. LirA K. Lira K. tekli .aati 

İstanbul Baş-

müdürlüğü bi-
na.sının tamiri 
işi 11811.65 89 03 Pazarlık ı4 
Etil eter 300 kilo 1. 14 342.- 27 65 A. Eksilt. 14.3() 
Eczayı tıbbiye 46 kalem 936.19 70 21 

" 
15 

Çember rap- 3000 kilo - 31 930.- 69 75 " 
15.30 

tiyesi. 
İmla makine~i 2 adet 800.- 1600.- 120.-

" 
16 

, .. 

I - İdaremizin htanbul başmüdürlüğü binasının kaldırım tami
ri işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) kilo Etil 
Ete;-, cim ve miktarı Ji,.tesinde yazılı 46 kalem eczayı tıb
biye numunesine uygun olmak şartile satın athnacak 3000 

kilo çanber raptiyesi ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit 
hesabına şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 adet imla 
makınesi yukarda hizalarında yav;ılı usullerle ayrı ayrı ek-

~ 8iltn1eye konmu~tur. 

il - Keşi( ve muhammen bedelleri!e muvakkat teminatları hi

zalarında gösterilmiştir. 

IH - Ek;iltme 9 - XI - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat 
Şll'>e .ıııieki Alım komisyonunda yapılacaktır. . 

IV - Keşik ş<ırtname ve listeler parasız olarak her gün sözü 
geçen şubeden alınabileceği gibi çenber raptiye nümunesi 
de görülebilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin ~lilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı g~cen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (7739) 

Cinai Miktarı Muhamnen 
Beheri 

Lira Kr. 

bedeli 
Tutarı 

Li. Kr. 

Muvakkat Ekıiltme 

Fıçı tahta.~ı 

"küçük boy,, 
Fıçı yan, dip 
kapak tahta•ı 
0 bUyük bo.r,, 

teminatı Saati 
Li. Kr. 

5500 adet 36.600 M3 45. - 1647. - 123.52 15,40 

500 
" 13.457 50 M3 ıoo. - 1345. - l00.87 15,50 

Fıçı tnllta~ı 750 ,, 9.360 M3 100. - 936. • 70.20 16 
1 - Şartnamelerine ekli listelerde ebat ve miktarı yazılı ve yu

ka!·ıdn üç grupta gösterilen fıçı ta.htası ayrı ayrı açık eksilte usuliyle 
ıatı ı alınac.ıktıı·. 

Tl ~fulıamınen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
göstc·ilmi~tir. 

llT Ebiltme 7 - xı - 9~8 tarihine rastlıyan pazartesi günü hiza-
larınd t ;·azılı saatlerde Kabataşta levazım mübayaat şubesindeki a
lım komi.yonJnda yapılacaktır. 

TV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden ahn:ıhilir. 

V htekliler.ıı ebiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz-
de 7,5 gtivenme p'lralariyle birlikte yukarıda adı geçen komi<yoııa 

gelmeleri ilan olunur. (7794) 

* Cin~i Miktarı Muhammen >edeli Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Teminatı Şekli Saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 
-~ 

EIPk. k mo- 22 adet 70.- 1540.- 115.50 Açık eksilt. 14 
Wrü. 
Elektrik mo- 6 adet 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 
türü . 

I - İdaremizin 1zmir Tütün Fabrikası sigara makineleri için (22) 
adet eleı. rik ıııolörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 

Cibali Tütün f'abrika<ı için beş adet redüksiyonlu elektrik motörü 
ııartııameleri mucıbince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

II-~luhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmi~tir. 

IH - Eksiltme 9 - XII - 938 tarihine rastlıyan cuma günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alını komisyanunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve azamt 

itina ile yapıldığı ve rekabet ka
bul etmez bir fiyatla satıldığı için 
yurdda ecnebi mamılllitıııııı haki· 
miyetini ortadan kaldırmıştır. Ka
.ı:andığı bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulunmadığından da müte
madiyen taze izhar olunarak piya
saya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade diş
lerinizi temizlemek, korumak •·e 
güzelleştirmekle kalmaz;;ınız, ver 
diğini zpara da kendi cebinizde 
kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam 
yemekten sonra 

• 

her 

Nafıa Vekaletinden : 
9 - 12 - 938 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi- ' 

nasında malzeme müdürlüğü odas!nda toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 7530 lira muham

men bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usu

li ile eksiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulunabilir
ler) muvakkat teminatı 564,75 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti mal

zeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif 

mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalar

la birlikte aynı gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(7819) 

... 
SAHiBiNiN SE5i 1 

Ticarethanesi 

Kelvinator - Markoni 

SPARTON - BiZERBA Daireleri 
302 İstiklal Caddesi - Beyoğlu 
Bir 

A 

guna yanlışlığa mahal verilmemek 

Ha•köyde Sütlü~e mahallesinde Bir ar,anın tamarn 
Demirciohannes sokağında eski 

6, 4 yeni 41, 43 No. lı 

Erenköyünde, Sahrayicedit ma

hallesinde eski Kayışdağı yeııi 

Üsküdar caddesinde eski 15, 15 

mü. yeni 158, 158 No. lı 

Çengelköyünde Havuzbaşında es

ki 195, 21, 21/1 yeni 81 No. lı 

Bıı OtlÇtın.. n:att~ .......,Jffz .,na:: 

rnaabağ ahşap bir kö~kiin 

tamamı .mesahai sathiyesi 

7352 metre murabbaıdır.) 

Dört katta on iki odalı 

bahçeli ahşap bir evin ta-
mamı (mesahai sathiyesi 
6894 metre murabbaıdır.) 

100 

1000 

1201) 

Kartal l'llallepe~inde Zaferoğlıı İki katta dört odalı ahşap 500 
sokağıııda eski 409 yeni 40 No. lı. bir evin tamamı. 

1 - Arttırma 18 - 11 - 938 tarihine düşen cuma günü saqt 5 de 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacak 
tır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nis· 

betinde pey akçesi yatırmak liizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se

nede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar ga:,"Timenk!ıl Sandığa birinci de-
ı·ecede ipotek!; kalır. (7954) 

EMEK 
Sandal ya Fabrikası 

Yegane Türk müessesesidir. İhtiyaçla· 
rtnızdan Sandalya, Koltuk, Portmanto, 
portatif ve sinema sandalyalarını top 

tan ve perakende olarak ehven fiatla buradan 

tedarik edebilirsiniz. 

ADRES : İıtanbul Rıza paşa yokuşe Uzunçırşıbaşı HaTancı 
sokan N. 37 

'Kızılay Cemiyetinden: 
50,000 metre sargılık 

Amerikan bezi sabn alınacaktır 
Taliplerin nümuneyi görmek ve te1flif mektuplarını ,vermek 
üzere 5 - 11 - 938 cumartesi akşamına kadar Kızılay Istanbul 

deposu direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Mübalagah "Makiyaj,, kalmadı 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET 
İNCE BiR PUDRA, TABU BİR 
GÜZELLİK VERİR. 1 

Paı·isin şık ve kibar kadınları, 

yeni bir moda meydana atmışlar

dır. Onlar, bübün giln zarfında hiç 
, parlaklık izi vermeksizin ~eftali 

çiçeği bir ten temin eden yeni bir 
için memurlarımıza sarı yerine yeşil renkte 

hüviyet varakaları vermiş olduğumuzu saygı 

değer müşterilerimize bildirir. 

· pudra keşfetmişlerdir. 

Memurlarımız her talebde hüviyet varaka

larını ibraz edeceklerdiı. 

Mü "!rlük --·· 

İki gence ihtiyaç 
var 

v _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve 1 
kataloğlarıııı eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar ı• b J B } d• • ı•ı" ı 
Umum .Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifle- StaO U e e ıyeSI an arı 
rinin kabulünü mutazammın vesika almaları Iiizımdır. '••••••••••••••••••-•••••••• 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 1 

% 7.5 ıı-üvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel-

Bu da, yeni ve hususi bir usul 
ile en ince bir pudrayı ipekli elek
ten üç rlefa geçirilmiş ve hakika
ten krem köpüğü ile karıştırılmış 
pudradır. Fı·ansız kimyagerleri ta-

Dizgi makinesinde çalıştı

rılmak üzere eski harfleri iyi 
bilen iki gence ihtiyaç vardır. 

İstiyenler her giiıı İstanbul 
Vilayeti karşısında Koşkun 

Basıınevine müracaat edebilir. meleri ilan olunur. (7856) 

* 
l - Şartname Ye prujesi mucibince Adanada yaptırılacak Tuz 

ambarı vr: Ba,;müdürlük apartmanı inşaatı 20 - X - 938 tarihinde iha
le edilemedifriııden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Ke~if bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 
1718.79 liradır. 

III - Eksiltme 11 - XI - 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 
de Kabata~ta Le\'azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartııııme ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhi
ıtariar Umum Müdüriuğü ve Levazım l\Iiibayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

• 
V - Eksi!ımeye i'tirak etmekistiyenJerin fenni evrak ve vesaikini 

ihale güııünc1en 3 gün tvvelıne kadar İnhisarlar Umum 11Hidürlli2'i1 

Muhammen bedeli ilk teminat 

Mezarlıklar Müdürlüğüne bır tane 2300 1 
172.50 1 

servis otomobili 
Nafıa Müdürlüğüne bir tane kam- 2300 172.50 
yon. 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı otomobil ve J<amyon ayrı ay-: 
rı açık eksiltmeya konulmuştur. Şartnameleri levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 21 • 11. ~38 pa
zartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (8114) 

İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan. olunur, (7904), 

rafından uzun araştırmı>lar neti- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cesinde elde ettikleri bu en son u- • BASKIDA REKOR • 
sul Tokalon müessesesi tarafından : i 
imtiyazı alınrnL5tır. 'fokalon pud- Özlü Sözler i 
rası, parlak bir buruna ve yaiflı : 
manzaralı bir cilde nihayet vere- ( Davuldan I.lhamlar ) .= 

cek ve size nefis ve 8 saat zarfın- Dördüncü tab'ı çıkıyor ~ 
da '"Mat" bir ten temin edecektir. YAZAN: Agah İzzet Yazgaç i 
"Fini Mat,, Tok:ılon pudrasını kul- • 
)andığınızda ne rüzgar, ne yağmur • İkbal Kitapevi j 
ne de ter, cildinizi11 güzelliğini ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bozmaz. Sehhar gilzelliğinizi artı
ran bir tazelik ve bir cazibe verir. 
8 cazip ve yeni rengi olan Tokalon 
pudrasını isteyiniz ve kullanınız. 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlıl 
Neşriyat müdürü: Macit ÇET•N 

Basıldı2i yer : Matbaai Ebüzzh'' 


