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(Sonu 3 iVlcÜ aayf ada) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Bir Franıız kadın gazeteai ıon 
siyaai buhranda kadınların hiaae· 
lerine düten vazifeyi erkeklerle o
muzomuza batarmıya kotmUf ol
duklarını ileriye sürüyor ve artık 
dünyada kadınla erkek arasında 
hiç bir bakımdan bir fark kalma-
mtf olduğu neticesine varıyor. 

istikbalin harbi hava muhare-
beterine dayanacağına göre Paris
!i diti meılektata hak vermemek 
mümkün değildir. Zira gayri mu
harip kadırun, çocuğun ve ihtiya
rın toplandığı "tehir,, savat erleri

~Mt• Her yerde 
IOO Kr. Mnellii 2400 K. 
500 Kr. e ayhiı 1200 K. 
l80 Kr. S aylıfı 600 K. 3 
to Kr. t "Jlıiı 300 K. 

P"ta ittlllaiıaa alrM••İf •••• KURUŞ 
leketler lçia 21, 14, 7 .S .,,.. 4 lira. 1 

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

General Peef Sou Bulıar Manevrasında Kralın Eliai Sıkarke1ı. 
YADıadakl Yanri Stoyanoftur 

kif at yapılmııttır. Bu tevkif atın, su
ikastte ıiyMıi sebepler mevcut ol • 

Filistinde Bir Milli 
Arap Hükilmeti mi 
Teşekkül Etmiş ? 

_ ........,,......._ 
Bütün tekzip1ere rağmen bu hükii. 

metin bir ordusu mevcud olup 
Filistinin büyük kısmına hakim 

olduğu anlaşılıyor 
Kahire. 12 (A.A.) - Alman Ajansı bildir,yor : Bütün haberler 

üzerine konulan tiddetli / aaıuura rağmen. geçen hafta Filiııtinde bir 
Arap milli mükumetinin teşekkül ettiğ i iddia edilmektedir. 

iddialara göre, meml.,ketin 
dörtte üçüne asiler hakimdi ve di
ğer üçte biri İngilizlerin kontro!n 
altında bulunmaktaaır. Arap mil-
li hükumetinin, iyi te)kil,ıtlı v~ i:.:i 
silahlanmış takriben l 1.(100 k;şi

lik bir gönüllü kıtaJı mevcuttur. 
Ve teşkilatsız Araplar da çete ha-

Arnpla.r memleketin muhtelif nın
hnll<•riııde tulim kampları kurmuş 

lar \"e hu:,;:.ı~i mahkemeler te.:.is et -

mi~JerdİL'. nu mahl.emeler lıtııu va

tana ihanet suçlnrıııa hem de adi 

suçlRı'a b'4kacaktır. Şurası da kay 

dedilmektedir ki, büllin bu gale -

yanda din meselesi değil Arapların 

milli politik mücadeleleri mevzu 
nin biriktikleri "cephe,, den daha linde zaman ve icatplara göre şu
tehlikeli bir vaziyete düteceğinde rada burada vakit vak!t faaliyette 
fÜphe caiz değildir. Yani evinde bulunmaktadırlnr. Bunun için asi- bahstir. Bunun en manalı delili. 
çocuğunu uyuttuktan sonra çorba- }erin hakiki miktarı hakkında bir Hristiyan Araplal'ın da tatil günü 
sının kaynadığı ocağının batında r.akam vermek milmkün değildir. Sonu 3 üncü sayfada 

d~~~~ea~~~~~~---•••••••••••••••••-~-----
vÜfenı kocasından daha fazla harp 
tehlikeaine maruz kalmıt olacak. 

Bir de içinde yapdığımız fU 
aara "medeniyet aarı,, ismini veri-
yoruz! •.• 

iıtasyonunda vali, emniyet direktö 
rU, Alman başkonsolosu ile kon -

1 
AC 

so osu ve konsoloshane erkim, Al- !!'111-~---------~=--
man kolonisi, Alman ajansı mu - 200,000 Lirayı 
habiri, matbuat mümessilleri tara- NiMET GiŞESi 
fından uğurlanmıştır. Bir müfreze Kazandırdı. 

(Sonu 4 üncü aayfada) Tafsilat 6 ancı sahifamızdadır. 

"Yeni Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız Yazılar ı 
Fiı devsiname 

Asker köşesi - Kimya harbi : R. E. 
Tarihden bir yaprak - Cellad Kara Ali 

2 incide 

5 incide 
5 incide .. ......... ....: ................................ ... 
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• r Si 
Firdevsi; Unsuri, Arka
daşları karşıkarşıya 

Yekpare bir nefes kesilen büyük sa
lon birdenbire boşanıyor:Zindebad ... 

Yazan : Süreyya 

6-
SALTUK 

Bu doğru veya sathi dedi!coı.lu- si yoktu. Ve akılları aıra Firdevsi
lar hakikaten vardı. Ye sarayla nin mat olacağı muhakkaktı. Un-
Iar hakikaten variddi. Ve sarayla suri mısramı söyledi: 
devsiyi; nihayet her ikisinin ta-
raftarlarını şiddetle alakadar edi-
yordu. Sadrıazam, evvelden bu ci
hetleri çok dü~ünmüş ve tertibat 
almış idı .. 

Saray şairlerinin bu müsabaka 
için aralarında complo yapacak
ları, evvelden hazırlık görecekleri 
a, kardı. Vakıa onlar da kendi 
aralarında hazan anla•amazlar · 
birbirlerini çekemezler i

0

di. Fakat 
ne de olşa bir yabancıya, bir dör
düncüye kar~ı birleşmeleri tabia
tile zaruri idi. 

Fakat Firdevsiye kazandırmak 
için ne yapmalı idi?. Müsabakaya 
idare edecek olan mabeyinciye hu-
101 etmek, telkinat yapmak icap 

Çün arızı tu malı. nelt ... ed ruffın 

Ferruhi ilave etti: 

Manendi ruhat ııül ııaebuved der 
(Ü)f"D 

Rübainin üçüncü mısraı kafiye
siz olabilirdi. Fakat o zaman Fir
devsiye oyun yapılacağına onun 
eline bir "cevşen,, vermiş buluna
caklardı (1). "Ascudi,, onun için 
üçüncü mısrada bu kafiyeyi kul
lanmalı ve zaferi kazandıktan 

aonra hem bak Rübaimiz "mu"ar
ra,, da oldu diye bir de öğlinme -
liydl !. 

"Ascudi., de okudu: 

Müjıri.net hünet hemi rüzar ez 

adiyordu. Bunu da "Aya..•,, temin cevf"n 
edebilirdi. Ya bir aksilik olur da O anda büyük salon yekpare bir 
Omit edilmiyen bir vaziyet çıkar- nefes kesildi. Bütün rözler blliis
sa ! ? .. O da artık bir şans meselesi tisna Firdevsinin üzerine döndü. 
idi. Ve o zaman Firdevsinin kuv- Kudretli şair bir dakilffı bile tered 
vetine güvenmekten başka çare ra., da oldu diye bir öğUnmeliydi !. 
kalmayacaktı!. dilt etmedi. İrticalen, yani hiç dü-

Birdenbire salonu dolduran fünmeden Rübaiyi tamamladı: 
ayak sesleri hükümdann geldig' ini M d" • • anen ı amanı S"' der cengi 
haber veriyordu. Bakışları keskin, Pe,en 
otuz beş yaşlarında münevver 
yüzlü, münevver fikirli hüküm- Bütün aerirlerden, ıedirlerden 
dar, asabi adımlarını birbirine aı- çıkan: Varol.. Şabaş!... Ey aalari 
ralayarak Keşmirin ince dibasiyl" ,nera .. sesleri ve bu seslerin kub
döşenmiş ve tahta aksamının her belerden gelen akisleri birbirine 
tarafı siyah, beyaz, mavi, llial... karışıyordu. Sadrılzam ve taraf
Her renkten mücevherler ile işlen- tarları Firdevsiyi kucaklayacak-
miş olan seririne geçti oturdu. ıına tehniyet ediyorlardı .. 

Bu Gaznevi tahtının baş ucuna Nihayet bu coşkunluk devresi 

YENISABAH 

Gümrük j• Ambarları ı0kuiüciıi8r~! 
. -: 1 · - Diyor M_!ı 

Devır ve te~lım ~~ !ok- Nezaket dersi f 
lama esasları degışıyor f Bir arkadaşunız anlatıyor: t 

Memuriyetleri tahvil veya na- ı "Bu hafta Kadıköyündeki 
lcil edilen güınruk ambar memur - maça gidiyorduk. Yanımda eşim. 
ları, yeni vazifelerine gitmek üze- ı olduğu halde caddeden karşı • 
re ayrılırlarken yeni memura yapı- tarafa geçtik. Aşağıdan gelen • 
lan devir v.e :e.~lim muamelesinin ı ~ir tramvay arabasının .gelme-
hem tam bır ıbra)'1 tazammun et- sınden evvel bu hareketı yapa-
mediği, hem de uzun sürmesi yü - cak iken birdenbire çıkan bir 
:ı:ünden memurların gidecekleri ye- araba süratimize mani oldu ve 
ni vazifelerine zamanında gide _ ! tabii tramvay arabası da bize 
medikleri, talimatnameye göre üç yaklaşarak biraz seyrini hafif- f 
ayda bir yapılmakta olan ambar l~tti. Vay efendim vay. Sen mi- • 
yoklamalarının bazan bu vüzden • sın buna sebep olan?·· Bay vat- f 
vakt;nde ve i:;tendiği tarzd~ yapı- •• mdean derhfal caıı:bı .a?.'Pııiki elikni •• 

• . mega on gı ı .. u anara : 
lamadıgı, bu halın de ambarlarda ı "Y ha v h ı~r·ı· dd d • u .. • u a.. a a ca e e 
zayi olan eşyanın mesul ve z:\mi- yürümeyi öğrenmediniz mi 7,, • 
nini tayinde gü~lük doğurduğu diye bağırmaz mı? .. Acaba bu • 
anlaşılmış, bunun için de, gümrük • vatman hiç nezaket öğrenme- • 
ambarları muamelatına dair tali - f miş mi?... • 
matııamenin 26 ncı madde,i, anı- • Yeni Sabah: Alakadarların • 
bar yoklamaları ve ambar memur f dikkatini celbederiz. • 

!arı arasındaki değişikliklerde de- -----------
vir ve teslim muamelesini de ihti-
va etmek üzere tadil edilmiştir. 

Bu tadilata göre, ev\·elce üç 
ayda bir yapılan ambar yoklama
ları, bundan böyle her sene hazi
ran ve birincikfınun iptidalarında 
başlamak üzere altı ayda bir yapı
lacak, nihayet bir hafta zarfında 
da bitirilmiş olacaktır. Gümrük i- · 

daresinin teşkilatına göre, yokla-! 
ma işi, ambar, manifesto ve muaye 
ne memurlarından mürekkep üç ki 
,mk mesıı l bir heyet tarafından 
yapılacaktır. Ambar memurları, 
yoklamadan evvel, yoklamayı ko
laylaştıracak hazırlıklan yapa -
caklar, teclbiı-leri alacaklardır. 

Devir ve teslim işi de bir hafta 
zarfında ikmal edilmek üzere yok 
lama şeklinde yapılacaktır. 

Ambar memurları kurşun mü

hür makinesi kullanamıyacaklar -
dır. Bu hük!imler, teşrinisaninin 
birinden ıtibaren tatbik olunacak
tır. 

'..~ POLİSTE'·~-,, 
. . - , ,J·•· ' 

/Ki OTOBÜS 
Dün birbirlerile çarpıştı 

Şoför Kenanın 3402 numaralı 
otobüsü ile şoför o,manın 4 787 

numaralı otobüsü dün biribirine 

çarpmı~lardır. 

Neticede her iki otobüs de nie
beten hasara uğramı~lardır. 

Kalem açarken .• 
Kasımpaşada oturan Hasan, 

dün kalem açarken elindeki çakı 
avucuna saplanarak yaralanmış, 

tedavi altına alınmıştır. 

7 aylık bir çocuk ölüsü bulundu 
Topkapı Mezarlığında mezar

lık bekçisi Yusufun kulübe'i önün 

de dün, terkolunmuş 7 aylık ölü 
bir çocuk ce•edi bulunmuştur. 

Para meselesinden kavga .. 
"Miri Ali., nin sürme altından biraz hafifler gibi oldu ve o za-, 
c:el! bir levhası asılmış: man Sultanın tatlı ve titrek sesi 

(- İnnellahe ye'mürü biladli duyuldu: - (Namei Hilsravan) Tus ,,,,..,,..,,""""""""""""""""""""""""'""''""""""' 

Beşiktaşta oturan şoför Silrey

ya Küçilkpazarda oturan Celal is

mindeki bir şoför arkadaşını, pa

ra meselesinden dolayı bıçakla ko
lundan yaralamıştır. 

vel'ihsan). (1) lu taire e:ipariş ve havale edilmiş-
Üzerinde müessis "Alp Tekin tir. Ferhıındebat!. 

" in Hindükıiş dağlannda ilk kul (Birinci kıamın ıonu) 
!andığı kılıç; mertebani kınının ------
içinde ilahi sözün vekaletini taşı- (1) Cümlenin ayni zamanda 
yor. manaaı: (FirdeYıinln eline bir ıi-

~ihayet Sultanın tepe•inde par- li.h -nnnİf bulunacaklardı) de
layan ve "şimali Hindistan, Afra- mek. 
nistan, Bliicistan, Horasan, İran (2) Rübainiıı ııra ile manaıı: 
Maverailnnehir ve Pencab.,ı biı 1 - Ey rüzel, yanafm kadar par
le~tiren Gaznevistanın hudutları- lak bir ay bulunur mu? 2 - Gü· 
nı. l'Phirleriııi, tehirlerini ırösterel !!atandaki rüller bile onun yanm
mücellii fanos; Gaznevi tahtgahı- da ne kadar sönük kalır. 3 - Ey 
nın hükmettiği iklimleri, ülkeleri süze!, kirpiklerinin oku, zırhları 
bize sayıyor. delip reçmel«edir. 4 - Evet on-

Şimdi herkes su~muştu. Saray lar kahraman "riv,, bı "Pe,en,, 
te~rifatçısının gezintisinden başka c:enrinıcle kullandıiı ıünırü gibi 
bir •ev hbsedilmiyordu. Munazarı.. zırhları delip reçmektedir. 
m~cli~irı" evvelii Unsur;'nin tebe
rükP~ '-' 0 '1i söylemiş olduğu "kasi
de l\IRhmudiye,. nin okunmasile 
başlandı. "Rudegi ve Minuçehir., 
den sonra s.ıyılı kaside il<tadı olan 
"T1""11 ""A • ni bu -.iiri hakika+P" gil 
zeldi. '·Ferruhi,, manzumeyi ağır 

ağ r ve Acem ne ed,ısile okuyor
d ı. "l\Ia"mudiye,. hükümdarın 

ı:n•nc\e Unsurinin ve taraftarla
' ~ın arzu ett kleri tesiri hakika
t y.ıpmıştı. Bu Gaznevinin yiizii
,tı(l;ı ç:zı(lcrinde kuvvetle kendini 
belli ediyordu. 
· Kn )ıde b tince 11 1.~areti filiye,, 
çıktı. Sultar. llfabmut bir dakika 
tereı.ldüt etmedeıı •özü "U>ıSuri,. 

ye veriycrdu. Sar:ıy taraftarları 

hundan büyü~< kalb ~ifası duyrlu
lar. Çünkü Un•uri ile ~,aşla.vacak 
olan mü abaka, teşrifat iktizası 1 

FirdcvsiJe karar kılac:ık iı:li. Eğe; 
böyle olmayıp da "Ferruhi,, den 
başla•:ı idi o zaman U uri, Fir
devsinin nziyetin"e diışecek idi. 
Ya Fôrrlevsiden lıa•lasa "Aqcud"ı . " 
nl' çıkmaza girm;ş Lulunuyor Jrı. 
M aamafih saray şairleri için artık 
k<•rku kaln'a~ ıştı. tş.e kullanacak 1 
-1ar' "Ru~cn., ve "GiiJ,en,, kelime· 
1'r'ni 1 Farı;~a da yine böyle iki 
heceli "Cev~en .. den başka kafiye-

< 1) "Ey millet uluları tann 
1 

. ' 
ıızden adalet ve İnsanlara hüsnü 
ınuamele bekliyor,, demek. ı 

VALDE HANI 
Cinayeti dava.sına dün de 

devam olundu 

Bundan bir müddet evvel Val

de hanındaki odasına kendisini da 
vet ederek fenalık yapmak jgtiyen 

' Şükrü isminde birini bıçakla öldü-

ren Cavidiıı muhakeme•ine dün a

ğır cezada devam olunmu tur. 
Dünkü celsede şahitler dinlen

miştir. Bunlar; maktül Şükrünün 

ahlıiksız bir adam olduğunu ve bu 

yüzden birkaç defa karakola scv
kedildiğini bildirerek bu yolda şe

hadet etmişlerdir. Muhakeme; di

ğer şahitlerin celbi için ba~ka bir 
gilne talik olunmuştur. 

Muhafaza teşkilatı sistemle 
motörlestiriliyor 

Muhafaza teşkilatı ıründen gü
ne sL<temli bir tarzda motörleşti -
rilmektedir. Evvelce alınan iki de-

niz istimvotundan başka bu sene 
yeniden birkaç tane daha yaptırı -

lacak ayriyeten karada da moto -
sıkletli muhafaza kadrosu teşki -
liitlandınlacaktır. Bu cümleden ol
mak üzere sipariş edilen motörler 

yakında memleketimize ırelecek • 
tir. 

· DENlZLERDE ·~ 
- . . ... 

Etrüsk ilk seferden döndü 

Denizbank tarafından Alman

yada yaptırılıp Mersin hattına ilk 
ııeferini yapan Etrüsk vapuru dün 

sabah şehrimize dönmüştür. Yeni 
vapur yolda uğradığı limanlarda 

halkın tezahüratile karşılanmıştır. 

Ve dönüşte Rodosa uğramıştır. Li 
manda gemide bulunan Denizbank 

erkinı tarafından bir ziyafet veril 
m!ştir. 

Bugün li!elecelı: Alman seyyahlar 
Bugün Mil Foke vapurile Al -

manyadau şehrimize kalabalık bir 
seyyah kafilesi gelecektir. Sey -

yalılar bugün müzelerle şehrimizin 
göriilecek yerlerini gezecekler ve 
akşam saat 8 de Akdenize müte -

veccihen ehrimizden ayrılacak -
!ardır. 

Denizvoll rı müd"irü dönd"" 
Tetkikat için Almanynya g;dcn 

ve bir rnüddet•cnl;eri Almanyada 
bulunan Denizyolları islctme~i mü
dürü Raufi Manya$ te•k'kıerinı bi
tirmiş, şelnimize dünmüşt lr. 

Şirket aboneleri kalı!ırmıyor 
Dünkü ak~am gazetelerinc\en 

birinde, Şirketiha~-riyenin dört ay
lık tenzilatlı abonmanlarının kal
dırıldığı, bir aylık yerine abonman 
lar ikame edildiği, bu halden de 
Boğaz halkının şikayetçi olduğu 

yolunda bir yazı intişar etmişti. 

Diin yaptığımız tahkikata göre şir 
ket yart•'>• 0 n?'lattan dönmüş de
~ildir. Dört aylık abonmanlarda,
bir aylık abonmanlar da, eski hal
de kalacaktır. 

Yeni forslar ko~uyor 
Denizbank Denizyolları işlet • 

me'li ile Akay işletmesinin birleş
tirilmesine karar verildiğini yaz • 
mıştık. Dıinden itibaren, vapurla
nn bacasındaki eski forslar sökill
meğe başlamıştır. Bunların yerine 
Denizbankın kabul ettiği yeni ala
meti fil.rilcal:ır ko'lac.~ktır. 

Bir kamyon çarptı 
Şoför Reşidin 3618 numaralı 

kamyonu dün Fındıklıda Kadriye 
isminde bir genç kıza çarparar ya
ralamıştır. 

Kokain müptelasi genç 
Evvelki akşam üzeri ihtiyar 

bir kadıncağız emniyet müdürlü -
ğüne gelerek beraber getirdiği sol 

gun benizli, bitap bir genci kaçak
çılık kısmı şefi Bay Tahsine tes -
!im etmiş ve: 

"-Hasan oğlu Nedim isminde 
bulunan bu genç, benim akrabam

dandır. Kendisi k-0kain mi, eroin 

mi nedir ismini bilmediğim beyaz 
bir zehire alıştı!.. Şerefi ve istik

bali mahvolmak üzere bulunuyor .. 
Allah aşkına onu kurtarınız!. .. ,, 
demiştir!. .. 

Polis; bedbaht genci Bakırköy 
.Akıl hastahanesine teslim etmiştir. 

Hiddet'i bir şoförün cinayeti 
Sarıyerde hiddetli bir şoför 

kilçilk bir çocuğu taşla yaralamış
tır: 

Şoför Halim isminde birfoi top
rak yüklemek üzere kamy-0nile Sa 
rıyerde Uşkumru köyüne gider -
ken yolda, önüne çıkan İsmail is -
minde küçilk bir çocuğun, müte -
addit korna çaldığı halde aldırış 
etmiyerek yoldan çekilmemeeine 
kızmıştır. 

Halim; bu hiddet Te kızgınlık 
ile, hemen arabadan atlamış ve 
yerden bir ta~ kaparak !smaile at
mıştır. 

Taş zavallı !smailin kulak za • 
nna isabet ettiğinden çocukcağız 

ağzından ve burnundan kanlar a -
ka aka yere yıkılmıştır. 

Vaka mahalline ko~an jandar
malar yaralı İsmail! derhal Şişli 

çocuk hastahanesine kaldırmışlar
dır. 

Hiddetli foför Halim he.men ya
kalanmıştır. 

::v:, 
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Tramvay 
Kazası ---Etyemezde arabadan atlamak 

istiyen bir genç parçala
narak öldü 

Dün sabah Etyemezde hazin bir 
tramvay kazası -0lmuş, tramvaya 
atlamak istiyen 14 yaşlarında bir 
çocuk bu yaramazlığının cezasını 
hayatile ödemiştir. 

2803 numaralı vatman Yaşarın 
idareôindeki tramvay arabası dün 

sabah saat 7 de Sirkeciye ikinci se
ferini yapmak için Yedikuleden 
hareket etmiştir. 

Tramvay Etyemezc geldiği va 
kit buradaki tevakkuf mahallin -

den; Sanıatyada Sultan l\fanastı -
rında Kadın sokağında 4 numaralı 
evde ikamet eden Suşehirli yaz -
macı Ropen ile 14 yaşındaki oğlu 
Karabet ve birkaç arkadaşını yol
cu olarak almıştır. 

Bunlardan Karabet tramvay 
hareket ettikten biraz sonra ar -
kadaşlarının arkadaki ikinci mev
ki arabaya bindiklerini görmüş on 
!ara iltihak etmek üzere kendi bu
lunduğu arabadan atlamak iste -
miştir. İşte bu arzu ve hareket za
vallı gencin ömrüne mal olmuş; 
kendisi atik davranıp tutunamadı
~ından tam atlarken muvazenesini 
kaybederek tramvayın altına d!iş -
müştür. 

Bu vakayı görenler ve tı-am • 
vaydaki yolcular feryada başlıya
rak arabayı durdurmak istemişler 
se de bu; ancak araba 50 metre 

kadar ilerledikten sonra kabil ola
bilmiştir!. .. 

O vakte kadar, tramvayın al-
tında feci bir surette parçalanan 
gencin külçe haline gelmiş olan 

cesedi güç hal ile ve büyük miış -
kilatla arabanın altından çıkarıla
bilmiştir!.. 
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YENi 

Ef t:;=-~ış ABA H c:Yt!J 
RADYO 

ANKARA 

öCL ENEŞRIYATI: 
(Öğle ne~riyatı tecrübe ıuabi· 

yetinde olarak yeni stüdyoda yıı· 
pılacaktır. 

12,30-13,00 alaturka plak ne~· 
riyatı 13,00-13,15 haberler ıs,ı5· 
14,00 karışık plak ne~riyatı 14,00 

SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30-19,15 dans plak neşrh·atı 
19,15-20,00 türk musikigi ve hal~ 
şarkıları (Makbule Çakar) 20,oO· 
20,10 saat ayan ve arapça söyle~ 
20,10-20,15 haberler 20,15-2i,o0 

ince "az faslı (Tahsin Karakıı~l 
21,15-22,00 stüd.yo salon oı·kcstrı 
Si: 

1 - Valdteufel: Tout-Pari~ 

2 - Brecht: Funkheinz<"lınn~ 
erzahlt 

3 - Chopin: Nocturne Ezoll 
4 - Fetras: Rus<i<che Yolk" 

lange 

22.00-22. 15 haberler ve ha''a 
raporu 22,15 SON. 

IST AN BUL 
12 Teşrinievvel 938 Çarşamba: 

AKŞAM NEŞRlY A Ti: 
18,30 dans musikisi ( pliık) 

19,00 konferans: Fatih Halke,·İ 
namına doktor Halil İlyas Akbeı1 

(Çıkarılacak di~ler) 19,30 orta ,\· 
nadolu saati: Ali Koç Gürses ye 

Hayri Karamete tarafıııdan 1 !l,5:ı 
bor:ıa haberleri 20,00 saat ayarı: 
Nezihe Uyar ve arkada~ları tar~· 
fından türk musikisi ve halk şnr· 
kıları 20,40 ajans haberleri 20,41 
Ömer Rıza Doğrul tarafı:ıdnll 
arabca söylev 21,00 saat ayarı: 
Orkestra: 

1 - Laviparizyen: Ofcnbıth . 

2 - Straus: Vals. 
3 - Translateur: Enlernıezzo 
21,30 Rıfat ve arkada~ları tara· 

fından türk musikisi ve halk ş:ır· 

2 O h 22.13 kıları 2 ,1 ava raporu 
Darültalim musiki heyeti: FaJıri 

Hadise hemen müddeiumumi- Kopuz ve arkadaşları tarafındall 
l!ğe haber verilmiş ve müddeiumu 22,50 son haberler ve erte i günUn 
mi muavinlerinden Nezahat Kiçik- programı 23,00 saat ayarı: htik-
çioğlu vaka yerine giderek tah l'l SON - " marsı, . 
kikata başlamıştır. Biraz sonra ad-,, • ~ AAN' 

!iye doktoru Bay Enver Karan da 
kaza mahalline gelmiş cesedi mu

ayene eder~k gömülme~ine izin 
vermiştir ... 

e',' '-~:J Ne Pişireyim? 
ÇARŞAMBA ' 

SOTLÜ PATATES CO.tlBASl 

ve süitaksiri -0lmadığı, kazaya sırf TASKEBABI • 

'!atman Yaşar da bu sıralarda 
ııcz.ıret altına alınmıştır. 

Hadisede kendisinin bir ihmal 

hareket halinde bulunan bir tram- PİLAV 
vaydan diğerine atlamak istiyen ÜZÜM 
Karabetin sebebiyet verdiği anla - Sütlü Patates Çorbasl 
şılmakta ve bunu da pek feci şe -
kilde hayatile ödediği görülmek
tedir. 

İKTIS.AT İŞLERİ 

Rusya ile yapılacak 
hayvan sahşı 

Sovyet Rusya ile aramızda, can

lı hayvaıı alım satımı için bir an

laşma yapılmıştır. Sovyet Rugya 

yak nda, memleketimizden canlı 

Patatesi soyup doğrayınız. Bir 
tencereye koyup üstünü örtüncıiy& 
kadar su ve bir miktar tuz ilave e· 
diniz. İyice haşlandıktan sonra sil 
züp kevgirden geçiriniz. Hasıl o
lan ezmeyi biraz sade yağla bir 

tencereye koyup ağaç ka~ıkla a • 
teşte biraz çeviriniz. Sonra yarı •U, 
yarı sütle sulandırınız ve dibi tut· 

mamak için bir düziye karıştınP 

ka<cye kurtarınız. Üzerine kızar
mış ekmek parçaları serpip of
raya veriniz . 

hayvan almağa baojlıyacaktır. 
. l===================================-=·c_:-::::: 

Gümrük Umum müdürünün 
tetkikleri 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan gümrükler umum müdürü 
Nedim tetkikatıııa devam etmekte

dir. Diln beraberinde İstanbul güm 
rükler başmüdüril olduğu halde 

Çubuklu Serviburnundaki gaz de
polarını teftişe gitmiştir. 

iş dairesi reisinin tetkikleri 
İktıııat Vekaleti iş dairesi rei

ıi Enis Behiç, İzmir ve cenup sa -
hillerinde tetkikler yapmak üzere 
şehrimizden İzmir& gitmiştir. 

Satiye binaları satın alınıyor 
Nafia Vekilleti elektrik işlerı 

umum müdilrlilğü, sabık Satye e -
lektrik tesisatı şirketine aid Beya
zıt, Salıpazarı ve Ayaspaşa şube
leri binalarını satın almağa karar 
vermiş, şirlı:etle temasa geçilmiş -
tir. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 

Bu g<"ce nöbetçi olan eczahane
ler şunlardır: 

İHtanbul tarafınc!akiler: Akın• 
ra.yda (Şeref), Alemdarda, (Ah 
dülkadir), Beyuıtta (Haydar), 
Samatyada (Rıdvan), Eminönünde 
(Benaason), Eyüptc (Hile ~t Al
lamaz), Fenerde ( Emiliyadi), Şeh 
reminin<Te (Haro&.i), Şehzade~ın 
da (Üniver•İle ), Karaırfurırükte 
(Arif), Küçükpazarda (Necati 
Ahmet), Bakırkoyde (.l.tepan). 

Beyoğlu ciheti•ıı.lekiler: !.tildi.1 
cadde.inde (Galatasaray Garib) 
Galatada (Hidayet), Kurtulu~t 

(Kurtuluf) Maçkada (Fey:>:i), Be• 
'iktafta (Nail Halit) 

Boğaziçi, Adalar, Kadıköy-ün· 

dekiler: Uaküdarda, (iskele ba~ı) 
Sarıyerde (Nuri), Kadıköyünde 
(Büyük, Üçler), Büyükadada (Şi 
naai Rıza), Heybelide (Tana,). 
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Filistinde Bir Milli Kim istiyor? ~ Suriyenin Siyaseti Numaralar 
(Bat tarafı 1 inci .. yfada) 

A H •• k A t• • silmeğe imkan yoktur. Fakat halk rap u ume 1 mı I tahrik edilmİyecek, kendi haline Hatayda Atılan Terakki Adımları 200,000 
Lira kazanan bırakılacak olursa bilhassa teca-

T kk •• ı • ? vüzi bir harbe neden taraftar o-
eşe U etmış !ur. Son zamanların harplerine 

• dikkat edilsin; her hükumet, ~fkl
rıumumiyeyi kazanmak ve milleti 

Berliner Taıelılatt ırazeteain

den: 

"Avrupada Çekoslovakya mese
lesi yüzünden binbir karışıklık ko
parken, Akdenizin şimali ~arki kö
şesinde gıpta edilecek bir sükfınet 
içinde yeni bir devlet kurulmuş

tur. Bu yeni Türk devletinin mer
kezi Antakya, limanı da hkende

b~tün tekzı"plere Rag"' men bu Hu··_ harbe sürükliyebilmek için bir 
.• dü~manın taarruzuna uğradığına 

kum t" b" d J halkı inandırmağa kalkmı~. bir e ın ır or usu mevcut o up müdafaa harbi yapar vaziyet ta-

Filı"stnı"n bu·'yu··k kısmına ha"kı"m kınmak rnzumunu hissetmi~tir. Bu 
da esas itibarile kavimlerin sulh rundur. 

Bu suretle uzun çekişmelere 

mevzu teşkil eden Sancağın yeriolduğu anlaşılıyoı ~~;a:!~i~;d~:.duklarının en kuV\'etli 

Bu delili bazı samimi müşahe- ne, oizzat kendisinin de ilin ettiiti 
deler de teyit ediyor. Me3elıi oku- veçhile "Türk anavatanının bölün 
duğumuz birçok eser Ye makale- mez ve mukaddes bir parçası 
!ere, dinlediğimiz beyanatlara ba- olan,. Hatay deYleti kurulmu~ur. 
karsak, Fransa ile Almanya biri- Hatayın bayrağı, TUrk bayrağı, 
birlerinin düşmanıdırlar, Bu resmi milli marşı Tilrk milli marşı, prog 
bir kanaat. Acaba Fransız ve Al- ram v& esa•ı da Kemalizmdir. 

l Ba,tarafı 1 inci .. yfada) 
0 arak pazardan vazgeçerek cu • 
~ayı kabul etmeleridir. Memleke· 
ın her tarafında milli hükümet ta
~afından verilen direktifl~r 'iddet
de tatbik edilecektir. Bütün Arap 

oktorlar yaralılara parasız bak-

l
lnak üzeı·e gönüllü kaydedilecek • 
erdir. 

Filiıtin Kongresinin Talepleri• 
k Rahire, 11 (A.A.) - Filistin 
h o~fe~·ansı tarafından tesis edilen 
_u,usı komite, bugün son celse • 

Bın· ı aktedecek olan konferansa 
vermek lizere bir karar sureti ha • 
zı_rlanııştır. Bu karar suretinide ez 
cumle aşağıdaki istekler meYcut
tur: 

Yahudi muhaceretinin derhal 
durdurulması, Kudüste bir milli A-

t
rap hükumetinin kurulması İngil-
er ·ı ' b" e ı e Irak muahedesine benzer 
ır ittifak muahedesi aktedilmesi, 

tevkif edilmiş veya sürülmüş olan 
Arap liderlerinin hürriyetle•inin j. 
adesi, 1 ) !itik bir umumi af. 

Şimdi Filistinde mukim bulu -
nan ,. 

L ahudiler, medeni hakların • 
dan tamamen iRtifad& edecekler • 
dır. 

Malum olduğu üzere, konferans 
tan hususi bir heyet müzakereler. 
de bulunırıak üzer11 Londraya gide
cektir. 

Raşvekil yarın ve kral da per
Şeıniıe günü kongre aza~ını kabul 
edecektir. 

Dünkü Süikaıtler 
Kudüs, 11 ( A.A.) - Bu sabah 

\'Ukua gelen karışıklıklar esnasın -

lngilterede 
Ordu tensik 
Ediliyor 

-

Lodrna, 11 (A.A.) - Harbiye 
nazırı Hore Belishauın ihtiyat or
dusunun tcnsiki hakkındaki beva-n • 
atını gautel r ittıfakla selamlı

~·orlar. 

Romanya Demir 
Muhafızlara 
Müsamaha Yok 

Bükreş, 11 (A.A.) - Dııhiilve 
nazm Kalinecu, idari ilimler e~s
titü;ünde bir nutuk söylemi~tir. 

man kavımlan ne düşünüyorlar?. Yeni devlet ilk iş olarak, kuru-
Cihan harbine iştirak etmiş o- nu vusftat aşar vergisini kaldır

lan Fransızlardan Gabriel Dufour mış, milli serpuş olarak şapkayı 

ile beraber kırk, kırk beş e.•ki mu- kabul etmiştir. Denilebilir ki, bun
harip Almanyada eski muharipler !ar, yen! Hatay hükClnıetinin Ke
te~kiliıtını ziyarete gidiyorlar. Du- malizm sahasmda attığı ilk adım
four'un anlattığına göre, kendileri-ı !ardır. 
ni Strazburg'da hududda, köprü Yeni devletin ilk reisi Tayfur 
başında Almanlar büyük bir sami- Sökmen, aslen Hataylı ve bir Türk 
miyet ile kar~ılararak parlak nü- men asiretine mensuptur. Kendisi 
nıayı.şlerle seliiml.ınıışlardır. Git- Sancak Fram<1z mandasına girdi-ı 
tikleri yerlerde, Badenbaden'de, ği zaman, Türki~·eye geçmiş. ora
Wildbad'da, HeicleL rg'de. Frei- da Sancağın istikliili için çalışan 

burg'da, Stütgradda h \k pek dM- bir cemiyet kurmuş, 93~ seılt'sinde 
tane bir surette kendilerir.i kar ı- de Türk parl:imento>una mebus

1 
lamı~tır, Ziyafetlerde do~tane nu- intihap olunmuştur. Hatay mıllet 

tıı<lar •öylcnmi<tir. Bir Aln•.an meclisinin reisliğine seçilen Ab
~ıiyle d'yor: dülgani Türkmen de Tayfur Sök-

.. Biz, harp neslinin a>kerleri, men gibi, Hatayın istikliılı için yo
FraMızlara kar~ı daima derin bir rulmadan çalı*mış ve bu mühim 
hayranlık duymusuzdur. Bazı kim- mevkie geçmezden evvel Antakya 
selerin bizi tekrar bir felakete sii- I Halk Partisi rei,liğini ifa etmiş
rüklemeleriııe mü•aade etmi~·ece- tir. Keza Ba~,·ekil doktor Ab
ğiz. Böyle bir boğazla~mada fay-; dürralıman ::lfelek ve diğer ,·ekil
da nedir? Biz siperlerdeki a.<kerle- !erin hemen hep>i, Türk a'11lıdır. 
rin şeref ve haysiyeti kin ve nef- l\Ialum olduğu üzere, Sancaktaki 
rette değil kar~ılıklı hürmette ol- seçimler neticesinde Hatay Uttdtır

duğunu anlamışızdır. Fransız ar- !arı kati bir ekseriyet kazanmışlar 
kadaşlar, rica ederim. memleke· Ye bu suretle milli bir Hatay lıil· 
tinizde söyleyiniz ki Ren nehrinin kumetinin t.-is imkanını hazırla

bu tarafında sulhü se\'er bir kavim mışlardır. ::llecli• rei,Jnin \'e bunu 
yaşıyor. Bu kaı·min bütün temen- mitteakip devlet reisinın intihabı, 
nisi bir daha harp felaketini gör- Antakyadaki "Gündüz,. •ineması 
memektir. Bu \'azifeyi sonuna ka- salonuııda icra olunmuş, fakat bn 
dar ifa için bize kuvvet verme•ini esnada hazır bulunan mebusların 
cenab1 haktan diliyoruz ..... adedi, -Aııtakyaclan gelen haber-

Gabriel Dufour hep böyle sa lere göre- ancak kırkı bulabilnıiş-
mimi,·et hisleri ile meşbu tezahür- tir. JIIaamafih bunların ara'!nda 
!eri hikaye ettikten sonra Fransa diğer halk grupları mlinıes<illeri-
da bazı kimselerin bu tarzı hareket ııiıı de mevcut olduğu "Şarkın ba-
leri riyakarlık addetmelerine iti ba'l., namını verdikleri Atatiirke 
raz ederek şöyle dıror: gönderilen tazim telgrafında Er-

"Bu Almanlar bana samimi gö. meni ve Rum -ortodoks cenıaatle
ründüler, onlar da bizim gib i harp rine mensup ze\·atın isimlerinin de 
ten nefret ediyorlardı. Yüzlerce ki- bulunmasından anla~ılmaktadır. 
lometre seyahat ettik, Alman kav- Bundan ba~ka içtima salonundn 

Türki~·e ve Fransanın da mümessil 
]eri bulunuyordu. Bunlar, intiha
batı müteakip bir r.iyafet vermış
ler ve bu e,mada Türk - Fransız · 

dostluğunu te"it etmişlerdir. 
Malum olduğu itzere Sancak 

meselesinin halli esna,ıııda Suriye, 
kendisini mağdur mevkiinde görü
yordu. M aamafib hadisatın aldığı 
şekil karşısında bu gibi emri vaki
lerin icııp ettirdiği yegane yola 
saptı, yani kararı tevekkülle ka
bul etti. Bunun diğer bir sebebi de 
Fransa ile anlaşmanın biran e\-vel 
tahakkukunu arzu edişidir. Filva
ki bu anlaşma dahi hıili ta.dik 
olunmamış, hatta Başvekil Cemil 
bey, sırf bu hususta kati bir neti
ceyi elde etmek için ta Pari•e ka
dar gitmi,tir . 

Suriye Sancak meselesinde bir 
dereceye kadar tevekkül göster
mekle beraber, bizzat matbuatının 
da ak•ettirdiği gibi, Türk.iyeye 
karşı hakiki hislerini gizliyeme
mektedir. Nitekim gerek Suriye 
matbuatı, gerek diğer Arap mat
buatı, Hııtayın Türkiyeye ilhakını, 
ancak bir zaman, hem de kı..a bir 
zunıan mc.iele~i telakki etmekte
dirler. Bu e nada Arap efkiirıumu 
miye siııi Tilrkiye aleyhine çevir
mek için Yahudi mf"ele<inden bol 
lıol istifııde olıınmaktaılır. ::IIe~ela 
bir aralık Arap gazeteleri Aııka
radaıı aldıkları uydurma bir ha
bere istinaden Türk hükümetinin 
Oı·ta Avrııpadan kaçan binlerce 
yahııdiyi lfat.1ya yerleştirmek iste 
diğini yafdılar. Bu suretle daimi 
bir yalıudi mücadelesi içinde bu
lunan Arap iılemine, Türkiye, Ha
layın cograri vaziyetinden bilisti
fade Arap ale~·htarı bir siya•et 
takip etmek i<tiyen bir devlet şek
linde gö<terilmektedir. Fakat Su
riye, Türk aleyhtal'ı bir hava ya
ratmak suretile, ayni zamanda di
ğer bazı Arap devletlere yaklaş
mak gayesini de gütmektedir. Ga
rip olan cihet, bu arada bilhaı<.•a 

Irakla •ıl;ı bir i~ birliği te•i•ine 
yeltenilmi~ olmıısıdır. Bunu "ga
rip., bulmamıza sebep !rakın Sa
dab~t paklile diğer Arap de\•let
leri arasında bir irtibat kolu te
lakki etmektedi~. Bu böyle iken 

nasıl oluyor da Suriye, Türkiyeye 
karşı takip ettiği adeta düşmanca 
siyaset<' Irakı Alet etmeği dü~iine· 
biliyor' 

Bıına verilecek yegane cevap, 
Suriyenin Arap aleminde yeni bir 

cereyan vitcuda geleceğini tahmin 
etme~idir.,, 

14606 1 

Sonları (o06) ile biten numa
ralar 1000 er lira al:ıcaklardır 

25 000 
Lira kazanan 

30060 
Sonu (060) la nihayet bulan 

numaralar 1000 er lira İkra
miye alacaklardır. 

40000 
Lira kazanan 

3373 
Sonları (373) ile biten numa 
ralar 1000 er lira alacaklardır 

1500 
Lira kazananlar 

157.U 28076 2H6:~ 

1000 Lira ka:o::ananlar 
24691 23810 33757 dl331 1102~ 
36093 . 

200 Lira kazananlar 
3760 14179 97~1 11U98 12ôl~ 

12830 5257 3148~ 26291 lôS~Z 
33686 30282 ~0~63 21273 311~7 
21157 10978 12182 5118 )~~31 

7458 24073 6602 2~~68 28 l 
22347 8799 35431 12066 11910 
27099 6798 26281 24748 234:ll 
18806 31003 31026 21702 1U3G8 
25143 4853 189j0 

70 Lira kazananlar 
3347 11266 10720 37451 3~!7~ 

26681 10522 6838 17332 24~'" 
32053 28439 30770 6559 6~90 

29143 10046 27172 32732 367:12 
24631 17524 2372 30185 2986 
13345 2822-i 3629 23466 2:11:14 
14697 1395 12735 31778 27596 

50 Lira Kazananlar 
1108 37109 5öl0 35671 1Du9 

18487 31620 91120 21732 11817 
651 2003 31655 3912f• 103!!5 

36256 52064 11918 52871 3900~ 
23429 19214 25356 46666 22299 
10781 19485 57735 3570 257 

Times gazetesi bu tedbirlere 
Çok daha e\"\'e I teve •ıil edilmemiş 
olmasına tee,süf ediyor ve birkaç 
aya kadar hava müdafaa meycudu 
nun 90 bin kişiye baliğ olacağını 
ınenınuniyetle kavded;yor. ı 
t Daily Telegr~ph, Çemberlayn 
arafından geçen hafta yapılan 

''aatlerin tahakkuku nıah;yetinde 
~'.an mevzubahs a'ke··i tedbirleri 

N~zır, hükumetin takip ettiği 

beynelmilel siya"et dolayL-iyle de 
mirmulıafızlar aleyhinde aldığı ted 
birlerden vazgeçmek mecburh·e
tinde kalacaii'ını 4rap etmek i~ti
yenlere cevap vererek Rumanya 
hükumetinin tahrikçilerin son de
rece tehlikeli bir vaziyete sok _ 
tukları mem'ekete •üküııeti iade et 
miş o .. ı miya~ete devam etmek az
minde bulunduğunu kati bir Ii<nn
la söylemiştir . H:.ıtip, netice olarak 
son ta ihi hiı,foeler esnasında Ru
manyanın g:i,terdigi "katiyet ve 
namu,kiran~ Yakar., dan sitayiş _ 
karane birli. nla bahsetmiştir. 

mile şehirlerde \'e köylerde tema- __ 
sa girdik; münevverlerle. amele- ============================= 

1629 37104 7421 249 7101 
6291 18034 6630 21767 29776 

24247 24797 29351 4~95 12029 . 
15114 14511 33020 22053 2988 
39740 18926 87721 29949 3.10:19 
14349 39710 18806 27517 21924 
39853 3717 10864 11731 16800 
22695 10177 5651 243~9 6933, 
10320 16567 16696 826 68;.s 
29765 20661 19111 32212 10506 

40 Lira Kazananlar 

Utün İngiliz efkarıumumivesinin 
~evinçle kar~ılıy acağını y az.ıyor. 

. Dai!y Mail İngHtercd'ki iki 
Ynılyon · · · ·1-hı dil t · . ı~sızın sı a ann1cı en s rı 
sınd -:::-..::_e kullanılmalar.nı i•tivor. 
~ . ~ 

Sofyadaki 
Suikasdın Esrarı 
Çözülmedi 

(Ba,tarafı 1 inci aayfada) 
Ralilin huviyetı H mazisi bu -

&'ün tamamile a;ıla~ılmıştır. Kailin 
ası] i•mi Stuvul Vasefkirof'dur. 17 a. . 
ııustos 1905 rle Makeduny.a hudıı 

dundaki Köstendil kasabasının Tır 
nov]ok köı· iind<• doji:mustur. İlk 
llıektebi bitirdikten .onra l!l26 da 

•u~luk rütbesiyle askerliğini yap 
ınış, bilahara Köstendilde polis me 
~Urluğu etmi~tir. Bir hata•ından 
olayı azledilen katil Sofyava gel

:iş, orada da 6 ay müddetle za -
ıta hizmetinde bulunmuştur. Son 

ra anormal halleri görüldUğiinden 
T~ Psikopat araz gö,terdiğinden 
Şınden çıkarılmıştır. 

Katil bu sırada köyüne dönmüş 
~e orada hem nahiye mOdOrünfi, 

, eın de Goıref adında bir adamı 

!erle, köylülerle görüştük. Gerek 
ben gerek arkadı:şlarım Almanla-' 
rııı samimi surette sulh i;;tedikleri 
kanaatini peyda ettik.., (1). 

Görülüyor ki milletler aı·ası mii
naRebetlerde halkın gerçekten bir 
hüküm ve nüfuzu olsa Ye memle
ketin mukadderatı haris, yarı çıl

gın, y:ılnız kendi elediklerinin ol
masını bter siyasetçilerin elinde o
yuncak olmasa milletlerin anlaş
maları pek zor olmıyacaktır. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN İspanya ve Ecnebi 
gönüllüler 

Yalan•ia, ıı (A.A.) _ Merkez (1) Philip Gibbs, Ord~aı in Erıg. 
t k 

_, 
1 

land. S. 216. 
mın a ası or .. u arı grupunun efkii ===============! 
nıharbiye heyeti dün muha•anıa _ ı 
tın başıangıcındanberi bu mınta _ smail Müştak 
kada bulunan muhtelif rütbelerde-
ki bütün ecnebi gönuıwıeriniıı geri Vefat Etti 
alınma.mı emretmiştir. MulıteH 
kıtalardan geri alınacak gönüllü • 
!erin 25Cı0 kişiyi bulacağı söylen _ 
mektedir. 

Yugoılavya Parlamentoıu 

Feahedildi 
Belgrad, 11 (A.A.) - Hüku

met mebu.~an meclisinin derhal 
f0'hini ve 11 kanunuevvel 1938 ye 
ni intihabatın yapılma'1nı nirnbet 
meclisine teklife karar \'er~iştir .. 
Yeni mebusan meclisi 16 kiinunu
.ııani 1939 da toplanacaktır. 

O zamana kadar da ayan mec
lisi mesailini tatil edecektir. 

öld!irmilş ve hap'e girmiı,ıtir. Son 
ı ~ıılarda •a t:ıhliye edilmiştir. 

Siirt l\Iebusu ve değerli muhar
rirlerimizden İsmail l\Iü~tak l\Ia -
yakonun, bir müddetten beri devam 

tJen hastalık~ıı sonra yefat et -
miş oldu;ı-unu iıüyük bir tees>ürle 
haber aldık. 

İsmail Müştak l\Iayakon a,Jan 
X evşehirlidir. Ve 59 ya.;ıııda bu
lunmakta idi. Hayatının en faal 
devrelerini yaşamakta olan değer
li muharririn ölümü, memleket he
sabına büyük bir kayıptır. "Yeni 

Sabah., ailesinin kederine i~tirak 
eder ve merhuma cenabı haktan 
mağfiret diler. 

Çek - Macar 
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

car heyeti azasından ve l\facari• -
tan maarif nazırı bulunan Kont 
Telek :VIacar matbuatı müme._il -
!erine yaptığı beyanatta denıi~tir 
ki: 

"- Macaristan, Almanyanın 
Südetlerde elde ettiğinden ne faz 

la ne de az bir şey istememekte -

dir. Müsait bir hava içinde baslı -
yan müzakereler her halde süratle 

muvaffakiyetle neticelenecektir. 
Yugoılavların Fikri 

Belgrad, 11 (A.A.) - Koma

ronda l\Iacaristan ile Çekoslovak
ya arasında yapılan müzakereler 
den bahseden Politika gazetesi mu 
habiıi bütiin Çek mahafiliııin Ma -
car taleplerinin kabul edilmyiece

ği kanaatinde bulunduğunu yaz -
maktadır. 

Lehler Karminaya Girdiler 

Varşova, 11 (A.A.) - Polon
ya kıtaatı, mukarrer olduğu veç
hile, diin çok zengin bir kömilr 
havzası olan Karminnyı i~gal et • 
mişlerdir. 

Prağda iki intihar 

Prag, 11 (A.A.) - Prager Ta
geblat gazetesinin başmuharriri 

Tomas ile karısı, pazarı pazartesi
ne vasleden gece zehirle intihar et
mişlerdir. Prager Taıreblat, demok 

Müzakereleri 26345 5524 23160 19131 974 
25777 9722 196 62!16 16641) 

3046 27183 25274 32764 17345 
rat Alman al'ın orgaıııdır. Südet • 33471 14541 5007 31059 254:ı:; 
lerin A lıııaııya;·a ıltihakı üzerine 870 HlCl 16U30 3'.!9~3 3009 
hu Alnıanlann yeis ve ne\•midisi 8121 39103 2202 66~ıt 12~ 18 

bu harekete sebep olmuştur. 31283 32258 35778 36961 ~::ı:ı 

Hitlerin Nutku Ye Franıa 17892 2845 5000 16!19:? 2ZZ 10 

Paris, 11 (A.A.) - Gazetele -

rin mut:ıliialan, yine llitlerin nut-

ku hakkındadır. 
Lö Jur, yazıyor: 

."Dokuz gün içinde kendi ken -
disini bu kadar kati bir surette 
tekzip eden, daha geçenlerde ifrat 
la "itayişinde bulunduğu bir itev
lete kar~ı bu kadar sert, bu kadar 

'cavizane bir lisan kullanan a
damııı ihtimal akli melekiı.tına e· 
min bir surette <ahip olmadığı ne
ticesine yarılmı~tır. Acaba kazan
mış olduğu muvaffakiyeller !<en -
disini, bütün menfaatl••rini tanıma 
yacak derecede sarho~ mu etn1iş -
tir. 

14 556 17748 2651 1 1663 
8894 1596 2721il 137"1:? l ;;~;::; 

37742 4013 6642 1387 60~5 

35924 28782 32687 123:)3 :11619 
7749 587 8~08 6647 11813 

18500 1989 11H6 9279 ~:ı8H9 
30697 8375 10902 19594 111117 
35038 29388 30~49 31851 62~5 

33215 11756 1669:1 1699;) 2."\~76 

35839 12535 33081 3!1326 11860 
2482 9629 8651 36111 2~ı1s 

3206.") 

2518fl 
JRH8 1~153 21371 2GIR2 

6712 16729 2300 8137 
30772 57:12 a4 72:1 :! 1 i):!I l :::!nı 

201;,7 ıs:ıo6 2112:ı 334~0 :ıı:ı~~ 

19955 373 2 13010 3K811 2n:;21 
37956 :ıuoo 2n:ı86 z,;::8> ı:;zıtı 

1 206~:~ 20031 20~~6 ;~~~~3 
Avrupaııın göbeji"inde seksen = --- -

milyon insanın itiraz kabul etn'ez Belçika Kralı Pnrise geliyor 
şefi olan ve ihtirasları için hudut Brük>el, 11 (A.A ) -- Yarın 
tanınııııyan bir adamın mcvcudi,·e. Pari e yapacagı serahatta. kraı Le 
ti ne büyük bir tehlike, ne büviik opolda, valuc haliç<' Eliza ıethe, 
bir tehdittir. Ru hugusta Frans~ hü Prens Ş::d Ye Ba~vekil Sp:ı:ık re
kunıeti, ne düşünüyoı-, ne söylü -ı fakJL eılecektir. 
yor, ne hazırlıyor?... Resmi nıalıfit:erde tebarüz et. 

Lindberg Berlinde 
Berlin, 11 (A A.) - I.inclb•rg 

saat 15 de tayyare iie Paristen bu
raya gelmiştir. 

tirildiğine göre, Relçikanııı lıu Z<· 
yareti, yalnız babası birinci Al • 
bertin Pariste dikilen heykelinin 
açılış törenine t:ıh>i• edilmi• bu· 
luıımaktadır. 
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' Nesir sanatkarlarımızdan Falih 

Rıfkt Atay, Yedigün mecmuasına 

verdiği beyanatta diyor ki: 

- Berbat bir tarih kitabı yaz

mış olanı teknik ettiğiniz vakit 

"meelekim muharrirlik değildir,, 
cevabını verir. Gariptir ki bizde 

dürüst ve iyi yazı bir meslek addo

lunur. Fena yazan tarihçi, hatta 
kimyacının tarih ve kimya bildiği

ne şüphe etmelisiniz. İyi yazının 
ilk vasfı, anlaşılmaktır. Öğrendiği

ni anlamış olanın yazısında, hiç ol

mazsa bu ilk vasıf bulunur. Ben, 

bazı doçentlerimizin konferansla

rını okudum. Size onların iyi ya

zan muharrirler olmadığını, fakat 

hangi meslekte iseler o meslekte 

pek fakir olduklarını iddia edebi-

lirim .... ,, 

Falih Rıfkının bu sözlerinden, 

herhangi bir meslek veya sanat ol

gunluğunun ayni zamanda yazı ol

gunluğunu da yaratabileceği ka -

naati meydana çıkıyor. Acaba bu 

Bu Çocuğun Babcisı Kim? 
VE BANKADA 

SAHiP VAR 
/Ki YAŞINDA BiR APARTMAN/ 
PARASI OLAN BiR ÇOCUGA /Ki 

Yazan: 
Neriman Hikmet 

Adliye koridorlarında. dolaşı

yordum. Yüzlerce kişinfn bin bir 
çeşit hak iddia ettiği bu binada a
dalet terazisini en mahir eller tu
tuyor. Ve en kati hükümler veri-
len bu yerde insan çok küçüldü - .__, ___________ _ 

ğünü hissediyor!.. Bizi boyuna ğim şeylerin cevabı değildi bu. Va 
kendine tabi kıLa.n ıadec& hakkın kit kaybetmeden merdivenlere 
kuvveti hakkın kudretidir... doğru giden uzun boylu yaşlı ada-

M.ahkeme ıalonlarının kapılan ma yaklaştım. Onu hemen durdu
önünde oturan mahkümların bi- rarak: 

1 - Ah, ne olursunuz dedim. !ekleri kelepçeli... Kimbilir bun ar 
Beyefendi bana davanızın ne olne müthiş birer cani, birer hay-

dutturlar. Fakat buradaki sakin duğunu söyler misiniz. Dinledim 
hallerini görenler; "bu adamlar ama pek iyi kavrıyamadım. 
ne yapmışlar ki., demekten kendi- Bunda da tereddüt vardı. Gerçi 
!erini alamıyorlar. öteki gibi hiddetlenmedi: 

Zihnim karma karışık bir hale 
&"elmişti. İçerde dinlediklerimle 
bana !öyledikleri birbirini tutmu
yordu. Döndüm bu davanın esası
nı muhakkak anlamak istiyordum. 
Mübaşire sokuldum. Ona bir ga
zeteci olduğumu söylemeden ken
dime bir meraklı süsü verdim. O 
bana bu davanın asıl içyüzünü 
izah etti. 

12 Teşrınievvel 1938 

Halk evinin 
futbol 

kuvvetli çok 
takımı var 

Ereğli, 8 (Hususi) - 1938 se
nesi mayısındanberi Karodeniz E
reğlisi Halkevi spor kolu durma
dan spor faaliyetlerine çalışmakta 
dır. 

Bu meyanda evin spor kolu 
,imdiye kadar 11 maç yapmıştır. 
Bu 11 maçtan sekizini kazanmış i
kisini berabere bitirmiş ve birinde 
de mağlilp olmuştur. 

Evin spor kolunun her hafta ci
var şehirlerle yaptığı spor temas
ları çok faydalı neticeler vermiştir. 

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

' 

bir 

, fikir doğru mudur? 
rum. 

Zannetmiyo- Altıncı hukuk mahkemesinin - Pek o kadar mühim bir şey 
kapısına y.aklaşmıştım. Mübaşir değil diyerek anlatmağa başladı. 

Ben İzmirde idim. Akrabamdan bağırdı: 

Meğer bu dava ne garip bir id
dia imiş!. Baba olmak şerefini ka
zanmak neşesini duymak istiyen 
bu iki adam maddi bir itirazın sev 
kfle çok güzel çok muhterem bir 
kalbe bürünebiliyorlar. Mesele 
basit: Ortad.a bir buçuk iki yaşın
da bir çocuk var. Ölen anası ona 
mühim bir miras bırakmıştır. Bel
ki de kadın vaktile her ikisi ile de 
yaşamış. Bu arada onlardan baş

kalarının da babalık iddia edebi
lecekleri bir vaziyet hasıl olmuş. 

Bilhassa bu temaslar iki ,ehir 
arasındaki ırençliği biribirine da
ha yakından tanıtmak !ıı·satını ver 
diği için şehirler arasındaki temas 
!ara yine devam edilecektir. Bil -
hassa gençleri çok iyi bir şekilde 
hazırlıyan spor klübil başkanı Bay 
Ahmet gençleri spora teşvik etmek 
te ve sporun faydalarını anlatmak 
tadır. Ereğli Halkevi daha fazla 
İstanbulun birinci sınıf takımlari
le karşılaşmaktadır. Bu meyanda 
Vefa, Beykoz, Topkapı, Eyüp ta
kımlariyle karşılaşan Ereğli ta -
kımı, yaptığı bu maçlarda da bü
yük bir sayı farkile galip gelmiş
tir. Ereğli halkevinin komşu şehir
lerle yaptığı bu temaslar çok fay
dalı verimler temin etmiştir. 

Ereğli Halkevi Başkanı 
Bay Ahmed 

• 

Bir yazının "dürüst, anlruıılır, 

iyi., gibi tek kelimelerle ifade etti

ğimiz meziyetleri haiz olması, öy

le müşkül @artlara bağlıdır ki, bu
nu ancak bu sahada yüksek bir ka

biliyet, kıvamlı bir kültür ve uzun 

çalışmaların meleke ve tecrübeleri 

temin edebilir. 

Bizde iyi tarihçi, iyi mütefen

nin, iyi aanatkar az değildir; fa. 
kat bunların içerisinde kendi kttl

türünü olduğu ~bi kiğıda akset

tirebflecek kudreti haiz olanlar 

parmakla ırösterileeek kadar na
dirdir. 

Altı, yedi sene evvel matbuat 

ıtttunlarını günlerce işgal eden bir 

)ıAdiseyi belki hatırlarsınız: Üni

versite profesörlerinden bir zat, 

caliba sosyoloji ismile bir eser nı~

retmişti. Bu zatın ilmi kıymeti hiç 
de aşağı olmadığı halde, ifadesin-

deki bozukluk ve çapraşıklık, ir -

bir kızla münasebette bulundum. - Hamdi. .• Hüseyin .• 
İki adam arka arkaya içeri gir Kız serbest hoppa idi tabii bırak

diler .. Önünden giren uzun boylu tını. Benden sonra daha pek çok 
55 yaşlarında görünen temiz gi- kimselerle birlikte yaşadı. Bu sıra 
yinmiş zayıf bir adamdı. Ötekisi !arda bir de çocuk dünyaya getir
orta boylu otuz iki yaşlarında var- di Bir iki ay daha geçince kendi 
dı. Karaka~lı ısrt bakışlı, iri göz- sine tayyare piyangosunun büyük 
!erinin akı ç.ok fazla idi... Kendi ikramiyesi çıkmıştı ki bu adamla 
kendime sordum: Bu iki ayrı sevi- evlendi. Paraları yediler. Şimdi de 
yede insanın anlaşamamaşlıkları- bu çocuk senindir diye benden na
nın sebebi neydi? ... Hemen hükmü faka koparmağa çalışıyorlar. 
de verdim. Bir hırsızlık meselesi - Ya! demek bu çocuğun baba 
olsa gerek, dedim. Çünkü ikinci a 11 siz de değilsiniz dedim. 
dam bana suçlu ~bi gelmişti. Fa- -Evet .. cev.abını verdi. 
kat altıncı hukukta işleri neydi?... Şaşırmış bir vaziyette idim. Keş-
Herhalde başka bir sebep olmalı ki bu davayı dinlemez olaydım. 

Bir meçhul baba var. Yalnız 

malüm olan çocuğun bir apartıma 
nı ile bankadaki paralarıdır. Ve 
•imdi ona iki alam sahip çıkıyor 1 

Bu davanın mahiyeti geçen ııene 
analık iddia eden kadınların da
valarına hiç benzemiyor. O çocu
iun hakiki annesi olmadığı meyda 
na çıkan şekercinin karısı bile bu 
iki babalık iddia eden adamın ya
nında çok daha haklı imiş gibi ge
liyor bana. 

diyordum. Ama o ikinci adamın 

fizyonomisi bende çok fena bir te
ıir hasıl etmişti. öteki ne kadar 
halim ıelim görünüyordu. Arkala
rından gittim salona girdim. lki•i
nin de yanı başlarında avukatları 
oturuyordu. 

DreFunk dün akşam 
İstanbuldan Ayrıldı 

..~·••t ... •---
Türkiye gittikçe fazla mal istihsal 
edebilecek ve bu suretle mal ile te
diye ettiği için borçlanmıyacaktır. 

lzmir lik maçları 
İzmir, (Hususi) - İzmirde 938 

senesi lik maçlarına başlanmıştır. 
~u hafta Alsancak ile Yamaı ı l 

-- ... - } 
• 

Macarlarla anlaşıldığı takdir -
de Ankarada da bir temas yapıla· 
caktır. 

Yeni bir rekor 
Hamburgta yapılan bir atle • 

tizm temasında Alman kadın at • 
Jetlerinden Bayan Yunghafö 6.07 
metre atlıyarak 5.95 metm olar. 
Alman rekorunu ve 5.98 metredeı. 
ibaret bulunan dünya rekorunu kır 
mı~tır. 

T ekirdağh Kiro ile 
karşılaşıyor 

: fan alemimizi adeta sinirlendirmiş, 
sağdan, soldan tenkitler y.ağmağa 

başlamıştı. Hatta büyük bir ıraze
tenin tanınmış baş muharriri: 

Hakim onlara teker teker bir 
şeyler sordu. Davanın esasını bil
mediğimden bir türlfi anlıyamıyor
dum. Ancak bir kaç sorgudan 
sont1a ötekiler müdafaa vaziyetine 
geçince azıcık sezer gibi oldum. 

İşin içyüzü bir çocuk meselesi 
imiş.. Her iki adam da kendisinin 
baba olduğunu ileri sürüyordu. Bi
ribirlerinin iddialarını çürüğe çı

karmağa çalışıyorlardı. Bir tarafın 
yaptırdığı kan tahlilini di&"er taraf 
kabul etmiyor, yalnız babaya de
ğil, çocuğun akrabalara da benze

( Battarafı 1 inci sayfada) 
selam resmini ifa etmiş ve istas • 
yon civarında biriken halk misa -
firleri şiddetle alkışlamıştır. 

Almanya iktısat nazırı Funk 
bugün İstanbul gazetecilerini ka -
bul etmiş ve kendilerine ezcümle 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Almanya, kendi ihracatçılarına 
avans vermek suretile Tilrkiyeye 
bu krediyi açmaktadır. Yani, biz 
evvela Alman parası sarfediyoruz 
bu suretle Türkiyeye gönderilecek 
malların bedelini evvelden tediye 
ediyoruz. Türkiye ise bu parayı bi
lahara Almanyaya göndereceği 

mal ile tediye edecektir. 

Dün Ankarada Cumhuriyet bay 
ramında büyük güreş müsabaka-
1.arı yapılacağıııı yazmıştık. Bun -
dan başka bu güreşlerin daha he
yecanlı olması için meşhur Bulgar 
güreşçisi Kiro da angaje edilmiş
tir. Kiro Deliormaniskinin bun -
dan evvel Anadolu da yaptığı mü
ıabakalarda 1II ülilyimi ve Baba -
eskili İbı·ahimi mağlüp ettiği söy
lenmektedir. Kiro bu sefer Anka -
rada yapılacak olan güreşlerde 

Tilrkiye başpehlivanı Tekirdağlı 

Hüseyin ile karşılaşacaktır. IIüse
yln bu meşhur güreşçiyi yendikten 
sonra nihayet Dan Kolof ile kar -
'ılaşmak fırsatını elde etmiş ola -
caktır. - Bu kitap türkçe değildir; a

rapça ve farsça da değildir; hat

ta çince ve japone& dahi değildir! 

Diye eserle istihza etmişti. Bu 
misal gösteriyor ki, öyle herkesin, 

hatta tanınmış bir ilim adamı olsa 
dahi, iyi yazı yazmasına imkan 

yoktur. 

Uzağa gitmeğe ne hacet, biraz 

kendi içimize bakarsak bu hakika
ti gayet açık olarak görürüz: Ga

zetelerde çıkan sayfalar dolusu 

yazıları ciddi bir tahlile tabi tutar

sak, bunlardan ancak birkaç sü

tunluk yazının olgun ve pişkin ka

lemlerin mahsulü olduğunu, üst 
tarafının cümle ve ifade hatala -

rınrlıın tutunuz da telif zaaflarına 

kadar türlü illetlerle malül bulun-

duğunu görürüz. 

H~le tercümeler ... Son zaman-

larclıı seri halinde çıkan tercüme 

yebileceğini söylüyordu. 
Bu dava beni çok alakada; et

mişti. Geçen sene çocuğa sahıp 

olmak istiyen iki kadının analı)< 

iddialarını dinlemiştim. Bu onun 
aksi bir şekli idi. Bunlar babalık 
hakkını istiyorlardı ... Acabahaki
katte baba hangisi idi? .. İstanbul 
adliyesinden analık hakkı istiyen 
kadınları görenler daha dava neti
celenmeden hükıimlerini vermiş -
!erdi. Çocuk fakir kadınındı. Ana 
şekercinin karısı değildi. Fakir 
kadının yüzündeki ıstırap heyecan 
ifadesi onun analığını çok samimi 
bir surette gösteriyordu. 

Şimdi de bir hüküm vermek be
nim için kolay mı olacaktı?.. E
vet ilk bakışta kolay olmuştu. Hük 
mümü vermiştim. Birinci adam 
yaşlı ve temiz giyinmiş olan zat a

"- Davetimi kabili ederek bu
raya gelen gazete mümessillerine 
bilhassa teşekkür ederim. Refika -
mm geçirdiği hafif hastalık İstan
bulda biraz fazla kalmama ve bin 
netice bu güzel şehri daha iyi gör
meme vesile oldu. 

Burada tabii beni en çok alii,ka
dar eden ticari ve sınai müessese -
!erdir. Kıymettar valinizle birçok 
defalar görüştüm. Bilhassa Türk 
ve Alman ticaretini aliikadar eden 
mesai! hakkındaki noktai nazarı
nı çok dikkatle dinledim. Ayni za
manda iki memleket arasındaki 

harsi münasebatın da daha ziyade 
takviyesi için kendilerile muta • 
bık kaldım. Bu meyanda Almanya 
dan istanbula artistlerin, opera sa
natkarlarının, hatta belki de bir o
ettik . 

Türk matbuatile konu.~urken 
peretiıı gelmesi hususlarını tetkik 
her şeyden evvel Türk - Alman ti

caretinin ne dereceye kadar inki: 
faf etmiş bir vaziyette bulunduğu
nıı tebarüz ettirmek isterim. p.;erler ... Bunları okudunuz m;ı?. 

Türkiyedeki terakkiyat arttık
Jlen hunlnrdan yazı piyasasında Mahkemeleri bitmişti. Karar ça Alman istihsaliitına ve Alman -

sıl babadır diyordum. 

Buraya gelmek nezaketinde 
bulunmuş olan gazetecilerin fikir
lerimi dostane bir şekilde neşre -
deceklerinden şüphe etmiyorum .. 
Ben, bütün beynelmilel müşkilata 
rağmen Berlindeki ecnebi ırazete 
muhabirlerile daima iyi geçinmi -
,imdir. Belki bu hal kendimin de 
gazetecilikten yetişmiş olmam -
dan neşet etmektedir. Çünkü bir 
adam hayatında bir defa bile ga
zetecilik etse, mesleği ne olursa ol 
sun, daima gazeteci kalacaktır . ., 

Adliye Vekaletinin bir tamimi 

Ceza, usul ve husus! kanunla
rın tatbikinde mahkemelerin !ık 
sık hatalara düştüğü ve mahkeme
ler tarafından verilen birç.ok ka . 
rarların bu yüzden temyiz mahke
mesince bozulduğu görüldüğün • 
den, Adliye Vekaleti, bozma sebe
bi teşkil eden bu hataları bir ara
ya toplr,ıarak tab ve teksir ettir -
miş, tamimen, hakimlere ve mild -
deiumumilere göndermiştir. 

En iyi oyunculardan Etem .• 
ve Ziya 

karşılaşmış neticede maçı 4 - 2 Al
eııncak kazanmıştır. 

Günün en mühim müsabakası 
Üçok ile Demirspor arasında ya -
pılacak maçtı. Havanın pek ziyade 
rüzgarlı olması yilzünden stadda 
ancak 200 kişi kadar bir seyirci 
kitlesi vardı. Ayni zamanda De -
mirspor da bu maça çok noksan 
bir kadro ile çıktığından orun çok 
zevksiz cereyan etti. Neticede Üç
ok 6 • 1 ga !ip geldi. 

ı=,,, :iyatrolar~" 
İstiklal caddesinde 

Sehir Tiyatrosu 
KOMEDİ !<ISMI 

12 · 10 • 938 çarşamba gündüz 
saat 14 de ÇOCUK TİYATROSU 
12 - 10 - 938 çarşamba günü gece
si saat 20 - 30 da YANLIŞLIKLAR 
KOMEDYASI 3 perde komedi. 
Yazan V. Şekspir, türkçe'i Avni 
Givda. 

)(.. 

HALK OPERETi 
Beyoğlunda Halk Operet tiyat-' 

rosuııda (Eski Çağlıyan) büyük 
hazırlıklarıla vakında başlıyor. 

İlk eser KINA GECESi Büyük 
kadro - llfacar baleti 

* TURAN TiYATROSU 
Halk sanatkilrı Naşid, okuyucu 

Semiha, Mişel variyetesi bilyük 
cambaz İngiltereden gelen The 
gııidor akrubat numarası hayret 
veren hünerler. 

i~·i kötli tanınmış birkaç muharri- verilmedi. Bazı delilleri heyeti yada istih~al tezayüd göstermedik 

rın te~ümelerini okudum ve her h&kimenin inceden inceye tetk'.kçeTürkmah•ulatına~anihtivHta ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•ayfasının in<anı kızdıracak, oku- etmesi için ba~ka bir güne talik e- yükselecektir. Derhal kayde

0

de~im 1 -, 
el ıv:ınn pi~man edPcek kadar fahiş dildi. Davacılar da dışarı çıktılar. ki harbi umumiden evvel bu gibi B U A K Ş A M 1 

Frençvaros geliyor 
J\Incaristaııın kuvvetli takım 

!arından ve merkezi ı\\·nıpanın fi
nalisti Frençvaros futbol takımı üç 
maç yapmak üzere şehrimize da -
vet edilmiştir. Bu husustaki anlaş
ma müsbet bir neticeye vardığı Lak 
dirde Macarlar ayın 27 sinde şehri 
mize gelerek 28 • 29 ve 30 unda 
olmak üzere üç gün bir.ibiri arkası
na Fener, Güneş, \•e Galatasaray 
takımlarile karşılaşacaklardır. AFACAN vodvil 3 perde 

>.•alarla dolu olduğunu gördüm. Ben gene arkalarından ko~tum. krediler büsbütün başka esaslara M E L E K 
Yiizüııü pek beğenmediğim Ham- istinat surelile açılırdı. HükOmet-

Yazı ya zm ayı kendine me.<lck 
diye yaklaştım ve da,·alarının as- !er i•tikraz akdeder ve bunları Ve 

yapan!uı· ve o sayede geçinenler lıııı iyi anlıyamadığımı bana i~ah kredi açan memleketlerin piva~a • 1 p E KONTES l\ra•uıda bile iyi vazanlar p~k na- etmesini rica ettim. Yüzüme lıir sına kabul ettirirdi. Bugün vaziyet 
dir olr!ıı;i!l ·dti~ünültirse, diğer mes- parça asabi lıir parça mütereclrlit büsbütün başkadır. Hatta İngil _ 
lek ve 'a' .t mensuplarının hu qa. lıir tavırla baktı: tere tarafından Türkiyeye açılmış 
had;ı mıırnffak ol•mamalarını ma- - Anlıyamazsın, bir şey değil, olan Mn kredi bile eski usule gö-

TiLKi 

z"r görme k ic;p eder. dedi.. Soma ilave etti: Çocuğu re verilmemiş, İngiliz hükumeti • 
zorla bana vermek i<tiyorlar da. · "h t ı d... t• iri yazı yazmak başlı ba 1ına nın ı raca çı ara ver ıgı garan ıye 

bir sanattır; hem de çok çelin bir Halbuki ben onun balıa'1 değilim.. i•linat ettirilmiştir. 
- Ya!!!... Alman kredisine gelince, bu hu 

.. .anat D d" e ım, yanından ayrıldım. Bu susta Alnınnya tarafından gösteri-
cevap tuhafıma gitmişti . Dinledi- len şerait çok müsaittir. Çünkü 

K 
Sinemasında 

VALEVSKA 
GRETA GARBO 

CHARLES BOYER d 
Ll

Dikkat : Bugece ıçın MELEK'te Loca kalmamıstır. Pek az hususi Koltuk vardır. • :, 
P E K 'te Loca ve HususiKoltuklar satılıyor . 

MELEK ve İPEK gişeleri bugün sabahdan itib.ıren açıktır. Telefon Melek: 40868 ipek 44289 , 

• 
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Müstakbel Harplerde Kim
ya Harpleri Nasıl Olacak? 
Bu memnu silahın geçen harplerde kullanıldığı gibi 

müstakbel harplerde de kullanılacağını biliyoruz. 
Harpte kimyevi. vasıtalara mü

racaat; ye.ni bir şey değildir. Hat
ta tarihin ilk devirlerinde, ok, bal 
ta vesaire gibi çok iptidai silihlarla 

Yazan; 

R. E 
muharebeler yapıldığı zamanlar - il•••••••••••••• 
da bile gaz, sis ve duman neşre
dici harp vasıtaları kullanılmı~tır. 
Gazetenin mahdut hacmi beeabi-
1.,; harp kimyasının zamanımıza 
kadarki inki;ıaf ve terakki~ini bir 
tarafa bırakarak bugünkt.i vaziy& 
tini gözden ge~irelim. 

düncü tabur iae; yalnız büy!Uı te
mizleme i41erine mahsuatur. Bu 
taburun dördüncü bölüğü (ha
mamcı bölüğil) olup, otomobllli 
~yyar banyol&rdan ve au depola-

tahsis ettikleri büyük arazozların 
aynidir. İçersine konan birkaç ton 
luk mayi halindeki gazı; hareket 
halinde arkasındaki delikli serp
me tertibatından serper. 

Bu arazozlar ayni zamanda yol
lar haricinde tarlalar içinde dahi 
yürUyecek terti:l ata malik olduk
larından bunlar sayesinde geniş 

bir arazi sahası oldukça kısa bir 

. . ,.. 
Zehirli gaz; bilhassa büyük 

harpte döğüşen milletlerde bırak
tığı çok hazin intibalardan sonra 
bugün giıya harpte kullanılması 
Yasak olan bir şeydir. Hemen bü
tün milletlerin, devletlerin lştira

ki!e ve resmi muahedeler, mııkave 
leler ile tesbit edilen şeki~ budur. 
Fakdt hakikat; tam.amile bunun 
aksinedir. Cihan harbinden sonra. 
şahıt olduğumuz kiiçük büyük ye
ni harplerde bu memnu siliılıın mü 
teaddit defalar kullanıldıyını ve 
hundan son~aki harplerde de yine 
kullanılacağını biliyoruz. Her 
nıenıleke.t giıya, muhtemel bir düş 
man•n k'nıya harbine karşı müda
faa (?) maksadile bu uğurda kıs
men aşikar bir surette ve kı•men 
de gizli gizli çalışm<ı ktadır. Bilhaa 
"ı bu gizlilik, bu silaha başka 

bir kıymet veri.vor. 

İngiliz sistemi gaz püskürtücü aletler 

Rüyyük harpte ~arpışan ordu
l:ırda zehirli gazlar; karada piya
<le. topçu ve istihkam kıtaları ta
rafıııdan kullanılırdı. Şimdi ise 
lıusu>i ve mlihim bir silah mahi
yetini aian harp kimyagı için bir 
çok r.sri ordularda hususi kimya 
Yey,ı gaz kıtalıın bulunma.kta ve 
gazın daha gt•ııi~ mikyaı<ta kulla
nılma" esasları üzerinde uğraşıl

maktadır. Bugün birçok memleket 
!erin resmi teşkilatları ar~•ında 
gaz müfettişliklcri, şubeleri, en•ti
llileri, fabrikaları, depolar'. mPk
tepleri, kursları, tecrübe ye tatbi
kat kıtaları görüyoruz. Tamam.ile 
askeri. mahiyette olan bu teşkiliıt
tan ba~ka hemen bütün dünyada 
"sivil halkın gaza karşı korunma
sı,, uğrunda :ıyrıca çalışnıa 1 ar da
hi ı.rörüyoruz. Bu makalede biz; 
daha ziyade taarJ"Uzi kimya har
binden bahsedeceğiz. 

Fransada Versaydeki (Ecole 
:\lilitaire du genie) Fran•ız kim
ya lall.ıikatının mühim bir merke
z'dir. Fran<ızların Z grupları de
dikleri kıtalar da, her türlü kim
ya \'asıtalarile mücehhez gaz ta
burlarıdır. Sovyetlerin gaz kıtala
rı da son zamalnaı·da hususi ta
bıırltır halinde tanzim ve tensik 
e dilmi~tir. Gaz, sis, yangın bomba 
ları ile hafif, orta ve ağır çapta 
~"lik gaz ~i~eleri, •ırtta ve kam· 
Yoıı lizerinde tasman cihazlar, 
hususi gaz arazo;Jarı, aleY saçan 
cihazlar, bu taburların techizatı

nı teşkil ederler. 
Amerikan gaz teşkilatı daha 

geni~ '" kuv\'etlicedir. (Chemical 
\'asfare Service) gaz işlerinin mer 
kezidir. Amerikalılar kimya kıta
larını üçer taburlu alaylar halin
de teşkil etimşlerdir. Bir alayda 
72 gaz havanı, 1296 gaz şişe•i, 
1800 gaz alma cihazı vardır. Bü
tlin te~kiliit ınotorlü olup harpte 
her orduda bir ıraz ıılayı buluna
caktır. 

Alm.ıılarn )!"Öre . .ıaz talııırları; 

doı·der Laburlurlur w· al•.ı· kez~lik 
Lamanıile motöı·Iüdüı·. Birincı ve 
ikinci taburlar (8 böliik) ; fırlat
mak ve püskürtmek usullerile 
kullanılacak te~kilıit \'e 240 gaz 
havanı ile 4320 gaz şişesine ve 
6000 gaz atma cihazma malik•ir. 
Üçüncü abur ( 4 böliik). sırtta ve 
Yahut motörlü arazozlarda taşı
nan mayi halindeki gazları dök
mek, serpmek suretile büyük, ge
niş ara zi saha larını gazlar. Dör-

rından mürekkeptir. 2 dakikada 
90 nefer banyodan geçebilir. Bö
lüğün yanında 2100 neferin banyo 
yapmasına lcifayet edecek kadar 
au taşıyan müteaddit seyyar de
polar vardır. Bu bölük ayni za
manda a-azlanmııı elbiseleri de te
mizler. 

Fransız ordusunda kullanılan 
gaz maskesi nümunesi 

Aeri ordularda görülen hususi 
gaz havanları, bir nevi seri ateşli 
küçük toptur. Dakikada 20 gaz 
mermi ini 3000 metreye kadar ata 
bilir. Bir tek havan; 180 metre 
murabbaı bir sahayı kı•a bir za
manda gazlayabilir. 

Gaz atma cihzları ise birer bo
rudan ibaret olup bunlar münasip 
yerlere külliyetli miktarda yerleş
tirilerek hep birden ateş edilir ve 
çok keııif bir gaz kütlesi çok kısa 
bir zamanda düşman üzerine atı
lır. 

Amerikalılar; büyük demiryol 
yagonlarının içine hususi surette 
yüzlerce gıız püskürme cihazları • 
nı güzelce i'tif etmek suretile hu

su'i bil' tertibat yapmışlurdır .. i, 
bu cihazların muslukları bir elek
tl'ik tertibatile hep birden açıJ;ı. 

cak olursa, müsait rüzgarlı bir na
vada düşmana doğru çok kesif 
bir gaz bulutu se\•kelmek mtim • 
kün olur. 

Gaz arazozları; belediy~l»riıı 

büyük şehir sokaklarını suia:na/!:o. 

zaman zarfında kolaylıkla gazla
nabilir. 

Asri ordulardaki bu umumi kim 
ya (gaz) kıtalarından başkaca 

hemen her piyade, süvari, lopçu 
vesaire kıtasında da ayrıca husu
si gaz teşkilleri vardır ki bunlar 
40-50 kişilık küçük takımlar halin 
dedir ve ellerinde, sırtlarında ta
şıd>kları hususi aletler \'asita,ile 
yerlerde gaz olup olmadığını 

araştırırlar, havanın \'aziyetiııi ta
kip ederler, küçük gaz temizııı..

leriııi yaparlar, küçük mik~·astıı 

gazlama ve sisleme işlerind~ kulla 
nılırlar. 

Zamanımızda malum olaıı mu
harebe gazları pek çoktur. Böyle 
olmakla beraber yeni yeni araştır 
mal ar; ideal gaz bulmak içindir, 
ki bundan istenen evsaf; gözle hiç 
görülmez, kokusuz, tahriş etme
yici, her zaman ve her yerde en 
basit ham maddelerden kolayca 
imali mümkün ve korkusuzca ta
şınabilir, uzun mllddet depolarda 
saklanabilir, her türlü korunma 
vasıtasına karşı tesirli ve az mik
tarı ile çok geniş bir sahayı kirle

tebilir olmasıdır. Şimdiye kad.ır 

ki araştırmalar neticesinde bu ev. 
saf henüz tam.amile temin edilmiş 
değildir. Gelecek harplerde kul
lanılacak gazlar <la, bu sebepten, 
şimdiye kadar kullanılmış olanlar 
dan çok farklı olmasa gerektir. 

Yüzlerce gaz ismini zihinde tut
mak ve tasnif etmek güç olduğun 
dan biz burada muharebe gazla
rını mazileri itibarile en basit ola
ıak ş,ı suretle üçe ayırabilırız: 

a) Tahriş edici (brom aseton, 
adamist, Jevist gibi) 

bi Boğucu (klor, fosken gibi) 
c) Yakıcı (hardal gazı, iprit 

gibi). 

Bütün a>keri ne~riyata ve tec
rübelere göre hardal gazı; bugün 

dahi gazların en tetiirlisidir. Bu

nunla gazl anmııı araziye kurak 
mevsimde 8 gün sonra belki girile· 
bilir. Faka burada yüksek ağaçlar 
ve:-ıaire var~a daha sonra girilebi .. 
lir. 

Kuvvetli yağmurlar, bu gazın 
tesirini 3 güne indirebilir. Düşman 
tarafından tahribata uğramış gaz
lı köylerde en az 3 hafta, sağlam 
meskun mevkilerde ho.tta bir ay 
müddetle bu gazın tehlikesi ırev
cuttur. Bazı gaz mütehassısları bu 

miktarları başka başka ifade et
mekte iseler de bu teh like müdde-

-

Ea~ihteırbi~Y.~~~· 
Cellat Kara Alinin hayatı 

Cellat Kara Ali 
•• •• susu veren şeyhin 

sükunetle kendisine 
ku 1 ıklarını ve 

peygamberlik 
burnunu kesti 

Dördüncü Murad peygamberlik 
iddiasında bulunan Sakarya şey
hini birdenbire öldürtmek istemi
yordu. Ve Kara Alinin bu seferki 
vazifesi ince idi: 

Cellat ~eyhin göğsünden damar
larını çıkaracak, parmaklarının 
mafsallarını birer birer kesecekti. 
Cellat Kara Ali bu vazifeyi mü
dekkik, sanatına aşık bir operatör 
gibi yerine getirdi. Şeyh de çok 
metin ve cesur bir adamdı hatta 
bir aralı: : 

- Acele etme cellad ağa!. 
Diye Kara Aliye metanet dersi 

vermek istedi .. Lakin mahir cellad 
hiç tavrını bozmadı, şeyhi soydu, 
başında koca bir •arık, çırçıplak 
bir merkebe bindirdi. Burnuuu, 
kulaklarını, ellerini ve ayaklarını 
kesti. o hali ile ordu içine bıraktı. 
Şe) h de zulumlar ve istm~plar için 
de inliye inliye can verclı. 

Celllid Kara Alinin üçüncü ege
ri bir mağribinin idamı oldu. Bir 

mağribi dördün~J l\!uıada müta • 
caat etmiş ve •uni altın yapmaya 
muktedir olduğunu soylemi~ti. 
Dördüncü Murad herifin blediği 
a\at ve edevatı tedarik ettirdi. Bir 
gün Sinan pa~a kö:ıkiınc!e mağ • 
ribinin yaptığı altın kendi"ine tak
dim edildi. Dördüncü Murad mag
ribinin kendisini aldattığını anla
yınca soğuk kanlılıkla şu emri 

verdj: 
_ Kara Aliye söyleyin! Herifi 

kesip denize at.,;ın .. Kara Ali za
ten ha!=l.sa merdiveni başında emre 

hazır bekliyordu .. Kendi•ine emir 
verilir verilmez derhal magribinin 

yakasına yapıştı ye hemen oraya 
çökertip boynunu vurd~. sonra ~~-
2ik kafayı ce•etle birhkte herıfın 
cübbesinin içine sardı, ayağına ko
ca bir tas bağladı. vıı hemen ora
cıkta Sin~n paşa kö:ıkünün önün

den J\larmaraya salı\'erdi. 
Rum.iye şeyhinin düşmanları bir 

fitne çıkarmazdan eve! şeyhin ah-

ti daha ziyade gazın kesafeti dere 
cesine bağlıdır. 

Kosken nevinde tahriş edici 

gazlar; atıldıktan >onra biraz da
ğılırlar. Boğucu gazlarla zehirlen 

mi' olan arnziye yazın 1, kışın 2 
sa~t sonra maskesiz girmek müm
kün olabilir. 

Mevcut istatistiklere göre bü
yük harpteki gaz harbinin bilan
ço,;u şöyledir: 

Almanlar : 50 defa püskürtme 
tarzında gaz taarruzu yapmışlar 
ve Ruslar hariç olmak üzere düş
manlarına 35.000 zayiat veridrmiş 

lerclir. Almanların kendi zayiat
ları ise 200,000 dir ve bunun % 
de 20 miktarı ölmüştür. 

lngilizler: Hususi bir gaz kıtası 
ile 768 gaz taarruzu yapmışlar, 

ceman 87,968 şişe gaz, 196,940 el 
bombası, ceman 6700 ton kimyevi 
madde kullanmışlardır. Yalnız bu 
gaz kıtası bütün harp esna~ında 
5384 kişi zayi etmiş. Bütün İngili.ı: 
ordusunun gazdan zayiatı ise 
181,035 dir, bunlardan 6109 kişi 

ölmüşür. 

Franoızların: Gazdan zayiatla
rı 190,000 kişidir. Bunların 8000 
ni ölmüştür. 

Amerikalıların : Büyük harpte 
ki bütün zayi atı 274,217 olup bun 
!ardan 74,779 kişi gazdan zayi 
edilmiş ve bunun da 1400 ti öl
müştür. 

Ruoların: Büyük harpte a-azdan 
verdikleri zayiat, istatistiklerde 
88,599 olarak gösterilmekte ise de 
hakiki zayiat miktarının daha f az 
la olması çok muhtemeldir. 

Bundan sonraki gaz muharebe
ainin muhtelif vasıtalarla nasıl ya
pıl dığı, &'azın tayyarelerle nasıl 

kullanıldığı , kimya muharebesinin 
diğer şekilleri a-özden e-eçirilecelc. 
tir. 

R. E;. 

Yazan: 
TARIHCI 

rele gönderilmesinin münasip ola
cağını dördüncü Murada söyledik
leri zaman şeyhi boğmak vazifesi 
de usuleıı Kara Aliye havale edil
mişti. 

ŞÜPHELi KESiK KAFA 
Dördüncü Murad ölüp yerine 

deli İbrahim geçtiği zaman da 
cellad Kara Ali yıne en mühim va
zifelerde kulllanılıyordu. Zaten o 
filan ve falan şah•ın adamı olmak 
tan ziyade emirle hareket eden bir 
ölüm makinesi idi. Nasıl ki bir 
emrile birçok kafalar ke:ıtiği pa
di~ah deli İbrahi:ni de bir gün ge
lecek yine kendisi boğacaktı. 

Deli İbrahim padişah olduktan 
>;onı·a Erzurumda Abaza paşa is
minde bir zorl.ıa peyda olmuıtu. 

Bu adam kendisinin dördüncü 
l\lurad zamanı ela p:.clişahın enı

rile idam olunan mco;hur Abaz:ı 

pa~a olduğunu iddia ediyor ve hü
kiim idam infaz cdılnıedeıı evvel 
bir kolayını bulup kaçını~ olcluğu
lllı ve dürdü eli lllurad öldükten 
sonra meydana t_·ıktığını sö.\·lüyor
dii. Kendisini görenler dediklerine 
inanıyorlardı. zira dördüncü Mu
radın idam ettirdiği veya idam et
tirdiğini zan ıettiği nıe~hur zorba 
Abaza pa~aya, iki damla su bir
birine ne kadar benze"e, o kadar 
benziyordu. 

Padişah deli İbrahim fena hal
de teliı~a düştü; Abazalığını iddia 
eden adamı tutturdu ve kafasını 

kcstirere k İstan bu la getirdi. 

- Ancak ke,;ik kafa Erzıırum
dan hrnnbula getirilirken, tuzlan
mış olnıa:-ı.ına ragn1en kokmu~, de
rileri >o;·ulnıu~tu. Binaenaleyh ke
~ik kafayı görenler onun hakika
ten Abazaya ait olup olmadığını 

katiyetle ve sarahatle tayin ede
mediler. 

Nihayet padişahın aklına geldi. 
Dördüncü :\Iurad hakiki Abazayı 
celliıt Kara Aliye boğdurmu•tu. 
Binaenaleyh kendisini huzur~na 
çağı!'ttı ve hakikati sordu. Cellat 
Kara Ali padişaha ne cevap verse 
beğenirsiniz? Hissiz ve merhamet 
siz cellat büyük bir soğuk kanlı

lıkla: 

- Vallahi padişahım; ak~am 
ezanmdan sonra karanlık bir kö
şede yüzil üstüne yatmış bir heri
fi bana abazadır diye gösterdiler, 
ben de boğdum. Yüzünü ve şemai
lini görmedim!.. dedi. 

Cellat Kara Ali bu suretle vazi
fesini harfiyen icra eder, öldüre
ceği adamların şahsiyetlerini, mev 
kilerini nazarı dikkate almaz, on
ların yüzlerini tetkik etmeyi hatı
rına bile getirmezdi. 

Kara Alinin gördüğü en mühim 
işlerden biride sadrıazam Hezar. 
pare Ahmet paşanın idamı keyfi
yetidir. Servetinin çokluğu ile 
şöhret kazanmış olan Hezarpare 

Ahmet paşa yeniçeri zorbalarının 
bir isyanı üzerine kendi konağın
den kaçmış ve yeni sadrıazam so
fu Mehmet paşanın sarayına iltica 
etmişti. 

Zaten yeniçeri isyanını sırf ra
kibini d evirip onun yerine geçmek 
için el altından kendisi hazırlat

mış olan sofu Mehmet paşa rakibi 
nin böyle kendi ayağile tuzağa 

<!üşer gföi kendi sarayına iltica 
etmesini tabii büyük bir memnu
niyetl e ka:rıııladı ve hiç renk ver

cnem eğe uğraşarak Hezarpareyi 
büyük bir iltifatla ka.lıul etti. 

- Üzülmeyin! Kederleıımeyin ! 
Bu da geçer, yine mihri şerife nail 
oluı'Sunuz ! .. şeklinde kendisini za
piren teselliye bile uğraştı. 

Llkabile anıldığı halde desise 
.Se feytana taş çıkaracs k kabili
yette bir adam olan yeni sadrı

aza!ll r akibini ııeies a ldırmadan 

boğdurmak arzusile yanıp tutuşu
yordu ama Hezarpiirenin dillere 
destan olan servetini de gizlemiş 
olacağını ve kendisini hemen öl
dürtecek olursa bu servetin nere
de saklı olduğunu bir türlü öğre
nemiyeceğini düşünerek zahiri bir 
mülayemet gösteriyordu. 

Zavallı Hez~rpare bu gizli alış 

veri~ten belki habersiz, sedareti 
kaybetmiş olmaktan mütevellit 
ateşini üstüste buzlu şerbet iste
yip içmek suretile söndürmeğe ça
lışıyordu. Nihaye~ yeni sadrıaza

mın kahyası Hezarparenin otur
duğu oda:.-a gelip efendisi namı
na: 

- Efendim, devletli pederiniz 
sizi kurtarmak iser. Ancak ak ak
çe kara gün içindir! fehvasınca 

şu yeniçeri köpeklerine bir mikar 
akçe lütfedin!. mukaddem.esile 
yavaş yavaş Uezarpareyi biriktir
diği sen·eli h ıkk·ııda isticvalıa 

ba~Jadı. Hezarpare ya merdiven 
altııı•h yeı·e gi\:>ıiilü küplere dol
durd:;go, yahut ela tat·an arasına 
bil'llem ııeı·eye sakladığı kese ak
çeler; florilcr• bırn birer ve is
'emeye istemeye 't raf etti. Kahya 
mutta,ıl: 

-· Aman efendim, o söyledikle
rin'z. Ehe ıınıiye!sız m ktardır. 
Hepimiz zatı dcvletiniz<leki seı"\·e. 

ti bilmez miyiz'! Hele lütfedin. 
kerem buyurun, hendenizi üzme. 

yip hakikati söyleyin de tatlı ca· 
nınızı kurtarın! .. kabilinden yarı 

tatlı. yarı tehdiliimiz cümlelerle 
Hezarpii,.r·nin büüln ı·vetini ,ti

raf etirdikten 'onra çekildi. Riça

re Hezarpare Ahmet pa~a da ~ir 

az dinlenmek üzere kendisine ha· 

zırlannıı~ olan yatağa girdi, uru· 
ma)·a çalıştı. 

Sofu :\Tehmet paşa rakibınin 

servetini nereye gizlen1i~ old~ığ'u. 

nu bu .<uretle hı.ber aldıktan ~on
ra gece ya\'ısı cellat Kara Ali~·e 

haber JlÖndercli ve damının allına 

sıgınm;~ olan rakibini ona te~lim 

etmekten geri durmadı. 

Gelecek müsahebede cellat Ka
ra Alinin Hezarp.1rcyi ve bilahare 
padi~ah deli ibrahimle Cinci ho

cayı na. ıl idam etliğini tafsilatile 
bildirip bu bahse nihayet ,·ercc~
ğiz. 

Başvekil 
Alemdağında bir 

gezinti yaptı 
Başvekilimiz Celal Bayar, dün, 

beraberinde Riyaseticumhur umu

mi katibi Hasan Rıza ve Vali v• 

Belediye Reisi Muhittin Üstiindai 
da olduğu halde, •aat on dört bu
çukta, otomobille ve 77 numaralı 

araba vapurile Üskiidara geçmiş, 
Alem.dağına doğru bir gezinti ya~ 

mış ve akşama doğru tekrar lstan- • 
bula dönmüştür, 

TAKVİM 
12 ilk Teşrin 1938 Çarşamba 

Hicri : 17 Şaban 1357 
Rumi : 29 Eylill 135.( 

Hızır : 160 

Doru uati : 6,06 

Ö§'lc : 
Akoam : 

12,01 - İkindi : 
17,35 - Yatlı 

lmoak ; 4,30 

~ 

15,09 
19,05 
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, - ' NiMET ABLADAN PiY ANGO BiLETi ALAN 

Vatandaş, Parasını Bankaya yatırmış dernektir. 

~-----------------------------------------' 
MET G • • 

1 ŞES 
• 

Son Altıncı Keşidede Dahi Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürdü 

N /MET ABLA , Büyük ikramiye Kazanan . 
Talihliye Dün paralarını verirken 

200,000 LİRALIK 
EN BÜYÜK iKRAMİYEYİ 

14606 No. lu biletle Bay Bedri'ye 

40,000 LI ALIK 
ikramiyeyi, 3373 No. lu biletle Bayan Hacer' e 

25,000 LiR L 
ikramiyeyi, 30060 No. lu biletle Tütün gümrÜ· 
ğünde 46 No. da komisyoncu Bay Y orgi Topal
oğluna kazandırmak suretile ilk defa kendisi 
tarafından tesis edilen büyük para dağıtma 

rekorunu bu defa da kimseye ka.µtum dı.. 

Binlere& ~.atand~şa Refah, Servet, ve !:la.ı.det dağıtan 
uğ-..ır\ıı- el 

NiMET ABLA 

iMEl GtSESi İN Biletleri Yağma 
edilir& sine ka şılmaktadırı 

(!';ıııı31.ı";,..;31E""""91i:!tl::.,,ıcııBııell0118CIElUElOEJCE31190tacıE>:_~IOIL..-.:l'i 

ET, R RAH, SAADET 
Dünyanın bu üç büyük Nimeti 

iMET GİSESİN'de 
sizi bekliyor. 

····-------------···---··-· : Yeni tertip biletler gelmiştır. 
f Siparişler ilk vasıta ile ve en 
f ser· şekilde yerlerine gönderilir i 
........ ~······-~~~~~~~~~~~~~ -Eminönü Meydanının istimlaki dolayısiyle NiMET GiŞESi Eminönü, Tramvay 

Caddesi 29 • 31 numaralı dükkana taşınmıştır. T elefo 222082 , 

------------~~~~~~~~~~~~~~~~ · ~~=====-=-===---=============-==- --==================================-=-~=----=========-=--==--:--:: 

o kap da Kanlı Bir 
Cinayet işlendi - _,... __ _ 

lki adam ailevi bir sebep yüzünden 
bıçak vetabanca ile dövüştüler. 

biri öldü, öbürü ağır yaralı 
Dün Top kapıda feci bir cina~ et 1 

o.mu~ ve neticede bir ki~ı ölmü;; 

..ıir kişi de ümitsiz bir halde "Gu -

rebu, ha,;tahanesine kaldırılmıştır. 

Bir muharririmizin bu hu,mt~• 

yaptığı tahkikata göre facia şöyle 

manzara ile kar;<ılaşmışlardır: 

:N"eşet, yolun lıir tarafında, vü
c.udünden yayılan kanlar yeri kap 
lanıış ve ölü bir vaziyette yatmak

ta oııun pek yakininde de- varalı 

Hakkı uzanmı~ bulunmaktadır. Ve 
vaka mahallind,. I" • (e lıenüz kan 

cereyan etn1i~tir: Iarı yaş duran biı· bıçakla bir ta-
Yalovada oturan Rüstem o~lu banca durnıaktadtr. 

• 'e•el isminde bir adam; bundan 
bir .. d evvel şehrimizde Top

kapıda otıırın Arif oğlu Hakkı -

nın k1z karde~ini nikii..hlıunırı ve. 
senr T-evce ir.i alarak Ya.lovaya 

~üştiir. 

Fa.kat. Necmiye ismind bulıı

ıııın yeni ll'(!lin, zevci ile bir zanı= 
.yi i'e indikte-n !!Onra.. araları aç.ıl

mı.~ ve • • eşetle •ık sUl. ka.vi'~ etm&

ğe baıılamıştır. 

:N'e~etin imdadına ko~anlar o -
nun wn nefesıni ;·erd1ğini Hakkı -
nın da pek ümıtsiz bir halde oldu
ğunu görmüşler Ye hemen kendisi

n; Gureba hastahane<ine kaldır • 
mı,ıardır. 

Had.ise~·e. hemen jandarma ku
marnLınlığı ''e müddeiumumi nıu
aviıılerinde.n Bay Kemal vaz'ıyed 
etmiş Ye. üç yerinden ylli'a almış o

lım • • iıı. ce•edi mof11'& kaldırıl
mıştır. 

Yapılan tahkikata göre iki a
damın ara ındaki onu~manın bir 
az sonra m i!lll7.JlaYa intikıı.1 ettiği 

------- ---
GRİ PİN 

Varken bu 
ıstır•ba kat

lamlır mı 1 

1 

aş, ~ağrılan, ııeıı:le-, kırgudı.k ve üşütmekten mü.te .. clüd bütün 

istırabların başlamasile beraber aklımna gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozma.dan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En Seri Tesir, en Kat'i Nctic; · _WJ 
İcabmda gijnde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin 

yeri•e &qka bir marka verirlerse şiddetle redde iniz. 
Fakat geçen gün bıi.JL• olan son 

hir kavga. Mvelk'lerdeıı daha şid

detli ge~ş. G~ k dm koca.om
dan habeı.siz buraya kaçmış, kar

deşi Hakkının yanına ııelı.ıiştir .... 
ve bu ralık akknın bıçaKını çe - ------------- ----------

eşet de kan~ru takiben. ddn 

bah Yalava vapur' e şehrinuze 

imiş 'I& doğruca lfakk.ıya; git • 

k rek Neıı..,tinı ihH·ine lhcum edip 
On& üç defa ,iJidetle \lrdl.11°i'U VB 

can a.cı,iyla. tahanı:a.-ına davranan 
XPşe.tin da H:ı.kk:yı vurduğu anla
şılmaktadır. 

ıniştir. • Tahkikli eh mmiy&tle deva!'ll 
Dün iki adam konu~arak Top- etmı'k.t.edir. 

kapıya çıkmıslar ve hızlı hızlı mü- ============= . .... ........... ~~~~ ..... ~~ 
:<alemelerine devam ederek büyük f İTİ z AR t 
yolda ilerlemeğe başlamışlardır. f Bugün romanlaı:unızla. hika- f-

tşte. hıı sıralarda o civardan g:e t yemizi koyaınadık. Oluıyu- ı 
~nler biraz sonra yakinden ıı.ılen f cularımu:daıı. özür dileri%. t 
bir silah •e•i ~itmişler ve vaka ye- f Yarı devam. edıı.ç.ğU_ 
riııe kostutlnı vakit müthiş bir----··-~-

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her y-ekten: sı>:ııra 1DU11.tazıı.mu dişlerinizi fırçala yınız. 

. . • ~"' ı:; :., .. • •. f • 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhammen Be. Muvakkat 

Cinai Miktarı Beheri Tutarı 

L. K. 
Te'Uİnatı Eksiltme 

L. K. S. L. K. Saati 
---

Bez "Kartalıli için 1000 metre 40.- 400.
Meşin ,, ,, 1600 ayak 37.30 600.
Pirinç köşe 3200 adet 10.- 320.
"KatrııbJi için,, 

30.-
45.-
2~.-

14.-
14.30 
15.-

I - Numuneleri muuibince satın ahnacal( yukarda cin~ \'e mikta
rı yazılı 3 kalem kaı-tabli malzeme-•i a:-Tı ayrı açık eksiltmeye kon 
muştur. 

U - ;\lııhanımen bedellerile muvakkat teminatları hizalanııda gög 
lerilmi~tir . 

II.l - Ebiltme 19 - X - 938 tarihıııe ra5tlıyaı1 çaı·samba güııli hi
zalarında yazılı •aatlerdı> Kabataşta Levazım ve ~ubayaat ~ubeoiııd-0ki 
Alını Kombyonunda yapılacaktır. 

IV - :N"ıımuneler her gün sö~ü ge.ı;en şubede gorültl\ıilir. 

V - İsteklilcr'ıı eksillm 0 için tayin edilen gün ve •aatlerde "~ f'! -ı· f •• 1 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Alım konıi-<yonuııa gel-

meleri iliııı olımur. (il:\9) 

Devlet Demiryolları İlanları ı l 
.. .. lllm .................... ~ ............. .. 

Devlet Demiry.olları 9 uncu ltletnıe Miidürlüıi'ünde1> ' 

Muhammen bedeli 1650 lira olan 300 adet menfi ve 600 adet nıüs
bet akkümülıllür plak.ası açık eksiltme usuliyle 21 - 1 O- 938 cuıııa gün ü 

saa> 10 da Sirkecide 9 i~letnıe binasında ~atın alınacıı''tır. 

bteklilerin 1< 7.5 ııi,belinde teminat ve nizami l'e~ikalarile ko

misyona rnliracaatları li\~tır.dır. Ş:ırtnamelor parasız olarak komisyon
dan verilmektedi r. 

Istanbul Konservatuarı Yatı 
Kısmı Direktörlüğün.den : 

Kun;crvtıtuar Yatı kısmına bu sene için erkek talebe alıııaca.ı:

tu:. ük1l yatılı ve meccanidir. ";',1:.ı,iki ve orta tahsil ogrdilir.,, ~ ü

racaat edeceklerin ;Jk mektep mezt1ııti \Jııluııına:;ı \'e y:ı~ı~ın oıı üç1.eıı 

on yediye kadar olma;ı lazımdır. 

Diğer ~eraiti öğrenınck için pazarrc~i, çar:;atnlıa ı..;(' cunıa ı ün· 

!eri saat 9 dan on dörde kadar Beşikla~ Kılıçalide.. QJ.; ıl )füdıir<ü:;ü!ıe 

başvurmaları. (7306) 

Düşkünlerevi Müdürlüğün.den : 
Dü~kiinler evine sütü mebzul ve taze 35 liraya kaıl.ar ücretli süt

nineler aluıacaktır. Coc:.buzlar tercih olunur. Çocuklu olfüıların da 

müracaatları. (j:;~:ı) 
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.... Dr. IHSAN SAMI a::~ 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve lhlitallarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Su\tanın .. hmu;l tl\rlı~'i No. 1 rn 

, -
__.---_ / ''• - - . \... ,. •ı . ( ) 

-~:r· ".\~·~· 
~ , -. 

Otomobil tenczzühünde 
his~rdilcn sevinç, salıah· 
ları yeni ve cazip ufuk· 

ları görmc~ten rnutevellid 
sevinç ... 
Kendinizi güzel ve cC!zİp 
gOstermek sevinci •. 
COTY PIJDRASl, o ka· 
dar ince, o derece yapış· 
knn ve yeni renkleri o ka· 
dar saf ve nazikdir ki 

güzellikleri tabii ve taze 
gösterir. 

COTY PUDRASI 

Gen;lıgın pl!drasıd•r 

COTY 
MEŞHUR FRAHSIZ MARKASI 

İstanbul Betinci İcra Memurlu 
ğundan: 

Bir Lorçtan dolııyı m:ıhcuı. Ye 

paraya çe~ rilmc ,ine karar veri. '1 

un, piri: .ç, mnkarı a, \·e aır ' ak· 
kali\·e c•ya ·ı 15 - 10 - 938 cıımarte
" güııu saat 12 de M~kada Ah -
met~fo. di sokağında 50 ııum:ıra·ı 

bakkaliye dükkiinında 'atılacak 

tır istiyenlcrin mezkur mahalde 
gösterilen saatta hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

ZAYİ RUHSATNAME 

Teşviki sanayi kanunundan is
tifade etmek üzere Simon Sannıel 
Feldman namına istihsal ettiğim 

12 - 11 - 937 tarih ve 2734 numa
ralı muafiyet ruhsatnamesini za
yi etmiş olup yenisini al8<".ağım -
dan eski•iniıı hükmü kalmadığını 
ilan ederim. S. Feldman 

Göz Doktoru 

NURİ FEHMi 
f,tanbul Bdeniyesi karşııınJa 

Ayberk Apart. 

lstanbul kadastro hak"mligin· 
den: 

ILıziPei muliye le 11..rı ·•o ' 
h"" .Jaar11rı u •!'1 ~ınLa et rey an ecl(_ln 
mu' ,keme son •pd,ı rıah iz
den .,az ne ı leylı e s.ıdır olnıı 
28/D 9~!'1 t.ırih ve 8 , \). lu ıllim.ı 
aac:ni kü a~tlc tcmy zden tetkı
k, hazinei maliye tnrn•ı dan ta
lep ve i ti 1 ı ccln 11~ olma ına n 
:tıısscd:ır rdan h":ıvri, Amelya. 
Yu\Tau

1 
Gergin'", }~,:z.abet, Ara.c; 

tasya, ! tepan Iar.,·a, Mağdelina 
ve diter t t'.lvrn' iııin ikametgahı 
Ah.çelebi ır.ahal'csinde Balık pa
zarı caddesiı:rle e ki \.10, yeni 4:! 

ve 2 No. da buluıı:ımadıklarındaıı 
b'ı sebeple ten yiz istida., telı'iıt 

cıl'lcmediiğiııden on ~ün zarfıncla 
c yap verilmek ve teblig makamı
.na kalrıı o'nı, k uz re i'an olunur. 

~s - s 

ZA YI - 1'135-9 6 Kum 
kapı or'.:a r 0 rte ndcu aldığı!! 
t· sdiknanıem kay" ttim. Y "'i. l!! 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Adı·es: F:ctih Çarçır bodı-unı 

çıkmaz 5 numarada. 
M.AH 

YENlSABAH Sayfa: 1 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

İHALE GÜNÜ 26 - 10 - 938 MK'< 27 KİLO !JOO G. ACIRLICTN
DA 37 L. DECERİNDE İPEKLİ PA:\1UK :\IENSUCAT MKN 3325 
KS 24 K 200 G 22 LD PAMUK BASMA MKN 3300 KS 40 K 500 
G 22 L 50 KD KASARSIZ PAMUK MF.NSUCAT l\IKN 3304 KS 13 K 
500 G 12 LD İPL!Ct PAMUK MENSUCAT MKN 3286 KS 37 K 25 
LD KASARSIZ PAMUK MENSUCAT MKN 3341 KS !J K 25 LD 33 
ÇiFT YÜZÜ MUŞAMBALI AYAKKABI MKN 3330 KS 53 K 500 G 
28 LD KASARSIZ PAMUK MENSUCAT l\IKN 3331 KS 13 K 14 
LD İPLl(;i BOYALI PAMUK :\1ENSUCAT l\IKN 3260 KS ~8 K 850 
G 102 LD SUN! İPEK BAŞÖRTÜ İHALE GÜNÜ 2 - 11 - !l:l8 MKN 
3796 KS 31 K 18 L 60 KD KASARSIZ P. MENSUCAT )fKN 3810 
KS 13 900 G H LD İPL1(';1 BOYALI P. MENSUCAT .IKN 3275 
KS 8!l K 66 LD KASARSIZ P. MENSUCAT l\IKN 3276 KS 50 K 
500 G 62 L 500 K İPLİGİ BOYALI PAMUK MENSUCAT MKN 3280 
KS 67 K 50 LD KASARSIZ PAMUK MENSUCAT l\IKN 3279 45 
K 500 G 60 LD İPLİCl BOYALI P. l\IENSLCAT MKN 3262 KS 23 
K 600 G 25 L 60 KD İPL1C1 BOYALI P. l\IENSLJCAT lllKN 3261 KS 
25 K 500 G 26 LD KASARSIZ P. 111ENSUC AT MKN 3264 KS 32 
K 480 ı; 62 LD St:NI İPEK MENSUCAT MKN 3315 KS 35 K 20 LD 
KASARSIZ P. MENSUCAT MKN 3314 KS 32 K 350 G 38 LD İPLİ
Cl BOYALI P. ~IE:<l'SUCAT İHALE GÜNÜ 4 - 11 - 938 MKN 3600 
KS 18 K 500 G 21 LD P. MENSUCAT MKN 3602 KS 15 K 30 LD 
su.ıı 1PEK lllEXSUCAT MKN 3609 KS 15 K 10 LD 22 ADET ESKİ 
CEJ·:ET VE YELEK MKN 3210 GS 61 K 61 LD İPLİGİ BOYALI P. 
11m::-;:;cCAT :\IKX 3211 KS 21 K 21 LD KASARSI7, P. MENSUCAT 
:IH;: •• 3196 KS 45 K 46 LD İPLiGİ BOY ALI P. l\IENSUCAT l\IKN 
3242 KS 146 K 146 LD İPLİCİ BOYALI P. MENSUCAT l\IKN 3207 
KS 2!l K 30 LD İPLiGl BOYALI P. l\IENSUCAT llIKN 3208 KS 21 
K 21 LD KASARSIZ P. MENSUCAT İHALE GÜNıJ 7 - ll - !>38 
MK.· 38:l4 KS 45 K 150 G 225 LD SUN! lPEK MENSUCAT MKN 
:1823 KS 16 K 500 G 17 L 60 KD 42 ADET :IIÜSTAl\IEL Y~< YE
LEK \'E CEKET lllKN 3838 KS 62 K 250 LD KASALARI P. TÜL
BE. 'T l\IIO< 3259 KS. 22 K 950 G 31 LD SUNt İPEK MENSUCAT 
l\IKN 3266 KS 14 K 800 G 22 LD KASARSIZ P. MENSUCAT 
!l!K. • 3573 KS 27 K 13 L 50 KD KASARSIZ P. MENSUCAT 
İHALE GÜNÜ 9 - - 11 - 938 l\1KN 3599 KS 47 K 23 LD KA
SARSIZ P. MENSUCAT MKN 3647 KS 216 K 117 LD KA
SARSIZ P. l\IE.'SUCAT MKN 3648 KS 22 K 35 LD KASARSlZ 
P. ME.";';UCAT :\IKN 3935 KS 47 K 400 G 36 LD KASAR
SIZ P l\IENSUCAT MK.' 4398 18 K 29 L 45 KD KASARS!Z 
P. :im. 'SUCAT l\IKN 4395 KS 27 K 150 G 20 L 35 KD 
KASARSIZ P. l\IE. 'SUCAT İHALE GÜNÜ 11 - ll - 938 MK.• 
4175 KS 21 K 500 G 22 LD PA:\1UK HA!II BEZ :\IKN 4111 
KS 83 K 900 G 18 LD KASARSIZ P. MENSUCAT MKN 4110 
KS 32 K 22 LD PAMUK BAS:IIA MKN 4108 KS 46 K 100 
G 33 LDİPLİCİ BOYALI P. :\1ENSUCAT MKN 4103 KS 35 K 
27 LD İPLICt BOYALI P. MENSUCAT MKN :l950 KS 14 K ı 
440 G 14 LD İPLi(;i BOYALI P. :\IENSUCAT MK.' 3948 KS 
48 K 30 L 30 KD :IIÜSTAMEL CEKET VE YELEK !l!KN 3831 
KS 19 K 77 LD KASARLI P. MENSUCATTAN TÜLBENT 
!llKN 3795 KS 21 K 500 G 17 LD KASARLI P. l\IE:NSUCAT 
l\IK. • 3649 KS 60 K 67 L 50 KD İPLICi BOYALI P. l\IE:NSU
C AT lllK.' KS 62 K 5~ LD KASARSTZ P. :IIENSUCAT İHALE 
Gt'. ·c I4 11 - u:ı:i :\!KN 3595 KS 27 K 6·10 G 20 L 70 
KD KASAR~IZ P. l\IE."SUCAT !l!KN 4183 KS 8 K 550 G• 18 
ADE St:Nl İPEK dASA VE KARYOLA ÖRTÜStr MKN 4182 KS 
12 K 950 G 50 L 36 KD iPEKLİ PAMUKLU MENSUCAT 
MK:-! 4793 KS ;>g K 200 G 30 LD SUNI İPEK MENSUCAT .\IKN 
41 ~8 KS 63 K 450 G 61 LD l\1ÜSTA:\!EL CEKET VE YELEK 
MKN 4178 18 K 18 LD KASARSTZ P. l\IE:-!SUCAT :11KN 
4161 hS 16 K 900 G 21 LD İPLİGl BOYALI P. :IIENSUCAT :IIKN 
4160 KS 77 K 77 LD KASARSIZ P. l\IENSUCAT İHALE GÜNÜ 
16 - 11 - 938 MKN 4132 KS 30 K 800 G 21 L 56 KD HAM 
P. 1PLlG1 4126 47 ADET YÜN BOYUN ATKISI 16 L. 45 KD MKN 
4125 46 KS 46 K 41 LD 67 ADET MÜSTAMEL CEKET VE YE
LEK JIIKN 4124 KS 207 106 L 50 KD KASARSIZ P. MENSUCAT 
l\!KN 392:! KS 25 K 300 G 19 L 50 KD KASARSIZ P. MEN
SUCAT 11KN 4423 KS 13 K 16 LD 63 ADET MÜSTA:l1EL YE
LEK :IIKN 4156 KS 15 K 600 G 23 L 40 KD BOYALI P. MEN-
81.JCAT MKN 4154 KS 19 K 500 G 20 LD KASARSIZ P. MEN
SUCAT İHALE GÜNÜ 18 - 11 - 938 MKN 4327 KS 12 K 800 G 
20 LD PAMUK BASMA l\IKN 4324 KS 50 K 50 LD KASARSIZ 
P. MENSUCAT ::IIKN 4321 KS 37 K 600 G 37 L 60 KD KASAR
SIZ P. MENSUCAT lllKN 4264 KS 22 K 113 LD 24 ADET DEBA<i
LANl\IIŞ BOYALI VİDELA DERİ l\IKN 4252 KS 36 K 800 G 38 LD 
KASARSIZ P. MEı 'SUCAT MKN 4251 KS 45 K 52 LD KASARLI 
P. MENSUCAT MKN 4257 KS 16 K 21 LD 84 ADET MÜSTAMEL 
YELEK l\IKN 4254 KS 37 K 37 LD KASARSIZ P. l\IENSUCAT 
:il K.' 4243 KS 42 K 53 L 72 KD KASARLI P. :\IEN'SUCAT İHALE GÜ 
>'Ü 21·11 - 938 l\JKN 4310 KS 34 K 32 LD 114 ADET MÜSTAMEL 
YEU:I< VE CEKET :llKN 4309 KS 25 K !JOO G 32 LD İPLİCI BO
Y ALIP. llmN UCAT :IIKN 4308 KS 43 K43 LD KASARLI P .. MEN
-;-:_TAT ~u·v 4:357 KS 65 K 59 LD KASARSIZ P. l\IE. 'SUCAT 
.!11KN 4366 ı-;s 44 h: 500 G 42 LD İPLlCİ BOYALI P. ME:\'SUCAT 
.MK1'1 ~622 KS il K 12 LD MÜSTA:lrEL ASKER AYAKKAB!Sl 
ll!R. 1.?71 KS GG U 700 G 46 LD ESKİ CEKET VE YELEK :llÜST A
'lEL İIIALE (, Cl\ü -.o.l - 11 - 938 lllKN 39~6 KS 35 K 17 L 
oO KD ll'LJ(';i BOYALI P. MENSUCAT l\IKN 4:367 KS 57 K 500 G 
t7 I 50 KD 2ii0 ADET MÜSTAl\IEL YELEK VE CEKET MKN 
4:;76 KS fi4 V.: 51)0 G 80 LD PAMUK BAS~I A JIIKN 4363 23 K 500 
G KASA!lLI P. ~;E,'SUCAT lllKN 4364 I<S 209 K 200 LD KA
SAP. IZ P .• E>'~ucAT )IKN 4363 KS 1-17 K 500 G 180 LD İPLİ· 
(';i BOYALI P. ME.'St:CAT MKN 4361 KS 28 K 31 LD İPLİCİ 
B•)YALI P. ME'ISUC:AT 11KN 4360 KS 35 K 31 L 50 KD KASAR· 
SIZ P. ~n;, ·~l'CAr ıHALE GÜNÜ 25 - 11 - 93S l\IKN 3482 KS 
~OK 800 G 15 LD 32 ADET MÜSTAMEL YELEK VE CEKET MKN 
A;ıs2 YS 38 K 600 G :18 L 60 KD İPLİCİ BOYALI P. MENSUCAT 
,[KN 4381 KS ıno K200 G ~o LD KASARSIZ P. l\!ENSUCAT MKN 

4386 KS 51 28 LD 143 ADET l\1ÜSTA111EL YELEK VE CEKET 
MI{N 4334 KS 11 K r,oo c 23 LD İPLİCİ BOYALI r. MENSUCAT 
ll!K:-< ~333 KS 14 K 18 L 50 KD PA:IIUK BASlllA MKN 
433~ KS 142 K 600 G 142 L 60 KD KASARSIZ P. :\!ENSUCAT !HA.
LE GÜNÜ ~g - 11 - 938 l\IKN 3908 KS 32 K 300 G 24 L 75 KD 
KASAHSIZ P. ~!Eı'i'UCAT MKN .;195 KS 95 K 90 LD KASAHLI 
P. , E, 'SUCAT . IKN 4178 KS 15 K 500 G 16 LD KASARSIZ P. 
~m:;.;secAT 1fKN 4135 rs 57 K 27 LD KASARSIZ P. MENSUCAT 
1\IKN "I.:t rs 38 K ao LD İPLİ(';i BOYALI P. MENSUCAT M KN 
4"'J'l KS !17 K 72 L 75 KD KA'lARSIZ P. ME«Sl'CAT l\IK:'li 4401 
T '76 l{ 3,;o G 76 L :ıs KD İPL!Gt BOYALI P. :\IENSUCA'l' MKN 
43'l2 KS 2G K 19 LD E5KI YÜN CEKET 30 ADET 1 ~49 SA YILI 
KANUN ll!UC!BİNCE VE BAŞLARINDA YAZILI GÜNLERDE VE 
TAl\1 SAAT 13 DE 24\JO SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DAİRESİN
DE SİRKECİDE RESADİYE CADDESİNDEKİ GÜMRÜK SATIŞ SA-

Karaciğer, böbrek, taş ve kum· 
larından mutevellid sancıları

nız , damar sertlikleri ve şiş· 

manlık şikayetlerini URİNAL 
ile geçiriniz. 

URiNAL 
VUcudde toplanan a~id Urik ve 
eksalat gibi maddeleri eritir, 
kanı temizler, lezzeti hoş, alın

ması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisin
de alınır. 

1NGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

??? • • • 
kek, kadın ve çocuklar 

ıçın 

TRENÇKOTLAR, RENKOT
LAR ve VA TERPROOFS 
MUŞAMBALARININ 

Her cinste zengin koleksiyon
larını her yerden ucuz fiat ve 
müsait şutlarla Beyoğlunda I 

BAK.ER "1ağaularında bulur suruz 

Pari~ ve Londranın en büyük 
moJa müesr,e,elerinden çıkmış 
pat·>nlar üzerinde biçilmiş ba
yanlara mahsus MUŞAMBA

LARIN zengin çeşidleri her yer 

-------------"---· den mü•aid şeraitle ve ucuz fi-

• Türk Ticaret Kaptan --. ~:ı~~;ı~m~~~~~. mağazaların--· ı Husu•i çeşidleri:n.iz yalnı.z 1 
ve Makinistler Cemiyeti katibi Umumiligv inden: ma_ğa~a:nızın aahılındc teşhır 

, edılmı.tır. 

26 eylül 938 tarihinde toplanan kongre ekseriyet olmadığından • DM;,nı'erin hakkı mahfuzdur. 

17 birincitcşrin pazartesi günü ıaat ona bırakılmıştır. Bu kongrede 

cemiyetin çok mühim ve hayati meseleleri Görüşüleceğinden İstan
bulda bulunan bütün aza arkadaşların gelmeleri rica olunur . 

.. .a.a:ııımı:ıımı .... 1111111 .. _.I 

Tüccar - Bankacı - Muhasebeci 
Pazartesi ve pertembe cünleri ıaat 17 - 19 ve 19 - 21 e kadar 

iki dera verilir. U•ulü defterinin dört tekilleri Ticari hesapların 
tekmili, bono, poliçe, çek, kambiyo kaideleri ameli surette dört 
ayda tamamen öii'retilir. Son imtihandan geçen talebeye Muha
ıebeci f&hadetnameai verilir. Programı almak ve kaydolmak İ· 
çin Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Erkek lisan ve Tica
ret dersane$ine müracaat. Hususi der• de verilir. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlari 

Semti ve mahallesi 

Ak bıyık 
B11ba Hasan Alemi 

Sultanahmet 

Cadde veya 
sokaiı 

Muhammen 
aylıii'ı 

No. au Cinsi L K. 

Konuk 

Kavalalı 

Cankurtaran 

12 

6 

86 

Hane 4 00 

Cami avlusunda 2 00 

hane 

Milfrez arsa 

Davutpaşa Kasap İlyas Nalbant 8 Arsa 
Dük kal\ 

1 00 

1 00 

Çarşıda 

Müddeti icar : 

Kahvehane 12 1. 00 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Çarşıda Gelincik 28 Dükkan 1 00 

" " 110 " l 00 
M.üddeti icar : 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs •onuna kadar. 

Terko• g<ililnde 

Müddeti icar : 

Balık avcılı& 

Seneliği 

350 lira 

Teslimi tarihinden itibaren üç sene müddetle: 

Yukarda yazılı mahaller kirayıı verilmek üzere açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. İstekliler 14/Tc~rinievvel/938 cuma ı;ünü saat on beşe 

kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıf ar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar 
kalemine gelmeleri. (7104) 

Cinsi Miktarı 

Kalem 

Eczayı tıbbıye 26 

• Muhammen bedeli 
Li~a Kurut Lira 

108!1 26 81 

ilk teminat 
Kuruş İhale günü 

70 

Gureba Hastahanesindeki Tıp Fakültesi 

20 - 10 - 938 per· 
şembe saat on beşte 

Dahiliye seririyatına 
lüzumu oıan yukarda cins \'e miktarı yazılı eczayı tıbbiye açık eksilt

meye konulmuştur. İhale~i yukarda yazılı gün ve saatte Vakıffar 

Başmüdürlliğü lıinasında toplanan Konıi·yonda yapılacaktır. Şaı·tn.ı-

me"i her gün Le\·azım Kal~minde görülebilir. (7105) 

Her sabah 
daha genç 

il il il gorunuyorum 
PARİSTE: 

Bayan Grebert diyor ki:' 
"Uyanır uyanm<lZ. he....,~·ı el 

aynanıa sarılıyor ,~e yüziin't 
deki burıışuk-

luklarımla çiz
gileıi'llin gün
den gOne 
bold•ığunu 

mali h:ıyrc• 

"Bir hafta zarfında muci< 
ııecek bir tarzda gençleşip güzel
ıe,meme cidden şaştım. Bi;Wn ar
kada~larım bıına nasıl nııırnffak 

olduğumu so~uyorlar Ye beni can
dan tebrik ediyorlardı.., 

Bu usulü tatbik etmiş olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar -
fında birkaç yaş gençle'im'ı ve bu 
ruşukluklarla ç:zgilel'i tamamen 

kaylıetmişlerd;r. Alim'e•·. lıurn -
şukluklarımııın ancak iht'yarl.1 -
mağ~ başlaılığımızda meyd, .ıa 
çıktığını keşfetmi~lerclir. ('üııkü 
cild ihtiyarlayınca lıazı hayatt 
cevherlerini kay!Jeder, bu cildJ 

besleyip kunetleııdirin;z . He -
men tazeley;p gençl<''iir. İşte, Vi
yana Üniversile•i Profe,örlerir. -
den doktor fitej•kal'in .~aranı 
h~yret keşfi ola:ı ve HIOCF.f, ta
bir edilen ve genç h:ıyyaıılardan 

istihsal edilen cild hüceyrelcri 
hulii.•nsı, bııgiln pembe rengin -
deki T-0kalon kremi terkibind& 
mevcuttur. Her ak~am yatmıız • 

!!!!'!!'!"!'!!!""!!"'!!!!"'!!!!"'!! .... !'!!'~!"""~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'.!!'~..,-~-!!"'!!!'!"'!!!"'!!!!"'!!!'!"'!!!"'!!!!'!:.!' i d an evv e 1 tatbik edin iz. Siz uy ur
k en <:ildinizi besleyip gençle~ • 
tirir. Ve buruşuklukları giderir. 
Bir hafta nihayetinde on yaş 
daha gençleşmiş görüneceJ.:oıniz. 
Gündüzleri •de beyaz renkteki 
Tokalon kremin! ku!ianınız. Siyah' 
noktaları eritir, açık mesamcled 
sıklaştırır ve birkaç gün zarfında 
eıı eRr.ıer ve sert bir cildi beyazla· 
tıp yum •Şııtncaktır. 

LONUNDA AÇ!K ARTTI!l"\lA İLE SATILACAKTIR. İSTEKLİLER
DFN MALİ UNVAN 'n;ZKERESl İLE MALIN DEGERİ NISBETİN
DE ~;, 7 .5 YÜZDE YEDİ BU<;UK NiSBETlNDF. PEY AKÇESİ llIAK
BUZU ARANIR. ŞARTNAll!F.LER HE!! GÜN DAİREDE GÖRÜLE
BiLiR PEY .\KÇELERİ IIER GÜN ALINIR YALNIZ (HALE GÜN
LEiI:NDE PEY AKÇJ<.:LEJltNlN SAAT TA11! 12 YF. KADAR VEZ
NEYE \' ATIRILABlLECE(';l VE BU SAATTEN SONRA KATİYEN 
PEY KABL'L Jo:DiLMiYECFıiI VE PEŞİ.' PARA İLE l\IAL AL~AK 
iSTIY' "LER"E:N U:-.TV.\.' TI~ZKERF t ARANllITYAC'AGI VE BU 
cı~ın:r.i.' Tl:.\lİ.'ATLAl:T\'l PE:;>1N YATmMALt\Ia VE lHALE
DL.' SO.'RA )[ALl'\l ÇF. O•EJ.EP.! VE AÇIK ARTTIR?-L\ GÜNJ,E· 
~İ>'DE;;' )!Aı\D.\ HER G(''i )JÜTEFERRİK EŞYA SATIŞLARI DA 
'v. RDm. BUil.ARI:\' LbTEl !'..Rİ SA'rIS SALONU KAPISINDA A· 
SILilJIR. 17362) ' 

Sahibi A. Cemalettin SARACOGLL 
Netriyat Müdürü: Macit ÇETiN 
Basıldığı yer: Mntbaai Ebiizziya 



Sayfa : 8 YENISABAH 
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-TEK OLLU C E M L-

BÜYÜK BiR REKOR. DAHA KiRDi 

2 o o. o o o LİRAYI 
-

BUGUN Y l NE VERDi 

Cihangirde Bakraç sokak Konel Apartmanın 3 numaralı dairesinde Bayan Küçük 
S O F İ Y A 14606 numaralı biletle bugün 200,000 lira kazandı ve parasını derhal ve 
tamamen Tek Kollu Cemal Gişesi Sahibi CEMAL GÜVEN'den aldı. Küçük SOFİ YA 
teşhir arzu etmediğinden F otograf vermediler. 
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Sayın müşterilerimizden Muğlada Dağ 
alayında Yüzbaşı bay Hilmi Elçi 31436 

numaralı biletle 

15,000 Lira Kazandı 
•• - Kendisine Yıldırım T elgrafile Müjdelendi. 

Küçük SOFiY A'ya 200,000 lira kazandıran 

uğurlu biletin f otografı 
••• •• - • E 

••• 
Daima müşterilerine büyük 

ikramiyeler veren Harp Ma
lülü subaylardan Tek Kollu 

Cemal gişesi sahibi 
CEMAL GÜVF.N 

Yeni tertip çok zengindir. Her halde yeni planı okuy_un~~· 
Son Günlere Kalmayınıı 

1Taşra siparişleri sür'at ve intizamla gönderilir. 

Dikkat: 
... • - 1 • • • ., ' .. ~ . • . . . f. . . ·' ·-·". . • 

İstimlak dolayısiyle Gişemiz aynı cadde üzerinde bahçekapıya doğru Emlak ve .Eytam 
bankası karşısında 27 No ya nakletmiştir. 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESi YOKTUR. Telefon 24093 


