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KURUŞ 

Macar Askerleri 
Çek Topraklarına 
Bugün Girece~ 

İşgal Ayın 11 inde Bitecek 
Çekosıovakyamn Ciano Viyanadan 
Tasfiyesi Romaya Döndii 

Sulh muahedenamelermin •ı

kı surette yaratlıiı Çekoslovakya 
hiikumeti vakayiin mantığma mu
lla•emet edcmiyerek niha1et ct.
Hclı ve aon tasfiye ......awdesi de 
\'iyanada yapıldı. Çekoafovakya 
blhrninlere göre, bir milyon nüfuaul 
havi toprakları Macaristana ter -
kederek Macarlarla olan hesabını 
da görüyor ve artık milli hudut
ları içinde mütecanis Çek kütlesi
le kendi bafına yafamak mevkiin
de kalıyor .. 

Öyle görtiııüyor ki, her millet 
le devlet için muka<lrler ohın akı
bet budur. Eskiden olduğu gibi 
koca koca vilayet ve ülkelerin bir 
e\'lenme vakasında cihaz menfaati 
ile bit- efendiden diğer l!fcndiye 

Hitler Yeni Bir Nutuk Söyliyerek 
Son Siyasi Vaziyeti İzah Edecek 

-
Budapefte, 4 (Hwuei) -Viyanada verilen karar muci~ce t~I 

kül eden Çek ve Macar mütehassıslarından mürekkep bır lc1>mıayon 

Bratislavada çal1tmakta devam etmektedir. 
Verilen karara &öre Macar kıtaatı cumarte.i sünü Maiarovar ti-

malinde iki noktadan kurulacak olan köprülerden Tunayı geçerek 
bu mmtakayı İfgale baflıyacaklardır. Çek ordusunun tahliyeai ilk ta
yin edilen müddette nihayet bulamılacaiı için bu milddet 11 tetrini.a
niye kadar temdit edilmiftir. 

Bükreş, 4 (Hususi) - Yeni çi
zilen Çek hududu Rumanya ile 
doğrudan doğruya muvasalasını 

müemmen bulundurmakta ve an -
cak Karpatlaraltı .Ukranyasından 

vukuu melhuz herhangi bir hadi
seye karşı mildebbil' ve müteyak
kız davranılması icap etmektedir. 
Şu kadar var ki; bu yeni hudut -

. (Sonu 3 üncli aayfada) 

reçrnesi ugu)ü bir daha avdet c~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tnenıek üzere dünyadan kalkmış- ç• ı•ı M k tte 
tır. Milli varlık!armı idrak etmiş, JD ) er U a veme 
c'\.vrupa medeniyeti ailesi içıne> ka-

?ıfnıı~ memleketlea· aleyhinde fft- Devam Edı·yorlar ' lldı1.t siyaReti de nihayete ermI' 

MÜ HIM BiR ZiYARET 
::::::::::::::::::::::::::11:1111::1:1:111111::c:::::ıa::ı1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::88:::::: 

YUGOSLAVYA KRAL NAİBİ 
PRENS POL RUMANY ADA 

Kral Karol 
____ ............................. ~,..=.~~~~· 

Mısır Müdafaa 
işlerini 
Takviye ediyor 

Kahire, 4 (A.A.) - Öğrenildi
ğine göre harbiye nazırı Hasan 
Sabri paşa, yüksek müdafaa mec
lisine bir müdafaa programı tev
di etmiştir. Bu programda beş se
ne içinde altı milyon İngiliz lira
sı sarfedilmesi derpiş olunmakta-
dır. 

Meclisin tasvibine iktiran etmiş 
olduğu söylenen bu pliin. tedafüi 
bir deniz kuvveti ihdasını, uhill~ 

[ sonu 3 üncüde ] 

İki Devlet Reisi 
Arasında Siyasi 
Temaslar olacak 
Bu ziyaret Polonyada ' 

büyük bir alaka ile 
· takip ediliyor 
Bükreş, 4 (A.A.) - Yugoslav• 

ya Kral naibi Prens Pol saat 18 de 

b~raya gelmiş ve istasyonda kra~ 
Karol ile veliaht Michail ve hü· 

kOmet azasa tarafından karşılan-, 
mıştır. 

Yugoslavya naibi Prens Polür. 
Romaya seyahati hakkında henü2 

(Sonu 3 üncü aayfada) 
c=ı -7 T 

"Yeni Sabah' ın 

Prens Pol 

Kış Programı 
........................................................................... 0 

Enver Paşanı .. _ 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Artık Sırlar Çözülebilir 
Ve Tarihin Bu Gizli 
Noktası Aydınlatılabili. .... &d4olunabilir. Lehistan bir aralık 

PayJaşılınıştı. Fakat Lehistan or -

~~:u:~Wrt~~1i~~·:t~::ba~~ın;:~~: Madam Çan-Kay -Şek Elçi Olarak Trabzonda Feci Bir 
4adıtar. İçlerinde milliyet hissi s· Ç" ı· K d p . G.. d d. 
le Vahdet ideali rle yaşadı. Bu ideali }f 10 ) a JnJ 8fJSe on er ) 

Çünkü aradan tam 20 yıl geçti. 3 Te~rinieani 1918 Enver 
Paıanıo l•tanbuldan meçhul maceralara atılmak üzera hare
ket ettiti gündür. Büyük harbin bu meıhur tipinin Rusya 
Ye Türkü•tanda geçirdiği maceraları onun ıahad~ti sırasın
da yanında bulunan bir Türk zabiti anlatıyor. t.acH etmek istiren Leh vatanperver

leri milli emeİlerini hayatlarile ö
dediler, biı· netice elde edemedi
ler. Fakat sonra, ahval ve vakayi 
1llüsait olunca, Lehistan tekrar is
tiklaline kavuştu. Uzun asırlardan 
berj derbeder ve adeta serseri bir 
halde dünyayı dolaşan Yahudi 
kavnıi bile kendisine bir vatan a
l'lYor, istikliil arıyor. Günün birin
de bu emele kavuşmaması ihtima
li Yoktur. 

Beşeriyetin bugün erişmiş ol
duğu siyasi, fikri ve ahlaki safha
h nazar.an, ba!'ka türlü olmasını 
ıihinler almıyo;. Bugilnkü dünya
llın büyük siyasi ihtilafları halle
dilirken bu hakikati gözden kaçır
ltıanıak icap eder. Ne kadar mü
:ıaneat edilse, netice yine millt 
akların ve istiklillerin tanınma- ..,.. 
~na ntüncer olacağı muhakkak- • - ~ f 

r. Binaenaleyh, akıllı, uzağı gren 1 -

:e~ıet adamları için yegane ma liankov cabheıllnde hilcuma kalkan hlr Japon m .. frezesı 
'huı hattı hareket beşeriyetin bu Honkong, 4 (A.A.) - Çin a-ı 1 .tiyacına boyun egy erek onu gü-
?'iil jansı bildiriyor: 
h tüsüzce temine çalışmaktan i- Şanghayda çıkan İngiliz gaze-

&tet olmalıdır. 
Çekoslovakva meselesi müna- tesi yabancı askeri müşahitlerin 

&eb • son hadiseler hakkındaki miltale-
h etile Avam Kamarasında mu-
&liflerin ileriye sürdükleri itiraz- alarmı neşrediyor . Bu mUşahit-

• •• 

lere a-öre, Yuhan bölgesinin tah -
livesi Çinliler için bir hezimet ol -
mak şöyle dursun, bilakis bariz bir 

askeri muvaffakiyet teşkil etmek
tedir. Çinlilerin altı ay düşman ate 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

~•t• Başvekil Chamberlain'in mu
h abeıesi İngiliz de\·lct amirinin 
~Yalat peşinde koşmadığına, za
h ti ve tabii vakayii açıkça ka
teUlden çekinmediğine bir delil 

Ilkokul Oğretmenleri 
şkil eder. Az Maaş Alıyorlar 

3el Ç.ekoslovakyanın tasfiyesi me-
b es ınde M illetl erarası münase- •• 

e~!ıerde en ziyade alakayı da\·et Bu Fedakar Og., retmenleri Süratle 
ti . n nokta Çekoslovakya kuvve-

c:•n or.t:ıdan kalkması ve _evve!- T erf ihini Temin Etmek Lazımdır 
•ıl<1Alrnanyaya .karşı mukabı l hır 
d et olarak istimal edilecek bu 

C\'letin . d' 
~er . ısım ı Almanyanın kuv-
... ını arttıracak bir vazivete geç-
~e~d ' • 
Yah ır. Neticenin buna vardığı 

ut varacağı ikar kabul etmez 
(Sonu 3 i~cü sayfada) 
HU..yin Cahid YALÇIN 

yıkile yapabilmelerini temin için tür h:ıyatında aldıkları vazifeyi la
yıkile yapabilmeleriin teınin için kendilerine, daha rahat bir ya,ayıt 
imkanını nrmek, birinci planda elzem olan bir hakikat olduğu halde, 
maalesef bu nokta çok ihmal edilmektedir. 

İlk mektep hocaları, memleket) !arından, bunların her noktada 
gençliğine, memleket kültürüne! çocuklara nümunei imtisal olmala .. 
ilk veçheyi veren kimseler olduk- (Sonu 3 üncü aayfada) 1 

Otobüs Kazası 
Trab7.on, 4 (A.A.) - Dün bir 

otobüs faciası olmuştur. 22 yolcu 
ile Trabzondan Erzuruma hareket 
eden Erzincanlı Selimin idare et
tiği otobüs Maçkamn Mekfila yo
kuşunda şoförün direksiyonu baş
ka ı:ıoföre terketmesinden ve yolun 

• 1 

bozukluğundan sağa sola rampa -
lar yaptıktan sonra seksen metre • 
derinliğinde bir uçuruma yuvarlan 
mıştır. Araba parçalanmış, yolcu - ı 
lardan dördü ölmüş, onu a~ır, se-• 
kizi hafif yaralanmıştır. Yaralı - , 
Jar şehrimize getirilmiş memleket 

BAŞTAN BAŞA TARiH VE HEYECAN 
DOLU FEVKALADE BiR TEFRiKA 

• 
enız Ortasında 

•• 
Olümü Yenen Adamlar 

ve askeri hastahanelerde tedavi ,_ 
altına alınmıştır. Şoför yaralılar a-1 
rasındadır. 

Hayatta Bulunan Meşhur Deniz 
Kurtlarının Harikulade Maceralar, 

Son seneler zarfında bu kadar heye
canlı ve bu kadar fevkalade bir ropörtaj 

serisi yapılmamıştır. 

··········································! HER SABAH 1 

Tuhaf Tesadüfler 
Hayatta tuhaf tesadüfler çoktur. 

Lôkfo öyleleri ·var ki insanı derin 
de1·in düşilndüı·iiyor. Beş on gün ctı
ı•el Alman tl'ruısatlant ıklcrin.den. 

"Döyçl<ınd,, da yaııgın çıkı•ıış, gemij 
ve yolcuları giiç bela kurtanlmı~- 1 
lardı. Dün de ga.?etele-r, N ıwyorktu n ı 
Aıırupaya gelme!: üzere ~11ola çıkıııış ı 
olan "Vcnkııver,, va/)u1 1tı11lıt biı· iıı-

f ilô.k olara.k ateş ç1ktı{iı ııı 1ırt .:ıynr-; 

~~L 1 

Bundan lıiı- miidclct. evı·el f'l'an- ' 

sız gemilerinde lıbyle seri halinde 
yangın çık111ordu. O kada>· ki F1·nn
sızlar /oışkulannı ı!;llat· 1·c l>iribirin in 

peşi sıra dö1·t '" ş gemilc1·iııi ?J11kıp , 
kül eden yanguılorın lıfr sü il:as t e
seri olup olmaclujını tahkike baş
lamışlardı. 

D enizde frn,ı .<ıatlrrntik ua ıı.rJ• nı 

adeta ''aülnıc knnı *"uııa , f!Clir başı-

1w,. ı•eya h11t "Uıımln bana ise yrıl'! n' 

da, samı,. ka lıilinılmı sırıı ile heı· bcıh

riymıin başına lwnan bfr f <'M ~·d kıı 

şıı lıaliıı e geldi. 
lnsam n /ı ı ı kadar scbrıllı rt•srırliif 

scı·isinc l csadıif d cmriic di' i ı·ıınnı· 
yor 

A. C. 

Bu Merakla yazılarda ölüm1e cenkleşen ve onu mağllp eden 
adamların sergüzeştlerini kendi ağızlanndan dinliyeceksiniz ! 

Katil Aranıyor 
BU CİNAYETİ 
KİM İŞLEDİ? 
İlk tefrikasından itibaren sizi merak ve heyecanla 

sürükliyec..:k bir zahıh roman•. Bu roman, esrarlı macera ro
manları arasında yapılan bir m:lsabakada birinciliği kazanmıştır. 

-
MUT AREKE SENELERİNDE 

• 

BiR SUBAYIN HATIRATI 
Mütareke seneler i lıakkında şimdiye kadar bir çok eserler 
yazıldı. F:ı kat bu dedrde İstanbulda yapılan askeri teşkilH 
hakkında t ek k e lime inli§ar etmedi. 

. \ <" şrotmegc başlıyacağ-ımız bu tefrikada o zaman istan
bulda ecnebi ask erler tarafından Rdeta muha:-.ara edilm.İf 
hir vuiy~tle bulunan 189 uncu ala} ın hı.yatırı ve Anado
luya yardım etmek için 1stanbulda yapılan teşkilatın faali
yeot!ni l:ul:ıca lt sınız. Bıı ~••m baş heyecan dolu olırn bu tefri
kanın. bilha ~ aa Z'll :tlerİmİzİ yakinen alakadar edecektir. 

• 
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ABDÜLHAMIDIN 

C 1 N C 1 H O C A_S_l
1 

Göçmen nakliyatıl,..0-k -1-~ YAZAN: SÜLEYMAN TEVFİK • uyucu arımız Garip bir evlenme 
-·-

Ne Pişireyim? 
CUMARTESi 

w •• v..rrr"" 
İftariye 

-14-. 
Bulgaristandan bu yıl göçmen 

Onun tstanbulı. .ralmekten asıl 
mak8adı Abdülhamit nezdinde bü 
yük bir makam kazanmak, padi-

mah.susada uydurularak yapıldı -
ğına atfedenler oldu, hatta bunu 
bazı ecnebi gazeteleri de yazdı -

İki kafile daha gelıyor Oı'yor k'ı •, 
olarak memleketimize geienlerin -·~----ı ı 

Kendi imzası yerine 
Ablas1ni'l imzasını atmış 

Dün altıncı hukuk mahkeme
sinde enteresan bir boşanma dava
sına 'bakılmıştır. 

Şiş kebabı 
Domates plakisi 
Plav 
Üzüm yekunu 4500 - 5000 i bulmaktadır. Radyo programı gön-

İskan umum müdürlüğü kışın d d•l d d ! 
lar. 

şahı eline alarak onu ic'_~re .. e.tmek 
suretile bir takı!Il siyagı duşu'!ce-

lerini tatbik edebilmekti, ~ünkü 
Şark memleketlerinde emellerini 

tatmin için en müsait Türkiye~·i 
bulmustu. Halbuki buraya gelır 

gelme~ kendis:ne en büyük mua
rız ve mani Ebulhudayı karşısın
da bulmuş, onu düşürmedikçe sa
rayda padişaha söz geçirecek de
recede mühim bir mevki işgaline 
imkan olmadığını anladığı için a
leyhinde atıp tutmağa, açıktan a

çığa yalancı, hilekar, desiseci'. 
devlet ve millet haini, asıl ve neslı 
alçak, dilencilikten gelme biri ol
duğunu söylemeğe başlamN, hat
ta ona soyadı olan Seyyadi yerine 
Şehhadi (dilenci) dermiş. 

Halepte, küçük bir memuriyet 
almak üzere 1292 senesinde İstaıı 
bula gelmiş olan Ebulhuda efen
dinin en parlak devri, bundan tam 
yirmi sene sonra 1313 sene•iydi. 
Osmanlı saltanatının en yüksek 
ilmi rütbesi olan Rumeli kaza•ker 

liğine yükseldi. En büyük nişanla 
rı almı~. kardeş' Abdürrazzak e· 
fendiyi de kaze•ker yaptırmış, oğ
lu Ha,.;an beyi gençliğine rağmen 

sarayı hümayun kitabeti •aniliği

ne tayin ettirmişti. Bütün adam
larını, d:ılkavuklanm, mensııpları

nı birer azalığa, birer vazifeye ge
çirmişti. Hatta ecnebi sefirleri bi
le ona müracaat ederlerdi. O se
ne Tsalyadaki ordunun bütün Tsal 
yayı işgal ile Termopil geçidini ge 

çerek a ıl Yunanistana gireceği sı-

gelme8i münasebetile bu işlere son 
vermeği düsünmekte idi. Halbuki 
havaların U:üsait gitmesi dolayısi
le yeniden göçmen nakline karar 
verilmiş ve nakliyata başlanmıştır. 
tlk partiyi teşkil eden c1;;00) ki-. 
•ilik kafile bugün Vatan vapurile 
Tuzlaya gitmek üzere Boğazı geç
miş dün kafileyi getirecek olan 
Nazım vapuru da bugün beklen -
mektedir. Tuzla göçmen •evk a -
mirliğinde göçmenlerin ia•elerini 
temin etmek üzere Kızılay azami 
faaliyetle çalışmaktadır. Hundan 
sonra havalar müsait gittijıi tak
dirde bir~aç s~ferin da_ha :> apıla-, 
cağı tahmın edılmektedır. I 

VVVVOA 

rada yapılan mütarekenin, rum DENIZBANK 
patriği tarafıııc:;an Ebulhudaya Avrupaya göndereceği talebe-
müracaat ve rica edilmesi üzerine nin imtihanları a başlıyor 
Abdülhamidin razı edildiğini söy- Denizbank idaresinin ortaıııek-
liyenler de vardır. tep mezunları arasında açtığı Av-

erme ı er e on an . 
Devamlı okuyucularınızdan 

'Şahin Giray,, imzasiyle aldı
f,ğımız bir mektupta deniliyor 
ki: 

"Birkaç gündenberi gazete
nizde radyo programı çıkarıl

mıyor. Günlük neşriyat arasın
da radyoya mühim bir yer ve
rilmesi icap ederken bunu ih
mal eylemeniz cidden büyük 
bir noksanlık yapıyor. Bunun 
herhalde ve muntazaman ko-
nulması okuyucularınızı mem
nun edecektir. Saygılar.,, 

Yeni Sabah: Bu mektuptan 
başka daha birçok okuyucula
rımız da telefonla bu husus 
hakkında ikazda bulundular .. 
Kendilerine hak vermekle be
raber ne yapalım ki işte bugün 
de radyo programını koy amı
yoruz. Neden diye mi soruyor
sunuz? .. Radyo idare"i gazete
mize programını göndermiyor 
da ondan? ... 

Cemalettin;n bu sözleri, tabii 
günil gününe E!ıulhudaya erişti -
riliyormuş, çünkü en emin adam
larından üç dört kişiyi, guya ken
dine darılmış gibi görünmek su

retile Cemaletti>ıe infüap ettirmiş 
ve gece gündüz onun beral>erinde 

ve hizmetinde ·bulunmağa memur 
edildiği gibi bütün hafiyelerini de 
ona karşı seferber etmiş. 

Ben buna inanmıyorum. Çünkü rupa imtihanlarına bu ayın doku
müt:ıreke hak'nnda alclıgım çok zunda başlanacaktır. İınt.ıhaıılar 
doğru haber başım türlü idi. bankanın Haliçteki yeni atelyesin- l Kısa Haberler 1 

1313 (1897) senesi Tsalya mu- de olacaktır. :,I ____________ _ 

~:~e~=~~~n g~:~ı;e~~nm:oh:u~:i :ı:~ """'ı.A./'n:.A,/'"'".!..,.'1..,.!v~v~v",",l"m""ı""r~"""'?t";","1,...,..,,...,..,.,, 1 yor *-P~:~eı~:~~ b~~~~r:!~~ Bunlar her P,'Ün Cemalettinin 
sözlerini, işlerini, nerelere gidip 
geldiğini, kimlerle görüştüğünü 

Ebulhudaya yetiştfriyorlar, o da 
fena halde kızıp küplere biniyor
muş. Sırasını getirerek ikide bir 
de onun bir ihtilalci, bir anar·ist, 
bir padişahlık tlüşmanı olduğunu, 

rak Q,manlı o•·du•iyle beraber i- ~~ii'ii•iH- şehrimize gelen hükümetinıizin 
dim. Bütün harekatı harbiye göz Prag sefiri Yakııp Kadri Kırao< -
!erimin önünde cereyan etti Dö- İki ay hapis ya lacak maııoğlıı bu akşam Çekoslnrnkya-
meke kalesinin zaptından sonra or Arap camiinde Yaşuvanın evi- ya mı.iteveccihen şehrimizden ayrı 
du Termopil boğazına doğru iler- ne Süleyman isminde bir hırsız gir- !araktır. 
ledi. Ancak İran şahı me~hur miş ve çamaşır çalarken suç üstü * Gümrükler ba,müdürü gel-

burada hükumet aleyhinde, meşru
ti idare lehinde propaganda yapıp 
bir taktm safdil gençleri baştan 

çı kardığını ve binaenaleyh mem -
lekette vücudu muzır olduii-u için 
hudut harici edilmesi icap edece-

Dara ile büyük İskenderin Ünlü yakalanmıştır. di - Birkaç gün evvel mezııııen 
savaşlarının yapıldığı bu sarp ge- Süleyman dün asliye dördüncıi Aııkaraya gitmiş olan t•tanbul 
çidi düşman fevkalade tahkim elti cezada 2 ay hapse mahkum olmuş, gümrükler ba~müdürü Mustafa 
ğiııdeıı kolay kolay geçilemiyecek- tur. Nuri dün sabahki ekspreslP şehri-
ti. İzinsiz resmini teşhir etmi~ler mize dönmüştür. 

T"alya Osmanlı ordusu erkanı Geçen seneki Galatasaray yer- * Karabük fabrikaları in,aat 
harbiye ikinci r2 isi bulunan Sey- li mallar sergisinde sigara içer bir Batmühendisi geliyor - Karabük ğini söylüyormu~. 

Cemalettin de padi~ahla gö -
rü•tüğü zaman!:ırda Ebulhuda a
le~hinde bulunmaktan, saray hari
ci~de söylediği sözleri Abdülha
mide de •öylemckten geri kaimı-

· tt k 1 ı b" resmı"nı'n fabrı·kalarını yapmakta olan İııgi-fııllah paşa vaktivle Tsalyada Os- vazıye e çı arım ş ır 
kendisinden habersiz tes,hiı edil- !iz sirketinin ba",mühendıslerinden manh. sehbenderi bulunduğ.ı sıra- . 

· l · dig-i iddiasi.vle üçüncü hukuk mah Hopkinson dün Londradan şehri-da avcılık bahanesiyle bu yer erı 
n dağları ba~ta, başa dola~ıp ka- kemesine müracaat eden Bayan mize gelmiştir. :\Iumaileyh bir -

'fel"hanın dava'ına du··n devam o kaç gu"ne kadar Karabüke gı'de-rış karış incelemiş, ve boğazdan " ı ' -
}u U tur cektir. ba~kıu dağlardan, ufak bir tamir nm ~ . 

)pormuş. 

Hünkar da bu iki 'büyük raki
bin birbiri hakkında söyledikleri 
sözlerden, her ikisinin ahvali umu
miye ve hususiyelerine vakıf ol

mak suretile istifade etmek isti -
yor. Cemalettinin sözlerini Ebu! -
hudaya ve Ebulhudanın dedikleri
ni de Cemalettine sö~·liiyonnuş. 

ile orduyu geçirebilecek yollar bu- :\fuhakeme, Bayan MeJ;hanın * t, dairesi reisi Ankaraya 
Jııııduğunu görmüş imiş. iWüşari- iddiasının mururu zamana tabi ol- gidiyor - Trakya ve Ege mıııtaka 

dııg-u volunda karar vermis ve di- sıncla tetkiklerini bitirip m~mle -ıılileyhin bunu hl\ber vermesi üze- , , 
rine ordu istihkam taburları 0 pa- ğer yandan tahkikatın tekemmülü ketimize dönmüş olan iş dairesi re

·ç· do0 va ı sorg ha·kı"mlı'g• ·ıne gön i. i Enis Behiç yarın Anka raya gi-tikaları yol haline koymağa teşeh- ı ın °' Y u decektir. 
bii• eyl~diklerinden düşman Os- dermiştir. 

Mahkemeyi tahkir eden kadın * Diyunu umumiye komiseri manlı ordusunun asıl Yunanistana tevkif editdi Ankaradan döndü_ Bir ay<lanbe-
girmeiÜne mani olamıyacağını an- ri mezunen memleketimizde buln-

ord La d Dün asliye birinci cezada bir lanıı,tı. u r.ıyıa ovasın a nan Faris Düyunu umum!ye hüku-Abdülhamit, Fran<ızlarır. cli
l'iser pour regner (İcrayı hükumet 
etmek için aral:ınnı a ·ır) ·iizünü j 
mevkii tatbik ve icraya koyarak 
birinin ~özünü ötekine ve onun sö
zünü de berikine yetistirmek ade
tindeydi. 

ll l b kl . d B' hadise olmuştur. 
yo arın açı masını e ıyor ll. ır metimiz komi3eri Ali Rız:ı dün An-

k - k b 1ı Münevver isminde bulunan 60 
gtin salıahleyin mez ur a~a a c karadan şehrimize gelmi~tir. Mu-1 el . · · ·ı v .1 yaşlarında bir kadın aleyhinde 
e ıye reısı ı e ı unan oruu,ıı er- maileyhin bugünlerde Pari•e dön-
• b" · ı 1ı· t o gizli görülen bir hakaret davası kanı h:ır ıyesın< en ır za ~man- me"i muhtemeldir. 

lı ordu 3unun pişmr kuvveti kuman esnasında müşteki, Münevverde 
danı ferik Hayri paşanın nndiııe gizli hastalık bulunduğunu iddia 
geldiler. Ve ik; devlet arasında etmiştir. 

Bununla da maksadı aralarına mütare ·e a e ı ere su muza-k kt d ·ı k Ih ·· Bunun üzerine Münevver, ken-
• 1·ıa· d"I disinin hemen tabibi adliler tara -fesat ve düsmanlık koyarak kendi kere.,ine başlam:cagını ı ır ı er. 

fından muayene ettirilmesini mu-aleyhiııdc birle~ememelerini temin O sırada !stanbuldan gelen lıirl hakemeden istemi~ fakat bu tale-
idi. telgraf ta hunu teyit eylediğinden bi kabul olunmı.mıştır. 

Pa(}i··ah Cemalettin E!aımi' - asker ileri hare1<eti tatil ve ol<hğu 
:llüııevver buna çık kızmı~ \'e (lPn hı"ç.ho·<lanmı.vor, 0:1Un lstan- yerde kaldı. Bu keyfiy~t lıütiin h.k. 

1 
k b _ _ _ 

a ım ere arşı agırıp çaı.rırmaga bulda ı.ulunma•ıııı i. t. miyor ;.e' ordu erkanını o'ı!uğu gilıi lıeni de 
müteessir etmi ti. hakaret etmeğe haşlamıştır. IIiı-

de onu memleketten çıkarmayı, dise derhal lıir zabıtla tevsik olu-
yahııt buradan başka tnrafa git- Harp bitip a'k+'trin geri alındı- narak uçlu kadın tevkif edilmiş 

ğı sırada hen dP stanlıula diin-
sinler, dive rica etme"i de müna- \"• cürm·ı·meşhut muhakeme 0ı·ne ' ' mek ilzere Sei'iııige geldim. SeVi- c ' ı:ip görmüyordu. Cemalettinin bü- gonderilmi~tir. 

. nikten harekeflmr!en evvel matba-
tün Şark memleke~le_ri~dekı b!i - arn ge'erek İ;<tanbula erh~ce~im Avni Bayer kaçmış 
yük ~öhretinden çekınıyorrlıı. O- l!'Ü~ "~ saatin ne:·redilmPmesıni \"az Otobüs d~vnsında ü~ ay hap-
nun İstarrbulda hürriyet lehindeki nqtım. Bııııun\ebebi de Sirkeci se mahkum edilmiş olan el:~ tabibi 
propagadna,ından ürküyor, fakat istasyonunda gazete okuyucuların- Avni Bayer ile Recai Nüzhet Ba -
onu memleketten kovmak ile a - dan bir kalabal•ğın beni karşıla- ·ban hakkındaki kararın Temyizde 
ıe ehı"nde bı"r de •ı"kodu mevzuu çı ta,dik edilmesi Ü7.erine mu"ddeı·n-, " - ır.:ıl:ırından, halk tarafınd~n gös-
karmak ta arzu etmiyordu. Ebu!- ter'lccek bu te;·eccüh ve takdir e- milik bunları mübaşir va•ıtasile a-
huday

a · d ramı~s:ı da bulamamı~br. · · ser;nden pa isahın kuşkulanma- ., 
- Ne yapalım? Misafirimizdir, sından korkum iıli. Runun üzeı:ine kendilerinin 

gücendirmiyelim. Ancak tedbirli Telgrafır.ıdaki ricaya rağmen g. _ derde.'t olunması müddeiumumilik 
de bulunalım. Binaenaleyh onu zete rakip olduğum trenin İ tan bu ten polis müdüriyetine bildirilmi•-
d · .. ·· ü d t t tir. Avni Bavann memleketimiz -aıma gozon n e u unuz. la va311 olacağı saati ilan etmişti. ' 

Dl.ye em'r ve tenb!h etme'"le · k t s- k · ld" den "'izlice h•rke gittig-i ve Ara -' " Bindiğım a ~rın :r f'Cıye ge ı- "' 
"kt-f d" d bi tanda ol~ıasının muhtemel bu-. ı ı a e ıyor u. ği zaman ist:ı:.vonun içinde, dı~ın- J 

N .h t b"r gu··n Cer'aiettin lunduğu söylenmektedir. ı aye ı •u da binlerce adamların beni karşı-h t 1 d H t b ··t·· [l Zabıta bu husustaki tahkikatı-as a rln ı. a! a aneye go urı - Jamağa gelmiş olduklannı gör _ 
!erek kanserden muztarip olduğu düm.. Buna canım sıkıldı ise de 
antaşıldığmdan ameliyat yapıldı bir kere ohn olmuştu. Halkın ııl
Je bunun üzerine vefat etti, O ıı:a- kışları, beni kueaklamağa ko~uşla
man bu ölümün, Abdülhamidin rı arasında lsta•yoııdan çıkıp An
ımriyle Ebulhıx!anın adanılan ta. kara caddesindeki Sabah matlıaa
rafından zehirlenmiş olduğuna, sına (şimdiki Tan matbaası) gel
rötürüldüğil ha>rtahanede ameli - dim. 

Jat netice~inde vefat ettiği sureti 
(Sonu var) 

ııı süratle ikmal edecektir. 

Gümriikte ramzedler kursu 
açıldı 

Gümrükler idaresi namzet me
murlar yetiştirmek üzere yeni bir 
kurs açmışhr. Kursa 25 memur iş
tirı.k etmiştir. Kurs 3 ay devam e
decektir. 

Ziraat tecrübe istasyonları 
açı!ıyor 

Ziraat Vekıileti memleketin 
muhtelif yerlerinde olmak üzere 
yeniden 10 zira<ıt tecrübe ista,yo
nu açmağa kar~r vermiştir. Bunun 
için bir müddetteııberi nıııhtelıf 
bölgelerde yapılmakta olan tetkik
ler ikmal cdilnıis, bu husustaki pro 
jeler lıazırlanmı.ıtır. Pro.iel.n·c na
z:ıran b-ta•yonlarımız ziraatin bu
tiin hususiyetini ihtirn edrcck her 
türlü teçhizat ve tesisatı rla havi 
bulcnacaktır. Bunun için icap et -
tiği takdirde Avruranın muhtelif 
yerier;ııden traktörler getirilecek
tir. Ayrıca zira::t tecrübe istasyon
larıntlan müteha ·ıs ziraatçi profe 
sörler cel'l>olıınacaktır. Bu hususta 
hazırlanmış olan projeler yakında 
toplanacak olan büyük zirnat kon 
gı-esinde tetkik olunacaktır. 

Bir kı:mı>rhane basıldı ve dört 

kumarb>lZ yakalandı 
İstikliil caddesinde l\lazharın 

idare eti.iği 453 numaralı Viyana 
kahvehanesinde kumar oynadığı 
ba'ber alınarak buraya, diln gece 
yarısından sonra bir baskın yapıl -
mıştır. 

Bu baskında, Elen Gerden, Dar 
daş, Hanri ve l\.Iilkder isminde 4 
.kişi ile mezkOr kahvehane müste
ciri Hasan Mazhar saç üstü yaka -
!anmışlardır. 

Fatma Nezahat isminde güzel 
bri kız bundan bir müddet evvel 
İhsan isminde bir gençle tanışmış 
ve evienn1iştir. 

Fakat iddiaya göre nikah dai
resinde kendi imzasını atacağı yer
de kambur ve topal olan ablası 

Hacer Nevzatın imzasını koymuş 
ve bu suretle de İhsan kayden 
Hacer Nevzatla evlenmiştir. 

Genç damat, bu garip sahtekar
lığı neden sonra, Fatma Nezahatin 
hiç yanına gelmiycrek ablasını 
göndermesiyle anlamıştır. Bunun 
üzerine İhsan hemen mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

Altıncı hukuk muhakemesi me
seleyi incelemiş, şahitleri dinlemiş 
'' nikah defterindeki imza Hacer 
Nevzada ait olduğu için İhsanın, 
IT acer Nevzatla evli sayılacağına 
karar nrmiştir. 

İhsan, bu kararı kabul etmi -
yerek Hacer Nevzada balcmadığın. 
dan aytla 13 lira da nafaka bağ -
lanmıştır. 

Fakat İhsan bu nafakayı da 
veremiyeceğfoi çünkü ortada bir 
•ahtekiirlık ve hüviyet kaçakçılı
ğı 'bulunduğunu iddia etmiş \'e ce
za mahkemesine müracaat etmiş-
tir. 

DEMIRYOLLARINDA 
Sivil giyen polisleı den n.:.kliye 

resmi alı~acak 
Sivil olarak hüviyet varakasına 

müstenide ndemiryollarında seya
hat eden zabıta memurlarından 

nakliyat resminin tahsili lüzumu a
lil.kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Posta müdür muavini Bileciğe 
müdür oldu 

İstanbul posta müdür muavini 
Bay Ahmet Erol terfian Bilecik vi
layet posta müdürlüğüne tayin e
dilmiştir. Vazifesine ba~lamak ü

zere yakında hareket edecektir. B. 
Alımedin B.leciğe tayin ~dilmesi 

Domates plakisi 
Miktarı kafi soğanı halka hal· 

ka doğrayıp bir tencerede bol zey
tin yağı ile harlı atef üstünde ölclii· 
rünüz sonra indirip kıyılmı~ maY" 
danoz ilave edip kar1'hrınız. B0 

. iıı harcın nuıfını bir kenarlı tepaın 
içine yayınız müteakiben kırrnı:ı~ 

domatesleri halka halka kesip ik• 
parmak miktarı harcın üzerine d& 
feyiniz. Bir miktar domates suyu, 
tuz, limonu, yağsız et auyu yahut 
adi au ile karıştırıp tepsinin her ta .. 
rafına gezdiriniz. Sonra kor at•! 
üstünde layıkiyle pişirip indirip '° 
ğumaya bırakınız badehu tabağa 
çekip sofraya veriniz. 

iHTAR: Maydanozu ilave et· 
tiğiniz aırada kıyılm'l iki dal kert 
viz yaprağı sekiz on diş sarımsakı 

rendelenmis bir miktar havuç za"' 
eder ve lim~n yerine suya b;raz sir 
ke karıştırıp teµsiye gezdirirseniı 

ba,ka çefnide leziz bir pli.ki ~· 

Hataylı Misafirlerimiz 
Dün Savarona yahnı 

gezdiler 
Şehrimizde bulunan Hatay he· 

yeti bu sabah saat 10.5 de Ermeııı 
patriğini ziyaret etmiştir. Heyete 
dahil mebuslardan Haçadur Karw 
baçakyan patriğe hitaben demi$tir 
ki: 

- Ecnebiler ve komiteci;er H•1 

tayda Türklerle bizim aramızı aÇ
mağa çok uğra>;<tılar. Fakat biz h3· 
kikati görerek eskiden beri }lep be· 
raber yaşadığımız bu a•11 nıillet • 
ten ayrılmadık ve hiç 'bir zamaıı 
ayrılmıyacağız. 

Ermeni patriği cevaben demi~· 
tir ki: 

- Sizi tuttuğunuz bu yoldall 
dolayı tebrik e<ierim. Ecnebileri 
ve komitecilere hiç bir zaman iti : 
mat etmeyiniz. Biz senelerdenberı 
burada mesut ve hür yaşıyoruz .. 
Şunu söyliyebilirim ki dünyanın eıı 
mesut Ermenileri Tür ki:> edı, yaşı
yanlardır. 

Oradan dönüldükten sor.ra ~:ı· 
at iki buçuktu. Savarona y~tı zi • 
yaret edildi, misafirleri yatta Stt;,; ile boşalan yerine Ankara posta, 
kaptan karşılamış ve bütün yat g~telgı·a! müfettişlerinden Bay Zülfi 
zilmiş, bu arada misafirlcı·e b1r tayin edilmiştir . 

çay ikram edilmiştir. 
Üniformalı resm: elbise Muhterem misafirlerimiz dün 

elde sablmıyacak akşam belediyer>in davetlisi olartlk 
Resmi alametleri sökülmemiş Şehir Tiyatrosuna gitmişlerrlir. 

subay ve zabıta memurları ve da- .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-./• 
ha bazı resmi elbiselerin eşha•ı 
tarafından satıldığı görülmektedir. 
Esasen 'bu gibi elbiselerin satılma
sı kanunen yasak olduğunr!an bu 
ya.'8ğa riayet etmiyenlerin Türk 
ceza kanununun 251 incı maddesi 
mucibince kanuni takibata tfıbi tu
tulacakları dahiliye Vekil.Jetinden 
alakadarlara bildirilmiştir. 

İskan kanununda yapılan 
tadi'at 

Hükümet iskfın kanununrla mü
him bazı tadilleri ihtiva eden yeni 
bir kanun layihası hazırla>nıştır. 
Büyük J\lillet llfeclisine ve•ilmek 
üzere bulunan bu projeye göre ser 
best iskan suretiyle Türk.iyeye gel
mek istiyen muhacir ve mültecile
rin pasaportlar• hükumelto.n yar
dım istememek şartile Türk konso
lo~luğu bulunan yerlerde konso
loslu klanmızın doğrudan doğruya 
verecekleri göçmen vizesiyle Tür
kiyeye serbestçe girebileceklerdir. 

Doktor imtihanı 
İstanbul hukuk fakültesi dok· 

tora imtihanlarına dün de devanı 
edilmiştir. Profesör Sıddık Sami 
riyasetinde profesör Ebülı1la .,,e 
Profesör Krozaıfan teşkil ~dilıni~ 
olan bir jpri heyeti huzurunda 
genç hukukçularımızdan Necmi 
üsten doktora tezini okumuş ve 
müdafaa etmiştir. "Amme hizmeti 
imtiyazlarında imtiyaz sahibinin 
tesisat üzerindeki hakkı,, mevzu· 
unu kendisine tez olarak seçen B· 
Necmi bu hakkın hususiye huku· 
kıındaki mülkiyetle alakası olma· 
dığını iddia etmiş ve bunun idarf 
ayni bir hak olduğunu ileri sürmü~ 
tür. 

Bu gibiler bera'berlerinde 12 
bin lirayı teca\•üz etmemek şartiy
le eşya getirebilecekler ve bunlar- verilmiştir. 
dan gü mril k remi alının ıyaca ktır. ~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii' 

Kalabalık bir dinleyici kütlesi 
huzurunda cereyan eden münaka· 
şalardan sônra tez jürinin ittifaki· 
le kabul edilmiş ve Bay Necmiy& 
hukuk doktoru unvanı tevcih edi· 
!erek tezinin tabedilmesine karat 

Denizde bir cesed hıı lu "ldu 
Diln sabah saat 9.5 raddelerin

de Kadıköy açıklannda bir ceset 
bulunmuştur_ Keyfiyet hemen za
bıtaya ve 'Üsküdar müddeiumumi
liğine bildirilmistir. Tahkikata Üs 
kiidar müddeiumumisi Bay Nazif 

el koymuş ve neticede bu cesedin, 
Kadıköyünde Sarrafali sokağında 
oturan Keorka .">ğ}u Artine aid ol
duğu anlaşılmıştır. 

65 yaşında ihtiyar bir adam o

lan ve kalb hastalığı bulunan Ar
tinin ne suretle öldüğü tahkik o
lunmaktadır. 

TAKVİM 
5 Son Teşrin 1938 Cumartesi 

Hicri: 12 Ramazan 1357 
Rumi: 23 flk teşrin ı354 

Hızır: 184 

-
Dotu ıaati : 6,33 

Ôtle : 11,58 - ikindi : 14,53 
Aktam: 17,02 - Yatsı : 18,34 

İm1ak : 4,55 , _____ __ 
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E1•l~1: rJ: J ~ ;] ! 3 :1 Çeko.slc~.akyanm <R.ann«tam. ohl>eli 
lngiltere Krah Vazi- 18!!~~:~~ Ôn•"··'·d•) O t O N d 

Yetten Memnun ~~b~;ki!~=~i/i~::ı~~.~;!k·:~ r a yunu e en 
Fransanın elinden gelemezdi. İki • h • ı A. I Ett •? 
büyük Garp devletinin siyaset a- ıq 1 a 1 

Kral nutkunda Mussoliniden Büyük damları içtinabı imkansız bir va- • 
kıa karşısında soğukkanlılıklarını 

b. s·t . l B h d. muhafaza edip neticeyi kabul et- B 118.·ıı~ o Hı . t Ir l ayIŞ e a Se t y Or meselerdi, vazifelerinin ehemmi- U iYll l yunumuzun USUSlye -
=- yetini idrak etmemiş addolunma- l • AT •d • ? A T / Q d ? 

ı..ondra, 4 (A.A.) - Parlamentonun içtima devresinin hitama ermesi ları icap eylerdi. Siya:::ette en bil- erl l ~e l l • l ~QSl ynanır l • 
Jniinasebetile bir nutuk söyliyen Kral lngilterenin ecnebi memleket- yük hata olmayacak lbir şeyi iste
lerle münasebetlerinin dostane olmakta berdevam bulunduğunu kay- mek ve olması zaruri şeylere mu

----==- c::o---

dettikten sonra İngiliz hükümdarlarının Paris ziyaretlcrimlcn bahsede- halefctc kalkmaktır. 
.rek Fransız hükumetinin ve halkının hükumdarlar. hakkında göste'i-- Şimdi ise, son tasfiyeden son
d!kleri içden gelen samimi hüsnü kabulden dolayı mütehassis olduğunu ra, Orta A\•rupada \'e · dolayı.sile 
oeyan etmiştir. bütün A vrıı pa siyasetinde ne gibi 

Orta oyununun Karagözden 
bozma milli bir temaşa o!duğunu 
gördük. Tiyatro \'e bilhas a sine
manın çıkışından sonra bu milli 
oyuııların rağbetten düştükleri mu 1 
hakkaktır. Yalmz orln oyununun 
inhilaline tiyatro sahnesile, sine
ma perdesi mi sebep olmuştur, 

yoksa sbzu dinlenecek oyuncular 
kalmadığı için midir kı, Karagöz 
ve orta oyunu iııhilil.J etmiştir? 

Sualine Ce\•ap vel'mek bir hayli 
müşküldür. 

Kral deıniştil' ki: 
İki memleket mesut bir şekil

le birleştiren bağların kU\•vetini 
hiç bir şey bize daha açık bir su
t tte gösteremedi. 

Kral bundan sonra son beynel 
milel buhranın kısa bir tarihçesini 
lapın ş ve "Çemberlayna bir dört
leı konf el' an ·ı aktı fikrini telkin e
den .Mussolinin kıymetli müzahare 
tinden,, bahsetmiştir. 

Kral, söziine devam ederek şöy 
!e demiştir. 

Bulunan sureti tesviye dört hü
kumet şefine umumun takdirini ka 
Zandıran bir vakarla kabul edilmiş 
tir. Milletlerin harbe slirükle.nme -
ltıek husundaki arzusu aşıkar ve 
ltlnnidardır. Her yerde kadınlar ve 

erkekler, benim gibi, tehlik~nin bu 
suretle uzaklaştırıldığından dolayı 
bahtiyardırlar. 

1 İngiliz - İtalyan münasebetlerin 
den bahseden kral, itilafın meriye
te girmesi saye ·inde iki memleket 
arasındaki iyi miinasebetlerin bir 
kat daha kuvvetleneceğini söyle -
miştir. Kral İspanyol ihtilafının ec I 
nebi muhariplerin geri alınması sa 
yesinde aldığı şekilden dolayı mem 
nuniyetini beyan etmiş Çin - Japon 
ihtilaflarının da yakında biteceği
ni ümit ettiğini söylemi~tir. 

Kral dahli siyaset, vergiler, mil 
li müdafaa, sosyal ve iktısadi si
yaset snbalarında alınmış olan ted 
birleri sayarak nutkuna hitam \Ter
miştir. 

değişikliklere şahit olacağız? İn
giltere Başvekili cereyan edecek 
ahvali liıkaydane değilse de em
niyet ve itimat ile, endişesiz kar
şılıyor. 

Bu sakin ve endişesiz tavrın 

en evvel, meselede İngiliz men
faatlerini doğrudan doğruya ih
lal edebilecek bit' mahiyet bulun
mamasından ileri geldiği şüphesiz 

dir. Almanya ile A vrupıının Cenu
bu Şarkisindeki milletler ara:-;ında 
iktısadi mübadelelerin fn:.ıliyeti 

Bugün sal.nenin çok miıtcrak
ki bulunduğu Frnnsada hala Fran 
sız milli kukla ı olan "l\faryonet,, 
tiyatroları vardtr. 

Keza Yunanbtanda da Kara -
arttıracağı ve bu yüzden samimi- gözün başka bir nevi olan "Fasu
yct ve do tluk münasebetlerinin lis .. ,, in oynattığı hususi temaşa 
kuv\•etleneceği r;üplıcsizdir. Fakat yerleri varmış. Bu iki memleltette 
iktısadi münasebetlerin hnrareti eski milli oyunlar rağbetten düş

Jarın kadınlık hallerini tema~agir
lerin gözlerinde mümkün mertebe 
tecessüm ettirir, hünerli oyunlar
dan müteşekkil sahnelerde1ı iba -
retti. Hatla (Dekor) ları, (orkes
tra) ]arı, (kulis) lcri, locaiarı, kol 
tukları, sıraları, (paradi) leri, 
(gişe) !eri, direktörleri, reıısor

leri, müellifleri, provaları, haile
lelere, facialara, operetlere ben
ziyen fa..,,ılları (balet) leri, rakıs
l:ı.rı, kantoları bile vardı.,, 

Orta oyununun bugiinkü :Uibi
riyle rejbörü pi~ekardır; yani ka
ragöz perdesinin haciyvatı olan 
pişekardır. Ostnd merhum pişe
karı şöyle tnrif ediyor: 

"Pişekar, fikil, salilı, i:;-!!'üzar, 
iyiyi kötüden farik, tecrübedide, 
yaşlı bir (tip) tir. Oyun, serapa 
onun şahsiyetinin göstereceği tar
za tabidir. 

Sayfa ı ~ 

Ebrede Şiddetli Muha
rebeler Oluyor 

Frankistlerin 5 tayyaresi 
düşürülmüş 

Barselon, 4 (A.A.) - .Neşredi

len bir tebliğde Ebr mmtaka--mda 
şiddetli muharebeler cereyan et -
mekte olduğu haber verilmektedir. 
Dü:;ıman, Sierrn Kabnl~ın cenubun 
da pişdar hattını tashih etmiştir. 

Bir hnvn muharebesi esnasında 

Frankistlerin 5 ve cumhuriyetçile
rin bir tayyaresi düşmüştür. 

Bir Bombartlımandn 20 Kiti 
Öldü 60 Kiti Yaralandı 

Vnlansiya, 4 (A.A.} - Karta
jenin dün sabahki bombardımanı 
esnasında 20 kişi ölmüş, 60 kişi 

yaralanmıştır. 

Frankistler Pinei Kasabasını 
Almıtlar 

Salamnnkn, 4 (A.A.) - Re m. 
bir tebJiğ, Ebr mıntaka.,ında duş
man hattının birçok noktalarda 
yarılmış olduğunu bildirmektedir. 
Frankistlerin kolları Pinel - ~fora 

yolunu geçmişler ve Pinel kasaba
sını işgal etmi. !erdir. Teo1iğ ka • 
leme almdığı c:ırada 510 esir ta . 
dat edilmiştir. Dtişmauın c:ekiz ta.) 
yare i ıskat edilmiştir. 

- --+- -

Amerikada Yahudi Müzahereti 
Devam Ediyor 

Ne,·york, ı (A.A.) - Filist'ı. 

bir Yahudi yurdu olması hakkın
daki. Balfour deklernsyonunun mu
lrnfazası lehinde Amerika Ynhudi
lerinin tezahiirleri devam etmekte 

~,.,._ . 
• •• 
llkokul Oğretmenleri 

hiç bir zaman ne lngiltereniıı hu- nıedikleri halde niçin "Kanıgöz,, Pişekar oyunun reklamıdır. Bu 
susi faaliyeti, ne umumi sulh da- le "Orta oyunu,. ya,·aş yavaş u- sebeple ortaya çıkar çıkmaz te -
va~ı için bir tehdit rengi alamıya- nutulmaya mahkum olsunlar? De- maşagirleri selamlar. Kemali ihti
cağı aşikardır. Bugünkü Balkan- mek oluyor ki, bu milli oyunlar ramin eğilip temennah ederek o- ================ 
lar ile harpten evvelki Balkanlar rağbetsizliğin başhcasını onların yunun adını söyler söylemez oyun Mühim bir 
arasında kıyas kabul etrniyecek soysuzlaşmasmda ve e\·velki rev- da başlar. Vaktile (nekre) deni-

dir. 

Az Maaş Alıyorlar 
farklar olduğu inkar edılemez. naklarmı kaybetmelerinde arama.- Jen ve sırf (tiryaki) taklidi yap- Ziyaret 
Balkanlıların siyasi i tiklfıl ve lıyız. tığı halde meşhur (Ham<li) ile 
muhtariyetlerine ne kadar bağlı Sinema niçin ' 'Fnsuli ,, j yahut (Abdürrezzak) dan işittiğime gö
olduklarmı gii teren cidalci ve fe- ":\Iaryonet., i öldürememiş te bi- re (Kör Mehmet) isminde bir o-

] 
A dakar ruhları herke:;in malfimu- zimkileri çarpmış? Çünkü iı;.•i Ka- yuncunun eser·ı tadilı' olan (Tra-(Baştarafı l inci sayfada.) dir. E:::asen bu mikta!' da fevka a- "'" 

t du r. Irk hisleriııin kuvvetine da- ragözcü ve iyi orta oyun~usu kal- vuklu) görüniir. ı Keyfiyeti bugün bütün kültür a- de düşüktür. k Al b k 'il · 
1 yanara · manya aş ·a mı et ve mamıs. Tektük kalanlar d:.ı hima- (K · h enıince kabul ve tasdik edilmiş Vaziyet böyle olunca, hükume- · avuklu) tel a.,ç ı , cahıf. a -
b. ka,·imlerin de ayni his uğrunda ne yesiz kalmıMlnr, bu güzel milli o- k ·ı · kA 
ır tezdir. tin çok güzel düşünerek, ortaya · ma geçinmek suretı e pı~e arı 

büyük mücadelelere ,.e k:.ıhraman yunlara kar.,sı umumun ragwbetini -Fakat, işin mantıki tarafı böy- koymuş bulunduğu bu hal çaresi ugraş1.ı ı·a, uğraştıra en sonra oyu-
] d d . d kt" lıklara hazır olduklarını pek iyi yeniden canlandıracak reklam is- nn mu"ııasebct alan n.1•1• (t"'kerle-e oldug· u halde, fiiliyat sahasında e suya üşüyor eme ır. · v " 
b jdrak eder. Binaenaleyh. Alman- )erine ehemmiyet vermemişler. 

U mnntıg•rın tnmamile aksine şahit Eğer talebeyi tam randımanla me), c.ir (fantezi), bir (monoloğ) 
1 ı yanın Cenuba ve Şarka doğru da- Halbuki bu !ki milli o'l·unumuz 

<> duğumuzdan gazetemiz, bu yol- yetiştirmek istiyor ak, işin menba- " He maksadını izah ederek muknd-
1i I ha fazla uzama~ı korkusu bugiin tarih ve kültürel bakımdan çok 

a, mil bet neticeler elde etmek ından başlamamız, ve ilk meh1ep demeyi bitirir. Kavukluların en 
için bir vehim ve ve·weseden iba- ehemmiyetiliclir. Bakınız: Ü~ad 

t aycsiyle, ilk adımı atmış bulunu- hoca ını refaha kavuşturmamız bü:•ük mahareti (tekerleme) söy-
ret teHikki edilebilir. Ahmet Rasim merhum bundan ·e-/or. . liizımdır. menedir. 

t İngiliz devlet adamları :-,radan nelerce ev\'el "Tulüııtçılık., unva-
ddiamız şudur: Bu hususta alfıkndnrlarm naza t t (t 1- t) b t k 1 • 

ı ~eneler geçip vaziyet daha sarih nı altmcla vazını;: oldug· u bir has- Ş c u un u e ·er cmenm 
lk mekteı) muallimleri, bugün rı dikkatlerini celbedeı-. ve birden " ., ·ık ü • l · d b ı p· ı A 

a 1 bir şekil alıncaya kadar siiktiııet bihnlde lıu işi ııe kadar canlı tas- ı c nııc erın en aş ar. ışe rn-
Zarni bir tahminle 45 - 50 lira olmasa bile ya\•nş ya\•aş hu işin, ·ı h l' d b'I ki · k nn suallerı·, cev.apları. kn\'ttk!u-

· ı ı e a \•a ı seyre e ı ece erme ·a- vir ediyor: . 1 
e gecinmek mecburivetindedir. müsbet bir şekilde halledilmesini · ld ki 1 B ı· R nun hikli.vc~inde clcvamı, mukabe-'B . • nı o u · arı sırtı< a er ın - oma '.Orta oyunu, zuhuri kolu, han 
u rakam, ailesi kesir bulunan, isteriz. Bu husu~tnki neşriyahmıza . ı l · t ı · :t. · 1 · · s ı 

d mıh\·erinin ku\·,·et ve gamimiyeti- kolu unvanlarile s,öhrel almıs, \'e e crı u un ı zengın e:ştırır. ua -
aha sarih bir ifade ile, iiç rocug· u ,:ı n\•a m edeceğiz. l · 

b 1 )e !I!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~ ni de tecrübe için bir fırsat bul- imtiyazları 0 zumanlar fernınnlıır- crııı cevnplal'ın şaşırtınaçları so-
.u u.nan bir ailenin maiı::etine kifa- i k · · ·ı · ··1 ı ı · ~ t .. 11 • d muş olduklarırıı düşüniiyorlar de- la tekit edilmiş bu türlii tc>maşa- yırcı.crı gu c ürü!'. 'ışe>karla ka . 
c etmesine imkan yoktur. Ş a YJD }Il e nilebilir. Filhakika, Almanyaııın ları kiiçiik görlip geçmemelidir. vuklu bu şaşırtmaçlnrda muvaffak 

Bilhassa, 'l•eni tahsil çag~ına gi- · ı b'ld'kl · · l k' ı r .ı b•t k Balkanlara doğrn sarkması ihti- Çünkü bunlar Osmanlı İmrıarntor o a ı ı · crı, cınas ar, ·ınaye er 
e.n genr dimag-hıra ilmin alfabesi- 1 ece . 1 l h tal d' l . n ~ mali akla geldi*i znman ltaıyanııı luğu içinde yaşayan muhtelif mı- soy er er ve uzzarın < ır erme 

kı öğreten kim elerin bir dereceye (Ba,tarafı 1 inci sayfada) böyle bir yayılmaya lflkııyıt ka- surların su yüziine çıkınış tabiat mazhar olurlar. 
ın nd:' r, hasis ihtiyaçlarını duşlin - Jar Almanya, İngiltere, İtalya ve lacnğına ihtimal verilemez. Ayni ve seyircilerini konu~u tarzlarını Orta oyunundaki kahkahalar, 1 

e",ten uzakta kalması zarureti ' · .. ' 
\• Fransa hükiimetlerince garanti e- istihi. hırsının 1t:ılyadan ~ndır ol- kıyafetlC'rini, ev, bahçe. hamam, bizim e kitiyatrolnrdaki el çırp-
ı ~r lır. H~ılbuki. bu miktar par'l dilmiş bulunmaktadır. ması diişiinüldüğ'ii zaman da Al - kahve, meyhane, cemiyet muaşe- malannın eski miyarıdır. Pişeka-
tznnabilen ve buna inzimamen Hitler Bir Nutuk Söyliyecek manyanın Luna memnun olacağı retlerini, yaşayış şekillerini. bize rm elinde tuttuğu (sakşnk). hem 
erulıtc et•i7' i: dolayı iyle hariçte · 

b l Viyana, 4 (l..fusu i) - Avru- iddia edilemez. has olnn hoYardalık, çapkınlık, oyuna istikamet \erir, hem de a-
.·~ ;ca hiç bir ka.ı::anç yolu bula mı- d k' j İl t' ı k' b 'k d 

:Yan ılk mektep hocası, çarlinaçar pa a ı son siyaşi vaziyeti iı.ah et- ı ıma ·ı u ı i ostun müş- knlıadayılık, tagallüp ve tahak- deta (suflör) Hlk eder ........ 
va · mek üzere Bitlerin yakı'lr1 a yapı-ı i:iereken hoşlmım:ıdıkları bir teşci.> küm: horbalık amillerini, o zaman O'RUÇLU 
t • Zıfe.ibi elinde olnııyan sebepler lacak olan nazi kongresi müııase - biisten müştereken içtinap etmek- .,,,.,.,,,...... ...... .__:...-.;...;:;.:..,,,,,__,,,=,,.,,..,~~..,_,~~==---~~ 
nhtında. bir derece ihmal etmek b til ö r w. t k d ten baska lbir E>ev \,•apamı.vacak- f" 1 ı · ı k f d d 1 1 
Vazi)eliııdedir. c: rn~:i~ ~;:~:~~ı~.t~~ n~~~k :;:~~ı ları da· Londrad; akla geliyor ve \L_ er mu aveme e evam e ıyor ar 

(Battıuafı 1 inci sayfada) 
resmi hiçbir tebliğ verilmemi:-tir. 
Bununla beraber, Prensin Ruman· 
yada üç güıı kalacağı anlaşılmak 
tadır. Pı·cııil Pol Bükreşte kalmıy:t 
cak \'e derhal krıılln birlikte Arad 
bölgesinde ava çıkacaktlr. B. Kom 
nen de bu a\·a iştirak edecc>ktir. 
Yugoslav naibi ve krnl bu münase
betle umumi politika vazi~ eti tet;. 
kik edeceklerdir. 

Neler Görütül(!(:ek ? 
Biıkreş, 4 (A.A.) - "Ha\·as a

jansı muhabiri bildiriyor: Ruman 
ya hükfıınc>t merkezine yapacağı 
seyahat hnkkmda Yugoc:Javya 
preıısi Pol. ağlebi ihtimal kral Ka
rol ile, İtalya \'C Almanya hariciye 
nazırlarnıııı \•iynnada Macaristan 
lehinde \'erdikleri kanır netice in
de Jıa,.,ıl olan \'aziyeti tetkik ede -
cc.ktir. Kral Karolun Londrayı ziya 
retindc>n e\ vcl ~ ap lacak olan bu 
miiluknt, zannedildi.ine göre, ikı 

mC'mlckct 'çin pek biiviik Lir e -
hemmh eti haiz ol:ı.cak r. 

Polonynda Alaka 
Yar·ova, 4 (A.A.) - H va~ 

ajansıııın muhabiri l.,~Jdiriyor: 
Yugo la\ya naıbi Pr ns Poliin 

kral Karolu ?.iyareti Polonynda bü 
yük bir alfılr·ı uyandırmaktadır. 

HükfımPt ı.ıntbuatı Ukranya 
Karpath raltı1ıın Macari tana ilha
kı lazımgeldiğini fakat bundan eı·
\•el Rumanyanın bu arazinin ırk ba tn ~l~ mektep muallirninin bu ih- zamanda Veneto muzafferiyetinin bu miilftlıaza \'akayiin daha sa- :5' 

b·nlını, kendisi için her ne kadar yirminci yıldönümü dolayısiyle bir lim, daha mutedil surette muha-
ır s.ıç olat:ık telfıkki etmek lazım- nutuk söyliyerek Roma _ Berlin keme edilme i için bir saik oluyor. 

(Baştarafı l inci aayfada) 
şine mukavemet etmiş olmaları, on 
ların muka,·emet azimlerine, mu -
kavemet kabiliyetine \•e ce~aret -
lerine delalet eder. Çin milleti 
Çang - Kay - Şeke göre müzahere
te evvelkisinden daha fazla az -
metrniştir. Son günlerde vilayetler
den merkezi hükumete gelen \·e 
milli dava için hiç bir fedakarlık -
tan çekiııilmiyeceğini bildiren tel
graflar Çin milleti nin ordu:mna ve 
büyiik şefine olan bağlılığını gö.s -
termektcdir. Son 16 ay z~rfıncla 
Çin büyük mikyasta mühimmat sa
tın almıştır ve bunları muhtelif ce
nup-Batı viliiyetlerinde emniyet al
tında saklamaktadır. Japon donan 
ması ne kadar kU\·vetli olursa ol -
sun, Çin sahilleri o kadar uzun -
dur ki bu miihimmatın nakline ma
ni oJ;ımıyacaktır. 

~: dn.' ~u suçu tevlit eden esbabı mihverinin salt\betinden bah. eden Hüseyin Cahit YALÇIN 
d Rözonüııde bulundurmak oka- Mussolininin sözlerini teyit eder ================== 

Haııl..eunun şim!!.lindc Huang- kınımdan h.umanyayn ait olan kıs
pide bulunan diişm:ı.n kıtaatı Ping- mına dair taleblerde bulunması la
han dcmiryolu üzerinde H ua - Yu- zımgcldiğini yazmaktadır. 

ar elzemdir. bir mahiyette bulunacaktır. Mısır Müdafaa 
j' .Bir ilk mektep hocası, giymesi, Kont Ciano Döndü 
ı:1~esı •. \ elhasıl her şeyi itibarile, Viya na, 4 ( Hususi ) - General /s/erini 
r· besıne nOnıune olmak rnecbu- Göring ile birçok mülfikatlar ya - , 

t~~~~~d~dir. Halbuki !bugün mek- pan kont Ciano Homava avdet et- Takviye Ediyor 
h . ~ırnızde. muallimden çok da- miştir. 

taal lyı giyinen ve daha iyi yiyen, B' F (Baş tarafı 1 inci sayfada) cb 1 ır ra nan: Gazetesinin 
e erimiz vardır. rin müdafaa vesaitinin takvi.Yesini, 'I' J Yazııı 

a)} a ebelerin genç dimağları, mu- Parirı, 4 ( Husuai ) _ Son Al _ m untazam ordunun kuvvetlendidl 
~ 1 

1~.leri~i? bu noksanlannı çok i- rnan _ İtalyan hakemliği etrafında mesini ve bir ihtiyat ordusu te~ki
lll &'?rebılırleı· ve neticede, öğret- tefsirlerde bulunan Fransız ga _ lini derpiş etmektedir. Bundan baş 
enın Pr st"' d' b" k lA d k i kaınıaz. e IJı ıye ır şey ortada zetelerinden Epok bir makalesin- a P an a as er tayyareler mikta 

de: nnın arttırılması, tayyare mey _ 

tan Geçen gün matbaamıza müra- "Bu yılın büyük partisi henüz danları ve hangarlar inşası ve es
dc~l~d.e~ ~ir ilk mektep hocası bu oynanmamıştır.,, diyerek şunları liha ve mühimmat satın alınması 

13. rı ıçı Yaııarak bize ıınlattı. ilave etmektedir. da derpiş olunmaktadır. 
lerj ~~ha53a, bu davamızd ~ ilk ı- "Biz de ku\•vetlerimizi toplı- Mısırda inşa edilecek silah ve 
ın mı iltd ğ'Jmüz keyfiyet ö§-ret - ynrak kendi saatimizi hekliyelim.,, mühimmat fabrikalarının planları-. .lt:' nıe~Sro..n bedelleri işidir. Cumhurreiııi İntihabatı nı hazırlamak üzere hükumet ta-
'knbt·Jl kOıııct br. :wesken bedelini Prag, 4 (A.A.) _ Bugün te _ rafından İngiliz mütehassıslar an-
tin kir:der~eıı, ekser muaUVıııe- merküz partileri reisleri arasmda gaje edilmiştir. 
lbuluııuu~~ 0 dukl&.!'nıı gözönünde yapılan bir göriişmeden sonra, bir Diğer tar.aftan İskenderiye Ji _ 
da h' uş le zaruret karşıs•n- reisicumhur seçmek üzere milli as- manııım büyütülmesine müteallik 
Şıla~ç ~ımnz&. bu ihtiyaçlarını kar samblenin, Macaristana verilecek bir pliln ihzar edilmektedir. f sken
bu,..o agı de.t•piş etmişti. H~lbuki, arazinin iadesini müteakip 1 O teş- deriye, bu suretle mühim bir üssti-
sen"'n~ •sefle görüyoruz kı geçen · · id b' ., ın n.t • rınısan en ırnz sonra toplantıya bahri haline gelecektir. Mevzu _ 
tep h etf>m bedelleri ilk mek- davet olunması karar altına alın _ b hs · ı ı 

ocuJarın" Jaeııilz verilmekte- a ış er, bir milyon ngiliz Iirası-
mıştır. na mal olacaktır. 

Düşmanın 80 bina keri Japonya 
nın gönderileceği en son kuvveti 
teşkil ettiğinden, Yaııgtseye yeni 
takviye kıtaatı gelmiyeceğine emin 
olan Çinliler büyiik bir taarruza 
hazırlamakta ve Japonyalılan her 
taraftan sarsacaklnrmı ümit et -
nıektedirler. 

Yeni Bir Japon Taarruzu 
Honkong, 4 (A.A.) - Çin a

jansı bildiriyor: 

an - Tsenin batı bölgesine karşı Muhnfazakfirlann organı olan 
taarruza girişmişlerdir. 24 saat sü "Czas,, gnz tesi ise Macaristan Vi
ren bir çarpışmadan sonra Japon- yana konferallblnın kendisıne ver 
lar 600 ölü bıı·nkmı, lardır. diği araziyi işgal eder etmez Po -

Çin Milli Konseyinin Kararı lonya ve Macar diplomatlarının 
Çungking, 4 (A.A.) - Milli Karpatlaralb Rusyası hakkında e

siyasi konsey, Çang-Kay..Şcke ve nerjık bir teşebuüstc fbulunacakla
uzun miiddet devam edecek olan rını kaydetmektedir. 
kurtarıcı harp politikasına müza - Bir J apon Generalinin 
harct eden l.ıir karar sureti kabul Sözleri 
etmiştir. Şanghay, 4 (A.A.) - Orta 

Konsey ayni zamanda, ç;n top Çındeid Japon ordusunun baş ku 
raklnrnıda bir tek Japon askeı·i r.ı:uıdanı General Hat.a bugün şı. 
kaldıkça, de,·let acamlarım ba!ı~- beyan alta t-tıl'1nınuştur: 
tan bahsetmekten meneden diğer ' -- Hımkcuya gelince, muha
bir karar ırnreti dnha kabul etmi.,- sematın .tL.hyet bulması için önü-
tir. müzde katedilecek daha uzun biı· 

Çin Hüklımctinin 22 yaşındaki yol olduğuna daha büyilk bir kuv 
Kadın Elçisi vetle kani oldt.m. Hankeunun ziym 

Son gelen Fı·ansız gazetelerinb hiç şüph.•.siz Çıınkay.;-ek için mü -
verdiği haberlere göre, genç biı him bir m·1vaffakiyetsizliktir. Fa
Çinli kadın Madam Çnng _ Kay _ kat Yuhan şehirlerinin zaptı he -
Şekin elçisi olarnk Pnrise gclmi!I- nuz mııhasematıu nihayet buldu
tir. Henüz yirmi iki yaşında ola~ _!u <lemcır değildir.,, 
!\~ad~m Lusi - Tu, llankcu ünivor- -Fransa, Amerika, Belçika, İsviçre 
sıtesınden sosyoloğ olnrak çı!{mış V! Hollandada Çine yardım celbet 
ve Çin kadın birliğinin umumi ka - mek için Çin hilkılmeti namına de, 
tipliği vazifesini genç yaşında üze- marşlarda bulunacak ve koııferam, 
rinc almış bir kadındır. Madam Lu lar verecektir. tık konferansına 
si - Tu Çin hakkında İngiltere, Londrada bnşhyacaktır. 



Dün Rizeye dair bir fıkra yaz 
mıştım. Ilu yazımın alaka ile okun
duğunu birkaç arkadaştan işittiğim 
için, bugün de vaktile Zıgana dağ
larındr. yaptığım seyahate ait not
lanmd ın bir kısmını neşretmeyi 

muvaı k buldum: 
Zıgı ıa dağlarına brmanıyoruz. 

Bilme: ı bu dağları nasıl tarif et • 
meli? der halde buralarını anlatıl'
ken bilenlerin, bilmiyenlerin ikide 
birde tekrarladıkları "İsviçre gi • 
bi ! ., tabirini kullanmak müna.Se -
betsizliğinde bulunmıyacağım. 

Bazan derelerin kıyılarına kadar 
iniyoruz, hazan da bulutlarııı ta i
çine giriyoruz. En açığından en 
koyusuna kadar kesif bir yeşillik 

senfonisi içinde rakseden bir güneş 
altında gözlerimiz hazdan yorulur 
ken birdenbire sağanak halinde 
yağmımı, müteakıben hırçın bir 
dolu bombardımanına tutuluyoruz. 
Birk2ç dakika sonra bulutlar da • 
ğılmıya, gökün açık mavisi tepele
rin -re yamaçların çılgın yeşiline gü
lümsemeğe başlıyor ve bu anda te
pelerden tepelere kavsi kuzahlar 
kurularak her taraf rengarenk ı

şıklarla donanıyor .. 

"San, mor, pembe, mavi, biad 
renk,, 

"Arzeder her 1akika levhi şafak,, 
Bu taraftaki dağları sert bir 

yağmur kıı•baçlarken, öte taraftaki 
dağ silsilesi günlük, güneşlik .. 

Sanki tabiat muhteşem varlığını 
heybetli ve biribirine zıt hadisele
rini teşhir için buralannı intihap 
etmiş. V ahŞi, harikulade ve kor -
kunç bir güzellik .. 

Sırtlardaki ormanların içinde bu
lunan tarlaların kenarında beşer, 

onar dakika fasıla ile tek tek evler 
görünüyor. (2300) metreye kadar 
yükseldik. Şoför, sade dikkat ke -
silmiş. Bu yolları "tıngır mıngır,, 

ile geçiyoruz. 

- Tıngıı· mwgır da nedir 
Diyeceksiniz. Bu, bizim otomobi

limizin adıdır. 10 - 12 scnedenberi 
bu yolların milmetini çeken halis 
tenekeden bir Ford müstehasesi -
dir. Tckcrle1<lcrinin her dönüşünde 
göbek ataı ak binbir sesle konserler 
verir 

Dere, ta aşağılarda bir şerit gi

bi görünüyor ve altımızda kalan 
yollar, helezonlar çizerek dağların 

gövdelerine iplik gibi sarılıyor. 
Tilki 

Belediye - Evkaf 

Sanasaryan hanı ihtilafı 

hakeme havale ediliyor 
Ev kafla belediye ara<ında hal

li mü~kül bir mesele halini alan 
Sana>ary;.n hanı ihtilıifı ikı tarafın 
da rıza'i üzerine Şurayı Devlete 
havale c.lmımu~t•J. Halbuki diğer 

taraftan h ükümet, iki re~mi daire 
ara<ında çıkacak bu gibi ihtili\fla
rın kal•!me havalesi lllzımgeleci 
tarzıııd:ı. bir karaı· vermişti. 

Şiır di ·bu karara tabi olunarak 
mesele mahallin en büyük sulh 
hiıkimine tevdi edilecektir. 

lju surelle uzun zanıanrlanberi 
bu iki daireyi meşgul eyliven bu 
mulalc mesele hakem yolile ve ka

tiyetl" hallolunacaktır. 

I
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Şehir Tiyatrosu 
5/11/938 cumartesi günü 

saat 14 te 
ÇOCUK T iYATROSU 

5. '11/938 cumartesi akşamı 
saat 20,30 da 

KAN KARDEŞLERi 

* TURAN TiYATROSU 
Halk sanatkarı Naşit okuyucu 
Şemiha, Cemal Sahir birlikte 

RAMONA 
Operet : 3 perde 

Varyete, Solo, Düet 

* 
HALK OPERETi 

'l':ımlrat 'bitmek üzeredir. Pek 
yakında temsillerine başlıyor. 

• 
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Barlarda Çalışan 
'' Biz Buraya İsteğimizle, Dileğimizle Gelmeyiz. 
Hem Buna Gelmek Değil Bal Gibi Düşmek Denir,, 

Fransızlar Zaman Zaman Hakim 
Oynadıkları Halde Neticede 

Mağlup Oldular 
İstanbul tarafı, yıllar geçtik -

çe, biraz daha sönerek gecenin ı-1..----------~---,.....,.,...~--..... .....,. ...... ~......, 
karanlığına gömülüp gidiyor. Be
yoğlunda, gece on ikiye kadar sü
ren sinemalardan sonra kahveler, 
mahallebiciler, pastacılar ve bar
lar, eğlence meraklılarını az çok 
masa başlarına tophyabiliyor. Fa
kat, bu bar adındaki eğlence yer
lerinde, eski Beyoğlu barlarını ha
tırlamaya imkan yoktur. Bunların 
eski Galata balozlanndan farkla
n, onlardan biraz daha temiz ol
malarından ibarettir. 

* Cazın salona dağıttığı oynak 
havanın kamçısile ortada dön<ın 

çiftler, genç çocuklarla bakkal 
çıraklarından, gümrük simsarlan 
yahudi palazlarından ibaretti. A
ra favorili gençler, anasından teh
ditle para koparan çocuklar, züp
peler de göze çarpıyordu. 

:Masaların başında birer iş a -
damı gururiyle kurulmuş insanla· 
rın gözleri sahnede ... Cazın kıv • 
rak nağmelerine uyan bir yosma, 
çıplak bacaklarını havalandıra -
rak gözleri büyülüyor, muhtelif iç
kilerle kafaları dumanlanan se
yircilerin iştahalarını gıdıklıyor. 

Arkasından başka bir kadın, vü
cudunun çapkın ve kıvrak bükü· 

' 

• 

-
lüşlerile zilli bebek gibi zıp zıp !enleri Kontratla çalışırlar. Ya ha- !arı vardır. Fak:ı.t, bira ve kahve
sıçrayor, topaç gibi dönüyor, pe- sılattan yüzde bir şey alırlar, ya- ye iltifat etmezler. Çünkü bunla
rencleler atıyor, daha sonra bir hut gecelik hesabile iş görürler. rın yüzdelikleri beş, on kuruşu 

başkası, bir •başkası daha... Ve Yerliler mi? .. Onlardan bah- geçmez. Diğer içkilerden, mese -
böylece devam ediyor. se lüzum görmüyorum. Çünkü, la, şampanyadan şişe başına iki, 

Varyete numaları yapıyorlar. çok zavallı şeylerdir. iki buçuk, bazan üç, şaraptan bir 
Kuytu bir köşede, beş altı ki- Konsmasyoncu kadınlara ge - lira, kokteylden bardak basına 25 

şilik bir küme, numaraları hayret lince, bunlar gündelikle çalışırlar. kuruş konsmasvon hakkı alırlar. 
ve takdirle seyrediyorlardı. Yal - Güzelliklerine, içki içmekteki ta- Konsmasyoncularııı içiııde ha
nız, bunların arasında kıvır kıvır hammüllerine göre, bir buçuk li- kikaten çok içki içenler olduku 
güzel bir delikanlı; - belki de bir radarı 5, 7,5 liraya kadar giinde- gibi, kendilerine ısmarlanan içki
talebe - numara yapan kadınlara, lik alırlar. !eri, müşterilere hissettirmeden 
ayak oyunlarına bakmıyor, yanın- Akşam sekizde iş başııı;ı gelen şampanya kovalarına, masa alt
daki ne taze, ne yaşlı, bir kadının konsmasyoncu kadınlara akşam !arına dökenler, bu suretle fazla 
sıkı sıkı ellerini tutuyor, okşuyor.. yemeği parasız verilir. Bunların sarfiyat yapanlar da yardır. Bazı
Sonra, şuursuz ve zavallı, aldatıcı vazifeleri, bara \felen m(isterilerin !arı da, müşterilerin sarhoşluğun
bir saadet hayaliyle şarap kade- yanında oturmak, onJ.arl~ danset- dan istifade ederek, garsonların 
hine hücum ediyor. mek, içki içmek, şi.\le şişe şampan getirdikleri boş şişeleri dolu gibi 

Kadın oralı bile değildi. Gen- ya, şarap açtırmak, kokteyl ısmar- göstererek, he.•ap!arını ödetirler. 
cin iltifatlarına !§.kayıt, dirsekle- !atmaktır. Ne kadar çok içki sar- Barlarda müşteriye verilen vis
riui masaya dayamış, ellerini çe- fiyatı yaparlarsa, gündeliklerin - ki yarı yarıya su ile karıştırılmış, 

nc,inin altına yerleştirmiş, yanın- den başka, bunlardan da yiizde - içine çay ilave edilmiş acayip bir 
da bir müşleri olduğunu unutmuş lik alırlar. Bunların bira, kahve mahluttur. Kokteyl de öyle ... Du-
gibi, gözlerini, yeni bir müşteri gibi meşrubattan da yüzdelik hak- (Sonu 7 nci sayfada) 
kollayan garsonların bekleştikleri =========================,..:.:::..:..:.=.:..:._ 
kapıya dikmiş, bakıyor, arada şa- •••••••••••••••••••••••••• .. -. 
rap şişesine uzanarak kadehini B .. s AKA RYA S ~..la 1 
dolduruyor, bir hamlede içiyor - ugun inemasında 
du. Haftanın en güzel programı : 

Cenap Şahap bir yazısında: B • ı d h • ugun er e şe rımize gelecek Mevsimin parlak muvaffakiyeti 
- Bana biraz düzgün, bir H A R R Y B A U R' un SÜT KARO 

parça ipek, bir çok yalan, bir mil- refikaaı Bayan RIKA RADiFE EŞLER 
yon iğne veriniz, size bir kadın ve GEORGES Rıgaud tarafından Henry Gara t • Lucıen 
imal edeyim! KORKUSUZ ADAM Barrouk ve Meg Lemonnıer 

D 
· t" . . tarafından oynanmış şen ve 

emış ı. Kuvveth ve ateıın dram eğlenceli bir komodi. 
Bu malzemeye biraz karmen, bugün oaat 1 ve 2, 30 da tenzi latlı HALK matineleri 

bol sürme, müştehi kokulu bir e- 'r.ıı•••ıııiiı••••••ıİılıiı.ılıiı.iıliiııiiİlilıiı•iıiİİİİıİİIİİİİm;;;.;.. •• ıl 

Parie, 80 (Arkadaşımız yazı

yor) - Bugün en enteresan maç, 
Yugoslavyanın en güzide oyuncula 
rından terekküp eden Belgrad ta
kımiyle Paris muhtelitinin yapaca
ğı maçtı. 

Bu maç muhtelif vasıtalar ile 
günlerce evvel halka bildirilmiş bu 
lunduğundan durmadan yağan 

yağmura rağmen, Pare de Prince
de yine 20.000 e yakın seyirci var. 

Kimi pardesiilerinin yakalarını 
kaldırmış, kimi geniş şemsiyelerin 
altına sığınmış futbol merııklıları, I 
rutubetten kurtulabilmek iımidile 

biribirlerine daha fazla sokuluyor
lardı. Tribünlerinde yer bulmak 

ise imkansızdı. Nihayet· takımlar 

sahaya çıktılar ve şu şekilde dizil
diler. 

Belgrad: :Markusiç, Angelko -ı 
viç, Dubots, Lehner, Stevoviç, Bo 
kitç, Tirnaviç, Valareviç, Petroviç, 
Bojoviç, Glişoviç. 

Paris: Hiden, Zabalo, Torio, 
Diana, Yordan, Gnoi, Astou, Fru -
tuso, Simonyi, ITeiser, Venoute. 

Oyun başlar başlamaz Yugos 
lav forvedleri hep birden hücuma 
geçtiler ve dah1 ilk dakikalarda, 
Tirnaviçin bir şütünü Hideıı yum-

ı rukla kurtarabildi 
Yugoslavlar, ufak paslar yapı

mıyorlar ve lbu suretle kolaylıkla 
Faris kalesine kadar dayanabili
yorlar ve bu suretle kolaylıkla 

vaziyet Yugoslavların lehine ... 
Tirnaviçin yine mükemmel bir 

orta•ı Glişoviçin bir kafa vuruşile 
yine l!idene gidiyor. 

Fransız miidafaa"nın degaj -
manJarı, bugün çok zayıf ... Her top 
azami bir şekilde Yugoslav haf -
!arının ayağıııa kadar gide biliyor 
ve onlar da kolavlıkla m•ıhacimle
rini besliyebiliyı>rlar. 

Nihayet Fran<ızlar bir parça 
canlanır gibi oldular ve uzun pas
lar ile Yugoslav kalesine kadar git 
tiler. Fakat bu hiicum hemr.r. iade 
edileli. 

Fakal bu arnda IIeiserin çek-
tiği iki şüt l\1arkıışiçi pionjon yap- ' 

mağıı mecbur etti. Üçüncü ~ür Ve 
noite çekti fakat o da hariçte. Yu
goslav müdafaa ,ı bir parça .ıkıştı. ı 

15 inci dakikada, Yug0<iavlarl 
hep birden Parh kalesi önıindc i
ken ~ayaıı1 hayret bir şey oldu ve! 
'beş muhacim de ayrı ayrı topu ya
kaladıkları halde bir türlü müsbet 
bir şey yapamadılar ve top korne
re çıktı. 

Çekilen kornerde Yugaslav mu
hacim Valareviç fevkalad ebir nu
mara ~·aptı Ye top kendine gelir
ken birdenbire iğildi ve arkasında 
duran Bojeviçe topu bıraktı o da 
güzel lıir kafa ile, Yugoslavların 

ilk golünü atlı. eans, dekolte bir kostüm ilave e- p•• .. •••••••••••••••••••••••••ll 
decek olursak, karşımıza Beyoğlu 1 

JEAN MURAT Ve KATE de NAGY Bu gol üzerine Fransızlar der-
barlarının kadını çıkar .. 

Barlarda iki cins kadın çalı- 1 hal hiicuma geçtiler ve A•ton Yu -
,ır: ile Don Kazaklarının meşhur Balet ve Taganni Hey' etleri gosl;ıv" kalesine doğru aklı. Fakat 

1 - Artistler. bu arada h:ıkem Gapdivel avantajı 
2 - Konsmasyoncu kadınlar. TAKSİM SİNEMA S J N Q A düşünmeden, ARtona yapılan bir 

· A · favolü çalınca, I'arisiıı muhakkak 
rtıst kadınlar, varyete numa-

ralan yaparak hayatlarını kaza _ Gös terilmekte olan J. KESSEL'in Meşhur Romanı olan bir golü bu şekilde kesilmiş 
oldu. 

nırlar, başlıca repertuarları şun -
!ardır: Ayak oyunları, akrobatik 
d:rnslar, revüler, triyolar. 

Danslarda, revülerde, triyolar
da hiç değişiklik yoktur. Dinliye
cıeğiııiz musiki, göreceğiniz hüner
ler, dansları şunlar ve bunlar, o
kunan sololar hep biribirine ben-

zer. ı 
Varyelecilerin Avrupadan ge-

PRENSLERiN GECELERİ 
Mükemmel ve Büyük Aşk ve Lüks F ilminin kıymetini artır

makta ve bütün İstanbul haıkını celbe tmektedir. 

İlaveten : ECLAIL JURNAR Son Dünya Havadisleri . 

Bugün saat 1 ve 2'30 da tenzilatlı fiatlarla matineler 

Hcnwn bunu takiben Venout 
tekrar giiz~ı hir orta yapıyor ye As 
toıı topu hazırlı.rnrak Diana ge -
çiriyor. Fakat Diane bu fıı·oalı d::ı 

kalecinin eline atmak surctile, ka
çırclı. 

A<tou ve Veırnnt beraberlik sa
yısını alabilr.ıek iç:n bütün ener .· 
jileri ile çalı~ıyorlar. Fak:ıt gayret 
!er hep boşa gidi.var. 

MELEK'TE RQBERT JEANNE tarafın?an 
TA YLOR veHARLOV !dfı!~ 

iki biiyük 

TATLI c··NAH·: 
yıldızı sevenler tarafından alkışlanmakla ve beğenilınektedir. 1 

Bugün saat 1 ve 2,30 tenzilatlı matineler 

Yugoslavlar biran bu ta;<yıKteıı 
kurtuluyorlar ve çok tehhkeli bir 
şekilde Fransız kalesine iniyorlar· 
sa da Tien bunu zorlukla kornere 
atabiliyor. 

Korner neticesiz ... Yine bir Fran 
sız akını fakat bu da neticesiz .... 
Devre bu netice ile bitiyor .. 

İkinci devre başlar başlamaz, 
Fransızlar yine hep birden Yugos 
lav kalesine çullandılar ve Ve • 
noot sıkı bir şiltle beraberliği te
min etti. 

Yalnız bu devrede Yugoslav • 
!arın bir parça vorulmuş oldukları 
gözüküyor .. 

Fransızlar forvedleri art.ık da
ha rahat bir şekilde oynayahiliyor
lar ve oyuna hi\kim oluyorlıırsa da 
bir türlü gol çıkaramıyorlar. 

Devrenin ortalarına doi\"ru Yu
goslavlar bir müddet için, v::ıziye· 

te hakim oluyorlar ve Valereviç 
mükemmel bir siil atıyor ve Hiden 
bütün gayrete r:ı.ii"men bu volü de 
yiyor. 

Fransızlar bundan sonra dev
renin sonuna kadar hasınılarını ~ı· 
kı~lırıyorlar fakat netice almaları 
kabil olamıyor ve maç. 2 - 1 Yııgos 
lavların galebesiyle hitiyor. 

Yugoslavlar ıyi bir ta:nnıa sa -
hiı> bulunuyorlar. Eğer ça!ıuk yo· 
rulmasaydılar daha iyi bir netice 
alabilirlerdi, 

Paris takımı bugün bir becerik· 
sizlik içinde bocaladı durdu ve çok 
çalıştığı halde netice alamadı. 

N.M. 

F. bahçe - Sü1 yrr-aniye 
Stad: F encrbahçe. 
Hakem: Şazi Teczan (Gü. ) 
Fener stadının bu haftaki en-

teresan maçını Fenerle Siileymani
ye oynayorlar ... JJeykozu zorla ye
nen Feııorbahçeye karRı ne"ikta•la 
berabere kalan Sülen;aniy~ ... Fil· 
hakika Sü!eymaniyenir. takımın ı 

Şişlinin eıı iyi oyuııculariyle takvi
ye etme.<i ve son haftalurd" mü -
k~mmcl maçlar çıkarması gözönliıı 
de tululursu bu ın:ıçın (b çok he -
yccanlı ve sıkı olacağın1 gösteri .. 
:.;or. Fene!"liler karşılarında geçen 
hafta zorla yendikleri Beykoz gi
bi l.ıiitiiıı hatları vazife•iııı baş:ı.

ran bir takını buiaealdardır. Fener 
takımının bir türlü istikrar bula -
ın:ı.mıısı da Süleymaniyeyi ümitlen 
clirebilir. Rilhasoa Fener forvetli -
Fikret de )(eriye alınınca _ hiç bir 
randıman alı1Jrwmaktadır. Bu hat 
tın en iyi oyuncusu olan İzmirli 
Saimden gayrisi topu ayaklarında 
çiğnem 0 ktc biribirleriyle yarışıyor 
!ar. Bu :ımda s~ntrahaf Angelidis 
de her hafta çık~,·dığı acai p ve bo
zuk oyunla büyük bir gedik teşkil 
etmektedir. nun•ııı için Sü eymaııi
yelilerin b:ı zayıf noktayı sezerek 
ortadan yapacakları hücumlar teh 
likeli olabilir. 

Süleymaııiye takımında: kaleci 
Muvaffak, bek Ruhi ve iki yan haf
bilgili oynadıkları takdirde - Fe
ner forvedlerini ekseriya durdura 
bilirler. Ve yapacakları defanda 
iki açık Saimle, Fikreti sıkı bir su
rette marke etmek Pn lüzumlu ha
rekettir. Forvedcleki yeni elemaıı
ları .ı da hayli i~ ;,:öreceklerini z,.n
nediyoruz. 

Fenerlilere gelince: rakiplerini 
hor görmemeleri, bilh:ı.ssa Beyko
za karşı olduğu gibi, derme çatms 
bir takım oyun göstermenwleri Jii
zımgelir. 

Maç neticesinin az bir snyı far
kile ve Fenerbahçe lelıiııe netice -
leıımesi kuvvetli bir ihtimal dahi· 
!indedir. 

Takımların şöyle çıkacağını 

tahmin ediyoruz: 
Fenerbahçe : Hüsamettiıı - Fıı· 

zıh Yaşar - Necdet, Angelidis, E
( Sonu 7 nci sayfada) 
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IJRVAIJ'1J~ü· !.. 
Üç Devler Hikiyesi 

~abancı~emleketler
deÇocukların Hali · iNGİLTEREDE · 

-4 
Bir \'anmş bir yokmuş 1 1 

Bundan ewelki kısımların hula
sası: lki k:mle.5, komşuları ihtiyar 
ern.-kli doktor Ali Paşanın köşkü -
nün bah~esini geziyorlar. Bu bah
c:tde kü~ümencik trenlerden tutu -
nuz da, mini mini değirmenlere va
l'lncıya kadar her cins fenni oyun
cak vardır. ihtiyar a.~ker, küçilk 
kornfularına hem bahçesindeki ci
el \'e öğretici oyuncakları gösteri -
Yor, hem onlara üç de\'den bahse
diyor: 

••• 
Yine giinlerden bir gün gemici 

N"eon arlık kazazedelerin sndık bir 
hizmetkarı haline gelmiş olan "A
karsu,, ismindeki birinci deve ıssız 
adada kendisinden başka bir dev 
olup olmadığ1111 sordu: 

"Akarsu,, bu sısnle: 
- Evet, cevabını verdi. Bu ada· 

da ba.-ıka bir dev daha vardır am
ma onunla aramız pek iyi değildir. 
Çünkü ben çukurları, alçak yerleri 
severim, o inadına yüksek dağ baş· 
larından hoşlanır. 

- Acaba o da senin kadar ra -
lt~kan mıdır · 

- Ha, bak! Çalışkanlığına ça -
lışkandır. Fakat ne çare ki ancak, 
gönlüni.in istediği zaman çalışır. 
Bir gün bakarsın, durmadan çalı -
§lr. Başka bir gün de yerinden kı -
mıidamak istemez. Bazan da coşa
rak olmadık fenalıkları yapar. Hat
ta bana bile o kadar sataşır ki, ben 
hile kendimi tutamam, hiddetleni
l'im .. 

Ertesi gün Neon ikinci devin ya
Şadığı dağa tırmandı ve devle bu -
luştu. Yeni dev, Neon'u karşısında 
Cörüncc: 

- Anladım, dedi, beni de "Akar 
su,, gibi çalıştırmak istiyorsun. 
l'ekala ! Yalnız benim dediklerimi 
Yapacağına söz ver bakayım. 

- Ne istersen yapacağım. 

ibriğin kapai'ı havaya fırladı ve 
ibrikten dışarıya bir dev fırladı. 

Neon şaşırmıştı. Yeni devi bul
muştu amma onu nasıl hapsedece
ğini bir türlü aklına sığdıramamış
tı. Nihayet Akarsu'ya akıl damş

mıya gitti. Akarsu da: 
- Onu bir kutuya hapset. O ha

pis olunca kurtulmak için pek çok 
didineccktir. Didinirken de o kutu
nun bir ucuna takacağın pistonu 
ileriye geriye itip duracaktır. 

Neon, Akarsu'nun verdiği nasi • 
bati hemen yerine getirdi, demir • 
den pistonlu bir kutu yaptı, sonra 
bir kazana su doldurarak o kaza -
nın altına ateş yaktı. Yukarda ıize iki minimini Sovyet çocugunu tanıtıyoruz. Ne 

Su kaynamıya başlayınca yeni gUıel eğleniyorlar değilmi ? 
dev hemen kazandan pistonlu de - "!i=~~~;;;;;;;;~~e;;!!!!iMM~'"'·lı!!ıs,,. ___ _.5!&&!ii!iilıl!!lli!Pll!l!ı~rö!!!i&L~tsM!i•~ii!Mlll! ..... l!t'l!!111-• 

mir kutuya sıçradı ve pistonu ileri
ye geriye itmeğc başladı. 

O zaman Neon bir kahkaha salı
verdi ve: 

- tştc şimdi en faydalı devi ya
kalamış oldum, dedi. Zira bu üçün
cü dev benim için daima çalışabilir. 
Ben onu demiryolları boyunca koş
turacağım ve pcşisıra koca bir tre
ni sürUkleleceğim. Ona kocaman 
ve ağır makineleri çevirteceğim. 

Bu üçüncü devin ismine de "Bu
har,. derler çocuklar... Siz bu üç 
devin her üçünü de küçük mikyas
ta benim bahçemde çalışırken gör
dünüz: "Akarsu,, değirmeni dön -
dürüyor, "Rüzgar,, yeldeğirmenini 
çevirerek su çekiyor, "Buhar,, da 
mini mini lokomotifin makinesini 
işlcti~r .... 

(Arkası gelecek haftaki nüsha
mızda) 

.......................................... 

llkteşrin 
Bilmecemizi hallederek mü

kafat kazananların isimlerini 

gel •cek hafta ilan edeceğiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Oyunlar 1 
• • .......................................... 

Alh taş oyunu 
Bu oyun dört, altı veya sekiz 

arkadaşla oynanabilir. Birbirin

den birer karış aralıkla ve bir hi- 1 

zada olmak üzere yere altı tane 1 

taş dizilir. 
Oyuncular iki sıraya ayrıla -

rak dizdikleri taşları ortalarına 

almak şarliyle karşı karşıya du -

Çocuk Mantıkı 

rurlar. Sağ baştaki ilk oyuncu to- r---..,.....,.-~-----...--~ 
pu yine sağ baştaki birinci taşa 

atar. Topu o !uretle atacak ki, 

top taşın yanına vurarak karşı o
yuncuya sıçrayacak. 

Eğer taşa vurur ise bir sayı 
yaptı demektir. Artık ikinci taş 
vurmağa çalışmalıdır. Böylece sı

ra ile altı taşı da vuran oyunun 
galibidir. Yalnız topu karşıdaki 

arkadaşına sıçratacak tarzda sert 

atmalıdır. Attığı topu sıçratamı -

yan oyuncu ile muvafık surette 

Kız çocuk - Benim babam 

banıer, aeninki? •• 

Erkek çocuk - Benimki de te

kerci. 

Kız çocuk - Ne talihliain!.. 

yuncuların birer ıayısı yanar. Ya
ni evelce vurdukları taşı tekrar 

vurmağa çalışırlar. Bu oyun çok 

zeklidir. Oynamak için küçtik bir 
kafi-

- Peki.. öyleyse bana hemen --------------..1 
bir "" yap. Bu evin önüne yelkenli 
~ollar yerleştir. Gönlüm <:alışmak 
lStediği zaman ben o kolları dön -
dUrürUm ve bu suretle iı:;tersen 
buğdayını övülür, un yaparım, is

sıçramış olan topu tutamıyan o -

lastik top ile dört arka<laş 

dir. 

tersen kuyudan su çekerim. 
Dediği gibi de yaptı .. ve hu su -

tetıe Neon artık bir dev yerine iki 
dev çalıştırmış oluyordu. Bu ikinci 
~e.ve de "Rüzgar,. derler. Bir gün, ı t·1 dev, biribirlerilc kavgaya baş- , 
adılar. Rüzgar, Akursu'nun sura -1 
~1.na o kadar şiddetle şamarlar in - ı 
t1l'lneğe başladı ki Akarsu, hidde -
~nden köpürdü, delirdi. iki dev bi

tıbirlerile boğuşurlarken vahşi hay 
~anlar gibi uluyorlar, korkunç ses-

.r çıkarıyorlardı. Nihayet dağ de
\'i, Yani Rüzgô.r, bu kavgadan usa-
;arak Akarsuya saldırmaktan vaz 
b.eçti, Akarsu da yavaş yavaş ya-
§tı ve: eski sakin halini aldı. 

••• 
~ Günlerden yine bir giln Akarsu, 

eona. 

d - Şimdi, dedi, sana üçüncü bir 
~Vden bahsedeceğim: Hem bu ye
d dev benden ve dağ devi Rüzgar-
0 arı Çok daha kuvvetlidir. Ancak 
k~u ele geçirmek <:ok zordur. Çtir:
h u kendisini yakalayıp bir hapis
b~neye tıkmadıkça çalışmaz. Lakin 
ır ke 

llıi _re rle yakasını ele geçirdin 
de' alırnallah gece demez, gündüz 

mP.z Çalışır. 

re; ~man Akarsu, merakımı dep
Ju ırdın. Bu iiciincü dev nerede bu-

nur? ~ 

,,
1

- Dur, acele etme! Sana her se
., sır ·1 
r,,.. ası e anlatacağım . Yalnır. şu -
.... ını "" · ki be , ...... şın olnrnk haber vereyim 

tem n_ ~: Rüzgar. yiyc•cek içecek is-
edıgımiz h ld .. .. .. k .1 

Şır,• a e uçuncu ar a~R . 
. ız Çok k.. ·· 

nir tür .. omur, yahut odun yer . 
.N lu doymak bilmez. 

7.ip ~on, uzun müddet dağ, tepe ge
lamadolaşt~ anıma, üçüncü devi bu-
. ı. Niha '-'et b' ·· d lbrikt " ır gun ça ırmcla 

e su kaynatırken birdenbire 

iki Mayİnun Yavrusu Hayvanat Bahcesinde 
Dikkat ve lhtim~111ıa büyütülüyor 

• 

Londra hayvanat bahçesinı;, 

Belçika hllkOmeti son hafta için
de bir Goril yavrusu hediye etmiş 
Henüz bir yaşında erkek bir yav 
ru olan bu Goril B&lçika Kongosu 
nun "Dağ Gorili,, ismi verilen Go
ril cinsindendir. 

Belçika Kongosunun Kivu gölü 
mınta.kasında tektilk tesadilf edi- • 
len bu "Dağ Goril,, leri nesli tü
kenmek üzere olan bir cinse men 
sup olduklarından Belçika hükfi· 
meti bu hayvanların gerek avlan
masını, gerekse tutularak memle
ketin dışına çıkarılmasını şiddetle 
yasak etmişti. Binaenaleyh Lon
dra hayv.anat bahçesine hediye 
edilen bu Goril yavrusunun Kon
godan A vrupaya nakli için Belçi-

a yavrusu Meng ve Şimpanze 
yavruau olan Jaklin kardet kardet 

ayni yatakta uyuyorlar 

ka Nazırlar meclisinin hususi mü-
saadesini almak mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Bu hayvan bir yerli tarafın • 
dan tesadüfen ormanda bulunmuş 
ve l\Ieng köyüne getirilm iş. Bu 
itibarla Goril yavrusuna Meng is
mi verilmiştir. 

Şimdi Londra hayvanat bahçe
sinde diğer maymunlar arasında 
takla atıp oyun oynamakla vakit 
geçiren Mengi bu yazılan ıktibas 
etmiş olduğumuz İngiliz mermu
ası şöyle tasvir ediyor: 

- ~feng cidden sevimli, hatır
şi nas bir mahluktur. Bun?ın sebebi 
de beş ay süren mahbusiyeti e:ına
sıııda kendisine tıpkı bir insan yav 
rusu gibi muamele edilmiş olması
dır. Meng henüz bir yaşında oldu
ğundan şimdilik ancak (2,5) ka
dem yitk~ekliğindedir. 

Maamafih zamnnla hayvan nes
vünema buldukça Mengin kosk~
caman bir goril olacağında şüphe 
~"' yoktur. 

Bu hayvan neslinden bir Goril 
Berlin ha.yvan~t bahçesinde bulun 
makta i_~i. ~e .. (11) yaşına bastığı ! 
zaman olmu~tu. 

.l\Ieng biraz büyiiyüp de bir iki 
yaşıııa bastı mı Londra hayvanat 
bahçesinin biricik dişi Gor ili l\loi
naya iyi bir arkadaş olacaktır. 

l\.lo inanın erkek arkadaşı :\fok lıir 
hayli zaman evvel ölmüş \'l' zaval
lı dişi Goril yalnız kalnw~tı. 

Şimdilik Meng heni.iz pek bı?l>ek 
tir ve geçen ikiııcite.şrinJe I .<•ııcira 

hayvanat bahçesinde dünyaya ~el 
miş olan Şimınrnze dn~1ndcn bir 

maymun olan Jaklınin k"fesinde 
onunla kardeş gibi yaş:u~wk ; ~ ve 

geçinmı:ktedir. Bu ihi y ı·ı -:n ma~·
muna her gün ayni gıda verilmek

te, ve kendilerine büyük bir ihti
mamla bakılmaktadır. 

.Mesela bunlara günde emzikli 
şişe ile altı defa süt emzirilmekte, 
muayyen saatlerde meyva ve mey
va U!'\aı-eı.ıi verilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zerzevattan 
f~sanlar 

\ 

. ,.. 

Pariste (Mıro) isminde bir fo
toğrafçı, fotoğr~fçılığı bırakarak 

sebze ve meyvelerden bir takım 
heykelcikler yaı)mağa başlamı~ 

Bu açık göz ndamın turptan, ha· 
vuçtaıı, patatesten yaptığı heykel
ler çok makbule geçiyormuş v& 
kendisini raha t rahat geçiııd iri -
yormuş. 

Bu haberi veren Fran!:\:Z ço -
cuk mecmuası her çocuğun biraz 
gayret ederse , ı'hz clcrdcn heykel
ler yapa bileceğini ve ( l\Iiro) gibi 
para kazaııama~..ı bile hem bilgi
sini arttıracağ ını , hem de kE>ndisi
le beraber cvM kilcri de eğl eııdi
rebileceğini söyliiyor ve bir takım 

nasihatler \'eriyor. 
Meselii rc:-;mini gördüğii11üz şu 

ı.\iiki Farenin güvdesi ve kafası bir 
kürdanla birbirine bitiştirilm i ş iki 
patatesten yapılmıştır. Ayakları 

yine kürdana ge çirilmiş iki tane 
kırmızı turp parr;asıdır. Kl)IJarı in 
ce çalı fasulya~ ıııdaıı, elleri. ku
lakları yine kırmızı turptan yapıl

mıştır. Gelecek nü~halarda da si

ze yine Löyle ,;;eb%eden yııpılmış 

heykellerin nasıl j'apıldığını tarif 
edeceğim. 

Neriman Abla 
- -

~ 1•• r••• .. •••••••••••••••••••••••••~ •••••••••.-;••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••e ... -
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ı · .. 
Yedi Harfli Bir Çiçek İsmiyim 
2, 7, 6, 5 inci harflerim baŞka bir çiçek ismidir. 

5, 6, 7 inci harflerim eski lisanda yarım demek olur. 

6, 7, 4, 1 inci harflerim Eıki11in aksi ve mukabilidir 
3, 4, 5 inci harflerim içki demektir. 

2, 5, 4, 3 üncü harflerim gök yüzüdür. 

3, 2, 1 İnci harflerim Matem 6 5 inci harflerim bir ıs-
' ' tif ham edatı . 

6, 7, 2, 1 nci harflerim de tıpkl demektir 

Verilecek Hediyeler : 
~ v 

Birinciye - Bir tavyare piyango biieti, ikinciye - istediti bir 
m l<tep kitat:>ı, Üçüncüden onuncuya kadar mektep t efteri, Onun
c ~d n ~ irmirıdye kadar boya, Yirmindden ellindye kadar c~p defte~ · 

. .. I 
·························································•••&••··················· •• 1 
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Amerikayı Altüst Etti 
Çifte kumrular 
- Yine görüşürüz, 

im. 

1 
hoş~a ka-

Bu söze yalnız Can ce,·ap ver
mişti: 

- Günün uğurlu olsun Do 
ğan! .. 

Doğan Ayteııden seg alama • 
yınoa koşup, önüne gelerek ona 
baktı. Ayten çayına bakarak ka
rıştırıyor. Hiç Doğana bakmıyor
du. Can da onlara bakıp gülmek
teydi. Meraklı bir sesle soran Do
ğan: 

- Bana darıldın mı Ayt<'ll ! 
dedi. 1~te gidiyorum canım' ... 

Ayten - "Ağzına giıttirdüğü 

fincanı dudaklarının biraz karşı

sında tutarak gülümseye gülümse
ye gözlerini kaldırıp,, Doğana ba
karak: 

- Hayır Doğan darılmadım ... 
Haydi çabuk git ... Tanrı seninle 
olsun. 

Bu sözlerin üzerine gözleri 
gözlerinde süzen Doğan hemen 
kapıdan fırladı. 

Ayten ve Can Erdoğanın ar· 
kasından bakıştıktan sonra biribi
rine bakarak çaylarını ağızlarına 
götürdüler ... Fakat Ayten oracık· 
ta çay bardağını tutarak Cana 
ilk defa olarak sordu: 

- Erdoğanı nasıl buluyorsun 
Can bey!. .. 

Can bir saniye yerdeki halıya 
bakarak şöyle bir düşündü, sonra 
ayni vaziyette kendisini btkliyen 
ve kendisine bakan Aytene baka
rak cevap verdi... Ve çaylarını içe 
içe konuşmağa başladılar: 

- Erdoğan, cidden Erdoğmuş 
ve er yaşayan bir genç; Ayten ha
nım!... Bilmem ben çok seviyo
rum. Sevilmeye !§.yık bir arkadaş, 
her tilrlü emniyete değer bir er
kek buluyorum onu. 

Belki kadın olsaydım... Daha 
başka tilrlü de düşünürdüm. 

- Ne gibi? 
- Siz; daha iyi düşünebilir· 

siniz bunu. Hani ne bileyim ben?, 
Belki hayatıma karışmasını iste
diğim bir tip olurdu ... 

Ayten şen ve kısa bir gülüşle: 
- Bu kadar ileri gitmemelisi

niz, birdenbire. Belki yanılıyor, 

belki aldanıyorsunuz ... "Ciddi bir 
hal takınarak,, malfim ya göri.inüş 
daima doğru değildir. İç ayni ol· 
maz. 

Hakkınız var.. Ekseriya 
böyledir fakata Erdoğan için de
ğil. O; içi de dışı gibi açık ve dü
rüst bir erkektir. İsmi gibi er bir 
çocuktur. Er doğmuş, er yaşıyor .. 

Ayten giilerek ve gözlerini ha
fif :ıçarak dudaklarını biraz mü
balağalıca uzatıyor. Alay~ı bir 
yüzle cevap veriyordu: 

- Ooovv .. Kiracmızı ne kadar 
seviyor ve methediyorsunuz Can 
bey. Doğrusu bu; arkadaşınız he
sabına büyük bir kazançtır. 

Can tabii bir hal içinde başını 
iki yana sallıyarak: 

-Sizin teveccühünüz bu Ay
ten hanım! .. Erdoğan benim kira
cım değil, adeta; kardeşim, ho
camdır. Apartıman benim değil; 

benden ziyade onundur. Çtinkü o
nun reyi olmadıkça ben, burada 
hiç bir tebeddillat yapamam. Hat
ta ona sorulmadan; milyoner bile 
olsa; bana gelecek bir kiracıya 
bütün boş dairelerim daima kapa
lıdır. 

Ayten hayretle Canın yüzüne 
bakarak çay ficanını dizlerine hı· 
raktı: 

- Tuhaf değil mi? Bu kadar 
samimiyetinizi ve yakınJığınızı üç 

•senedir ben yeni duyuyorum. 
Can daha ziyade ha~-ret eseri 

göstererek ve ağzına götürmekte 
olduğu fincanı indirerek sordu: 

- Nasıl Ayten h&nım !.. Size 
bundan hiç bahsetmecı; mi, Erdo
ğan?... Bu kadar !'amin> ;yeti niza 
rağmen öyle mi?. 

- Hiç bir zanı:ın emin olu • 
nuz. 

- İşte gördüni,z mü? Bu da 
bir incelik ki kıı metini ancak ben 
anlıyorum. 

- Ne gibi?. 
- Öyle değil mi ya? .. Onun 

yerinde böyle bir halı:ka salıip her 
h angi bir arkad~ım olsaydı emin 
olunuz bund.a.ıı. bir gurur ile y&l. 

nız size değil, belki herkese bah
sederdi. 

- "Omuz silkip dudak bü
kerek,, Gülünç bir tefahür değil 

mi ama ... 
- Siz de o ruhun eşi; ve ayni 

eş ruhun sahibi olduğunuz için bu 
sözünüzde samimisinizdir buna e
minim. Fakat hayatı bilmezsiniz 
Ayten hanım!.. Ondan her türlü 
istifadeyi düşünen; nice insanlar 
var ki, her vesileden; pek adi bi
le olsa; bir çok menfaat bekler ve 
hatta icat eder, yaratırlar ... 

Ayten bir istikrahla yuzunu 
ve dudaklarını buru~turarak başı
nı her iki yana kısa kısa dönüş
lerle sallıyarak mırıldandı: 

- Çirkin şey ... Çok çirkin! 
Can teselli edici bir sesle ve 

güle güle diyordu ki: 
- Fakat dua ediniz, şiikrey

leyiniz ki, size arkadaşlık eden 
genç; bütün bunlara büyük bir 
vakarla bakan çok temız, çok 
yühek bir ruhıın sahibidir. Ben 
de onu, bunun için sever ve tak
dir ederim. Bütün temenniyatım 

da Erdoğanın me•ut olduğunÜ glir 
mektir. 

Ayten derin bir göğüs geçir
dikten sonra pencereden dı~arıya 
bakarak cevap verdi: 

- Benim de arzum budur Can 
bey!.. 

Can elindeki çay fincanını ö
nündeki küçük masaya bırakarak 
kalktı ve: 

- Hislerimiz, arzularımız bir
leşti demektir. Ben de çıkayım da 
sizin i.'lerinize mini olmıyayım, de 
di. Şimdilik müsaadenizle .. 

Ayten fincan elinde olduğu 
halde ayağa kalkarak karşılık 

verdi: 
- Uğurla Can bey!.. 
Can çıkmak üzere bulun

duğu kapıdan geri döenerek,, ak-
lına bir şey gelmiş gibi acele ace

D eanna Durbin Son 6Imlerinden birinde 

Henilz on yedi yaşında olduğu 
halde en büyük sinema yı!dızlan
nı çok geride bırakmış olan güzel 
Deanna Durbin (Tehlikeli yaş) 

adında bilyük bir film vücude ge
tirmiştir. 

Bir buçuk ayda çevirmiş oldu
ğu bu film için 63.000 Türk lir a
sına yakın bir ücret almıştır. Par
toneri: 

Jackie Cooper namındaki genç 
sanatkardır. 

Deanna Durbin'nin bu deli -
kanlı ile film çevirmekte ol duğu 

haberi Amerikayı altüst etmeğe 

kafi gelmiştir. 
Filmde "lliasuka,, rolünü yap

maktan sarfınazar etmesi için 
50.000 den fazla mektup almıştır. 

Bu mektupların mühim yekunun-

dan ürken stüdyo müdürü ve pro· 
dilktör Deanna'dan bu rolden vaz 
geçmesini rica eylemişlerse de gü
zel sanatkar bunlara kat'i suret
te red cevabı vermiştir. 

Ezcümle şunu demiştir: 

"- Ben bir çocuk değilim ar
tık ... On yedi yaşındayım, filmler 
de, hatta hayatta "aşık,, olmak 
hakkına malikim ... ,,, 

Küçük yıldızın bu kat'i beya
natı heyecanı büsbütiln arttırmış
tır. 

Ilolivutta deveran eden şayia
ya göre Deanna geçen ay ayni 
stüdyoda film çevirmekte olan bir 
genç sanatkara aşık olmuştur. Ay· 
ni mahafil, Deanna'nın beyanatı 

nın bu haberi teyit eder mahiyet 
görmektedir. le ,unları söyledi : 

- Az kalsın unutuyordum. ============================== 1 

İmtihan neticesinden her halde 
beni de haberdar etmeyi unut
mazsınız değil mi Ayten hanım? 

Ayten Canın fincanını masa • 
nın üzeriden alıp büyük masaya 
ilerlerken Cana bakarak cevap 
verdi: 

POLİSTE 

Dünkü yangın 
Kazlıçeşmede Ref-ail A vram kö

sele fabrikasından dün bir yangın 
çıkmışsa da etrafa sirayetine mey

- Hay h,'.'_Y Ca~, bey, derhal dan verilmeden hemen sönildürül-
haber verecegım.. Gülerek,, fa- . .. til 
k t il 'd . muş r . 

a m ı emı unutmazsınız artık.. 
Can - "Gülerek ve 0 habere Ayağına k ızgın demir dök üldü ' . her şey değer Ayten hanım!.. di· Karaagaçta cıvata fabriyasında 

yerek kapıdan çıktı. çalışan usta Mahmut, dün eritil -
Ayten elindeki fincanları tep- miş demir madenini bir kazandgn, 

siye koyduktan sonra .. Hepsini a- diğer kazana naklederken kızgın 
lıp - Doğanın içtiği fincanla bir- demir dökülerek bir ayağım yak -
likte - o da dı~arı çıktı ve biraz ıruştır. 

sonra eli bo~ girerek... D'lğruca ·Elini makineye kaptırdı 
yatağa gidip düzeltmeğe başladı. Kurtuluşta Monısa düğme fab. 
Dudakları arasında az evvel Do- rikasında çalışan Kostantinya dün 
ğandan dinlediği tatlı bir serenat 
mırıltıları ,·ardı. elini makineye kaptırarak yaralan

mıştır. 
Con, odadan ve daireden çık • 

tıktan sonra merdivenlerden asa- O tomobil çarptı başından 
ğı kata iniyordu. Tam merdiv~n- yaralandı 
!erin yarısında kır saçlı bir erkek- Şoför Yakubun idaresindeki 
le, esmer güzel genç bir kızla 2889 numaralı otomobil, Beyoğlun
tesadüf etti. Onlar da kol kola dan geçerken Hristo isminde biri • 
yukarı çıkmaktaydılar. İhtiyar a- sine çarparak ayaklarından yara. 
dam Canı görünce: l~tır. 

- Affedersiniz, bey oğlum, Bir otomob·l k h 1 
d d . E d • d . . . ı çarpara ama ı 

e ı. r oganın aıresını arıyo- • d • 
rum. Biliyor musunuz acaba? .. Hu ayagın an agır surette yaraladı 
kuk talebesinden... Süvari binicilik okuluna ait bir 

Can büyük bir nezaketle ve otomobil dün Bomont iden geçerken 
güler yüzlülükle her ikisini ıle sü- Sabri Salim isminde bir hamala 
ze süze : çarparak başından ağır surette ya

arlamıştır. 
- Nasıl tanımam, dedi. Şimdi 

odasından geliyorum. Fakat ne Düşerek yaralandı 
yazık ki, kendisi biraz evvel dışa- tl'sklidarda Bülbülderesinde otu-
rı çıktı. ran Salih oğlu Ali; Şemsipaşa t ü • 

İhtiyar zat başından şapkasını tün deposunda çalışırken düşerek, 
geriye iterek saçlarını karıştıra başından yaralanmıştır. Ali hemen 
karL5tıra bir Canın ve bir de yanın hastahaneye kaldırılmış ve tedavi 
daki kızın yüzüne bakarak: altına alınmıştır. 

- Ya? .. Vah vah ... Acaba ça-
buk döner mi, dersiniz? -

Diyor, ne yapacağını ~asırmış 
gibi şaşkın şaşkın ikisinin yUzleri
ne bakıyordu. 

Can; kaşlarını kaldırıp omuz
larını silkerek: 

Çanakkalede Belediye 
Reisligi intihabı 

ÇanaKkale, 4 (Hususi) - Son 
Belediye intihabında seçilmiş olan 
21 asil üye, evvelki giin toplanmış
lar ve içlerinden eski Belediye Rei
si Osman Güneli tekrar r iyasete 
seçmişlerdir. 

Almanlar tatsız kavunlarımızı 
beyenmişler 

!zmir (Hususi) - Bu sene şeh • 
rimizden Almanyaya mühim mik
darda kavun sevk ve ihrac olun • 
muştur. 

Bu kavunlardan küçük V'! t•tsız 

olanlar büyük bir rağbet görmiil', 
büyük ve tatlı kavunları'llız bcğe-

Bursada odun ve kömür fiatları 
Bursa Hususi) - Yakla~an şu 

kış günlerinde odıın ve kömür te -
dariki, günün en mühim meselesi 
olmuştur. Maarnafih birkaç gündür 
şehrimize mühim mikdarda odun 
ve kömür gönderilmiştir. 

Kömürün kilosu azam4 5, asgari 
4 kuruşa, meşe odununun kilosu 
30 - 50 paraya satılmaktadır. 

Belediye, halkımızın bir mahru -
kat buhranı karşısında kalmaması 
için tdbir almıya başlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Taş başını yardı 

Fenerde oturan 45 yaşlarında 
Ayşe, sokaktan geçerken 10 yaşın

daki Alinin attığı taş başına isabet 
ederek yaralanmıştır. 

Tramvay Kamyona çarptı 
Vatman tbrahlrnin idaresindeki 

617 numaralı tramvay arabası, dün 
Tünelden Şişliye gitmekte iken 
3629 numaralı kamyona çarparak 
arka çamurluklarını parçalamıştır. 

- Pek zannetmem efendim, 
dedi. Çünkü imtihana gitli. Belli 
olmaz ki. Fakat sizi odas,Jla gö. 
türeyim. Muhakkak görmeniz ıa . 
zım geliyorsa orada beklersiniz .•. 
llu;yurunuz efendim ... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
nenalji, kırıklık Ye büt Oa airılarınızı derhal keser ' 

(Sonu var), m - İcabında günde 3 kaıa alınabilir. - .. 
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YA L AN 
Cahıde kocasının bir metre~i

olduğunu evliliğinin ikinci sene -
sinde öğrendi. Koca~ına karşı b!.ı

yük bir sevgi beslemediğinden o 

kadar mUteessir olmadı. Ilırbirle

rine bir çayda takdim eclilmi~ler 

ve aileleri de her ikisini birleştir
n:ıek arzusunu göstermişti. 

Ahmet te, evleameden e\·ve! be· 
raber yaşadığı eski metre,inin is
tirahatini temin eylemiş ve pek 

yakında yine kendisine gdcceği
ni vaadederek aralarındaki müna
sebeti kesmişti. 

Bu vaadi tutmak Ahmet için 
uzun sürmemiş, altı ay lrntlar ~on 1 

ra, işlerinin fazlalığınd~n yemek 
için evine gidemediği lınhnne•ile ı 
tekrar eski do.~tuna koşmu~t u. 

Ahmedin karısında gördügü 
kusurların en mühimmi, gençli -
ğinde tanıdığı genç kızhra •ben
zemesiydi. Cahirl~ her şeyi bilirim 

iddiasında idi. Ayrıca müsrif ol
duktan maada kccasmın dü~ünce 
ve meşguliyetlerile de hiç alaka
dar olmuyordu. 

Müşterek hayatıarıııın ilk gün
lerinde, her şeyden canı mkılan 

Cahide, annesine koşuyor, bütün 
gününü orada kocasını şikayetle 

geçiriyordu. Annesi kızına nasi
hatta ku~ur etnüyordıı. 

- Çok tuhafsın Cahide ! Koca
nın, senin yanında oturmaktan 
başka işi yok mu sanıyorsun! Bü
tün hayatının müddetince onunla 
karşı karşıya bıılunacağrnı mı ü • 
mit ediyordun! Eğer caııın sıkılı

yorsa, bir çocuğun olmasına dua 
et. 

Fakat Cahidenin anne olmak 
hususnda acelesi yoktu. Çocuk o
nu, kaçmak istediği aile ocağına 
bilakis bağlıyacaktı. 

Bunu düşünerek vakit geçir • 
mek için yeni arkadaşlar buldu .. 
Her akşam kocası ile \'eya yalnız 
olarak ziyaretl~re gitmeğe, ayrı 

muhitlere girme.ii'e koyuldu. Bir 
müddet sonra bazı arkadaşlarının 

evlilik haricindeki aşklarından bü 
yük bir serbesti ile bahsa ve bunu 
gayet tabii görmeğe lıaşladı. Fa
kat •buna rağmm bu şekilde bir 
hayat sürmek te istemiyordu. 

İşte kocasının eski metresi ya. 
nındaki hayatıııa dür.düğünü öğ

rendiği zaman biraz ağlaması da 
büyük bir keder cluyduğundan de
ğil, izzeti nefsinin kırıhıasından 

ümit etmediği bu yeni vaziyet kar 
şısında kendini tııtamıyara k gill· 
dti: 

Aptal. Şimdi sana dogruyu 
sôyle,em bile inanmayacaksın. 

\' e hakikati söyledi. Ahmet 
buna inanmak istemedi. Fakal Ca 
bidenin g<izleri o derece muhab -

bet ve yeni bir hisle parlıyordu ki 
bu sefer Ahmet te karI>ile al:ıY 
etmek ı<tc<li: 

- Zavallı karıcığım! İsler be
ni aldatmış, i•t~r a)datmamı,1sın, 

lıiitün taıııdıklarıııa karşı, hepsi

nin şimdi bir olduğunun farkında 
değil misin? Ben yarın· 'Tı.rımın 
her tarafta bir iı~ığı olclıı!(u~ ı •Ö.V· 

lediğini biliyorsunuz. Halbuki ha· 
kikat lıoyle değildir. B,•nclcn ;nti

k~m almak için böyle bir "ey uy
dnrmus!,. desem bana ı•.1sıl cevap 
verirler hilir mi~in? 

Cahide düşünüyordu: 

- Eğer, hakiki bir iışığım oı· 

saydı, ne yapardın? 

- Bilir miyim? Belki s~ni öl· 
dürürdüm .... 

O vakit Cahid& yanlarındaki 

masanın gözünden bir tabanca al
dı . 

Ahmet: 

- Ne yapıyorsun? diye bağır· 
dı. 

- Bak şimdi görürsün. Cahi
de bunu söyler söylemez duvara 
dönerek ateş etti ve bagırmağa 
başladı: 

- İmdat! İmdat! 
- Deli mi oldun Cahide! 
- Hayır, eğer gelen olursa 

beni vurmadığını söylersin. O ka· 
dar. 

Hizmetçi teliişla içeri girdi. 
Cahide titrek bir sesle: 

- Bir şey yok, bir şey yok t 
Bir kaza oldu, diyerek, odadan 
çıkmağa tereddüt eden hizmetçiyi 
dış an çıkardı ve güldü : 

- Şimdi rahat et artık. Biraz 
sonra bütün .ll'lahalleli berd nır • 
mak istediğini fakat buna muvaf
fak olamadığını öğrenecektir, de
di. 

Ve yüzünü kocasının yüziine 
dayayarak, yavasça: 

- Şimdi ,beni affad~ce k mi 
sin? dedi. 

HiKAYECi 

dolayı idi. Cahide kocasına bun- =-==----============ 
dan bahsettiği ve aı·kadaşlarına Yunan gümrükçüleri 
da duyduğu acıyı g'i<termeyi ki- Kuş adasında 
birine yediremedi. Bilakis kocası- Kuşadası, (Hususi) _ Sis,ıın 
nın bu har~ketini tabii bir tavırla mıntakası gümriikler başmüdürü 
anlattı, ve şu c.cvabı aldı: Bay Anastaksi ranın<la bıı~kfıtibi 

- Artık sana ne yapmak düş- ve Pizami gümrük müdürü olduğu 
tiiğünü bi!iyoı·sun ! halde Yunan muhafaza teskilfıtı • 

C:.ıhide kocasını aldatmak is- nın bir motörile şehrimize ·ı<elmi~
temiyorı ve kendisinin de zaten !erdir. 
aşk için yaratılm~ bir kadın ol
madığını biliyordu. Yalnız arka
daşlarının yanında gülünç nı"vkie 
düşmemek, izzeti nefsıni korumak 

• için en münasip bir çare olarak, 

etrafa bir ii..ığı olduğunu tedrici 
bir surette yaymayı muvafık bul
du. Fakat bir müddet sonra yala
na kendisini kaptırıp o derece taf
sililta girişti ki, arkadaşları Cahi
denin bütün söylediklerine inan

mamakla beraber, kendisinin de 
biraz ileri gittiğini düşündüler. Ca 
bidenin yaşadıjb muhayyel bu ye

ni hayat muhitinden dışarı taşnıa
ğa başlayıuca e.rkndaşlarının ko

caları da, arılarını böyle fena bir 
hayat süren bir kadınla konuştur
mak istemediler. Bir gün içlerin
den birisi, Ahmet ile münakaşa e
derken karısı hakkında bütün duy 
duklarını söyledi. 

Ahmet otuz beş yaşında, ve 
hayatı ciddiye alan bir adamdı. 
Öğrendiklerini Cahidenin ağzın • 
dan işitmek için büyük bir soğuk
kanlılıkla evine koştu. Fakat der
hal hiddetlendi. Kars.!ık olarak 
Cahide kocasının da ',bir metresi 
olduğunu ve kendisinin serbest 
bulunduğunu il ·ri sürdü. Fakat 
kocasının yüzünde büyük bir ke
der ve endişe izleri görJüğünden 

Bu seyah:ıt, kaçakçılıii:ııı önllne 
geçmek için alınması Hlzımgclerı 

tedbirleri, hükılmetimizle Yu•rnn 
hükumeti arasında birle~tirmek 
maksadiyle yaı:rılmaktadır. 

Misafirler burada tetkikler 
yaptıktan ve b!r gece kaldıkt.a rı 

son şehrimizden hareket c·tmis • 
l d' ' Jer ır. 

İzınir ve Edirnede yeni 
şehir meclisleri açıldı 

İzmir, (Ilu 0 u,i) - Yeni schiI 
meclisimiz ilk toplaııtwııı yapmış· 
tır. l\Ieclis, belediye reisi doktoı 
Beh~et Salih l!'za büyük bir ittifak 
la tekrar belediye reisliğine seç 
miştir. 

Edirne, (Hususi) - Yeni seçi· 
len F.dirne beled :;e meclisi vakı 
dııvct Lı:eriııe dün saat 14 de top· 

lanmış ve eski b~lerliye reisi Şeriı 
Bilgeni ekseriyetle reislığe intihap 
etmiştir. 

Fuar madalyaları 
İzmir, (Hususi) - Bu geneki 

İzmir fuarıııda m•ıvaffakiyet g-ôs· 
terip altııı, gümüş ve bronz madı1I 
yalar ile taltif edilmiş bulunan fir· 
maların mükafatları, peyderpey 
bulundukları şehirlere gönderilnıe
ğe başlanmıştır. 
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YENi NEŞRİYAT 

Ateş kamçıları SP İstanbul Belediyesi İlanları 
Barlarda çalışan 
Kadınlar 

(Baştarafı 4 cü sayfada) 
ınanlı kafalar hiç bir zaman, bun
ların bozukluğunu anhyamazlar. 

(Başta rafı 4 oa say/ ada) ı 
sat - Saim, Naci, Ali Rıza, Şaban 
Fikret .. 

hlar bu sene lik maçlarına haklı 
ümitli ba~ladılar. Halihazırda Ga-

Hamdi Rıza Çaydam'm bu un -
vanlı bir romanı çıkmıştır. Tavsiye •ı•m!:tiıD!~Sll:!!!i?ll55im!!Ei!D!m!l•••m!'llJ!2111Bii! IZ'!Bm~m!!!::::mlEıl'I 
ederiz. Düşkünlerevine lüzum•ı olan ve hepsine 1537 lira 25 kuruş bedel 

latasaray, Fcnerbahçe ve Bc.~iktaş TEKNiK RESiM 

Bugun Beyoğlu barlarında ça~ 
lışan, konsmasyon yapan bir çok 
'fürk kızları vardır. Bunların ço
ğu tütünde, trikotaj fabrikasında, 
bilmem nerede çalışırken, kur yap 
tığı, hafta tatill('rinde siııı'malara, 
sokak aralarındaki dans sa lonla -
rına, beraber gittiği, kuytu bir bi
rahaac kö~esiııde bir kaç kadeh 
bira yuvarlaclı~ı gencin, bir çap
kın fabrika arkadaşının sözlerine, 

Süleymaniye Muvaffak - Bur
han Ruhi - İbrahim, Orha11., İbra -
him - Hıraç, :Nedret, Muzaffer, 
Daniş, Diran. 

il~ ayni puvandalar. Vefanm :son Hüseyin Atayman'm bu eseri or-
oyunlarına bilhassa Topkapıra kar tamektep ve liseler resim dersleri 
şı ç:kardıkları oyuna göre bir ha - için de faydalıdır. 

Hilal • T opkapı 
küm yürütmek icap ederse, takım· * 
larını teşkil eden oyuncuların te - GÜZEL ANKARA 

Stad F enerbahçe. 
Hakem İzzet M. Apak .G. S.) 
Bu maç iki t:ıkıın için de çok 

ker teker çk iy: oy•mcu o!malnrı - Ankarada "Güzel Ankara., 
na rağmen ccman yani takım hn - ismile yeni bir aylık mecmua neş-
linde biribirleriııe ulaşamamakta rine başlanmıştır. 
ve neticede sert oyuna kaçmakta- ================== 

- Seninle evleniyoruz! 
Vaadine ıaldanarak kızlığını 

ka., betmiş, bir gaflet anında ka
<lın olmuş, sonra terkedilerek bar
lara düşmüş zavallılardan ibaret
tir. 

Kazandıklarını süse ve ruja ve 
rır bunlar... Böyle yapmaya da 
lllec:burclurlar. l\1alı1m a- Güzel 
bir kıy.afet, iyi bir makyaj, kuv
vetli bir tavsiye mektubu, kuvvetli 
bir paratonerdir. Fakat yüzlerini 
örten boyalar yıkansa, a lhndan 
çıkacak hakiki yüz acaba böyle 
ınidir? Bu yanaklar böyle taze, 
l>cnbe penbe midir?.. Bu gözler 
böyle knra, böyle büyü!Ci müdür? 
Böyle tılısımlı mıdır bu gözler? •.. 
Bu, dudaklar böyle nefis ve i~ta
halı mıdır? .... 

Bu muammayı çözmek için ka
fayı bir ·erişilmez sır arkasında 
koşturmak kadar manasızdır. Öğ
leden bir iki saat sonra, onları o
dalarında, yataklnnnda görmek, 
bütün muammalan çözmcğe kafi
dir. 

mühimdir. Zira birinci devrenin 
sonuncusunu ts:dn etmesi ihtimali 
fazladır. 

He iki takımın da şimdiye ka -
dar aldıkları neticeler ikisinin de 
şanslarının milsavi olduğunu gös
teriyor. Topkapının forved hattı, 

Hilalin müdafaası daha kuvvetli -
<lir. M.aamafih Hilülliler de Hakkı 
:rı santrafor alarak forvedlerini 
kuvvetlendirebilirler. . 

Sürat ve enerji bakımından Top. 
kapılılar rakiplerine faik durumda 
dırlar. Fakat bu avantajlannı ek
seriya lilzumsuz sertliğe kaçarak 
kaybediyorlar. 

Bütün bu ihtimalleri nazarı dik 
kate alırsak oyun ekseriya Hilal 
müdaf-aasile Topkapı forvedi ara
sında geçecelrtir. Hilal defansı son 
maçlarındaki muvaffakiyelli oyu
nunu tekrarlarsa ve soğukkanlılı
ğını kaybetmezse bu maçın kuvvet 
1i bir ihtimalle berabere veya az 
farkla Hilal lehine bitmesi muhte
meldir. Bu arada Topkapıhlara lü
zumsuz yere sertlik yapmanın bir 
takımın yüzde yüz aleyhine oldu 
ğunu hatırlatırız. 

T.akımlar: 

Bar kızları, odalarına sabaha Hi1iil: Suat - Zeynel, Akif -
karşı girerler, akş.nma doğru çı _ Suphi, Galip Mesalim, - .Mustafa 
karlar. Onları dalgın uykuların _ Rauf, Hakkı, Naim, İlhan ... 
dan uyandırmamak için, isterse _ Topkapı: Abdülkadir - Semih 
niz, geliniz odalarına, kapıdan Sabahattin - Besim, Hakkı, Hamit-
firari bir göz atalım: Yunus, Ziya, Kamil, Salahattin, 

Ş b t 1 k 
Tahsin ... 

uraya, umya a ı mış ese 
küğıt1arı, teki bir tarafa fır1atı1- Gala tasaray - Vefa 
lllış, öteki teki yastığın albna sı- Stad: T a kaün. 
kıştırılmı5 çoraplar, kırık, çıplak Hakem: Tarık Özerenl'İn (Sü. ) 
bir masa· üstünde janbon parçala- Haftanın en mühim maçı hiç 
tı, peynir kırıntıları, yarım bir fı- .. h · şup esız Galatasaray - Vefa karşı 
tancala, yarlSl yenmiş bir tiitün ba- }aşmasıdır. 
lığı, karyolamn ayak ucuna atıl -
lnış simsiyah bir yüz havlusu, ve lki takımın son oyunlaı1nı na-
Çarşafsız tek yorganlı bir yatak!.. zarı dikkate alırsak görürüz ki: 

Galntasnraym ezelt hastalığı olan 
Boş sigara paketleri, kibrit ku l 

tuıarı ... Kirli ve küflenmiıı bir sa- go atamaması nüksetmiş ve haf 
h ... hattı hayli lıozulmuştur. 

an.... Ve pencere kenarında kü-
~Uk, kırık bir ayna .. Önünde pud- Son trikölor maçında haf hat-

dırlar. Nitekim geçen hafla, en ti· 

mitli oyuncuları Muhteşemi bu sert 
oyuna kurban vererek Galntasara
yın karşısına her zaman olduğu gi
bi şanssız olarak çıkmaktadırlar. 

Vefalılar nedense en kuvvetli 
oldukları zamanlar da bile Gala
tasaraylılar mağlOp olmaktadır -
lar ve 10 sene içinde bir defa ol -
sun Galatnsnrayı yendiklcTini ha· 
tırlamıyoruz. Eğ~r bu hafta eze"i 
talihsizliklerini yendikleri takdir· 
de beraber kalmak ihtimalleri faz. 
Iadır. Yalnız Vefahlara en birinci 
tavsiyemiz sert oyundan vazgeç
meleridir. 

İki takımın snhnya şu şekilde 
çıkmaları ihtimali vardır. 

Galatasaray: Sacit - Lütfi, Ad· 
nan - Musa, Bedi, Celiil - Necdet. 
Süleyman, Salim, Eşfak, Büıend. 

Vefa: Ahmet Saim, Vahit -
Abduş, Lütfi, Latif - Hüseyin. Meh 
met, Sulhi, Şükrü, Adnan. 

İstanbul - Beykoz 
Stad: Taksim 
Hakem: Ahmet Adem (K. P.) 
Kümede iyi bir derece almarra 

çalışacak olan bu formaları avnt'i
ki kliibümüzün aralarında ,r~pa -
cakları bu karşılaşmada hayli ente 
resan İstanbulsporlular yavaş ya -
vaş eski kuvvetli hallerini alıyor
lar. Zaten halihazırda en istikrnrh 
maç çıkaran takımdırJar. Beykoza 
g~lince üstüste uğradıklan mağlu
biyetlerin acısını bu hafta cıkar -
mağn uğraşacaklardır. Biz2 göre 
bu maçın galibiyet ibrest eski Tür 
.kiye şampiyonu İstanbulspora tc·ı 
veccüb etmektedir. Duyduğumuza 
göre iki takım şu şekilde sahaya çı 
k.acaktır. 

lstanbulspor: Saim _ Samih, Fa. 
ruk - Enis, Seyfi, Tank, Bahri, Rı:l 
van, Hayri, Orhan, Kadir. 

Beykoz: Safa . Baha:lır, Sadet 
1 in - Mustafa, Kemal, Cahit _ Tur
han, Sn.it, Ethem. Kazım, G1.•za11 -
fPr. l'alar, rujlar, tırnak boyaları, sür- tının bozukluğu tam manasile bel

~eler, bir silrli makyaj fıleti ... Ve li oldu. Musa antremansız, Bedi da Barut gücü sahasında 
nıb ha takıma ısınamamış, Cidal fazJa 
h ayet karsolnda yorgunluktan gerj, Ekrem ise fazla ileri oynıya- 6 - 11 - 938 pazar günii Barut 

0 rul horul uyuvan bir kadın.. gücü sah d l rak biribirlerine uyan bir oyun çı- asın a yapı acak maçlar: 
Bir bar kızı!.. karamamakbdırlar. 1 - Beyazıt.spor - Barutgilcıl Genç 
İIJe yüzünü mü görmek isti- takımları Saat 12 

Y~rsunuz? ... İştP. bunu yapmayın, For hattı ise topu kale ônilnde 2 - Beyazıtsnor - Barutgücü B 
'ÇUnkü yaman bir hayal slikutuna al gözüm ver gbzfim yapar~k ne - takımları saat 13.30. 
Uğrarsınız. tice alacak golü y.apam1yorlar. 3 B 

Vef - eyazıtspor - Barutgücü A 
Bu dekor içinden yaşayanın a- aya gelince: Yeşil - Beya?;- takımları saat 16. 

hım Phım birffy ~duiunu za~~K~ı~sk~a~n~ç~l~ık~y~ü~z~ü~n~d~e~n~~k~a~~~m~ı~~~~~~~~~~~~~~= 
nediyorsanız aidanırsınız. Güzel öldürmüş Dört mahkum hapishanede 
oimanın bii' sırrı da biraz temiz- Balıkesir (Hususi) _ Edrenıide kavga çıkarmışlar 
lik clci7i} midir? t · 

c tabi Araplar köyü halkından 2f> zm!r (Hususi) - Çe§me hapis-* yaşlarında Mehmet isminde bır a- hanesınde gecçn gün bir vak'a ol-
Masanın Uzerinde, birbirine dam, karısı 20 yaşlarında Zehra _ muştur: 

ı~~irdiği parmaklarının gerginli- nın başk:ı biıisile: kClcıu~tuğunu zan· Biribirini yaralamak sucundan 
ınde, J>arçalamak, kırmak. ko - nederek bir bıçakl:ı yaralamı<>, "'a- -

l>arm k 'h · · · · "" .., 35 er gün hapse mahkiım olan do··ı·t ih . a ı tıya~l.arı bıldırıyor, Hu vallı kadın, çok t;l'-.mcden öl•ntiş _ 
b tıyncını gidermek için, :ırasıra tür. arkadaş hapishanede de rahat dur-
0Yalı dudaklarmın arasındaki si- K ·ı k mamı3}ar ve ellerine geçı·dı"klerı· aa ati oca yakalanmıstır 

lı:" racl:ın hızlı hızlı bir iki n~fes çe !!"!"!!!"!"!!!"!"!~!!"!"!!'!!!~~~!!!!~' ~·-- desti ve tahta parçalnrile müthi§I 
'r

1
Yor .. Sonra uzun bir ruyaclan u- mı?.. İçinde öylel~ardır ; bir kavgaya tutuşmuşlardır. 
nııır gibi sorguma cevap veriyor: bunların suratları pancar gibi kıp• 

B k d 
Neticede bunlardan ikisi yar:a _ 

l) - ura.ya nasıl mı geldim? ırmızı ır ... Ağızları kokar ... Bu-
1/1ğrusunu i~terseniz, ben, buraya, runlnrı patlıcan gibi mosmordur. ]anmış, araya giren iki mahkum 
lt~ e güle, oynaya, oynaya, lnrıta Gözleri şiş şiş ve çiplidir. da döviilmüştür. 
b ıta, tıpış tıpış gelmedim. Yalnız Kocaman ellerini lbir akrep g;. Kavgacılar, bu yeni cürümlerin_ 
lı erı değil, biitün bar kızları ... Bu- bi.. .. Etimde dolaştırmaya baQladı den dolayı hemen bir zabıt varaka
,.:ı n Reliş denmez, bal gibi düsüş mı, yüreğim al,.-zıma gelir ... Bu" ı·ü-_ s·ı A u· "Crl · b ı e c ıyeye teslim olunmuşlardır. 

er. renç adama iltifat etrneğe, yüzü-
ta ·Sustu. Masanın üstündeki çan- ne gillmeğe, bacaklarının ara~ına Üç eroinci tevkif olundu 
ttı·ını -açn. İçinden bir ayna ile sokulmaya, neşeli olmaya mecbu-

J "k Kurtuluşta Hacıahmet mahal-
lı ~1 ardı. Başladı dudaklarının ruz. Çekilir mi bu siz söyleyiniz?. 
d:Yasını taze1emeğe ... Sonr~ yan- :Fakat ne yapacaksın, yaşamak la- lesinde Oba sokağında 25 numnra-
ittj kalmış bir bahsi tamnmlamak zım ... Maişet meselesi bu!.. da oturan Arap Mehmet il~ met
lad~~rnıuş gibi konuş.maya baş - Bazan hoşlandığımız tipler de res.i Arap Nuriyenin cvle!"inde dün 

olur: Süzgün gözlü, berrak kah- arama yapılarak bir miktar eroin 
•ok- Ben birini sevdim. Daha kabalı gençler.... Talihimize bun _ 
'" te ı· ve eroin bulaşık1ı kağıtlar vesaire 
'>ld nç ım. Beni aldattı. Kadın lar da par.asızdır... Bir şişe birııl 
eukuın. Sonra beni berbat eden ço ile sabahlamak, bizimle dansct _ bulunmuştur. 
bab ta Ortadan kay!bolclu. Anam mek isteseler ... Bu da bizim işimi- Yine dün, Yore'batau caddesin-
ltal:m evden kovdular beni... Aç ze gelmez ... Yalnız bizim değil de rn numnralı evde oturan sabı-ı 

~rn, sefil oldum... patro11un da... kalı İsmail oğlu Recep"' içinde 15 
'..\ş.a ~ e mecburen bu yohı dü~tüm. - Hayatından memnun kimse parça esrar bulunan bir tcneJ;:e si-
ıti- gı .Y~karı bütiln bar kızlan be- yok mu bur.ada... k 

··• &ıbıa· 0 gara utusunu Atikalipaşn camii 
-ldat 

1 
ır. nlar da benim gibi Çapkın bir kahkaha dudakln-

l<'i;;:nş~ bu yola dfişmüştür. nnda çiçeklendi. Sonra başkasının duvarının aralıkknna saklnrkcn 
l':rısm rakıka, bu çok zor bir iştir. duymasından korkar gibi, kulal:rı- tutulmuştur. Her üç suçlu da asliye 
ınaş ~ 1

1
ne ne çıkarsa onunla sar- ma eğilerek fısıldadı: beşinci ceza mRhkemesine veril -

0 •ş olup dansetmek kolay - Patron!... . mişler ve tevkif olunmuşlardır. 

İstanbul beşinci İcra. Memurlu -
ğundan: 

Satılmasına karar verilen yazı 

masası, koltuk takımı ve demir ka
sa 9/11/938 çarşaınba günü saat 
13 de Sultanhamam Atabek han 9 
No. lu dairesinde satılacağından ta
lip olanların mahallinde hazır bu -
lunacak memuruna müracaatları 

ilan olunur. (11847) 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Vecibenin kocası İlyas aleyhi
ne açtığı sulh teşebbüsü davasının 
muhakemesinde İlyasın ikametga
hının meçhuliyeti hasebfle ilanen 
tebligat icrasına karar verildiğin -
den 28 - 11 ~ 988 saat 10 da 
mahkemeye gelmediği takdirde gı 
yabında karar verileceği teblig ma 
kamına kaim olmak üzere i!An o
lunur. 

İstanbul Asliye 4 ilncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Gümrükler Umum MUdürlüğü 

namına Hazine Muhakemat Müdür
lüğü vekili tarafından önce Galata

da Fermenecilerde 52 No da otur

muş olanlar Leonida Rnpadoplo 
ve ayni mahalde Nikola Yuvıı.nidi 

ve Galatada Rıhtım hanında tile -
cardan Dimitri Karamanos aleyh

lerine açılan 161,400 kuruşun tah
sili davasından dolayı Müddeialeyh
lere muhakeme günü ilanen te'bfiğ 
edildiği halde mahkemeye gelme

miş olduklarından mahkemece mu
maileyhlere bu baptn gıyap kararı 

tebliğine ve bu husus için kendile
rine birer ay mühlet verilmesine ve 

muhakemenin 9/ 12/ 938 günü saat 

15 e talikine karar veriJmiş olduğun 
dan yukarıda isim ve adresleri ya -
zıh müddeialeyhler il~n tarihinden 
itibaren bir ay zarfında gıyap ka -
rarına itiraz etmedikleri ve yazılı 

gün ve saatte gelmedikleri veya 

bir vel:il göndermedikleri takdirde 

haklarında gıyaben muhakeme ya

pılarak karar verileceği ve bu bap

ta gıyap karan mahkeme divanına 
asılmış olduğu ilan olunur 

İstanbul Asliye ikinci Hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul Hazinei Maliye Muha -

kemat Müdiriyeti tarafından Hay

darpaşada Osmanağa mahallesinde 

Aziziye sokağında 97 No. lu evde 

oturan Elestin ile ayni evde mu -

kim oğlu Ali Ragıp aleyhine a
~ılan alacak davasınuı muhakeme
sinde: 

2- 11 - 938 tarihli celse için göste
rilen adreste bulunmamaları sebe
bile tcbliğat yap·Iamadığl gönderi

len da\ etiycler arkasındaki müba

~ir meşruhatmdan anlaşıldığından 

kendilerine ilanen davetiye tebliğ 

ettirilmesine ve ilan için 20 gün 
müddet tayinine ve duruşmanın da 

7 Kanunuevvel 938 çarşamba saat 
14 e talikine mahkemece karar ve

rilmi~ ve bu baptakı davetiyeler de 

mahk~me divı:ı..'lhruıesine asılmış ol
makla müddeialeyhler Elcstin ile 

Ali Ragıbın işbu gün ve saatte hazır 

bnulnmaları ve aksi takılirde mu
amelei kanuniyenin gıyaplarında 

yapılacağı mn.liımlnn olmak üzere 
ilin olunur 938/24~ -

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha -
kimliğinden: 

Hekimoğlu Alipaşa mahallesi ıoı 
numaralı şekerci dükkanı üstünde 
mukim iken 17/ 10 938 tarihinde ve
fat eden ~ekerci !ehmedin tarihi 

ilandan itibaren alacak ve borçlu -
larının bir ay ve varis iddiasında 

bulunanlann üç ay içinde mahke -
meye müracaatleri ilan olunur. 

tahmin edilen 300 kilo kalın kösele, 240 kilo ince kösele, 825 ayak vi

dala, 100 ayak gilase ve 80 tane meşin açık eksiltmeye konulmu. tur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İ teklilt>r 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve 115 lira 29 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 22 - 11· - 938 ~alı günü sa.at 14 buçukta Daimi Encü 
mende bulunmalıdırlar. (81G2) 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Bakan) ğın a ., 
• 

1 - Eksiltmeye ko11ulnn iş: Ankara orman çiftliğinde yapılacak 

tohum ıslah istasyonu milştemil5.trndan idare \'e laboratuvar, depo, a
hır, ve işçi evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59 911 lira 67 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17 -11 - 938 per~embe günü saat 15 de Nafıa Veka

leti yapı işleri eksiltme kombyonu .odasında kapalı zarf usulile ynpıla
caktJr. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4245 lira 58 kuruş

luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lii.zımdır. Bu vesikn eksıltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve 
istidalarına en nz bir kalemde 50 000 lira kıymetinde bu işe benzer 

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

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 17 - 1 l - 93Ş per

şembe günü saat 14 e kadaı· eksiltme komisyonu reisllğine makbuz mu 
kabilinde teslim edeceklerdir. 

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

İstanbul Emniyet 
Sandığı Direktörlüğünden: 

Emniyet sandığına borçlu ölü Bay Kemalettin varblerine ilan yoil 
le tebliğ. 

Şefik oğlu Bay Kemalettin Süleymaniyc )follalıüı:rev mahalle i 

Kirazlı Mescit sokak eski 22, 22 yeni 24. 26 numaralı maa bahçe iki 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 20 - 4 - 932 tarihinde 
13339 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 1400 lira borcu J 3-5-938 
tarihine kadar ödemediğinden faiz, ·komisyon ve masarifi ile beraber 

borç 2018 lira 46 kuruşa varmıştı.r. Bu sebeple 3202 numaralı kamın 

mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbar

name lborçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gônderil

miş ise de borçlu Kemalettin yukarda yazılı adreste öldtiğii anlaşılmış 
ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat 

halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir borçlu Oli.i Bay 

Kemalettin mirasçıları i~bu ilfın tarihinden itibaren bir buçuk ay için

de Sanclığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya ka 
nunen kabule şayan !bir itfrazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mi 

rasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde 

durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkftr kanuna göre Sandıkça 

satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarce bilinip ona göre hareket edil
mek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname te!bliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (81~3) 

F a t ih aulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden: 

Mahkememizce terekelerine 
vaziyet edilen Gureıba hastahane
sinde mayıs ve haziran aylarında 

ölenlerden Hasantaş l~asan Taş -
köprii, :\lustafa Yenen el Hüseyin 
Kırklareli, Hayri Bahaettin İstan
bul, İsmail Ürgün Adapazarı, Sn
Hlhattin Dikelhasan İstanbul, Re-

şat rl emirci Ömer İstanbul, Mus
tafn Köroğlu Ali Kastamonu, Ga
lip Albn Taş, Kemal Tarabulus 

İstanbul, Ahmet İsmail Kemaliye, 
Halil Kutlay Bursa, Mehmet Ke
malettin Tuhan Hasan İstanbul, 

Hüseyin Hakkı Abdurrahman İs
tanbul, Ali sallı Mustafa Giresun

lu alacak ve borçlularının bir 
.ay ve iddiayı veraset edenlerin 
üç ay zarfında mahkeme.re m üra. 

cttatlnrı lüzumu aksi takdirde 

metrukiitları lrnzineye intikal e
deceği ilan olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha -
kimliğinden: 

Mahkememizce terekesine vazı -
yed olunan ve borcundan dolayı sa

blmasına karar verilen ölü Haydar 

oğlu Osmana ait Aksarayda Gura
ba. Hiiseyinağa mahallesinde tmam 

Murat sokah'lllda eski 4 yeni 32 ka
pı numaralı ahşap evin tamamının 

muhammen kıymeti 606 lira 50 

kuru~r. Bu ev iki kat üzerine iki 

büyük oda iki sofa ve iki hela ve 
bir mutfak ve kuyu ve küçük bir 

tamsadan ibarettir. Rüsumu della
Iiye ve ihale pulu ve taviz bedeli 

müşteriye ait olup satış gününe 

kadar olan vergiler mahkemece ö
denecektir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk 

pey ~kçalarile birlikte nıüzaye~e 

günü olan 9/12/ 938 cuma günü sa
at 10 da Fatih Sulh 3 üncü Hukuk 

mahkemesine müracaatları ve daha 
faila mallımat almak istiyenlerin 

936/193 tereke dosyasına müraca

at etmeleri lüzumu büttin alakacln
rana tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret 
mahkecesiinden: 

Maliye ha7jnesine izafetle tstan
bul Mqhakemat Müdürlüğü tara -
fmdan Salıpazannda Rıfat Bey a
parlımanında ikinci katta Bebek 

vapuru kaptanı MuhalTem aleyhi· 
ne rıhtım ücreti ve havuz hesabın· 

dan 775 lira 10 kuru§un tahsiline 
mütedair açılan davanın muhake
mesi sırasında: 

Davacı vekili tarafından yemin 

teklif edilerek mahkemece müdde

ialeyhe rnüddeabih 775 lira 10 ku
ruş borcu olmadığına dair yemin 
ettirilmesine ve ikametgahının 

m.eçhuliyetine binaen yemin dave
tiyesinin ilanen tebliğine ve muha
kemenin de 9-1-939 tarihine rnn -
sadü çarşamba günü saat 14 e ta· 
likine karar verilmiş olmakla mt:z• 

kıir gün ve saatte yemin için mah
kemeye gelmediği takdirde yemin
den nükül etmi§ addine karar veri
leceği tebliğ makamına kaim ol -

mak Uzere ilan olunur. 935/438 
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DİKKAT 
Beyoğlunda Ruıya aefare•ha -

.,. ... nesi kartıtında ve Suriye 
Pasajı yanındaki 

Sabah, oğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin RADYOLİN diş macunu 

Bir Hakkı 

Adı tadını 
Şöhret varki bugüne kad ar 

kullanmalıdır ? ÇÜNKÜ 
GÜNEŞ 

tadı adını tekzib etmedt 

Ali MUHiTTiN HACI BEKiR Tayyare Piyango Gife&inden 
Bir bilet alana ikisi Beyoğlun
da ŞARK sinemasına ve ikisi 
Sirkecide AZF..RI sinemasına 
girmek hakkını bahşeden 4 
meccani duhuliye verilecektir. 

ilk k.,.ide 11 ıontetrin . 
Biletler 1 liradır 

ı Güzel Yüz 
ı , _______ _ 
\ için ilk şart 
[ g üzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 

esaslı şart da 

RAOYOLiN 
kullanmaktır. 

Bahçekapı - Beyoğlu - K araköy - Kadıköy 

-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroblarını " ökünden temizle-

mek için ( HELMOBLÔ ) kullanını7 

Mikrobları Yüzde 100 öldürür. Dişleri fırçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır. Diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Böbreklerin çalışmak k udretini arttı rır, kadın, erkek idrar 

zorluklarını; eski ve yeni Belsoğu'duğunu, mesane iltihabını bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 

giderir. Bol idrar t e min eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını 
haizdir. He r e czanede bulunur 

DiKKAT : HELMOBLÔ 
idrarınızı temizliyerek mavileştirir. L Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra kullanınız. J 

Muvaffak olmuş bir ilaç 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
J9in ne vi Miktarı Muhammen B. 

Bab:ıe~ki barut deposu 
ve bekçi evi in~·· atı 

Beheri 
L. K.S. 

l\Iühür kur~uııu 1500 kilo -.27 .50 

tutarı o/o7.5 teminatı Eksiltme 
L. K. Lira Kr. Saati 

3142.27 
2162.08 

5304.35 
412.50 

397.1!3 
30.94 

14 
14.30 

f - İdaremizin Edirne baş müdürlüğüne bağlı Babaeskide yap
tırılacak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24 - X - 938 tarihinde ve 
satın alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 22 - X - 938 tarihinde ihale e
dilmediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuş

tur. 
· II - Keşif ve muhammen bede ll eriyle mu,•ak kat teminatı h iza

larında gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunla yapılacaktır. 

IV - İnş:ıata ait şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabi
liııle inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edir
ne Ba~müdürlüğünden ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceğ i gi
bi mülıiir kunıununun nümuneleri de yukarda adı geçen şubede görü
lebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ;'o7.5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (7964) 

Cinsi Miktarı * Muhammen B. 
beheri tutarı 

L. K. L. K. 

7c 7.5 temi
natı 

L. K. 

Eksiltmenin 
Şekli saati 

'fahta i~lemc 4 kalem 1175 .. - 88.13 Açık eksiltme 15.-
tezgahları 

Dingil ,.e teker- 16 adet 
leği 32 .. 8.- 128 . . - 9.60 Pazarlık 16 

1 - Şartnamesi mucibince satın alı naC.'.lk 4 kalemde tahta işleme tez
gahları ve teferruatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına şart 
name.>i mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil 
ve :32 adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste
rilmiştir. 

Ill - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazar tesi günü hiza
larında y:ız:lı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

ııabiliı·. 

V - İsteklilerin eksBtme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 
gilveıır.ıe paraiarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunu r . (7989) 

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

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 

2180 lira 40 kuru~tur. 

III -- Eksiltme 15/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubelerindeki Alım Komisyonunda 
ıapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Levazım ve l\Iubayaat Şubesiyle Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis 
veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
'ııassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulundura • 
.aklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmele
r i ve bundan başka asgari 20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol -
duklarını gösterir fenni evrak ve ve~aikini ihale gününden 8 gün ev
veline kadar İnhisarlar Umum Mildürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ede
r ek ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaik ile 5 inci mad
d ede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikas ı ve 

HAKKI KATRAN PASTİLLERİök~ürükleriköküRdenkeser 

Kapalı kutu içinde ne olduğunu kimse bilmez! 

On binlerce numara arasında kazanacak numarayı 
keşfetmek mümkün değildir. 

Bu doğru. Fakat her e lde bir uğur olduğunu da kabul 

etmek lazımdır. 

MALOL CEMAL GİŞESİNDEN 
Alınan bile tİerden kazanç ih timalinin çok oluşu Gişe 

sahib inin elindeki uğurdan iler i g eliyor . 

Taşra siparişler i, vaktinde yapılmalıdır .. 

Adres: İş Bankası karşısında 15 numarada 

1ııım:r:ı::aı--• MALÜ L C EMA L GİŞESİ 

İstanbul Emniyet 
Sandığı Direktörlüğünden : 

Emniyet •antlığına borçlu ölü l:lay Behçet vaı-islerine ilan yolile 
tebliğ. 

r DEN iZBAN K• 
" Mudanya hattı Pazar tenezzüh postası 
İstanb11ldan pazar sl\bahları saat 8:30 da Mudanyaya 

kalkıp aynı gün s aat 17 de Mudanyadan İstanbula dönen 
tenezzüh postaları, 6/11/938 pazar gününden itibaren ya
pılmıyacaktır. 

İstanbul Emniyet 
Sandığı Direktörlüğünden: 

Emniyet sandığına borçlu ölü Bayan Rukiye Afife varislerine iliiı. 
yolile tebliğ. 

Mehmet Şevki kızı Bayan Rukiye Afife Beylerbeyi Bostancıba~J 

Abdullahağa mahallesi Hallaç sok.ak eski 7 yeni 15, 15/1 numaralı 

maabahçe ahşap bir ev ve derununda cari iki çuvaldız mailezizin tama 

mını bil'inci derecede ipotek göstererek 7-10-933 tarihinde 17416 hesaP 

numarasile sandığ.ımızdan ald ığı 200 lira borcu 28-12-937 tarihin• 

kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 26~ 

lira 32 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numara lı kanun mucibine• 

hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname ·borçlu

nun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de 

borçlu Bayan Rukiye Afifenin yukarda yazılı adreste öldüğü an

laş ı lmış ve tebliğ yapıl amamı.~tır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi 

vefat halinde tebligatın ilan suretile yapıimasını amirdir. Borçlu ölü 

Bayan Rlıkiye Afife mirasçıları işbn ilan tarihinden itibaren bir 
buçu kay içinde sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu öde

meleri veya kanunen kabule şa;·an bi ı· itirazları var ise bildirmeleri 

lazımdır. Mirasçılar ipoteği kuıtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul 

dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre 

sandıkça satı l acaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre ha
reket edilmek ve herbirine ayrı ayn ihbarname tebliği makamıııa ka 

im olmak üze re keyfiyet ilan olunur. (8138 ) 

EMEK 
Sandal ya Fabrikası 

Bayan l!ehcet Berlerbeyinde Arabacılar sokağında eski 1 yeni 21 

numaralı bir bap hane derdesti inşa iki kısma münkasem bir bap ahşap 

haneyi birinci derecede ipotek göstererek 31-10-341 tarihinde 7577• 

hesap numarasile sandığımızdan aldığı 1510 lira borcu 9-8-938 tarihi

ne kadar ödemediğinden faiz . komisyon ve masarifi ile beraber borç 
3444 lira 63 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 ~umaralı kanun mucibin 1 Yegane Türk müessesesidir. İhtiyaçla-
ce hakkında icra takibi başlarımak üzere tanzım olunan ihbarname 1 rınızdan Sandalya, Koltuk, Portmanto, 

borçlunu11 muka,·elenanıede gö~terdiği ikametgahına gönderilmiş ise/1 portatif ve sinema ııandalyalarını top-
de borçlu Bay Behçetin yukarda yazılı adresde öldüğü anlaşılmış ve tan ve perakende olarak ehven fiat la buradan 
tebliğ yapılamamıştır. l\Iezkur kanuırnn 45 inci maddesi vefat ha - tedarik edebilirsiniz. 
!inde tebligatın ilan suretile yapılmasını amiı·dir. Borçlu ölü B.ıy Behçet · k U 

ADRES : lstanbul Rıza paşa yo uşu zunçarşıbaşı Havancı 
mirasçıları i~bu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığım ı za sokak N. 37 Telafon: 20016 
müracaatla muri,;leriııin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şaiiıımm•••mmmmmı-••••ı••••••••mmmmıi 
yan bir itirazları var i~e bildirmelerilazımdır. 111irasçılar ipoteği kurtar-' 
mazlar ,·eyahut başlıyan takibi usuldairesinde durdurmazlarsa ipotekli 

gayrimenkul mezkur kanuna göresandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
alakadarlarca bilinip ona giire hareket edilmek ve herlıiriııe ayrı ayrı 

ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ihin olunur. 
. (8132) 

Süt Nine Aranıyor 
Düşkünler Evi l\1üdürlüğünden : 
Dli~künler evine sütü m~bzul ve taze :)5 liraya kadar ücretli süt

nineler alınacaktır. Çocuk,uz!ar tercih olunu.-. Ç'ocuklu olanların da nıü I 
racaatları. (Sl~ıl) 

% 7,5 güvenme parası makbuzu ve~"' lıarıka teminat mektubunu ihti

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
8 - 11 - 938 salı günü saat 15 de İstanbul Nafıa :\Iüdürliiğu ·~k;iJt. 

me komi;yonu odasıııda (3137.34) lira ke.,if bedelli İstanbul T~vki[e· 

vi Etüv odasile sair tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme bayınclırhk işleri genel, hu~usi ve fenni sart 

ııanıeleri proje keşif hu!Usasile bu ·ı ııı üteferri diğ~r evrak dairesin Jt 

görülecektir. 

l\1uvakkat teminat (236) lira lır. 

İslcklileri:ı eıı az l2000) lırnlık hu işe benzer iş yaptığına lhir i<la

releri:ıdeıı almış olduğu ve<ikalarn istinaden İstanbul vil:iyetind~P ek· 

siltıııc tarihinden 8 gün evvel müracaatla alınacak ehliyet ve !ı:;s yıl,n~ 

ait Ticaret odası vesikalarile gc lıııelcri. (7 -'1:;) -va edecek olan kapalı zarfların eksiltme glinu en geç saat 11 c ka- ====:-:= 
dar yukarıda adı geçen alım Komisyonu Ba~kalnığına r.ıa ıtı~ mu-ı Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O G L U 
kabilinde verilmesi lazımdır. (7:n:ı1) Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Ba11ldıi• yer: Matı,,..ai Ebüzziya 


