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1938 Her yerde (3) Kuruş 
GIÜNDELIK SiYASi HALK QAZETESI 

lıtanbul Yeni Postahane Cad. No. 39 
Kıtlık yGnlü, ipekli, pamuklu bilumum 
kumaılarınızla tuhafiye ve cihaz takım
larınızı emnl etle tedarik edebilirsiniz. 

Bulgarlar Ne istiyor? YenlDörtlerKonferansıArefesinde 
B. · . . . •ı lngiliz Ve Fransız Nazırları 

ulgar Meclıs Reısı ırıoşa- Pariste Neler Görüşecekler? 
nof'un Nutkundaki Mana 
Çek H8disesi Bazı Müfritleri 

Gayrete mi Getirdi? 
Hükômet Mahafilinde Telaş 
Bulıariatanı tarihte daiına iki kuvvet idare etmittir. Bunlardan hl.. 

ri Bulıariıtanı genif letmek ve Makedonyayı da tamamile ilhak etmek 
niyetini süden mütecaviz ve mütearrız ırup, diieri İM komtulariyle 
antalmak ve çizilmit hudutları 41ahilinde yatamak . taraftarı olan 
gruptur. 

• 
Buıgar başvekilı ı<.~neıvllvof 
Y ogoslav başvekili?e Nişde 

buluştukları zaman 

Umumi Harpten evvel Bulga- grup epeyce zayıfladı. Ve anlaş -
ristana birinci grup hakimdi. l\IaJ- mak taraftarJariyle intikam almak 
kan harbini de ayni grup hazırla- larnftarlar! yekdiğerlerine muarız 
mıştı. Fakat neticesi Bulgaristanın olarak senelere& çarpıştılar. Sisa
tamamile aleyhinde oldu. Bulgar- ya.;;et adamları arasında bir fikir 
lar sadece Dobrica ve Makedonya- çarpışması halinde başlıyan bu an
nın ellerinde olan bir kısmını kay- Jaşamamazlık daha ileri giderek 
Qtetmekle kalmadılar, Bulgar bari tabancaların çekildiği, bombaların 

tası diğer turaflar<l:rn da küçül · patladığı da oldu. Ve bu yüzden 
dü. Bu politikanın bnşhca ııazımı o sayısız kurbanlar verildi. V~ bu i-
lan Bulgar krah Ferdinand mem- ki gruptan kah birinciler, kah i- Son Münib konferansında Çemberl•yn, Hlt!er, MussoU:at ve Oa;adye gô,uşürlerKe.n 
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Başvekil 

leketi terketmek mecburiyetinde kinciler hiikumete hakim oldular. 1 Londra, 6 (A.A.) - Sunday 
kaldı. Onun gitmesiyle mütearrız (Sonu 4 üncü sayfada) ç k 1 k d Dispatch gazetN5i yazıyor: • 

... :-. CTXCT??T ı!Jı r , - - -. - •• UF ;tTô!WZ - - f . ,-- - - e os ova ya a "Lor<! Halifaks il• Çembeiiay-

nk Ok 1 O '-' t ·ı • 1 nın Parisi ziyaretleri Çemberlayn 

lini, sonra da Hitlerle yapılacak o
lan mülakatlar nihayet dön hükfi 
met şefi arasında yarılaCJI k bir 
dörtler konferansı te~kiı ~diyor .. 
Bu konferans neticesinde lıir hwn 
paktı akt~diJmesi ümit ediJiynr ... 

C. Bayar 
u gre men erı ıı . proJ-sinin ilk merhalesini teşkil e-

l Siyasi Mesu erın diyor. Bu ziyaretin hedefi Münib-
~ D ti • • A ı t 1 ten sonra Fransa ile lngilte1'9 ta . Bu gazete biraz ilerde şöyle de 

vam etmektedir: er erını n a ıyor ar T esbiti isteniyor r~ından tB:kip edilec:k siyase~i tes 
bıt etmektır. Projenm tatbıkınde "İngiltere hükfimeti Almanya ----

Dan Akşam J renUe ''On Senedir Hocalık Yapıyorum. 
Prağ, 6 (A.A.) - Praıski Ve- varılacak ikinci merhaleyi Musıo- (Sonu 3 i~ncü •ayfada) 

Ankaraya Döndü Elime Ancak 
ger ga zetesiıe sat cenaha menau P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!"!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!'~!!!!!ıımı_ -!il!''!!-~ 
diğer bir çok gazetelere nazaran 

50 L • G • bugün Praga gelmiş olan Çekoslo
ır a eçlyOT '' vakyaıım Paris sefiri B. Osuski ~j 

Jıjv,·elki giiıı ~ehrimize gelen 
Ba.~\·ekil ('p}fıi B:ıynr, cliin ak:;;1ım 1 

ilk mektep muallimlerinin terfihi hakkında birkaç gündenberi riciye nezareti hizmetinde mesul 
~Sonu 3 üncü aayfada) 

19 . ıo da kalkan ckıınıcı;e l>ağl:ı
llaıı husıı-.i 'agı.m la Ankaraya av

det etmiı;;tir. İsta::ıyonda Başvekili 
Ri~·asetir :ı ınh ~ıı· başkatbi H nsan 

h.ıza. Serya\'E:r Celili, kolord ı ko
mutanı, vıı li, şehrimizde buluna ıı 

yaptığımız ne,riyat umduğumuzdan fazla bir alaka ile kar~ılandı. Bu
nu matbaamıza gelen ziyaı·etçilerden ve aldığımız mektuplardan an- :..:-=:..........:.:.....:..::._:=====:::========== 
lıyoruz. Göaterilen bu alaka ileri ~ürdüğümüz tezin gayet doğru ol· H'ıtler·ın Nutku 
duğunu iabat etmekt~dir. 

Dün kendiieı-ile görüştüğümüz 1 

muhtelif ilk m~ktep muallimleri 
bize derhal tedbir almak lüzumu-
nu gayet açık ve ~arih bir ~ekilde 

llıebu lar, pcıli · müdiır;1. t~ Ban - •bir daha tl.'krnı'lndılar. Bilha~sa 
' kası müdiiriı \·e birçok ze\·~t teşyi b~nl.ard~ıı biri muharririmize de-ı 

etrnislerdiı· mı"tir k 
~· ~ ı: 

"- Bakınız, tam on senelik 
bir ho(•ayım. Bugün yl\~ım 35 dir. 
Evliyim. Ve mektebe de,·am eden 
iiç çocuk babasıyım. Bundırn başka 
evde ihtiyar bir annem de var. Bu 
suretle me\'cudu altıyı bulan bir 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Vefa -G. sarayla 3-3 Berabere k~ldı ' 
eykoz - İstanbul Spor O. O Berabere. FenerbahÇe
··ıeymaniyeyi 5 - O, Hilal - ·Topkapıyı 4 - 3 Yendiler 

.Mulıteıemin ikinci ıolüne, hayran hay; aa bakan Galatuaray kalecisi Saçid 

(Spor yazılarımız 5 nci sayfamızdadır J 

Weimar, 6 {A.A.) - B. Hitler 
saat 15 de Thuringe milli sosyalist 
kongre~inin toplandığı büyük spor 
yerine gelmiştir. Thuringe valisi, 
Sauçhel, bölgenin selamını heye -
canlı ifadelerle B. Hitlere bildir . 
dikten sonra tezahüratı açmış ve 
c:aat 15.30 da B. Hitler söz almış-
tır. ~ .. ... ... .. _ .I' 

B. Hitler bugünkü Almanyamn 
(Sonu 3 üncü aayf ada} 

.......................................... 
HER ~ABAH 

lstanbul un derdi eri 
Ellerinde laatikten yaptıkları 

bir sapan, kut avlıyacatız diye 
kolllfU camı kıran, gelen geçenin 
batma bela keıilen mahalle hay• 
lazlarının bu kötü ve zalimane ha· 
.. rıhklarına mani olmak için em-1 

niyet memurlan emir almıflar. Ar
tık eline aapanı alan zavallı kut· 
cuklaran kanına giremiyecek, 
kolllfU camı kıramıyacak, öteki
nin berikinin gözünü çıkarıp ba•ı
nı yaramıyacak. 

Güzel İıtanbula kurunu vuıtai 
bir tehir çetniıi veren bu münaae
betaizliiin önü alınırken mahaUe 
aralarında bir aaat için kiraladığı 
biıikletle dolattP gelip geçenlere: 

- Ha timdi çarptı, ha timdi 
çarpacak! ... diye heyecanlı ve he
lecanlı dal.:ikalar :ratatan üçii beti 
bir •ıt-Ya dizilip bir düziye korna 
öttürmek auretile koca bir mahal
le aakinlerinm kafalarını kazana 
çeviren acemi bisiklet meraklmna 
da bu merakının umumi istirahat 
ve muateret hükümlerine aykırı 

olduğu anlatılsa hiç de fena olmı
yacak. Bizim bildiğimiz bisiklet 
bir nakil vaaıtuı olarak icat edil
mittir; konuyu komtuyu rahatsız I 
etmek için deiil. 

A.. c. 

"Y . enı Sabah' ın,, Kış Progran11 
••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c•~ 

Deniz Ortasında 
ÔLİiMÜ YENEN ADAMLAR 

Başlarından Harikulade heyecanlı va
kalar geçmiş denizcilerimiz, bu ser
güzeştlerini arkadaşımız Rıza Lebip 
Asal' a anlatblar 

Trabulus, Balkaa ve Biiyük harp esnasında Ye devrimizde 
cereyan eden bu vakalan kahramanlarının ağızlanndan din
lerken, ıiz de o vakalan bizzat yaşamış gibi aynı heyecam 
hissedeceksiniz. Bu fevkalade reportaj serisine de 

YARIN BAŞLIYORUZ . . 

Enver Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Artık Sırlar zQlebilir 
Ve Tarihin Bu Gizli 
Voktası Aydınlatılabilir 

.JAŞrAN BAŞA TARiH VE HEYECAN 
DOLU FEVKALADE BiR TEFRiKA 

Yakında Başlıyoruz 

Katil Aranıyor 
-· 

POLİS ROMANLARI ARASINDA 
BIRINCILİGf KAZANAN ESER 

Bugün Başladık 6 ncıda 

MÜTAREKE SENELERİNDE 
BİR SUB_4 YIN HATIRA Ti 
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ABDÜLHAMIDIN 

c CI HOC Si 
Milli Servetimiz 1 Karabük F abri

kalarının kadrosu 

Ne Pişireyim? 
PAZARTESi YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK 

Muhafaz~sı İçin ı Okuyucuları~ız 
-16-

Ebülhüda, lzzet Paşayı haldı o
larak kendine büyük bir rakip ve 
kuvvetli bir muarız sayclığı gibi İz
zet Paşa da onu, Padişah nezdinde 
nüfuz sahibi olmasına, Arabistan 
işlerınd çevirmk istd.iği dolaplara 
en~el addedioyrdu. Yüzüne gülmek
le, ya Hazreti Şeyh diy hitap ede -
rck hürrnt ve saygı göstrmekle be
raber gizli gizli aleyhinde bulunu -
yor, Şamdan, Beyruttan, Kudüsten, 
H:llepten ve o civardan sureti mah
~-usada Ebülhüda aleyhinde yap -
tırdıih şikıi.yetnameleri derhal Pa -
dişaha takdim ile böyle bir herife 
iltifat buyurulmasının şerefi padi
şahi ile mütenasip olmadığını söy - ı 
]emekten çekinmiyordu. 

Hele Şamdan :Medineye kadar 
bir demiryolu yapılmasını Padişa -
ha telkin ile bu çok mühim işin, 
halka yük olmıyacak surette bazı 
vergiler ve rüsum sayesinde temin 
mlimkün olacai;'llll söyliyerek ken
di riyaseti altında "Hicaz şimendi
feri komisyoru filisi., namile bir ko
misyon teşkili iradesini aldığı za -
man Padişah, Ebülhüdanın da bu 
komisyon azalığını münasip gör -
müştü. 1zzet Paşa buna' 

- Efendimiz! Ebülhüda, Ara -
bistan ayan ve eşrafı indinde eda -
niden maduttur. Ona bazı kimseler 
tarafından verilen paye, sırf tevec
cühü şahaneleri eseridir. Ondan 
umdukları menfaat için kavuk sal
lıyorlar. Onun hiç bir kıymet ve 
değeri yoktur. Arap e§raf ve agni
yası onun sözlerine ve tekliflerine 
kulak bile asmıyacaklarından ali 
komi5yOn azalığı gibi mühim bir 
işte ondan hiç bir yararlık umula
maz. Belki onun vücudü komisyo
nun kadrini alçaltır. 

Diyerek mani olmuştu. tki Arap 
mercii arasına tefrika koymak su
retile birleRmelerine mini olmak 
istiyen Padişah, bunu Ebülhüdaya ı 
haber Yermiş: 

- Ben seni Hicaz ş-irnendiferi 
komisyonı alisine aza yapacak i
dim, fakat 1Z?.et Pa.şa buna mani 
oldu. 

Mukad<lmesUe başlıyarak ikinci 
katibin sözlerini ona yetiştınnişti. 
Bunun üzerine Ebülhüda da !zzet 
Paşa aleyhin•le gerçek yalan her ne 
biliyorsa bir bir söylemiş ve Ab -
düllıamit bunları da izzet Paşaya 
nakletrnişt. 

Bu buretle Ebülhiida ve İzzet Pa
şa arasında, ge~ilmesi kabil olını -
yan derin bir düşmanlık uçurumu 
açılmıştı. Bunun neticesi olarak tz
ZPt Paşa tarafdarlan ile Ebülhüda 
trıelliiüpl..rı bi "birine karşı cephe 
aldılar. tzzet Paşa tarafı daha kuv
vetli idi. Çünkü İzzet Paşa, saray
da, Padişaha karşı az çok nüfuzu 
olanları kendi etrafına toplamı,,t. 

Ebülhüdanın, rakipleri olduklarını, 

birtürlü onu cekemediklerini yuka
rıda ';öylediğimiz Şeyr_ Zafer Efen
dinin oğlu Mll'•tafa Beyle, kıraati 

şerife vekili Esat Efendi ve men -
supları tz?.ct Paşaya iltihak etrniş
lerdL 

Bunların en mühimmi meşhur 
Fehim Paşa di. 

Fenim P şrı, Abdü1hamdin süt 
kardeşi ve esvnpçrna.şısı hmct & -
yin oğlu idi. Çtiefukken saray® bü
yütülmüş, Harhiye mektbi zıi.dcF,ıi.n 
sınıfıı.da clrı:tularak askr olmuş, 

Padişah, kendisini adeta eYliidı gi
bi sevdiğinden, daha pek genç old•ı
ğıı halele Mırliva riıtbesne yetiş -
mişti. 

F~hlrn Pa,,a, uçan çapkınlardan, 
r.ok atıl ~n ve c!a-'etk:ir idJ. 1ste -
di''.i gibi .:evk ve fasını U:min için 
aldıgı aylık ve ılıs:ınlar kafi gelrni
yC'ceğinden ve hazan da para ile 
ıu·zıt -ı nııva'fak olamıyacağm -
can ı;linc!e büyiik bir kuvvet bu -
lun1u::nııJ. malrsaıl -C z. ptıyeli&e sü 
liık et ı~, kendisiı:e cu.ruz mmta -
kası ol ral. ta Pe) oı;lu semtini seç
ırlı]ti. !cyoilu Mu•as..'l.mf!ık dai -
re&inin Cıı!mdikt Gala ta.saray P< !is 
merkezi) alt katında, ca<ldeye nll
zır 1 ir oda ı "ardı. Kendisi oraya 
arar.ıra gelir, maiyetindeki Yahudi 
dönn,csi koı:niııer Silreyya ile bir -
k:ıç polis memuru orada daiı:aa bu
lwıurlardı. 

Fehim Paşa, Süreyya delfiletile 
eehrin ve bilhassa Beyoğlunun ün-

lü çapkın ve serserilerinden bir ___ . , Dıyor k'ı •• 
haylisini hizmetine alınış ve bunlar 
vasıtasile ve yine Süreyyanın sevk Altın zinet takımlannın harıce -""""----·ı 
ve teşvikile bütün Beyoğlunu, se - çıkartılmaması cüşünülüyor On para derdi 
farethaneler ve ecnebi tebeası da Milli servetimizin harice ihra- Okuyucu larınızdan "~T. Tü-
dahil olarak korkutmuş ve haraca cıııı önlemek için hükümelimiz ye- mer,. ihıza:ıile almı~ olduğu-
kesmişti. Yaptığı fenalıkların ardı ni tedbirler almak mecburiyetinde muz bir mektupta şe hrin bü-
arası kesilmiyordu. Jurnallarile bir kalmıştır. Şimdiye kadar sikke ha- yük bir derdine temas edilerek 
hayli gençleri ve ihtiyarları 2ür - !inde bulunan altınlar harice çıka- bil~t paralarının on para, yirmi 
dürmü•, birçok evleri yıkmış idi. rılmamakta buna mukabil bilezik, para gibi kesirli olmasından ~i-
Hatta, ·küçük çocuklan Fehim Pa- yüzük vesair tezyinat şeklinde bu- kii.yet edilmekte ve bilhassa. 
şa geliyor diye korkutup susturu - Junan altınlann memleket haricine 1 tramvaylardan şöyle bah .~edil-
yorlarclı. çıkarılmasına müsaade edılmekte mektedir: 

Fehim Paşa aleyhinde vaki alın idi. Bu iş hükumetimizin bu hu • 1 "Her ne zamrın tranırnya 
şikay~tleri PadU,ahın kulağına e • susta takip ettiği siyasete aykırı· binmek mecburiyetinde kal-
riştirmeğe kimsenin cesareti yok· dü•mektedir. sam; derhal on para, yirmi pa-
tu. Bazı kere oğlunun bu ölçüsüz ·Filhakika Cumiıurıyet Merkez , ra tedariki gibi bir mesele kar-
taşkınlıklarından babası İsmet Bey Banka. ı ilk gününden itibaren rıl- şısında kalıyorum ve bu adeta 
hünkara sızlanıyor ve fakat Padi- tın stoku teskiline ve çoğaltılması- bir üzüntü oluyor içime. Çünkü 
şah, onun kendisine pek saclık ol • na hususi b.ir ehemmiyet vermek- tramvaya bindiji;imiz zamrın bo 
duğunu sandığı ve çok sevdiği için tedir. Banka memleket dahilinde zuk para olmaz da iki kıta a-
bu şikayetlere de kulak asmıyor • altın mübayya ettiği gibi harici a- rası için be~ kuruş verdik mi 

du. janlar \"asıtasile de dünyanın her muhakkak "o:ı para veriniz iki 
Fehim Paşayı sarayda en çok al- tarafından müsait fırsatlar zuhur kuruş vereyim.,. Yeya diğer 

kışh)anlardan biri, hatta birincisi ettiği takdirde altın almaktadır. ~ıntakalarda on kuru~ verince 
ikinci katip kurenadan Şarnlı İzzet Cumhuriyet Merkez Brınkasıııın "yirmi para veriniz de beş ku-
Paşa idi. Çünkü düşmanlanna mu- 1932 senesi altın stoku 18.483,000 ru~ Yel'eyim.,, talebile karşıla-
sallat etmek suretile ondan istifa- Türk lirası kıymetinde 13.141 ki- nıyoruz. Buıiu bulamn.nnca da 
de ediyordu. Hatta Müşir Deli Fu- ıo safi altın iken 1937 senesı sonun bizim onluklar, yirmilikler bal 
at Paş:ının Şama, katibi Avnüllahül da bu altın stoku 36.722.000 lira gibi kaynayor. Buna bir kestir-
Kizırni Beyin (küçük biraderim) kıvmetinde 26,108 kiloya yüksel • me \'C derli toplu bir ücret kes-
Sinoba, Ferik Nazım Paşanın (meş- • 

1 
d d 

mislir. Halkın elinde bu un ur u- tirerek herke~i hem fazla pa-
rutiyetin ilanından sonra Kamil ğıı 'altın mevcudu da bundan fazla ra vermekten, hem bozuk para 
Paşa kabinesinde Harbiye Nazın 

bir yekuna baliğ olmaktadır. tedarikinden kurtarmak müm-ik en l tti hatçılar ta rafın dan yapı - ,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,..,...,..,...,..,...,...,..,,...,..,,...,..,,...,..,""""""-~ 
lan Babıfili baskınında bir kurşun 
ile şehit edilmiştir) Anadoluda 
- şimdi ismini hatırlamaclığırn -

biri de ve sair me,nsuplarının öteye k D ı k } 
beriye sürülmelerini intaç eden Yüksa İ O U U 
Şehzadebaşı vak'asını Fehim, tzzet 

kün değilmi? ... Zannederım bu 
suretle alınan fuzuli paralar da 
biletçilerin değil de bu idare
lerin veya müşterinin, halkın 
kesc,ine bir kazanç olur ... 

Yeni Sabah: Bu okuyucu
muzun hakkı var. Filhakika ta
ıife komisyonunun böyl~ bir 
ciheti dikkate alması cidden te-

Paşanın sevkile yapmıştı .. Çünkıi, Bugün tedrisata başlıyor 1 
Fuat Paşa, İzzet Paşayı hıç sev - Bu sene ortaokullara yabancı 
miyar, yüzüne karşı tahkirden b.ile dil öğretm~ni yetiştirmek üzere 
cekinmiyordu. Sonradan Fehım menniye şayandır. 

İftariye 
Et suyu pirinç çorbası 
Sospikan tlı söğüş 

Mütahassıs yetiştirilmek üzere Ispanak kavurması 
25 genş alınacak Kavun 

Önümüzdeki sene faal'.yete ge- Sos Pikante 

çccek olan Karabük demır .ve çe- Ga ·et ince kıyılmış sarmıs:ık· 
Jik fabrikalarımızın bu fa:ılıyet za . Y k k - "ktarı bir 

- S" tan bır yeme aşıgı mı nrnnı yakla~mış oldugundan umer k Biraz sirke 
. k - ·zde tencereye, oyu'luz. · ' 

Bank yeni sanayı mer ezımı b" b"b ·ı · ve edip mutedil a· 
k 1 d . • k d 0 . te•ki ıraz ı er ı a çalı,aca o an aımı a r ~ u ., . . . M"teakiben varı 

le karar vermıştır. oru en uzu , I 1 alçası döküp · . . G" .. 1 1 ... mi' te•te çevırınız. u , 
- rine Karabük demir ve çelik et suyu, yarı spanyo s - .. 
uzc . • İ . . karıştırınız ve sofraya verecegınız 
fabrikalarında ilk te~kılatla ngılız 1 · . . kıyılmıs sirkeli hı-
mütehassısları nezdinde derhal va zaman ınçe ı.n1 :e d" .:· 

. . b t yar turşusu ı ave e ınız. 
zifeyc başlıyarak ıhtısas kes e - •••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••' 
mck ve fabrikanın ilk kadrosun - u·· • • d 
dan evvel daimi kadroya geçmek nıversıte e 
üzere 25 genç alınmasına 
verilmigtir. 

karar 

Ye~i fabrikaların ilk elemanla 
rını teşkil edecek olan bu gençler 
Robert Kollej, Hayskul veya bu 
derecedeki mekteplerde yeU.miş 
İngilizceyi fevkaHl.de bilir, genç -
!erden olacaktır. Bunun için seçi
lenler lisan hu,u•unda sıkıııtı çek
meden derhal ayrılacakları şube
ler üzerinde umumi surette ihtisas 
stajına bnşlıyacaklardır. 

Hatay Hey' eti 
---+----

Bugün İstanbuldan 
hareket ediyor 

Şehrimizde bulunan Hatay he
yeti dün hususi zi.varetlerde blı -
Junarak şehrin bazı yerlerini gez -
mislerdir. Heyet bıı eabahki eks -
pr~sle memleketlerine avdet ede -
ccklerdir. 

Her yıl mezunların ve 

girenlerin adedi artıyor 
Üniversiteye yazılan talebeler 

gittikçe çoğalmaktadırlar. 934 ~ ı • 
lında 2930, 935 de 32!l7, 936 da 
3360, 937 de 3857 talebe bulunm:ı 
sına rağmen 938 yılıııcla 4788 tal~ 
be bulunmaktrıdır. 

Diğer taraftan 934 de 21!l, 935 
de 504 936 da 443, 937 de 458 ve 
93B yılında 570 talebe üniversite· 
den mezun olmuşlardır. 

q34 ile 938 arasında beçen beŞ 
yıl i~inde üniversiteye yeniden 10 
enstitü ililve edilmiş ve bu suretle 
savılan 32 ye baliğ olmuştur. Yi· 
11~ a\•ni müddet zarfında y~nideıı 
305 hitap 3185 Travay yapılmıstır. 
138 tercüme yapılmıştır. 934 de 
yab::ncı dil mektebine '1272 tale· 
be devam ederken 938 de bu mik· 
tar 6936 ya çıkmıştır. Üııi\'ersite· 

ye bağlı ha>tahanelerdeki yatak 
adedi bu beş yıl içinde 697 den 
1135 e çıkarılmıştır. 

· Üniversitede açılacak olan yuksck •\. 
Paşa, bir Alman vapurunun tevki- 1 h ık ·----------- Bı·r kadın denı'ze du.'ştü dil okulundan ve yapı an azır ı j 
fi meselesinden dolayı bütün ecne- lann bı"ttig"ı'ndcn b·,ıhsetmi•tik. ,~_ vvvvvvvv~ d D · 
bi sefaretlerinin şiddetli tazyiki ve Fakülte varın kendisine tahsis 1 ı ı d 

Kliniklerde tedavi edilen 182:19 

ki~idir. 

• Kumkapı Nişancasın a erın -
o zaman sadrazam bulunan Arna - ' b 1 ı Kısa Haberler kuyu •okağında 3numara ı ev e 0 -

edilen binada tedrisata aş ıya- turan Arif kızı 30 yaı;ında Selime vut Ferit Paşanın ısrarı üzerine -

caktır. * S y "d t M .. d .. 1.. Kadıköy iskelesinde Köprüve ha-Bursaya gönderilmiş ve ilfuıı meR- Yeniden te~.kil ve a~_ı)ması ka- amaun arı a u uru - k 1 'I d . 
· d h lk tı f d g·ü - İstanbul malivesi s.eflerinden reket edece o an " o .a .vapuru-nıtıyette ora a a ara ın an rarlas.tırılan fakültelerden, Türk , k b 

edil k ··ıd·· ··1 .. Suat Kotad Samsun vilayeti vari- ·na binerken muvazenesını ay e-parça parça ere 
0 

uru muş · Arkeoloı'isi de ayni binada açıla - d d h 1 t
.. dat r ·liirlü<rüne ta,·in olunmuş • derek denize düşmüş ise e er a ur. caktır. ., ' hh" · d t t lşte bu Fehim Paşa da, izzet Pa- tur. kurtarılmış ve sı ı ım a o omo-
oanın hatırı iön Ebülhüda alevh - bili ile Nümune hastahanesine kal ~ - ' * Kızların askerlik derai ıaati darı idi. Onlar hakkında türlü tür- dırılmışlır. İKTiSAT İŞLERİ. 
lü ~eyler uydurarak sık sık jurnal 
veriyor, fakat Padişah bunlara da 
ehemmiyet vermiyordu. Çünkü bü
tün bu jurnalların arkasında Şamlı 
İzzet Paşanın parmağını seziyordu. 

Bu hal, yani Ebülhüda ve lzzet 
Paşa mücadelesi, Ebülhüdanın sık 

sık hastalanması meşrutiyetin ila
nına değin sürüp gitti. 

••• 

. .. . . . . - ~ . 

Pamuk ve yağ anonim 

şirketi kurıluyor 
Türkiye İş Bank.-ısı ve Türk te 

cim şirketi tarafından merkezi 
Mersinde olmak üzere 400.000 li

ra sermayeli İçel pamuk ve yağa
nonim şirketi kurulmuştur. 

azaltıldı - Mekteplerde kız ta-
El arabasib kayarken tramvay !ebeye iki •aat yerine bir saat as-

kerlik der•i gösterilmesi hakkın - direğine çuptı 
daki emir Maarif müdürlüklerine Ni~rıntaş Yenimahalle Jandar-
bildirilmiştir. 

* EtrÜ•k vapurunun aürati 
diittü - Etrüsk vapurunun sürati 
ı3 milden 8 mile düştüğünden !s
tinyede kızağa alınmıştır. 

mamektebi sokağı 41 numaralı ev 
de Kemal oğlu 16 yaşında Rıza ve 
7 yaşındaki Rifat elal'abasile kay
maktalarken elektrik dil'eğine çar 
parrık Rıza yüzünden yaralanmış 
ve Şişli çocuk hastahanesine kal -* Hariçten buğday isteniyor - dırılmıştır 

Dış piyasalar memleketimizden Bir kamyon hendeğe yu ·arl:ındı 

"Ülev,, vapuru da geldi 

Bir av eHel linıanımı;:a gelnıil 
olan St;rnt vapurunun eşi olan 
"Ülev., de dün öğleden evvel li · 
manımızrı gelmiş ve köprünün Ka· 
dıköy iskele'i açıklarına demirle · 
miştir. 

"Ülev,. ve eşi Suvat gibi Ad3· 
!ara sefer yapmak için Almanyaya 
rnmnrlanı:ıı~ olan yeni gemilerimiz 
den biridir. Ülevin baca8ında Aka· 
yın eski forsu olan kırmızı zemin 
üurine beyaz (A) harfi vardır. 

Yeni gemi havuzlandıktan ve bo· 
yandıktan sonra seri Referlere tah·, 
sis edilecektir. 

Fatih Halkevi 

Manastır, Selinik, Kosova vila
yetlerinden, üçüncü ordudan gelen 
şidd~tli ve teh<litk:ir telgraflar üze
rine Abdülhamit 132-1 (1908) se -
nesi temmuzunun on birinci günü 
mecburen meımıtiyeti ilfın etti. 

Şirketin e as mukavelesi Ba -
kanlar Heyetince tasdik edilmiş -
lir. Şirket yağ ve müştakkatına a
it imaliit ucuzluk ve sanayi işlerile 
uğraşacaktır. 
,....,...,~~,.,~ 

çok miktarda buğday satın almak Evvelki gece saat 24.30 da Te-, 

için müracaat etmektedirler. kirdağına gitmekte olan Şoför Ilü- Genç Temsil kolu dün ilk teııı• 
*. Haydarpafa lisesinin tami- seyinin idare,indeki büyük kam - sille kışlık programa başladı 

O gün sabahleyin intişar eden 
gazeteler, iki satırlık bir tebliği 
resmi ile: :\feclisi Meb'u~nnın t ek -

San'at mektep'eri kongresi 

yapıhmadı 
ri - Haydarpaşa ilsesinin denize yonu içinde 4 ton kömür ve bazı Fek kısa bir zamanda halker· 

türcari eşya olduğu h:ı.lde Yeniçe- lerı· ara.•ında ınu··hı·m bı·ı· _ver a],.n nazır olan cephesinin imar edilme-
1 

" 

rar in'ikııdının ve intihabatın ya -
pılmasının vilayetlere bıi.ıradei se -
niye tebliğ edilmiş olduğunu yaz1ı
lar. 

Türkiye sanat mektepleri me
zunları kongrelerine bugün Emin
önü halkevi salonlarında saat 2.3() 
da başlanacaktı. Fakat dün aza 
ekseriyeti temin edilemediğinden 
k<>~ ~ tehir olunmuştur. 

si ve bu kısım araziye ağaçlar di

kilerek yeşillendirilmesi diişiilül -
mekteydi. Bu ise ait masrafların 

belediye tarafından temin oluna -
cai{ı bildirilmiştir. 

Bu kı~a tebliği resmi herkesi şa-1 ""''!!"''!"''!"''!"''!"''!"''""!'!"'!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!'!!"'-_""!_• _!!... __ -'!'-~-~~!!""'!"'"'!"--• _!!...!!...'!!"''!'!"'. ""'-

şıı ttı. Kimse ona bir mana veremi- BEKTAŞ/ FIKRALARI Rakı Şişeleri: 
................ ~........................... . ............... . yor, hatta inanamıyordu. O gün, 

derin bir durgunluk içindA geçti, 
ertezi cumarte!;i (Sonu var). 

Maden Sulan 
Bunlardan bütii"l halk 

itlfade edebilecek 
:Memleketim;z birçok maden su 

!arım havidir. Fakat maatteessüf 
bunlan:ı modern tesisattan mah -
nım oluştu bunlardan istifadeyi an 
cak çok y:ılon bulunan köyde ve 
kasabalara m Unhasır bırakıyordu. 

Halb~ki tahliller neticesinde 
çok mükemmel olduğu anlaşılan 
bu sulardan bütan Tiirkiye halkı
nın istifade etmesi lazımdır. 

İşte bunu nazarı itibara alan 
hükOmetimiz bu sulan tesbit ve 
hakikt bir kıymet ifade edenler de 
asrt tertibat yapmayı d~anmek
tedir. 

Bn tesisat yapıldıktan sonra bıı 
sulardan bütün Türkiye halkının 
geniş bir şekilde istifade edeceği 
tahmin olunuyor. 

Teraı•iden sonra mahalle kahve.ri dnlmuştu. Beyaz patiska gecelik
li ihtiyarlar çuha makfırlatlı mütekait/er, bıyıklarını sünneti seniyye 
tarifatınca kestirnıiş rııollıılııı·, bir taraftaıı kahvelerini höpürdetiyor
lar, narqile!erini tokıırdrıtıyorlar, biı· taraftan da imanı efendinin vaaz 
~eşııili söz!eri'fli dinliyorlardı. 

imam oı·ııçtaıı, =mazdan bahsediyor, dünya zevkine ka.pılıp ahreti 
unutanların ııhrcvi lezzet!eı·deıı rııahrunı kalacaklarını, cehennemde . 
gayya kııyusunda çatır çatır yana.caklarnıı aöyliiyordu. 

Bektaşi babalarından Hüsnü de, o akşam kahveye gelrııişti. Çakır 
keyfti. A~m deminin verdiği neşeyi, okkalıca bir kahve ile tamamla
mak için bir köşeye Binmiş, pos bıiJ1klarma bulaşan kahveyi dudaklarile 
temizl.iy•rek hocayı dinliyordu ... 

Bir aralık, imam baba erenleri gilrdü. Ona bir taş atmak, biraz iğ. 
nelerııek için, hemen liifı değiştirdi, dik dik yüzüne bakarak, içkinin a
leı/hiıuU bulunmaya başladı: 

- Bilhassa mülıarek ramazan günlerinde içki içenler, cehennemin 
yedi1ıci zemiıı katına atılacaklar, o boşalttıkları binlikleri, şişeleri aırt
larında taşıyacaklardır .... 

Baba erenler, k<işeıtinıtım doğruldu. Tacını düzelte1'ek ciddi bir ta-
tıırla sordu: 

- Binlikler, şişeler boş mu olacak, dolu mu? ... 
imam, şişelerin ağırlığiyle baba erenleri korkutmak için ha1ıkırdı: 
- Boş mu zannettin? ... Yağma yok .. Ağızlarına kadaı· dolu olacak, 

dolu. .... 

Hüsnü babanın gözlerinde sevinçli bir şimşek çaktı, keyfli bir ıes!sl 
uvap verdi: 

- nem.ek orada da ııasadık hocam.. TIRY AK/ 

riler cadde&inden geçerken yo un Fatih h:tlke\'İ temsil kolu yeni ~r· 
tamiri için a~ılan hendeğe düş - ne tiyatro sezonuna buyı.ik biı- m:ı
müş iBe de kamyonun ç. amurluğu vaffakiyetle başlamıştır. Bn t(!tlı• 
liafifçe zcdelenm 'k suretile kaza s;Jlcr için Akoarayda Yu<ufpa"

1
da 

bertaraf edilmiştir. isticar olunan reni tiyatro biıı9"1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HAVA GAZI 
Yeni tarife tesbit edildi 
Havagazinı tetkik eden komis

yon tetkikatını ikmal ederek bir 
toplantı yapmıştır. Komisyonun 
yaptığı müzakereler neticesinde 
ye.ni 8 aylık fiyatlar tesbit edil -
mlştir. İkinciteşrinin birinden iti -
haren tatbik edilecek olan yeni ta 

dün ve evvelki gün mümtaz bir el'.> 
vetli kitlesile dolmuş ve geııçıeı 

Çam sa kızı ismindeki 1. Galip Ar· 
canın erini ıbüyük bir muvaffak~ 
yetle temsil etmişlerdir. Bundıı11 
sonra her hafta cumartesi ak,aınl 
ve pşzıir günü gündüz olmak üze· 
re muntazaman kış temsıllerin• 

devam edilecektir. Bu muvaffaki• 
yetinden ve başansından dolayı ef 

bıışkanı avukat Sırrı Enver Batu
ru tebrik ederiz. 

rife şndur: ~ilil:iiii:z:iiiiiiiiii:iiiıiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiii ... 
Beyo -Ju kısmında 6 kuruş 1 pa 

radan 6 36 paraya, İstanbul tara -
fmda 6 96 paradan 5 kuruş 28 pa 
raya Kadıköy cihetinde 6 kuru~ t 
paradan 6 kuruş 97 paraya indiril
mek suretiyle tesbit olunmuştur. 

Ortaköy nh•ım in'8.ab ilerliyor 
Ortaköy camiinden itibaren va 

pur iskelesine kadar olan sahaya 
yeni nlrtım yapılmasına devam o
lunmaktadır. 

Burada bulunan •bir ıırsanın ls
timJaki için belediye ile sahibi a
rMında ihtilaf çık'nıştır. Belediye 
ihtilfı mahkeme vasıtasiyle halle. 
decek ve yeni rıhtım süratle ikmal 
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~ Hitlerin Nutku 
Dörtler Toplantısı Arefesinde 

(Bqtarah 1 inci .. yfada)' 
yorulmıyan bir mesaJainin mttırl
fatı olduğunu 'kaydettikten ıonra 

F zansız ve lngiliz Nazır
ları neler Görüşecekler 

ezcüm~:z~:!~~~ı~~zeteler "Al - Karago-z oyun 1ar1 
manlar biltün binaları müzakere 

yolile d& elde ed~ilirlerdi.,, eli - • h 
1 
A kA d v • ı d • 

yorlar. Çok iyi biliyoruz ki bizden gayrı a a 1 egı 1 r 
evvel Alman fmparatorlufu bun -
dan başka bir şey yapmamıştır. 

(Bat tarafı l inci aayfada) ı 
ile Avrupanın cenubu şarkisinde
ki iktısadi menfaatler meselesini 
de görü.şmek tasavvurundadır. 

Göringin yakında Londrayı zi
Ynreti hakkında dolaşan şayiala -
rın arkasındaki hakikat budur. Mü 
nih itilafındanberi Balkan ticare
tinin imtiyazını bilfiil almış olan 
Almanyanııı kendi menfaatine ola 
rak orta Avrupada bir nevi otta\·a 
sistemi kurmak istediğine şüphe 
Yoktur. 

Gayda Ne diyor? 
Roma, 6 (A.A.) - İngiliz na

zırlarının yakmda P.arfai ziyaret 
edeceklerine dair Giornale d'İtalia 
Yazmış olduğu bir makalede Yir -
ginio Gayda : 

"Münib ve Viyana itila!Iarile 
Avrupada yapılmış olan değişik -
likler üzerine Fransızlarla İngi

lizlerin vaziyetlerini tenvir ve ye
ni istikametler intihap etmek için 
illlüşaverelerde hıılunmaları zaru
ri idi,, demektedir. 

Fransız Gazeteleri Ne 
Diyor? 

Paris, 6 (A.A.) - İngiilz n"
~ırlannın Parisi ziyaretleri hak -
da Figaro gazetesinde Dormesson 
•öyle yazıyor: ..: ~ 
' "Eylül ayındaki """';~\ıthiş sar -
•ıntıdan sonra iki hükOmetin va -
tiyeti gözden geçirmeleri ve Av -
tııpada istikbalde ittihaz edec&kle 
Zi tarzı hareket hakkında mlldave
kı efkarda bulunmaları mUkem -
lbel ~ir 4eydir. ,, 

Jurnal gazetesinde Saint-Brice 
razıyor: 

"Fransa, İngilter& ile, .kendile 
rinin Yakayi karşısında hazırlıksız 
bırakmıy.acak olan yeni bir siyaset 
takip etmek arzusundadır. Japon 
emperyalizminin açtığı ve ortaya 
koyduğu ihtimalJer karşısında böy 
le bir anlaşma şimdiye kadar bu 
derece bUyilk bir zaruret halini al
mamıştır. Bu yeni Asya ehlisalip 
seferleriyle, Hindi Çini il eilindis
tan da istihdaf edilmemekte mi -
dir? .,, 

fngiltereyi Tehdit Eden 
Büyük Tehlike 

Londra, 6 (A.A.) - Pirovv'un 
seyahatinin sebebiyet verdiği şayi
alardan bahsedt>n unday Times ga 
zetesi şöyle yazıyor: 

"Pirovv Londray.a geldiğinden 
beri İmparatorluğun müdafaasına 
ve Almaııyanın müstemlektı talep 
lerine ait meseleler vahim bir saf
haya girmiştir. Resmi tekziplere 
rağmen 27 eylulde cenubi Afrika 
hükumetlerinin İngiltere hükfime _ 

tine bitar.aflık hnkkınrlnn icıtifade 
etmek istediğini bildirdiği bir ha -
kikattir. · • ' ~ ' · · 

Şimdi Londrada cereyan eden 
müzakereler esnasında istikbalde 
bir lhtflif çıktığı takfürde böyle 

bir bitaraflığtn nasıl milmkiln ola
cağı keyfiyeti görilşilldüğüne şüp
he yoktur. 

Diğer cihetten Kanada hük6-
nıeti de İngiltere hükQmetine bir 
ihtilaf çıktığı takdirde siyaseti ge-

niş mikyasta Amerikanın siyaseti
ne uydurması lizımgeldiğini bil -
dirmiştfr. ,. 

Ben de müzakereye amadeyim. Fa- Ô Q LJ kk d 
kat Alman hakkı müzaker• edile - Bu z Türk . 'YUnU cıa ın a 
mez. V l C 

Otoriter devletlerd• harbe tef- y QZllan y abanCl 1. QZl ara evap 
vike cevaz yoktur. Fakat demokra 
side buna imkln vardır. 

B. Bitler B. Çurçilin Alman mu 
hacirlerinde nistifade suretile şim 
diki rejimin iddiası mümkün oldu 
ğu hakkındaki beyanatına temas e 
derek şunları ilave etmiştir : 

.. -B. Çurçil bu vatan hainle
riyle daha az temas etmiş olsay
dı, bu iddianın nası) bir delilik ol
duğunu anlardı.,, 

Führer bundan sonra Alman -
İtalyan dostluğunu methederek de 
miştir ki: 

.'- İtalya ile Berlin ne kadar 
sıkı olursa, bizde niza aramak ar
zusu o kadar ortadan kalkacaktır. 

B. Hitler nutkunda son buhran 
esasından ve Almnn milletinin ta -
kip etmiş olduğu hattı hart!ketten 
büyük bir övünçle ibahsederek nut 
kunu şu sözlerlf! bitirmiştir: 

"- Daima kunetli ve itimatlı 
olalım. O zaman bugün de ve ebe
diyen de mukaddes olan Almanya. 
nın başına hiç bir şey gelmiyecek
tir. 

Nu tku n Tefairi 
Berlin, 6 (A.A.) - Hav~g ajan 

sının muhabiri bildiriyor: 

... , ..... f41---
"EYinde azar İfİtmek, dlfU'da 

tanıdıklarından bazan dayak J&

mek Karasözün naaibidir.,, 
Dünkü sohbetimizde Bursadıln 

"R. K.,, rilmuziyle mektup gönde
ren okuyucumuzu dinledik. Al
makta olduğum birçok mektuplar 
beni karagöz perdesi hakkında ye
niden konuşrnıya davet ettiğini de 
söylemiştim. Meğer bu milli oyu
nun bizde ne kadar çok meraklısı 
varmış. Böyle olduğu halde tu 
ramazan hiç bir yerde hayal oy
natıldığını işitmedim. Demek olu. 
yor ki Hayal oyununun yavaş ya
vaş tarihe karışmasının sebebi rağ
bet.sizlikten ziyade sözli, sohbeti 
dinlenir hayalilerin teşebbüssüz· 

lüğünde ve hareketsizliğinde ara
malıyız. 

Arkada.şım Selim Nüzhet "Türk 
temaşası,, ünvanı altında yazmış 

olduğu kıymetli eserinde bakımz 
bu mesele hakkında ne ciıyor: 

tilk .karagöz perdelerine rastlanı
yordu. Halbuki yukarıda söyle
miş -0lduğum gibi bu sen& ramazan 
da hiç bir yerde hayal perdesinin 
kurulduğunu işitmedim. Demek 
ki seneler geçtikçe bu nefis ve za
rif Türk oyunu bit·az daha unutu
luyor. Halbuki hayal perdesiııin 
ne zarif nkteleri, karagözün ne gü 
zel ve dü~ündürücü cevapları var
dı. Karagöz kaba, saba görünür 
.ama hacivadın riyakar ve c.ı'li söz
lerine bulduğu cevaplar vok yerin 
dedir. 

Bakın Selim Nüzhet karagö
zün şahsiyetini nasıl tahlil ediyor: 

Sovyet Bayramı 

B. Hitlerin nutku dış politika
da yeni bir şey kaydetmemiştir. 

Bununla beraber harbi tahrik e -
denler evvelemirde silahlarını bı

rakmak şartile Almanyanın da si
lahlarını bırakmağa amade oldu -
ğu hakkındaki kısım kayde layık 
tır. Buna mukabil Berlindeki ya -
baııcı mahfeller nutkun bazı kısım 
]arının çok şiddetli olduğunu ve 
bu bakımdan Sarbrük nutkuna ben 
zediğini kaydediyorlar. 

.Bilhnssa İngiliz politika adam
larına doğrudan doğruya yapılan 

hücum ayrıca tebarüz ettirHmekte 
ve yine konıitern aleyhindeki pak
tın yıldönümil giinünde Alman - Ja 
pon dostluğundan lıir. bah~edilme 

"Halk tiyatrosu olan karagözü can 
Jandırmalıdır diyen Ziya Gök Alp 
merhum bu milli oyundan istifade 
temenni ediyordu. İnşallah bun
dan böyle bu kıymettar nasihatler 
le amil olanlarımız yetişir. Fransıı 
seyyah ve muharrirleri de Karaf!ö
zü unutmamışlardır. İlk defa 
(Thevenot) seyahatname.:ıinde ka
ragöz.den bahseder. Bundan baş
ka belli başlı muharrirlerdcr. (Ge
rard de Nerval) "Şarkta s~yahat,, 
unvanlı eserinde seyrettiği bir .>
yunu uzun uzadıya nakleder. 
(Theophil Gautier) de 1stanbula 
dair bir eserinde, görmüş olduğu 

karagôzden bnhseder. (Thalasso) 
temaşaya ait bir mecmuanın Türk 
tiyatrosuna hasrettiği bir nü~hai 

fe\•kaladede biraz da karasrözden 
bahsi unutmamıştır. (Lauis Rou~
sel) Yunanistanda karagöz unvan
lı bir doktora tezi yazmıştır. 

"Evliya Çelebinin söylediği gibi ka 
ragözün .kıyafeti, yaşayış tarzı, 

menfaat prestliği ·bize onun çerke 
sel'bcstliği ile şehrin kayıtlı haya
tını ruhunda yerle.ştirenlerden biri 
olduğu hi.::.sini verebilir. Fakat dik 
kat edilecek olursa görlilür ki ka
ragöz kafası, suratı, hareketleri, 
düşilnü.~U ve Jöyleyişi itibariyle 
tamanıiyle Türktür. Hem de baş
ka harslardan büsbüUln uzak kal
nuş halis muhlis bir Türktür. O 
Türkün bütün nakisa ve faziletle
rini yüklenmiş bir örnektir. Evve. 
la her Tilrk gibi saf ve sade dil
dir. Dost bildiği herkese evinin 
kapısı gibi ruhunun her köşesini 

açar. Bütün düşünceleri, bütün 
dertleri elenidir. Hep kendine 
muhasım, hiç olmazsa kendisine 
muhalif birçok anasırJa muhattır. 
Sabahtan akşama kadar karşısına 
çıkanlara meram anlatmakla meş 
gul ve yorg.und:ır. 

Evinde karısıııdan azar i~it
nıek, dışar1da i::;e tanıdıkların
dan bazan dayak yemek nasibidir. 
Her oyunda bin türlü entrika dö
ner. O zengin olur, öteki bahti
yar. Karagöz i~e daima açıkta 

kalır. Bir <leli gelir, bir cemiyeti 
dağıtır, herkes kaçar. Yalnız ka
ragöz onun eline <lü\er ve bütün 
kaçanlnnıı he~ahını öder. Ziı-a o, 
her tlirk gibi civanmert. desisesiz
dir \'C ruhunda TürkJiiğii için bit
mez, tiikenmez bir gurur ,·ardır. 

:Ve Türkiye 
Ankara, 6 (Hususi) - Yarın 

lıtişar edecek olan Ulus gazetesi •·n ostlarımızın bayram1,, başlığı 

•Itında F. R. Atay imzasile neşre
deceği makalede ezcümle şoyJe de 
lllektedir: 

"Sovyet - Tiirk dostluğu Ata -
tUrkle l.1cnin tarafından kurulmuş 
tur. Ve ihtilallerimiz de yaşıttır. 
İki reis 17 nci a~rın sonlarından 

mesi kayde layık görülmektedir 

da bütün cihanın menfi kehanetle
ri arasında inkar edilerek, ve if -
!asları beklenerek başlamış ve 
ralııızlıklarını biribirleriııin dost. -}- . t b. -~ 1> 
luklariyle teselli etmişlerdir R~ - ıergtin\r rba· nwayl~ ıı~tmege mec du
.. . . · rum. e u ge ıp gı me ~rasın a 
Jımlerımıze ve davalarımızın mu - b Ik" h · k b ·t f k t d ~ 
vaffakiyetinde karşılıklı derin bir .e :: .. za ı:en ~c ası a .a ~-
hu··rmet h·s · 'Jk d b . .. şüııulurse ıçlerınde çok derın psı-ı s1 ı zaman an erı mu .. . . A 

Jıa ebetle · · · t k"I koloJık btl'er mahıyet taşıyan hu-rımız111 esasını eş ı e -
der. İki üç yaş farkile, en nazik diseler zuhur ediyor. Ben bu tranı-

Eski Fran ·ız sefirlerinden biri 
olan Marki dö NuYantel -;efaret-
11amesinde bir başkasını tekit ede
rek "$arkta temaşanın yegane te
mewücü son derece gayri ahlil.ki 
olan karngözdilr,. tarzında bir cUm 
le göriiriiz. 

Karagöze atfedilen bu gayri ah
lakiliğin nereden çıktığını ayrıce 

Yarın size karagözle hacivadın 
en güzel oyununu anlatacağım. 

ORUÇLU 

.. ,,., . 

Muallimlerin 
Terfihi 

Birkaç gündenberi gazetemızcıe 

ilkmektep muallimlerinin dertlerini 
deşen yazılar inti§ar etmektedir. 
Bunlara bir göz gezdirmek, bu f e-
dakar adamların himayeye ne ka -
dar layık olduklannı göstermeğe 

kilidir. 

Biraz düşünelim .. On bir sene 
süren bir didinmeden ve stajlar
dan sonra ilk mektep muallimi oh:-

y.orlar ve bir yer• tayin olunuyor
lar. Artık bütün hayatlarını yurt 

çocuklarına hasretmişlerdır. Bü
tün fikir ve düşünceleri, bütün ga

ye ve idealleri bu körpe dimağlara 
biraz daha fazla ıbilgi aşılamak, 

onları yurda biraz dahn nafi, bir
az daha iyi olarak ~·etiştirebilmek
tir. 

Ben de bizzat nıuaJI:mJik et -
miş olduğum ve bunların birçoğu
nu tanıdığım için onların hayatını 
gayet iyi bilirim. l\!uallimlik, her 
şeyden evvel fedakarlık demektir. 

Ve çocuklar, önlerinde. İdeal ola -

rak muallimlerini görürler ve bilir 
ler. Onlara lıenzemeğe çalışırlar. 

Bunun için bir muallim, hayatını 
gayet muntazam geçirmeg'! ve bü-

tün hareketlerini ölçiilü yapmağa 
mecburdur. 

:Meselii daima temiz giyinmek, 
iyi yemek içmek, birinci mevki 
tramvaya binmek, temiz yerlerde 

oturmak, sinema ve tiyatroda bi
rinci mevki bileti almak, hele ÇO· 

cuklarını mutlaka çok iyi giydir· 
mek ve onlara iyi !bakmak mecbu
riyetindedir. Ve bütün bunlar pa
raya mütevakkıf işlerdir. Hem d& 
epeyce yüksek bir paraya ... 

Sonra bir muallim, talebelerine 
süimisal olmamak için birahane-

de oturamaz, bara gidemez. rast
gele kadınlarla dolaşamaz. hatta 

rahat rahat cigara bile içemez. 
Hayatını tam mana~ile bir rahip 

gibi perhizkar geçirmeğe de mec
burdur. 

Eh, doğrusu, bu fani dünya Vt. 

gelip geçici gençlik için bu feda
karlıklar az değildir. Hiç olmazsa 

gönül, bu kadar büyük fedakar
lıkları ,.e aynı znmanda yarının 
büyüklerini yetiştirmek gibi ağır 
mesuliyeti onıuzlarma alaıı ibu a

damların maddeten olsun mümkün 
mertebe terfihlerini ister. 

Ümid edelim ki bu yapıla! 20 nci asrın 17 nci yılına kadar, I 
İki memleket haikıııı bıribiıine bo
hzlatnn iki yuz kihır <: nelik bir 
dUşmanlık ananesini ta fiye et 
llıişler ve bu dostluğu, her ik: taraf 
için, aradaki menfaat ve münase -
betlerin en faydalısı ve daimisi ha 

buhran devirlerini atlatan, kemal vay seyahatleri eısn<ı:mıda tabiidir 
safhalarına giren, ve rejimlerin ha ki ikinci mevki arabalarını tercih 
kikı devam inancac:ı olan gençlık- ediyorum. Bazı talebem ise henüz 
!eri-yetiştiren inkılaplarımız. bun _ talebe oldukları halde birinci mev 
dan sonra dahi iki büyük reisin e- ki ile gidip gelebiliyorlar. Ve ben 
serini takip edecekler, dostlukları- ayni tramvayın ikinci mevki ro -
ııı barış, emniyet, milh hürrivetler mörküttde iken onlar birinci mev
ve beynelmilel dayanışma prensip ki arabada ve ön tarafta bulunu -

merak ettiğimdenmümkiln ~duğu ~~~~~~~a~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~r 
kadar araştırdım. Bu kölil şöhreti 
ni izam edecek bir cevap bulama-

MUı<AD SERToGLU 

line getirmlşler;iir. 
1919 mayısında Anadoluya a

)'ak basan Atatürl ün ilk kararla -
tından biri Kafkasyayı terkeden 
lllilttefik kıtalar eğer karaya çık
~ak ve Anaod ulşarkında bir cep-

& kurmağa teşebbils edecek olur
•a bunu sillhla karşılamak emrini 
"9tınek o1muştur. 

1 E:n müşkül devirlerdenberi her 
!rıtihan ve tecrübeden geçen ov-

)&t; Türk dostluğunun itimat hava
~ i.çinde iki devlet kendi emniyet
~l'ine aid politikalannı serbestçe 
l'i ~f~ edegelmişlerdir. FaaJiyetle
d nı ıçerde rejimlerini kuvvetlen -
lı 1tınek ve inşaların Jtamamlamağa 
lareden iki inkılip devletı dışar 

da ınmt hflrriyet1er ve barış pren 
:J>lerini hakim kılmak hedefini gü 

1 en bUton gayretleri teşvik etti -
~r. Bizim dostluğumuz hiç bir za 
h il~ kimseye karşı mücadele cep
' eaı olmamıştır. BıJikis herkese 
~;k bir dayanışma nizamının ku
\t nıasına çalışmıştır. Nerede sulh 
~ enıniyet davasına yardım edil • 
,,.;k lizım&"elmişse, Sovyetler -
..... "ll'k" 
t ıye dostluğu, bu hizmete vak 
9df1ını .. t• '9 ır. 

btr ~nkara, kendi şenliklerinden 
l' afta sonra Moskovanın bay. 
atrıuıı t b .k . bir e rı etmekte daıma derin 

haz dıqar. Çünkü iki ınkılip 

leriniıı muzaffer olması lehine kul
lanmaktan geri kalmıyacaklllr -
dır.,, 

İlk Okul 
Öğretmenleri 

(Baıtarafı 1 inci .ayfada ') 

ailenin reisiyim. Aldığım maaş tam 
elli liradır. Bu para ile bütün bu 
ailenin her türlü ihtiyaçlarını kar
şılamak mecburiyetindeyim. Bun -
dan başka yine l>u para ile otur -
makta olduğumuz iki odalı evin ki
rasını da veriyorum. 

Bütün bunları hesapladıktan 
sonra nasıl bir hayat geçırdiğimizi 
tahmin etmek zor değildir. 

Bu gayet açık hesap gösteri -
yor ki ilk mektep hocaları çok fa
kirane bir hnyat sürüyorjar .. ,, 

l"onuşutuğumuz diğer bir muaı 
lim de bize daha başka ve daha 
mühim bir husustan bah etti: 

11
- Biz iyi veya fena bir hayat 

yaşıyoruz. Bu hakil:aten üzerinde 
durulacak bir meseledir. Fıtkat a
sıl mesele talebemiz üzerinde bir 
otorite temin etmeyi isterken b 

maddl hayat zorlugunun bu husus 
ta bize engel teşkil etmesidır. Bil
f arz ben evimle mektep arnsında 

yorlar. Bu .;u:~!le kendilerine iis -
tun görmeleri Iazımgelen hocaları-

nı maattee.~ . .ıt h .. y .t realite saha

sında :bir ?lıftkf da.h.q, aş~ğıda bu
. yo:-lat' On.arın k&rpe ve tecrübe 
görmemiş cf.m•thu·ı bu hadiseyi 
doğru bir kilde ve tam bir isa -

betle t.efsircleıı uzaktır. Bu ı:ıuretle 
kt:ndilerinden aşağı bir mevkide 
gördilkleri hocalarını biraz istih -

BUtiln bunlar bizi maddi yaşa
fafla dinliyor lar. 
ma gaileler inden - emin olunuz ki
daha fazla üzüyor. Bugünkü çı -

kan yazılarda bir meslektaşın bi -

zim maaşlarım ıza herhangi bir 
zam yap ılabilmesi için muhasebei 
hususiyelerce imkan ve ihtimal ol
madığı tarzındaki mutalaası niha
yet doğru \•e mantıkidir. 

Vilayet bütçeleri maatteessüf 
biraz fakirdir ve 'bu fakirliğe rağ
men çok iş yaprnağa dn mt'cbu -
durlar. Onlar saltanat de\•rinin vi
layetlerindeki !akaydı ve ıhnrnlle
rini telafi etmek mecburiyetinde -
dirler. Onlardan bizim için bir fe
dakiirhk istemek ve beklemek bi
raz haksızlık ve insafsızlık olur. 
Bizim biraz refaha kavusmanıız 
ancak muallim kadrosunun da mu
vazenei umumiyeye ithaJile kabil 
olacaktır. 

dım. Karagözü yalnız gayri ah
laki telii.kki edenler aldatılmış ol
salar gerek. Onlar her halde ka. 
ragözle isminden başka bir ala
kası bulunmıyan bir temsilde hazır 
bulunmuş olacaklardır. Karagö . 
zün bugün mevcut (30) kUsur o.ru 
nu hiç de gayri ahlaki değildir. Bu 
suişöhrete layık bir iki oyunu var
sa onlar da hiç şüphe.~iz mevcut 
rağbeti tezyit gayretkeşliğinden 

ileri gelmiştir. Rağbet gören her 
şeyin taklit edildiği ve btklidin 
hiç bir zaman nezih bir şer olamı
yacağı aşikardır. 

Tekrar edeyim, umumiyetle 
karagöze gayri ahlakilik i:mat edi
lemez. 

Sinemanın tamamiyle hakim ol 
duğu asrımızda karagöz maattees
süf hemen hemen unutulmak üze
redir. 

Fakat biz hayal oyunu deyip 
de geçmiyelim. Hayalin kendine 
mahsus ananeleri olduğu ıribi o
yunda mevcut bütün e~hasın şahsi
yetleri ve husu iyetleri vardır. Bü
tün bu ananeler ııe:,ilden ne le in
tikal etmiş ve heniiz knybolmamış-
tır. Ümit edelim ki bundaıı son
ra da kaybolm.ız. Yalnız biraz 
evvel söylediğim gibi buııun temen 
nii muhal olmasından korkuyo-
rum ..... ,, 

Selim Nüzhet bundan (8) sene 
erw·l aralarında samimi bir elem 
kokusu sızan Irn satırları .vazdığı 
._ırada şurada burada kurulan tek 

Çekoslovakyada 
-........:::===>=---

Siyasi mesullerin tesbiti isteniyor 
( Bat tarafı 1 inci aayfada) 

bir me\•ki işgal etmekte olan bü ·
tiln eşlıasın faaliyetleri hakkıııda
inzıbati bir anket yapılmasını iste 
mek tasavvurundadır. 

Pragt.ski \' eger gazetesi şöyle 
yazıyor: 

"B. Osuskinin Fransız nıahafi -
linde çok tanıdıkJarı ve bu maha
fil ile pek çok münasebatı vardır, 
daima doğrudan doğruya maJfimat 

almak imkft.nını elde etmiş ve mer 
kezi idareye Fr.ınsa siyasetinin te
mayilhitı hakkında \•aktinde malO.
mat vermiştir. 

Mumaileyh, şimdi hata ve me
suliyetlerin meydana çıkarılması 
için mil~bet tahkikat yapılmasını 
istemektedir. 

Macar orduıu Sevinçle 
kartılanıyor 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: Macar kıtaları 
dün akşama kadar kendilerine bil 

Telgraf ajansı bildiriyor : Meclis 

tatilde nsonra sah gün ilk. toplantı 

sını yapacaktır. Bu toplantıda Bat
vekil tarafından bir kanun layiha 

sı verilecektir. Bu kanun hükümle 

rine göre meclis yeni topraklarına 
işgalini sevinçle karşılamakta, İtal 
ya ile Almanyaya hakemliği kabul 

etmeleri için yapılan daveti tas -

vip ve bu iki dost memleket hükll

metinin gayretlerini samimi teşek

kiirler kaydetm~kte ve Yiyar 

kem kararını tasdik ederek işgal e

dilen toprakların Macaristana rap 

tedfldiğini ilan eylemektedir. 

Bu kanun mucibince, jade edilet 
topraklar ahalisinde evvelce par 

19.mento .azası seçilenler, şimdi Mı 
car meclislerinde aza oluyorlar 

Kanun, hükumete bu işgale aid btı 

tün tedbirleri almak için sa!ahiyet 
diren hatları işgl etmişlerdir. Kı - vermektedir. 
taat her tarafta tavsifi imkansız 

bir şevk ve heyecanla karşılanmış

tır. Bugün bütün Tuna bölg<'sinin 
işgali başlıyacaktı 

Macanatan Almanya ve 
lta lyaya Miitetelldr 

Budapeşte, 6 (A.A.). - Macar 

Hilkfimct işgal hatır.ası olarak 

iki pengölÜ'.k iki milyon madeni pa

ra bastırmı&ğ'~ mezun olacaktır. 

Hariciye nazırı B. Hanya, çar
ŞRmba &'0DO m<'cliite izahat vere • 
cektir . 
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Ostad Ercümend 
Ekrem Talu'ya 

üstadım, 
"Kendi kendimle hasbihal,, baş-

lıklı fıkranızı okudum. Bu bir has
bihal <leğil, baştan başa içli, ıüziş
li bir fikayetname ... Sanki hassas 
bir k,'lp, hicranlarını ortaya dök
meyi .rndretli bir kaleme havale 
etmiş ;e ortaya böyle melAI ile, in
fial ile dolu bir yazı meydana itil
miş. 

Ankara Hizmetçi Borsası 

~~Clktt'.t l•~B~H& 
Yurdun Şirin Bir 

Köşesi : Erbaa 

Fakat üstadım, ~ikl\yetinizde 
bazı cihetlerden sizi haksız bul- ·· 
dum. Evvela dünya yüzünde mi
safirliğinizin yarım asrı aşmış, ö
mür yılının son faslına erişmiş ol
duğunuzdan bahisle ihtiyarlıktan 
dem vurmanızdan dolayı, müsaa
de ediniz de sizı şidetle protesto 
edeyim.. Sizin gibi fikir ve kalem 
erbabı için elli yaş ve hatta daha 
ziyadesi ancak bir orta çağdır. He
le A'.'rupada ellilik adamları orta 
yaşlı değil, genç addederler. Hu
susivle sizin gibi tip itibariyle ih
tiya~·Iıktan eser göstermiyenleri, 
elli yaşını geçse de-, genç saymakta 
hiç bir hata yoktur. 

!'SAZ YOK, SÖZ YOK, iÇKi YOK ... GENÇ BAY 
YOK .. ÖYLE EVi NE YAPAYIM'?,, 

Döıılü nüshadan devam 
- llAhi gız ciğerine bit düşsUn 

emi... tnsan guç\lk beyi ııeviyon di
ye.. on liraya c;alışır mı hiç... Hem 
Ahmet Bey gilde de guçUJı: bey var. 
Hem de seninki gibi sıska, maymu· 
na benzemiyor. Maşallah aslan gi
bi enine boyuna ... Bir yüzU var .. A
masya alınası gibi gırmızı gırmızı., 
Hele gozleri .. hele gozleri. 

- A ... Ablacığım, o kadar beğe
niyorsan, o eve sen git. Ben küçük 
beyimden ayrılamam... Zaten o e • 
vin kahrını sırf onun batın için çe
kiyorum. 

o ytıroyerelı: yarma ya~ hş!ım 
Anka » diye se:le ndim 

Oradan da uzaklaşıyorum. Şu .------- -------, - Hayır .. bir kan, bir koca, bir 
"Ortada bir eser bırakmadan, 

bir iş görmeden gideceğime hayıf
lanıyorum!,, diyorsunuz. 

kanepede ihtiyar bir kadınla 1i -
mon kUfü mantolu genç bir kızcağız 
oturmuşlar. Yanlarına doğru gidi
yorum. Onlar, öyle hararetle konu-

YAZAN: 

F. KUcük 
de çocuk. 

- Bay kaç yaşında? '· 
- Elli var. 
- Evde radyo filAn var mı? Kendi kendinize ne büyük if

tira! şuyorlar ki benim geldiğimin far - ._ ______ _____ , __ 
- Hayır .• 

Çeyrek asırdan fazla bir za
mandanberi Türk edebiyatına ve 
Türk irfanına yaptığınız hizmetle
ri, bir tevazu eseri olarak, siz 
mevzuu bahsetmeseniz de biz u
nutamayız, unutursak nankörlük 
etmiş oluruz. 

Siz bize roman, hikaye, mizah, 
fıkra, mensure gibi Türk edebiya
tının her nevine ait yazıları sene
lerce kucak kucak, etek etek sun
dunuz. Hem de en seçmelerinden 
olmak ~artiyle. Hala da bu feyizli 
yolda hiç ak~amadan devam edi
yorsunuz. Velüd ~imağınızdan ve 
yaratıcı kabiliyctiııizden eminiz ki 
daha ~enelerce bu vadide bizi isti
fadeden mahrum bıra kmıyncaksı

nız. 

Ü•tadım, ihtiyariığa pek o ka
dar özenme.riniz ! Belki zamanı 

gelince ihtiyarl.\rsınız. Fakat şim
diki halde ihtiyarlığın - halta lafı 
lıile . size yakı~mıyor ! 

Saygılarımı sunarım. 

TiLKi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kmda bile değiller. Genç sinirli si -
nirli anlatıyor: 

- Dün akşamdanberi sokağa 

çıkamadım. A.. az dah1. patlıya • 
caktım. Bereket Saim Efendi has -
talandı da doktor reçete yazdı. 

Yaptırmak bahanesile evden ayrıl
dım. Reçeteyi e-czahaneye bırak -
tım. Kendim de biraz nefes alayım 
diye buraya geldim. Eh, geç kalır
sam, eczacı yapmadı. lliiç uzun 
sürdü, derim. 

Yanlarına dalıa ziyade sokulu -
yorum. Soruyorum: 

- Nerede çalışıyorsunuz? 
- Felii.hattin Beylerde ... 
- Hangi Feliihattin Beylerde? 
- Vallahi bilmem.. büyük bir 

memur .. galiba pangada çalışıyor. 
ne için sordunuz .. yoksa siz de hiz
metçi mi arıyorsunuz? 
Doğrusunu söylemek !Azım gelir

se demindenberi duyduğum konuş
malar, gördüklerim buraya ne için 
geldiğimi unutturmuştu. Kızcağı • 
zın bu suali hatırlattı. Fırsatı ka • 
çırır mıyım hiç .. 

- Evet, diye cevap verdim.. a
rıyorum ... 

- Sizin için mi? 
TÜRK - YUNAN - Hayır .. komşumuz için ... 

aytari anlaşması - Ne veriyorlar? 
Yunanistanla aramızdaki hayvan o be · · - n ş .. yırmı. .. 

ihracatını arttırarak daha esaslı _ İyi öyleyse.. bak şu köşede, 

Dediği tarafa baktım .. hakikaten 
ağaçların altında . başı varpeli ve 
esmer, tıknazca bir kızcağız vardı. 

- Gördüm ... 
- O .. bugün çıkacak. Git, ken • 

disile konuş .. 
- Tanımıyorum.. nasıl konuşa • 

yım? .. 
- Konuşmak için tanışmıya lü

zum var mı? Adı Anka'dır Sokul .. 
öyle ya.. konuşmak için tanış • 

mıya ne lüzum var. Ben de nasiha
ti tutup kızcağızın yanına sokulu -
yorum: 

- Anka Hanım, Bayan Anka .• 
diye sesleniyorum. 

Duruyor. Esmer, kara gözlü, ka· 
ra nazan kaşlı, at kuyruğu 

saçlı.. oldukça boyalı 28 • 30 lulr 
bir kadın bu .. 

Soruyor: 
- Ne istiyorsun? 
- Sen bir yer arıyormuşsun .. 

tyi bir yer var da .. 
- Benim yer aradığımı sana kim 

söyledi? 
Kanepede oturanları göstererek:. 
- Bunlar.. diye cevap veriyo • 

rum ... 
- Peki öyleyse .. kimin evi bu .• 
- Atıf Beylerin ... 
- Ne veriyorlar? • 
- 15 - 20 lira ... 
- Ev kalabalık mı? 

- Bay rakı 'içer mi 'p 

- Hayır.. \ 
- Çocuk kaç yaşında 
- 10 var ... 
- Evde başka genç bir bay fi -

lin yok mu? 
-Yok. .. 
- öyleyse bu ev bana gelmez. 
- Ne için.. ev kalabalık değil. 

rakı içen yok. Çalgı yok .. 
- !yi söyledin ya .. saz yok, söz 

yok, içki yok .. genç bay yok .. öyle 
evi ne yapayım? 

Ne cevap vereceğimi §aŞıriyor .. 
Aptal aptal yüzüne bakıyorum: 

- Neye öyle suratıma bakıyor
sun. Amma sen hak var. Mezara 
mı gire-ceğim.. öyle evi r.? yapa -
yım? .. 

Gayriihtiyari: 
- Ya. nasıl istersin .. diyorunı 
- Anlamadın mı? Kalabalık ol-

mamalı, fakat şöyle keyif ehli in -
sanlar olmalı ... 

Biraz duruyor. Sonra gözlerimin 
içine bakarak : 

- Nasıl, diyor.. sizin eve hiz -
metçi lazım değil mi ? Beni almaz 
mısın? Vallahi başkasına 20 den a
şağı gitmem aınma, size ona da ge
lirim. 

Ne dersiniz, sevgili okuyucular .. 
bu hizmetçiyi eve alayım mı? 

bir şekle sokacak olan bir baytari başı esarplı kızı g~rdün mü? 
anlaşma yapmak üzere şehrimize ----------'""'~-..._.,....,.. ................ -::~;------.--,..,,,..,.--,.,,.,...,.--..... ____ ._,... __ ~ 
gelmiş olan Ziraat Vekaleti veteri-
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ner müdürü Sabri Okutman, yanın- Bu gar ar e s ıyor 
daki mütehassısla beraber Trakya-
ya gitmiştir. Mumaileyh Trakyada 
bir müddet tetkikatta bulunduk -
tan sonra Edirne yolile Selii.niğ1' 

Mavzer 
Taşıyan Çocuk 

gidecektir. 

KAÇ AKÇILIK 
Para ceza arını Sulh Ceza 

mahkem:?leri verecek 
Kaçakçılık kanununa ait para 

cezaları Şimdiye kadar mahalli he
yetlerce veriliyordu. Yeni çıkan tü 
tün ve tütün inhisarı bu heyetlerin 
kazai vazifelerinden bulunan pa -
ra cezası işlerini mahalli sulh ceza 
mahkemelerine vermiştir. 

Gümrükler Vekaleti bu kabil 
para cezalarını tetltik ve intacının 
bundanböyle mahalli sulh ceza 
mahkemelerine devrolunmasını a
lakadarlara \ıildirmiştir. 

O tomobil yedek parçaları 
bulunamıyor 

Memleketimizde çalışan birçok 
.ıtomobillerin yedek parçaları a -
centelerde bulunamamaktadır. Bu 
yüzden otomobil sahipleri kendile
rine lizım olan kısımları Avrupa. 
dan getirtmek mecburiyetinde bu
lunuyorlar, Bazı acentelerde bu gi 1 
bi yedek parçalar mevcut ise de 
mevcudun azlıliı ve alıcıların çok
luliu dolayısiyle çok yüksek fiyat 
)arla esnafa satılmaktadır. Bun

dan dolayı cemiyete son günlerde 1 

birçok müracaat ve ,ıkayetler ol -
ınaktadır. Şoförler cemiyeti ala -
kadarlara başvurarak bu gibi par
çalan toptan bir surette Avrupa • 
danı tedarik &dilmesi için teşebbüs 
)erde buluanuşlardır. 

(Batlarafı 1 inci aayfada) 
Son Uç dört senedenberi anlaş

ma taraftarları diğer kısma galip 
gelerek Bulgaristanı normal bir si
yasete ulaştırmak· yoluna soktu -
!ar. Bu çalışmalarının neticesi ola
rak Yugoslavya ile Bulgoristan a
rasında daimi bir dostluk paktı im
zalandı. Nihayet geçenlerde de Se 
liinikte Bulgar hükQmeti Balkan 
Antantı devletlerile br anlaşma 

yaptı. 

Fakat bu sıralarda merkezi Av 
rupada husule gelen mühim deği
şiklikler ve Münib anlaşması, Bırl
garistandaki diğer grupu harekete 
getirdi. Almanya, Polonya ve niha 
yet Macaristanın Çekoslovakya -
dan •bazı parçalar koparmaları Bul 
garistanda çok derin akisler yarat. 
tı. 

Bu akislerin en ziyade vuzuh
la tebellür ettiği yerele Sobranya 
yani Bulgar parlamentosu oldu. 
Burada söylenen bazı hııraretli 

nutuklar da çok dikkate şayan 

cümleler vardır. 
Bulgaristaııın çok daha siirat -

le silahlanmak için gösterdıği ha

cesaret alarak söylediği anlaşılan 
bıı nutukta yürüttüğü fikirler, bil
hassa Yugoslavya, Yunanistan ve 
Rumanya gibi, Bulgar mütearrız 

grupunun Bulgaristanın olduğunu 
iddia ettikleri top..,rakların bugiln 

Çeşme (Hususi) - Ka~aınızın 
Birgi köyünde oturan mümtaz Çe
tinenin 16 yaşındaki oğlu Murat 
Çetinenin elinde 98 modeli bir 
mavzer görülerek müsadere olun-

kü varis devletleri siyasi mahafi- muştur. 
linde fena karşılanmıştır. Ayni se- Yapılan tahkikatta; henüz 1~ 
hepten Bulgaristanm bugünkü ida yaşında bulunan bu çocuğun her 

· . d IA . . d d' B'lh vakit mavzer taşıdıiı anlaşılmış-
recılerı e te ş ıçın e ır. ı as tır. 
sa bu sözleri söyliyeıı şahsiyetin • b" h • 
Bulgar parlamentosunun reisi ol • Bır oto us endege yuvarlandı 
ması işin ehemmiyetini arttırmak -
tadır. 

Yugoalavlarda Ekalliyetle r 
Meaeleai 

Bursa (Hususi) - Karaköy
den sabah treni ile ielen yolcuları 
alıp Bursaye gelmekte olan (Pa
zarcık) plakalı bir otu'lıUs şoförü 

Duaçnarı yamaçında anzısm karşı 
Belgrad,6 (A.A.) - B. Stoya- ıına çıkan Şilkraniye mahallesin -

dinoviç bugün Petrogradda söyle-
diği nutukta, ekalliyet meselesine 
temas ederek Yugoslav ekalliyet
lerinin diğer vatandaşlarla ayni 
haklara malik olduklarını k11ydet • 
miş ve bunların kültürel inkişafları 
için çalışacağını teyit eyledikten 
ıonra ekalliyetlerin de memleke-

den 6 yaşlarında İbrahim isimli bir 
çocuğu çiğnememek için direk~iyo 
nu sağa kırmış fakat hendeğe yu
varlanmıştır. 

Bu esnada dokuz yolcudan se
kizine bir şey olnıamış, yalnız 50 
yaşlarında Mustafa ismind~ki yol
cu başından yaralanmıştır. 

tin diğer kısmı !le hemahenk ola - Prost Bursada tetkikler yapıyor 
rak yürümesi lilzumuna işaret ey
lemiştir. 

' ,hi~teıı ve bu iş için dort buçuk =============== 

Bursa (Hususi) - Şehrimizin 

imar planını yapacak olan müte
hassıs bay Prost dün buraya gel
miş ve belediyede tetkiklere başla
pı14tır. 

milyar levalık bir tahsisat kabu 1 
etmesini mevzubahs efmiyeceğiz. 
Ç.ünkü Seliınik anlaşması Bulgaris 
tana istedilii iibi silahlanmak hak 
kını vermi,tir. En ziyade nazarı 
dikkati celbeden nokta, Bulgari 
meclis reisi Stoyço Moşanofun söy 
]emiş olduliu nutuktur. Meı·kezl 
A vrupadaki son deği,ikliklerdın 

Kaçak balık aYlıyan dört 
Ywıaolı yakalandı 

Çeşme (Hususi) - Kazamızın 
Ilıca körfezi içinde ve kara suları-
mızda kaçak balık avlıyan bir Yu-

nan motörü yakalanmış, içindeki 
beş yunanlı balıkçı müddoiuıııumt
Uie teslfm olunmuştur. 

Mumaileyh burada üç gün ka
lacak ve sabahtan akşama kadar 
lıütün f&hri iezerek etütler yapa
caktır. Bay Prost; Bursayı imara 
pek müaalt bulmuş n yapılan ha
sırhkları btly!lk lın' memnuniyetle 
karşılamıştır. 

Bilhassa 
rol 

Tütüncülükde Oynadrğı 
birinci plandadır. 

Erbaa, Şimali Anadolunun çokl 
verimli topraklarına sahip, dalına 

hareket ve faaliyet içinde bulunan 
yedi nahiye merkezi, 138 parça 
köylerile sinesinde seksen bin kişi
lik nüfusu barındıran şirin bir yurt 
parçasıdır. Knkit, nazlı ve kıvrımlı 
akışlarile şehrin şimalinden geçer 
ve Kale köyü önlerinde Y eşilinnak 
ile birleşerek şehri bir kuşak gibi 
sarmış olur. Köyleri, Anadolunun 
en şirin yurt parçalarıdır. 

Yazın, denizi aratmıyacak kadar 
;ömert su kaynakları, gölleri var -
dır. Hava itibarile de iyidir. Yazın 
sıcaklarında çamlıklar içerisinde 
uzanıp giden sayfiye köyleri cidden 
şahanedir. Çok kudretli bir san'at
kiir elinden çıkmış bulunan bu ta -
bii tablo, beldenin bahar ve yaz ak
şamlarındaki gurubu, basit düşün
celi, kafasını maddiyatın amskına 
vermiş insanları bile heyecan ve 
harekete getirir. 

Engin ovalar, rengin dağlar bu 
münbit yurt parçasınaa bambaşka 
bir güzellik bahşeder. 

Ilıcaya 40 kilometre yakınlığın -

r 

l 
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denkçiye teslim edilir, denk yapıları. 
Piyasanın normal zamanlan göze -
tilir. Düşen fırsat kajçırılmaz, am
bara getirilir, satılır. Taşova tü -
tüncülüğü çok mühimdir. Mıntaka, 
yılda en az iki buçuk ve üç milyon 
kilo temiz tütün çıkarır. Alıcıları 

da mahdut değildir. Kilo itibarile bir 
kuruştan 300 kuruşa kadar fia t gö· 
rür. Taşova tütünlerinde vasati 
katma 45 - 55 arasında döner. Ta
şova tütüncülüğü, ihmale gelmez 
mühim bir ihraç maddesidir. Her 
zaman için ehemmiyet verilmeğe 

değer kıymettedir. 

DtöER MAHSULLER 
Arazinin her türlü mahsul ye -

tiştirmeğe müsait olduğunu yuka
rıda anlatmıştım. Bu meyanda 
milli mahsullerimizin başında ge -
len pamuk ve afyona da arazi çok 
elverişlicli:'. Son senelerde afyon is· 
tihsalatı çok düşmüştür. Bu da, 
müstahsilin elindeki afyonlarını,. 

yok pahasına satmış olmasından 

ileri gelmiştir. Harice aynca sah • 
lep ve ceviz de satar. 

Cumhuriyet Halil partisi kurağı 

da buulnan "Boraboy gölü,, çam 
kokulu dağ parçaları arasına sıkış
mış, hilkatin özenerek vücude ge -
tirdiği talı bir sudur. Bu gölün ve 
civarının Bizanslılara kadar daya
nan bir tarihi vardır. 

Arazi bakımından Taşova hinter
lltndı çok geniştir. Arazi, umumiyet 
itibarile münbit ve kuvvetlidir. Yıı-1 
da iki üç mahsul alınır 1 

Ba~ta tütüncüfüğü gelir. Diğer 

ürünler tütüne nisbeten kendi ihti
yacını ancak karşılar. Harice sat -
tığı mah$uller meyanında tütün, 
sahlep, afyon, ceviz, yumurta mü- 1 

him derecede rol oynar. Fakat sun 
afyon piyasalarındaki istikra.,·ı:: · ---------:---: - - . lı ıt ı n·rrunluk, halkın alcika~ını,I 
bu çok mühim ihraç maddemiş ü -
zerinden maalesef ayırmış bulun -
maktadır. 

TtlTtlN 
Taşova, kelimenin tam maııasile 

bir tütün diyarıdır. Her Ta.,'<Ovalı -
nın tarlası, evi tütün kokularile do
ludur. 

Topraklarında yetişen tütün, cin
siyetinin kemale ermiş, orta kıt'ada 
ince yapraklı ve ince damarlıdır El
yafı bir ipek gibidir. Her hangi bir 
harman içinde bir nisbet dahilinde 
Taşova tütününün bulunmamasına 
imkan yoktur. 

Yüksek sigara yapan Avrupa 
fabrikatörleri. Taşovanııı bilhassa 
yaka tütünlerine bayılırlar ve ne 
pahasına olursa olsun bunlardan 
bir mikdar alırlar, orta ve engin ü
zerine en lmvv~tli müşterisi Alman
yadır. 

'l'aşova mıntakosmda tütün di -
kim mevsimi mayıs sonlarına doğ
ru başlar. Bu devreden itibaren tü
tün tarlalarında Taşovanın esmer 
ve şirin kızları, aşk nağmelerile 

neş'eli bir faaliyet içinde yaz sonu I 
devam &den çalışmalarına başlar •. 
!ar Tütün fidesi toprağa dikilir, ça
palanır, büyür, kırılır, kurutulur, 
içeri alınır. İkinci faaliyet merkezi 
demet odalarıdır Sonbahar v.e kı -
şm uzun gündüz ve gecelerinde tü
tün, güzel 'l'a şova kızlarının <'lleri 

arasında görlilmeğe "demet edil -j 
ıneğe başlar,.. Uzun bir çalı~manın j 
mahsalası olan tütün en &ınuııı.ln, 

BELEDiYE ÇALIŞl\fAJ,ARI 
Son dört beş yıl içinqe Erbaa 

Belediyesi mühim eserler meydana 
getirmiştir. Fenni mezbaha, sine -
ma binası, park, itfaiye te~kilatı, e
lektrik tesisatı devamlı VP metodlu 
çalışmanın bir semeresidir. 

HALKEVi \IF. SPOR BIRI.l(;t 
Halkevi, mevsime göre çalışına • 

larda buulnmaktadır; ancak bu te
şekkülden daha enerjik ve daha 
verimli faaliyetler alacağımız mu • 
hakkaktır. Spor Birliği mınlakala
rındaki diğer spor teşekkülleri .ıe 

sık sık temaı;lar yapmakt:ıclır. Ça· 
lışmaları iyidir. Daha geniş ve in· 
ki~aflı bir çalı~ma progranu, genç· 
liği ileride daha çok şerefe ulaştı · 
racaktır. Bu sene, bağlı bulunduk· 
!arı Tokad viliıyeti İdman Birliğini 
3 · 1 gibi mühim farkla mnğlüp 

etmeleri de, devamlı çalışmanın ta· 
bil bir neticesidir. 
TAŞOV ANIN SULAMA iŞLERi 

Hükümetin beş senelik sıılama 
programına giren Taşova arazisi -
nin Kilkit ırmağmdan sulama şebe· 
kesine ait zemin proje ve diğer ke -
şifler Nafıa V ckaleti sular idaresi 
mühendi~ ve mytehassıslarınca ik· 
mal edilmiştir Bu yıl, Kazovanın 

(Tokada ait) rekülatörü eksiltmeğe 
konulduğundan Taşovaıım sulan -
ması, kanaatime göre ancak gele -
cek seneye tahakkuk sahasına gi -
rebilecektir Bu büyük projenin ta
hakkuku memlekette bambaşka bir 
vaziyet doğuracaktır. Bol iska su -
yuna kavuşan Taşovanın zengin 
toprakları en az üç yüz bin ,,üfus 
barındırmıya müsait bir hale gele· 

cektir. Sayın Ali Çetinkaya'nın hi<ı 
bir maniadan yılmıyan enerjisi bu 
eseri de ba.5aracak ve memleketin, 
ezeldenberi susuzlukla olan müca • 
de!esine son verecektir. 

KüLTüR iŞLERt 
Mıııtakanın kültür i5leri yolun 

dadır. Yalnız mevcut mektepler, 
nüfusa ve ihtiyaca göre azdır. 138 
parça köyde 17 mel<tebiıı bulun -
mam bir nisbetsizlik ifade eder. Ke· 
za her yıl, ortaokula olan ihtiyaç 
yokluğunu daha şiddetle hissettir -
mektcdir. Bu yüzden memleket 
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TENISABAH 

~zartesinde n 
t!tzartesiye 

İngiltere ve 
Avrupa 

Vefa -Galatasarayla 3 -3 Berabere 

lngiltere - ılı·rupa maçının, en. 
kii.çük noktw;ı bile maUimdur. Biitun 
dünya gazeteleri lıunı.m tafsilatını 

Dün Lik Maçları Havanın Yağmurlu ve sahaların Çamurlu 
Olmasına Rağmen İki Sahada da Muntazam<ın Oynandı 

3i.ttıın siit ım verdiliır. · 
Bu ara(l<ı elime geçen bir Yunan 

YQzctesinrlc maçw hakikaten ente
'l'esı.oı bir Jıudist:sini okudum. 

Oyun oynanırken, - lngilterenfo 
en i11i hakemi olan Conel - A vrııpa 
nleyhine bir faul çalmış. Neden ise 
bu f<ıufo Aın-ııpa 'lnildafüeri itiraz 
etnıi{ller ve hakem ile aralarında U· 

lcık bir milızakaşa olmuş. 
Uzaktan bu hddi.ı;eyi qören Av-

11'1Ja takımının en iyi Ôywı.cusu An
<lreo/o dcı miincılı:aşa karışmış ve 
foıd olmwlığını icl<lia etmf...ı;, Hake
'hıi~ı nokta i mıza rı ıul<ı israr cttiği
'11~ f/Öriince ahşkanlık dul-0yısi11le ln
Oılterenin en iyi maç idare eden a
dQmımn yü::iine tükiirmuş. 

l!akı m, bu vaziyet karşısında 
hiç sesini çıkarmamış ııe Andreolo
Yı.ı. da .ııu lıadan atmajja te'lıezzül et
?ııeden su.dece bu. A vrupanın eıı iyi 
~llltııcıı.sırnu şöyle bir yul.:ardan aşa
Yı1ırr Si!.zmiiş ..... 

IIuva<li,sin entc resan t.arafı işte 
01

<1d" hakenı bir ktyıııctfü·. 
b lııgiltı rr>ilc f~dbol oy11amr ve 
1' Biiz iiştii r. 

~ A.ı·1·1ıp11da dcı futbol 01ınan0' fa
h'<ıt i~tf' mı illi oıwııcusu bile böyle 
fl~·Pme hakaret edm· .. 

Coııcl'in, Audrroloyu süzerken 
;ııu Aı·nııw flllbolüniin sembalü o
o.,.,, k oördüğilııe hiç şilphe etmiyo
, 

11111. l~tc orılrıt"la aramızdaki fark .. 
Muhteşem Öksüzcü 

• 

4nkar~·At 
'Yarış/arı 

• Sonbahar at yarışlarının altın
~ı hafta~ı yarışları bugün şehir hi
llodromuııcla yapılmıştır. Alınan 
ııer 

ıceJ er sunlardır: 
Birinci. koşu: 

I Üç yaşındaki yerli yarım kan 
hgiJiz erkek ve disi taylara mah-

ltq • 
u. :Mesnfe 1800 metre idi. 

, l - İbrahim Nalçının Alcey
qnı .. 

• j\ 

Beykoz - Ist.Spor 
Dünkü macların en mühimmi 

Taksim stadyo~unda idi. İlk m.aç, 
dörtlerden sonra gelen, klüplerin, 
vaziyetinitayin edecek olan Bey. 
koz - İstanbulspor maçı idi. Bu 
noktadan lstanbulspor genç ve e
nerjik takımiyle, yine o ayarda .. 
nerji sahibi bulunan Beykoz takı
mının yapacağı oyunu seyretmelr 
için havanın sabahtan beri yağışlı 
olmasına rağmen, stadyomda epey 
ce seyirci vardı. Takımlar sahaya 
çıktıkları zaman, stadda yer yer 
gölcükler teşekkül etmjşti. Yağ

makta devam eden yağmurun al
tında takımlar şu şekilde dizildi· 
ler: 

Beykoz, Şahap ve Kemalden 
mahrumdu. ı 

ıBeykoz: - Hakkı - Halit, Ba 
hadir - Sadettin, Mustafa, Cahit, 
- Turhan, Etem, Sayit, Kazım, 

Gazanfer. 
İstanbulspor: Semih - Faruk, 

Enis - Seyfi, Tarık, Bahri - Rıd 

van, Cevat, İsmet, Kadir. 
Oyun İstanbnlsporun soldan 

seri bir hiicumile başladı. Top da 
ha Beykoz kalesine gitmeden or
talarda kaldı. Her iki takım kar
şılıklı hücumlar yapıyorlar. Fakat 
sahanın çamur olması yüzünden 
bir türlü, müsmir vaziyet ihdas 
edemiyordu. 15 inci dakikada! 

• ~~eykozlular soldan 1/'aptıkları b ·~ 
l 

J 

l 

. . latanbulspor maçmda glb:el bir kalecı kurtarıp 

yapılan hücum da bir netice verme! 
di. 

Sahanın çamur olması oyunun 
bütün heyecanını kaybediyor, o. 
yuncular bu çamur deryası içinde 
biribirleriyle sanki patinaj müsa • 
bakası yapıyorlar. Ayakları ka
yıp ta düşenler, biraz sonra kalk
tıkları zaman siyahlanmış olarak 
oyuna devam ediyorlar. 

Beykozlular çimen sahada OY• 
namağa alışmış olduklarından 1s
tanbulspora nazaran daha az ka
yıyorlarsa da ağırlaşan topu ileri 
götürmek için çok zahmet çeki
yorlar. 

Birinci devre bu -suretle. sayı
sız olarak ve her iki tarafın karl;lı
lıklı hücumları içinde geçti ve bir 
az sonra da devre ayni şekilde 

~olsüz bitti. 
ikinc i devre : 

ıncı dakikada. fstanbulspor ve Bey. 
koz forlan birkaç mühim gol fır

.ı. , kaçırdılar. Oyunun sonlarına 

yarış edercesine fırsat kaçırdılar. 
Beykozlular İstanbulspora na

zaran daha tehlikeli• hücumlar 
yaptılar fakat kati bir netice a -
lamadılar. Maç bittiği zaman va
ziyette hiç bir d~işiklik yoktu ve 
oyun 0-0 olarak kap.anmıştı. 

Hakem Ahmet Adem oyunu iyi 
İdare etti ve herkesin hakkını ver
di. 

H. N. E. 

Galatasa,-ay 
Vefa 3-3 

Taksim stadındaki maçların en 
mühimmi hiç şüphe yok ki likin 
birinci devresinde üçüncülük va

ziyetini meydana çıkaracak olan 
Galatasaray - Vefa maçı idi. 

Vefanın geçen hafta, Topkapı
yı da yenmesi üzerine bütün me -
raklılar bu maçın neticesir · bir 

İkinci devreye çıkıldığı zaman 
yağmur biraz daha fazlalaşmış ve 
sahanın da muhtelif yerlerinde bü 
yük büyük au birikintileri hasıl ol
muştu. 

Samih, Beykoz forvetlerine ıed çeken bir kale ıibi, 
her topa çıkıyor 

On beşinci dakikaya kadar o-· 
yun her iki tarafın yaptıkları kar-ı 
şılıkh hücumlal' içinde geçti, 16 

doğru hava açmış yağmur da din-, 
mişti. Tıpkı birinci devrede olduğu 

gibi her iki taraf ta karşılıklı hü

cumlar yaptılar ve biribirleriyle 

• - COXCOOC<XXXxxxx 

lngiltere Nihayet Olim-

haftadan beri miinakaşa ediyorlar 
dı. 

2 - İsmail Aksoyun Liiksbarı. 
3 - Hiiseyin Atakın Friği. 
lkinci koşu: 

• (\: \ ı· daha yukarı yastaki ha-
ıı; k . . 
, an Iııgiliz at ve kısraklara mah 
tıs olup mesafesi 2400 metre idi. 

l - Ahmet Atmanın Özdemir: 
2 - Salih Temelin Taşpınarı. 

··· i piyatlara Giriyor! .. 
" , 

Galatasaray forlarına. ~on za
manlarda arız olan gol atamamak 
hastalığı, buna mukabil de Vefa -
nın cüssece ağır ve taksimli ele -

manlardan mürekkep bnlunması 

ve bütün ·bunlara inzimamen de 
maçın derece iizeı·inde büyük bir 
rol oynamagı, dfüıkü havaya rağ-

men, stadyoına bir hayli seyirci 
toplamıştı. 

~;--'~Ç.ı ..... 
~ 

Üçüııcii koım: • 
ti) İki Yaşındaki yerli halis kan ln 
le iz erkek ve di~i taylara mahsus 

rneııafe"i de 1200 metre idi. 

Sacid bir korneri hasımlarır 
şarjine rağmen yumrukla 

kurtanyor 
l - A. Atmanın Karanfili. 
2 - Salih Temelin Ecesi, 

la,ı~ - M. Yıldırımın Yılmazka -
hücum esnasında mühim bir gol 
fırsatı kaçırdılar. 1stanbulspor
lular atlattıkları bu gol tehlikesin 

l> .. d .den sonra yerden ve kısa paslarla or üncü kosu: 
U ?ört ve daha ;,u karı yaştaki yer l!!B!!!!!!e'!"!y!!!k~oz~k'!!a!!!"!l!'"e-sı .... ·n""'!e""""'!'in~d'!!!i~le'!!r'!!s'!!e"!'!d!!!e!!!'!!!!!!b!!!!tu 
tal'arıın kan 1nriliz at ve kısrakla- yapılan, üç ya.~ındaki yarımkan 
ltı trtıahsus olup mesafesi de 2600 Arap ve haliskan Arap. erkek ve 

ere id' 
ı. dişi taylara mah!4us idi. Mesafesi 

~ - Sait Halimin Sağanağı. 1600 metre idi. 
•iıı' - Fahri Athnın Andranbu- 1 - Mehmet Atakın Ferhanı, ı. 

lıeş· • 2 - Macit Atlının Akını, 
1 ıncı ve son koşu: 3 - Galip Yükselin Yavuzu, 

, 00 metre mesafe üzerinde idi. 
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1 er futbol şubelerini k&'pattıklarından puva11 ı· ~ · · d · 

' "'• ı çık 1 ı. v.:sııı en ı-
.. 8 lUk ar.ı ~ı~br. Güneşle macı 1:rn t:tkımlara a\'erllj riul:ıyısiyle 

gaJıbıyet hakin verilmhtir. 

Futbol Turnuvasına iştirak Ede
cek Olan 20 Takımın İcinde 

• 
· Urugvay Ve Peru da Var 
İngilterenin, harpten sonra ilk 

d efa oJ.ar~ önümüzdeki olimpi -
yad larda futbol turnuvasına girme 
si kuvvetle melhuzdur. 

Bu hususta, sahibi salahiyet 
bir zat", 1 !M-6 olimpiyadları k om r
tesi murahhası ve Helsinki stad
yomu direıctöHl M. Erik Frenkelin 
P aris Soir spor muharririne hula
saten aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

- Londradan geliyorum. Size 
şimdiden haber vereyim ki, orada, 
olimpiyad komitesinden Lord Buk
ley ve İngiltere futbol federasyonu 
r eisi Pikferd ile görüşmem netice
sinde, harpten ıonra ilk defa ola
rak bir İngiliz ekibinin olimpiyad
lara iştirakinin çok kuvvetli bir ih 
tlmal dahilinde bulunduğunu gör
düm. 

Öyle iimit ederim ki futbol tur ı 
nuvasına 20 kadar memleket gire
cektir. Bunlar ara~11nda Uro~\·ay, 
Brezilya ve Peru takımlarının 
gelecekleri teeyyüt etmiştir. 

1 
Oyunların yapıl acai'ı stad\'om 

l)alihazırda 30 bin ki~i istiap· et-· 
mektedir. Fakat yeni yapılacak ta-

dilitla bu stadyom 63 bin kişi ala
bilecektir. Fiyat meselesine gelin
ce bu iş üzerinde epey tenkitler ya 
pılmaktadır. 

Oyunların büt ün imtidadınca 
alınacak abonmon ücreti takriben 
2000 bin frank ve günlük kartlar
da 120 fra nk olacaktır. Bu da Ber
lindeki fiyatlarda n da ha ucuzdur. 

İkamet ve yatmak mesele~ine 
gelince, idareciler ve gazt?teciler 
için, oteller de (6000) yatak t~min 
edilecektir. Günlük otel fiyatı !50 
frank olarak tesbit edilmiştir. 

16 bin kadar seyirci, bilhassa 
gençler, kışlalar ve mekteplerdPn, 
15 bin kişi de limanda demirli bu
lunacak gemilerde yatacaktır. 

Bundan başka ayrıça şehirde 
evler temin edilmiş, olimpiyad seh 
ri, ve kamplar da bu me~:anda ·se
yircileri yersiz bırakmıyacaktır. 

Netice olarak stadyomnn bii
ylitiilme_qi işi ilerlemektedir: Giire~ 'ı 
~porları stadına gelince o da hazır-
Jamyor. 1 

. Şunu da .. il~ve et_m~eliyim ki, I 
matbuata buyuk teshılat gösteri-, 
lecektir. 

İlk oynanan Beykoz - İstanbul~ 
spor maçmdan sonra bu seyirci 
kitlcgi bir o kadar daha artmış bu
lunüyordu. 

Maçın seyirci tarafmı yazdık -
tan sonra bir parça da sahadan 
bahsedelim. 

Dün Taksim· stadyomu yine 
her yağmurlu mevsimde olduğu gi 
bj, bir çamur deryası halinde idi. 

Sahanın bu vaziyette olması, o
yunun yarı kıymetini düşürecek 

mahiyette idi. Nitekim öyle de ol -
du. 

Her iki takım da, kendi oyun . 
!arını gö~teremidiler ve çok kısa e
nerji sarfetmek mecburiyetinde 
kaldılar. 

Takımlar önde Galatasaray ve 
Arkada Vefa sahaya çıktıkları za
man, Galatasarayda, Eşfak, Selim 
ve Musadan, Vefanın da, Süley -
mannan mahrum olduğunu gör -
diik. 1 

Takımlar şu .~ek ilde dizildiler: 1 
Galatasaray: Sacit, Adnan, 

Ltitfi, Ekrem, Reeli, Celal, Necdet, 
Siileyman. :Mehmet, Sabri, Bülent. 

Ycfa: Ahmet, Vahit, Orhan, 
Abchış, J iitfi, Şiikrli, Adııan, Muh 
teşenı .. Sulhi: Hti:-:eyin: Mehmet. J 

0~ ıına \ efaııııı bır akını ile · 
ha~lnndı ve Top kornere gitti. Sol-ı 
dan çP-ki~ korneri S:.cit tuttu ve 
eliııde.~ı ~caçırdı ve bu sırada Ve-1 
falı Lutfı topu daha birinci da kika 

1 

•7'••. 
' 

Hilal - T opkapıyı 
4-3 Yendi 

Hilal - Topkapı karşılaşması 
dün Kadıköy sahasında yapıldı. 

Havanın fazla yağışlı olması yü · 
zünden oyun ba.~tan nihayete ka· 
dar zevksiz bir surette cereyan et. 
ti. Her iki takım da şu kadro ile 
yer aldılar. 

Hilal: Keskin, Akif, Cevdet, 
alim, Zeynel, İnayet, Mustafa, Na 
im, Rauf, İlhan. 

Topkapı: Abdülkadir, Saba -
hattin, Hakkı, Osman, Tahsin, Be
sim, Sabahattin, Ziya, Kamil Yu
nus, Hamit, 

Oyuna Topkapıhların hücumi
le başlandı. Fakat sahanın çamur
lu olması yilzOndcn akın sahanın 
yarısında kesildi. Oyunun 13 üncü 
dakikasında Hilal Na.imin ayağile 

· birinci golünü kazandı. Topkapılı
lar buna 16 ncı dakikada yaptıkla 
rı bir golle mukabele ettiler. Kuv
vetler arasında tama.mile müsavat 
mevcut olduğu için oyun mUte\'a -
zin bir surette cereyan ediyordu. 
25 inci dakikada Topkapı bir gol 
daha atarak 2 - 1 galip vaziyete 
gelince maç daha sıkı bir şekil al
dı. Ve birinci devre 11.m netice ile 
nihayetlendi. 

ikinci devre: 
Bu .devrede karşılıklı hiicum -

lar arasında devam etti. Ve neti
cede Hilal takımı maçı 4 - 3 lehine 
neticelendil'meğe muvaffak oldu. 

da Galatasaray kalesine soktu. 
Daha sayı olur ol11ıaz, Vefa 

tekrar akııılarına başladı. Gala • 
tasaray kendini toparlamağa çalışı 
yor fakat Vefalılar gol atmanın 
verdiği hızla mütemadiyen akın 
yapıyorlar. Bu akınlara . arı kırmı
zılılar, tek tük, akınlar ile muka
bele edebiliyor. Fakat netice.siz. 

Galatagaray forvediııin, dün 
yine mutad beceriksizliği üstünde 
idi. Vefa hücum üstüne hucum ya
pıyor. Fakat çamur bunlarm müs
Il}ir bir şekle girme ·ine mani olu • 
yor. 

Sarı kırmızılılar IJir hiieum yap 
tılar. Soldan inkiı;;af eden bu hü -
cumu Abduş göğsilc kesti. Fakat 
arkada bulunan hakem bunu ent
bol ile tecziye etti. Çekilen ceza \'U 

ruşu soldan sağa geçti ve Siiley -
man buna dokunnrak beraberliği 
temin etti. Vaziyet 10 uncu d:lki
kada 1 - 1. 

Vefa bu gol üzerine tekrnr hii
cnma geçti. Fakat, artık oyun ıııii

te,·azin bir cephe arzediyor ve hü
cumlar mütekabil oluyor. Ru ara
da Bülent bir iska ile muhakkak 
bir golü kaçırdı. 

Bir Vefa hücumu esnasında top 
sağdan kornere gitti. Çekilen kor
neri Sacit yumrukla kalec:ıinden n
zakl~tırdı. 

Maçın 20 nci dakikasında Muh 
teşem 80 pastan bir firikik çektf 
ve Sacit yerinden trilc kıpırdama. 
dan top kaleye ixmci defa ola • 
rak a-irdi. Vaziyet S • ı. 

Oyun yine heyecanım muhafa~ 
za ediyor. Hatta, heyecan artıyor 
bile .• 

Maçın 31 inci dakikaımıda, Ve
faya bir korner oldu., ve Mehmet 
bunu güzel bir kafa·ile, Vefa kale. 
sine soktu. Vaziyet 2 - 2 yine be
rabere .... 

Hemen bundan iki dakika son
ra Vefa beklerinin ofsayd bırak
maları yüziinden :\'e ofsayddan Ga. 
latasaray üçüncü golünü attı. Va
ziyet 34 üncü dakika 2 - 3 G:ıJa. 
tasarayın lehine ... 

Vefalılar bu golti uzerine tek
rar hücumlara geçtiler fakat ne
ticesiz. Devrenin son dakikaları, 
miitekalıil akııılarla geçti ve devre 
ayni netice ile bitti. 

ikinci Devre 
İkinci devre başlar başlamaz 

Vefa yine bir hücuma geçti fakatı 
bu akın kesildi. Mukabil akın e~ 
nasında Hüseyin, hiç lüzumu olma.. 
dıiı halde Bedie bir tekme attı v• 

( Soma 1 ncı .. ,,...) 
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Beybaba büyük bir sevinç için
de ellerini uğuşturmağa ve sırıtma 
ia devam ederek 

- Teşekkür ederim hanım kı· 
tım ! dedi. Doğrusu sizin bu kadar 
candan fedakarlığınıza karşı Do
ğHnın nasıl mukabele edeceğine 
akıl erdiremiyorum. 

Ayten - "Çayları boşaltır • 
ken .. Estafırullah efendim. Bü
yük bir şey değil ki... Bunlara mu
kabeleye lüzum olsun. Ve hemen 
dışarı çıhıp, bir:ız evvel götürdüğü 
tepsiyi alıp gelirken Gülten alay
lı alaylı şöyle bir sözünü bitırmek
teydi: 

- Siz de izam ediyorsunuz am
ca! ... Bunlar öyle tabiic1ir ve öyle 
tabii hareketlerdir ki mukabeleye 
Hızum, teşekküre hacet bile yok
tur. 

Ayten odaya giri.ı çay fincan
larını ve bisküvi ta'bağını tepsiye 
koyarken cevap verdi: 

- Tabii değil mi ya efendim ... 
Gülten hırçın ve acı bir kısa 

kahkaha ile haykırmaktan kendi· 
ni alamadı: 

- Oooo ... Gayet .... Gayet ta-
bii. ... Ayten hanım! .. .. 

Can biraz çatkın bir vaziyette 
dinlediği muhavereden sonra bil· 
tüıı bütün hırçınlaşarak acı bir is
tihza ile Gülteni süzerken gözgöze 
geldiler.. O zaman Gültenin göz
leri iç:ne baka baka: 

- .Maamafih, dedi, :t:rdoğan 

bu kadar tabii karşılamıyor ve zan 
nederim ki Ayten hanımın arka
daşlığına çok minnettardır. Hatta 
bu büyük minnet borcunu erce ta
'ıyor. Diyebilirim ki bu yükün 
altında fazla yaşıyıamıyacaktır 

Gulten hanım!... 
Gülten şaşkın ve bozulmuş ha

lini hayretle karışık bir sual sor
makl:ı kapanmağa çalıştı: 

- Anlıyam:ıdım, açık söyler 
misiniz? 

Bu esnada A:,1:en geriye dönüp 
masanın başından gelememekte ve 
orada kendisine iş de bulamıyarak 
bir tabağa koyduğu şekerleri tek
rar şekerliğe b'lşalltığı görülüyor
du. Beyb:ıba ise şaşkın şaşkın 

herkese bakmakta, halinde bir 
hayret ve abdallık görülmekteydi. 

Can çok manalı ve tstihzalı bir 
külüşle Gültene bakarlllc: 

- Daha mı açık Glilten ha
nım? .. Rilmem ki ... Buna kendim
de salfıhiyet gf)receğimi zannedi-

doi'ru geldi. Söz mecrasını değiş
tirmek için araya çay meselesini 
sokmak istiyordu. Fakat Canın 

sözlerinden hala bir ,ey anlıyama
tııı~ bir vaziyet gösteren Gülten 
dudaklarını büke büke hAll Canı 

kızdırıyor ona taş atıyordu: 
- Siz manalı bir gençsiniz Can 

bey!. .. 
Can ayni gülüşiyle: 

- Zannettiğiniz kadar değil 

Gülten hanım!.. .. demiş ve kesmiş
ti. 

Ayten fırsattan istifade ile e
lindeki tepsiyi beybabaya uzata
rak hemen sözü karıştırdı: 

- Buyurmaz mısınız beyefen
di ... 

Bir çay alan beybaba .. Elinde 
tutarak karıştırıyor ve Aytene hay 
ran hayran bakarak teşekkür edi
yordu: 

- Teşekkür ederim evladım ... 
- Bir şey değil efendim. 
A}1:en elindeki tepsi ile Gillte-

ne dönerek: 
- Siz Gülten hanım, dedi... 
Gülten de fincanı aldı: 
-1\Iersi!... 
Ayten şeker tabağını masaya 

koyarak: 
- A1 buyurunuz efendim sizi 

yalnız bırakacağım. Müsaade bu
yurulursa odama geçeceğim. Ace
le bir iki sip.ırişim var. 

Beybaba çayını içerken birden
bire ağzı yanmış gibi döke döke 
çekerek hemen karşılık veı·di : 

- Hay hay hanım kızım!. İsti-
rahatinize ve işinize bakınız 
ederim. 

- :Müsaadenizle Gülten 
nım! ... 

rica 

ha -

Gülten - "Zoraki bir tebes
sümle., devletle efendim!.. .. 

Can büyük bir saygı ile ayağa 
kalktı, Ayten ona gülerek selilm 
verip çıktı ve Can tekrar oturur
ken beybabaya bakarak: 

- Doğrusu efendim!.. diyordu. 
Bu kızcağız, asrımızın bulunmaz 
bulunmaz gençlerindendir. Kimse
siz, fakat çok çalışkan ve namu•lu 
bir kız ... 

Beybaba ayni yılışık sırıtmasile 
ve çayını içe içe: 

- Allah bağışla•ın, dedi. Bari 
geçimi yolunda mı? ... 

Gülten çay fincanını dizleri üs
tünde tutarak ala;·lı alaylı güldü. 
Bu sözlere acı bir ıslık gibi seslen
di: 

(8atcaı'arı a inci oayfada) 1 
hakem tarafından dışarı çıkarıldı. 
Bu arada yine Vefa hücum etti ve 
Muhteşem yine 18 dışından bir fi
rikik çekerek, beraberliği temin et 
ti. Vaziyet 3 - 3 .. 

Sağaçık Necdet tek başına topu 
aldı ve Vefa kalesine doğru iner
ken Lütfi şarj yaparak akını dur
durdu. Necdet bu şarjdan düştü ve 
yerden kalk.ar kalkmaz Lütfiye bir 
tekme vurdu. Hakem onu da dışa
rıya çıkardı ve maç 10 ar kişi ile 
oynanmağa başlandı. 

Galatasaray sıkıştırıyor. Vefa 
sert bir defans yapıyor. Sarı kırmı
zılıların Vefa kalesi önünde dolaş
maları forvedin iş yapamaması yü 
zünden daima boşa gidiyor. 

Vefalılar yine bir ara sıkıştılar 
ve Galatasaray sagıçı, kalecile 
karıp karşıya kaldığı halde muhak 
kak bir golü kaçırdı. Galata8aray
lılar yine 18 dışında ·bir firikik ya
kaladılar fakat bunu da kalecinin 
eline verdiler. 

Devrenin son dakikalarındayız. 
Vefa beraberliği kabul etmiş bir 
şekilde oynayor. Fakat son daki
kada bir Vefa hücumu görüyoruz 
ve bu hücum kelimenin tam mana
siyle şanssızlık, yüzünden gol ola
mayor ve devre bitiyor. 

Naaıl Oynadılar? 

Galatasaray hakimiyeti bugün 
bir türlü kendini toplıyamadı. Nec 
detin de ikinci devrede çıkarılması 
takım kuvvei maneviyesi üzerin -
de tesir yaptı ve sarı kırmızılıların 
büsbütün bocalamasına sebep ol -
du. Sacit, dün iki golde kabahatli 
idi. Bekler, bir derece ağır ve yer 
tutmayorlardı. Muavinler çalıştı

lar, fakat o kadar. Forvetle gelince 
yine ezeli beceriksizlikleri üstlerin 
de idi. Eşfağın olmaması bunda rol 
oynamadı diyemeyiz. 

Vefa dün bütün enerjisile oy
nadı ve muvaffak oldu. Bilhassa 
Lütfi, Muhteşem, Şükrü, Adnan, 
iyi oynadılar. Abduş birinci devre 
fena ikinci devrede fevkaJade idi. 
Kaleci Ahmet, çalıştı fakat pek faz 
la muvaffak olamadı. 

Hakem Tarık için buırün iyi bir 
orun idare etti diyemiyeceğiz. Ba
zan olan ve bazan da olmıyan of • 
saydlar verdi. Herhalde dün iyi bir 
gün değildi. Sertlik yapmak is . 
tiyen iki oyuncuyu çıkarması yerin 
de bir hareket olmuş ve maçın ha
disesiz olarak cereyan etmesini te
min etmiştir. 

ettiği oyuna saat 15.30 da başlan· ı 
dı. Takımlar sahaya çıktıkan sonra 
şu şekilde yer aldıkları görüldü: 

Fenerbahçe: HUsamettin, t& • 
bip, Yaşar, Esat, Etyan, M. Re.şad, 
Fikret, Naci, Ali Rıza, Saim, Kü
çük Fikret. 

Süleymaniye ise: Muvaffak, 
Ruhi, Burhan, İbrahim, Orhan, 
İbrahim, Süleyman, Nedret, Daniş 
Naim, Reşit. 

Oyuna Fenerlilerin vuruşiyle 

başlandı. Süleymaniy& takımı ge -
çen hafta Beşiktaşa karşı aldığı gü 
zel neticeyi Fenerbahçe karşısın

da da tutabilmek için daha ilk da
kikadan itibaren enerjik bir oyun 
oynamağa başladılar. Fakat Süley 
maniyelilerin bu gayreti ancak bir 
iki dakika devam etti. Soldan Fik
ret vasıtasiyle yapılan bir akında 
ortalanan topu Saim kale önünde 
müsait bir vaziyette yakalıyarak 
takımına ilk golü kazandırdı. Bu 
golden sonra Süleynıaniyeliler be
raberliği temin etmekten ziyade. 
fazla gol yememek için oynadıkla
rı görülüyordu. Muavin hattı for
larını takip etmiyerek mudafiler
le yanyana ve sıkışık bir vaziyette 
oynamağa başladılar. Arasıra Sü
leymaniye forlıırına gelen fırsat

lar forların ayaklarından kurtulun 
ca geride yardımcı olmaması yüzün 

den bir anda Süle:,'Illaniye kalesi 
önüne kadar gidiyordu. Bu sebep 
ten Fener takımı tamamen Süley
maniye yarı sahası dahiline gire
rek sayı adedini fazlalaştırmağa 
çalışıyordu. Nihayet üst üste yapı
lan bu akınlardan birinde Ali Rı
za 20 metreden çektiği sıkı bir şilt
le gollerin adedini ikiye çıkardı. 

De\•renin bundan sonraki kısımla
rı gayet zevksiz bir surette geçti. 

Süleymaniye takımı forlarının 

bir kısmı da dahil olmak üzere 
kiimilen müdafaa vaziyetinde bu
lundukları için topta kargaşalık -
arasında mütemadiyen ayaktan a
yağa dolaşark oyunun zevkini ka
çırıyordu. Buna mukabil Fenerli
ler de oyunu açmak şöyle dursun 
mütemadiyen merkezden yapma
ğa çalıştıkları akınlarla oyunu 'bil~ 
bütUn çığırından çıkarlyorlardı.. 

Birinci devre bu netice ile 2 - O Sü
leymaniyenin aleyhine n~ticelendi. 

ikinci Devre 

yor musunuz? ... Biraz bekliyelim - Bu suale ne hacet amca?• c:" 
de hadisat güst;.>rsin... İşte böyle bekar odalarını düzeltir. r ener 

Bu kısma biirııci devredeki 
ha va içinde başlandı. Yağmurun 

bir bataklık haline koyduğu saha
da top koııtroHi gayet güç olduğun 
dan üçüncü dakikada küçtik Fik -
ret merkezden aldığı uzun bir pas
la Fenerin üçüncü golünü Ç!kardı. 
Bu golden sonra Süleymaııi~·e takı
mı büsbütün sarsıldı ve müdafiler 
topu uzaklaşt~rabilmek için canla 1 

başla çalışmaga başladılar. Üçün
cü golden beş dakika sonra Esat 
firikikten dördüncü yine firikik -
ten Fikret, beşinci golü attı. Oyu
nun otuzuncu dakikasından sonra 
Süleymaniyeliler yavaş yavaş can
lanarak mukabil akınlar yapmağa 
başladılar. Bu arada Fener kalesi 
üstüste iki tehlike atlattı. Ve llü • 
samettin de yerinde bir plonjenle 
muhakkak bir gole mani oldu. Az 
sonra maç Fenerin 5 - O galebeci
le neticelendi. 

::=::=A=y~te=n::=te=p=s=iy~i::::=a=la=r=ak:::==o=n=la=r=a=================(=So=n=u=v=a=ı~=~:= ~ii.le)'TrZClnİ)'e !5-{) 
- Lik maçlarına dün Kadıköy sa-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nenalji, kınlı:lılr Ye bütlin 

• - İcabında glhıde 3 

Nevyorka giden Megantic trans
atlantiği, Sotamptonda.n beş &ün
lük mesafede, süratini azaltmıştı. 
Kalın bir sis tabaka.sı denizi kap
lıyor ve transatlantik, bu haziran 
gece3inde hüzün veri.:l düdüğünü 
f:ısılalarla öttürüyordu. Yemek 
bitm;~, salonda dans başlamıştı. 

Sigara salonunun bir köşesin
deki masada dört kişi oturmuştu. 

İçlerinden bir tanesi, tıknazca, sav 
lan dökülmüş bir adam ağzındaki 
kalın püro sigarasını ~iı{niyerelı: 

roman okuyor: karşısınıla oturan 
da ilmi bir mecmua.un 1·1ütaleası
na koyulmuş görünüyor· u. Bir ü
çüncüsü elindeki kafıtlada lal aç. 
mak için uğraşıyor ll"asa,ıın; et
rafında oturanlıırı'l so .. uncusu ıcöz 
!Uklü genç te gozJe. 'ni bir noktaya 
dikmiş piposunu iç' ıordu. 

Saçları dökük lı-i adam okudu
ı'{u kitabı şiddetH bir hareketle ka 
pıyarak masaya fırlattı ve bağır • 
dı: 

- Allah cezas: nı versin bö.>•le 
muharririn 1 

Fal açmakla uğratan adam ba-

•tnl•rının derlı.al keaer, 

kqe alınabilir. - • 

sını kaldırdı ve: "Biraz siıkiinet 
bulun Sir Alfred,. diye mırıldandı 
Diğeri burnundan soluyarak: 

- Affedersiniz Reandon, fa • 
kat zamanımızda ama da biçimsiz 
şeyler neşrediy:.ırlar! Kendi hesa
bıına bundan çok daha mükemmel 
bir zabıta romanı yazabilirim. 

Gözlüklü gencin kendi~ine dik 
katle baktığını görerek: 

- Benim gibi büyük bir endüs
tri şubesinin başında bulunan kim
se insandan anlar diye ilave etti. 
İlk nazarda insanların kabiliyet 
ve meziyetlerini anlarım. Çalıştır 

dığım bin dört yüz işçinin hareka
tını birer birer tetkik ve yakından 
takip eder, zeka ve kabiliyet iti
bariyle ayırdığım kimseleri, kadın 
veya erkek olsun yükseltirim. Sa
bahlan fabrikaya giderken otomo 
bilimin içinden insanları tetkik e
der, içtimai vaziyetlerini keşfe ça
lışırım .... 

Kimseden bir cevap alamaym. 
ca devam etti: 

- Mesela, Den, hakkınızda 
hiç bir şey bilmiyorum. Sizi va-

hasında da devam edildi. Havanın 
sabahtan itibaren yağışlı olması 

sahada ufak ufak birçok su biri -
kintilerinin toplanmasına sebep ol
muş bu yüzden yapılan oyunlar da 
insicamsız ve zevksiz bir surette 
cereyan etmiş ve müsabakaları da 
ancak 500 kişi kadar bir seyirci ta
kip etmiştir. Günün en mühim kar
şılaşmasını Fener - Silleymaniye a
rasıııdaki müsabaka teşkil ediyor
du. Hakem Şazi Tezcanın jdare 
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purda taıııdıın. Bakalım çehreniz
den mesleğinizi-'6kuyabilecek mi
yim? 

Gözlüklü genç piposunu ağ
zından çıkardı ve Sir Alfred-e dik
katle baktı: 

- Çalışkan ıbir çocuğa benzl
y<>rsunuz. Tıp hazırlığınızı söyle
sem acaba yanılır mıyım? • 

Den güldü: 
- Hukuk yapıyorum!, 
- Eh, pekala.. O kadar ya-

nılmamışım. Ha tıp, ha. hukuk!. 
Sir Alfredin karşısında bulu

nan ve ilmi mecmuayı okuyan da 
muhavereye kan~mıştı: 

- Sizin bu çeşit tecrübeleri• 
uğra~tığınızı bilmiyordum Sir Al. 

fred! 
- Uğraşırım mösyö Blen ,fa • 

kat amatör olarak: 
Elenin oldukça büyük bir bu

runu, ince bir ~esi vardı. 

- Rica ederım, size b~~ka bir 
~ey soracağım Sir Alfred? ·Benim 
hakkımda ne düşünüyorsunuz, me
sela ne gibi bir meslek icra edebi
lirim? 

Sir Alfred, bir Hihza Blen'i süz
dü: 

- Serbest bir meslek icra etti
ğiniz v& kırlarda hayat sürdüğü
nüz ilk nazarda belli. İlmi ve ri
yazi bir mecmua okuyorsunuz. 
Bundan da, sizin mühendis, yol ve
ya maden mühendisi olduğunuz n• 

Fenerbahçe dünkü oyunda bil
tün hatları arasında tesanüdü te· 
min etmL, komple bir oyun oynadı. 
Yalnız her ayağına alan oyuncu -
nun Fikreti arıyarak marke vazi
yette bile olsa topu bu oyuncuya 
atmağa çalışması bu kıymetli o -
yuncunun da aksamasına sebep o
luyor. Halbuki yerinde verilecek 
paslarla bu oyuncunun her fır~at. 
ta yüzde elli gol çıkarabilmesi 

mümkündür. 
Sülcymaniye takımına gelince, 

bu takım geçen hafta çıkardığı gü 
zel oyunun aksine bu hafta gayet 
fena oynamıştır. Her şeyden evvel 
dün oynıyan takım beraberlik ve 
tesanüt.ten uzaktı. Her oyuncu sa
hada tek başına imiş gibi oynayor
du. Bizce dünkü mağliibiyetin ye
gane sebebi bu idi. 

Trikolar 
Şişli 3_() 

Birkaç futbol teması yapmak 
üzere şehrimize gelen Rumonyanın 

birinci sınıf takımlarından Triko -
lor dördüncü karşılaşmasını Şişli 

ile yaptı. 
Şiddetle yağan yağmurun bir 

bataklık haline getirdiği Taksim 
sahasına 30000 kişi kadar bir se
yirci kitlesi lbirikmişti. Oyuna saat 
11 de lı.aşlandı. Şişli bu maça şöy
le bir kadro ile çıkmıştı. 

Labber, Armenak, Aubar, A
gop, Vlostordi, Şavar~, Diran, Ar
şavil, Hraç, Mikrop, Sundur. 

Rumenler her defa.ki kadrola
rııu muhafaza ediyorlardı. 

15 inci dakikada .Runı.enı~r • • 
leyhine üstUste iki korner oldu. Fa 
kat Sundurun ağır hareket etıne
si yüzünden gol olabilecek bir iki 
fırasatta kayboldu. 

Yirminci dakikada üç orta ara· 
sında kısa paslarla Şişli kalesine i· 
nen Rumenler santraforlarının yir 
mi pastan çektiği sıkı bir şütle i· 
kinci gollerini de çıkardılar. 

Şişli takımı bu,dan sonra mo • 
ralini büsbütün kaybederek şuur· 
suz oyun oynamağa başladı. Ar•· 
ğına her top alan 30 pastan şilt 
çekmek sevdasına dü~iiyordıı. pe1 
renin bitmesine 10 dakika knl• 
Rumenler üçüncü gollerini de çı • 
kararak maçı 3 - O kazanmağa ıııo 
vaffak oldular. 

Bugünkü oyunda Rumenler dl• 
ğer maçlarına nazaran dalla iyici 
bir oyun çıkardılar. İçlerinde bil • 
hasöa sağaçık, ~antrahaf, santra • 
for birinci sını! birer oyuncu oldu) 
larmı isbat ettiler. Şişli takımın• 
gelince geçen senedenberi en kötil 
oyunlarını dün oynamışlardır d.
nilebilir. 

Rumen takımının burada yapA' 
cağı maçlar bitmiş olduğundan ıııl· 
safirler Ankarada da birkaç m&O 
yapmak üzere 1ehrimizden ayrıla" 
caklardır. 

Gençlerbirliği 

Dün birinci sınıf klübümüz oJııO 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik• 
taş, İstanbulspor genç takımları 
arasında iki devre olmak üzere bit 
gençler !iki yapılacağı haber aJın• 
mıştır. Oyuna Rumen takımının mer -

kezden inkişaf eden bir hücumile 

başlandı. Misafir takım bır hafta 1 Halkevleri 1 
içinde yaptığı 4 maça rağmen da- _ 
ha ilk dakikadan itibaren hakimi- ... E ...... -.-•• -.-.--H-a_l_k_e_v_ı·-0-d_e_, yeti ele alarak Şişli kalesini bir mınonu 
çember içinde sıkıştırmağa başla- kişlık çalışma progranıı 
dılar. Eminönü Halkevi, kışlık messl 

Şişli müdafaası üstüste yapılan programını tamamen tesbit etnıW 
bu akınları durduı·abilmek için tir. Çok zengin bir halde hazırla • 
azami bir gayret sarf ederek ça - nan bu program, bilhassa konferaııl 
lışmak mecburiyetinde kalıyorlar- ve edebiyat sahasında büyük yeni· 
dı. Rumen takımının birincı sınıf likleri ihtiva etmektedir. Bu ciiJ!I' 
bir oyuncu olan sağaçığı 15 inci 
dakikada öııünp çıkan bütün mü
dafiler atlatarak topu uzun bir pas 
la solaçığa gönderdi. 

Sol açıkta çok müsait bir va
ziyette olduğundan rahatça birin
ci golü çıkardı. 

Bu golden sonra Şişli takınu 

biraz açılır gibi oldu. Fakat bütün 
hatları arasıııda çok güzel bir an 
!aşma tesis etmeğe muvaffak olan 
Rumenler bu hücumları kolayca ke 
serek mukabil akınlara geçiyorlar 
dı. Birinci devre her iki tarafın 

kar~ılıklı akınları arafünda bu ne
tice ile nihayet!eııdi. 

ikinci Devre 
Bu devre Şişli takımında bazı 

değişiklikler yapıldı. Sağ bek Al
bcrin yerine Çakır geçmişti. 
Rumenler daha ilk dakikalardan 
itibaren tekrer nkınlara başladı-· 

!ar. 
Şişli takımı bugün çok iııcisam

sız bir oyun oynıyarak kale önün
de ellerine geçen bazı fırsatları da 
kaçırmıyorlardı. 

ticesine vara bildim. 
Blen, muzafferane bir tavırla: 
- Hayır, bilemediniz, ben bay 

tarıın, dedi. insanların meşguli
yeti ve mesleklerini keşfetmek dü
şündüğünüz kadar basit bir şey de
ğildir. 

Sir Alfred, sigarasının külünü 
dökerek mahcubane: 

- Peki benden daha iyi mi mu 
vaffa k olacaksınız? işte yüzbaşı 
Beardon, ordudan çekildiğinden

beri hayatını ne suretle kazandığı 
nı biliyor musunuz? 

Yüzbaşı Reandon gözlerini kart 
!ardan kaldırdı ve gülümsedi. 
Yüzbaşı oldukça güzel, çok ıyı 

giyinmiş, yakasında daima .bir çi
çek bulunan bir adamdı. 

Sir Alfred: 
- Müsaade eder misiniz Re • 

andon diye sordu. Müsait cevabı 
üzerine Elen söze başladı: 

-- Harpten sonra sivil hayata 
atılan yüzbaşı hakkında bütün bil 
diklerim, kendisinin iş için Nev
yorka gitmekte olduğudur .•. 

- Ne gibi bir iş? 

leden olmak üzere çok zengin bit 
konferans serisi hazırlanmıştır. 130 
konferanslar şehrimizin t.aııınıııı3 
kültür adamları tarafından verile
cektir. Bunlar arasında bilhass& 
Hilmi Ziya ülken, Selfuni Sedef!o 
Bürhan 'Omid Toprak, Yavuz Oh&' 
dan, Peyami Safa, Turhan 'l'aJI< 
Hıfzı Veldet, Mükrimin Halil vıır
dır. 

Bundan başka, haftanın her sııll 
gecesi edebiyat tarihimizde yet 
tutmuş edip ve şairlere tahsis o!U' 
nacaktır. Bu şairler arasında BaJ:l, 
Nedim, Şeyhisllinı Yahya ve Aşı~ 
Ömer de vardır. 

Ayrıca her hafta perşembe \'6 

cuma günleri halka temsiller veri· 
lecektir. 

Her ayın ilk pazartesi günü isıl• 

Halkevi orkestra heyeti tarafındııD 
da büyük orkestra konserleri veri· 
Jecektir. 

Bundan başka spor sahasıncl• 
çok özlü çalışmalaı·a şimdiden ha· 
zırlanılmaktadır. 

Baytar bir müddet tereddüt et
ti ve sonra cevap verdi: 

- Bir lüks endüstrisini tem~ 
ettiğini öğrenirsem şaşmam. 

Sir Alfred: 
-İşte bunda tamamiyle hat• 

ediyorsunuz, dedi. 
Blen gözlüklü gene& doğr~ 

döndü. Gülerek: 
- Belki siz benden daha if 

nıuvaffak olursunuz diye onu jle~ 
sürmek istedi. 

Den de güldü. Sir Alfred geP' 
cin dizlerine vurarak: 

- Haydi Den! Eğer doğru kel 
federseniz, hepinize içki ısmariıY' 
cağım, dedi. 

- Reand.on ! bu işe k,zmıyor· 
sun uz ya? 

- Hayır! Söyleyin bakalı!Tl 1 
Den omuzlarını kaldırdı: 
--Şilphesiz ki /üzba~ı ReııP 

don güzel sanatlardan biriyle p:ıel 
gul. Kendisini ben, ibir dekoratM1 

apartman ressamı, veya buna ıııO 
masil meslek sahibi olarak görii1° 
rum. 

(Sonu var) 
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~~~~~~---=:JrF"ff:~~~~ı Yurdun Şirin Bir B 
~öşesiErbaa ~~~~ 

Siz de ruhunuzun tahlilini, heyntınız ve tabiatınız hakkında mu~ 
fngsal malum:ıt isterseniz isminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
künse saatini yaznrak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
.Yazarak müracaat edin. Mufassal ve hususi cevap için 6 kunqluk pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

Ayla _ Anka : ket. öfke ve inatçılık gibi istikbali
ne mfı.ni olacak bu gibi huyların -

Halim ve mütevazı tabiatlisiniz. dan hemen vazgeçmelisin. Bu su -
Şefkatpervcr olduğunuzdan herke- retle büyük bir adam olmak için 
se iyilik yapmak istersiniz. Zarafet talih size yardı:n edecektir. 
Ve nezaketinizle görüştüğünüz kim-

1 

seıere kendinizi seı;dirirsiniz. Te - Mahmud Celalettin 
tniz kalbe mali t olduğunuz içih 1 Çengelköy 
§ahsınızn yapılacak bir fenalığı da Açık yürekli ve kelimenin tam 
affetmeyi bilirsiniz. manasHe na.muskarsmız. Arlmdaş 
Yalnız evleneceğiniz zaman fazla canlı, fedakar bir gençsiniz. 

düşünmeniz lazımdır Çünkli aldan- Evlendiğiniz zaman mes'ud ve 
l'llak ve aldatılmak tehlike i var - bahtiyar olacaksınız. Fakat mayıs 
dır. Aldanmadığınız takdirde zcv- 15 ten sonra do{;'l'Iluş bir kızla ev -
ciyet haJatınız pek mes'ııd ve hah- lenmek eartile. 
tiyarfuıe geçecektir. Her şeyde muvaffak olmanız i -

Zeka ve hassasiyetiniz fevlmliı.de çin acul olmamanızı tAvsiye ede -
olduğundan bu gibi işlc .. Je her şey- rim. 

~~~ evvel knlbcn murakcme edi - Nadire _ İstanbul : 
Çok serbest konuşmaktan sakı- Halim tabiatli, mütevazı ve şef-

(Iıaştamfı 4 CÜ scıyfada) Avrupaya gönderilecek talebenin imtihanı 
gençliğinin kısmı azamı kültürsüz- Avrupa ya tahsile gönderilmek üzere seçilecek ortamektep 
lük içinde bocalamaktadır. Bu mü- mezunlarının imtihanı 9 ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat 
him yerin kültür derdine ait rna - 9 da Haliçte fabrikamızın yeni atelye:sinde yapılacaktır, 
kamların çok ehemmiyet vermesi yeni a telye: Haliçte Gülcemal vapuril e Ertuğrul ya tının 
icap eder. Bu muhitin chemiyeti b.:ığ'ı buJu:ıduğu yerdedir. 

~~S~M~~ı~~~~~~~~i~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lüzumlu bir davadır. i 
ERBAA Il'H iŞ YTffiDf'DUR 

Hangi cepheden bak!.lırsa bakıl-

sın, Erbaanııı faal bir iş yurdu ol- ~E~m:ı:::::~~~:.-;;:~~3S:~~:ıı.s;ı:mm~::::~l:::::::ıi:lc::ı~~~ıı;::ı~~~:a 
duğu derhal anlaşılır. iki buçuk, i.ic ~arıyer bele•liyc şubesi müdüründen: Sarıyerde Sırrıbey 
milyon kilo tüttın, birçok defalar da 4 • o. 1ı binaıı:n tam~ri esnasında mu ·addak istikamet haritasına göre 
elden geçer. Bumm için tüccar de- geri çckilmc.:.:i Jazıın gelen bahçe ihata duv·arının da eshabmcn yıktırılıp 
polarmda ufak, biiyük mikyasta i- ruhsat haricinde yınc eski yerine mticccldcdcıı inşa ~dilmek suretile yol 
malfıt işleri vardır. Bu da memle - işgal edı d "ğindcıı sözü geçen duvnrın on bE'Ş giin zarfında cshabınca l ~ ~,,,.L. + 
kette mühim bir işçi sınıfının mev- vıkılmadığı takdirde belediyece yıktırılacağı malfım olmak ve hi edarı ~.aha, ~, ~,-~ 
cudiyetine delildir. Yalnız bu işçi bulunup uzun mUddettenberi ikametgfıh adre~i b:ılunamıyan Baynn Ne- . .. 

f . -..Jil esı' huku k .. k f' t ·ı ~ 1 Tİ;AM•Vf U>ıVK HELIOS .... u~ssE~'·Tı l:'>TAN8\ll·GAU.TA sını ının organıze '--u' m , • ciheye dC' tC'bliğ m:ı1':amına kaim bulunma mwre ey ıye ı an o unur. 

1 
......... $:11,, rı c ,..H •ovllOo .. "'oo•s 

kunun zıyaa uğramaması, amelenin (B.) (8164) 

normal ııartlar altında çalıştırıl - ================-=~===========-==================================================== 
ması, sıhhi bakımları, bu işle ilgili Aj~i:!!Ei:ı:E:"~~L2iEI:ii:Si~E~wem~:::ııE::::aı::;.:ıs:!!ıı::!!!:ı:5:1!~~=~az:::z::z~:::::::::E:~~:s:s:::::::;:;ı:;;;;:::lli:=::Jlı::üii::::::::c~ 
makamların vazifesi icabatından -

Bir 
tadını 

Hakkı Şöhret Varki Bugüne kadar dır. 
Adı 

Catal D f'nesi 
tadı adını 

' llınız. Akıl ve mantığın musib gö - katperversiniz. Zarafet ve nezakc
receği seyler haricinde asla ha>:e - tiniz sizi herkese sevdirebilir. 
ket etmeyiniz. Gayet iyi bir zevce olabilir. Ve a-

licr hangi bir şeyi def'atle tec - ile hayatınızda bahtiyar olursunuz. 
liibe etmeyiniz. Nazik olan asabı - Fakat bir kocaya varacağınız za • 
nızı kat'iyen yormayınız. man uzun uzadıya düşünerek, kal

binize müracaat etmeden evvel bir 

Dağda define arayan Bahçekapı - Beyoğlu - Kar:\köy - Kadıköy 

ıı köylü yakalandı 16-~~~~~5~~Z!~;~~;,;;;;;;~~~~~~:;:rn~~~~h~~ İzmir (Hususi) - Santanat 
devrinde ve onclan aonra l zmirin 
"Çatallrnya,, dağında faaliyette 

1 
bulunan "Deli Ynni,, ismindeki eş
kiyaııın , aktiyfo mezkur dağa 

gömdüğü söylenen defineyi gizlice 
çıkarmak istiyen 11 köylü cürmü 1 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

yegane - Ankara : karar vermeyiniz. Bazail da bu 
Son derece kLc;kanç, kibir ve gu- yüzden aldanmak ihtimali mevcut

tur sahibisiniz. Ayni zaamnda faz- tu 1 r. 
a inatc_:J olduğunuzdan kavga ve Talih siz ·ıe yaverdir. Dalına bah-
lliZaı seversiniz. Böyle olmakla be- tiyar olmıya mtistaitsiniz. Size tnv
tabcr kocanıza son derece sadık siycrn: Ilunların defineyi ararlıkları 

bir ev kadınısınız. Çok geveze olmayın. Akıl ve 
Temiz ve şık gezmeyi çok sever • mantık dairesinde hareket edin. 

iliniz. Bu ta.biatiniz fıtridir ve has- Muhabbette p:ıra canlı olmayınız 
sas olduğunuz için bir kimseyi sev- ve ayni şeyi iki defa tecrübeye kal

yerde bir çuval, bir kaznın, bir kü
rek, bir miktaı· ip, bir çanta içinde 
bir kur'am kerim bulunmuştur. 

diniz mi ona karşı ebedi merbut kışmayın. 
kalırsınız. Hüsnüniyetinizle istika - Asabınızı bozacak derecede ken-

Suçlular kazmaya başladıkları 
yerde bir çeton tabakasma rastla
mışlar ve tam bu esnacln yakalan
mL~lardır. l'lletiniz şayanı takdirdir. dinizi yormayın. 

Aile saadetinizi ebedi yaşatmak J 
isterseniz, şiddet, hiddet ve kıs- Hamid - zmir : 
kançlıkla beraber inat, kibir ve gu- Gururlu olduğunuz için zihninize 

Şimdi maliye memurlarındnn 

mürekkep bir heyet hafri.rnta de
vam edecektir. 

llırdun kat'iyen vnzgeçiniz. koyacağınız bir şeyi fevkalade se - ,~WN "'"TVJ./Cı.'y"'"w,,.,.,.,,,.,trolar. ~~

1 d • batla, fıdeta inat derecesinde takip 
Esma - Sua ıye : edersiniz. :Şu inadı terkcdiniz. Ve 

Herkese vardım etmek istersi • istikbalinize pek büyük zararlan ~~ 
hiz. Evıena.iğiniz zaman çok iyi bir dokwıacağını hiç bir zaman hab- Şehir Tiyatrosu . 
'.evce olacnksm1z ve zevcinize sa - nnızdan çıkarmayınız. 
dık ve merbut ka,-cnksınız. Ayni 7 - ı 1 - 938 pazartesi aünü 

uı. Zarifsiniz, şık giymek ister ve 2 30 d 
Z;ırn"-da kocanızın bu'·tün ihtiyacı- Aktıımı at O, a 

··A<U.1 tuvaleti seversiniz. Herkese iyllik 
ı:ı.ı sÖyletmec1en yapmıya gayret e - · · KAN KADEŞLERI 
d yapmayı seversınız. 4 Perde komedi 
eceksiniz. Aşk ve sevda hususunda pek er-
I<uvvetli zekaya malik olduğu - ken başlıyaeaksmız. Ve gördüğü _ı Yazan Birabo 

lltızdan asabınızı teskine muvaffak nüz bir kıza ilanı aşk edeceksiniz. Türkçesi: 'Fikret Adil 
olacaksınız. Böyle olmakla bcrnbcr Evlilik hususunda talihsiz ola - * 
hassasiyetinizin fazlalığı sizi dai - caksmız. Mesela kendinize muti ve TURAN TIY A TROSU 
1l'ıa ve sık sık hUzün ve kedere sev- müstakim bir kadına malik olsanız Halk sanatkfm Nnşit Okuyucu 
ke<lecektir. Şimdilik biraz tenbclli- da hastalıklı olacak ve sizi daimi Semihn ve Cemal Sahir birlikte 
ğİniz vardır. Daima eğlenceyi se • müteessir edecektir. Şansınız tica- IlÜYADA TAAŞŞUK 
\retsiniz. Bunu terketmenizi tavsi- rette parlaktır. Komedi 3 Perde 
~e ederim. llısnn AKI Varteye. Solo, Düet 

Bahtiyar olmak istersen söyle • Ei!.'!i~~;;w;;;~~~!!!!!!!!!i'!'I!~....-.~ em::::~~~;;;;;;;;;ı~;;;,o;;sF-o.'!~~="l"==:s"="~~~="""! 
diğiın tavsiyeme riayet ediniz.. 

Bahri İsmet- Cağaloğlu: Yapı işleri ilanı 

v 

g • • 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara orman çiftliğinde yapılacak 

Gayet kuvvetli bünyeye malik -
ı,i?iz. Vakur, istiklfilpcrvcr, irade -
llizi icra cttirmek'e azimkarsınız. 
'I'eıniz yürekli ve alicenap olduğu
nuzdan bedbaht olanhra yardım 
~lbek istersiniz ve bu tabiatiıtlz, 

tohum ıslah ist:u;yonu muştemilatından idare ve laboratuvar, depo, a

Slı!i herkese sevdirir. 
Muhabbette ateşin ve cevval, ay

~- 7..a.tnnnda yakı.5ıklı oldugunuzdan 
.... btısusta talih size yardım eder. 
.. "\"aınız gururunuz hasebile zarar 

hır, ve işçi evi inşaatıdır. 
Keşif bedeli 59 911 lira 67 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17 - 11 - 938 per.,embe günü saat 16 de Nafıa Vekf,_ 
leti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usalilc yapıla
caktır . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri evrak üç lira bedel mu-

/ 
/ 1. 

// l , 
'/ 
' 

g011nenjz ihtimali vardır . 
. Size dalına bc>kii.rlık tnvsiye ede

ti.nı Çfü11.u tabiaten kıskanç ve 
~iinazaayı scvdihriniz için aile hu
~ll_,tunun bozulması muhtemeldir. 
~&er nıutlak surette evlenmek is -

kabilinde yapı işlerı um ım müdtirlüğunden nhnabilir. ==================~=================::.::================================= 

tseıuz, bıı tabiatinizi bilerek 
l:lıiisl€sna güzel olmıyan ve mart 
ahrıda Joğmamış bir kadınla evle· 
tıin.iz. 

İlılerinizde muvnffak o'malr için 
~· ıı.cuı olmamz Iii.zımdır. Tavsiyem 
~ ıtesuırıe hareket &.erseniz brJı!.i
at olacaksınız. 

Bal" k - Suadiye : 
b 14 

ni oini yavru: ım~Uk yaştn 
%Yeniz kavhlir. Yalruz biraz vay
~ı ve gUrUltücU old ğltndrdı bu 
1°'1 aenın için fenadır. Bunları hc
~n tcı·ketnı~ğe ç.alış. Bu yü;den, 

Bhbalini ınahvedcceksin. 
~lan terkt.'Ciersaı f ev kala.de 
he olncul:sın. HCnı. sevecek ve 

ın d~ VÜ""'""k • ~ ......... mn. 
ed,..,:cıı~ğn, denizciliğe çok heves 
~ksın. 
Sana tnvsiyeın: 
l ~Yg~d.Ollığı, gUrültücUlllğü ter-

4 _Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4245 lira 58 kuruş- ı·nhisaı·lar Umum Müdür üg" Ü den: 
luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. Bu ves!kn eksiltnıenin yapılacağı günden 

en az fekiz gtin eV'•el bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve 
istiJalarma en az bir kalemde 50 000 liı'a kıymetinde bu 14e benzer 
bir iş y:rptığıruı dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilmesi 
nıuktezidir. 

ö - İste.kl'!er teklif mektuplarını ihale güntı olan 17 - 11 - 9~8 per
şembe günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu rci·!igine makbuz mu 
k&bilinde teslım edeceklerdir. 

Postada olıtcak geeikmcleı· ka.tıul edilmez. (4584) (8026) 

olları ları 

Muhammen bedeli 6400 lira olan 60,000 adet elvan karton 
10. 11 • 938 perşembe günü ~.ant 16 de Haydarpaşnda gar binası için
deki sntınal ·a kom· y-0nu tarafından kapalı zarf u ulü ile stm alı
nacakur. 

Bu işe girmek istil·~nlerin kanunun tayin ettiği vesaık fle 405 Jf

ra muvakkat tem.nat ve teklif mektuplarını muhtevi zarfların ekr:iJt

me ünü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
işe aıt ~artnnmeler Baydarpaşada gar binası içindeki .komisyon ta-
rafınd!Ln parasız olarak da. ııı1maktadır. (7842) 

Cinsı Miktarı Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 

Lira !(. Lfra K. Lira K. 

Kıyım bıç.ağı 2:;00 Ad l.79 11975.-Sif 898.- Kııpalı zarf 15.-
Bakalit 2 M2 20 m/m 

,, 2 
" 

25 ,, 
,, 2 " 30 " 

380 Kilo 6.50 2090.-An. Tes 166.75 Açık ek ilt. 15.30 
,, 2 ,, 36 " 

10 meı .~ 

" 
2 

" 40 ,, 
Kuşe knğıdı 120 ndet 11.- 1820.- if 99.- ,, ,, .-

I Şartnameleri, resim ve nümuneleri m· .. cib nce satın alınacak 2500adet kıyım bıç:ığı :J80 kilo Bakalit 
ve 120 adet bobin kuşe )<ağıdı hizalarında yazılı u5ullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarmda göster.ilnıiştir. 

III - Eksiltme 17 - Xl - 938 tarihine raslıyan perşembe günii hizalarında yazılı sa:-ıtlerde: b:ıta~..a Le
vazım ve Mubayaat ~mbesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak söziı geçen şubeden alınabile~eği gibi kıyım bıçağının Ba. 
kalit ve ku~e nlimuneleri de gürlilebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istirenlerin tayin edi'lcn giin ve sa:ıtle!'de komisyona gelrr.efcri. Ka
palı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiye:-ılrrin de miıhllr!ü tekli( mektu~ .. uııu kanuni ve.,.nik ile %7.5 giiven. 
me pa:ası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva PtİPcı•k olan kar:..iı zarflarını ~1:5iltıne gUnfi ~.geç, 
sa.at 14.30 a kadu yukarda adı geçen Alım komisyonu Başkanlığına makbu~ mukabılın<le vermeler1 UAn 
olunur. <7949) 

• 
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Grip, nezle, bronşit, baş, 
kırıklık ve tekmil 

diş, romatizma, 
ağrıl~ra karşı 

nevralii> 

ediniz • • • 
rıpını 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme-
olursunuz. Bir tek • • •• •• • 

sının onune geçmış kaşe "G .. 
rıpın ,, ~n 

müannid baş, diş 

mütevellid sinir 
ve 
ve 

romatizma ağrılarını, üşütmeden 

adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir 
«Gripin » bu yağmurlu ve soğuk hava· 

larda vücudünüzü hastalıklardan koruva- . 
cak en kuvvetli ilach ... 

f • 

Seri Şifa 
Bir kaşe "Gripin,, çok kısa. zaınanda sizi 

rahat ve sıhhate kavuşturur. İcabında 2ünde 3 adet alabilirsiniz 

Her yerde israrla Gripin iste· 
yiniz ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz 

1!1111111 ..................................... ... 
-----•• Eminönü meydanı açıldı ... ------• 
Bunun bir manası da tali kapıları ardına k a dar açıld ı deme k tir. 

1 

vücut Kırgınlıkları 
Romatizmalar, 

Baş ve Bel Ağıılan 

Siyatik Ağrılan 
Kulunçlar 
Aybaşı Sancıla1' 

Kaşeleri almakla bertaraf edilir 
Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir. 

NEOKÜRİN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. 
Her eczaeede bulunur. 1 

r~mirde Şark Sanayi Kumpanyasıl 
T, A. Ş. BEZLERiNiN 

36 metrelik bir topunun 
Peşin, anbalajsız ve fabrika teslimi fiatı 

Tip 8 Hor oz Marka ütülü 90 santimlik 764 Kuruş 
« « (( « ütüsüz 85 « 731 
., 9 Kelebek (( « " « 675 

Umumi sabş acentası 

RIFKI ERER 
Sulta nhamam, Dikranyan h a n No. 1-2-. İstanbul • 

Belıkpazarı başındakı Piyansı-o Bayii 

iş Bankası karşısındaki 16 numaralı Y eni Gişesine 
Yerleşdiği gündenberi tali 'ini aramağa g elen lerin a r zu-

suna güçlükle yetişiyor. • 
• Vaktinde davranarak, sizde siparişinizi verin. -

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında monte edilecek 1 adet 

400.000 litrelik, 5 adet 200.000 litrelik, 2 adet 100.000 litrelik ve 2 
adet 50.000 litrelik ceman 10 adet ispirto tankının şartname ve res-1 
mi mucibince imali kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli si( lstanbul 32.fiOO 
lira ve muttakkat teminatı 2.437 .50 Hradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlayan cuma günü saat l fi [ 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komi,yonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilınde İnhısarlar 
Umum Müdürl ilğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara vıı lzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

1 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyat.ız fenni teklif 
mektubunu ver ilecek malzemeye ait bütün teferruat ve detay rea!mle
rile imalat resimlerini ve bilha~sa hava çıkış ve girişi supaplarını de
tayye planlarını ve montajdan sonraki vaziyet planını ihale gününden, 

I /. ·. 

en geç 10 giln evveline kadar İnhisarlar Umum Müdiirlugü ~1liskirat f 
fabrikalar şubesi :Müdürlüğüne vermeleri ve teklit~erinin kabıılurııı G E L D 
mutazammın eksiltmeye iştirak vesikalarını münakasa gününden ı guııj Satı~ yeri: ORJON RADYO SALONU 
evvel mezkur ııu bedeıı almaları lazımdır. İştirak vesika" almı .. aı\lar' "'< 

m ünakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 1 B l B k 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika Ole a ci maddeık e a 0f0n ay 

yazı lı müskirat fabrikalar şubemizden alınacak eksiltme)·c iştirak ve İstiklal caddesi No. 335/1, Beyoğlu _ İstanbul 

sikası ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu-· ·--------- ---------------
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ı;ksiltme g-tlnü cu geç saat J 4 I 
de ka dar yu karıda adı geçen Alım Komı<yonu Ba~kaıılı!(ına maklıuı. 1 

mukabilinde verilmesi lazımdır. (70::18) 

* i 
1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve ıırnıesi nıucibin-ı 

ce yaptırıl acak elektrik santrnl binası ve müştemilatının inşaktı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat temiııatıı 
1 

2180 lira 40 kuruştur. 1 
III - Eksiltme 15/XI/938 tarihine rastlıyaıı Salı günü saat 15 te 

Kabataşta L~vazım ve Mubayaat şubelerindeki Alım Komisyonunda ! 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisar

lar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankar:ı \'e İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabllir. ! 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis 1 

ıı:eya mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
hassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başınd:ı bulundura -
caklarını not likten mu ddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmele
ri ve bundan başka asgari 20.000 liralık bu gibi irnıaat yapmış ol -
duklarını gösterir fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 ı:ün ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ede-1 
rek aynca eksiltmeye iştirak vesikası almaları liizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştırak vesikası ve I 
3 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların ek•iltme günü en geç saat 14 e ka
dar yukarıda adı geçen alım Komisyonu Başkalnığına makbıız mu-
.kabilinde verilmesi !Azımdır. (7388) 

Sütnine aranıyor 

Düşkünlerevi Müdürlüğünden : 
Düşkünler evine sütii meb zui ve taze 35 liraya kadar üc

r etli sütnineler alınacak tır. Çocuksuzlar tercih olunur. Çocuklu 

olanların da ınürRcaail:ırı. ("150) 

Jfz EN 1 T Hl 
En e"ki v~ halihazırda en 

mütekamil ve dünyaııııı 

hel' tarafında en fazla ara
nan radyodur. Yalnız Bey
oğlunda B AK ER Mağa
zalarıııda satılmaktadır. 

, . __ Dlll _ _ _ m:lll, 
- Göz Hekimi 
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