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Harp ve Entrika lngiliz Harici Siyasetinin Esası : 
Yazan : Hüaeyin Cahid YALÇIN 
~~, 

Japonlar Çin i istila için bir ta
raftan harp ederken diğer taraf· ~ 

Fransa ile işbirliği 

lan entrikayı da ihmal e tmiyorlar. 
Son askeri muvnffakiyetl~rini ia
tiarnar için Çinliler arasına nifak 
•okınaya kalktılar. Yüz binlerce

1 
Çinli çocuk ve kadın öldüren Ja
J>onlar " t imdi Çıne dütman olma
dtklarını ancak komünistlerle Ma
tetal Chiang Kai • Shek aleyhinde 
harbe ttikle rini, Generalin uzaklat
ltrılınaaı ~rtile bir tesviye tarzı 
bulunabileceğini söylüyorlar. 

Bu klasik bir entrikadır. Bir 
lrıenıleketin safdil. muhakemesiz 
halkını kendilerine celp için müs
tevlilerin ötedenberi kullandıkla
rı bir usuldür. Bilyük N.apoleon'u 
ezınek için birleşmiş olan Avrupa 
<levJetıeri Fransııya düşman olma
tlıktarını, yalnız Bonaparte'a karşı 
harp ettik lerini söylüyorlardı . Fa
kat Napoleoıı yakalandıktan son
ra nıağlfılıiyctin ağırlığı Fransa·· 
nın onıuzlarıııa ylikleııdi. Frnnsı7 
!lnilJetine karşı harp edilmediği yo-· 
!undaki sözler Fransız milletinin 
~iidafansını gevşetmek ve kırmak 
lçindi. Cmumi Hnrp içinde de diiş
bıanıarımız Türklere değil İttihat 

İngiliz Başvekili Çemberlayn Münih konferaesına giderken 
Londra, 5 .A.A.) - İngiliz 'baş ri bu sabahki İngiliz gazetelerinde 

vekili ile hariciye nazırının yakın- büyük bir alfık.a ile mevzubahs ol-

'Ve Terakkiye knr.şı harp ettiklerini ...... """!'!~~~~~,,....,..,.=~~~~~~"""' 
neşre}liyol'lar ve Türkler arasına ı·ık Ok 1 o·· • 
nifak salnınğa çalışıyorlardı. Fa- u gv re , en erı 

da Parisi ziyaret edecekleri habe- ~Sonu 3 üncü sayfada) 

kat Se\'l' muahedename i onların 

<lüşnıaıılık!al'i kime kar.şı olduğu- 01. lek erı· 
0
, 
1
• 50 .. ylu·· yorlar ııu isbat etti. ilfilli mücadel.!de A-

l'ladolunuıı muka\'emctini parçala
mak için de ayni ı;özlerle biı·takım 
nıuhakcnıesizlerin zihinlerini çel- « Bizi terfih için pratik çare maaşlarımızın da 
llıek istemişlerdi. • ı·dhal edı.lmesidir » 

. Onun için, Japonların şimdi muvazenei umumıyeye 
Cııı Jilere dost görünerek onları ko- İlk mektep muallimleri hakkında dün yazdığımız yazı çok büyük 
lbüııistlcrden Ye Mareşal C'hiang b ir a laka ile kar~ılandı. Dün b ize vukubulan birçok müracaatlar bu
l\ai - ,'hek'den kurtarnıaK ister nu teyit e tmittir. 

inliler 
Mukabil Taarruza 
Geçiyorlar 

Üç koldan kanton şeh
rini saracaklar 

Yuııgfun, 5 (A.A.) - Çin ajaruıı 

bildiriyor: 
Çin kumandanlığının nezareti 

altında, Kantona karşı bir mukabil 
taarruz için seri surette hazırlıkla

ra devam olunmaktadır. Nümun e 
kıtalarından mürekkep mühim mi.le. 
tarda Çin takviye kuvvetleri, K aP,
tonun 80 kilometre şimalinde ve 
Kanton - Hankov demiryolunun 
20 kilometre garbiııde T:;ingusana 

[ Sonu 3 üncüde J 

Madam Atinanın 
Yeni Suçları 
meydana Çıktı 

Adliye tabibi Madam 
Atinada tahliyesine se
bep hastalık bulmadı 

Randevuculuk ve dö\•iz kaçak
çılığı suçlusu l\Iadam Atinayı tev
kifhanede muayene eden adliye ta 
bibi Bay Enver Kar.an dün l'aporu
nu vermiştir. 

Bu rapora göre, kadında tah
liyeyi icap ettirecek hiç bir ha8ta
lık göriilınemiştir. 

Diğer taraftan lıu hfıdiseyı mey
dana çıkaran gümrük muhafaza 

Sonu 7 inci sayfada 

Felaket Getiren Servet 
20 bin lira kazanınca 
Sevinçten çıldırıp öldü 

Dün asliye birinci ceza mahke- i 
mcsin<le çok entcressan ve ayni de 
recede hazin lıiı· davaya bakılmış
tır. 

Geçen yıl Pangaltıda oturan Ma
dam Aznif kızı )latmazel Arma
nedi J amkoçyan bir arkadaşile or
tak olarak yarım hisse yılbaşı bile
ti almış ve tesadüf en 200 bin lira 
isabet etmiştir. Bu fakir aile kızı
nın eline geçiveren 1 O bin lira gi
bi bir para biçareyi saadete değil, &'i~i da\'ranmaları dudaklarda Bir muallim 'unları !!;öylemitt l "- Bu neşriyatınızla hakikaten 

ll'ıustehzi bir tebes üm u ''andır- • [Sonu 5 inci sayfada] · ır : 

llıaktan geri knlnıaz. !lele ) f are- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ŞaJ Chiang Kai _ Shek'in kımıiinist y • B • p 1 H E R .SAB A H 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

:~~~- göste.riln:ek i:;;tenm~:;;i b~tiin 1 en 1 1 r aza ro a 
.. utuıı garıp hır harekettır Çmde Küçük ihmaller 

l"c11i hayat hareketi,, ni yaratan H b b 1 
\'e ~illi b~ı· .Çin h ükumeti ".ücude 1 asan ey u n u 
&'etırnıek ıstıy ... n ~Iareşal Çm ko-
llı liniznıini izale etmek için gayet 

~=~;:.::~~;'.~lelere giriımiş bir VA- Kafası 30 Kilo Ağırlığında ve 90 
Çindeki komünizm hareketi S t•m Çevresinde Olan Bu Gen~ ~akkında itimat edilebilecek eser- an 1 ~ 

; rin nıefkut olduğu söyleııi~:or. Hazı·n Hayatını -, 
u baptaki ncsri'-·at va tarafgıra-

tı . J -

d.~ Ya a le.rhtarane yazılmış şeyler- Anlatıyor 
hır. Herhalde, Çin de komünizm 

at cketi 1930 _ 1 !>:12 seneleri es
~a8ında çok ehemmiyet ke"betmi~-
ır O t .h . 1 . . ii • nrı te genıR m· arazı parçası 
d~~r.inde biı · Sovy~t i<lare~i tesis e
ş 1d ı. ~u hareketin başında ~Iare
ıi a Chıaııg Kai Shek'in ıslahatın
n an ınemnuıı o l mıyaıı iki Cin Ge
i ~rali bulunuyordu. Çin komünizm 
Çın nı'" . . . 
nı usaıt bır saha, olgun lıır 

8~Y'V.a sayılamaz. Çinde aile miles
çı· esı l>ek derin kökler salmı,.tır. 
s~n~: şahsi miilkiyet ve tem~ttu 
ilev. ıtabiileri pek kuvvetlidir. A
bı Y~· kaldıran, fertleri bir parti 
l'a.a ınesiııiıı tahakkümü altına ko
'ltı"n, husuı;i ticarete müsaade et
le;~e.n kom iinizm sistemi Çin mil-1 

ını ke r 
enal ne ıne celbedemez. Bina-, 
tehli~h .~zak Şark için hakiki bir 

ı, e ' ucu<Je getiremez. 
Z\.Ont (i . 

'ıerle nızm hareketi başhyan 
rde fabrika ameleleri hiç yok 

{Sonu 3 füıcü soyf ada) 
llüıeyin CahW YALÇIN 

lstnııhulun meşhur tiplerinden, 
"Pazar ola 11 a:)an Bey,, i tanıma
van hatırlamıyan ve o devre yeti
~em:'yip ele hikayesini dinlemiyen 
hemen heme ııyok gibidir. 

O, bir arşın boylu vücııdü üz&
rindc güçlükle taşıdığı koskoca -
man kafası, başındaki küçücük fe
sin üzerinde sarılı abani çevredeki 
"Maşallah Hasan Bey,. yazısı ile 
unutulmaz bir tipi idi İstanbulun. .. 

1\1 eczup hali, aptallığı ve bu 
mıııla beraber her geçtiği yerele e, 
mıfa sanki bir şans taşıyan uğurlu 
lu "u. adeta bir keramet gibi te -
lak ki edilirdi. 

Daha uzaktan onu gören esnaf 
cliıkkfınlarının önüne dizilir, on 
d:..·ı bir uğurlu selflm koparabil. 
ml'k için bcklec;irlerdi. Fakat Ha · 
san Bey, her u ı mc gelene bol bo' 
seliim vermez, maruz uğurluluğu. 

nu gayet nıukte idanc ı;,,rfodcrdi. 
(Sonu ·ı nci sayfada) 

Y eni telsiz merkezimiz Avrupa
nuı değil, belki biitii ıı diinyırnın en 
miltckcimil telsiz merkezle, inden bi-
1·isi olclu. Fennin, tekniğin en son 
keşif ~·e ihtiralonııclaıı istifade e
dilmek şartile kul"ulan yeni telsiz 
merkezimiz Tiirkiin sesini bütün 
dünyaya duyuracak bir kuiret ve 
miikmnmcliyette1ir. Zatr.n Nafıa 

V ckilimiz hep temiz ı•e safila m işler 
başarmış olmakla şiihı·et alııHŞ bir 
devlet ada11ıımızılır. Onun elinden 
ne çıkmışsa memlekete fa!}dalı ol
mu~tur ve bize verdiği her eserin 
üzerinde yurdseı-erlifjüı, içlen gelen 
ve menfaat gübıııyeıı samimiliğin 
temiz damgası 1•111·dıı'. 

Ancak güuiil istiyor J.:i bu Jıayır- 1 
1 lı başa1"ılm· ko1·$uttnda herkes kal-

binde ayni şeıık ve hcı-csi duysun, ı 
en kiiçiik memur lıile hi.<ısesme clii-1 
şen ı·azif eyi caudcın ve g.miilden 
yapsın. 

Yeni tcl.<ıiz 111c1·kezim ız açıldı 
iti.kin şu dakika1·.ı !fa kadar neşriyat 
programı lıcııüz "Y( ni Sabah,, w 
siitımlm·mda ,qüriiımıedi. SelJllıi mi? 
Basit. Bzı işle ufjı aşıı ıı 111uıı1ırmı kii· 
çük ııc wldila aifrdile'ıi'iı· lıir ilımal 
l'Clfa 1ınutktnılıfıı lıi 1· ı•r nklı ı1ueula . 
rrnıtzı 11c11i 1111 l'kc "'İm izin nt şı i!falım 

«ıaati .<ıaatiııc f<Lkıptuı bfr lwfta içiu 
11wh1·um bu·cıknıış oldıı. Somo bun. 
laı içtiııalJı o lı.o lcır kolu:; i/,mal Vl 

ı i ~Jırı 11 la r ki ... 

Başve.kil Şehrimizde 

Celal Bayar Saraya Giderek 
Atatürk Tarafından Kabul Edildi 

r~;r/. 
,., 

" • 

Başvekil Haydarpaşa garında kendisini karşılıyanlarla 

Başvekil Celal Bayar, dün saatJ ıa.n ~ususi vagon!~. şe.~rimize gel -
11 de gelen Ankara trenine takı - mı tır. (Sonu 3 uncu aayfada) _ 

"Yeni Sabah'ın Kış Program-: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Katil Aranıyor 
POLİS ROMANLARI ARASINDA~';IJ 
BIRINCİEİGİ KAZANAN ESER 

Yarın Başlayor 
.......... , ................................ . 

Baştan başa heyecan dolu olan bu macera ve polis 
romanını yarından itibaren gazetemizde okumağ.ı 

başlayacaksınız 

Enver Paşan 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Artık Sırlar Cözülebilir 
' 

Ve Tarihin Bu Gizli 
Noktası Aydınlatılabilir 

Çünkü aradan tam 20 yıl geçti. 3 TetrinİHnİ 1918 Enver 
Paşanın fatanbuldan meçhul maceralara atılmak üı:era hare
ket ettiği gündür. Büyük harbin bu meşhur tipinin Rusya 
Ye Türkü.tanda geçirdiği maceraları onun şahadeti sırasın 
da yanında bulunan bir Türk zabiti anlatıyor. 

BAŞTAN BAŞA TARiH VE HEYEOAIJ 
DOLU FEVKALADE BiR T F l='R/KA 

Deniz Ortasında .. 
Olümü Yenen Adamlar 

Hayatta Bulunan Meşhur Den~? 
Kurtlannın Harikulade Maceralan 

·ı 

Son seneler zarfında bu Ld.dar heye
canlı ve bu kadar fevkalade bir ropörtaj 

serisi yapılmamıştır. 
Bu Meraklı yazıl.uda ö'.üm'e cenkleşen ve onu mağl:ip eden 
adamların re güzeştlerini kendi ağızlarından dinliyec eksiniz! 

MUT AREKE SENELERİNDE 
• 

BiR SUBA YJN HATIRATI 
~ "ütnrclte scııeleri lıalı.kınd$\ şimdiye kadar bir çok eaerler 
yazıldı. F<ıkat bu devirde fstanbulda yapılan asker i teşkilat 
hab.kıııdu tek kelime in t işar et med i. 

Nt:~rotmeğc haşlıyacağımız bu tefrikada o zaman İstan
bu dn ecnebi asker ler tarafından adeta muhasara edilmit 
hir vazi;. etle bu luı1an 189 ur.cu a layın hayatın ı ve Anado
luy, } ardım etmek ıçin ı~tanbulda yapı lan teşkiJatı n faali
yet ni 1 ulaca' ~ın ı z. Baştan haş ı heyecan dolu olan bu t efr i
kamız bil!ıa•sa nl:itlerimizi yak inen al8kadar edecektir. 

• 



.Sayfu 1 YENISABAH 

ABDÜLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
YAZAN : SÜLEYMAN TEVFiK İnkil~~ Abideleri\ Okuyuculanmız 

------------ıııaa:ıı:mı Musa bakası a· k' 15 _ (1899) senesinden sonra Hasını ---+- _ ıyor 1 : 
camie gelmez olmuştu. Dikkat na-

Ak.,am üzeri, saat onbirde 
(alaturka) Yıldızdan gelen hün
kar çavuşu beni şifre katibi Kamil 
beyin istediğini söyledi. Bosna 
muhacirlerinden olan Kamil beyı 
Hoca İbrahim efendinin "duütta-i 
!im,. adlı hususi mektepte t.ılebe 
ve ~onra öğretmen olduğu sırada 
şahsan tanımıştım. Çavu~la bera
t>er sarara gittim. Oraya yetişerek 
Kamil beyin odasına girdiğım za
man saat gecen!n biri idi. 

K§mil bey bana: 
- Siz oturunuz. Ben gidip efen 

dimize haber \'ereyim ... 
Diyerek odadan çıktı. Biraz 

sonra gelerek: 
- Beraber geliniz ... 
Ded1 ve beni alıp huzura götür

dü. Abdülhamit büyük bir odada, 
sol eliyle yazıhanesinin bir yanına 
dayanmış ve ayakta olarak beni 
.kabul etti. Masanın önün& konul
muş sandalyeyi göstererek: 

- Buyurun, oturun. 
Dedikten •onra da geri çekile

rek yerine oturilu. Muharebenin 
ne ~uretle geçtiğine dair izahat is
tedi. Ben de, başından •onuna ka 
dar, kumandanltrdan birinin adı
nı zikretmiycrek (tarafg-irliye at
fedilmemesi için) yalnız fırka, li
va ve kıla adlari~·le harekatı müc
milen anlattım. Padişah: 

-· GazeteyP gönderdiğ''liz tel
l?'raflar önce bana geliyorJu. Sizi 
o vakitten beri tanıyorum \'<' bn 
zahmetli i,: g-ördiiğiinüzden dolayı 
da takdir ediyorum. 

Diyerek ayağa kalktı. Ben de 
n1ülakntı : artık sonuna erdiğini 

aıılyar;ık yerimden kalktım. O za
man A bdiilhamit: 

. Tamamiyle bitaraf olarak 
\'akayii harbiyevi yazınız. 

Buyurdu. Ye,-ıe beraber temen
na ettikten •onra K'imil beyle be
raber dairesine g-eldik. Huzura 
g-ircliji:im zaman •aat bir VP ~ıktı

ğım vakit •aat clört idi \..i hu hesa
ba göre orada tam üç <aat kıılmış
tım. 

Henüz akşam yemeği yemedi
ğim için Kamil bey kilere haber 
gündererck kahvaltı getirtti. Bu 
•ırada mütarekenin na'11 ven~ sebe
be binaen y~pıld!ji:ını 'ordıını: 

- Harbin, ıl.edi, bütlin Yuna
nhıtanın işgali !le neticcJeneceğini 
g-ören kraliçe Olı:a kartl•şi Rusya 
imparatoruna müracaatle harbe ni 
hayet verilmek ;çin deliıletin' rica ı 
etmi~. Bu müracvaat üzerine Rus. 
yanın resmen miHareke ve mü•ala
ha talebinde bulunacağını haber 
alan sefirimiz Turhan paşa ~ifre ile 
bildirdi. Bunun üzerine efendimiz 
başkatip vasıtagiyle hemen rum 
patriğini çağırtarak huzuruna ka
bul ile: 

- Ben harp t:ıraftarı olmadı
jl:ım halde Yunan hükumeti, Etni
ki Eteıya komitesinin teşviki ile 

• bize taarruz ettiğinden ben de har 
be giı·meğe mecbur kaldım. Şim
di Yunanistan kr,mitenin bu hatası
nı a>ılamı~ olnıa!ıdır, bu güııe de
ğin bir hayli kan döküldü. Daha 
dökülmesini arzu etmiyor•.ım. Bu
nun için sizi ça!!ırttım. Siz şimdi, 

runı kilisesinin en btiyük reisi ol
mak "1fatınızla bana mütareke ve 
mu•alahayı ric~ eder surdte 
takrir yazıp veriniz. Derhal icabını 
emredeyim. 

Demiş, patrik de, büyük bir 
memnuniyetle huzurdan çıkıp baş
kitabet dairesinde böyle bir rica
nanıe yazıp takdim etmiş. İ~te bu
nun neticesi olarak mütar~ke ya
pıldı ve Rusyanın resmen, adet ol
duğu veçhile amirane bir ~mette 
talep ve iş'arın-ı meydan kalma
dı. 

İ~te '!'salya ır.uharebesinin, tam 
:an alacak bir noktaya geldıği ve 
büyük 'bir zaferle hitama ermek ü

zere bulunduğu sırada mütareke 
yapılması sebebi en doğru olaı-ak 
budur. Bundan evvel, yine rum 
patriı!'lnin hususi bir ricası üzerine 
Ebussadi efendinin padişahtan 
böyle bir ricada buluıımuş olması
nıır da ihtimali vardır. 

Her cuma giinü, cuma nama
zında Hamidiye camiinde bulun
ması mutat ola>ı şeyh, bilhassa 108 

zarını çeken bu halin sebebini so- Jüri hey' eti eserlerden Bir memur ';öylüyor: 
ranlara efendinin rahatsız olduğu h" b" . ı" begv enmedı" ! 

ıç ırın (~ocuklarımızı hüku-cevabı veriliyordu. Halbuki has- · 
Erzurumdaıı sonra Giresoıı ve · metı"n okutmasını talık, rahatsızlık uydurma bir ba- Trabzon vilayetlerinde yapılac:ık 

hane idi. Doğrusu ya padi~ahtan k t b kl" z abideler için açılmış olan mu,aba o u masını e ıyoru 
bir şey istemiş te vermemiş ve ya-
hut kendisine eğri bakıldığını his- kaya lıir~ok yerli sanatkiirlıırınıız izmirde Halil Rifatpaşn cad-

setmiş olması idi. İşte bunun için i~tirak etmislndi. Bu eserleri ayrı dc>ind~ 59 numarada mukim 
Ebulhuda yalancıktan ha.,ta olu- ayrı tetkik ederek beğenilecek ese- ve İzmir ikinci mıntaka tapu si-
yordu. ri <eçmek üzere teşekkül eden jüri cil muhaCızı (Asım Kagan) im-

Padi,ah, şeyhin ha<ln!ığını ha- heyeti dün öğlede n'onra güzrl sa- za>ile aldığınHZ bir mektupta 

ber alınca mabeyinci Ragıp, paşa- nallar akademi,inde toplanmıştır. dcniliror ki: 
yı, ya Faik beyi ve yahut başka bi- .Jüri heyetini te~kil eden zevat "18 mart 926 tarih ve 788 
rini evine kadar gönderiyor ve ha- ~uıılardır: numaralı bir memurin kanunu-
tırını sorduruyordu. Bunun üzeri- Yübek tedrisat umum müdüni muz vardır ve bu kanunda .'me-
ne Şeyh ne, mahza iltifatı ,eni- CeYat, • 'afıa Vekaleti namına Su!- nıurların çocuklarını devlet ta-
yenin şifa bağışlıyaıı tesiri ile ifa- Jıi, Dalıiilye Vekaleti namına Ziya, rafınrlan okutturmak,. gibı ga-
kat buluyor, saraya giderek arzı Akademi mlidürü Burhan Ümit yet güzel ve memuru dii~ii-
şükran ediyordu. Toprak, Rc,im ve heykel v~ mimn- nür mühim bir madde de bıı-

Abciülhamit Ebulhuclaııın evli- ri şube>inden Naki, profesör Ce - lunnıaktadır. Fakat her neden-
yalığına, zamanı'! kutbu olduğuna, Jiil E,at, Salah Cimcozdan müte - se bu macldede müeccel nıad-
cülfı·unun ilk senelerinde olduğu şekki! olup 15 eser üzcri'lde tetki-1 deler m~yanında bırakılıyor. 
gibi inanmıyordu. Genç iken onda katta lıulunmu<lardır. ,. 927 yılındanberi dernnı •dege-
da, babaları ve dedeleri gibi batıla Fakat jüri müsabakaya giren len bu müecceliyete nihayet 
ı·nanan, hurafat." ı'tı'kat vaı·dı. F.·ı- . verilmesi, bugünkü k'ıdretli ·• eserlerin ara•ında hiç birinin ıcap 
kat müruru zaman ile bu inanı a- eden sanat kıymetini haiz bulun- Cumhuriyet hükumetinin mü-
zalmı,,, bu kadar senelik tecrübe o- tevazin bütçesinde önemli lıir 

madıklarını görerek bu es~rler a- B ı 
nu hakikat dairesine sokmus.tu. gedik açmasa gerektir. u lU-

rasında hiç biri lehine karar ver - k d'k 
Padis,ahın bu halini sezen zeki ,u,ta alakadar ma amatın ı -

memi~lerdir. Bunun üzerine müsa- . . 
Şeyh de artık hazreti pe~!"amber katlerini çekmenizi dılerım.,, ' - baka iki ay daha tehir edilmiştir. 
ve Seyit Ahmederrefai rüyalarını Yeni Sabah: Okuyucumuz 

İki ay içinde yeni gelecek e~erler 'el ı k ··h· b' kt görmez olmuş, onlar tarafınclnn cı c en ço mu ım ır no · aya 
tekrar tetkik olunarak btınlHrın a- t kt d' B b' manevl emirler tebliğ etmekten emas etme · e ır. unun ıran 
ra•ında bir eeçme yapılacaktır. ı t tb'k k.. k vaz geçmişti. Çünkü padiş~hın ar- evve a ı mev ııne çı ·ma'1-

tı k bu gibi şeylere inanma el ıji'ın a ,,.,.~.,._,..,,...,.,,...,..,...,vvvv""'"""""""""'~v-. nı ; bu okuyucusu ile birlikte 
kani idi. "Yeni Sabah,, da bütün rnrlığı 

Abdülhamit, şeyhin Arabistan- ile temenni eder. 
da bıi;·ük bir nüfuza sahip oldujj:u-

1 

\.. ____________ ./ 

na. onun va ıtasiyıe o iıı.-re rtair Ziraat vekaletinin .,-- Kısa Haberler il 
malümat almakta ·bulundnğunu,, 
Suriye, Halep, :ı.ıısır, Hicaz ve Ye- bir tamimi _ 
mende birçok taraftarı olması liı- ı 

zım geldiğini he>ap ederek, onu 
bütün bütün gücendirerek ~aray

dan uzaklaştırmak, fakat "iyaset, 
idare işlerine de, evvelden olduğu 
gibi, burun sokrıasına da meydan 
vermek istemiyordu. Ebulhudanın 
sözlerine eskisi gibi ehemmiyet 
vermiyordu Bunun için de şeyh, 

hu<L1"iyle bir umduğunu elde ede
meyince, hastalık bahanesiyle dar 
gınlığını hissettirerek kafa tutma
ğa yelteni,-ordu 

O zamanlarda, sarayca Ebulhu 
da ile, her ne ~ekilde olursa olsun 
münasebeti olanlarca bu hagtalık
Jarın manası m.alümdu. Şeyhin 
hasta olduğu duyulunca herkes, 
gene padişahla dargın diyorlardı. 

Gerçekten hasta olsa bile buna ne 
padişah ve ne de başkaları inanı
yorlardı. 

* Ebulhudanın padi~ahın yakı 

nında bulunmasını çekemiyenler
den, kendi şahsi menfaatlerine uy
gun görmiyenlerden biri de mabe
yin ikinci katibi İzzet pağa ıcli. İz .. 
zet paşa Şamlı ve (Hol o) paşanın 

Bütün memleketteki tek tır -
mıklı hayvanların adedi tesbti olu
nacaktır. Bunun için Ziraat Veka
letinden valiliklere bir tamim gön
derilmiştir. Bunun üzerine baytar 

müdürliıkleri matbu cetveller bas
tırarak köylere varıııcwa kadar tes 
bit etlikleri rnkamları Vekalete 
bildirmişlerdir. Bu ameliye her ije

ne tekrar edilecektir. 

. ·.·'MÜTEFERRiK .... 

Limanda balık bolluğu 
Birkaç gündenberi limanımızda 

külliyetli miktar~a balık tutul -
maktadır. BunJ,nı Yunan ve İtal

yan vapurları mütemadiyen sev -

ketmektedirler. Dün tekrar bu iki 
devlete ait balıkçı gemileri limanı
mıza gelerek hamulelerini tamam
lamağa başlamı~lardır. 

Yeni ve büyük bir çimento 

fabrikası yapılıyor 
Sivasta yapılacak olan büyük 

oğlu idi. çimento fabrikasının hazırlıkları 
Bu Hoio pıışıı aslen kıirttü. ikmal edilmek üzeredir. Bu müna

Şamda, Salihiye mahalle~i11de yer-
sebetle Sümer Bank Sıvasa bir mü

leşcrek köylülere musallat olmak 
suretiyle bir nevi derebeyliği teş- tehassıs heyet göndermiştir. Müte-
kil ve kesbi servet etmiş, bu saye- ha'Sıslar orada tetkikatta buluna

rak kanaatlerini bir raporla mer

* Kablolar kaldırım altında o
lacak - Asfalt olarak yapılacak 

olan yolların altrndaki kablolar sii 
ralle yaya kaldırımların altına kal 
dırılacaktır. 

* Yeni Tenvirat tesisatı naıı] 
olacak - Yeni yapılacak olan ten
viratı umumiye lii.mbalarının mu •

1 

hav\•ele merkezlerinden söndi!rii -

lüp yaktırılacak şekilde yapılma -

!arına karar verilmiştir. 

* Yeni otomobil plakaları da
ğılıyor - Dahiliye Vekaletinin em 
ri üzerine belediye tarafından ha
zırlanan yeni otomobil plilkaları 

tevzi cdilmeğe başlanmıştır. * Kümea hayvanatı ihracatı 
için - Avrupaya ihraç olunacak 
kesilmiş kümes hayvanatına lazım 
olan buzun çok ucuz fiyatla veı·il

mesi kararlaştırılmıştır. Bel~diye 

bunun için yeni bir tarife yaparak 
şehir meclisine vermiştir. 

* Yerli malların aermaycai art 
tırılıyor - Sümer Bank idaresi 
Yerli mallar pazarlarının miiteda-
vil sermayelerinin 
karar vermiştir . 

arttırılmasına 

de rütbe ve n'şaıılara sahip olmuş 
epeyce kürtfer vardı. Hatta asıl 

Şam ii.van ve eşrafından bazıları 
bile bu kürtleri istihdam ederlcrrli. 

keze bildirecekler Sümer Bank Sı- Makine mekiği 
va• çimento fabrikası için Türk 

.. .. 
gozune 

İzzet pasa adliyeyP in'' <ap ede- gençlerinden mütehassıs yetiştir. 
rek İstanbul ticaret mahkemesi re- mek maksadile Avrupanın muhte
isliğine kadar yüceldikten sonra, lif memleketlerine talebe ve usta
o zamanların modasına uyarak jur başı gönderecektir. 
nalcı lı ii:a başla m İş ve bu saye el c A b ~·""""'"""'"""""'vvvv....,.,""'"""""""'" 
dülhamide çatarak mabeyin ikinci 
katibi ulnıııştu. Padişaha nüfuz e
derek sarayda bendeganı h iima
yun arasında teferrüt etmisti. 

İzzet paşanın Şamda blr havli 
hısım ve akraba•ı olduğu ırihi d~•t 
!arı da çoktu. Saraya girdikten 
sonra Araplar ve bilhassa Suı·iye. 
liler için sarayda EbulhudaYa ~u 
adil ikinci bir merci hasıl ol~uştu. 
Artık eskisi gibi blltun araplar 
(yukarıda söylediğimiz veçhile 
Trablus ırarp, Tunuı, Cezs.yir, ve 
Faslılar feyh Zafir efendinin a
damları olduğundan onlardan baş 
ka- Ebulhudaya müracaat et
miyorlardı. Bunun için Ebulhuda, 
Arabistanın biricik hamisi olmak 
tan sukut etmi4 Ye o nJsbette de 
saray& itibıın azal~tı. 

(Sonu var) 

Kış tarifeleri 
Ay başında tatbik edilecek 

Şirketihayriyenin önümtizdeki 
ayın birinden itibaren b:J4lıyacak 

olan kış tarifeleri hazırlanmıştır. 

Yeni tarifelerde postalar geçen se
neki program mucibince tanzim e· 
dilmiştir. Pazar tarifesi de aynen 
tatbik edilmektedir. 

Mudanya tenezzüh posbları 
kaldırıldı 

Yaz mevsiminde her pazar gü
nll icra edilmekta olan Mudanya! 
deniz tenezzüh postaları, bugün
den itibaren yapılııııyacaktır. Ba
dema İstanbul Mudanya arasında 
haftada 4 gün posta vardır. 

sıçramış 

Şişlide sürat mensucat fabri -
kasında ustabaşı muavini Ahmet 

dokuma tezgahında çalışırken tez 
gahtan fırlayan mekik sağ gözüne 

isabet ederek yaralanmıştır. 

Bir araba ile otomobil çarpıştı 

Şoför Azizin idaresindeki !a·b
rikatör Hadiye aid 37 numaralı 

otomobil Göztepe tramvay dura • 

ğında Halile ait tente arabasına 
çarparak arabayı parçalamış ve a

rabada bulunan müşteri Ünyon si
gorta hanında kapıcı Hasan başın
dan ve bacağından yaralanmıştır. 

Arabanın arkasına takılarak 
düştü 

Beşiktaşta Valdeçeşmesinde 

oturan İsmail Hakkının 9 yaşında
ki oğlu Aydın, bir yük arabasının 
arkasına binip giderken pantalo • 
nunun arkasına çivi takılarak düş
müş ve yaralı bir halde Şişli çocuk 
hastahanesine kaldırılm1ştır. 

Yarınki Ay 
Tutulması ---Bu hadise üç buçuk 

saat sürecek 
Rasathaneden ögrcndi~in1ize 

göre rarııı akşam bütün memleket 
ten görülecek olan bir ay tut!ma ı 

olaca klır. Külli hüsuf halinde bu
lunacak olaıı bu hadise gece saat 
22.41 de başlıyacak ve 2.12 de ni
hayet bulacaktır. Rasathanenin 
~imdiden yaptığı kayıtlara göre 
bu ay lutulma;<ının muhtelif ;<afha 
ve zamanları .şöyle olacak~ır; 

Ba~Jangıç: 22.41 ve ki.tılli hü
sufun başlamas! 23.45, külli hüsuf 
orta·,, 21.24, külll hüsuf nihayet 
1.07 ve hüsufun neticesi 2.12 de
dir. 

nu he.Şaha göre 8J.'1Il tarnan1ile 
örtülü kalması bir saat yirmi iki 
dakika sürecektir. 

Muammer Eriş Geldi 
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Ne Pişireyim? 
iftariye 
Şehriye çorba .. 
Kılıçbalığı fırında 

Makanıa 

Ho~af 

Kıiıç balığı fırında 
Bir parmak kalmlığında bir 

parça kılıç balığını temizl~dikfeıı 

sonra dört parça ediniz. Domates 
ve soğanı müdevver doğrayıp ma)'· 
danoz, tuz, biber, baharat ile bir· 
le~tirip birazını fırın tepsisine do· 
şeyiniz. Sonra balıkları iizerıne di· 
zip kalan mahlütu serpiştiriniz. 

l\Iüteakiben bir limonu mlidevver 
kesip üzerine dağıtınız. Sonra bol 
zeytinyağı gezdirip fırına veriniz. 
L'iyıkiyle pişince tabağa kurtarıp 
sofraya veriniz. 

NOT - Bazı karil»rimizdeıı 

aldığımız mektuplarda biraz d~ 
salça tarif etmemizi istiyorlar. Bir 
de meşhur birkaç salça tarif ede· 

Erkek Kızın 
Dünkü Muhakemesi 

İş Bankası Umum müdürü Mu- .. •• •• 
ammer Eriş dün sabahki ekspresle Kızın yuzunu kesen Y L-
Ankaradan şehrimize gelmiş ve nusun tahliye talebi 
mutad zevat tarafından karşılan- reddedildi 
mıştır. 

Almanyaya canlı tavuk ihrrcatı 
Şimdiye krdar Alman:vııya ya 

pılan canlı tavuk ihracatı son za. 
manlarda soğuk hava depoları bu
lunan vagonların gelmesile kesil -
miş olarak yapılmaktadır. Alman
yaya sevkedilen tavuklardan Bar -
tın cinsleri tercih edilmektedir. Bir 
hafta iı,:nde Almanyaya yeni par
tiler gönderileceğinden bu havali
den külliyetli miktarda mal gel -
mcktedir. 

Pazarlıksız Sahş 
Kanuna aykırı hareket edenler 
hakkında mu-ımele yapılıyor 

Pazarlıksız satış kanunu mev
kii ıneriyete geçtiiden sonra çok i
yi neticeler alınmıştır. İstanbul çok 
biiyük bir vilayet olduğu halde bu
güne kadar pazarlıksız satık kanu
nuna aykırı i1areketler y;ıpanların 
adedi tam (yüz kırk) tanedir. Bun 
!arı hakkmda ayrı ayrı tutulan ce
za enakı makama ıırzedilmi~tir. 

MAHKEMELERDE' . 
~~- ~ ... -·~·-. 

Bundan bir müddet evvel Orta· 
köyde Mehmedin kahvesinde bir 
hadise olmu~ ve Yunus adlı bir 
genç Bcuia ism;udeki genç kızııı 

yüzünii ustura ile kesmişti. 
Bu meseleden dolayı mevkufen 

muhakeme edilmekte olan Yunu· 
sun muhakemesine, dün a.;liyc bi
rinci sulh ceza muhakem•siııde de-
vam olunmu.ılur. 

Dünkü celsede dinlenen yedi 
şahidden biri, Yunusun Bedia j]e 

nişanlı olduğunu ve kahYedeki tc· 
cavüzden sonra: 

- Ben o kızın yüzünü kestinı .. 
Bu s~fer ağzını ve burnunu da doil 
rıyacağım .. ., 

Dediğini fakat kahvedeki mü~te 
rilerden Kemal tarafından tutu • 
!arak buna meydan bırakılnıadıit1 

ııı söylemiştir. 

Diğer bazı şahitler de, :ıenç bit 
kız olmasına rağmen daim:ı erkek 
elbisesi giyen Bedianın. R"azinO· 
kahve ve birahanelere de serbestçe 
girip oturduğu yolunda şahadet et 
mişlerdir. 

Bayan Bedia, bu şahadeti ka· 
bul etmemiş ve kendisinin de ınü· 
dafaa şahitleri bulunduğunu söyle· 
miştir. 

SAHTE G//NN Suçlu Yunusun vekili, müekki· 
Bir eczane aleyhine 11 bin linin hasta olup zatülcembe müpte 

liralık bir dava açıldı la bulunduğunu iddia ederek taJı-
Anadoluda yol ve köprü inşaatı liyesini istemişse de bu talep ka · 

işleriyle uğraşan ve merkezi İstan bul olunmamıştır. Muhakeme, Bn
bulda bulunan büyük bir Yapı şir- yan Bedia namı diğer Bediin mii· 
keti sıtmalı mıntakalarda çalıştır- dafaa şahitlerinin dinlenmesi için 
dıg"ı amelelere tevzi olunmak üze- başka bir güne bırakılmıştır. 

~VV'Y'VV".J-../VV'V~ 
re, şehrimizin maruf bir ecz.ahane 
sinden "11,, bin liralık kinin almış 
tır. Bu kininler Anadoluya yönde
rilerek amelelere dağıtılmış fakat 
hiç birine tesir etmediği hayretle 
görülmüştür. 

Ilunun üzerine ilaçlar tahlil o
lununca kinin evsafını haiz bulun
madıkları anlaşılarak eczahane a
leyhine adliyeye müracaat olun -
müştur. 

Bu şayaııı dikkat hadisenin mu 
hakemesine dün asliye birinci hu
kukta başlanmıştır. 

Muhakeme heyeti dün tarafey. 
ni dinlemiş ve neticede muhakeme 
azasından Naip Bayan Mefharetin 

Konferans 
Berlin üniversitesi Nöroşit üf' 

ji hocası Prof. Dr. Tönnis (l\Toderıı 
Nöroşirürji çalı~maları) hakkında 
Tıp birinci dershanede 14-ll-93S 
de saat 5 de bir konferan.; vere • 
ceklir. 

Çöp yüzünden biri yara! 0 ndı 
Yeşilköyde Sarıyakup sokağııı 

da oturan Artin isminde biri çöP 
almak yüzünden çıkan kavga ne· 
ticesinde çöpçü Hasan tarafından 
yaralanmıştır. reisliğinde Ethem Akif, Celal Tah __, 

sin, Tabibi adlt Enver Karandıın ~iliiiİİİİİiİİİİiİİİİimİİİİiİİİİİamiiliiiiliiiiliiliİi. 
mürekkep bir ehlivukuf heyeti teş 
kil edilerek mevzubahs kininlerin 
muayene ve bir kere de bunlar ta
rafından tahlil olunmasına karar 
verilmiştir, 

Polisi tahkir eden kadın 
tevkif edildi 

Katina isminde şüpheli bir kadın 
yanında 2 genç ve güzel kızla bera 
ber Kasımpaşa caddesinde dolaşır
ken polis tarafından çevrilmesine 
kızar:ık memurlara hakaret etmiş 
ve hemen cürmümeşhut muhake -
mesine verilmiştir. 

Bu işe baka., asliye dördüncü 
ceza muhakeınesi Katina hakkın
da tevkif k&rarı vermiştir. 
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: ................... _ 
Macarlar ; Dün Çek 
Topraklarına Girdiler 

.. .................. ,.__ 

Yeni Ve Muvakkat Bir Hattıfasıl 
T es b i t Ed ildi 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Mag
Yarosvarın biraz şimalinde şimdiye 
kadar Macaristan - Çekoslovakya 
hududunu teşkil eden Tuna nehri, 
bu sa'bah yüzlerce kişinin alkışla
rı arasinda Macar kıtaları tarafın
dan geçilmiştir. 

Macari:;t:ının bütiin şehirl eri do 
ııatılınış ve her kilisede ruhani a -
~·inler yapılmıştır. 

K.ral n:ıibi amiral Ilorb·, elde 
edilen arazi halkına hitaben neşret 
tiği bir emirnamed şöyle SÖ) le
lrıektedir: 

İstırap ~eııeleri arlık n.hayete 
ermiştir. Sen _ Etyen tncı'lın şun
ları, artık hepinizin üzerinizde par 
lanıakt:ıdır. Macar milleti. . izi i!;-
tiyak ve aRkla bekliyor. • 
. 'Budap~\te, 5 (A.A.) - Brn • 
hslav:ıda müzakerelerde bulun -
lnakta olan Macar - ÇekoslO\'ak as
.kert komisyonu. hudut komıl'Y'Onu 
tarafından kati hudut çiziliııciye 
kadar ıneriyette kalmak üzere ('e
kosıovakya il eMacaristan ara ın· 
daki Yeni hatlıfaslı tesbit etmi:•tir. 
:Bu hattıfasıl, kati hudut iizc!'i~de 
hiçbir veçlıile müessir olan.ıracak 
tır. 

carla-rı derhal terhis ede :t ktir. 

Keza Çekoslovakya l\fu"ıırlar • 
dan tekalifi harbiye suretile alın
l'llŞ olan at ve arabaları dıı derhal 
snhiplerine iade edecektir. 

İki ordu ara ın<la herhangi bir 
iıadiseye mnni olmak için Macar 
, :raus·ı ile geri çekilecek J'hn Ç:· 
xosliJvnkya ordusu .arasınd1 işgal 
zamanına münhasır olma ıc üzere 
üç kılometrelik bir bitaraf mıntaka 
muh~Iaza edilecektir. 

P.'iacarlar İfgale Ba.fladılar 

B::-ati lava, 5 (A.A.) - Slovak 
yn ım afındnn terkedilen a-razinh 
M 3rar kıtalan tarafından =~rraline 
tıu sabah ba~lnnmıştır. t1ı.: olarak 
Medve \'C Bodi<ıvn nahiye1 d civa 
.rınc.ıa kfün Şut adası işgal <-dilmiş 

t:r. Knrpatlnr 'L"Kranynsında Ma -
c.ır 1:ıtalan bu snbuh UzhJtod, mu 
kaşevo ve Berehovo mıntakalarına 
ı,rinmşlerdir. Bu şehirlerdek: Kar
pat t; kraı1yn idari te ekkillleri çe 
K:lclılten sonra milli komic. ler vı1 
cucie getirilecektir. 

M::m komfü~ler Macar ordusıı 
na .c:slim cdHmek .üzere umtımi bi· 
:udıırı işgal edilmi ;tir. Bu komite
lerin az.ası sokaklarda inzibatı te-

Harp ve Entrika • 
il 

Sqraıl 

Hitler 
Siyasi Nutkunu 

(Bqtarafı 1 inci .. ,fada): 
gibiydi. Onun için, daha ziyade 
ıköylilye iatiııat z aruretinde kaldı. 
Coğrafi v aziyet dolayıaiyle Rusya.
om Çin komünistlerine doğrudan 
doğruya yardım etmesine de im
kan bulunmayordu. Rusyanın Çin 
komünistler ine yardımı Şangbay
daki ı-izli komünist ajanları vasıta-

K 0-z tar·ıh·ınden Yarın Söyliyecek a rag Veimer, 5 (A.A.) -- Partinin 

sile vukua geldi. l\Ioskovadan ., 
Canlı Bir yaprak ;;::.:·b~r:",~~i;.~.n;~ :~::~ 

sebetle yarın St}'usı mahaf!lde lrn
yük bir aHika ile bekic·nen nutku. 
nu söyliyeccktir. g~nderilen parala~ . ~angha~d~ D vrı· uamı· -1.ı"-'e Karagözcü Omer 

Çın memurlarının ırtıkap ve ırti- e rı~ aı u~ 

şaya düşkünlükleri yüzünden sila- AT [ V l ., QJ f ? 
ha tebdil edilerek komfinistler& Ağa J'fıQSl .n..10 agası muş u • 
tevzi olunabildi. 

Bu harekete karşı Mareşal 

Ciang Kai Shek mütemadi bir gay
ret ile uğraştı Mare\al galebenin 
askeri bir mesele olduğu kadar 
sosyal ve iktısadi bir mesele oldu
ğunu da anladı. Duna göre tedbir
lerini aldı. Çinde gayet büyük aı·a
zi sahipleri sınıfı yoktur. Rus Çar
lığında ise böyle arazi sahipleri 
vardı. Bolşevikler bütün köylüle
ri onların aleyhinde kolayca ayak
landırnbilmişlerdi. Rusyada komü
nist partisinin temclini faa1, tahsil 
görmüş münevver ve müreffeh sını
fa karşı kin ve nefret besliyen f abri
ka ameleleri tc.şkil eder. Çinde yu a
mele kitlesi nüfusa nisbetle pek az
dır, hatta Ru yadakinde nde azdır. 

Karagöz hakkında oku~·ucula
nmızdan almış olduğumuz birçok 
mektuplar arasmda Bursadnn ge
len "R. K.,, imzalı bir tanesi var ki 
eski ve üstad bir hayaliden bahset
mesi itibariyle şayanı dikkat. İşte 
mektup: 

"Karagözcü ustalardan bahse
derken {Kolağası Ömer efendi yi 
zikretmediğiniz için onun mahzun 
kalan hatırasını şu birkaç snbrla 
şadeylemenizi dilerim: 

Çocukluğuma tesadüf eden de\1-

ri Hamidinin son senelerinde Üs
kiidarda Uncular sokağında ,·eya 
civarındaki kahvehanelerin birin
de sanatiııi gösteren Arap Ömer 
ilan levha mm üstüne yazmış ol
duğu: 

"Çartı boyunda açtım bir hayal
hane,, 

Efendilerimi eğlendireyim faki-
rane,, 

Beytme uygun olarak küçük
lerden ba~ka ya~lıları dahi her ra
mazan gece:;i başka bir oyun oy
natmak suretiyle zeykiynp ederdi. 

alabildiğimiz karagöz, lıncİ\•at, be
beruhi, tuzsuz delibekir ve saire 
tasdrleriyle evde kurduğumuz 

perde arkasında Ömer ağanın o
yunlarının aklımızda kalan kısım-
larını, becerebildiğimiz kadar, tek
rar ederek C\' halkmı eğlendil'ir

dik. Hatta bazı cümlelere büyi.ik
lerin bizden fazla glilmelerinin se
bebini de daha sonra1nrı anlardık. 

Birkaç sene sonra mektep arka 
daşlanmız arasrnda dolaşan bir 
havadis üzerine endişe içinde kal
dık: Ömer ağa sarayda k~wagöz 
oynatmı~, Abdülhamit üst dm o
Yunuııu beğenerek ona kolağası 

;.iitbesiııi vermiş. Demek Ömer a
ğanın oyunları bize artık haram 
olmuştu .... 

Filhakika üniforma giymiş 
olduğu halde nrasıra Be., iktnşa gi
dip geldiğini görilııce pek üziıl

d iik; ondan onra ki ı·amazanlar 

bize zehir olduydu ... 

* Nihayet meşrutiyet.in ilanını 

Başvekil 
Şehrimizde 

(Baftaa-afı 1 inci sayfada) 
İstasyonda kendini, Riy:ıseticum 

hur umumi katibi Hasan Rıza, ser 
yaver Celal, İstanbul kumandam, 
Ali Kılıç. İstanbul valisi Muhittin 
Üstiindağ, İstanbul !ş Bankası mil
dürü Nejat, Liııısn işleri müdiirıi 

ve şehrimizde bulunan bütQn me • 
buslar karşılamıştır. 

Başvekil herkese .ayrı ayrı ilti· 
fat etmiş ve hususi motörle doğru
ca saraya gitmiştir. 

Sarayda Reisicumhu · atürk . -
tarafından kabul buyuı.. .uş ~re 

muhtelif işler hakkında kendileri

ne maruzatta bulunmuştur. 
Başvekil Celal Bn3•arın bugün 

Ankaraya avdet etmesi muhte -
melidir. 

Mes'ut bir 
Doğuma İntizar 

KnhiredPn bildiriliyor: 
Çekoslovakya, Çekoslo·ı .. k or-ı 

dusunda .askerlik etmekte olnn Ma min edeceklerdir. 1 

İşte bu gtbi sebepler Çinde ko
münizm hareketinin inkişafına 

meydan vermemişlerdi. Fakat Ma
reşal Chiang Kai Shek'in yarat
mak istediği uyanık, müttehit ve 
milli Çin hükumeti büyük terak
kiler temin ediyordu. l\f ektepten 
yeni çıkan Çin zabitleri kendileri
ni milli Çin de,•letinin bir zabiti 1 
hissediyorlardı: biribirlerile harp 
hnlinde bulun3n derebeylcrinin 
ücretli adamJarı olmaktan kurtul

Biz çocuklar Ömer ağamn tera 
viden sonra kahve kapısından içe
ri girmesini adeta neşide okuyarak 
karşılar. hep bir ağızdan: 

takip eden bir ramazan Ye:ıiçeşme 

deki kahvehanede oyııatılnu kara
gözü Ömer ağa'lııı idare ettiğini 
Jşittik. Bir akşam tcraviden son
ra kapı nçıldı; sırtmd:ı eakimiş 

avniyesi He kolnğa!;ı <">nıer efendi 
perdeye doğnı yürümiye lrnşlatlı. 

Bizden dııha küçük çocuklar : 

Kraliçe Maje,;te Ferider,in, a
na olmn ı, çok ~·akınlaşmıştır 

--------------------------------

in giliz Başvekili Pa-
Gidiyor • 

rıse 
(Bat tarafı 1 inci eayfada) 

lnaktadır. 
Gazetelerin umumiyetle nıuta

~~asına göre, bu vaziyet esnasında 
ır anlaşma yapılması ihtimalleri, 

AlrnanJann müstemleke istE'kleri, 
İspanya dahili harbi ve nihayet 

lıti!letler Cemiyetinin istikbali \'ar. 
dır. 

.k Daily Telegraph, Fransa ile sı-
1 iş birliğinin İngiliz harici siya-

• ııer 
d ınae bir esas olmakta der.anı e-
eceğini ehemmiyetle kaydeyie -

lnektedir. . 

Daily Herald gazetesi de Fran Sa '] 
t ı e Almanya arasında bır ademi 
.. ~cavuz paktının akti görü5'.ilece -
~ını Yazmaktadır. Yine bu gazete-

de &"öre Prnnsa ile İtal) a arasında 
a b' 

8 ır Akdeniz anlaşması yapılma 
1 

lhevzuhahs olncaktır. 
İnciliz MatJ;uatı Memnun 

Londra, 5 .A.A.) - İngıliz ga
~eteıeru lngıli.z nazırlarmı•ı Pari-
sı z . 
! 1Yaretıeıı muııasebetıle mutte-
1k14,ı ıuenuıuıııyetlermi beyan et -

lllekteda·leı·. 
1nııliz Gazetelerinin 

Mutalaaları 

Paris, 6 .A.A.) - Matbuat, 
Cernberlain ve Halifaksın Paris se
r•hatleri hakkında tefsirlerde bu
Unrnaktadır 

ll!'i Le J ournal gazetesinde Saint-
ce şöyle yazıyor: 

"- "Bu büyük ve iyi bir haberdir. 
t tadaki samimi itilafın ve bu yeni 
~Z~hUru bu anlaşmaya bütUn :kıy-
ı etıni veriuoruz Bunun aksülamel Cti J • 

Sil Avrupanın çerçevesini fazla-
da e açacaktır. Bizim eski kıtamız
l·a evvela M ünih itilafmm İtalya-
8 

1 
Yaklaşmasıııın ve İspanyol me-

e esi · k la nın neticelerini derpiş etme 
ileZttnd.ır. Bunlardan başka Fransa 
:Ilı ngılterenin Araplann galeyanı 
te~~elesiJe de uğraşmaları Hizım -

d. 
1
Yor Bu pek nazile bir mesele • 

l!' 

de :aıniıni. itilaf pek nadir ahval
~tn/~a faydalı bir şekilde tezahür 
t'ec ış~r. Bunun iyi semereler ve • 

e~ muhakkaktır. 
~e ~e J our-Echo-de Paris İngiliz 
caıcı ransız nazırlarının meşgul ola 
•etnı arı İspanya meselesinden bah-

.. ~kt~ ve şöyle demektedir: 

tj,..,,, tnın lbfr ınenbadan öğrendi -.. 11ze h 

ta1y gore Çemberlayn Fransa, 
teket ve İngiltere müttehiden ha-

•tti.kıeri takdircle pek yakn-

da bir tavassuta teşebbüs etmek im 
kanı hasıl olacağından emindir.,, 

Ayni gazetede Pietri şöyle ya-
zıyor: 

"Bir gün eğer Almany:mm müs 
temleke talepleri ileri sürülecek O

lursa şura!:ıını iyi bilmelidir ki Fran 
sa bu hususta yalnız kendisıne mii 
racat edilmesini hiçbir zaman ka
bul etmiyecek ve bu teklifi ancak 
İngiltere, Belçika ve Japonya ile 
birlikte tetkik elmeğe razı olacak
tır.,, 

Epok gazetesinde Doııııadie di
yor ki: 

"Asıl me"'ele dcmokra.~ilerin 
diktatörliıklerile münasebetlerini 
tayin etmektir. Fransa ile İngiltere 
niıı hang-i şart!ar nltmdn diktatör
lükle idare edilen memleketlerle 
uyuşabileceklerini tesbit etmek lfı_ 
zımdır. 

İngiliz ve Fran:ıız nazırlarının 
mülakatından veni bir dörtler kon 1 
feransı çıkarsa, buna biz hayret 
etmiyeceğiz.,, 

Excelsior, yazıyor: 
"Çemberlayn ile Lord Halifak

sın ziyaretleri bütün diin:raya Pa . 
ris - Lonc'!ra mihverinin metane
tini ve Franc:u; - İngili·~ işbirliği -
nin devam etliğini isbat edecc-ktir. 
Marsily:ıda söyledikleri nutuklar
da Başvekil ile hariciye nazın pek 
hıtklı olarak bu işbirliğinin "Fran
sanın harict siyasetini1J temelini,, 
teşkil ettiğinı tebarliz ettirmişler
di. 

Ere Nou\·elle. gazetesi, şöyle 
yazıyor: 

"İtalya ile normal diplomatik 
münasebetler tekrar teessüR ettiği 
takdirde Pari<; görlişmelerinin son 
derecede kolaylaşacağını unutmı -
yalım.,, 

---o---
lnoilfere -Yugoslavya 

Ticaret münasebatı 
kuvvetlendiriliyor 
Belgrad, 5 (A.A.) - J,,oııdra 

ticaret o<lasının murahhası Stesens 
gelecek hafta içinde Yugoslavyaya 
gelecektir. 

Yugoslavyaya hareket etmeden 
e\?Vel Stevens, İngiltere hariciye 

nazırı ile birkaç kere görüşmüştur. 
Nazır, Yugoslav 'piyasasını derin 

ve etraflı bir şekilde tetkik etmesi 
için mumaileyhe bazı direktifler 

muşlardı. 

Çinde hükumet teHikki:-i de de
ği~mişti. Eski Çin valileri iriare et
tikleri halkı keneli keselerini dol
durmak için biı· ııcd sağmal inek 
telakki ederlerdi. Halbuki Mare
şalin idaresi altında valiler halkın 
refah ve rahatını temin ile ken
diler ini mükellef bilmeğe ba!;\la
mışlardı. Yine l\lareşal ile karısının 
idare ettikleri "yeni hayat hare
keti .. Çinde ahlakı yfik3·'.!ltme~·i 
keııidisine gaye biliyordu. Çinde 
adetii bir mucize rnkua gelmiş de
nilebilirdi. irtikap ve irtişR içine 
boğulmuş eski idnre, en iptidai 
hıfzıssıha kaidelerinden mahrum 
bir halk kiitlesi ycııibaştan ihya 
ediliyordu. 1911 ele Çiııde 481 ü
niversite talebesi varken son sene
lerde bunların sayı ı 43.519 a çık
mı';ltı. 

En objektif malUmata istiı1ad 
eden su ,·aziyet Japonlarııı kendi 
ist:ıa hırslarını mazur go termek 
ve Çinliler ara rnda tefrika çıkar- ! 
mak içın ileriye siirdükleri sözle
rin değersizliğin• isbata kiifıdir. 

Dünyanın en insaf-;n<'n. h ari
sıme ve vnhşiyane isti!filarmdan 
biri karşı11ında bulunuyoruz. Her 
ınecleni ve hiir \'icdan büyln bir te
caviiz<' karşı nefret \'e isyandan 
baı;;ka bir şer duyamaz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Çinliler mukabil 

"Ömer ağa geldi, merhaba .' .. ,, 

Mısramı lı u:-.usi bestesi ile oku
h enkli avnze arasında hayali Ö
mer ağa mağrur bir yürliyiişle içi
mizden geçerek perde arkasına 

girer, oyun hazırlığına başlardı. 

Çocuk sabrı bu! .. Oyun başla
makta gecikirse, gene hep bir a
ğızdan: 

" Ba t lasana, batlıyalım mı?,, 

"Silsileni tafhyalım mı?., 

Diye tür kü söylerken kahvenin 
içini çınlatarak iistadın iki ayağım 
bir pabuca koyardık. 

* 
Gazetenizde yazdığınız "Kara

gözün muhtelif fasıl \'e nıu!ın\'ere
leri,, nden bir çocuğu ondaıı dinle-
diğimi hatırlıyorum. O gazellerin. 
sem illerin tatlı n kisleri hafızamda 
şimdi canlamyor. Ömer ağanın 

zengin bir reperttı\'arı vardı; oyun 
)arına cloyum olmazdı. 

O zamanlar - yani canlı fotoğ 
raf yahut sinematoğrnf çıkmadan 

e\·vel - Üskiidarda iki tane kara-
gözcii diikkam tbiri esk H:ımam-

da. diğeri Y8niçe.~ıııedc) Yardı. 

Hunlar da nıukn\•\•adan, keci deri-

sinden, deve derisinden yapılnıı~ 
tiirlü türlü şekiller satılırdı. Satın 

" Ömer ağa eeldi, merhaba!. .. 

Diye malüm be~t;eyi tutturdu
lar. Üstad acele acele ilerliyerek 
mısrağı tekrarlnmalarına meydan 
vermemek istedi; n gine efendile- , 
rini fukirane eğlendirmexc çnlıştı. j 

Aziz okuyucumun mektubunu 
yukarıya ayııeıı ko,rdum. Bı.na ha
kikatte çok mahir biı' üstadı ha
tırlattığı ve ona ,·esile, rnhmet ol
duğu içiıı keneli ine teşe~\kür ede
rim. Ornçhıluk hali lın ! .. Filha

kika hayal perdı~sinin r;;öhretli ı-an
atkarlarım sayarken Ömer ağ-ayı, 
daha doğru t:ı.biriyle kol..ığnsı Ö
mer efendiyi uııutu~·ormw;wm. Hal 
buki bu nisyan günaha yp km bir 
kabahatti. Yazımın başında da 
söylemiş olduğum gibi ha\·al hak
kında oku~·ncuhrımdan birçok 
mektuplar alıyorum. Bunlar bu 
milli oyun l>ah,.ini pek kısa kesmi:;; 
olduğumdan şikfıyet ediyorlar; 
yalnız muluweredeıı bnlı~ederek 

bir de gazel ve semaileıiııi ve fa
sıllarını me!;kılt geçtiğimi '1i>ylüyor 
lar. Ben de nınkbulP geçliğmi gör 
diiğüm hayal perdesi sohbetini liç 
beş makale daha uzahr:m, tatlı 

tatlı sohbet kaynatmış oluruz. · 

ORUÇLU 

taarruza geçiyor Polonyalı Talebelerle . !felaket Getiren Servet 
(Battarafı 1 İnci aayfada) Ukranyalıların arbedesı ( Bat tarafı ı inci sayfada) 

gelmiştir. A)'lıi zamanda me.~ru mü- Varşova, 5 (A.A.) _Dün öğle 
dafaa kıtaları ve Milis ve partizan den sonra Lvovda Polonyalı ııasyo
kıtaları da nehrfo şark ,.e gnrp ı:;a- nalist talebelerle Ukraııya ahali~i 
hilleri boyunca tahşit edilmektedir. arasında çarpışmalar olmuştur. Ü-
Bunlar, liizumu takdirinde, munta- · 't t f d t t· d "l 

nıversı e ura ın an er ıp e ı en zam askel'i kuvvetlere yar.hm ede -
cek ve Kanton, bu suretle iiç istika- bir mitingi müteakip talebeler bir 
metten mukabilo taarrnza maruz alay teşkil ederek bir Ukranya o-
bırakılacaktır. te1inin öniine gitmişl er ve otelin 

Bir Çin Mukabil Hücumu camlarını kırmışlardır. Otelde a-

Muvaffak Oldu teş edilmesi üzerine talebeler de 
Şuııghııig, 5 (A.A.) -- Çin a- ayni suretle ateş ederek mukabele 

jansı bildiriyor: Nyantgsin mınta - etmişlerdir. 
kasma karşı yapılan mukabil bir Polis, nlimayişçilri dağıtmış o -
hücum neticesinde Hupenin cenu-

telde ara::-tırmalaı· ·vapmış ve üzer-bu ı;;arkisindeki Çin kuwetleri, .., J 

lerinde tabanca bulunan on Uk -Yangtse nehri sahilinde \'e Yang-
çinin 35 kilometre cenubunda kain ranyalıyı tevkif etmiştir. Talebeler I 
I.ıungkang şehrini geri almışlardır. Ukranya ticaret merkezinin önün-

- -~ --
vermiştir. Stevens, son zamanlarda 
bir İngiliz - Yugoslav ticaret oda 
sının .açılmış olduğu Zagreb şeh
rinde bir müddet kalacaktır. 

Mumaileyh bundan sonra Yugos 
lavyanın diğer miihim ikhsadi mer 
kezlerini ziyaret edecektir . 

Stevens takriben Yugoslavyada 
!bi ray kadar kalacaktır. 

de tekrar tophımırak mağazalara 

hücum etmişlerdir. Halk, nüma -
yişçileri taşa tutarak mukabele et

miştir. Polis 30 talebeyi ve 50 Uk
ranyaalıyı tevkif ederek sükuneti 1 

iade etmiştir. Sokaklarda polis 
devriyeleri dolaşmaktadır. Birçok 

kişinin yar.alandığı söylenmekte -, 
dir. • 

de on beş gün içinde ölmüştür. 
felakete sürüklemişit.r. Çünkü zih
nine arız olan sakatlık yüzünden 
Jcaldırıldığ ı Frnn. ız hastahanesin
de otuz beş giiıı içinde ölnıi.ı~tür. 

Kızın annesi Madam Aznif, •bir 
bankaya yatırılm:ş olan paraya 
hiç ilişmemiş, evvelden tanıdığı 

Bulgar tabaasından Markar Kirko 
isminde birini vekili umum tayin 
etmiştir. 

Markar vekaleti aldığının erte
si günii Bankadan bütün parayı 
çekerek çoluğunu çocuğunu da lıa 
zırlamış ve Bulgaristana kaçmak 
istemiştir. ~ladam Aznif vaziyet -
ten haberdar olunca polise malü -
nıat vermiştir. Bunun Uzerinc he
men kaçmak Uzere bulunan Mar
J<ar Galata rıhtımında vapura bi
nerken yakalanmıştır. 

Ancak bütün bu feliiketlere se
bep olan para bulunamamış, Ma • 
dam Aznif paradan hiç bir hayır 
görmemiştir. 

.Dünkü muhakemede Markar 
müddeiumuminin talebi üzerine 
tevkif edilmiştir-

Bu münasebctleı doktorlarP1 , 

ta vsi~1esi iizeriııe kraliçe, c'ie 1iz \'e 

kır havfümuıı şifakii.r te~irindcıı L
tifade etmek için. l\loutaza s:Ira -
ymda bulunmakt~dır. 

Maamafih kı·nliçe, doğumunu 

bu sarayda yapmıyacaktu·. Doğu • 
mun de,·lete ait bir saraydı: olma

sı istenmektedir. Kraliçen1n Rasel 
tui sarayına nak!edileceği kll\'\'et
le tahmin edilffiektedir. 

Kral kraliçrye hediye olnrnk 
üzere bir pırlanta klipe h:ı2ırla -

mış \'C İskeııderiye şehri rlc çvcu· 
ğun be~iğini hedb·c clmt._;~;r. 

-----·~:>----

Filistin de 
Kudüste yine boml:: alar 

pat~adı 
Kudüs, 6 (A.A.) - Arnpların 

umumi grevi devam etmekte ise de 
bilhas~a ırublu ve Hayfada ge\'
şeklik eserleri görülmeğe başlan -
mıştır. 

DüQ yeniden bazı hfıdiseler ce
rey.an etmiştir. Bombalar atılmış 
ve telgraf telleri kesilmiştir. Aske 
ri kıtalar memleketin muhtelif nok 
talarmda araştırmalar yapmağa 

deva metrnektedirler. Nablusda 
mühim bir evrak elde edilmiştir .. 
Ar.aplardan bir kişinin öldiiğü, bir 
kişinin de yaralandığı hnber veril
mektedir. 

Filistin ıçın yeni bir 
İngiliz plim 

Londra, 5 (A.A.) - Daily Ex
pres gazetesi Kudüs Arap rnaha -
filinde yeni bir İngiliz planı hak -
kında dolaşan şayiaları nakletmek 
tedir . 

Bu şayialara göre Filistine Ya
hudi muhacereti senede bin kişiye 
inhisar edecektir. Anca k iFlistin
d eki Yahudilerin adedi mecmuu 
balkın üçte lbirini geçmiyecektir. 

Jieı 100 bin kişiye bir mebus 
hesabile b ir meclis teşkil edilecek
tir. Bu suretle mecliste 8 milslüman 
Aı·ap, 1 Hristiyan Arap ve 4 de 
Yahudi mebus bulunacaktır. Umu 
mi vali ·unvanını alacak olan f ev -
kalade İngiliz komiseri de meclise 
5 İngiliz murahhas tayin eyliyecek 
tir. 

Nahiyeler kendi kendilerini 
idare edeC'eklerse de asayişi mu -
hafaza ıçin kuvvetli İngiliz müfre· 
zeleri daimi olarak Filistinde kala .. 

caktır. 

İngiltere Arapların iktısadi kal • 
kınmasını temin için uzun v.adelt 
5 milyon İngiliz liralık bir ikrazda 
bulunacaktır. 



Sayfaı. 
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Güzel konuşmak 
Dünkü gazetelerde güzel konuş 

snak sanatı hakkında Burhan Ca
hidin bir fıkrası, Selim Sırrı Üsta
dımızın ela iki ıütunluk bir yazısı 
çıktı. Filhakika güzel konuşmak, 
fena ve;a alelade konuşanlara 
karşı ht: zaman üstünlük temin e
den 'bir meziyettir. Selim Sırrının 

T&NllABAH 

Ankara Hizmetçi Borsası 
dediği 1 ibi, insan nasıl selts, düz- J •• 
gün ve $&de 'bir yazıyı okurken EVDE BiR RADYOCUK B LE. YOK AMA; BiR KU-
hiçyorg~nluk~uymazsa,gü_zelko- çu''K BE""IMIZ VAR GÖRME ŞEKERMI ŞEKEP 
nuşan kımselerın de sohbetıne do- \::r . , 
yum olmaz. - Kızım o evde ne yapacaksın .. 

İnsanları konuşmak hususunda Bize gel sana on beş lira veririm .. 
şu suretle tasnif ede biriz: üstünü başını yaparım. Haftada 

ı - Cahil değildirler. Hatta iki dda da sinemaya gönderirim •• 
azçok bilgileri de vardır. Çok ge- - İyi, iyi benim efendicli'im 
vezelik etmezler. Kimsenin lehin- ama ... Ben yerimden memnunum .. 
de ve aleyhinde bulunmazlar. Hiç Onlar da bana on beş lira veriyor
bir şeyi tenkide yana~mazlar. Hat- Jar ... Onlar da üstümü başımı ya
ta siz bir münakaşa kapısı açsanız pıyorlar ... Haftada iki defa olmaz 
bile ya bahis bitinciye kadar su- aa ıbile bir defa siaemaya gönderi
sup kP lırlar veya mevzuu değiş- yorlar ... 
tirmen:n çaresini ararlar. Zararsız ·- Gönderiyorlar ama ... Büyü)( 
kimselerdir, fakat sohbetleri sıkın- hanımın çenesi çekilir mi hiç ....• 
tı verir. Mübareğinki dil değil kürek. Hal-

.2 - Her şeyi iyi görür, iyi dü- buki bize gelirsen rahat edersin ... 
şünür ve bilhassa iyi tenkid eder~ Sana ayrıca bahşiş te çıkar ... Ev 1 - Çocuklara ki
ler. !>özlerinde yalan yoktur. Fa- kalabalık. Aşçı var. Şoför var ... taptaıı masal oku· 
kat bir defa sizi Jakırdıya tuttular Başka bir hizmetçi daha var ..• Sen yan dadı 
mı, nefes almadan söylerler. Bir yalnız çocuğu gezdireceksin .•. Baş 
hamlede içlerini tamamen diıkmek ka elini sıcak sudan soğuk suya 2 - Şehirdeki hiz
isterler. Bunlar biraz da saf insan-ı sokmıyacaksın... metçi kızların dert· 
)ardır. Zannederler ki siz de tıpkı Ankara hizmetçi borsası par- )eşmeleri 
tıpkısına onlar gibi düşünüyor ve don yanıldım... Ankara Hilaliah-
kendileri gibi hissediyorsunuz. mer bahçesindeyiz ... Kum bahçe- 3 - Küçk beye aşık 

3 - Alim, fazıl ve mütefennin- sinin kenarında oynıyan çocukla- olan hizmetçinin 
dirler. Fakat mübareklerin ağızla- ra göz kulak olurken dedikodu arkadaşına dert 
rından söz dirhemle çıkar. Her söy yapan dadı, hizmetçilerle dolu... yanışı • .1 
lediğinizi ahfeşin keçisi gibi baş- Ü8tleri başları temizce bayan
larını sallıyarak dinlerler, fakat cıklar kanapelere dağılmışlar .. Çe 
pek nadir olarak ve yarım ağızla ne yarıştırıyorlar ... İlerde bir kana .--------·------"\il 
cevap verirler. pede bir genç bayancağız iki çocu- YAZAN : 

çi borsası ne münasebet ..... 

4 - Güzel, mantıki konuşur- ğun ortaRında oturmuş: 

F. KücUk 
- Ankarada hizmetçi Hiliili

ahmer bahçesinde bulunur .... 
!ar. Ne çareki lakırdılarından mü- - l\1ememle süt getirdim boy
balağa ve samimiyetsizlik akar. nozumla ot getirdim diye resimli 
Herhangi bir bildikten bahseder- bir kitabı okuyor .. 

.______________ ..... - Orada hizmetçi idarehanesi 
mi var 7. 

ken kendi şah•! kanaatlerine göre 
ya göklerin üst katına çıkarırlar 

veya yerin dibine batırırlar. O ko
nuştukça siz "Bu adam herhalde 
beni de gıyabımda bu şekilde çe
kiştirecektir . ., diye düşünerek o
na kar~ı bir emniyetsizlik hisse - , 
eler ve ihtiyatlı lıulunmak l!izumu
ııa ka.ni olur~unuz. 

5 - Sözlerinde ciddiyetten e- ı 

ser yoktur. Herkesin ve her şeyin 
alay edilecek tarafını bulur ve 
bunları büyük bir taliikatle nakle
derler. Fakat suiniyet sahibi değil
dirler Mabatları neşe yaratmak, 
gülmek ve güldürmektir. Kimsenin 
hay:;iyctiııe, izzetinefsine tecavüz. 
de bulunmazlar. Böyleleri, eğlen
ce muhitlerinde aranan ın>anlar

dır. 

6 - Her siiz(; yerinde ve zama
nında soylerler. Lakırdılarında la
tif bir ahenk varılır. 3ohbete 
tanı vaktinde baslamanın ve bahsi 
tam kıvamında 

0

kemsenin tımine 
vakıftırlar. Bu){ün mevcutları pek 1 

azalmı~tır ... 

-Y ... ok ... 

Kızılayın maden<uyu satış ye -A ... h .... - Ya ... Öyle ise orada hizmet 
- Hiliiliahmer bahçesi a'·ol.. rinin önü hararPtini söndürenlerle ' 
- Hililliahmer bahçesi hizmet (Sonu 6 ncı sayfada) 

çi delliilları mı var? .. 

dolu... !ll••••••••••••ı••••••••••••••••I!! Ankaraya bundan evvel de bir 

8 iki defa gelmiş fakat bir türlü bu uoün s A R A y Sinemasında 
bahçeyi göremenıistim .. Bugün öğ- ~ 

leden Ronra 'okağa ~ıkarken kom-
şum Afif: 

- Faruk, dedi. Bizim gözü kör 
ola s ı Feride kaçtı. ... İ ~in yoksa bor 
saya kaclar uğra bir hizmetçi bu
labilir,en kandır da yetir .... 15-20 
lira kadar ,·eririm. 

Hayretten ağzım bir karış a
çık kaldı. .. Xakit, e>ham ve tahvi
lılt, zah.re, ticaret borsalarının ol
duğunu biliyorcium ama .. Hizmetçi 
bor"a" olduğunu ~imtliye kadar 
duymamıştım ... Acaba Ankara be
lediyesi gayet ileri bir hat\'e ata-
rak bir hizmetçi bor"'"' mı kurmu~ 
tu .... 

Cevap ,·ermediğimi gören Afif: 
- Ne o, dedi. Yok<a, başka i

şin mi var? ... 
- Yok, yok ama ... Ankarada 

hizmetçi borsa" olduğunu bilıni

yordum ... Bu borsayı beledi,·p mi 
açtı ticaret oda" mı? ... 

Afif gülerek: 
- Yook, dedi, Bu senin bildiğin 

gibi resmi borsa değil... Hususi 

Her kadının mutlaka görmesi Jazımgelen bir film .. 

2 Aşk Arasında 
MAUREEN O' SULLIV AN-VIRGINIA BRUCE 

ve FRANCHOT TONE 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan bu Fra11>;ızca sözlü fılmin 
mevzuu: EBEDi AŞK ve KISKANÇLIK MESELESi... MEŞRU 
ZEVCE .... ve METRES ... BiR ERKECilN KALBi ETRAFINDA iKi 

KADIN 
İlaveten FOKS JURNAL soA diinxa lıarnclisleri 

Bugün saat 11 ve 1 de tenziııitlı fiatlarla matineler. 

1 Büyük Edibimiz MUSAHIPZADE CELAL'in ölm;z eseri 1 
A YNAROZ KADISI 1 

BEHZAT-f. GALİB· EMİN BELLİ-HALİDE-ŞEVKİYF.-
MAHMUD - MUAMMER - NECLA . 

ve 

HAZIM . V ASFI 

6 TEŞRiNiSANi 1931t 

Pera Yine Romenleri 
2-1 Yendi 

Oyun Umumiyetle Zevksiz Fakat 
Muntazam Geçti 

Birkaç futbol teması yapmak 
üzere şehrimize gelen Rumen ta
kımı üçüncü müsabakasını dün 
Beyoğlu spor takimile yaptı. 

Bir hafta evvel ayni takıma 2 - 1 
j'alip gelen Beyeğlu sporun yapa
cağı bu maç merakla bekleniyör
du. Bilhassa Rumanyadan yeni ge
tirdiği üç oyuncu ile takviye e
dilen Rumen takımı geçen pazara 
nazaran daba toplu bir oyun çıkar
dı. 

Günün cumartesi olması yü -
zünden sahada ancak bin beş yüz 
kişi vardı. Maç üçü otuz geçe 
Beyoğlu sporun ortadan Rumen 
kalesine kadar uzanan bir hücumi
le başladı. Fakat Rumenler bu 
hücumu püskürtmekte gecikmedi
ler .. On beşinci dakikada sağdan 
Beyoğluspor kalesine kadar indi -
!er sağaçığın ortaladığı top yerden 
sola geçti. Sol açık ta boş kalan 
kaleye topu gönderdiyse de dire
ğe çarpıp gelen topu Beyoğluspor 
müdafileri derhal kalelerinden u
zaklaştırdılar. 

Rumenler çok sert bir oyun oy
nayorlar .. 

37 nci dakikada sağdan Ru -
men kalesine inen Beyoğlu spor 
forlarını on •ekiz dışında hatalı 1 

bir şekilde durdurdular. Bu suret
le Beyoğlusporlular frikikten ilk 

gollerini yapmış oldular .. Bu ara
da her iki taraf da sert oyııayor -

!ar. Her iki tarafın sert oynamala
rı yüzünden oyun zevkini kaçırı · ı 
yor. Biraz sonra da devre bir sıfır 
Beyoğlu sporun galebe"ile bitti. 

ikinci Devre 
İkinci devreye Rumenler daha 

seri olarak başladılar. Müttmadi
yen Beyoğluspor kalesini sıkıştırı
yorlar. Fakat bir türlü gol çıka

ramıyorlardı. Bir aralık geriden gü 
zel bir pas alan Beyoğlu spor for
ları Rumen kalesine iniyorlıır. Sağ 
dan gelen top Rumen kalecisinin 
plonjonuna rağmen ağlara takılı· 
yor. 

Rumenler de bu golün verdiği 
hızla Beyoğlu spor kalesine iniyor· 
lar. Solaçığın çektiği sıkı şıitü Bey 
oğlu spor kalecisi topu ancak kor
nere atabiliyor. Kalenin önleri 
karışıyor. Top :ıyaktan ayağa gi
dip geliyor. Fakat bir türlü Beyoğ
lu spor kalesine giremiyoı" Niha
yet top kalenin önlerinden uzak
laşarak oyun ortalara intikal edi
yor. Bundan sonra her iki tarafın 
karşılıklı hücumları içinrle geçi -
yor. 

Rumenler Ron dakikada Bey
oğlu spor kale•lni sıkışlırmağa 

başlıyorlar ve bıı hücum laı ın bi • 
rinde ele Beyoğlu spor müdafileri 
misafir takımın foı·larını hatalı /Jir 
şekilde durduruyor ve bu > . ~retle 

Rumenler penaltıdan ilk ve so•ı 

gollerini yapmış oluyorlar. P,iraz
sonra da maç yine Beyoğlu •porun 
2 - 1 galebesilc bitiyor. 

Dünkü maç•a Beyoğlu spor ta
kımı şöyle idi: 

Çatatinos, Roberto, Wri't'' · Çi
çoviç, Etyen, Çaço•, Ekonomıdıs, 
Merinezis - Ban1bino, TodıJ1·i, 

Hakem Tarık Özcrenıdı. 
H. N. E. 

Mektepliler Arasında 
Balkan Şampiyonası 
Geçen Balkan şampiyonası esna- ! 

sında içtimalar akdeden Balkan 1 

komitesinde, Balkan gençliğini bi
ribirine daha fazla yaklaştırmak 

için Yunanistan Maarif Nazırı M. 
Yorgakopulos tarafından bir de 
mektepliler Balkan şampiyon2sı 

yapılması teklif edilmişti. 
O zaman bu teklif büyiik mem -

nuniyet ile karşılanmış ve ilk defa 
olmak üzere, 1939 senesi Eylul ayı 
zarfında bu Balkan mekteplileri at
letizm şampiyonasının Yunanistan 
tarafından tertip edilmesine karar 
verilmişti. 

kat için hususi bir program hazır· 
lanmıştır. Bu programa göre tale
belcl'e Yunanistaııın tarihi ve kül· 
türel bakımdan şayanı tetkik yer· 
!eri gezdirilecek ve onlar hakıknda 
kendilerine etraflı mallıiimt verile· 
cektir. 

Henüz 
mehafile 
<lığından 

malumat 
değiliz. 

talimatname, alakadar 
tebliğ edilmiş buulnma • 
bu hususta mütemmiın 

vermek lmkaruna malik 

Yunanistanın, Balkan atletizı:n 

oyunlarına önayak olarak ortaya 
attığı Balkan gençliğini y.,kınlaştır 
mak esası, yine Yunanistan tarıt -
fından ortaya atılan Balkan mek -
tepliler şampiyonası ile çok daha 
fazla kuvvetleneceğine eminiz. 

İn,anları konu~ma bakımın
dan tahlil ederken karakter itiba
rilt' ele numaralamış oldum. Fakat 
bu muzaaf ta<nif hiç de ayrılış de-1 
ğiJdir. ('iink(i 8ÖZ ve sohbet demek, 1 
ayni zamanda dile gelen insan ka
rakteri demektir. brosa ... 

Musiki kısmını idare edenler : M. C. ve CEYDET KOZAN 

Önümüzdeki P E R Ş E M B E A K Ş A M I 

!... I p E K ve s A R A y 1 

Ben, e ıı ziyade m üt ev azı aile- _ Ha 1 ii anlıya m ad 1 n m 1 ? . Iİll•••••İİSıiiinİİİİİıemiiıiiaiiliiaiırıiiaiidiiaİİılİbİİiiirıiidiieiiiniıııiglıi>lııi' slııitiııie;iırıiıiill:i~iiciieiikıitiiirıi •••• _,.J ı 

Mevsuk haberler veren memba
lardan aldığımız malumata göl'e, 
dost Yunan devleti, bu işin tefer -
ruatını hazırlamakla meşguldür. 

Bu hususun temini i~in Yunanistan 
atletizm federasyonu organizasyo
nu memur edilmi•tir. 

Fakat; bu çok güzel hareketin, 
sporda memleketimiz için yeni bir 

mağlubiyet gediği olmasına razı o· 
]amayız. Hepimizin bildiği bir ha• 
kikat var;;a o da, bizim mektep • 
lerimizin, atletizm hareketlerin!Jl 
pek cüz'i olduğudur. 

!ere mensup ihtiyar lstanbul ka-
dınlarının konuşmalarına bayılı - ~••••••••••••••••••ı••••••••••••••~~~-~~~--~-~ 
rım. Bildikleri mahdut, fakat su 
katılmamış türkçe kelimeleri öy
le yerinde ve öyle bir eda ile kul
laııırlar ki, insan hayret eder. 

Buıün kelimenin tam mana aile muazzam • müthi, heyecanlı ve harikuli.de 
iat iyenler 

bir ••heıcr &'Örmek 

Çoçu kken ninelerinizin dizleri 1 

dibinde dinlediğiniz masalların j 
zeYkini ıınuttıınu;1 mu? ı 

Ah o mesut günler! 
TiLKi 

iP 
fi AR B ........................................... " .. 

EK 
ES 

Sinemasında 

• 
1. RLE R • 

1 
~ ~ Bir Fraıı~ız: JEAN GABiN. Bir Macar: DITA PARLO, Bir Alman: ERIH FON STROHEIN ~~,_~ .. , · ·A T.iy~~rol~~A-·•· . ..,,,,.,~·~~'·. j ran•ıLca sözlü filırı.ni ~cirmPlidirler. Baş rollerde; 

Bu derece müe<sir film, >eııcJe bir yahut iki tane görülebilir. Buınin Raat 11 ve 1 de rok ucuz fi at-

1 
!arla halk ve talebe ınııti~nleri. Dikkat: Ucu?. biletlPr <aat t;ınY ı e kadar vnili;·, 

Şehir Tiyatrosu •·-------------··-----i:IE?ii'Z:iill--.-----.... 6 - 11 . 938 pazar güııdiız saat 5f" 
15 - 30 da KAN KARDEŞLERi 

& - 11 . D38 pazar günü akşamı 
saat 20.~0 da KAN KARDEŞLERi 

* TURAN TiYATROSU 1 

Halk s•natkılrı Na~it, Cemal Sa
}ı!ır. Okuyucu Semiha birlikte. 

KITIRCI operet 4 P. 

Varyete, Solo, Dlet 

Sevimli 
Artist DEANNA DURBiN'in Mevsimin en mükemmel 

ve Fransızca sözlü 

N E.. Ş E K E R Ş E Y ! 
Film~a~~~-ne SUMER Sinemasın Ja 10,0?0 kışi tar-hn~a.n seyredilmiş 

Uı Bugun de 10,000 kışı dana gidip 

. Seyredecek ve candan alkışltyacaktır. 
~-----• Bugün Mat 11 - ve 1 de Teaıilitlı fidlarla m atineler ______ ,J ı 

Mezkur federasyon, bu ~ampiyo
nanın ana hatlarını tesbit etmiş ve 
bir talimatname hazırlamıstır. Ta
limatnameye nazaran, Balkan 
mektepliler şampiyo:ıasına her 
Balkan milletinden 30 talebe işti -
rak edecektir. İştirak eden bu tale
be atletlerin, 938 - 939 ders senesi 
zarfında, mekteplerine devam etıniş 
olmaları ve l 5 ilfi. 20 yaş arasında 
bulunmaları meşruttur. 

Talebelerin, orta ve lise talebesi 
bulunmalan ve üniversite talebele
rinin bu kafilede yer alamıyacakları 
da ayrıca derpiş edilmiştir. 

Altı Balkan devletinden, Balkan 
mektepliler ~ampiyonasına iştirak 

edecek olan 180 kişilik kafile ve 

10 - 15 idarecinin şampiyona esna
sındaki iase ve ibateleri organiza
tör memleket tarafından deruhte 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız Yunanistan hükumeti, de
ıı;za-ırı .verclen .g-elccek olan Türk 
ve Romen talebelerinin seyahıı.t 

nıa,;-aflarını kahul etmPmistir. 
Miis~bakalardan evvel ve 'müsa

bab hr c>nasında yapılacak tetki-

Birkaç süel lisemizi bertaraf e • 
decek olursak bu hakikat elle tu
tulabilecek bir şekilde önümüze çı
kar. Binaenaleyh, sırf, dostluk te
zahürü için, daha çok genç olan ta
lebelerimizin kafalarına da mağlti· 

biyelin acısını sokmıyalım. 
Böyle bir davet karşısında yapı· 

lacak şeye gelince o da şudur: 
Daha önümüzde koskoca bir se· 

nemiz var. Yunanistan idarecileri. 
nasıl bir. sene evvel işin progranıı· 
na varıncıya kadar hazırlıoyrlarsa, 
biz de elimizde mevcut bulunan ele
manları, sıkı ve bitaraf bir eleme• 
den geçirip takımımızı tesbit ede • 
lim, ve onları böyle çetin bir müıss• 

baka için, hazırlıyahm. Aksi hatılB 
atletizmimizin dliştilğü dereceyi 
kabul etmek l&ııımgelir ki, buna da 

hiç bir vatandaşın razı olamıyaca· 

ihna emin bulunuyoruz. 
f Sonu 7 nci aayfada ) 



1 'ft::ıRINISANI HU YENISABAH .. ,, ... 

Bi·r lngHiz Deniz Subayı 
Nas ı ·I Yetişir? 

GENÇ K 
Genç neslin 
Şiir Çalışması 

\ .... 

Yazan : Hüsamettin Bozok 
!908 denberi eser veren şairle

rin çoğu, sanatte' form meselesinin 

Bugünkü Gençliğin 
Noksanları Nedir? 

lngilterenin bu Yüksek Mektebi Şimdiye Kadar 
bir çok büyük şöhretler Y etiştirmiştır 

' esareti altında çırpınıp durdular. Suad Derviş ve Nizameddin Nazifin 
Anketimize Cevapları lngliz hava subaylarının ne yol

da yetiştirildiklerini bundan ev
'Vel yine bu sütunlarda anlatmış
tık. Şimdi de dünya sularına ha
kim olan Büyük Britanya impara
torluğu filolarına kumanda eden 
deniz subaylarının ne yolda yetiş
tirildiklerini tetkik edecegiz. 

İngiliz deniz mektebi talebetıi !:lıiil .. ~·:-. 
Dartmouth deniz subay mektebin
de okurlar. 1937 yılına kadar, ya. 
ni bir sene evveline kadar bu mek
tep talebesi "sınıf,, teşkilatına Ubl 
tutuluyorladı ... Yani bir sınıf tale
besi kendinden daha büyük sınıf 
talebesiyle temas edemezdi. Hal· 
q,Uki bir senedenberi Dartmauth 
deniz subay mektebi de diger mek
tepler şekline konulmuştur. 

Zaten (1902) yılında İngiliz 
deniz mektebi esaslı tadilata tabi 
tulumuı:;tu. O zamana kadar tale 
be bütiln vaktini "Britaııia,, adın
daki mektep gemisinde geçirirdi. 
(1902) yılında bu mektep talim 
&emisi ilga olunmuş ve o zamanlar · 
lngiJtere kralı olan yedinci Edvard 
nartmnuth mektebinin temel taşı. 
nı ntnıa törenini bizzat kendisi ida
ı·e etmişti. 

Dartmauteh mektebi (1905) yı
lında ikmal edilerek faaliyete baş 
lnctı. Ayni zamanda mesleki talim 
tııiiddcti iki seneden dört seneye 
çıkarıldı. Talebe evvela (Osbor- --

ııe) deki kollejde ders görüyorlar Bir gemi modeli önünde namzedler 
"e sonra .Dartmauth) mektebine 
geçiyorlardı. Tıpkı bizim Kuleli 
\·e Harbiye mekteplerinde olduğu 
&ibi. 

mfın ayrı inzıbat zabitleri ve ge
dikli muavinleri vardır. Talim müd 
de ti (11) devredir. 

<ln21) yılında (Osborne) kul- Bu (11) deyreyi ikmal eden ta-
leji de ilga olunrlı.r ve bütOn tahsil lehe denizde gezen bir mektep tan 
Ve talim müddeti (Dartmauth) da lim gemisine geçer ve bu gemide 
tenıerkiiz (lttirildi. Bugün bu mek- topçuluk, torpito ve makine ders
tep nıüstakhel İngiliz deniz subay }erinin tatbikatını pek esaslı bir su 
!arını ba:;ılangıçtan sonuna kadar rette gorür. Talebe mektep talim 
~·etiştircn bir ilim ve irfan yuvası gemisinde 8 ay geçirir ve bu 8 ay. 
haline gelmiştir. :Mektep doğru- lık talim ve tatbikat devresinden 

dan doğruya bir deniz Albayının sonra ( .Midşıpmen) yani zabit 
ktırnandası altında olup muhtelif namzedi sıfatını alır. Artık tale'be 
devrelerden terekküp eden ve her zabit olmuş demektir ve gerek ana 
devreye bir deniz a:.teğmenı neza- \•atan sularında, gerekse ecnebi 
ret eder. Mektebin yiiksek ihtisas sularında herhangi bir gemiye ta
~ahibi bir heYcti bılimiyesi vardır yin elilmeğe hak zazanmıştır. 
Ve he1· mualllme yardımcılnr mua- Bugiin İngiltere tahtını işgal 
\'~net eder. Talim heyeti baı;; mu
aJJinıiıı idare i altında çah$ır. Her eden masejte altıncı Corç ile sabık. 

denizcilik dersi alırlarken 

Talebe denizci usulü ıslık 
çalma öğreniyorlar 

Onları birinci planda alakalandı

ran başlıca mesele "Aruz - hece,, 
kavgası oldu. Bu vezin münakaşa 

sının - sanki sanat hayatımızda en Suad Derviş Nizamettin Nazit 
esaslı şeymiş gibi - son zamanlara - Bunların en büyük meziyeti 
kadar devam ettiğini gördük. Bu - Gençliğin meziyeti ve kusu-

. l T" k rıı dı'yorsunuz. Bltgt'ı'nkii crençlig~i bir an dahi izzetinefislerinin kırıl-gün hece veznı i e yazan ur şa- . 3 

1 
.. 

irleri gerek kemiyet ve gerek key- murat ediyorsunuz. ugun B .. kt'ı' mamış olmasıdır. Bu nesil ta un e-
~ J'kl d hediyen mert kalmasını takdir et-fiyet bakımından galip gelmiş gö- gençlik bütüıı diger genç ı er en k dd'' 

1 tig~ i nesildir. Bunlara te ·:ı um rünyorlar. Aralarında, aruzun can farklı ve kusurlu o amaz. eden nesil yani benim neslimin bir 
çekişmesine nisbi ve kısa süren Şimdiye kadar dünya yüzünde 1 baska hususiyeti vardı. Benim 
bir canlılık aşılamağa muvaffak o- kusursuz bir gençlik görülmemiş- ' ·nı 

d neslim izzeti nefis için ölmesı lan Yahya Kemal gibi şairler e tir. Her gençliğin kusuru vardır . 
bulunmasına rağmen aruzcular git ve kusuru da sadece gençliktir. bilmiş olan nesildir. Fakat talı n 

lev bir an için olsun bu nesle gad-
tikçe azalıyor. Gençlik ve tecrübesizlik bugiinkü dar olmuş bu ne ·lin izzeti nefsi ba-

Yeni yetişenler aruz veznini Tiirk gençliğinin ikinci bir kusuru kir kalamamıştır. Biz bütün fera-
gittikçe hor ıörilyorlar. Belki ge- da memleketin mücadele n°dir ta- . 
lecek nesil aruz kullanmak şöy- ııımadığı mesut bir istikr:ır devrin- gatlerimize ı·ağfucn - velev ırl an 

irin olsun - izzeti nefsi kırı mış le dursun, ancak bu veznin ne nea- de yetişmiş olmalarıdır. Onlara Y 

ne bir t•Y olduğunu ö~renmekle kendilerinden evvel gelen ne!'liller olan nesiliz. 
Hiç şüphesiz izzeti nef..::imizin kalacak ve bu musanna divan ede- onlar için birçok şeyleı· hazırlamış k d 

kırılışı bizde bir şahlanışın mu a -biyatı veznine hayret ve taaccüble oldlıklan 1·ç·ııı onlar her sevi hazır · k d 1 
· / elemesi olmuştur. F.a at ne e o -

bakacak.... bulmağa alışmışlardır. Ve bundan sa velev bir an için dahi olsa biz 
Bu satırları biten bir alemi ta- 0 ı ~ ı l karsısın 

o ayı umumı mese c er ·· - izzetinefis yıpranışını bütün .acı-mir etmek, eski kıymetleri ihya d lAk td ı 
a a ay ır ar. lığile tatmış olan nesilleriz. Bütün 

etmek maksadiyle yazmıyoruz. Fakat bu ikinci kusur a~ ni za- temennimiz burjuvaların Akufa-
Genç demek nefes alan, yaşıyabi- manda onların meziyetidir. Çünkü tufasından çok daha acı ve öldü
len şeyden hoşlanan demektir. Bi- bir istikrar ve saadet de\'rinde ye- rücü olan böyle bir zehiri izzeti 
naenaleyh aruzun geri geri hezi- · · · k r 1 

tişmiş oldukları ıçm ·a a armın nefsin bikrini, tnliin takdirıle mu-
meti karşısında müteessir olup vah ı'kı· nesıı·n orasında bulunaı1 benim l' t t 

" hafaza etmiş olan bu nes ın a ma-
edecek değiliz. ıı"slı"m gibı' bir sürü kıvmetlerle 

Zira aruz vezni, biz istei>ek de, "' " masıdır. 
doldurup boşaltmak mecburiyetin- Bu neslin kusuru olamaz. Bu istemesek de ortadan kalkıp gide-
de kalmayışları ve başlarının te- nesil henüz ya gençtir, ya gençliğe cekti. Onu şiir dünyamızdan sö- y 
fekkür ve bilgi ve kıymet mcfhu- yaklaşmış ilk gençlik içindedir. a 

küp atan birkaç hececi şaırın b' tt hut olgun rocuklul<tan ı'Jk gençlı·-. mu istifini munt:ızam ır sure e ~ gayreti değil, hayatın ta kendisıy-
di. Yü:-il tamamen Avrupaya çev "' "'·apmıs, olmalarırlır. ğe geçmek ilzereuir. Bu üç devre-
rilen ve bunun neticesi o ara a ,, ,, . ., 1 k d Şu··ı>hesı·z kı· bo" ~·ıe ~·etı'.mi:: bir de insan her şey olabilir. fakat ku-
kendi bilnyesinde şarka ait ve eskı genç ıgın ı erhıe enım ne:- ım · ı·~· ·ı ',.J b · ı· den :-urlu olamaz. 
devrin yadigarı olan biltün unsur- ço a a ıyme ı o acaınna şup e k d h k tl . l ~ .. h Ne yaı>arsa .Yapsın nasıl haykı-
ları tasfiye eden hayatın aruzu mu e cmeyız ... d · rırsa haykırsın, nasıl tepinir:;e te-
hafaza etmesi nasıl fatenebilir?.. )erv~ pinsin, kendindPn evvel hayat sah 

A ~AA nesine girmiş olanlara karşı ne inH e cecil er-e gelince, onlar da bir ""'"""""'""""'""',;vo.,,;v-,""".F'V'""'vvv' v v v , 

safsız hükümlere saplanmış olursa yıldız gibi ani olarak söndüler. Kendı· Kendı'mı·zı· olsun bu nesil her düşüncesinde Aruzun mağ!Obiyeti üzerine zafer 
her hareketinde, her kararında her • tacının kendi kafalarında ebedi 

T k'd azminde, her zaman mağrur o-olarak duracağını zanneden hececi en 1 
lur. Benim neslim bu nesilden ge-şairlerclcn hiç biri ayakta durmu- lecek sillelere ve hatta sükun için 

yor. Hani nerede Mehmet Emin, t• Ô" • 
hani neı·ede Enis Behiç? ... Bir za- ısan grencmıyoruz, de şikfıyctsiz tahammül etmek ka-

T k D 1 • · rarını vermiş olan nesildir. Ben manlar hece vezninin ilahları tam- Ür çe ers erımız 
Türk ırkınm 20 inci asırda her fe-nan Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi bu f ! 

Çok Zayı ragate, göniil rızasiyle, mahkum gün Akbaba ve HerteY sayfaları-
edileceğini kabul etmiş olan nesil-na rrömt'ilmu··sıer, 0,iir dive orta,\·a Btı tatı·ı ku"çu''k karele im ikma 

~ · .., " ' ., denim, bu feragatin iki gi.izel te-ko"''dukları se.vler can çeki~.·en bir le kaldıg~ ı lı0s"11 llersine çalı;;n•ordu 
" · " ., · · diyesi hedefimizdir: ceı;eclin boğuk hırıltılarına benzi- Bir aralık başını çalıştığı kitaptan 

1 
_ Neslimizin izzeti nefsini 

'-'Or. Bir zamanlar s,öhreti ortalıgrı kaldırdı yu··zu"me baktı· 
., • · yerine getirmiş olmas1 
bir kasırga gİ'bi sarıpı imzası orta _Ben 'fiirkçe gramer bilmiyo. • 

2 
_ Gerek bizim sırtımızdan 

mektepli crenç kızların ankd def- k' Al · · · o··g-re 
"' rum ı manca gramerı ıyı - gerek dünyanın sırtından, her ne fetlerine kadar yayılan Faruk Na- · d d" 

11eyım, e ı. pahasına olursa olsun her tiirlü fe-fiz bilmem e~ki alakayı bulabilir k 
öğren- . ? 1 Küçüğün bu çok açık izahı ar dakarhğı kabul Nlerek Kemalist 

mı· ... şısında düşilndiinı. Hakikaten ben neslin en büyük gurur derecesind& 

kral VMson dükası (Dartmauth) 1. • • ı · ·ı·w · ıtaınzet (13) buçuk yaşınd<l mekle ta ım gcmısınc e gemıcı ıgı 
b - mektebini ilk devreıdnden son dev e girerPk ihzari rnıfta iki devre mişti. 
&'eçirir ve bu cle\Teleri mt'ıvaffakı- resine kadar ikmal etmişlerdir. Sa- , DUnyanın en bilgili \'e en ame
~·etıe bitirince her hiri meşhur bir bık kral Vindı;or diikası l9 L2 yılın li deniz zabitlerini yetiştiren (Dart 
lnJriliz anıiralinhı ismini ta~ıyan 5 da hektebi ikmal et mi~ ve (Kum- 1 mouth) mektebi işte böyle meşahir 
sııııftaıı bri!-!ine dahil olur. Her sı- berland) ismindP.ki deniz talebesi yetiştirmiş bir ihtisas ocağıdır. 
~ trt 'tr 1 • !Cb&iL 

ilkokul Öğretmenleri Bütün 
Dileklerini Söylüyorlar· 

(Baitarafı 1 nei sayfada) 
l>ek Illiihim bir meseleve tema!\ et
~iş ofuyorsunuz. BugÜn Türkiye
de bütün ilk mPktep muallimlerl 

l5.ooo kisilik ıJİl' kitleyi ifade e· 
1 ::r· .. :Bu o·~ beş bin kişi hayatlarını 

1 U~·uk bir feragat ve fedakarlık 
a müstakbel ne~lin ııeticesıne vak 
fetrııiş bulunuyorlar. Halbuki bu
~uııkü şerait altıi1cla bir ilk mek -
zep muaJlimi ayni zamanda, ba -
;.an Oldukça kabarık bir yekOn tu-' 
<lan ailesinin vı·~ama imkarılarını 
Va diı~ünmek. mecburiyeliııdedir. 
•U: alacaiı ma:.~ onu bunları dü -
~. 1 nıc:rkten me·ıedecek halde de -
gı dir. 

t 1'aıı~l\'vur e<liniz ki bir ilk mek 

t~}) muallimi rneslekinde hayli ih· 
ıyarı dk 

60 . a 1 tan s0nra bile arıc~ k 50-
lıl'a al· b'I k · · ile . . a ı ece tır. Bu para ıle a-
sının Yem k . k 'b' bur· . . e • gıyme gı ı mec-

iı 1 ~htıyaçlarile berabeı· oturaca
e\l'ı de temia etmek mecburiye-

tiııdedir. Ve bu ev kirası a.vda as
gari bir ifade ile 10 lira olacaktır. 
Çünkü bir. ilk mektep muallimi a
ilesilc beralıel' nihayet iki veya üç 
ochılı bir evde oturacaktır .. :\faama 
fih e\ kirası için maa .. lara 5 li~a gi 1 

bi bir zatn yapılmıştır. Fakat şu-

nu süyliyeyim ki.Jm hentiz veril -
memektedir. Biz okumak mütema
diyen, okumak. çok me.:'guliyetli 
vazifemizi liıyıkile yapabilmek i -

çin en yeni e erleri tetkik etmek va 
zifesiy le de mii'rl:~llefiz. Ru tetkik 
maddi\ e mane, i huzurla kabildir. 

Köııuştuğuınuz diğer bir ilk 
mektep hnca-;ı da nrşı·iyatımızı hü 

yuk bir mmnııuııiyetlc kar:-;:ıladığın 
dun bah..;ettiktt>ıı "oııra fltınl;:n ~öy 
ledi: 

"- Biz ilk mektep hol?~t.arı bir 
az terfih e<lilmok istenirse - ki bu 
bugün için çok Ifızınıdır - akla ge
lebilecek en pra:.ik çare hi~im ma-ı 
aşlarımı:ıın da muvazenei 'lmumi-

yeye ithal edilmesıdir. Çünkü !bu
gün muha8ebei husu~iyelerin d-a• 
bütçeleri ancak bizim bugtinkü İnq 
a~larımızı verebilecek kuvvet ve 
kttdre-ttedir. 

Biz bütün havntı kunet ve ka-. . 
biliyetlerimizi ~et·efli \'e mukaddes 
gayemiz uğrunda seferber etmiş 
bulunu~·oruz. Rugiin bir ilk ınekteo 
hocası için eıı hliyük maddi ideal, 

me~lekiııde erişebileceği en büyük 
mevki ilk mektep. bJl~mu~Jlimi oı .. 

ma~tır. ŞtJııu d~mek istiyorum IH 
bizim için maddi büyük gayeler 
peşinde koşmak voktur. Biz cıncak 
manevi yiiksek idealimizin pe~in
deyiz. 

Ru gaye uğrunda daha rahat 
ve huzur için Çfllışabilmcnıiz için 
maddi d(i._ üncelerdeıı kurtulmak 
meclrnriyetincle\•ız. Eğer neşriyatı 
ııız bu neticeyi te~vik eder.:>e bil -
yük bir kitlenin memnuııiycı; ve te
şekkilriinü kazanmış olacaksınız. 

I • • ıl • 

Hececiler aruz veznini dar ve 
de bilmiyordum. Liseyi bitirdim, berdevam olmnsını temenni ve tekaskatı kalıplarına karşı biı: isyanı 

ı fakat Türkçe dersini okuduğum nıin etmek. bayrağı açmışlardı ve bu kavga:-· ı 
ı;eneler diğer deslerin ara81nda o- Ni:r.amettin NAZ F larında da pek haklıydılar. Fakat 
nu hiç de mühimsememiştim: ortaya attıkları "Mesele, ~adece .......................................... 

•. ,ekil meseleai,, idi. Kardeşim Türkçeden iyi bir nöt kim olamıyan başka li!'a11ları öğre. 
Umumiyetle bir çoğund<ı Tür~ alarak geçti. Li an dersin! vere -

sanat ha~atında sarsınt!lar yapa- mediğinden ele bugiin ayni sınıfta 

ııemez. 

Bizden evvel ki nesil ecnebi li
sana daha kolaylıkla hakim oldu
lar, öğrendiler. Biz mü~külat çe-

bilecek bir sanat konsepsiyonu yok kalmış bulunuyor. 
tu. Bundan dola)':ı !>ütün idcli~la- Şimdi hayret ediyorum. Ne
.ra rağmen eski morlelleri yeni bir den ecnebi lisanının zayıf oluşu 
ifade tarzı ve yeni majlarla tek- kardeşimin bir senesine mal olabi-
rarlamaktan başka bir şey yapma- liyoı da, Türkçe der:ıler!ne ehem
dılar. Etraflarıııda hayd coşkun miyet verilmiyor. Bilhassa gramer 
bir ırmak gibi akıyordu ve oıılal' bu öğretilmiyor. Kemdi lisanına ha · 

kiyoruz. Bu görünmiyen en mil· 
him esaslı işi ehemmiyetle göz 1-
niine koymak, üzerinde durmak 11-
~ım. Hem de biran evvel. 

haşdöndiiriicü aJöşa bakmıyorlar
dı. Hiçbir kanaate :-lahip olmaksı
zın eski motifJeri modernJegtirme-
ğ~ çabalıyorlardı. . 
., "' Hececilerden sonra gelen ne
sıl ya hece veznini muha1'aza ede
rek tekil me:;ele~iııde muhafaza -
kar kaldılar veya vezin denilen şe
yi toµdan inkar ettiler. 

Birinciler içinde oldukça . kıy
metli, sivrilmiş sanatkarlar var. 
tiunl'arın değ'ci'i Lir evvelki nesil 
tarafından da takfür ediliyor~ 

İkinci cereyanı tem~il edenler, 
l.ıiriııciler kaclat· kuvvetlenip inki
şaf edememekle beraber - zira 
hunlarm yiikleııdikleı·i vazife bi
rincilerden çok ağırdır _ çok şey 
vadediyorlar. ·Modern Türk edebi

yatıııın en kuvvetli eserlerinden 
pir k_açını da bu yeni cereyan ver-
nıistir. 

(Sônu 6 ncı aayfada) 

Yeni MONEKKI] 
~ 

~EÇEN GÜNLER 
Hep böyle geçti günler, günler hep böyle geçti. 

lali gözlerle kaldık, ıalak camlar ardmda .• 
1
)zgün duyutlarımız yaah türküler seçti, 

Deiitik arzularla vandıiımız her aıra/ 
J 

* Uaanılmıi farkılar teselli vermez oldu, 

\Jaak limana giden bir gemiyi arandık, 

Mevaimsiz güller gibi her ümit birden ıolöuı 

Bot gecelerimizde ailamaktan hothındık. 

* 
Zehirli içkilerle hiılerimiz uyuflu, 

E,aiz zevkler dütündük, tadılmıtlar iirençti. 

Yalanız aktamlarda nice hayat uçuftu, 

Heb böyle g~ti günler, günıer hep böyle· geçti. 

Ali Kemal MERAM 



, 

Erdoğanın oda!llna doğru h&p 
birden yürümeğe başladılar; bu 
mu.&meleden pek memnun kalmış 
olan ihtiyar, dişlerini ~östere gbs
tere sırıtarak : 

- Ah çok teşekkür ederım 
bey oğlum, deıii. Esa~n ben ya
bancısı değilim; Doğanın baba•ı-
yım ... 

Doğan şaşkın bir 
durarak yüzüne baktı, 
dini toplayıp: 

meserretle 
sonra ken-

- Yaaa .. dedi .. 
deri öyle mi? .. Sizi 
ç<>k baht'ynrım .. 
efend"m.... Ben 
pek ziyade s~ en 
yım.. lsmim Cım ... 
sahibi~ im efendim .. 

Doğanın pe
tanı<lı.ı'•mda., 

Şerefıendim 

de Er<loğanı 

bir ar!<"adaşı
Apartımanııı 

'Baba - "Giizleriai ve ağzını 
aça aç-a,, Ya? .. A, a ... Oeohlı .. Oh. 
görüstüğümüze memnnu e>lılum. 

Can bt'y ... 
Ve derhal yanındaki güz.-1 es

mer kızl\ manalı mannlı baktı .. O
nun gülümsiyerek tepeden tırna
ğa kıdar Canı ~ür.düğünü göriln
ce komik bir gi.il!i~le bu sefer Ca
na balctı .. Can da durmu~ kızı dik
katli dikkatli giiz muayene~ine al
mı!ltı.. Bu vaziyet kar~ı<ın,la ihti
~·ar hemen el!Ptıııi oğuşt<ırarıık 

Cana: 
- :Ah .. Affeder,iniz Bey oğlum 

dedi. iht;yarlık i~te... Biz zaten 
bByle kibarlıkları pek yapamıyo-
ruz nedenııe ... A!ı~madık ela on -
dan mı ne'? .... Sir.i daha tanıştır-
madını.. e büyük kabahRt.. Kı
zım Gülten.. 111 erhum 1'iraderin 
biricik yadigarı .. Doğanın ye-.eni.. 
Görmeyin hiç geçinemezler .. 

Can hem~n ilerlemiş kıza se
lam ver~rek u7.attığı eli sıkm!;jtı: 

Gülten - iyi ama. Amcııcı -
ğım. Buradamı konuşacağız ? . 

Baba - "Cana bakarak,, hak
kı var kızın deqil mi bey oğlum? 
Öyle ya .. Burada konu~ulmllz a ... 
Hele şu ça'!lkının eda•ma bir gire
lim bakalım. 

Can - "heri doğru yürüyerek,, 
Buyurunuz ... 

Baba - ''Kolun:ı yejj'tınine u
zattı,, kabul buyrrrulur mu asla
n1m !. .. 

Gülten güle güle amcasının ko
luna girerek yürüdüler Önde gi -
den Can bir daireye girdikten son
ra geri dönerek odayı gösteı·di: 

- işte efendim! .. Doğıınımzın 
odMı, buyurunuz. 

Ayten odayı nizamlamı~ .. Ya
tağın ört!hünfi örtmekle mc~guldü. 
Bunu bitirmiş ıken g•renlerı hay
retle ve yabancı bir bakışla kar -
ljll:ıdı. 

Odad:ın ıçeriye ilk önce Gül -
ten girmişti \"e Ayteni şöyle bir sü
zerek hafif bir lıaş 'elamı verdi. 
Onun :ırkasından da an:ca'ı gir -
miş ve Ayteni süzüp, sonra odanın 
her tarafın:ı göz gezdirerek yine 
Ay tene bak:ıbaka; 

- Ooo .• Bizim Doğan burada 
yalnız rlegil ha ... 

Can çok •amimi ve kibar tir 
hareketle hemen Aytenin elinden 
tuttu. Ortadaki kanapelere otur
muş olan Gül enle beybabaya doğ
ru sürüyerek : 

- Evet' tfendim daire komşu
!.ıın, dedi. Ayten hanım .. Kendile
ri daima Erıfoğanın en rnmimi ar

dıış ·ı~ olmuş'ardır. Çok iyi, çok 
temiz bir işçi kızıdırlar. 

Gülten oturduğu yerden istih
fafla Ayteni süzerken beybaba Jıe
men ayağa fırlamış di~lerini gös
teren bir sırıtkanlıklıı Aytene bakı 
:ı.·urdu. Can sözünü bitirdikten son 
ra Aytene döndü ,.e Doğanın ba • 
bası il~ Gillteni göstererek: 

- ErdÖğanın pederini ve yeğ.eni 
ni Gıllten hanımı takd'm ederim. 

Ayten zoraki bir t~be<sümle 
iler~emel: isledi. Fakat 1 ·men ona 

doğru koşan Erdoğa:ıın b ba.sı ta 
karşısına gelmişti. Kız n elini tut
tu ve ayni sırıtkanlı'·la: 

·- Tanıştığımıze, n memnun ol
dum hanım kızım!. Çok m-.mnıın 
oldum doğrusu th•di. 

Ayten - "l\lahcup bir tebe~
silmle., teşekkür ederir.ı 1'.-vee • 
cilb IJuyuruluyor l!f .. d 

Giilten hif ver' .len kall.ıııa • 
dan ve müstehzi bir gülüşle: 

- Ben de aYJıi fikirdeyim Ay-

TEıJIJSA.SAll 

ten hanım! ... Doğrusu sizi taııımak 
la Rereflendim.. j 

0

Ayten samilllli lı>ir bakışla ve re
veransla ona da mııkabele etti: 

- Bu şerefi yalnız kendime ait 
bilirim efenıiim. 

Ve derhal dönüp ma,ıanın başı- , 
na doğru yürüdü. Oradaki çay fin 
canlarını tutup, alırken kendisini 
gözleriyle ve ayni sırıtık bakışla ta 
kip eden beybaba ... Bir iki adım o 1 

tarafa atarak: 
- Zahmet etmeyin hanım kı· 

zım ! ... Rica ederim. 
Ayten derhal tatlı bcr ırülüşle 

- Nasıl olur efendim, dedi. 
Birer çay ol~un alma11 mısınız? .. 

Be~·balıa ellerini •ırıta sırıta o- ,. 
guşturuyor Ayteııin g5:.ılcri İÇİM 

baka baka : Maıatya, ı (Hususi) - Dahiliye 
Yek.ileti tarafından 127,000 liraya - Zahmet olmıyacak mı .size 7. 

diye tekrar edip dururordu. Ayten 
ise ayni tatlı gülümseme ile: 

- Ne zahmet be,-efendi... - 'c 
zahmet. Zaten hazırda ,-ar. Sade
ce içmek ki.ilfeti kalıror. 

Beybaba kalHığı kaıwpe~·e 

nihayet oturnrak geruş lıir nefes 
arasında: 

- :Memnun oldum, te~el.:kür ~
derim. Öyle 'se birer tane alırız. 
'.Gültene dönüp bakaı·ak., d~ğil 

mi Gülten? .. 
Şimı;iiye kadar onları alal'lı bir 

gülü~le seyrdmi~ olan Gülten am
casının Rualine dudak bükerek ce -
vap verdi: 

- Bilmem .. 
. ? 

g.cnız ... 
i>tcr· 

Baba - "Caııa bakarak., E ... 
Can bey!. Şimdi Doğan g~lmeden 
bana onun hayatı hakkmda biraz 
maHimat verir mieiniz 7 .. 

Gillten tatlı bir gülüşle yanın
daki ko!tuji:u gö,teı•eı-ek: 

- Fakat niçin ayakt:ı duru
yorsunuz Can Bey .. Oturmaz mı -
sınız? .. Can Gül rene bakıp göste
rilen koltuğa otururh'el'I : 

- Te\"Ckkür ederim Gülten ha 
nım, dedi. "Sonra Beybabaya ba
k.aı-a.lc,, Doğanın hayatına gelin
ce efendim! .. Beııi111 bildıklerim 

bir hayli ebik olacaktır kanaatin
deyim .. Size hususi hayatı hakkın
da hiç bir şey söyliyemiyeceğinı. 

ÇiiJıkii bunu ancak Ayten h~ııını bi 
lirler. 

Beybaba, ~arip bir nazarla hep 
sinin yüzüne ayrı ayrı bakarak ko
mik bir hayret içinde: 

- Ya? .. dedi... Tuhaf şeyler i
şiteceğiz galiba .. 

ihale edilen Gündüzbeyi suyu şeh
re getirilmiştir. 

Şehir merkezine 22 kilometre 
mesafede bulunan bu su, Malatya 
halkının en büyük ihtiyacına cevap 

ıııı ıın 

Belediye reisliği intihabı j 

M&latya yeni belediye rciıi 
hay San Fırat 

Malatya, :: (Hususi) - Halkı -

mızca seçilen yeni Belediye azalan 

arasından reisi tefriki için yapılan 
intihapta "Fırat,, gazetesi sahibi 

Bay Sai t Fırat, 25 asli aza antsın -
dan 17 reyle reis seçilmiştir. 

Yeni Belediye Reisimiz vazifesi -
ne baş lam ıştır. 

\'erm ktedir. 

Gönderdiğim resimlerden 
suyun açılış töreninde !lbay Et.'ı.eıu 
Altıncı 'nın kordeleyl kestiğini, di

ğeri çeşme başında tören şerefine 
kesilen kurbanları göstermekte ir. 

K. Güçyener 

llll 

Enteresan bir 
Cürmümeşhut 

Çanakkale, l (Hususi) - Bu
rada enteresan bir rüş\·et hjclisesi 
cereyan etmiş ve yaka ağır cezaya 
intikal ederek cürmüme.~hut kanu
nuna göre muhakemesi yapılmış -
tır. 

Jddiaya göre limanımızdan 250 
ton bakla alan Katina \·apuru sü
varisi :M:ı.nolaki acentesi PaYlos 
Karamanyolos ile beraber, bu bak
laları eksik gösterip sahte !:ir ma
nifesto ile nakletmek için, deniz -
yolları acentesi Bay 1\Iahm~tali va 
sıtasiy!e gümrük manifesto memu
ru Bay İrfana 15 lira rü~\·et tek
lif etmişlerdir. 

Bay İrfanın. bu keyfiyeti güm
rük müfettişliğine bildirmPsi üze
rine, bir cürmümeşhut tertip olun· 
muş ve mumailerhin resmi maka • 
mındaki evrak dolaplarına sakla 
nan memurlar su~u te•bit etmişler
dir. 

Hadise hemen cürmümeshut 
kanununa göre ağır ceza mahke . 
mesioe verilmiş ve kalabalık bır 

halk kitlesi huzurunda üç celse de
vam edeıı, muhakeme sonunda, 
kaptan \'e acentenin beraetlerııe. 
denizyolları acentesi Mehmet Ali
nin bir ay hapsine fakat bu cezanın 
teciline karar verilmi.~tir. 

Gülten mü~tehzi gülü~iyle Ca
na bakarak: 

- Ma~al!ah bı.ı kadar s11rnimi
dirler demek? ... 

Can tam bir safiyetle \'e yalnız 

Aytene bakarak güle gül o dedi ki: 
- Şüphe,iz ! Hemen ek3<.•r ge

celer bile beraber ç.a!ı~u·lar. Bazı 

sabah onları henüz uyum~mış o
larak kahvaltı ederlerken buldu -
ğum :bile çok oldu değil mi Ayten 
hanım! ... 

Ankara Hizme çi 
Borsası 

Ayten bilzülmü~ gibi bir halde 
meşgul olduğu ma•anın b~sından 

döndü. Gayet ciddi: bir n~iyetle 
Beybabaya doğru bakarak : 

- Evet dedi. Bazı bazı böyle 
de oldu. Fakat fazla bir şey söyle

y~edi. Rurada yutknnmak için 
durdu. Bu sırada Gültenle, Beyba
ba \ayı-et bakışları, dadak kıvı -
rışlan göz kııırrnalarla biribirine 
bakıp gülüm~iyerek dinledikleri 
Canla Aytenin 'bu son sözlerini şim 
di daha bir merak~a bekliyorlar
dı. Bu hale yavaş yavaş hem üzQ -
len hem de içerliyen Ayten devam 
etti: 

(Başta mfı 4 cii sayfada) 

- O da yok .. 
- Peki nasıl hizmetçi bulaca-

ğım?... 

- Sen bir zahmet yap ırit. Gö

rürsün ... 
O civarda bir işim yoktu .. Fa

kat Afifin sözl.eri o kadar merakı

mı celbetmişti ki dııyanamadım ... 
Hilaliahmer bahçesine gittim .. 

Havuzun kenarında, üstünde bir 
kızcağız oturan bir kanapenin ö-

nüne dikllıni5 iki bayancağızın 

yukarda yazdığım konuşmalarım 

duyunca ağzım kulaklarıma ka -

dar açıldı. Afife hak verdim ... Mu 

haverelerinin neticelerini bekle -

meden ayrıld1m ... Yavaş yavaş do

laşnıağa ba.5ladım .... 

ne iila, arttırmazlar sa. Şükrü oey
lere giderim. 

t'slleri başları öyle d!lzgLin ki .. 
Hani sözlerini duyma,am .... Her 

hangi birer ev hanımı zannedece
ğim ... 

Onların yıınından da ayrılıyo -
rum ... Kum bahçesinin kenarıııa i

ki kadıııcağız oturmuşlar.. Birisi 

35 - 40 !ık başörtülü. Öbürü daha 

genç henüz 18 - 20 yaşında ... Em
prime bir rop .. Güzel bir kazak .. 

İyi cinsinden ipek çoraplar gişmiş. 
Saçları ondüle.... Yüııii. güzel 

ce. Hemen Allahın işi gücü olma
dığı bir zamanda özene bezene ya
rattıklarından ... 

Bunların da muhaverelerine 

kulak kabartıyorum: Başörtülüsü 
koyu bir Kayseri şivesile: 

- İlahi gız ... O evde durup da 

ne ideceğün ... 10 liraya. Hem or-

KÖPEGIN SIRRI 
Zayıf, ti.iyleri dimdik ve şüphe- ı 

siz çok yaşlı bir köpek! Nereden 
geldiği bilinmiyen bu gayri tabii 
vücut gelip geçeni korkutarak ra
hat.sız ediyordu· Bu kadar zayıf, 
bu kadar boylu, ateş gibi parlı

yan gözleri "açım,, diye bagıran 
bir hayvanda ne gibi bir güzellik 
ola!bilirdi ! 

tstenildiği kadar koğulsun, bir 
müddet sonra tekrar etrafta görü
nilyor. Geceleri çiftliklerin ci
varıııda dolaşıyor, bulabildiği tel. 
tük yiyeceği yutuyor. Saman ,,. 
ğınları içeri~inde büzülerek uyu
yordu. Horozların ilk bagırmala-ı 
nnda ihtiyatla amanlıktan cıkı

yor, toprak üzerinde sürünerak u
zaklaşıyor \'e ci,·ar ormanlarda 
kayboluyordu. 

Onu alı~tır:nak güç oldu Bi
dayette öni,ne atılan ekmek par
çaları, yaramaz çocukların attığı 

taşlar gibi ona korku Yerıyordu. 

Tomun (Bilahare ona bu ismi Yer
miştik) gö1·ünü~1= rağmfon, !nsanlar 

içinde iyi kim-<elerde LıulunabilC\Cc
ğini anlaması için birc:ok J1aftıılar 
geçme:;i lazım geldi. 

Fakat bir kere bunun farkına 

Yarınca, epeyce lilübali oldu. Y 
e iğimiz üzerindf' .,,·uklamll~~a ba• 

lıı.dı. Bazan o dnrecede uyukluyor 
du ki rüyaya dalarak ayaklarını 

ihtilaçh bir sur~tte sallı,1·or!lu. 

Eski korkularının .hazan hafif. 
leli.iği b[r itiyat ""ki çegingenliği· 
nin yerine geı;mişti. Herhaıı.ıri bir I 
kimse eveldeıı biı· tetkikte•ı gı•ı;

meksizin do:-:tl~rı araslna l"İrt 1 :ni

yordu. Bu dostlar arasında köyün 
genç müvezzii de v>1rdı. Tam mun
tazaman onun önüne gidiyor, eli
ni yalıyor ve yolrusu adam:ıı bera

ber tırmanıyordu. Fakat bazan 
da, müvezzün ;;antasında bir ko. 
yun budu veya kı:ıartmasınııı koku 
sunu duyduğu vakit derhal büttiıı 

kuvvetiyle kaçıyor \'e anc.ak gece

leyin meydana çıkı,1·ordu. 
Şüphesiz bu i,de vakıf olamı~·a

cağımız bir sır vardı. Çünkü To

mun tabiatiyle konuşması )·olctıı. 

Günün birinde, askere ça~ırılaıı 

genç müvezziil1 yerine uzıın n1ild
det civar kasab~!arda dola~mı~ 

ya~lı birisi geldi Tomu ırörünce 

hayri'tle: "İmkanı yok! D rnac la
rııı köpeği Onu gebı>..rmL~ ili~ r
dum ! _ 'e !adar da .km·t>t.le~nıiş ! 

Ben tt\·ap \'erdim: 
- 'ra-bii lw · giin yemek y'yor ! 

Evvelden çok zıı\·.allı idi! Zayıf ve 
o nisbette iri biı köpek! Snhipleri 

·kimdi? 

- Onu .adamakıllı çalı-tırıın, 

fakRt çok zaman yemek vermiyen 
insanlar! 

- Ne çalı~tırması, bu hayvan 
bir şey yapmasını bilmiyor. Hatta 
ayağım uzatmasını bile'. Sonra ko 
yun budundan da ödü patlı\•or. 

Müvezzi kahkaha ile giilcrek: 

- Siz de bunun farkına vardı
nız mı? Koyun budundan nefret 
etmesi için hakkı var. Doğrusu bu 
hikayeyi anlat'llak için şöyle bir 
kadehçik atmak gerek! .. 

Derhal bir şişe içki getirdim. 
Köy ekmeği gibi tııze bir hikiiye 
geleceğe benziyordu. 

şerefe içtikten sonra, dudaklarını 
elinin tersiyle sildi ve ayak üstün
de anlatmağa başladı: 

- Bernaçlar, eski belediye bi
nasında oturan zengin kimseler
dir. Burasını adeta bedavaya aldı 

lar ve isteklerine göre düzelttiler. 
Tasarruf maksadiyle hizmetçi tut-

mazlar. Paraları için de korku 
duyduklarından bu hayvanı bekçi
lik etmek için s eyyar satıcıdan sa
tın almışlardı. 

Tabii bu ,·aziyet :hayvanın da 
işine geldi. Fakat ne ~·apar<mız 

ki yemek ı·erilmeöi unutulurdu. Şu 
rada burada bı.ılduğı.ı kuru, küflü 
ekmek kırıltıları bu büyük ~ücuda 
kafi gelemezdi. Ve asıl me~ele cu
marte;.'i lıudu vardı . 

- Tamam geldik bud me ele
"İne ... 

- Bu :ıdamlarn bir hafta için 
kullaııacal:ları bir koyun b'ıdu ge
tirirrlim. Köpek de bunu biliyordu. 
Eti unu<:ı.ıp unutmadoğımı anlamak 
için lıeııi kaı,,.ılar, derhal hakikati 
de sez rdi. Gözleri ,~eyabnrnu 

merakım mUsbet şekilde halleder 
etmez <iirilneı·~k ss.klanmai;a ko
ı;arclı. 

Gülerek: 
- Budıı }·~mek ıçın mi diye 

sordum. Ortada korkup kaçmak 
için lıir >clıep olmasa gerek! ... 

- Sonunu bekle! Bu budıın lez 
zetiui her.im kadnr köpek te bile· 
mezeli... Yaluız mutfakta .şimdiki 
zamanda kim ·t•ııiıı kullanmadığı 

i~in ihtiyarın çok ucuza satın aldı. 
ğı bir el ş' ;i \'ardı Ben zengin bir 
adam olmadığım halde babadan 
Wma saat gibi kurulan bir ı;-işim 

\'ardır. Hatta bu bile ancak kö
yıin bayramınrh. o da iyi yağlan
mak şartiyle .ku!lanılat)ilir. Ber
naçların elle işliyeıı bu şişini çevir
mek işlerine gelmediğinden 1'öıleği 
kendilerinin yerine bu işi yapmağa 
mechur ediyorbrdı ... 

- İmkanı yoktur. Demek ~i~i 
çevirmeği öğrenmi~ti? 

- İhtiyar. köı1eğin a~·ağını şi

şin sapına lıağlıyor ve kırbııcı ile 
yaııııuı oturu,1·ordu. za,·allı hay
van i;tediği kadar bağırsın, iki ;;a
at. c.aııı ,;ranar3k çe\·irme,ğe mecbur 
oluyordu. Artık bundan ~onra ko 

yun budwıu na 'il sevebilir? Şeyta
nı görmii~ kadar korkma'<l tab;i de 
ğil mj? Aggedeı·•iııiz, hayvaıılar in 

sanlar ıribidir. Pek fazla azap 
~ektiler mi clayanama,1·ıp eın~ıp gi 
derler ... 

- İyi bir h:ıyat bu zavallı kö
peğe ,1·enideıı ya-;.ıı,mnk ze,·kini ve
rebiliı· .... 

- Olabilir'. Talrniz olmaktan 
kurtıılm..ı~ ç<ık insan \'ar diyerek 
•özünu bitirdi ... 

Hikiveci 

Genç neslin 
Şiir Çalışması 

(Ba,tarafı 5 inci sayfada) 

Bu cereyana mensup şairler he
ce \'ezniııin kalıplarını inkar elti
ler; fakat bunu da kafi görP.mcdi
ler. Şiir dünyamıza yepyeni bir 
hava getirmeğe çalıştılar. Şekil 
sahasında, 

A- Aruz va hece veznini kalıp 
laruu, 

B - i\Iısraın bütiinlüğiinü (y .. 
ni klasik şekildeki mısraı), 

C - (Takti) i reddettiler. 
Bunların düşüııdükleı·i bir tek 

nokta vardı: Ahengi, şirin heye -
ti mecwısıııda temine çalışmak 

ve keza bir tek iıl.dia!arı vardı: Mu 
sikisiz nazım olamaz. Şiir göz için 
değildir kulak içindir. 

Bu iddiaların cesurluğu ve de
ğerli olu~u bizi bitkin Umitlere bal 
lıyor. Ümit güzel şeye derler .• 

Hüs,.mettin BOZOK 

. - Çilnk!i Beyefendi!. Çok de
fa Doğanın notlarını, not defter
lerini yazması ve günügününe der~ 
!erini yetiştirebilmesi için bövle 
uyku fedakarlıklarında da bulun
duk. Beybaba sözün vardığı ııeti
ceden şaşırıırış .• Manalı i'aretleri 
kaybolmu, .. i\femnımiyet tebes . 
sümleri ile ellerini uğu~turmağa 
başlamıştı. Gülten ise hiç istihza
sını bozmadan ve ayni alaycı na -
zarlarla Ayteni süzüyordu. Ayten 
sadece Beybabaya bakarak söz
lerini bitirmeğe çalıştı: 

İşte şurada bir .kanapede iki 

genç hem de güzelce ... Temız pak 

giyinmiş ·bal·ııncağız oturmuş bi· 
ribirlerine hararP,tli hararetli bir 

şeyler anlatıyorlar... Yanlarına 

yaklaşıyor konuştuklarına kulak 
veriyordum. 

talık hem ütü Hem bulaşık sen ap- ==-============================== 

- Lakin her defasında bunun 
mükafatını aldık.. Ve netice ola
rak Doılan daima e~i derece -
«en sınıflarını geçti. (Sonu varl 

- ... A . . O kRdar sıkın 
lıya gelemem doğrusu ... Saat dört 
oldu mu mutlaka hava almağa çık
malıyım .. Bizim ... hanım bana izin 
veriyor. İzin veriyor ama suratını 
da bir karış asıyor ... Hem Şükrü 
beyler 20 lira veriyorlarmış .. Ha
sibe söyledi.. Bu akşam hanıma 
söyliyeceğiro maaşımı arttırırlarsa 

talm1sın, nesin .. Seni mabus Ahmet 

bey gile götüreyim .. 20 lira veri -
yorlar hem yalnız orta işi. N c bu
laşık var ne de ütü .. 

Genci güzel bir lstanbul şivesi
le: 

- Haklısın ablacığım, haklısın 

diyor, yalnız Hayri beyler değil 

nereye gitsem bana 20 lira verir

ler. Verirler ama .... Ne yapayım 

evin küçük beyini seviyorum. 
cSomı yarın). 

• 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız: 
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rt:NISABAH 

Fatihlilerin· istek
leri Nelerdir? 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatmız ha.kkmda mu
f aıaal malumat iater.eniz iaminizi, doğdufunuz tarihi, stinli 'H mÜJn· 
ldinae saatini yazarak sazetemize ~Ruh tahlili,, rumuzuna ltir mektup 
Yazarak müracaat edin. Muf aaaal ve huıuıi c..,.ap için 1 kul'Ufluk pul 
Uive edilmelidir. 

Afpazannın Kaldırılması. Tramvaylann 
Sıklastırılması, OtobUslerde nezaket 

Rumuza da cevap verilir. 

Zeki Can - Ortaköy ı 
Ahvali sıhhiyeniz gayet mü -

kemmel ise de tabiaten hadidülmi
zaçsınız. Vakur ve müteazzım ol
duğunuz için kendi nefsinize hu -
dutsuz 'bir itimadınız vardır. Ba
zan bu halinizi inat derecesine 
vardırmakla fena neticeler husule 
getirirsiniz. Bilhassa büyüklerini -
ze karsı hodbin hareketleriniz var 
dır. B~nları t.erketmediğiniz tak
dirde acı acı vakalara maruz ka
lacaksınız. 

Evlilik h.ayatmızda daldan da
la konan kuşlar gibisiniz ve nefsi
nizin meclfibusunuzdur. İhtiyar -
lığınızı diişünerek gençliği muha
faza edin. 

J."'evkalfıde cc aretiniz hasebile 
siz tam bir asker olmağa layık
sınız. Ayni zamanda teşebbüsleri
nizde azim ve meram sahibisiniz
dir. Yalnız fazla olan kibir ve a
zamet her şeyinize miini oluyor. 

Ruvveyıakliyeniz mükemmel 
Zekanız f evkallldedir. Sıhhatinize 
itina etmek şartile çok y~arsınız. 

Adalet - Ankara 
Son derece çalışkan, zinde ve 

kilvi olduğunuz gibi harikulade 
bir faaliyete maliksiniz. Ayni za
manda temiz :,·ürekli, zeki bir ka
dın olduğunuzdan her daim ko
canıza kendinizi sevdirmeyi bilir
siniz. Müstakil fikirli, fen ve sa
nayide isti dadınız vardır. Paraya ı 
ehemmiyet vermezsiniz. Kocanı -
ıa son derece sadık olduğunuz -
dan daima mesut ya~:ayacaksınız. 
İhtiyar da olsanız bu sevgi ve sa
dakat asla tezelzül etmiyecektir. 
Çünkü tam minasile 'bir ev kadını 
Olduğunuzdan intizam ve hüsnü 
tabiau seversiniz. 

Size tavsiyem: 
1- Asabınıza mağlOp olma

)'ın .• 

2 - Fazla söz söylemeyin ve 
kocanızın sırrını daima saklayın. 

~ - Sizin için talih her zaman 
l'a, erdir. 

lsa - Kumkapı 
Her türlü zevki se\•ersiniz. 

ııeıt ve cesm olduğunuzdan her 
tehlikeye düşünmeden atılırsınız. 
l iddet ve tehevvürünüz dolayısi
le kin ve hu umet size mahsustur. 

Evlilik hayatınızda siz daima 
karınızın emirler~ne itaat edecek 
Ve her arzularını daha evvelden 
keşfe<lcbileccksiniz. Zıhni kuvve
tiniz pek va"idir. Bilhac:sa hesap 
işlerinde. 

Teş("bbüslerinizde husule gele
Cf'k kar ve zararı düşünmeden ka
rarınızı vermezdniz. Yalnız biraz 
acuı hareke' Jerbiz vardır. 

. l:Ier işte teclbirli hareket ede
CeJc oi•ır~arıız talihinizin de yaver 
~l~a. ı hasebfle muvaffak olmanız 

ll'lıdı ka\ idir. 
J Sıhhatiniz iyi ve bün) eniz sağ. 
anıdır. 

Veli Katlan - Ankara 
?-~ahit çocuğunuzun tabu mi -

~::ıcı, hn<lit, mütche\•vir ve şid
" etkiirdu·. Yaygaracı, müstebit 
tıe tnCtehakkim bir adam o]acak-

r. 

:r· Eger kendisine bu fena halle-
1 terkcttirirseni~ "ok jvj \0apmış 
~u ~ J ·' 

Old r~unuz. Çünkü henüz küçük 
lin Ugu halde bunun asarı kendi-1 
'1 ~~ nıevcuttur. Bu çocuğa kar- ı 
~i.ın °~.ı~ bir hattı hareket tayin 1 

1111 e~ısın~z ki: l\lünasebetsiz ar
lı:a ~rını ıcra ve kendi hevesine 
bi tıyen uymasın, hatta kendisine 
la~ 9ey söylediğiniz zaman mut
~kat 8Urctt~ onu yaptırmalısınız. 
•un takdırde f eııalık etmiş olur-taz. 

'"l:(i7ild&fü zaman f edakir bir 
lfal' 

1 
ve ıon derece hasis olur. 

'lş)c : PerestUffyfo genç yaşta 
tu,.'t: ııe, daya meylcdeeektir. 
«on f kf'n<nsi kadı11lar tarafın -
tiıı .t aılaca 86\ilecektir. Bunun 1-
ee"; .~ ·V-ken evlendirmeli ve zev-

.. 'il? ..: 
tlyinı ·~ her hllkle zeki ve mO-
llıelıd· tabıatlı olma.sına dtkkat et

ır. 

llunun flU-ate-ı ticaret ve 1a-

nayide .katiyen istidadı yoktur. 
Terakki edeceği meslekler: Mu
siki, ressam ve hey1celtra.şlık aibi 
işler olacaktır. Bunlardan )?irine 
erkenden çalıştırınız. 

Bayan Memduha: 
Hayrıhali bir zevce olabHirsi

niz. Kocanıza karşı aşk derecesin
de merbut kalacaksınız ve her za 
man onun bütun ihtiyacını aöylet- : 
meksizin tatmine gayret edecek -
siniz, zekanız iyidir. Bu aayede 
asabınıza galebe çalarsınız. Ger
çi son derece hassas olduğunuz -
dan sık sık hüzün ve kederler ge
çirmek istidadında iseniz de öu da 
başlıca sinirden ileri gelmektedir. 

Yalnız tenbel olduğunuz gibi 
eğlenceye de fazla düşkünsünüz. · 

Bu kusuru izale ederseniz çok iyit __ 
yapmış olacaksınız. Bahtiyar ol • - 5 ld 

··h d it oan saga Ali Bellisoy, Muzaffer Uygur, Halim on~•, Kadri 
Ôzbalkan, Seyfi gürkan, Şevki Çayırcı 

rnanız ıçm er şey en evve en-
belliği terkediniz ve eğlenceden 
uzaklaşınız. 

Sanayii nefiseye istidadınız 
vardır. Dikkat ediniz, daima sizi 
tuzağa düşüreceklerdir. Tavsiye
lerime riayet etmek şartile talih 
size yardım eder ve mesut olursu-
nuz. 

Arslan - lstanbul : 
Bünyeniz zayıftır. Tabiatınız 

hırçın ve daima hüzünlüdür. Az 
bir şeyden ağlar ve küsersiniz .. 

Büytidüği.ınüz zaman pek hid
detli olacak iseniz de çok temiz 
bir kalbe sahip bulunacaksınız. 

Gayet namuslu ve çalışkan bir 
genç olacaksınız. 

Ticarette hiç bir zaman talihi
niz yoktur. Çünkli paranın kıyme
tini bilemiyecek<iiniz. Bununla be
raber her hangi bir eseri ve tiyat
royu muhakeme ve teknitleriniz
de isabet göstereceksiniz. Sizin i
çin en iyi meslek memuriyet veya 
muallimliktir. Başka mesleklerde 
muvaffak olmanıza imkan yoktur. 

Kdben daima kederli olacak-

İstanbul Kültür direktörlüğü bir iki arkada~ onun bilet aldığını 
memurlarından Halim Onan ~ördfiğUmllzU ve biletçi de :bilet 

_ Fatihte Atpazarı denen bir verdiğini söylediği halde kontrol 
hala aklına ne gelirse st>ylüyordu. yer vardır. Burada hayvanlar ve 

arabalar -Ourur. Fakat bütün bu Bay kontrol bunu iyice bllmeli 
muhit halkı her yanı saran gübre ki hiç bir vatandaş 6 kuruşa tenez
kokusundan müştekidir. Tabii bu zül etmez. Bu haller bir çok za-

manlar tekerrür ettiğinden bunlasıhhat için çok fena bir şeydir. Bu 
ra bir son verilmesini temenni ede nun önüne bir an evvel geçilmesi . 

o civar halkını çok sevindirecektir. rım. 
Diğer bir nokta da orada ahır- Fatih 

ları bulunan sucu ''e diğer araba-
Tuna kıraathanesi sahibi 

Kadri Ôzbalkan 
ların sabah saat beşte, herkesi uy· 
kuda iken müthiş gürültüler yapa
rak gitmeleridir. Bu yüzden sabah 
ları rahat uyku uyuyamıyoruz. 

Mezat idaresi memurlarından 
Muzaffer uygur 

Benim istediğim sabah ve ak
tamlan tramvayların fazla olma
eıdır. Sabahleyiq vazifemize git -
mek üzere durak yerine geliyoruz. 
Evet tramvay gelmiyor değil ge
liyor. F..akat binilecek bir yer bile 
bulmanın imkanı yoktur. Ya o ka-

Fathte çocuk bahçesi yok .. Ge
çen yıl Çarşambada bir çocuk bah 
çesi açıldı. İyi, hoş .. Her şeyi her 
çocuğu eğlendiceke kadar güzel. 
Fakat çocuğumuza oyun oynat -
mak veya onu eğlendirmek için a
lıp ti Çarşambaya kadar göttlr -
mek uzun bir mesele .. Götürdüğü
müzü farzedelim, dönüşte çocuk 

yorgun olduğu için bir de onu ku-

cağımıza da .almak icap ediyor. 
Fatihlilere bir kolaylık olmak 

üzere burada da bir çocuk bahçesi 
sınız. Bu da eıı ziyade aşk ve sev-

labalığın içerisine girerek ezile yapılamaz mı? Yapılamazsa, Fada neticesi olacaktır. 
th .. n AKI büzüle kan ter içinde gideceksiniz tih parkının bir köşesini onlara &-

================ Veyahut da gideceğiniz ye.re ka - yırmak mümkün olamaz mı? .. 

Mı kt l •ı dar yayan yilrümeye mecbursu - Sonra Fatih parkı akşam olurken 
e ep l er nuz. Aksi halde olduğunuz yerde derhal kapanıyor. Bunun da iyi 

~ • saat on buçuğa kadar beklersiniz. havaalrda gece saat 21 e kadar a-
"/amp ıyonası Acaba tramvay şirketi sabah ve çık bırakılmasına imkan yok mu? 

.. (Baştarafı 4.ca .sa11fa4a) • akşam servislerine daha fazla Fatihde Fevzi paşa caddesinde 
Musabakalann .nevilenne gelince, tramvay arabası ili ve edemez mi? 'l7 alı d Ba c:.--t: 

alakadarlara evvelden malumat numar ev e Y .--, .. 
verebilmek için onl~n da yazıyo - Fatih caddesinde (12) numarada Gtirkan 
ruz: ' Şevki Çayırcı Dert var mı diyorsunuz? Der-

100 metre, sür'at, 200 metre sür- Fatihte bir sürü kıpti çocuğu din en büyüğü bizde ..• Bilmem hiç 
at. 400 metre, 1500 metre, yan önlerinde birer tahta boya sandığr, kı,ın Fatihte tramvay beklediniz 
mukavemet, 5000 metre mukave - yoldan geleni, geçeni zorla çevi· mi? ... Bu suali sorduğumun sebebi 
met, uzun atlama, tek adım, üç a- rerek "100 paraya boyarız ayna 0 acıyı orada tramvay bekleyenler 
dım uzun atlama, yüksek atlama, gibi yapmazsam yara yok., gibi 

bilir de ondan. Bir taraftan kar s1rıkla yüksek atlama, gülle atma, sözlerle halkı iz'aç etmektedirler. 
disk atına, cirit atma, 4 xıoo bay- Bunların önüne her nedense geçil- yağıyor, bir taraftan müthiş rüz-
rak, ve (100+200+40()+800) miyor. Yoksa bunları gören yok gar var. Herkes sinecek ve sıfı-
b k J ? nacak yer arıyor. ayra yanş arı. mu ... 

Tekrar ediyoruz .. bu işin ihmale Bu çok ayıp ve çirkin bir vazi- Niçin ıslanalım ve niçin hasta-
tahammUlil yoktur. Mevzubabs 0 • yettir. Bu halin önüne geçmesi lana hm? Bunun çaresi pek o ka
lan memle.Jcet gençliğidir. Onun i- için alakadar makamın nazarı dik- dar mühim olmasa gerek. Tram
çin çok titiz davranmak ve çalış- kati çekilse ve dolayısiyle bu hal
rnak lazımdır. Aksi halde mağlQ- lerin önüne geçilse çok iyi olur 
lıiyet mulıakkakhr. 

zannındayım.,, 

vay şirketine buraya kapalı bir 
durak yeri yapmak o kadar zor 
mu geliyor? .. Şimdiki halde ikinci 
bir dert daha var ki o da umumi Madam Af inanın yeni 

suclan meydana cıktı Fatih - Şişli otobüslerinin---...---
(Battarafı l inci aayfada) kontrolörleri biraz daha nazik ol- ı 

Fatih Sofu'ar caddesinde (2) 
numarada Ali BelJisoy bir hala olmamasıdır. 

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

İki gence ihtiya miıdilrlüğü kısım amiri Bay Süley salar çok iyi olur.. Geçenlerde E
man Bemne' al ile birkaç arkadaşı minönünden otobüse binen bir zat 
dun dörduncü sorgı.: hakimliği ta- bilet alrak yerine oturdu. Baya-
rafınd n dinlenmişler ve jfadele- zıta geldiği zaman kontrolör gel- Dizgi makinesinde çalıştı-
ri alınmıştır. Aynca üç genç kadın mişti. Bileti ıstediği zaman o zat nlmak üzere eski harfleri iyi 

var 

la birkaç erkek de şahit sıfatile arandı tarandı bileti bir türlü bu- bilen iki gence ihtiyaç vardır. 
dinlenmiş, bu suretle dün mahlma- lamadı. Bay kontrolör kaşlarını İstiyenler her gün İstanbul 
tmn müracaat eclilenJerin .~ayısı o- çatarak bilet,iye bağırdı: 

Viliyeti kartfısında Koşkun 
nu bulmuştur. - Kes bir daha! Basımevine müracaat edebilir. 

Öğrenili~mizegöreMadamA- -~~U~z:u:n~b=~~m~ü:n!ak!q~a:d~a:n~ao:~~a~ı~~~~~~~~~~~~~~ tina ve muavini Madam Katina r• " · 
hakkındaki tahkikatı ıuç tayanı V A Z f-F EY-E D A 'VE T 
dikkat bir safhaya girmiş ve yeni lstanbul Vakıflar Başmüdürlügu"' •• nden. : 
l>azı suçlar daha meydana çıkan] 
mışhr. Tahkikatı işkil etmemek ü- Yıllardanberi tevlyiet vazifesine alika göstermiyen ve adresi ida
zere timdilik gizli tutulan bu yeni remtzce belli olmıyan kısmeti .askeriye mahkemesi ketebeeinden Meh
hidis•ler de birkaç gün içinde ef- met Sait efendi vakfı müteveJlisi Eşrefin idaremize müracaatla vakfa 
kirıumurniyeye bildirilecektir . ..: ait muameleyi takip ve hayır şartlarını if.a etmesi için ilanen vaki ı.b-

.Polis aynca iki randevucuyu ligata ica!bet etmediğinden kendisine ilin tarihinden itibaren on
daha yalcalamı,ıır. Genç kızlan beş .Un daha mehil verilmiştir. 
fuhaa silrüklfyen bu iki eskek tev Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanunt mu-
kif olunmuşlardır. amele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (8176) 
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Yeni Bir Pazarola Ha
san Bey Daha Çıktı 

( Baştarafı 1 inci sayfada) ı 
Geçtiii yollarda iki geçeli dizil -
miş tlan dükkan sahiplerine !ba
karak minicik ayaklarıiım paytak 
fQrüyüşü ile bir ördek gibi apış 
apış yürür g.eçer ... Ve hangi birine 
ister de doğarsa, yayık telaffuzu 
heceleri uzatan konuşması ile ona: 

"Pazar ola kahveci başı!,, 
Gibi seslenirdi. O zaman sesl~ 

nilen dük:kAn sahibi hemen ileı·iye 
doğru atılır, kendine mukabele e
derek eline sıkıştırdığı beş on ku-1 
ruşu gizlice Hasan Beyin eiıne tu
tuştururdu. 

Hasan Bey, bunun içindir ki, a
nılırken: "Pazarola Hasan Bey!,, 
yahut başındaki yazıdan muzaf o
larak "1\faşallalı Hasan Bey!,, diye 
tnılırdı. 

Canına r.aJ1met olsun bir gün 
geldi, ölüm denilen doymaz ecel.. 
Onu da çekti aldı. İstanbul bu se
vimli ve enteressnn tipinden mah
rum kalacak cidden üzülmü:;-tü. 

* Bu bayram günlerinde idi. Şöy 
le bir Şehzadeye doğru çıkmıştım. 
Orada kurulan bir ç.a.dırda "Hil -
kat garibesi,, diye beş kuruşa top 
ladık1arı müşteriye bir acube gös -

cük fakat çok zeki bakışlı gözle
rini hafif hafif kırpı\ tmırak anla
tıyordu. 

- Bilmez.siniz ... Yirmi sekiz sa 
ııe .. dile l\olay dcgil mi? .. Tam yir
mi sekiz senedir .. Hep böyle ya nk 
tayım. Yirmi sekiz yn. ında olmak
Jığımn rağmen h nliL dokuz on y •• 
şına ba mış olan kuçuk bir çocu . 
ğunki kadar kiic:ucük lıir vücu • 
dunı, ve bunun i.ızerind o uz k"lo 
ağırlığındaki bu ko koca kafanı. 

in pek muztaril>im !... 
l\fonmafih zannetme~ ir iz k. 

hasta) ım. Ha~ ır bir şe) im yok. 
Mükemclen yiyor, içi) onım. Sıh • 
hatim mükemmeldir. Hatta s·zi ie 
min <'derim ... Ell ::nhhutli bir ge 1ç
ten daha çok iştiham var. Hiç bir 
yemeği yadırg:ım m veya bırini d · 
ğerine tercih etmem. Benim bir tek 
derdim vur. Bu ko kocaman ka • 
famın altında onu ta ıyabil.c>cek l,a 
dar kuv\•ctli ve geJişkin bir viic:u· 
düm olmayışı. Ve kalkıp gı>zemc
rnekliğim ! Dol:ışamamaklığım. 
• .bh eğer öyle olsaydı. Bil ·eniz 
okumağa, yazı öğrenmeğe ne ka
dar büyük bir hevesim vnr. Fakat 
şimdiye kadar imkan bulamadım. 
Sekiz kardeşim vardı. Eğer onlar 
ölmemiş o?i'aydı. Elbet içlerinden 

« Vücudumda başım kadar ol 1aydı, ben bir dev olurdum » 

terdiklerini duydum. Merak bu ya. 
Ben de anlarına sokuldum. 

İçeride, ıbeş kuruş mukabilin
te teşhir edilen meta cidden bir in
An, bizim gibi, sizin gibi basba -
yağı bir insandı .. Ve ancak bunun 
bir farkı vardı: İstanbu)un mahut 
ve ~eşhur tipi Ha 'an Beye benze-! 
mesı. 

Nedense yüreğim sızladı. Böyle 
bir teşhiri biraz aykırı buldum. 

Muhakkak ki bayram günlerin 
de kurulan sirkler bulunur, halkı 
meraka düşüren birçok mahlOklar 
teşhir edilebilir. Fakat bunlar hil
katin gadrine ve kahrına uğramış 

.adam oğulları değil, ancak orango 
tan yavruları, şampaze, par.s, kap
lan ve aslan gibi, canavarlar, tüy
ler ürperten mah16klar olabilir ... 
Hem seyredilenin, hem de seyre
denlerin vicdanlarına azap ve ıs
tırap veren böyle teşhirlere bilme
yiz ki nasıl cevaz verilir ve bunu 
ağızdan ağıza yayanların teşv.ikile 

gidip göülmeğe katlanılır? .. Bir 
türlü aklım ermedi, bir türlü hav
salam almadı. 

* İsminin Basri olduğunu öğren
diğim bu hilkat mağduru hakkm
da daha geniş maHimat almayı dü
,onerek kendisiyle bir konuşma 

yapmayı kararlaştırdım. Biraz son 
ra bu hususta bir hayli malllmatım 
v.a.rdı. 

Birkaç gün evvel, Bay Basriyi 
misafireten bulunmakta olduğu ev 
de ziyaret ettirn. 

Pazarola Hasan Beyin, daha 
mübalağalı ve daha orijinal bir 
kopyesl olan Bay Basri, yalnız şe

biri benim bu arzumu tatmin ede
bilirdi. Şimdi sağ olarak bir tek 
anem var. Ondan da ancak Kur'an 
sürelerini öğı·enebildim. Ha.. Ba
Jcın •. Ben gayet dindarımdır da. N:ı 
mazımı mmıtazllman kılar ve oru
cumu da tutarım. Allah kabul e
derse bugün de oruçluyum. 

Bay Basri bir lahza sustu. Onun 
yatağı içinde yorganın üzerine çı

k~rdığı minicik bacakları ile ayak 
!arına ve .küçümencik vücud\ıne ha 
kıyordum. O, benim tetkikimi se -
zince tekrar anlatınağa başlad1. 

-Hayı·et ediyorsunuz değil 
mi? .. Eminim siz başkaları gibi eğ 
lenerek değil, acıyarak da bakıyor 
sunuz. Bunun için teşekküt· ede -
rim. Ne olurdu? .. Ben de sizin gibi 
olsaydım .. Çalışıp :ınama bakabil
seydim. Zavallı ihtiyar öyle müş -
kül bir vaziyette ki. Raııa değil, 
kendine bakacak bir halde hile de
ğil.. Allah razı olsun .. Evinde misa
firi bulunduğum bu zat 'beni kabul 
etti de her şeyime bakıyor ve beni 
hoş tutuyorlar. Fakat ne C.e olsa 
bu minnet ve şükranın altında ben 
çok üzüli.ıyorunı. İkide birde iizün 
tülerirn artıyor: . 

- Ne olur AUahım !. . füma bir 
az kuvvet ver, şo vücudümc bir nef 
vü nema VC'r •• bir de bir mektebe gi 
dip okuyup yazma öğreneyim ve 
bir muallim olarak çalışayım ben 
de ... 

* .Bu samimi ve içten dile.ı{in yQ. 

reğimde sızlattığı hi.::ıli köşeleri din 
liye dinliye ondan ayrılföm. Ve 
Bay Basriyi artık "Maşallah Hasan 
Bey,, e hiç benzetemiyordum. 

kil itibarile bir Hasan Bey kopye- ===========:====~ 
ıl fdi. Buna mukabil zeki, sıhhat ·=-· Göz Hekimi 
ve fıtri .kab1Uyetler fbakımından, 

delil benzeri olduğu Hasan Beye, Or 1 Şükrü Ertan 
hattA birçok genç erkekleer taş 

t~luNar.,...aai1ecad. No çıkaracak bir durumda idi. Dr. Oıman erafettin apart. 
Kendisi ile konuş urken zekasına, liıııiıiıiıiıiiiiiiıiiiiıiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiii 

7apbğı muhakemele söz söyleyişin Or Hafız Cemal 
deki zaarf et ve düzgünlUğe hay - ...... ı ... *

1 ran oluyordum. : Lokmanlıekim 

Bay Basri~in öyle bir ~azaIJQm il Dahiliye Mütehassısı 
editf, öyle içh ve acı acı şıkfi.yetle-

• Divanyola 104 ri vardı, ki dinlerken garip bir eza 

1
. 1 

Muayene saatleri pazar hariç ve azabın tesirile kıvranıyordumı 
her Ardıı 2.6 - 6 Salı, cumarte-

0, 90 ıantimetrelık çovresf bu- af 9.6 • 12 fukaraya ı 
Junan 80 kilo afırlıfındaki başını T. 22398 * 
yastığından kaldıramıyarak küçil- !--•••••••·-··--·-·•-•• 
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> y :. ":. ' ~ • : - • • • · 
Beyhude ıztırab Çekme~iniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

• 
l'ENISABAH 

1Y 
??? • • • 

.-ı--~-·~ .. -
BAY ANLAR iÇiN YÜNLÜLER 

Yüksek Fantazi ve 
PARIS ve LONDRA'nın 

En meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA

CAZALARINA münha~ırdır. 
Her yerden ucuz şartlar ve fi
yatlarla satılmaktadır. 

6 TEŞRiNiSANi 1938 

BİRTEkKAŞE .......................... 
ZAY! - Kuleli lisesi son sınıftan 

2 Nisan 1924 senesinde alınış oldu

ğum tasdiknameyi zayi ettim. Y C· ı 
nisini alacağımdan eskisinin hük -
mü yoktur. NEVROZIN 

Bu muannid baş ve diş ağrılarını 

süratle izaleye kafidir Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adale iztı
.rapları NEVROZIN'le tedavi edilir 

~ezle, Grip ve Bron~ite karşı en 
mües;ir ilaç NEVROZIN'dir. 

NEVROZİN'i tercih ediniz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nenozin yerine başka bir 
marka vel'irlerse şiddetle reddediniz .. 

ı . ,.., .. ..,_ . . "'".: .._"' ·: .. ::: - . 

MOHIM MOjDE: 
15 Sene teınina tlı 

Meşhur SİN GER Saatlerinin 

Satışında teshilata başlanıldı. 

Singer ~aat mağazası 
lıtanbul Eminönü 

Te: 21964 

Dr. iHSAN SAMI --1!! 
BAKTERIYOLO JI 

LABORA TUARI 
Umumi kıın tablilAtı, frengi nok· 

tai nazarından Vıısserman ve Ka 
teamülleri, kanküreyvatı sayilnıası 
Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilAti, Ultra mikroskopi, bu
sust aşılar istibzarı. Kanda Uie, 
şeker, klornr, kollesterin miktar· 
arınin tayini. Divanyolu No. 11 

Tel: 20981 

Muvaffak Bakırköy 

Dr. Besim Ruşen, 
Dahiliye Mütehassısı 

HergUn öyleden sonra hastala· 
rını kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

GRİPİN 
varken bu ıztıraba 

katlanılır mı? 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve ve üşütmekten mütevellit bütün ıs· 
tırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, lrnlb ve böbreklere dokunmadan 
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Adres: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu köşebaşı 43 Numara. " 

i Mühim Miijde, ı 
15 sene teminatlı 

Meşhur Singer Saatlerinin 
satışında tenzilata başlandı 

Singer Saat Magazası 
İstanbul Eminönü Tel 21964 

İhtiyarlıkta Yoksulluk çekmek 1o1cı şeydir. ---ıı:: 
Kazandığıııız paradan, ayda birkaç kuruş arttırmakla, ihti

yarlığınızı rahat geçirmek ihtimalini çoğaltırsınız. Tayyare pi
yango bileti mesut ya~ıımaııııı ve ihtiyarlığı rahat geçirmpnin 

en iyi teminatıdır. 

•f Bankası kar,ısında 15 No. da. 

MALOL CEMAL GİŞESi 
Ihtiyarlığını garanti etmek iştiyenlerin siparişlerini kabul ediyor. -

Bir Hali:kı Şöhret var ki bugüne kadar 

Adı tadını 

tadı adını tekzib etmedi 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON No. O 
ALI MUHiTTiN HACI BEKiR 

Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 
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Kış geliyor •.. 
Cinai Miktarı Muhammen B. 

Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

o/o Teminatı Ekıiltme 

L. K. Saati 

Emme basma 11 adet 200.- 2200.- 165.- 15.30 
tu lumba 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

1 - Yukarda yazılı 11 adet emme basma tulumba ile 455 metre hor
tum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alı

nacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste
rilmiştir. 

III - Eksiltme 18 • Xl - 988 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır, 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illin 
olunur. (8053) 

Cinai Ebadı * Miktarı Muhammen B. %7.5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 

Çıralı kcı·este 400X28X8 ,, 18.099 1113 43.- 778.25 58 37 
,, ,, 300-400X25-35XS ,. 22.500 ,, 41.- 922.50 69 19 

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

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11 - XI • 988 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta L&vazım v• mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme içintayin edilen gün ve saatte % 7 .5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Kamisyona gelmeleri 
~lan OIU"''" (8086) 

* I - İdaremizin Kuaağa9 Barut deposu tap&, saçma ve fişf k am-
~arlannda şartname ve projesi mucibince yaptırılacatı v; lS·X-938 

tarihinde ihale edileceği ilan edilen kerevet inşası pencere tecdit ve ta
dili ve tamir işlerinin teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değişti
rildiğinden heyeti umumiyesi birden yeniden açık eksiltmeye kon
muştur. 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) 
liradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve mübaynat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (15) kurnş bedel mukabilinde sözü ge
çen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve veeai
kini ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesino 

ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve satte %7.5 gil-

Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalı'< çıkarabilir 
Bunun için derhal bir 

venme paralariyle birlikte yııkarda adı geçen komisyona gelmeleri illin A L ı N ı z 
olunur. (8085) 

I - İdaremizin Paşabahçe :üıskirat fabrikasında şartname ve pı·o Nezle-Grip-Baş. Diş ve Romatizma 
jesi mucibince yapılacak bP.ton arme döşemeler ile sair müteferrik iş- icabında günde 3 kaş ! alınabilir 
!er kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15202 lira 40 kuruş ve mu Taklidlerinden sakınınız ve ısrarla S.Ef ALİN isteyiniz. 
vakkat teminatı 1140.18 liradır. 1 lik ve 12 lilı: anbalajı vardır. 

III - Eksiltme 21 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi gıinü sa- • 

at 15.45 de Kabataşta levazım venubayaat şubesindeki alım komis- ••••••••••••••••••--••••••••• 
yonunda yapılacaktır. 
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IV - Şartname, Keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 1 
İnhisarlar umum müdürlügü levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve 
İzmir Ba..,müdürlüklerinden alınabllil'. • 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin Diplomalı yük3ek mü
hendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafa 
haiz bir müteha~sısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir tahhüt kağıdı ile temin et
meleri ve bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inş:ıat yapmış ol
duklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden 3 gün evveliıH' 
kadar inhi"arlar Umtım müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayn-
ca bir fenııi ehli;·et ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları. 

VI - '.\Tühüdii teklif mektubunu, kanuni vesaik ile inşaat şube-
mizden al.nacak eksiltmeye iştirak ve<ikası ve % 7.5 güvenme r•ara-

EMEK 
Sandalya Fabrikası 
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sı makbuzu \"e.rn h:·ııka ,eminat me'<lubıınu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14.15 e k1dar yukarda adı ırc~e•ı 
alım konıi<yMıu lıo"' 'Ilığına verilmesi lazımdır. l''l ı ·I) j N"~' yat '"-dürü: M~cit ÇETİN Ba •. l<lıi;ı yer: 11·::. l '.a: Ebüzziyıı 


