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Alman Gazeteleri! FILISTINDE 
arpten Bahsediyor lngiliz Kıtaatı 

HARP 
ile Arap 

-

Eden ve Partisinin Nüfuzları Artı- Kuvvetleri çarpışıyor 

yor Ve Bunlar Harp istiyorlarmış. Gazenin Şimalinde 25 ev berhava edildi. Kudüs ile 

Çek Hariciye 
N~zırı Berlinde 

Var~ova, 12 (A.A.) -Palonya 
lnakarnJarı, işgal edilen arazide 
hiitüıı şehir ve köylere beyanname

·Ier Yapıştırarak 1 teşrinisaniden 
evvel Polonya arazisini terkedebil 
inek üzere bütün Çekleri bir husu
si seı•ahat vesikası almaya davet 
etmiştir. 

Bu tedbirin yalnız 1919 dan son 
ra bu mıııtn kay.a gelen ~kleri mi 
Yokoa umumi}·et itibarile blltün 
Çekleri nıi al&kadar ettiti tasrih 
olunmaktadır. 

Çek i~g:ıli Llz~rine vaktile bu 
ınıntakaları terkcden binlerce Po
lon.v•iıııın buralara dönmekte ol • 
ıııa•ı. hu tedbiri al (nmasına sebep 
0 1>ra:C gföotrritmekledir. 

Çek Harici.ye Naı.•rının Berlin 
Seyahati 

llerlın, 12 (A.A.) - Münih an. 
la~n·~:l!nın ~(ttb;kına mcn1ur enter 
nrts.v!lrıM.l korr:i..s~·onun mesaisi, ha
len d·ı~rud11c do~Tııya yapılmakta 
olan Alnıaıı (•k~,ıovakya müza -
keı-eleı·i 'cbeb:le inkıtaa uğra~ış
tır. Yeni Çeko•lova~< hariciye nazı. 
·ın111 yarın <abah Berline gelişine 
iakılır,a, ı\lmnn ve Çekolsovak 
•teyeli arasınciaki fikör teatileri an
la~""' ü;:ıitlcrini mümkün kılacak 
lllah'yettedir. 

M•c:or - Çek Müz•kereleri 
I«•mamo, 12 (A.A.) - Macar -

t:::o::-
(Sonu 3 üncü sayfada) Çekoslovak askeri geçit resminde 

• 
11 k tedrisat 
Kadroları geldi 

lngiltere ile Japonyanın 
Arası Tekrar Acıldı 

. ' 
--~····· .......... .-

İstantıul l\Iaarif Müdürü Tev
fi kKut dün sabah Ankaradıuı İs-
tanbu_la ge_lnıi~tir._Te\"fik Kut, be- Japonların Cenubi Çine Çok Fazla 
rabeı·ınde ılk tedrısat. ekallıvet ve 

;.cneu . nıeklepleri k.ac:rolan~ı tas-. Miktarda Asker Sevketmeleri Pek 
ık ettırprek getırmıştır. 

İlk .·edri:at ~adrosun~a y~pı • Vahim bir vaziyet husule getı.rdı· 
lan degı~ıklı!derı ve tayınlcn ay-ı 
Qen yazı)·oruz: Tokyo, 12 (A.A.) - H•vas: 

Edibe Altuğ İstanbul 52 ye, Y•b•ncı ve J•pon mU.ahitlerin kanaatine göre, cenup Çinine ya-
Itenız: (),küclar 23 e, Bedriye Tür- pılan Ja!'on ıevkiyatı çok ehemmiyetli ol•n fU iki manayı tazammun 
keı· Be:;vı,\'lu 48 e, Hayriye, İstan- ctmektedır. 
buı f>2 ye, Atiye Beyoğlu 10 a, 1 - Diplomatik bakımdan, bu 
lfuriye. Bakırköy 2 ye, Feriha Be-J sevkiyat Japonyayı öyle bir poli • 
Yazıt 5 e, Mehpare Kadıköy 12 ye,j tika yoluna koymaktadır ki, bun
N_adide Beşik la~ 18 e, Zahide Bey- dan "onra İngiltereyi idare etmek 
Oglu 12 e, Nesime Beşiktaş 50 ye, kendisi için zor olacaktır. 
?.lııhterem Beşiktaş 26 ya, Behire 2 - Bu sevkiyat, tesiri kati o
lloyoJ?Ju 44 e, Melahat Beyoğlu 1 e la bilmekle beraber seri neticeleri 
Sanıiye Be~iiıi.a_, 20 ye, Hayri, istilzam eden ve aksi takdirde fay 
lleyoklu 4 e, Hayrünni•a, İstanbul dasına tekabül etmiyecek kadar 
81 

e. Hikmet htanbul 46 ya, l\feb- 1 çok masrafı mucip olacak olan mu 
.ture lstr.nbııl 3 e, Naime Beyoğlu 
ıı aaam gayretleri icabetmektedir. 

l.ondrada Heyecanı 

Londra, 12 (A.A.) - Cenup 
Çininde büyük mikyasta Japon ha 

reketleri hakkındaki haber, Lon
drada büyük bir heyecan uyandır
mıştır. 

Press Associationa göre, Tok -
yadaki İngiliz büyük elçisi, bu ha
valide bir Japon hareketinin Hong 
kongdaki İngiliz menfaatlerini teh 

Sonu 3 üncü Sayfada t t, Hayriye Kadıköy 6 ya, 'üf -
k•de, Üsküdar 13 e, llfu•tafa Bey--~~---•••••••••••••••••••••-
?.. oz 42 ye, Refika İRtanbul 44 e, ' ' Yen •. 
~Ua>.zez İstanbul 61 e, llya• Bey-

og]u 9 a, Zekiye l"tanbul 58 P. Fa-
~ıl ~Ialtepeye, Azmi İ.•tanbul 54 e, 
erıt Beyofrlu bire, Şadan htanbul 

17 Ye, Mediha Beşiktaş 50 ye, Ka
tnile Ye~llköye, Fahri İstanbul 61 e 
Adalet Beşiktaş 38 e, Mebrure 
Beyoğlu 12 ye, Fethiye Beyoğlu bi- · 
re, Fatma Beyoğlu 7 ye, Ziyaettin 
Beşikta~ 34 e, Ali İstanbul birinci 

(Sonu S ünc!l oayfada) 

Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız 

Her gün bir reporiaj - Babıalinin Tahir 

Asker köşesi - Kimya harbi : R. E. 
Güzel Mardin 
Ruh tahlilleri 

Yazılar: 
ağası 4 üncüde 

5 incide 
s 
7 

incide 
incide 

Hebron arasında bütün münakalat kesildi. 
Kudüs, 12 (A.A.) - lnırilis kı· 

ta11.tı Meydan şehri civanndaiıi A• 
rap köylerine karşı tenkil ):ıare. 
ketine devam eruyor. 

Gaze'nin şimalinde 26 IY ber• 
hava edilmiştir. 

Şimal Filistininde, bazı köy!ere 
müşterek cezalar keeilmi,tir. Bu 
köyler, mıntakaya ııelen munzam 
polis kuvvetlerinin m.uraflannı ö. 
diyeceklerdir. 

Nezaret, Tiberyad, Cttneyn, Tul 
harem, Yafa, Betlem, Zaze, Ku· 
düste ve birçok köylerde ıı-ecı ııey 
rüsefer tahdidatı devam etm&~· 
dir. Hayfa - Kantara demiryolu 
bölgeaiyl& Lidda tayyare meyli.im 
etrafında gece dolaşmak yasaktır. 
Kudüste bugün bir Arap asılmıştır. 
Hayfa kapısında bir Yahudi rovel 
verle yaralanmıştır. 

Kudüa - Hebron münakalatı 
Keıildi 

Kudüs, 12 (A.A.)" - Kudüs -
Hebron yolu üzerinde bütün müna 
kaliit durdurulmuştur. Bu tedbi -
rin askeri hareketlerin inkişafına 
imkan vermek üzere alındığı tah-ı 
min edilmektedir. 

DOKTOR 
FUNK 
SOFYADA 

Sofya, 12 (A.A.) - Alman e
konomi nazırı B. Funk, bugün öğ· 

leden sonra buraya gelmiş ve istas 

yanda, Bulgar maliye nazırı B. Gu 
nof ticaret nazı; Nikiforof ve zi

raat nazırı Bankof tarafından kar

şılanmıştır. Türkiye elçisi ile Bul 

gar milll bankası direktörü de 
B. Funku karşılayanlar arasında 

bulunmuştur. 

B. Funk, kral sarayına gide -
rek hususi defteri imzalamıştır. 

Başvekil Köseivanof bu akşam dok 

tor Funku kabul etmiş ve bir saat 
kadar görüşmüşlerdir. 
~XhXXX:XXX:XXX:XXXXXXXXXXXXX 
HER SABAH 

YiNEMi? 
Münihteki dörtler anlatmuın

dan sonra korkunç harp heyüli.
aı ortadan siliniverdiği 2aman yüz· 
ler gülmüş, bütün dünya derin ve 
içten gelen bir : 

- Oh ... çekmitti. Ne yazık ki 
daha: 

- Yatasın ıulhl .. avizelerinin 
kulaklarda bıraktığı akiıler oön
meden o korkunç heyulanın orta
da yeniden belirmeıinden endite 
ediliyor. 

Almanya devlet rei•İnin aon 

nutku bilhassa Franaız matbuatı
nı kutkulandırdı ve Pario gazele· 
leri tam manasile atef püıkürür 
bir vaziyettedirler. Çekoılov•k 

meselesinin doğurduğu harp tehdi
dinin insanlık üzerlııde bundan 
biraz daha derin bir teıir, bu ka- 1 
dar geçici olmıyan bir İntibah bı· 

rakmıt olacağını sananlar bu zan~ 
larında aldannut olduklarım •örü· 
yorlar. 

- lnaan bir teyi k•rk dda Y<>· 
rarsa mutlaka olur!. .. diye bir ata
lar aözü vardır. Acaba onlar da 
yora, yora nihayet Avrupayı, belki 
de bütün dünyayı korlrnnç bir har· 
bin kızıl cehennemine atar.aklAr 
mı? •• 

A. C. 

.. Arap çetelen tararından yoldu çıkarılarak devrilen bir trcl\ 

Timeı'in MakalHI "İngilterenin Filistindeki gar • 

Londra, ız (A.A.) - Times nizonlarını arttırmış olması da 

gazetesi, Filistin hadiselerine tah- ynzdanberi Filistindeki vaziyetin 
sis ettiği başmakalesind& ezcilm fenalaşmış olduğunu isbat eder .. 

le diyor ki: (Sonu 3 üncü sayfada) 

Suikasta Kurban giden 
General Peef gömüldü 

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

Kilisede Yapılan dini Merasimde 
Bulgar Kralı da Hazır bulundu 

Sofy•, 12 (A.A.) - Bulgar aj•nsı bildiriyor: 
Evvelki günkü ouikaıtte ölen Genel Kurmay reiai Peef ile binba

fl Stoyanofun cenazeleri bugün merasimle kaldırılmıştır. 

Dini mera,im kral, saray erka-ı 
nı, meclis divanı, kordip!oınatik, f 
yabancı ataş• militcrlcr, c~ki baş
vekiller \'e de\•let adamları, yük -
sek memurlar ve subaylar ve çok 
müteessir bir kalabalık ha;m o'.du
ğu halde Harbiye mektebininkili~e 
sinde yapılm"i \"e Sofya baş pesko-

posunun kısa bir hitabesinden son . 

ra Harbiye nazırı G~neral Dask:ı· 

!of söz alarak heyecanlı 'fadelcri· 
le kaybo!a!: bilyük :ıskerin insan -

iık fazıl~tlerini ve nskeri meziyet. 
!erini kaydeylemiştir. 

(Sonu 3 üncü ıay!ada) 

Bulgar Pehlivanı Kiro 
Tekirdağlıyı 30 dakika
da Y eneceğiniSöylüyor 

Fenerli Cevad futbola dönüyor 
Uzunca süren bir tevekkuf de\·· 

resinden sonra yeniden heyecanlı 
güre~ müsabakalarının arifesinde 
bulunuyoruz. Rawehlivanımıza 

meydan okuyan Bulgar pehlivanı 
Kira Deliormaııı .8ki, Tekirdağlı 

IHiseyini yanm saat zarfında yene 
bileceğini iddia etmektedir. 

Bulgar pehlivan, Avrupa şam
piyonu meşhur Dan Koloftan son
ra Bulgaristanın en ku~'Vetli ı>eh· 
livanı sayılmaktadır. Kendisi 110 
kilo gelmektedir, boyu d.a 1.97 
santimetredir. 

Diğer taraftan Fenerbahf.eı>!n 
ve milli takımın meşhur sol. h3fı 
Cevadın futbola ~·enidsn avdet et
tiğini ve bu hafta Fener takımın
da e•ki yerini alacağını haber al
dık. 

Bu yaıı!arını.·"n t.~f•ilıitını 

dörr!üncü sayıfamızda bu!acak
sınıG. 

• 

.-
l(ıro D&llormaneski 
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Saytaı 2 YENISABAli 

Gemiler ve Gemi i(ıkÜyucÜlanmii···11Yüksek öğretm.en 
levazımı Nasıl f o· k' \Okuluna alınan 

Milat Paşa 
Onlara Demiş ki : 

Getirtilecek 1 ıyor 1 : T alel~e 

'' Bir Sözü Niye İşittin Diye Bir 
İnsan Mes'ul Edilemez. ., 

ıteis - Hayır. 

Ben - (Devamla) 

- 26 

Sokakta 
bir tarafına b&n bir bıl.rafınıı. o otur 
du. 

Dirı beni vursa sende vlicud Ari<a•ına sarı deve tüyünden 
var ki bu adam vurdu diye bem ıni bir rob dö ş:ımbr almıştı. (Müte
yakalamalı yoha beni vuranı j baki ifadatı heyeti tahkikiyedeki 
mi? İşte böyle bir vaka Mithat 1 gibi olmakla tekerrürden ıcnna

ıaşanın da ba~ına gelmi~tir. Mi- hen zikrinden sarfınaz.ar ediyo- j 
tıt paşa İzmir \'alisi iken İstanbul rum. Yalnız avdetinde kendiırini l 
d ı bulunan ecnebi dostları kendi- rıhtımda kahvede bekli yen Hafız 

1 si " Fransızca mektuplarla lstan- Sami, Kemaf ve Hamdinin yanına 
hl 1 ahvalinden bah•ederler; kendi ıridip muvaffakiyetinden dolayı 
al• yhindeki tertibatı zulmiyeden sevinip biralar içtiklerini ilave et
rndlümııt verirler ve hükumet aley ti). 1 
hine 'iddetli tenkit ve hakaretler Ben - Hepsi yalan. O kadar 
ilave ederlermiş. Mitat paşa lstan mühim olan ve korkarak ıretirılen l 
bula celbolunup Yıldızda hapse- bir kartı insan kapıcıya nuıl te~
dildikten sonra İzmir valisi tayin !im eder? 
olunan Ali paşa Mitat paşa aleyhin• Biri - (Bana hitaben) lcamış I 
de deHiil ve vesaik bulmakla meş-1 kalemle mi, yok•a demir uçla mı 
illi iken bu mektuplardan iki ta- yazılmıştı? 
ne~ini ele geçirip Yıldıza g-önder- Ben - Görmedim ki bileyim .. 
mi,. Mal bulmuş muğribiye dönen Biri - Kart kam~ kalemle mi, 
Abdillhamid Ratip paşa ile Sururi yoksa Fransızca ucile mi yazıı-1 1 
efendiye bu mektupları verip Mi- mıştı. 

Ya biz kime şikayet 
Bunların gümrük resmınden edelim?. 

muafiyeti hakkındaki Ad · b' 1 ~ . l resı ızce ma .. m \'e ga-
talıma tname zetemizle cidden yakından ve 

_1ktısat Yekaleti, ~azırladı~ı bir ~amimi olarak alilkadar old•ığu ı 
talımalııame~·le, harıçten getırıle- ıçin çok mUte~ekkiri buiıındu-
celc olan gemi ve l~vazımıııın ne • ğumuz Bay "~!. Telcer., g-6n
~ure. ti~ ırumruk resmır.:len muaf o- t derdiği son me ;<tut.tında diyor ..ı. I 
laralc ithal edileb!leceğini te~bit el- t ki: " 
miştir'. Bu _ ı.al~m.atn!,me ıııeriyet t "Gazetenizin bir kı~mını n• • 
mevknne gırmıştır. ıalımntname- t gözlükle, ne ete p~rtavsızla o- f 
ye göre, kuvvei sc\ kiyeleri buhar f lcumak kabil olmadığı ıribi ter- t 
".'akinesi, .eıe_ktrik veya d~hili ih - 1 • sine piiı-süne yazılan bazı ya- : 
tıra_k motorlu veya kombıne olan t zılardan da biı- şey anlamak • 
butıı_n gemıler, tekne malzeme ve f _nıUmkün olmayor. Allah nza.ı • 
teçhızatı, ana ve yardımcı kazan 1. ıçın şuna bir çare 'uıılını . ., • ı 
ve makineler, bunların ak•amı, ·: Yeni Sabah: Sann okuvu- f 
mal~em; v& teçhiza.tı ve h:r ne;i j cumuz şikayetinde . çok haklı- f ,1 

gemı alat ve ede•;atile gemı demır. t dır. Bunrlan biz de o kaıiar • 
baş _e~ya:•ı ve m~fruşatı şu şart lar- , . müştekiyiz ki. Biz de ll!Allah t ı 
~a gümruk r:smınd: nmuaf olarak, ı d'.yoruz, diyoruz .. diynruı ama " 
ıtha lolunabılecektır: <hnliy~n kim?.. f 

Siparişten evvel htanb•ıl De - ---• ••-•••--
niz Ticaret müdiirltlğ!lne mUraca-
atle getirilecek şeylere aid !Uzum 
ve ihtiyaç ve yerli malı olarak fen
ni ev.afta temi:ılerinin ;m_kfı.nsız -
lığı tesbit ettirilecek, Deniz ticaret 
miidürlltğündPn bir sipariş izni a
lınacaktır. Buna, ithal edilecek şey 
!erin bir li•tesi ve icaba göre plan 
ve krokileri eklenecektir. Sipariş 
izni gflmr!iğe veıilerek, istenen 

M. M. VekHi dün 
Ankaraya gitti 

Birkaç gündenberi eehrimizde 

bulunan Milli Müdafaa Velıillmiz 

Kazım Özalp, dün akşamki ek• . 

presle Ankaraya gitnıi~tir. 

Bu sene mektebe yeniden 
beş talebe alındı 

Yüksek muallim mekteb:ne bu 
sene yeniden 65 talebe alınmıştır. 

Riyaziye şubesine alınanlar: 
o~man, Şeref İ•a, Hayrünni -

sa, Emin Altan, Kemal Yağcıoğlu, 
Kiimil, Ahmet Saka, Mehmet Do

ğan, Ne~et Güven, Nuri Yüce. 
Tıbbiye şubesine alınanlar: 

Hayri Uysal. Recai, Nermin, 
Zari, Adil Yüksel, Zeliha Neri -
ıııan. Remzi ı Zehra Yalçıner. 

Fizik, Kimya şubes'ne alınan -
iar: 

Behzat Kaynar, Zamin. Derin. 
:\fAcit. Pakize, Salahattin, C~d'ye 
Siret. 

Taı~h ~ube..ine alın•nlar: 

l.rrıet Gor•ılc. Hü•eyin DaHekin 1 
.!'al<he F:ren, Htiseyin Bı.1'enr, 

;\lehme• }lisar. Nimet Çor•ıh, Tah
sir., Tarett'n Topaç. 

Felsefe şubesine alınanlar: 
Kadri ~--,z::; e. Hamza, Kiimıı

ran, Ahmet Bozkır, ün,, ôzkurt, 
Edebiyat şubesine alınanlar: 

Behice, İffet Dilmaç, İsmet, 
Meziyet Vara!, Lamia ôzmen. :lleh 

met Duru, Suzan, ~!ehmet Atar, 
Ali Asl:ınoğlu, Halil. 

tat pa,aya gönderir. Münir - Kamı~ kalemle. Ve 
Bu iki adam Mitat paşaya der- yazı da Kemalin yazıııına benzi

maddeier, t&lip veya komisyon -
cusu tarafından ithal edileb'lecek-
ti. Ancak, gümrük idaresi, ithal e
dilen şeylerin bütün resimler'ni he
saphyarak bu miktarda depozito 
veya banka mektubu alacaktır. De 
niz ticaret fen heyetleri veya li -
man reisleri tarafınnan, ithal edi

· ı~n şeylerin fatoradaki evsafta ol
duk!arı ve mahallerincle kullanıl

dokbrı raporla tev,ik edildikt•n 
sonra, İklısat Vekaleti tar~r.,ı.-!Rn 

Berlin büyük '1çiıniz J v~~ 
Mezunen şehrimi?.de bıılurıAn 1 • . 

ler ki her ne dedikse bir kulp yordu. 
buldun; hiç bir sebebi itham ka- Reis - Bir şey söyliyec~ğıniz 
bul etmedin; fakat bunlara ne di- ı var mı? 1 

yeceksin1 İşte bu iki mektup sc- Ben - Ne !öyliyeceğir.ı evvelki!' 
nin devlet haini olduğunu isbat ıöylediklerim. 
eder. Mitat paşa onlara cevaben (Müniri çıkardılar ve onun y~-
demifı ki: rine Hamdi efendiyi getirdiler). 
"Eğer şunlar mucibi töhmet ve- • Biri - Vicdanınıza müracaat 

saik ise beni değil muharririerini ederek doğru söyl&yin. 
yalcalayınız. Bir sözü niye i~ittin Hamdi - Yallah billah doğru 
diye bir insan nıesul edilmez. Bir söylürorunı. azami bir sene zarfınrla verilen ev 

fiilin faili mesul tutulur.,. işte bu Biri - Şerif paşadan gelsn biri saf ve~aİrt.;ye aid uygunluk fatorK
eı giln-ı•ük ve İnhi"arlar \rekf\le i
ne ibraz edilerelc depozito geri a
lınacaktır. 

da ayni meseledir. kart varmış biliyor musunuz'! .1 
Topç:ı - O ayrı. (Sıkılmış ve Hamd - Evet bir kart vardı. , 

herEebadab.ad_ ha~kı kabul etme- Üzeri Rıza ~ur be~:e yazılı idi. 
nıege azmetmış bır tavırla) o, bu- Doktor kendısıne gotürdü ve av- · 

, na uymaz .. Bu ayrı mesele. detinde te,lim ettiğini bize söyle_! 
Ben - Hayır, ayni. Hem böyle di. 

bir cemiyete ben nasıl girerim.! Biri - Kartın milndericatı na-
l'rlebusanı dağıtıyormuş. Bu benim 

1 

sıldı? 
menfaatime zıddır. Mamdi - "H:ımili kart acizi 

İthal muamelesi bu hiikOmler 
dahilinde yapılmıyan Pşya mu11fi-1' 
yelten istifade eılemiyEcektir. 
~VVVVV'-/VVV'-

MAHKEMELER()p' 
Topçu - Kartın size verildiği- mensubininden olup şayanı itimat 

ne beş şahit var. olmak üzere takdim olunur.,, ÜVEY BABA 
Ben - Bilmiyorum bakalım. (Hamdi olsun, Milnir ol•un bu K 1 d' K · · k 
Reis - Biraz istirahat edin. mündericatı okurken ezber okur ızını ev en ırme ıçın aç•rmış 
Beni ilk oturduğum odaya aldı- gibi idiler. Dikkatli biri bunun Çatalcanın Anarşa köyünde ce-

lar. Münir, Hafız Sami, Hamdi farkına varabilirdi. Ben mOvacih· reyan eden bir kız kaçırma vaka
efendileri ayrı, ayrı celb&dip tek- ]erin sözlerini not ediyordum). sının muhakemesi ağır cezada gö-
rar sorguya çekmişler. Sami efen- Reis - Yazmayınız. Zıı.btolu- rülmüş ve dün karar verilmiştir: 

Berlin büyük elçimiz Hamdi Ar -

pağ dün akşam Berline mütevec
cihen harelcet etmi~tir. 

Mutemetler 
Avans paralardan me

murlara borç para 
vermiyecekler 

İcap eılcn mtıamelelerin ta -
mam laııma>ına tahanımillü olmı -

yan müteferrik \'e müstacel mas -
raflar için de\'air mülemetlerine i

ta fımirlerince verilen avan~lardan, 

mutemetlerin, memur ve müstah -
climlere a;·lılclarından ödenmek ü
zere horç p~ra nrclilcleri anlaşıldı
ğından, l\laliye Yelciıleti devıı.ire 

gönderdiği bir tamimle bunun cür 

riim olduğunu, böyle yapan mute
metler hakkında zabıt tutularak 

zimmete para geçirmek suçile hllk 

Jarında takibat :;apılmasını bildir
mi~tir. 

Muallimlerin mesken bedeli 

İstanulll ilk tedrisat muallimle
rinin mesken bedelleri beş lira 0-

zerindeıı ay başından itibaren v& -
rilmeğe başlanacaktır. Geçen sene· 

kıdem zammı alan muallimlerin 
maaşları da bu ay başından itiba

ren terfi rtmiş oldukları derece ü
zerinJen verilmer~e başlanacaktır. 
......,,,.~,,,,.,,,....,,./",,.,~ 

Bir 
TECAVÜZ 
sene hapse yatacak 22 

lira ceza verecek 
18 >·aşını bitirmemiş Todori is

minde bir gence tasallüttan dola
yı Şerafettin isminde bir sabıkalı 
don ağır ceza mahkemesinde bir 

sene hapis ve 22 lira pua cezası
na mahktlm olunmuştur. 

Katil Hakkı öldü 

/e~rınlırvvel 111111 

RADYO 
ANKARA 

13 - birin~ı teşrin peqcmbe 
programı (Öğle ::cşriyatı tecrübe 
mahıyetinde olarak yeni stüdyoda 
yapılacaktır.) 

Öitl• neeriyatı: 12.30 - 13.00 
Alaturka plak ne~riyatı. 13.00 • 
13.Jo Hab~rler. 13.15 - 1-:1.00 Ka 
rı~ık pli.lr neşriyatı. 

Ak~ara r.~şriyatı: 18.30 - 18.15 
Karı~ık p!lk neşriyatı. 19.15-20.0~ 
Türk musikisi ve halk şarkıları 

(S lahat-tin). 20.00 - 21.10 Saat a
;·arı ve aı·apça neşriyat 20.10-20 15 
lfoberler. 20.15 - 21.00 Türk mu• 
Rik;,i (~sfiye Tokay ve Sadi Ho~
seo). 21.00 - 21.15 Şan plil.kları. 

21.lfı - 22.00 Stlidyo salon orke•
lrası: 

:ı_ - Godard Eerceuse. 
2 - Helmund Ein Abend in St. 

Peter.burg. 
3 - Thomas Ratmond. 
2~.00 - 22.15 Hxberler ve hava 

raporu. 22.1 fi Son. 

IST ANBUL 
Akşam ne~riyaıı: 18.30 Dans 

musiki'i (plak), 19.00 Spor mu a
habeleri: ~ref Şe!ik. 19.30 Karı
tık mueiki (plak). 19.55 Borsa ha
berleri. 20.0(1 ~aat ayarı. Nihat A
sım ve ark.dnşları tarafından 

Türle mu ,:kisi ve halk şarkıları. 
20.40 Ajans haberleri. 20.47 Ô -. 
mer Rıza D,lğru 1 tarafından -arap
ça ,öyle\·. 21.00 Saat ayarı: 

1 - Stüdyo cazbandı. 
2 - Çiğan musikisi. 
21.30 Safiye ve ıırkad•şları ta

ra!ından Türk musiki•i ve halk şar 
kıları. 22.20 Ha\-ı; raporu. 22.23• 

Saı he\' eti: Beşiktaş Halkevi na
mına lI•kmi idaresinde. 22.50 Son 
haberler ve erteoi gOnün progra • 
mı. 23.00 Saat ayarı: İstiklal mar· 
şı. 8011. 

MIZl\H: 

Bu gi't•l daına tahtasını 
nerede buldunuz?. 

Ne Pisireyim? I ?~ istedikler'. ~bi şehadPt etmedi- nuyor. ı Bu köy halkından Rabiayı Ra
. gınden onu ıyı düşnn, aklını bası- Ben - Biliyorum. Cevap ver- miz. Musa ve Nazmi isminde üç ar
, na al diye çıkarmı.,ıar ve tekr~r mek için bazı nikati kayJediyo- kadaşile birleşerek kaçıran Rabi
: ce1betmişler ise de yine aleyhimde rum. anın Uvey babası Yusuf; iivey kızı-

Bundan başka, devair mute -
metlerine bu şekilge \'erilen avans 

Jar ve bu avanslara mii>teniden ya 

pılan sarfiyat için mutemetlerce 
defter tutulmadığı için, he•apların 

ila funirleri, müfelti~!er, muhasip~ 

!er ve tahakkuk memurlarınca kon 
trol edilmediği de anlaşılmıştır. 

:lfa liye vek<ıleti yalnız l'\Ulemetler 
tarafından kullaııılmak üzere hu -
~u>i defterler tabettirmiştir. Bu 
defterler yakında kfıfi miktarda ol 
mak üzere dcfterdarl•klnra gön -
derilecek, defterdarlıklar, bunları 

malmüdiirlükleri vasıtasile deva
ire tevzi edecekler ve önümüzdeki 
hazirandan itibaren mütemetler 
bu defterlerde avaM hesaplarını 

gösterecekler, defterleri, her za

man tetl<ik ve teftişe hazır bulundu 
racaklardır. Bu hususlar, dairle
re, bir tamimle bildiıihniştir. 

Evvelki gün Topkapı haricinde 
cereyan ettiğini haber verdığimiz 
feci cinayetin ya~lısı katil Hakkı 
dün G u re b a hu ta han esin de vefat l!loeıecıecıeııeıııeıDE3CJEl!OE!lllEJOE!CE'~ 

şehadet etmemekt& ısrar etmiş. .Azadan biri -· Pek aın, 0 za- nı Ramizle kanunen evlendirmek 
Divanı harbin bu tarzı h:ıreketi mandan bu vakte kadar bu kadar üzere kaçırdığını söylemiş ve ne -
de anlaşılmaz bir iş! .. Epeyce bir ay ~~tiği halde kartın münderi- ticede bu sebepten dolayı kendisi
vakit ~onra beni tekrar çağırdılar. calını böyle nasıl hatırında tut- le Ramizin ceza"1 birer seneden al-

' :Münir bir sandalyede oturuyordu. tun?? tışar aya tenzil olunmuştur. 
t Bize de masanın başındaki s:rndal (Hamdi efendi bu sual üzerin& Mu'a ile Nazmi'ye de Uç P,y 

:yeyi tekrar ırö•terdiler. Oturdum. pek sıkıldı. Dili dol~tı. Nihayet) hapis cezası verilmiştir. 
Biri - Söyle )fünir efendi! Şe- Hamdi efendi - Ben gördü- Küçük hırsızlar çetesi 

·r iiüm şeyleri daima ezberlerim, ii-
rı paşadan kart gelmiş ve Rıza detimdir. 
Nur bey& götürüp vermişsin. 

On iki, on üç yaşlarındaki Ha -
mi, Mehmet ve Rauf dün Beyoğlun 
da Taksimde Şaban Nurinin e'•i-J\Itinir efendi - (Gayet korkak 

bir tavırla, benzi kül gibi kekeli
yerek ve sallanarak) bir gün Ke
mal beyin hanesinde ben, Hafız 

Sami efendi ve Hamdi bey oturu
yorduk. Kemal beye Şerif paşa

dan mektup gelmişti. Açtı. İçin
den bir kartvizit çıktı. Zarfın üze
ri Rıza Nur bey& yazılı idi. 

Biri - J\Iilnderecatı ne idi? 
Münir - "111amili kart lcizi men 
eubininden olup şayanı itimat ol
mak Uzere ta.kdim olunıır . ., Kemal 

B. ll&mdi B. e sen ırötur dedi. O ka 
bul etmedi. Bana teklif etti; ben 
de reddettim. Nihayet pek çok ıs

nr edince aldım. LAkin götttrOp 
&ötürmcmek için pek çok düşün
düm. Bir iki hafta kart yanımda 
kaldı. Nihayet gittim, bulamadım; 
tekrar gittim yine bulamadım . .Bir 

gün sabahleyin erkenden gittim. 
Zarf açıktı ve kapayıp kapıçıya 

vert!im. İçeri götürdü. Bir müddet 
sonra Rıza Nur bey beni içeri al
dı. Yatak odıo.sında bir masanın 

Gene ayni aza - Neden ezber 
ley esin? Neden ehemmiyet verdin 
ki ezberledin. Böyle bir şey ola
cıı~ını biliyor muydu,ı? 

(Bu sözleri ben söylemek ister
ken mumaileyh b:ına hacet bırn k
nıııdı. Tabii bu ,ahidin bu sözle 
f"rUyUp bitmesi lazımdı. Hamdi 
efendi de gidip hafız Safi efendi 
gekll.) (Sonu var) 

ne kapıyı kırarak girmiş ve ayak
kabı ve saire gibi bazı eşyayı aşı

rırken yakalanmışlar ve müddei -
umumiliğe verilmişlerdir. Ancak 

yaşlıırının küçüklüğünden dolayı 

mahkemelerinin gayri mevkut o -
larak yapılmasına karar verile -
rek velilerine te;Jinı edilmi~lerdir. 

_r,..&.t.§!~_t!Jli~Xg 

1 ı~~:ı 

1 
- ,A-,..V.--.:. 

1 
• \ ı 1 

~ .. : 
~ . .:-f,; 

y .. 

etmiştir. 

Hakkının bıçakla öldUrdüğü e
niştesi Neşe tin ce!edinin gömül -
mesine izin verilmiştir. 
~~ 

KÖMÜR 
Alış verişi hararetlendi 

Kışın yaklaşması dolayısiyle 

bilhassa maden ve kok kömürü a

lış verişi hararetlenmiş bulunmak

tadıı. Zonguldakta maden te~li -

mi 17 .5 lira olan somi1rnk'un h -
tab:.ı!da de·ıpo te!limi fiyatı, tonu 

22.5 kok kömürünün gazhane teı
limi 16.5, 11>akıl masrafile beraber 
eve teslimi 18, briketin tonu da 16 
liradır. 

-1 

\~oııci 1 

1 

f l -ı ~ f ı 

~ 

PERŞEMBE - --iMAM BAYILDI 
PEYNiRLi MAKARNA 
KAVUN 

Yoğurtlu ve kebaplı tirit 

Koyun budanun az yağlı kıs
mından gayet bayat 25;, gramlık 

bir parça eti kıı~La~ı doğradıktan ı 
sonra bol eoğau suyıı ile karıştırı
nız. Sonra tuz ı-e kan biber ekip, 
yedi, sekiz saat kadar o halde bı· 
rakınız. Soııra "t parçKlarını şi~!e
re geçirip mutedil at~ş U.tüne di -
z!niz. Etlerin rengi dönecek klld!lr 
yani bir, iki dakika geçecek ka
dar tutup ateşten çekiniz ve bır 
saat terkediniz. Bu esnada ekmek 
dilimlerini fırında kurnttnktan son 
ra tirit ~ahanına tertip edip yağı 
alınmış 9t suyu ile ıslatınız. Sonra 
şişleri dibinden ma,a ile kmp çe
kerek etlerin Ustüne döşeyiniz. Rir 
kap içinde tuzsuz tereyağını yarım 
kaşık yağsız et suyu ile kebabın 
milterakim suyundan illlve ede -
rek bir ajlaç kaşıkla iyice hallet -
tikten sonra kebabın üzerine bo • 
şaltıp sofraya veriniz. 

Dikkat - Yoğurda biraz sirke 
caiı gibi tiridin kendisine mahsus 
ve sarımsak karıştırmak da caiz 
hı& de bunu tavsiys etmeyiz. Çün· 
kO sirke ve sarımsak karıştırmak 
yoğ-urdun tabii koyuluğunu boza • 
nefasetini de ifsat eder. Binaena
leyh bu ciheti gözönünde bulundu
run. 
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İngiltere ile Japonyanın 
·Arası 1 .. ekrar .4.cıldı 

' ----Japonların Cenubi Çine Çok Fazla 
Miktarda Asker Sevketmeleri Pek 
Vahim bir Vaziyet Husule Getirdi 

(B~.' .tar~fı 1 ~n.ci. aayfae• ~ ı 
lkeye du~urecı lc~e;: nı beyan t
·1i'1ir. 

T"~~ B,..ladı 
To!-.yo, 12 <.tı .. A.) - Resmen 

bild'rild;gh'e göre, Japon ordu;u ı 
Ve donanmas1 Şantung vilayeti sa
hıl!eri boyunca cenıı!:>l Çine karşı 1 

a hr; harekata bo:şlamıştır. ı 
_Siyasi malıafilde bf'yan olun~ 

dugu:;a göre, uzun zamandanberı 
derpiş edilen K~r.ıion taarroı.u bu J 

sur~tıe başiamıştır. 1 

Japonlar Kantona ilerliyorle.r 
T,fryo, 12 (A.A.) - Domei :ı

iansı bi1diriy 0 r: 
Japon umami karargahı taı-a

fından neşreui1eıı bir teblijle giire, 
saat be~le Çiniıı ce:ınıb as.bilinde 
karaya Çlkarıimıs olan kıtalar ~im 
di dahile doğr;ı il<!rlemekt"ifa. 
}f~r neferp gay, maskesi veril::niş
tir. Ask~ri mahfei!erde Çinlilerin 
on kadar obü · atl!ldcan sonra ricat 
etıneğe başladıkları b~yan ed'l • 
tnektecl.iı-. Japon kıtalnn Slltn~o • 

i nıın ş•ı-kınd" karaya çıknılmı,;lar 
dır. Şimdi şimali garbi istik?metiıı 
de : Ieriemektedirler. 

ÇinHierin m:.vı:.sala hatlarını 
ke-eecelı.lenıriş 

Ifon!cong, 12 ( A.A.) - Elli 
bin Japon askeri Ken1ung • Kan
ton şimendifer hattı istikametinde 
ilerliyerek Honkongdan Kantona 
malzeme nakledilmesine mani ol • 

mh k üzere Bia•bay hava!i,!ııde ka 
nya çıkarılmıştır. Kıta!aı', IIon • 
kong hııdudur.un 50 kilometre şi

malinde karaya çıkarılmışlardır. 

Mülteciler !nıı-iliz ar:;zis.ine a
kın etmiye ba~lam ışlarclır. Am,Jin 
şimalinde karayı< asker çıkartı) • 
ma;-a teşebbi\s edılmiş i•e de he
nüz bu hu•ıısta mslümat alınama
mıştır. 

Bombardıman tayyarelerinin 

faaliyeti 

Şanghay, 12 (A.A.) - Yüzden 
fazla Japon bombardJmn'l iayyare 
~inin Kuantııngü:t ve l~an tnn-Hong 

kong hattı üzerinde askeri hedef
leri bombardırr.•n et~iği bi ldirili • 
yGr. 

Ja;ıcn mııhfellel'i, Kantonla 
Hankeunıın yakında düşeceğini u
muyorlar . 

Moskova 
Radyosu 

ı Kral Albert'in 
Heykeli Açıldı 

-- --
Yarın Türkive için lı:on•cr 

nefriyatı yapıc.ak 
~[oskorn, 12 'A.A.) - Mosko

T• r-.dyo is(a,yonu " ~IP,'B tu1ü 
1744,. 14 ılkte~rinde Türk;ye için 
lutip edilen bir rad.rn kon ori 
tı•l'."ede.cektir. Konser Türki)·e sa
-!i!~ 21 de ba~hyacaktır. 

1'l ''"<.ova devlet kon-en·atU\·a
rı 'l'atar arti;,tleri tarafından bes -
telui.r CHıaoofun "Kaçkın .. op~ra-
211ldan par~dar okunacaktır. ı 

l.i.vr .. n:ıin h:ı.yatı bakkınd:ı. 
.Beyo:rad. 12 (A.r,.) - Eski 

I\uuüı; -;e Kıim' val'.. i Sir Ronrurl 
Store•. bu hafts 0.or.ıı:ıda Y~ır•>s · 
lavra;·a ı,relrce\ctir. s;r Stores, 
B:ıtka•ı pay1tlilıUarınr1n Me•hu!· Al 
b_v Lavr~n ·n hayat '"e f:.aliyeti 
h.,~kıntia kı>ııferan,Jar verecek • 
ti r. 

18 bin amel~ııin hicreti . 
.lliil.aa, 12 ı A.A.) - 18 b<n zi- 1 

r:ı.;ıt amele ·i ailelerile b.·:rlikt~ .bu 1
1 

1Hn so.auıı.da Libyay.a gıJcceK:ır .. 
Bunlar Trablu~ ve ı::inr-azider. ıı-i- ! 
decekleri yerlere 2000 luımyoıılıı 
sevkedile.ce k !erdir. 

Alm:anyada yabudi a!ehddrlıgı 
.llud:ıpe~te, 12 (A . .'\..) - A:marı 1 

•ıau,, bildiriyor: , 
Yahu.,i a1evlıta7ı :Can•Jnıı h.ı

Z!rlanıQğa r.en"ıur olan roa.k~mal, 
111 Uesse-ıeler tarafından kPndileri • 
~e \'erilen r•kamların tesbiti L,inl 
bitirnıiştlr. Bu r~ k:ı:ulara ıöre, on 
~aı: Tazl.a i~çisi olan 1095 müe!•C· 
•~de hAkn S0.!!11 işçi VRl"dır. V P 

. ~Unların 22.()00 yaııl yllzde 44.!I u 
ahı.;didiı·. Yeni kanuna ıröre, bu 

ı i•bet yüzıle yirmiye inecPktir. 
1 ltueı-ilca iki zırhlı yaptıracak 

Vaşington, 12 ( A.A.I -- Reisi
tuıuhur Roosevelt gazet.,cllerin 
tQ:Plantl!;ında A vrupıı vaziyetine 
d~ir beyanatta bt1lunrr"'1klan inıtl
lla etmiştir. 

Reisicumhur Şako anla~ma•ınm 
husulünden dolayı menınuuiyet be 1 

Yan etıniş ve bu seneki <len!z biıt-
•· :esi hakkında sorulan suallere ce

VabP.n de bu sene bütçe•;nrıı geçen 
seneden 150 milvoıı dol:ır fozl• o
l~cağını bildirml~tir. Bu ~ene ye • 
nı<ien iki saffıhnrp zırhlısı yapıla- ı 
~a~sa da bunların inşasına ancnk ı' 
. nuıuuzdeki yaz baslan:ıcaktır. Bu 
iki geminin in~ası 

0

ycni bir "<arar 
~etic:sıı olmayıp geçen sene veri
en bu h.ruın \ıılbiid dir. 

-
Elizc sarayında Kral şcrdine 

bir öğle ziyafeti verildi 
Pari•, 12 (Husu i) -- )Iiitevef

fa Belçika kral : birinci Alber t in 
hevk•linin açılması münasebetile 
buy.tin P•rllie gelmi~ olan Belçika 
kr.ılı J,..opolcl "~ Yalde kraliçe a
ç1lış mera~i,ı'nd~ bulunn1u:;-lardır. ı 
Tören •onuocla mevcut kıtaat kra- 1 

lın ve kral iibides_nin ôniinden biı

ge~it re 0 mi yııpmıslardır. Kral Le • 
opo,d ve valdc kraliçe şereflerine 
Elize >>.r:ıyınrla bir öğle ziyafeti 
veril:niştir, Ziyafeti müteakip Bay 
Spaal<, Dal.ıd;·e Ye Ilonnet enter. 
na,yonal vaziyet hakkında görüş. 
mü~lf""~:r. 

. İspanyada 
F ranko kuvvetleririn muvaffa

kiyetleri devam ediyor 
f;alamanka, 12 (A.A.) - Fran 

ko umumi karargahının tebliğinde 
deniı•oı· ki: 

Kıt:ıatııııız dlinkü salı günü de 
Ebre ceııhesinıfe yeni nıuvaffaki -
yetler kıı.zannu. >e dü•manın bir-' ' çok mevzilerini ele geçirmiştir. 
lOO esir aldık Ye dü•mamı a"'ır za-' .. 
;viat \"f'rd.irdik. 'Elimi;<e ge~en mev-
zilerde!! yalnız tek birinde 408 ölü 
sayd;k. 

9 ve 10 ilkteşrin tarilılerincle 
B"nel-011a ve <liğer bazı ~ehirlerde
ki a~J;~ri hedefleri müesıir bir tarz 
d•. bı>mlııa~dıman etmiştir. Pazar
tesi ı;tiaii Kaı-tejana lim:ınına yap
tıj-uruz bava taarruzuntia düşma
ııuı iki torpido muhribi hasara uğ
raaıJ.f~ır . 

Pren~eJı Mari parise gitti 
Pari~ 1~ (A.A.) - Prenses 

Mari Joze saat 8.10 da buraya gel
miş ve i•tasyonda bilhassa İtalya 
ma.latı..tgüzarı, sefaret erkanı, 
Lebrun ve Bonenin müme•silleri, 
Belçika ve Macaristan sefirleri ta-ı 
rafından karşılaıımışlır. İstasyon • 
dan ı;.ıhrken halk prense i alkısla 
ınıitir. ., 

TRABZON - lRAN TRANSiT 
YOLU 

Trnbzonda başlayarak İran hu
dud,ına kadar imtidat eden tran
sit yolunun Ziganaya isabet etme
.,; U~tincü umumi müfetti~lik~e ge
ni.şefüirilmektedir. Buralarda ih
das edilen amele partileı·i geçidin 
Gümüşhane kısmıııa olan tarafını 
fk~er metre kadar genişletmL~ler
cir. Ve yolun bu kısmının yakında 
ağaçlandınlmaıuna başlanacaktır. 

YEHISABAH 

Filistin de 
Harp 

(B~tarafı 1 inci ııaytacr..) 
Filistinde son çıkan hadiseler bazı 
Iarında iddia edildiği hilafına ola-ı 
rak daha ziyade Filistinin tabimi-

Bug~nkü Türkiye 
Türkiye Hakkında Ve

rilen bir Konferans 
ni muhik göstereoek mahiyettedir. . --__ 

Bu nlıı beraber Araplarla Yahu-ı •• • Ih 
dilerıi biribirlerinden ayrım.ak için Son Hatay Davası Turkler1n Su 
Fili.tin komisyonunun yaptığı tav- . ı' 
siyeleri en ince_ teferruatına kadar Lehinde Nekadar leri Düşiindükle-
tatbik etmek lazımdır . ., 

Suikasta Kurban Giden 
G!nera1 Peef Gömüldü 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Müteakiben muazzam bir ce -

naze alayı teşekkül ederek öndeı
bir çok çelenkler Ye arkada kı!ııat 
olduğu halde yolun iki tarafını dol 
duran tee.<sür içinde bir kala balı - , 
ğın ortasından mezarlığa gidilmi~-ı 
tir. 

:\lezarlıkta müteveffanın eski 
bir arkadaşı nutuk söylemi~ ve kı- \ 
taat son istirahatını yaparken ~ / 
tayyareler havadan çelenkler a - ı 

tarken tabutlar mezara indirilmiş
tir. 

ilk Tedrisat 
Kadroları geldi 

(B14 tarafı 1 inci .ayfada) 
yatıya, Ziya t'sküdar 22 ,·e, H ik
met 48 e, Neriman Beyoğlu be>e, 
:Mediha htan bul 15 e, Saniye İs • i 
tanbul 34 e, Safiye İstanbul 45 e, 
Ferdane İstanbul 25 e, Lsküclaı· 
32 ye, Doi(an Üsküdar 21 e, Ke -1 
mal Kadıköy 6 ya, Xezilıe !>tan . 
bul 15 e, nakledilmL~lerdir. 

1\Iuallim mektebi mezunların -
elan tayinleri ,·apılanlar ~unlard ı r. 

İstanbul kız muallim mekte -
binden Emine, Yalo,·a Karı ıkiiy, 

İstanbul kız muallim mektebinden 
Yaşar. Kadıkoy 8 e, tayin cdilnıi~
tir. 

rini ispat Eden Bir Hadisedir 
(fngilterede Stroue Neva ıraze-ı 7apıldı. 926 da Tü.rki_ye ile Irak 

tesinin 16 Eyiiıl 938 tarihli nüsha- arumda.ki hudut ihtilatına niha
zından): yet veren İngiliz • Türk muahed.e-

İngilterede ::\!illetler Cemiyeti! .ai yıpıld;. 929 da lngilterenin Alı.
i!oyonunun Stonehouse şubesinin denizde filosundan bir. kı&mı~ın j 
geçen haita akdettiği bir içtımadaj l tıınbulu zıyııre~ İngıltere. ılel 
B. Dt>nald Fovler son umantaı·da 

1 

Türkiye arıı...ınd.a kı do•tane hısle-
1 

Türkiyede yaptı;ı bir seyahat hal< rin bir i~areti oldu. Daha sonnı 
kında bir konferans \'ermt~tır. Ha. 932 de Turkıyenin Millet!er Ce
tip konforl\%ınJa hula.aten ~un- miyetin• gırmeııın! lnıilter• ile 
hırı söyl~"'''ti~: birlıkt~ daha bırçok devletler 

.. TurldJ e eskiden ne idi. bugırn mı>mnu:ı:n\Je kar~ıladılar. Mua
ned1r? Si7.e ktM~• bunlar; ~Tilal- hed•lere rıayel etmek esıı>en Tür
mak i•liy o n•nı. Eğer Ter ki.reyi lo~eniıo ıı n anevi va.'1flarından bi
ktrlc veya elli ~ene e\-v•I 11) .. ret r:dır. TUrKi.ve . tuttuğu dcği~mez 

etmiş olsaydınız bir devletin ge- i hattı luv·~•tltril• ~ i ll etı•r Ceml
·ek elini, gn•he id:ıri rei<i olan ye :.;,,;,, en adık azalarıntlıın biri 
o1r imparatorun idare~inde çok ol:ııu~~lı:·. 

geri bir ırkırı y~~ııdığı her bn kıır.- 934 de '!urkl)'e Yıınan>staıı, Ro
dan za:ıf bir memleket gönırdil- nınya ve Yuvo•iaı·ya ile birlikte 
rıil1. Ili'lkan ant.ar.tını kurdu. 

Um11mi harpten son'~ bıı mem- Tlirk·.r~ bi!!ta.«a Avruııa ınem-

!eK•tle pek biiyi\k •ğı~ıklikler leketkı·il~ m:< ııaseb•\!•r.ııi dGLelt
oldu , Urnunıiharp Tiirkleri maale- ti. ~Iillel'er Comirstıne bi•-çolc 1\v
sef mukudder~tlarını Almanya ile rup1 .Je·:Je!l.rind.,, daha ~ol< .-a-1 
birle~tirıııeye seı·krtti \'e Türkler dakat ıı-~st•rd_i: Ha.~c~İ!tan me~e- i 
hiç de hzır (\lmaJıkları halde !esi çıklıgı va~•L T~•l·ye tn:ıhhut-ı 
haı-be ,üriiklendiler. leriııe riayet dmi~' h 0.zır lıuiun-

!lnrp >onr'Ulı Türkiye için fena dıığunu b;Iuiid:. Boitallım ıeııi- ı 
şekilde tecelli etti. İ te bu aralık den tah~·m li:"umıınu hi"ettiği 

Rtıhneye ç ı kan bir ac:am pek bü- zaman Milletler Ccmiveti kon<e- ' 
ı-ük işler ba>arm:ıya :uuwıffak ol- yi n<len :nü>aade i_'!em.Plc •uretile il 
du. 923 de Kemal Ata:ürk rum- ııLl:nııne olacak bır luıı~kette bu
Jıııri;·eti ilar, elti. O <ıralarda Tür- Iı.:ııdıı . 
kiye her tarafında cu ..... anla }.J<J\- J,keı.cletun ıne<elesindeki ihti-
tılmıştı. ı.;.rı J.,ir Fransı~ - 1~ürk anlaşma 11n 

Birçok meml~ketlerin Türkiye- ile do<tcne bir ~ekilde h:dl~tti. 

ele menfaatler! vardı, ~iinkü d:n Türk'er İskenderun Sanc!lğı ıdaki 

~ayfa: 3 --

Belediyeden 
üç şikay ;t 

.uün ra-;.ı:.ı. plı.gını tiç .. rk.aJ.li::ım 
bana tesadiiftıı i>e•ediye ıılC"yhind<' 
} ektitedne beııt.<-t" ü~ {İkiı ·et~e lıu 
Iııu..tuııı ... 

Birİr!ci-;i deı..l• i: 
- Bv stlttwh, ~c·~·~ltT~t.ln ~ ag, 

yumurta gibi şcyıe.r .;ı,ıt..n lii1ı.< uır 

düldı:aııınıı biı· miktar t ... re;y .. j(ı al
m•k için g:rd.im. DlikkanCJ eneli 
pumaklar•ru tüi<w·ukledi. :-Onra 
duvardakı yağlı ki~:d; b!).HF•k 
y•ğ lartmağa davı h"dt. &ı.r.a ,.,.. 
re<:o>ğ-i yağı, kiğıdı tuküı"\iklediği 

yere koyuyordu. Derhal miıdah•
le ettim \'e ~-,.jiı almaktan \'&7.lf& -

çecek di.ikkbka:; çıktım. Kuzum 
bir ~ey ya~ da b•ic<Uye bakkalla· 
rın tükürüklü. parma;,ıt.rla kağıt 

koparmal•~·ına _rnani ol.~un ! 
!kincisi şunları wyledi: 
- Bu sabah tra~ olmak liure 

t>erbere gittim. Yanımdaki benden 
enel traş olmu~tu. Giderken. çı -
rak yüz para bah•i~ ııl:nak gayr.
tile elir.de ~ocaman bır fırça oldu
ğu halde yolunu ke•ti. Bir an i~c:ı
de esasen küçiik olan bPrber clük
lcitnı bir toz bul ·ı tu içinJe kaldı. 
Biz de kem.ali 'ükıinetle lı!itiin in 

• 
tozlntı ot;;rduğumuz yı:rde yutLuk., 
Ne olur, bir ş~vler yazı,·er d~ be
lediye buna mııni ol<un. Elbi'°l~r.ıı, 
bôl'le kaJ;ı<iı ı: f rlerde ı<Ü.,ürDlmc-

• • • - • 1 ' 
sıt,e 1;,zın vermesın. 

Üçüncüsü d~ .<-'iv''- detii: 
- B;.ı sah•h bfr ~rkMdh~la ran

devıım ·;ard1. K~:-:r1.r~i"li n>· kah -
vede bekliyecekti'l1 . K~1":\·p -~" hek
IN k~'1 içer;_ı·p ıı:r ayakkabı h<1y • 
cısı girdi. Y~·wntl~ki nıa~acla <>t ı
ran z::ıt ayakkaplnr1nı boyatm a)(. 
başladı. Ye kahv~ b;r anci~ bin ln 
mikrobun yU\·uı olan tozlarla dol
du . Ne olur, bir ~e;-IP!' ::n1. da ~ e
lecli~·pnin nazarı dikktt ini rcıtı- t . 

h d k t i Tü k. n j: ru - · ın· d e b .. , ... k ı an t 1 Ilöyl<' ~e\ lere n1e .\:'dan v~ritn1P~in. 

Alman Gazetelerl• • a a•ın a ı ın'tba . .-en? C !'ı · ı- " 'ıç e n u_ u e e:n • ı e~-

.Yf'.Y ~er'ıeot ı·eb Jc'e gi rbın ekten kil ed·yorl .rdı. Yapılan anla*nıa İşte ben de yal!vorıım . 
meııecliror·-!tı. muc'birce Türklere Hatayda kıs- MURAD SE:n·oGLU Harbfen Bahsediyor I.07.An mu~hede•inden ilihaı·en mi ic.arc haHı »erildi, buna mu-. - ----
m•mlek•t.te bıiyi.ık tcrakk'ler go. k .. :ıbiı. Türkler koloni t.-sis e.tmekl 1 Z/ R AAT KONGRE S/ (Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Çekoslovak hudut tahdidi komi;- ı-i!lm•re ba~landı. :\femleketin nıyetıııde olmadıklarını temııı et- Ba5vckil tarafıııdan açılacak 
km.,:~ti ar tıkç" kom~ulara karşı tiler, Bu hadi•elenn Türklerin ronu, bugün öğleden sonra clör -
beslenen korkıılar da azaldı. sulh lehinde ne kadar ileri diı~ün-

~üncü umumi içtimaıııı akdetmi~- Tlirldyede Ke!?lalist rejimi baş- celere sahip olduklarını lsbat et-

tır. B t 1 ! el h d tl t h ladlt'aıdıınberi b•rçok muahedeler miştir. 
u op anı a 1 u u arın .a. __ _ --...:========================= 

didi bahsinde Çekoslornk . :.\.!acar - - -·}- .d y • 
heyetleri arasında bir prensip an- .. a yserı e enı Tayinler 
laşmaRı vukua gelmiş olduğu sör • 

' lenmektedir. 9konomik sebepler 
ile münakaliit kolaylığı ~ebeııleri 

dolayısiyle lüzumlu bazi taghihler 1 
den sonra etnografik hudutları 
preru;ibi kabul olunmuştur. 

Bugünkü toplanh sonunda ncı.~
cretiilen bir tebliğe göre, Çekoslo • I 
vak heyeti, Macar arazi talebleri
nin bir kısmına ka~ı mukabil pro 
jeler ileri sürmüştür. 

İki heyet eksperleri, öğleden 
•onra da müzakereye deı•am et • 'ı 
mişlerdir. 

Komisyon, 13 teşrinievvelde ye 
niden bir umumi toplantı yapacak 
tır. 

Diğer taraftan müzakereler 
çok dostane bir zihniyet daire•inde 
devam ettiğinden, pek yakmda 
tam bir anlaşmaya varılacağı kuv
vetle tabmiıı olunmaktadır. 

-- .. --
- • 

• 

r-

lngiliz Silahl•nması Ve Almanya j 
Berlin, 12 (A.A.) - Deutsche 

Algemeine Zeitung, İngilterede si
lahlanmasını azam! derecede ileri 
götürülmesi lehinde yapılmakta o
lan şiddetli propagandayı mavzu- 1 

K"yseri koylu kadınluındın bir grup 

bahs ederek diyor ki: 
"Münib anlaşmasına rağmen 

İngiliz matbuatının bir kısmında 1 

ve batta Vinterton, Kingsley Yood İ 
gibi kabine erkaııının nutukların
da bu yolda yapılan propaganda -

1 
!ar Almanlnı,n nazarı dikkatini 
celbetmekten hali kalamaz. Alman 
ya, aradaki silah ııisbetini tehli -
keli bir şekilde ileride bozacak o
lan bu propagandalara daha u • 
zun müddet göz yumamaz. Diğer 
taroftan Eden ve arkadaslaı-ının 
İngilterede gitgide artan ~üftız • 
!arını da kaydetmeliyiz. Buıılann 
Avam kamarasındaki son nutuk -
lan Bitlerin Sarbrükte ileıi sürdü
ğü noktai nazarı tamamile teyit e
der mahiyettedir. Bu adamların 
hedefi harptir. 

Kayseri, (Hususi) - Kayseri 
vilayet jandarma komutanlığına 

terfian atanan değerli jandarma 
zabitlerimizden Binba~ı Bay Kaşif 
Kayseriye gelerek ödedne başla
mış ilk iş olmak üzere telefon se
bekelerinin tanzim \·e ıslah ,.e ıına 
hatlarının tebdili işleri ile me~gul 
olmı ·a başlamıştır. 

Yiliıyetimiz kiıl!ür direktoı-ü 

Bay Hlisnü Ankara Lisesi mt.alliııı
liğine naklen tayin olunmııtur 

Lisemizin değerli l'\l iidiiriı Hay 1 
d~r , 'iyazi Dikkeçoğlu da İstaııbu 
la tayin olmu~tur Uzun zamanian 
beri Yekaleten idare olunan Vila-

yet Nafıa ınüdürliiğüne değerli mü 
hencli,Jerimizdcn Niğde Yi!a:;eti 

Nafıa l\Iüdüı-ü Bay IIuliisi Dışkaytt 
tayin buyrulmuş \'e Kayseriye go-

!erek vazifesine lıa~l:ııııı~ gerek yol 
!ar gerekse sehirde yapılmJkt.a o-

lan birçok in~aat i~leri ile ya kır. • i 
dan ahikadar olarak !rn in,RRtın 

bir an evvel ilerlemeai için ırerekli 
tedbirleri almı;tır. 

İz.mir lise!İnİrt 50 inci 
yıldöniimü 

İzmir 11 (Iitı:ıu".i )·-İzmir er, 
kek lisesinin 50 ir.ri yıldöntinıil bU- 1 

yllk ve ~amin1i m.;ra~}İrr:lt: evvelki 
gün kutlandı. 

Valimi?. Fa7 1 ı Go!,çle birc;ok 
saylavlar, dok~ol·!11r, 9.V!J<atlsr, 
munllinı 1 eı- ve t<l•be!erin ış~'rok j 
ettiği bu aile :•ıpl ~n: .. ı \'-Ok mııvı<f 

fakiyetl . ve lll\ eli ge';nli,, t1rcr. -
elen sonra hep benıbcr ) •mel< :v•· 
11iln1i~tir. 

. . Yıldırım ~üstü . J 

Kılıs, 10 (Hususı) - Cıhaııbey-ı 
linin Çeşnıelizüber kôyüııe düşen 

bir vıldırım 100 dav>rııı öliimüne I 
seLeu olınu~tuı·. 

2 te~rini.sanide Ankarada top • 
)anacak olan oiıyJk tiraat kongre 
si hazırl:klun dev9m etmektedir. 
Ticare~ r;d~•ı. tic.:ıret \'e zahire 
borsası ve Türkofis tarafından ha-
zırlanaıı ra;ıorlar, kon:;ı·eye arze
dilmek iızere ayın yirmi><ııe do~ru 
Ankaraya ırfüıderil,cektir. 

Konırey', Il•~,-~\.ilimiz Cel;\J 
Bayar bizzat açacaktir. 

lmtiyau leıht'<ii!en madc.ıl.•r 
Ç:tr:ati<9Ienin Biga ka7.a~.n.t· 

bağlı Elnıa~ı koyünde \'e imli-' a~ı 
Ali Zahit ve Necip Fa11J •...,rafın . 
dan alınmış simli kurşun ,.c çinl, o 
madenlerile imtiyazları ur.•ıını ti
cariye, sınaiye ve mali)'~ Türk a
nonim şirketi :ıhdesincle olan illui; 
lanın Milas kazasına bağlı Sak:ır
yada Su dere ve Karaoğlan k6y lc

rindt'ki demir ve zımpara maden!<' 
rinin imtiyazları Vekiller heyeti kn 
rarile feslıedilm!ş, bu madenler. 
mekşuf ıııadeı.ler meyanına ithal 
edilmiştir. 

SU DERDi 
Beledlyeile hamamcılararasındald 

ihtilaf 

Hamamcılar idare heyeti ha -
mamlardırn kesilen Kırkçeşme su
ları yeı·ine .ıkıtılan şehir suyundan 
alınacak ücret yiizünden hamamcı 
tarla Belediye arasında çıkan ihti
laf yüzünden istifa etmiştir. Ayın 
17 sinde yeui idare heyeti seçile
cektir. Beledıre sular idaresi ha
mamcıların Kırkçeşme suyu üze • 
rindcki haldarındı.n foraırH! ettik
leı-i takdirde hamamlara ucuz fi
r-atla SU VPriJeccğin! sOylemistir .•• 
Hamamcılar bıı fikre i~tirak efme
nı-k!edir. E•ı: .. ~en hamamların nıih; 
tecirleri beledi.ve ~ular idaresinin 
b•ı tekli'Jn; kabııi et..e hile hamnm 
sahip 1eri Kırkçeşme su)·u üzerin
d•ki haklarının baki kalmasında 

istıır gö•termek'cdir. Yeni ıclttrı 

h~yetinin bu intilı\!ı halledeceğ 

tııhmin edilmoktecJir. Hamamcılar 
hamamlara veı·ilen şehir suyunuıı 
tonundan yerli buçuk kuruş ücret 
aJ.!_n_gıasıru illtemektedir. 
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Otellerimiz 

> 

Babıalinin Tahir Ağası 

Gazetelerin yazdığına göre, Ma
rienbad, ve Karlsbad gibi beynel
milel şöhreti haiz su şehri Qtelle
rinin müessisleri, Türkiyede asri o
teller kurmak istiyorlarmış. Bu 
mevzu etrafında tetkikler yapmak 
üzere şehrimize bir mümessil gön
dermişler. Bu mümessil Polonez 
köyile Yalovayı ve İstanbulun otel 

ku.rmağa müsait diğer_ yerlerini "ME,...ER DiYORDU BAKTIAI KARA KABL/ Kiro Deliormaneski 11 o Kilo Ag" ırl . 
gordukten sonra Denızbank ve \.:1 ı • \.:1 -

Boyundadır. Türkofisle temasa geçmiş. Polo - DEFTER HESAP DEGIL· TREN TARIFESIYMIŞ ... g" ında ve 
nez köyilnde dağ otelleri vücude ' 

1,97 Metre 
getirilebileceğini, Yalovanın Karls Babıalinin meşhur Tahir ağası- y 
bada pekala rekabet edeceğini, Dl gazeteciler ve matbaacılar ara- azan : 
Türkiyede şimdilik "Turistik otel,, sında tanımayan hemen hemen • 
vasfını haiz bir yer görmediğini yok gibidir. o, gazetecilik alemi- Rıza Le bı b 
söylemiş. nin meşhur hamal Tahir ağasıdır. -·-------------= 

Bu haberin çok yakın bir za - Gazetelerin yerinden kalkması 

manda t:ıhakkukunun temenni et- güç kağıt bobinleri mi taşınacak; 
memek mümkün değildir. Çünkil, çağırın Tahir ağayı.. Bir büyük 
itiraf edelim, memleketimizdeki rotatif makinesi yer mi değiştire
otellerin hali yürekler acısıdır. cek; gelsin Tahir ağa .. Hem Tahir 
Ben yurdumuzun hemen her tara- ağayı sadece gazetecilik ve matba 
fını dolaşmış l>ir adamım. Bir iki acılık alemi içinde tetkik etmek, 
büyük şehrimizdeki şöyle böyle onun hesabına yapılmış büyük bir 
muntazamca birkaç otelden başka haksızlık olur .. Onun girmediği 
bütün memlekette bu unvana layık alem mi var? 
bir müe•sese mevcut olmadığını id- Ticaret aleminde, bankacılık 
dia edebilirim. Otel denilen bina- aleminde de onun ismini bilmiyen
ların hemen hepsi tamamen han !ere az tesadüf olunur. Bir ticaret
~eklinde veya handan bozma şey- hanein en ağır eşyaları ve bir ban
dir ki, buralarda medeni bir ada -1 kanın yerinden kımıldamaz sanı
mın en basit ihtiyaçlarını bile tat- lan ağır kasaları onun elinde bir 
min etmesine imkan tasavvur edi- lahzada tebdili mekan eder .. 

baktı da sonunda bana dedi ki: 
- Tamam Tahir a.ğa.. Yarın 

tam saat onda gel de paranı vere
lim .. 

Eh, bugün olmamış yarın olmuş 
ne zararı vardı. Hesap tamam çık
tı ya, sen ona bak.. Demek artık 
bizim paralara kavuşacaktık.. 

İkinci bir Allah ömürler versini 
bastırıp da temannalar çakarak 
odadan dışarı çıktım .. Ertesi gün 
saat tam onda kapısına vardım .. 
Bir de ne işiteyim beğenirsin?. 

Bana saat onda paramı verecek 
adam o saatte trenle Çatalcayı aş
mış bulunmuyor mu?. Deliye döne 
yazdım. Meğer onun pantalonu-lemez. Hulüsa onun girmediği alem 

Mesela bazı büyük şehirleri - yoktur .. Yalnız "dörlbaşı mamur ıııın arka cebinden çıkardığı hesap 
mizdeki, hatta vilayet merkezleri- alemleri,, istisna etmek lazım.. defleri değil, Avrupaya gidecek

miş, tren tarifesi im!ş .. Ben onu 
hesabımı yokluyor zannederken, 
o, Avrupaya gidecek trenın kalkış 
saatine bakarak, saat kaçta der
sem tren kalkmış olur ve Tahiri 

mizdeki 10 - 15 odalı otellerde Çünkü Tahir ağa evli, barklı ve 
yalııız bir, nadiren iki haliı vardır. sekiz çocuk babaRıdır. 
Bu halalar içine girilmiyecek de- * 
recede pis tutulur. ~Iuslııklar da - Amanın beni onun eline ko-
böyledir. Oteli bir iki garson idare man .. Yalvarırım sana beni onun 
eder. Gece vakti hizmetçi çağır - eline koma .. On yerine beş ver de 
mak için dakikalarca zil çalsanız sen ver .. Beni onun eline koma .. 
gelen olmaz. Hizmetçi gel~ede uy- Tahir ağanın eline düşmekten 
kıt "er,emliğile gözleri kapalı, kı- adeta tcvehhü'l etıii!i adam kimdi 
yafeti perişan bir halde içinden kü bilmem ama. kuvrnt ve cesarelile 
fıir ede ede hizmetinizi görür. 

Bıınun için uzak yerlere seya
hat ~deceğim zaman yollarm bo - · 
;ıukluğundan. otomobil ve otohlLıJ 
gibi nakil va,ıtalarının haraplığm
dan ziyade, bu otel vaziyetini dii
t::uncrek ;ştırap duyarım. 

1.: zaga gitmeğe ne hacet, htan
bulun en mühim bir yolcu uğrağı 
olan Sirkeci semtindeki otellerin 
halini bir gözönline getirir<ek va
ziyflti kavramış oluruz: 

Ge~enlerde taşrada bulunan 1 
bir arkadaşım bir müddet için h
tan bula gelerek Sirkeci otellerin
den birine inmişti. Kendi~ini otel
deki oda•ıncla ziyaret ettim. Oda
nın genişliği büyücek bir geccade
nin kaplıyabileceği bir sahadan i
baretti. Eski zaman biçimi bir kon
sulla, üstüne kocaman bir örüm
cek oturmuş gibi çatlakları dört 
bir yanına dal bııdak salmış bir 
ayna, bu odacığın başlıca zeyneti
ni teşkil ediyordu. 

Odaııııı tek penceresi kuyu gi
bi dar ve karanlık bir boşluğa açı
lıror, bu boşluğun bir tarafından 
gözüken damın üstündeki karpuz, 
kavun kabuklarına bulut halinde 
sinek kümeleri kalkıp iniyordu. O
danın havasında "otel kokusu., de
nilen iğrenç bir koku vardı. 

Arkadaşım bu odaya gecede 
bir lirn veriyormuş. Bunu da güç
lükle bulmu•. Bütün oteller tıka -
basa müşteri ile dolu imiş. Dedi ki: 

- Bu bir liradan başka her 
gün ayrıca yetmiş beş kuruş daha 
veriyorum. 

- Yemek parası olarak mı? 
- Hayır, banyo parası olarak .. 

Ru ağustos sıcağında insan her gün 
yıkanmazsa adeta kokuyor. Bunun 

1 
için otel ücreti günde 175 kuru~a 
geliyor. Otelcinin benden aldığı 

75 kuruş banyo parasına mukabil 
~·aphğı hizmet VP maeraf, banyo
nun ocağına birkaç odun atarak 
tutu~turmaktan, bir iki teneke ter
kos •uyile bir kalıbın sekizde biri 1 
kadar sobun parçasına kıy.Jlıaktan 
ibaret. ı 

Ecnebi memleketlerde terkos 
musluğu ve tuvalet kabinesi gibi 
zaruri bir ihtiyaç sayılan ve her 
mii~teri tarafından istenildiği za . 
man i~bfade edilen banyoyu, bi -
zim otelcilerimiz bir lüks, bir ke
yif vasıtası mı zannediyorlar ki, 
her yıkanışta müşteriden otel üc
retine muadil bir para almıya ken
dilerini haklı buluyorlar?. 

"İnsafın o yerde namı yok mu ?,, 

meshur olan bu adamın muhatabı
na yah·arısl,ın beni bir hayli me
nıka d u~ürmiiştü .. 

O, muhatabından lazım gelen 
teminatı alıp ayrıldıktan sonra ya
nına sokuldum: 

- Tahir ağa, dedim, gel senin· 
le şurada birer çay içelim hele .. 

- İçelim beyim .. 

* Şimdi, Tahir ağa ile onun eski 
dostu çaycı İsmailin diikkıinında 
kar.sı kar~ıyayız. Anlatıyor: 

- Kaç 'cnedir bu yokuşun kah
rını çekerim. Ba~ıma gelmiyen mi 
kaldı bu Babıiilide .• Gayri bıktım 
bu yoku~tan beyim .. 

Tahir ağa çok dertliye benziyor 
du. Onu biraz deşmek istedim: 

- Sahih Tahir ağa, dedim, sen 
bu Babıiilinin epey eskisisin .. 

- Ne diyorsun beyim. dedi, 
Niğdeden çıkıp İstırnbula varınca 
bu yokuşa düştük . Ta hiiriyyetten 
beri buradayım işte .. Eh.. A ilaha 
çok şükür, para da kazanmadık 

değil hani .. Kazandık ama, kayıp 
da ettik .. Nasıl mı kaybettim? Bu 
iş aklıma geldikçe yüreğim sızlar. 
Vaktile bu piyasada biri bana bir 
oyun etti ki deme gitsin .. Kendisi
ne biraz para vermiştim .. Bir sene 
beş sene geçti. Paramı alamadım. 
Nihayet bir gün karşısına dikil
dim: 

- Be~·im, dedim, memlekete 
varacağım .. Bana para lazım .. 

O, hiç istifini bozmadan: 
- Ha .. Sahih, dedi.. Unuttuktu 

biz onu .. Söyle bakayım ne kadar
dı borcumuz Tahir ağa? deyince 
sevincimden yüreğim hop oturup 
hop kaltkı.. Eh. derlim, adamcağız 
unutmu~ işte. İnsan bu ya .. Bazan 
akşam ne yediğimizi unutuyoruz. 
Nihayet paralara kavuşuşuyoruz 

işte .. 
Alacağımın kaç lira nldııi!unu 

söyledim .. O, derhal elini pantalo
nunun arka cebine götürdil. Ben, 
paraları alacağım diye sevincim
den deliye dönmüştüm. Hemen 
bir: 

- Allah uzun ömürler versin 
beyimi bastırdım .. 

O, cebinden çıkardığı kara kap
lı bir defteri karıştırırken: 

- Hele dur bakalım Tahir ağa 
dedi, paraları verelim de ondan 
sonra duaya başlarsın .. 

Ben, hala defterde kayıtlı zan
nettiğim hesabımı arıyor diye dü
•ünüyordum.. O, deftere baktı 

de atlatmış bulunuyorum diye dü
şünüyormuş. Gidiş hala o gidiş i~
te .. Bu iş beni ser•eme döndürdü 
bir zamanlar içime i~ledi ve gece 
gündüz hep beni düşündürdü. 

600 kilo yükün altında ezilmiyeıı 

Tahiri bu iş epey eritti idi. 
- Yok canını, dedim, atıyor<un 

Tahir ağa .. !noıan hiç 600 kilo 
yük kaldırabilir mi'! 

Tahir ağa hemen cevap verdi: 
- Zaten bana Almanlar ve A

merikalılar, bu adam muhakkak 
insandan başka bir şey diyorlar .. 

Bir gün bir büyük sandıkla maki
ne gelmişti Amerikadan .. Bu ma
kineyi arabaya yükleyip Paşazade 
anbarına götürecektik. Tam an
bara yaklaştığımız sırada orada 
bir tramvay boz_ulduğu için araba 
aııbarın kapısına varamadı. Epey 
bekledik, nihayet sabrını tükendi. 
Vurun şu sandığı sırtıma dedim. 
Amanı. zamanı dinlemeden sandı
ğı sırtıma aldığım gibi anbardan 
içeri girdim ve sandıkla beraber 
anbar sahibinin merakı üzerine 
baskill kantarının üzerine çıktım. 
Bu kantar 750 kilo çekermiş ama, 
sandıkla beni çekemedi. Kilomuz 

750 kiloyu a~mı~tı. Bunun üzerine 
sırtımda sandık olduğu halde res
mimi çektiler. Bir zaman sonra bu 
resmi Amerikan gazetelerinde 
gördüm. Makineyi gönderen 

Yarınki Cum-ı akşamından 

i tibaren • TAKS!M 
Sinemas nda 

İkinci büyük 
P~OGRAM 

DÜŞKÜN 
KADINLAR 

Baş Ro.lerde : 
MADLEN RENO 
MAURİCE ESCA MDE 

Büyük bir Fransız Romanı 
olan Film gen ç yaşta sefih 
ve süfli haya ı a düşen ka-
dınların h:ıyatmı göster

mekted ir. 

Bugün ve yarın 
son olarak 

Şahane Tango 
devam edece'di~ . 

A-

merikan fabrikası da bana bir ta-
~afında bu resmi taşıyan bir ma- Dünkü nüshamızda profesyo
dalye gönderdi.. Almanlar da ne nel gilreşçilerimizden Tekirdağlı 
yediğimi merak edip dururlar. .. Ne Hüseyinin Bulgar şampiyonların -
yiyeceğim.. Zeytin, peynir ekmek dan Kiro Deliormaneski ile gilre -
ve kuru fasulye.. Böyle dedim şeecğini yazmıştık. Dün kendisile 
inanmazlar da, hayır sen havyar görüşen bir mulıarririmize Bul -
yiyorsun diyip dururlar hail\. Şim- gar pehlivan şunları söylemiştir. 
di 48 yaşındayım. Eski kuvvetim - Ben şimdiye kadar Türkiye 
pek yerinde değil. Çünkü bir pres nin birçok yerlerinde muhtelif gü
makinesinin patlaması yüzünden reşler yaptım. Bu güreşlerde Tür -
iki üç sene evvel vücudum yan- kiycnin birinci sınıf pehlivanların
mıştı. Bir ay yatakta kaldım. ôm- dan olan Babaeskili İbrahimi 7 da
rümde böyel uzun boylu yatak kika l\Iüliiyimi 45 dakikada yen-ıl 
yüzü görmediğim için yatak beni dim. Şimdi Tekirdağlı Hüseyin ile 
sordu, kuvvetimi emdi.. Şimdi pek tutuşacağım. Tekirdağlmın da ba
öyle 600 kiloyu filan değil ama, na yarım saatten fazla dayanaca-
350 kiloyu kaldırabilirim. ğını ümit etmiyorum. ::\1aamafih 

_ Yine maşallahın var, dedim, hesapta galibiyet kadar mağlubi -
Tahir ağa.. yet de vardır. Bıı güreştir, belli ol-

- Kaç para eder beyim, dedi, maz. İnsan bazan kendi oyunile de 
bu Babıalide çürüdük gittik işte.. yenil~bilir. . . . 

vetli bir pehlivandır. Kiro bugiin 
Bulgaristanın Dan Koloftan sonra 
en ileri gelen pehlivanı sayılmak· 
tadır. Dan Kolofla yaptığı müsa • 
bakalarda küçük bir farkla mağ • 
lüp olmu'itur. Hatta Dan Kolof ek· 
seriya Kiro ile güreşmekten çekin· 
mektedir. Bulgar pehlivaııı Tekir· 
dağlı ile yapacağı bu güreş için sı· 
kı bir surette çalışmaktadır. Te • 
kirdağlıdan başka Müliiyim ve Ma 
nisalı Halil ile de güreşecektir. 

Cevat tekrar fudbola başlıyor 
Uzun zamandanberi futbolu bı 

rakmış olan Fenerbahçenin ve mil· 
li takımın eski haf beklerinden 
Cevat tekrardan takımında oyna -
mak üzere antrcmıınlara başlamı\ 
tır. Evvelki hafta Şişli takımında 

oynıyan kıymetli futbolcumuz bun 
dan sonra ela Fenerbahçe takımın· 
da oynıyacaktır. 

Gazetecileri çok sevdiğim için ne . Kı_ro Delıormaneskı 110 kılo 
işler çıktı da ayrılamadım bu Y?-ı sıkletınde ve 1.97 boyunda çok kuv 
ku~tan .. Hoş benim işim muharrır 

ıerıe filan d~ğildir •. id~r:cilerıe~ir Tayyare Pı·yangOSU 
ya.. Gazete ıdarecılerının lıepsın-

den memnunum doğrusu. Bunların 
en iyisi, Allah rahmet eylesin, Ta
nin gazetesinin irlare müdürü Mu
ammer beydi.. O, benim hesapla
rımı tutardı. Gazetelerden, mat
baalardan alacağımın pusulasını 

hep o yazardı. Lakin idare müdilr
leri arasında -bir Kazım Bey 
vardır ya .. İşte ondan canım çok 
yangındır. Alacağım filan kalma
dı , haşa .. Lakin insanı çok üzer. 
koynu. kasası para ile doludur 
ama, eli ile koynu arasında tam 
bir senelik yol vardır. Bir türlü eli 
koynuna varıp da üzmeden para 

25 inci tertibin (6) ncı keşidesi dün bitti. Kaza
nan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksını2 

veremez .. 
İşte demin de beni onun eline 

komasınlar diye yakarıp yakarı
yordum ya .. 

* Tahir ağanın hakkı vardı. İdare 
1 

müdürü K:iz1m1n, Tahir a~nnın 

çok yerinde bir tabiri ile, eli ile 
koynu veya kasası arasında bir 

senelik yol vardır. Ka,arnıclaki 
istifleri bozmağa bir türlü eli vara 
ınaı. Ondan bu hal bir huy hükmü 
ne girmiştir. 

On, on bir sene evvel yine onun
la lıeraber bir gazetede çalışırken 
ondan hiç üzülmeden, hatta avam, 
olarnk, para almanın sırrını ilk 
keşfeden maruf mizah muharriri 
O•maıı Cemal Kaygılı olmuştu .. 
Kiizım, iyi bir idare müdürü ol
makla berabe1·, mükemmel bir 
avcı ve sporcudur da .. O zamanlar' 
para<ız kaldıkça üstat Osman r:'e
male baş vururduk .. Osmaııla be
raber Kazımın karşısına geçip bir 
av bah'i açtıktan ve Kazımın vur
duğunu hikaye ettiği kaplan ( !) 
taı·~aıı ve tilki palavralarını bii
yiik bir takdir ve tasvip ile karşıla
dıktan sonra dile Kazımdan ne di
lersin .. 

Ondan avans para almak 
kaç kaplan, kaç tilki ve kaç 

için 

tav-1 
şanın kaııına girdiğimizin hesabı

m bir Allah bilir .. 

* Bizim Tahir ağa bu sırra 

memiş galiba .. 
ere-

Rıza Lebip ASAL 

A lbay Şerif vefat e ı ti 
Bir miidclettenberi Budapeştede 

teclaviclc bulı;nn Bozüyük fabrika 
lan umum müdürü ve memleketin 
çok kıymetli kumandanlarından e
mekli Albay Şerif vefat etmiştir. 
Merhumun dün İstanbula getiril
miş olan cenazesi bugün öğle na
mazı Ü•klidar iskele camisinde kı
lındıktan sonra merasimle Kara -
caahmetteki aile mezarlığına def
nedilecektir. 

Büyük bir asker ve mükemmel 
bir iJ?.;an olan merhuma Allah rah
met eylesin. 

20,000 
lira kazanan 

32390 
15,000 

lira kazanan 

31436 
10,000 

lira ka~anan 

19339 
3,000 lira 

28345 28532 
1,500 lira 

kaza a 1lar 

kazan anlar 
4625 6892 34345 2155 

1,000 Lira kanu:ın lar 
1200 36756 2251 23391 15224 
2917 8653 19536 35223 27101 

34389 11185 11835 
200 Lira kazananl u 

27700 1528 9271 14937 30757 
25277 18662 14557 6810 34681 
32383 21136 22562 31949 4940 
36686 5124 19075 34272 9971 
24064 16413 39163 13969 29143 
36789 1844 5101 11299 20870 
2ö188 27708 39543 739 6499 
37864 10970 31~47 

70 Lira k-\Z'l.nanlar 
3225 38338 3479 36537 21155 

34452 39644 38194 29201 26384 
1J803 3741 34028 7714 18838 

267 15943 6927 32240 29618 
12531 13907 33322 24158 23749 
13402 24916 36982 23571 27476 

9300 2A52 39234 26032 14434 
34518 48 16472 27572 11712 
26008 16741 12264 1150 28535 
27481 1383 6982 31126 39045 
24149 32303 8176 11481 35492 
39390 39926 33503 12238 12046 
25815 11283 14467 27516 10464 

4405 18854 9488 1223 1520 
25149 28794 35599 20104 29969 
31075 27348 32783 35124 18920 

1401 6315 17574 6809 ~9 1 22 

10060 23238 9129 14&35 37116 
3982 36918 30205 33761 47 

28791 15957 8519 20062 32938 
50 Lira kazaıı 'ln l ar 

10317 27283 6282 12181 15965 
3298 9689 5206 137ryl 6973 

39628 1891 27322 24417 18741 
32153 27356 39358 5298 33009 

1558 14462 28206 21297 11939 
35721 32535 26141 32558 5885 
14943 20~29 36602 16422 2999 
~0974 37619 24245 5683 30852 

21441 7972 31752 6707 435 
36300 23136 10503 277~1 29931 
19121 31011 33507 2399 au222 
29617 23403 23055 29681 17831 
20262 32959 20620 22417 29503 
29271 5002 2377r 39688 316 
37059 13128 30240 17621 7670 

1369 8810 28824 34066 28-145 
40 Lira K azananlar 

34602 4655 32500 34822 30395 
3972 9444 29417 38116 8987 
5282 4592 21701 28027 10221 

17595 14645 20347 34~45 3908 
39423 581 27705 13774 34441 
8463 27480 38895 20800 39641 

21875 5413 35330 20162 24405 
887 201 33018 14927 19441 

5240 30487 8954 25340 30000 
8709 23120 11233 12888 20655 
722 4443 32712 23001 25521 

32225 28170 3449 29365 471 
39016 39749 27771 11238 13904 
18811 7469 14272 38087 19241 
19753 22297 8431 11765 24698 

200,000 Liralık mükafat 
200 bin, 40 bin. 25 bin. 20 bin, 

15 bin liralık beş büyük ikramiye
nin son üç rakamile nihayetlenen 
bütün biletler (1000) er lira, on
da bir hesabile (100) er lira miikii 
fat alırlar. 

50,000 Liralık mükafat 
Bu ikramiyelerden bugün çe

kilen ve sonları (606) (373) (060) 
(436) (390) numaralarile biten 
biletler bu mükafatı alırlar. 

Dolaptan 2000 fiş çekildikten 
sonra 100 numara daha çekilmiı 

ve bu numaraların her biri 500 li· 
ra ve onda bir hesabile 50 şer il· 
ra mükafat kazanm ışlardır. 

Bu numaralar hem ikramiy, 
hem de mükafat kazanmışlar:<. 

hangisi çok ise yalnız onu alacai. 
!ardır. 

27276 30598 3245 1956~ 306J2 
11221 18684 18029 23471 18692 
10458 19042 35350 33035 28639 
30421 16704 16312 13794 6471 
12215 19849 24066 13465 5553 
25379 33719 3254 14384 18960 
33033 33719 3254 1438-1 5:ıo3 

2083 23559 8199 5412 
7757 
9287 
5128 

17378 
2:;350 
17962 

6658 1715~ 
7805 3367. 
845:l 772 

59.'\7 
35407 
19797 

9?.17 ~7151 26257 8787 28GC. 
2oe90 37686 35371 130 10B~& 

Teselli Mükafatı 
6 ncı kctide de ikramiye ve m ü 

ki.fat kazanmıyan biletlere ya m · 

teakib tertibin birinci kefİdeıint 

aid bir bilet veyahu t onda bir he 
sabile bir lira teselli mükifatı ve· 
rilir. 
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Muharebe Gazları 
Nasıl Kullanılır? 

Güzel Mardin Şenleniyor 

Püskürme Usulü, Gaz Mumları Usulü, Topçu Mermile
rile Atmak Usulü Nedir ? Harpte Nasıl İstimal Edilir? 

Yeni Yıl için Hazır lan an İmar Planı; Mardini 
Turistik Bir Şehir Yapacak 

ı,e l)a.şlayalı lienüz dört ayı 

geçtiA'i halde hemen bütün Mar
dinlilerin sevgi ve saygılarını ka
zanmağa muvaffak olan yeni vali 
bay Ömer Cevat Ökmen, su işini 
ilk mühim mesele addetmiş ve be
lediyeler bankasından yüz yetmiş 
bin lira istikrazı kararlaştırmış

tır. Yapılacak borç hususi idare 
ve belediye bütçelerinden her yıl 
ayrılacak muayyen tahsisatla öde• 
necektir. Bu yıl sondaj işi ve pro
jeler bitirilecek, önümüzdeki yıl 

tesisata başlanacaktır. 

Yazan; 

R.E 
Bugün; muharebe gazlarının 

nıuharebe meydanlarında karada 
~=;'.ı kullamldığını gözden geçire
b gız: Muharebe gazları muhare-

e meydanlarında umumi surette 
şu tarzda kullanılır: 

1) p·· k' d k ua ürme uaulli: Sanayi e 
ullanılan ve hepimizin bllditimiz 

~zunca çelik şişeleı· içersine dol
~rulan muharebe gazının şişe 

~~zı~daki supaptan kauçok bir 
d ~uk lıonum vasıtasile düşmana 

ogru salıverılmesi demektir. Bir 
~uharebe meydanı için birkaç çe-
1.' şişe kafi gelemiyeceğinden, 

Yuzlerce . . . b' 
tıı gaz şışesının ıı· araya _,,. ~·•il!<'~ 

Su, şehre 16 kilometre mesafe. 
deki Sultan ç.ayından getirllecek
tir., Bundan evvel sondaj yapıla
cak, iyi netice alınmadığı lıllkdir

de Sultan çayı borularla şshre 

akıtılacaktır. 

• 

Mardiniıı yen· H~fkevı b n1Hndan bir gWünüş 

mahrum bu iki odalı mütevazi bi
nada ııeçirmiş olmasıııa rağmen 
tebrik ve takdirin fevldnd• sayıla
cı&k bir muvaffakiyete \'ıırmıştır. 

J 

_Planması ile kuvvetli bir gaz 1 

r,uskUrme merkezi vücuda getiri-

bı; ve bu ~işelerin supaoları hep 
ıra 

Rusiarın gaz pOııkürme tertibatı 

Mardin susuz bir şehirdir. Değil 
içmeğe, kullanmağa ki.fi miktar
da su yoktur. Bu yüzden halk ay
lık bütçesinde mali vaziyetine gö
re bir liradan sekiz liraya kadar 
para ayırmak mecbuiryettndedir. 
Mardinin sevimsizliği de •U olma
masından ilen geliyor. Halbuki, 
Şehir tabii teşkilltı itl-barile sey
yah celbine ve bir Rayfıye halini 

Filhakika, .Mardin Halk•vinin 
elde ettiği ınuvdfe.k.iyetler ba•ta· 
kilerini her ütrlü tebrik ve takdi
re 18.yik kılaoıık mahiyettedir. E
vin iki odalı bir binada qalışmağa 
başl•dığını ve dört sene dört ayı 

tarihi eserler tetkik edilerek .Mal' 
din tarihi yazıldı, bando ve caz ~e. 
şekkül etti, resim ve heykeltraı 
atelyesi tesis olundu, sporcular 
için sahalar yapıldı, ihtiyaçları 

alındı ve her türlü spor oyunları 
Ganlandınldı, bandolu ve radvolu 
köy gezileri tertip edilerek kÖylU 
ile her bakımdan meşgul olundu, 
fakir hastalar muayene ve tedavi 

en otomatik olarak açılarak 

g~l'et kesif gaz bulutları hafif 
tıızgarın t · ·ı d · d -e~ırı c iıı-lmana or,.ru .- ' ~ b?nderilir. Harplerde çokça tat-
ık edilmekle beraber bu usulde 

Yüzlerce · · · ı . gaz şı ı:>c ~ ını ve nıa zeme-
~ın· ' 1 taşımak, getirmek, yerleştir-
llıek ve bir de rüzı>.iır ve havaya 
tabi kalmak, hu i ~ler için çok 
kuvvet ve zarnn?ı •arfdmek gibi 
:ahzurlar ve b:zzal kuıluırnnları 

ahi tehlikeye sokacRk giiçlılk l er ,., l 
<1rc ır . Hele, haftalarea nıtiddet 

Y4lnız ge"ekri bu terti bat alın
llıakta iken dü'imanın topçu ateşi 
al• 1 »ne a kalınatak olu"" o 7;0man 
hu ş;o o J · · d . l . ,,\,,; er ıcın ckı gaz ar etrafı 
ı sı - · · • la eder•. e kıılbnanı boifar. 

Cihan harb inde hövle felaketli 
ak · · 
b ~ı net ·celert uı;:ayaıı ordular, 

una bir çare oimak üurP ya her 
ner~r·ın k d . ·· ~r a .... ın a ta~ ~J1An sevvar 
•ı 1 . . . 
' ~e er kul!nnmak vcnıhut du ıle-
~irrol vagon!arına i~tif edll.rek 
-~zırlanmı'i yüzlerce gaz ~işe.ını 

•ııratle bir noktava celb n topla
~ak ' Urptil.: kafi bir !l'ilZ ke,afeti 
•ıniıı edebilmi.•lerdir. 

Çelik gaz sis~leri · 25 ve 50 kno 
•ık] . . . . 
S etıncle olmak üure iki bovdur. 
~ırtta ta~ıııan cin•lrri ise 10. kilo 

ur. Rö:;le sişelerrlen püskürillen 
~~z bnlutıarı müsait ha,·ada l 8-20 

1 .ıloınetre uzağa kadar te•ir ed<'bi
ırler. 

I Caz mumları u•ulü: G•zlı nının 
ar Yakarak gazlı "isle,· vücuda 
~etirmektir. Bu '"ulu bilhas"a A
l{ erikalı]ar inkişaf eWrmektPdir. 
b:~ınlık!arı 22 nya 36 santim, 
b·' ları 7 santim olan bu mumlar 
Y ırer kutu halinde ol~p i~incle 
strıın ,·eya bir kilo ka ılar ır~zlı 
..,: maddesi vardır. Bu muml:ır el 
t Ya elektrik tertibatile bakıldık-
• adıı •oııra hafif kokulu bir sis nes-... e . 
Ya erek birkaç dak:kn müddetle 
ka~ar \'e 5-10 kilometre uzağa 

ar tesir !Wler 
3) . 

ltı 
1 
.. Topçu mermilerile atmak 

ed~ı ".~ _Ci~a.n harbinde çok tatbik 
bi dıgı gıbı bugıin de yine büyük 

t• r kıynıet verilen bir usuldür. 
• er · ita sıne buhar veya m:ıyi hıdinde 
nu~ dolcturulmuş mermilerin iste-

. n Yerlere atılması tarzında 

kullanılır. Topçu mermilerile gaz 
atmak; çok derin hesaplara, bil
yük hazırlıklara, büyük masrafla
ra ihtiyaç gösteren çok teferruatlı 
bir iştir. Burada ancak kısaca şu
nu söyliyebiliriz ki; mesel§. bir düş 
man makineli tiifek yuva.•ına bir 
dakikalık bir gaz b ... kını yapabil
mek için (lki~i l6 lik VP birisi de 
on buçukluk) üç Qbtis balaryasile 
en az 40 waz mermisi, bir dlişman 
bıtl8r.'''" QI nıevziincje "1ııdırmak 
i.çin i-e iki sahra bataryasile bir 
ıaatte en az 600 gaz mermisi at
mak icap der. Kezalik 400X~0() 

- Bir gaz havanı mevzide · 

nıetre genişliğinde bir arazi rnın
takasını zehirlemek için de dört 
~ahra batarya·sile bir saat zarfın
da en az 1600 gaz mermisi atmak 
lazım gelir. Halbuki muharebede 
çıkacak hedefler pek çoktur. Bü
tün bu hed~fleri gazlayabilınek 
için her topçu al>1yının arkasından 
trenler dolu'<t gaz cephanesi sevk 
etmek l:izım gelir ki, hRreket harp 
!erinde bu mümkün ol•maı.. 

Gazın topçu va'1tasile kullanıl
masıııın en mühim seb~plcri: dü~
man tarafında uzakLa i•teniı~'n 
yerlere istenildigi ıaman kiıfi bir 
gaz atabilmek. diğer u~>ı ilerde 
olduğu kadar havaya ve riızgi\ra 
bağlı bulunmamaştır. Uzun men

zilli, büyük çaplı topl•r vasıta~i
le 20-25 kilomttreye kadar mües
sir b:r suretle atılabilir. 

Bu usul ile p;!ski:rme usulü ara
sındaki fark ~u rskamlarla göste. 
rilebilir: 

S.rtt;o. t14ınan .ııaz püı;ıciırme c.ıhaz!arı 

Muharebe cephesinin 1 kilomet 
re genişliğine karşı .tO ton fosken 
gazı püskürmek için 107,500 
frank masraf olur. Halbuki ayni 
cepheye gaz mermileri atılırsa 

5,310,500 frank masraf oluı-. 
4) Gaz havanları ile atmak 

usulü: Topçu mermilerile atmak 
usulü gibidir. Bilhassa Amerikalı
lar bunun için hususi gaz havan
ları yapmışlardır. Amerikada, İn
giltere ve Fransada motörlerle çe
kilen bu cin" havanlar dakikada 
20 mermi atmak suretile 2600 met 
re uzağa kadar olan sahayı kısa 
bir zamanda gazlayabililrler. 

5) Fırlatma usulü: Bir soba bo
rusu gibi çelik bir boru içersine 
konan gaz mermilerini atmak de
rnektir. Bu usulle 2000 metreye 
kadar atılabilir. Fakat yüzlerce 
çelik boru birbirine yakın sıralar 
ve diziler halinde toplanmak su
retile çok büyük bir gaz kesafeti 
çok kısa bir zamanda temin edile
lebilir ki, bu usulün yegane fay
dası da budur. 

6) Tüfek ve el bombalarile ve 
el cihazlarile atmak uaulü: Gazlı 1 
el bombaları 35, tüfek bombaları 

Mardinin kültürel eserlerinden : Mardin Halkevinin zengin kütüpancııile okuma odası 

takriben 500 ve el cihazları ile almaga çok müsaittir. Bol su, 
650 metreye atılabilir. 1300 •akamındaki Masosık etekle-

7) Tayyareden gaz atmak uau- rine yaslanan Mardini muhakkak 
lü: Ya bombalar halinde atarak ki, türistik bir şehir haline getire
veya mayi halinde yağdırarak tat- cektir. 
bik edilen bir usuldür. Tayyare Dahiliyemizin cidden kıymetli 
bombalarının sıkletleri 10-100 ki- bir rilknü olan bay Cevat Ökmen 
lo arasındadır. 16 kilo gazı havi . 938 mali y:ılı zarfında yapılacak 
bir bomba 500 metre murabba, \ işleri tesbot eylemiştir. Bu meyan-
50 kilo gazı havi bir bomba 1000 da; vilayeti kazalara bağlayan 
metre murabba bir mesahayı gaz- ı bütün yollar köy kanunu tatbik 
gaz serpmek; çok kısa bir zaman- suretlie kışın dahi otomobil işler 
da büyük bir gaz kesafeti temini- ! duruma sokulacak, merkezde 
ne yarar. Tayyarenin gövde•ine j memleket hastahonesi ve çocuk 
ve kanallarına takılan gaz depo- bahçesi tesis edilecek, vali konağı 
!arı; hu~usi bir lertibathı içlerin- bitirilecek, Halkevi bahçesi açıla
dcki ga'.<ı yere yağmur gibi serper. cak, enkaz ve piirüzler kaldırıla
Amerikalılarııı son yağdırma ci- cak ve şehir ağaçlanacaktır. 
hazlan ile 15 metre yüksekten Elektrik şebekesinin ikinci kıs
uçarken orta rü?.giirda 150 kilo mı da bu sene te,is edilecek ve 
gazı 275 metre genişliğinde ve şehri tenvir edilmiş bulunacaktır. 
H.00 metre uzunluğunda bir ara- Şehirli ve köylü vilayet halkıııın 
ziyi ırazlemek mümkiindür. Bu he- dileklerini tesbit ve takip eylemek 
saba göre 3 kilometre genişliğin- üzere kurulan bürodan matlup 
de hulunan bir diişman cephesini faydalar alınmıştır. 

bu usul ile gazlemek için 50 ton Mardin Halkevi 
hardal gazının 60 tayyare vasıta- ]\farelin (Hususi) _ 934 senesi 
sile serpilmesi lazım gelir. şubatında ve iki od&lı mütevazi 

8) Arazozlarla araziyi gazlemek bir binada açılmış olan Mardin 
uaulü: Adi kamyonlar ve hatta Halkevi, bu uzun müddeti, son iiç 
demiryol vagonları gaz koymağa ay evvelisine kadar her türlü tec
ve dökmeğe yarayacak sekilde h.izat ve lüzumlu vasıtalardan 
tertip e d i 1 m e k su ret i 1 e bu u ~ u 1 içi n !!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!ll""'!!ll""'!--""!!--!11""'!!11""'!""!'!--""!!"'! 

kullanılabilir. Bunlar, bir taraf
tan süratle giderken içlerindeki 
gazı geçtikleri araziye dökerler. 
Asri ordularda daha hazer vak
tinde sırf bu maksı<t için hususi 
surette yapılmış hususi kamyonlar 
vardır. Bir de sırtta taşınan porta
tif cihazlar Yardır ki, tekerlekli 
vasıtalarııı gidenıi~·erekleri yerler
de kullaııılır. Bu pnl't~tif cihazlar-

da 20 kilo gaz vardır. Bununia 
2000 metre murabba bil' saha 
gazlaııabilir. Tekerlekli gaz nakil 
vasıtalarında, biiyiikliiR'üne göre 
500-2000 litre gaz rnrdır. 

9) Bunlardan ba~ka. tesirleri 
mevzii ve mahdut olan daha bazı 
muhtelif u"ullerde vardır ki biz 
onlan burada geçtcl'giz. 

R. E. 

Mardin muhabirımi:ı: Ali 
Enver Toksoy 

bu iki odalı binada geçirmiş ol
duğunu yukarıda kayd~tmiştik . 
Halbuki, Halkevlerinin her şey
den evvel müsait bir binaya ihti
yaçları varılır. Böyle bir bina ol
mAnıkça normal şekilde ÇAlı,mak 
mtimkiln olmaz. İöinci mi\him ih
tiya~; bina dahilinde 1Y1aksada el
<,;erişli teaisattır. Mardin Halkevi 
i.e b!ltün bunlardan mahrumdu. 
Ne salon ve sahnesi, ne çalışma 

odaları, ne kiltitphane ittihaz edi
lecek bir yeri, ne bahçe ve mey
danları hiçbir şeyi yoktu. Fa kat, 
bütlin bu yokluğa rağmen, deruh
te eyl~diği vezaifi bli)•lik hir mu
vaffa kiyetle ba~ardı. 

İki odalı bir binada çalı4ılmak 
ta olmasıııa !'a,ıimen otuz t&mıtl 

vel'ildi, mem!Pket kiittlııhaneıf!e 

birleşilerek bü . .-Uk bn· kitab,..ray 
meydana getirildi, kurelar açıldı, 

ettirildi, beş eser tab•dildi. 
Mardin Halkevinin ba~ardıtı 

en mühim dava dil meselesidir. Vi
liiyet 929 dan evvel Arapça konuş
makta idi. Türkçe bilenler par
makla gôtterıl.cek kadar azdı. 

Bunun 6J.bette bır "<bebi olmak la
zımdı ve vardı. Çünkü, l\Iardinli
ler üç yüz sene evvel Baidat vali
lerinin şikayeti iizcrirıe saraydan 
çıkma bir fermanla Türkçe konuş
maktan menedllmi~lerdi. Ana di
linden bu suretle ve aiiıı· mecbu
ı·iyetler dolayı•ile aynlan ;\brdin 
liler üç asır Arapça konu~muşlar
dır. Üç a~ır altı ceddi ihtiva ede
cek kadar uznndur. Bu müdde
tin ana di!iııiıı unutulması ıçın 

kafi geleceğinde 'üphe, yoktur ve 
nitekim kılfi gelmi'it'r. Cunıhuri. 

yetin teessil• eltiki tarihte halkın 
yiizde biri ancak öz dili bi!mekte 
idi. 

Vakıa Halkcv(niıı te~ekkül t..ri
hine kadar çalı,ılmam~ değildir. 

Cumhuriyet id•recileri vatandaş
ları uğrndıkladı bu bah~;ı 2lıktan 
kurtarmak çin bazı tedbirler al . 
mışlardır. Fakat. bu sahada en 
btiyü k inkılabı H~lkevi yapn.ıştır. 
Halkevi dört buçuk senede T•irkçe 
bilenler nisbe:ini ylız.de seh.ne 
yük!eltmiştir. Bu u~ıırda m~rk~ı: 

ve kazalarda Tiirk dHini yayma 
cemiyetleri açmış, 6z dtli öğretme 
kur•ları ihdAS P.demiş, ytiılor~e 

ve y!lzlerce top!Rntı yapmıı;, bittün 
şubelerini ve Ulu• Se.i gaz~tesfni 
lıu işe seferber eylemiş, öğretmen 
!erin devamlı alakalarını temin et. 
mit ve her çueye baş vuraı·ak ve 
her &1ln daha faydalı yeni b!r ted
bir ittfhawıa gayret ed•rtk bu
gUnkil me•ut neticeye vanın~U' 



Sayfa : 6 

İkisi birden birer çığlık altı. 
Ş.ı~ırdım. Birisi bırakıp teki söy
lüyordu ~imdi; 

- Ne yapalım parayı?. "Amca 
bey,.; ikimize de kumbaralar aldı. 
Her gün yirmi beş kuru~ veriyor. 
Biz de kumbaralara atıyoruz. Son 
ra bir sokağa çıkıp gelmiyor mu 7. 
Elleri dopdolu. Çikolata mı, fon· 
dan mı, Şam fıstıklan, çam fıBtık
ları, pandL,panyalar .. Her şey ca
nım abla. her şey geiriyor. Anneme 
de her akşam büytık bir şişe rakı 
ile bir sürü mezPJer alıyor. Hav
yarla, balık yumurla•ına kadar 
hepsi, hep"i var. Bilsen abla .. Öyle 
iyi adam ki şu amca bey'. .. Şimdi
ye kadar herkesle ayn ayrı uğra
şıyor .. Ya hele .. Sana o kadar acı
yor ki.. 

Akşamlan... Aşa •ıda oturup 
iı;erlerken kırk defa yukarı çıkıp 

iniyor ... Sen uyandın mı, bir şey is
tiyor musun diy~. 

Sonra geceleri de hiç uyumu
yor, hep seni bekliyor. Hep baş u
cunda açılmaya;;;ın, üşümeyesin di
;·erek bekçilik ediyor. Ah bil"en 
ablacık !. .. Ne iyi bir amca... ... "e 
iyi bir adam. Hem her gün ye
mekleri bize soruyor da öyle soka
ğa çıkıyor ne d~rsin '. ... Bir de ba
kı;·oruz ki ,;ofrada hep bizim söy
lediğimiz, bizim i•tediğimiz ye
mekler değil mi? 

Karde;;lerimin sevincine Ye n1u 
habbetine memnun olmakla bera
ber bu havadislerden yavaş yarnş 
içime bir üzüntü giriyordu. Amca 
beyin bu yakın görünüşüne, bir sü
rü m:ııraflar ederek canla, ba.~la 

uğraşmasına tam bir mana \'ere
miyordum. Ya hele şimdi de lıenim 
gözümün önünde e.- tutmağa gön
derilmemi~ miydi? .. Demek evin 
lrntün ma<rafını hep bu Mehmet 
bey görıiyordu. Fakat ne boynu
~un lıorcu? ... Bu öyle bir sualdi 
ki .. diğer tarafta bir sö:>.le ve der
ha 1 .. Altına yedi bin liralık makine 
alınan; yemeği, rakısı önüne konu
lan: geceleri en temiz ve muhitin 
en güzel bir kadını tarafından oda 
sında ve yatağında yer verilen Ce
mal lıeyin kumarla, yabancılarla 
meşgul olması yanında daha ziya
de manalanıyor. Annem tekrar ge. 
lip de karde~lerimi alıp yemeğe 
götürdükten •onra hep bunları dü
şündüm. 

Babam ölünci;·e kadar isimle-
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İlk önceleri sabahlara kadar 
evde; hatta gündüzlerini bile an
nemin odasınd a. ıreçiren bu halas
kira ne olmuştu? .. 

Bir \'akitler oda•ıııdan zorla 
çıkarmağa uğra~ırken; şimdi sem
tine bile uğramaz bir hale &'elen 
bu karayağız adama karşı anne
min vaziyeti ne merkezde ~i aca
ba? ... 

Sonra ... Ya bıı amca bey? ... 
Rr sürü ma raf eden, evi idare 

eyliyen, bir aydan beri tam bir ai
le reisinin bile gö,teremiyeceği lıir 
itina ile parasını, canını. sıhhatini 
feda eyliyen bu yaşlı başlı adam
cağız kimdi?... 

Neye, hangi mak. ada hareket 
ediyordu? .. Yoksa Cemalin geç 
gelmeleri bu adama bir hulils çak
mak mıydı? ... Yokrn ... Yoksa an
nem .... 

Ah i•te ... Buraya gelince bütün 
düşüncelerin' duruyor. daha ile
riye gitmekten korkuyormuş gilı' 
kati bir riicua mecbur olu~·ordu. 
Bu ricatteki acılık, bu ilerleme
yişteki hü,ran... Bir e\•lat için re 
hazin bir hicrandı alla hım! ... 

Hep işte bu düşünüşler: bu ih
timaller... Beni iyi olduğuma pi•
man ettiriyor. İstiyorum ki: Bıı
•. ım eski humma. ı ile yansın cl:ı hiç 
bir şey, hiç bir hakikati düşüneme
sin. Dünyayı, hayatı un:ıtsun ... 
Ben kend; hummalarımın içinde 
her şeyi unutmuş; her şeyden eli
mi, eteğimi çekmiş olarak bitap ve 
beyhuş kala;,m. Yoksa bu acıla
rın ve bu acıları veren şu çirkin 
hallerin karşısında her an biraz 
daha ölüyor, daha ziyade harap o
luyorum. Gözlerimden ihliyarsız 
dökülen yaşlarla mütemadi bir 
hıçkırık fırtınasına tutuluyorum. 
Yüzümde göz yaşlarımdan yollar, 
ıslak izler çizerlerken ... Daha ağ
lamak. daha ağlamak istiyorum. 

İçimde hep bu daima ağlamak 
istiyen, daima göz yaşı dökmek 
için çırpınan bir gönül yara-ı. bir 
yetimlik acm, bir genç kızlık gu
ruru var. 

Yarını, öbür 

YENISABAH 

ta,avnır ettikçe, bütün bütün çıl
dırıyor ... Ve sağnal<lar gibi göz 
yaşlaryile hıçkıra sıçkıra ağlıyo

rum. 
Bütün bir ömur bö~·Ie geçeceği

ne .... Ke ke iyi olmua;·dım, keşke 
şu yanaıı b&.j ım eri•eydi de.. Gö
ren •özlerim, ve i~it~n kulaklarım 
olma~aydı. ,. 

Aradan on gün kadar geçti. 
Ben artık günden güne i,·ileşiyor 

ve kalkıp bir müdde odamın için
de dolaşobiliyorum. :\[ehmet bey 
bundan pek memnundu. Mavi 
ma,·i gii~lerinde, hani fişeklerin 

nıa'<'i re. kli kandil kandil inen a
kısları gibi ı-.kh süzır~n bir bakı' 
canlanarak ... ateda uzun uzun ... , 
Bir çoeuk s~yreder "''hi müteb".•· 
•i'n bir çehre;U ile heni •eyrediyor. 

Biraz ... Biraz dalıa sabır Seni- 1 

ha hanım! ... derdi. Ar ık ı-iiriiye-

cek kadar iyisiniz ama .. Bu kadar 
yorgunluk birdenbire pek iyi ol
maz İstirahat sizin için daha bil
yiik bir kU\·vet olur h0 rhalde. 

Onun bu gibi na,;ihatler~ni ne
den'e !. dinliyordum ıen de. 7.aten 
bıı on gün içinde beni kendi ıe o ka 
dar alı~tırdı ki, sanki ~zun ,;eneler 
denlıeri tanışı~·ormu;uz ~ibiyrlik. 1 

Yalnız canımı sıkan bir ~ey var 
dı. Bu balıam yaşıııda ki adama is
mi ile hitap etmek; lıeni pek utan
dırıyordu. Fakat ak<ı gıbi bun
dan da o çok memnun oıu,·or, o 
ısrar ediyor. Bahter ile Behnanın; 
"Amca bey!., demeleri e nıü;aade 
ettiği halde: benden btemiyor, 
mutlaka ")lehnıet bey!,, d··mokli
ğımi adeta rica edi, ordu. Bu da 
tuhaf de.~il miydi ya? ..• Yok<a be
ni artık yaşlı başlı bir genç kız; 
kt>ndi ine arkadıı~lık edecek bir 
çağda mı buluyordu~ .. Hem hoyle 
olacak ki hemen her \'aki'. her z.ı
man. her dakika benimle bern~er
di. .Sazan annemle ondan şüphe 
ettiğım aklıma geldikçe utanıyor
dum. Cemal ağabe;-i me,el~•i 
ıçııı annemden <iiphelenmc~te 

haklı olabilirdim. Nihayet onun 
bir eler, ..ıtar tarafı: lıütün sıhha
timi ve dolayı iyle hayatımı bozıın 
m~ahedelerim vardı. Fakat bu 
zavallı ihtiyar adamdan ne hnk'a 
'Qphelenmistim. Şimdi acieta ken
di kendimi bir çok ayıplıyorum. 

.. 
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!ar <Orland) Karyolalar, yünlil, ij eV e emtryO afi an arJ 
pamuklu ve pike yatak örtilleri, 11 Laa••••mmaa•m•mE:mEm:ma•ı:mm=ııı:::=:ıı::mm:; 
kretonlar; kadifeler, tüller ve U Muhammen bedeli 2340 !im olan 36000 adet mnhterf renkl<'rd• 
perdelerin zengin çeşidleri (Ho- 11 
rokses ve Mitter) İngiliz Fab- ij 
rikalarının her ende yatak çar- 11 
şafları, Beyoğlu BAKER mağa- i 
zalarında her yerden iyi şart- ~ 
lar ve müsait fiyatlarla bula- 11 
cakaınız. li 

~a;+:g-=t«~X ı aa ı #l!ci ı a,I 
Zayi Gümrük Makbuzları 

Beye.nname No. Tarihi Makbuz No 
3097 7 - 5 - 937 97888 
3098 9 - 7 - 937 99195 

İstanbul İthalit gümrüğünden 
aldığım ve yukarda tarih numara
ları yazılı iki adet gümrük depo
zito makbuzunu zayi ettim yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmil 
yoktur. 

Rızapaf& yokUfunda 87 No. da 
A. Ebeyan ve Ahaçaduryan 

ve 58-59X72-73 c/m ebadında karton 14-10-938 cuma giinü saat 
buçukta Haydarpaşada g r l)ina-<ı i(ndeki komi,yon tarafından 
zarlıkla satın alınacaktır. 

or. 

pa· 

Bu işe girmek iotiyenleı-in kanunun tayin ettiği vesaik ve 2•H lira 
lık yüzde 15 nisbetinde teminatlarile birlikte pazarlık günü >aatııı• 
kadar komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnanıeler Haydarpaşada gar 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

bina.ındaki kon1is.\·on 

(7:)~6) 

İstanbul Emniyet Sandıgı Direktörlüğünden : 
En1niye t Sandığına borçlu ölü Bay H üaameddin vari3le r ine ilin 

yolile teblij: 
Bay Hilsameltin Üsküdar Selimiye nıahalle-ıi Dayahatun sokak 

eski 1 mükerrer yeni 32 mükerrer numaralı bir ahşap evin tanıa;ııı 
birinci derecede ipotek gö•tererek 23 . 12 . D29 tarihinde 7542 he,ap 
numara•ile Sandığımızdan aldığı 600 lit'a borcu 25 - 5 - !l!lS tarihine 
kadar ödemediğinden faiz, komisyon \'e ma~arifi ile bera 'ıer borç 
1671 lira 61 kuruşa varmı~tır. Bu ~t>heple 3202 numaralı kanun mu
cibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim oiuııaıı ihlıarna
me borçlunun mukavelenamede gö•terdiği ikametgahına gönderilnı.-ı 
ige de borçlu Bay Hü;ıanıettin'n yukarda yazılı adre,te öldüğü anla<ıl, 
mış ve tebliğ yapılamamı~tır. l\Iezkür kanunun ~5 nci maddesi \'efat 
halinde tebliğ.atın ilan uretlle yapılmasını amirdir borçlu ölü Bay 
Hüsamettin mirasçıları i~bıı iliııı tarihinden itibaren bir buçuk ay i
çinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri vera 
kanunen kabule şayan bir itirazları Yar ise bıhfameleri lazımdır. 
Mira.<çılar ipoteği kurtarnıazlar Yeyalıut ba.ılı:rnıı takibi usul daire. 
sinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkiır kamına giire 
sandıkça salılaeaktır. Bu cihetler alakacl:ularca bilinip ona göre ha-1 "''' odUmok " '""''"' ''" .,.,., lhbm"m• "'"'' m•hmmo h im olmak üzere keyfiyet ilfln olunur. (7 112) 

---

1 İstanbul Belediyesi.}Iiinları 
Açılacak Ileledi;·e tahsiltlarlarına 31) yaşından 1.ıü,,·ük, ·1'5 rasın

dan küçük olmak ~artile talip olacak ortanıektep nıeıunları da ev
velce dedet hizmetinde maa')la çalışmı~ ve nıaııi i'tihdam bir hali lrn
lunman11:;; olanların bi•·er i:-t"da ,.c tah~il veyahizınet \"esikalaril" bir-

likte Belediyeye müracaat etmeleri il'lıı olunu:'. (B.) (7J17) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Haaan Basri varislerine ilin 

yolile tebli~: 

Bay Hasan Basri Sulta:ıahıııet t'çler mahallesi :\fehmetp:ı,a yo. 
ku~ıı eski I::? yeni 16 nııniara!ı bir bap hanenin tamamı lıirinci len•
rede ipotek gö<tererek l'i . .ı. ();l3 wrihinde 16179 hesap nunıarn>'l" 
Sandığımızdan aldığı 750 lira U•HCll 1 . 2 . n:ııı tarihine kadar ödem • 
diğinden t'aiz, kom;•yon ,.e masarifi ile lıcraber bor; 781 I'ra 16 k ı
rıı~n \':lrnıı~tır. l~u !:.Cbepl<' :~202 ııunıaralı k-tııı.tn n1Ltcibince hakkı 1-
da !er" takibi ba~laıımak üıcre t.1nziın olunun ihbarname borçlun'ııı 
muka·:eienan1ed~ g-iJ..;tercligi ikaınel1-rahına gdnUcrilnci:-;; i~c dp borçlıı 
Bay Ilüsan na~riııin A:ı ıd••iuhisan Otaktepe cadde ;i ~ numaralı .,,._ 
ele üldugü anla.~ılmış \'C kbliğ yapılam:ımı7tır. :\lezkiır k:rnuııu•1 
45 inci maddesi nfat halind~ teuliğatın iliın ,uretilc yapılma'1ııı Amir
dir. Borı;lu ülii Bay Hnsaıı Ba,ri nıiı·,ı,çıları i>bu ibıı tarihinden ili· 
haren lıir bu~uk ay içiıılk Sa1'dııl;ıııııza müracaatla nıurislerinin bor
cuııu ödemeleri \·eya kaııuııe•ı k;ıbule ~ayan bir itirazları var ise lıil
dirnıeleri lazımdır. ;\Iira<çılu ipoteği kurtarnıazlar Yeyahut başlı;-an 
lııkil.ıi u<ul daire<indl' dı>rdıırmazlursa ipotekli gayri menkul mezkur 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alılkadarlarca bilinıp 
ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ilılıarııame tebliğ'i 
makamına kaim olmak !izcre keyfi,·et ilan olunur. (7411) 

rini bile işitmediğim bu amcalar, ::::::::=::==========-============---:::--
ağa beyler ... Yeni yeni türeyip eve 

(Sonu var) günü dü~üntip 

İstanbul Defterdarlığından : 
yerle~tikçe içimdeki sıkıntı artıyor 
du. Bir tane;i gilya İzmirden bize 
muavenet için gelmiş ve para ka
zanabilmesi için yedi bin liralık o
tomobili hemen o gün alınarak işe 
başlatılmıştı.. Fakat hani ya? .. 
O geç vakit eve geliyor, öğlelere 
kadar yanıyor ... Sonra gene çıkıp 
gidiyor! 

Ne yapıyor, ne kazanıyor ve 
bun lan nereye sarf ediyor?... bi
len yok. 

Yani, gireceğimiz yerlere 
hay huy ve patırtı ile değil. 
sessiz sadasız süzülerek girmeli -
yiz.,, 

Bu mütalaayı yerinde bulan E
mir F aysal miralay Bremonun p li 
nını tatbik sahasına ~ymaktan 

,..azgeçiyor. 

Bu arada idrak kabiliyeti az o
lanlardan biri olan genç general 
Klayton . ki İngiliz Kahire karar
ırahı r eisi - de biliihara hücuma 
salih bir hale konulmak üzere Me
dinenin derhal alınması hu<usun
da Emir Faysalı tazyik ediyor. 

L..wrens ate~ten çayır çayır yan 
dığı ve dizanteriden muztarip ol • 
duğu halde bir bedevi kiirvanı ile 
deve sırtında yola çıktı. İki üç de
fa baygınlıklar geçirerek ve ıre -
celeri sinekler ve envaı tilrlii ha -
şerattan baş alamıyarnk uyuma -
dan ilerledi. Yanındaki İngiliz ef
r.1dından biri bir hiddet anında 

Ageyli kabilesinden bir Arap öl
<lünlü. Bunun üzerine Lavren< kan 
ııütmenin önüne geçip bir karışık
lığa mahal vermemek üzere kendi 
elilP göğsüne, lılleğine ve boynu • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
neTI"alji, kırıklık Ye biit!a •irıla..rıaın derhal keser. 

• - İcabuıdı pnde 3 kaşe alın altilir. - • 

na attığ ı üç kurşunla kendisini öl
d ürdü. 

O gece de büsbütün ~erilen si
nirleri yüzünden kirpik li gözünü 
kırpmadan mütemadiyen etrafın -
da kan kokusu d uyuyordu. 

Ertesi günü şafakta maiyetin • 
dekiler tekrar onu deveye yerleş
tirdiler . İstıra.bı tahammülfersa, 
öldürecek kadar ziyade idi. Kup. 
kuru kalan boğazından bir damla 
suyun veya sütün dahi geçmesine 
imkan yoktu. Arkadaşlarının gö -
remediği, dikkat emediği anlarda 
gerilen sinirlerini yatıştırmak m~ k 
sadile bol bol ağlıyor ve bu su -
retle içi ferahlayordu. 

Kiirvan, 13 mart 1917 tarihın le 
Abdullahın kara rı;rihını kurduğu 
Abu • lllarha'ya vardı. 

Lavrens hastalıktan, yorgunluk
tan bitkin bir halde Kahirenin 
emrini Abdullaha verdikten sonra 
çadırına çekilerek on gün sırtü-ıtü 
yattı. Ve on gününü da Arap is
yan ve istiklalini tam bir mm·affa. 
kiyetle başarabilmek için neler ya 
pılmak lazımgeldiği hususunda u
zun uzun dUşündü. Talebe iken o-

Yazan : LEON BOUSSARD 
kuduğu eserleri hatırla\'N, Klau~
viç, Napolyon, Giber. Rurse, M a
re~al dö Seks'i filan aklına getir
meğe çabalıyarak Yeni lıir •ekil 
knrarla~tırmağı ta<an·ur edi~:or -
du. Kütle halinde dei{il d~ clağı~ık 
ve »e,·külceyş imkanı böyle zor bir 
memlekette yeni bir strateji şekil 
\'e sistemin lıulunmas•ua e ed ,u
rette ihtiyaç olduğunu lıugunkü 
kadar Yuzuhla hiç fark edememiş
ti. 

Bu düşünceler netice,i'.de anlı
~·ordu ki l\Iedine üzeı·ine h icum 
etmek kadar budalaca bir hareket 
olmaz, çünkü Medinedeki O<man
lılar daha şimale F!li~ine doğr·ı 
çekilerek orasını kuvvetlendirirler 
Böyle yapmaktansa, Osmanlı gar-

UOLANTSh RAN~ 
ljNi NV. 

f efrika No: 12 

nizonlarının Suriye ile rabıtalarını 
temin eden yegane va,ıta denıir
yolu hattını tahrip surdile oııla
rııı elini kolunu bağlamak daha 
~a~,rlı ve daha elverişli olacaktır. 

Lavrens sineklerden, böcekler
den vakit buldukça derin derin dü
şüncelere dal"rak çöllerde muha
rebe için lazım olan üç mühim ele
manın üzerinde zihnini çalıştırı
yrırdcı ki bunlar da; 

1) Toprağın ceivi ve jeolgik ele
manı (arazi ve buraların hücum 
veya müdafaaları halinde Jiizım 

olacak, iklim, yağmur, rüzgar ve
saire). 

2. Canlıların biolojik elemanı 
(gerek düşman ve dost efradın). 

3) Psikolojik eleman (birbirle-

Cins ve bulunduğu mevki Muhammen be del i 
Lira Ku . 

fü•yoğluııda :;!ı,;hane yoku~unda k.tin e<ki Şi~hane karakol 
bina"' enkazı. 

667 

AyaMofyada Sultanahmet çe~me'i ari-asıııcla kain Adliye ı 10 06 
Emanet dairesiııde saklı muhtelif cimte yüz kalem .,~,·a. 

Yukarıtl.a cin< ve bulundukları mevki yazılı enkaz ve eşya hıza. 
larnıdaki muhanınıen lıedeller üzerinden açık arttırma usulile a;Tı 
ayrı satılacaktır. Her iki<ine ait tediye şeraiti ile diğer şeraitleri Öı\'· 
renmek istıy~nlerin her gün ;\!illi Emlak idare3ine ve müzayedeye 
gireceklerin de 24 . 10 • 938 pazarte<i güııl.I saat on dörtte '.i 7.i; ıwv 
akçelerile Milli Emlak )lüdürlügünde toplanan komisyona gelme-

leri. (;\f.) (7324) 

rile kar~ılaşacak ıki düşman t ara
fın manevi \'e ruhi kıymeti). 

Bu müşahedeler üzeri ne, çöl 
Arapla rını, garp askeri alayla rı 

gibi küme ha li nde v e garp strate
jisine göre değil, yakın şa rk jeo
grafi, iklim, mesafe ve saire hu
susatı nazarı itibare alarak o ~ek le 

uyğun sralejiler kurma suretile 
muharebeyi kazanacağına kanaa
t hasıl etti. 

Sıhhatı biraz düzelir gibi olur 
olmaz, Fran•ızların bombardıman 
etmek tasavvurunda oldukları Me 
dineye hücum edeceği yerde, de
miryolu imlidadmca uzanan istas
yo•ılara, !carakoll:ıra akın yapmak 
üzere tertibat aldı. 

Nisan ayında Emir Faysalın 
karargilhm..ı dönen Lavrens Alıdul 
!ahın karargahında geçirdiği on 
günlük hastalık devresinde edindi
diği müşahedeleri İngiliz arkada• 
larile Arap şeflerine izah etti. 

Bir taraftan, derniryolu hattının 
El · uecde bloke ve kilitli bulun
ması dolay1'ile ::ıredinede me,·cut 
düşman kuv.-etin zarar ve zôyan 
ika edemiyecek halde olmasından 
llfedineye hücum ederek Ü<maıılı-

!arı, ora.ını boşaltmağa kati.ve u 
icbar etmemek ; 

Diğer taraftan, daha bariz J ll• 

rette kendini göstermeğe lıaşlayan 
hakikat nazarı itibare alınarak, 
harp edecek Bede,·i Arapları . zil1-
niyeti örf ve adet ve ah lakları ta
mamile birbi rinin zıddı olan İngi
liz veya .Mısırlı efra t ile birlikte 
harp ettirmemek; 

DiNAMiTLE TAHRiBAT! .. 
Lavrensin istediği, salım ,.e ç<il· 

!eri dolaşarak a,iretler arasına 
karışmak ve C'manlılara kar.ıı açı 
lacak mukaddes harbin iliihi bıı 
cidal olduğu hakkında onları ikna 
ve i:;yana teşY'k etmek için rnkit 
ve saha kazanmaktı. 

Bu karar üzerine dlinyada unu
tulmayacak ehemmiyeti haiz olaıı 
bir cevelan bir dola~ma için ha
zırlıkta bulunuyor. Emir Fay•al
dan, develer, para ve aliit ve nıe 
\'adı tahribi.re alarak refakatinde 
Anda ve dııha birkaç kişiden mii
rekkep bir k5.rvan halinde Havay
taların siiriilerini otlattıkları Suı·i
yenin iç ve uzak mıntakalarına 
ulaşmak üzere yola çıkıyor. 

IS.onu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, haynt.nız ve t biatınız hakkında mu
f asanl malumat iaterseniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
künse saatini ynzarnk gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak mürecnat edin. Mufaggal ve hususi cevap için 6 kurutluk pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilebilir. 

Nevzat İstanbul : 
Tabıatınız hiddet ve tehevvüre 

mütemayildir. Bununla beraber 
a la iradenize hakim olamazsınız. 
Her şeyde mütereddit hareket e
dersiniz. Hiç bir zaman kati bir ka 
rar veremezsiniz. En ufuk bir ıs
tırap kraşısında hemen ağlar:;ınız 
fakat hissiyatınızı açık söylemek
ten çekinirsiniz. 

Hoş meşrep ve cazibeli olduğu
nuz için herkese kendinizi sevdi -
re bilirsiniz. Bnznn başkalarım zem 
etmeyi seversiniz. Tab ve miza • 
cınız mükemmel değildir. Kendi
nizde mevcut olan bu adetleri terk 
etmeğe azmeder:;en;z sizin içiıı ·i
yidir. Bunları terkedebilirseniz çok 1 
jyi bir kadın olacaksınız. Fakat 
kıskanclığınız fazladır. 

A~ k ve muhabbette son derece 
:netanetiniz varsa da kıskançlığı -
nız bunu sarsacaktır. 

Evleneceğiniz zaman ?nümkün 
ise kanunuevvelde doğmuş bir er
kek fotihap ederseniz sizi mesut 
eder. 

:\I usikiyeheves ederseniz isti-ı 
dndınız fevkaliide olduğundan 
muvaffak olaeaksınız. 

Size tavsiyem şunlardır 
l - Tembellikten vazgeçiniz, 
2 - Hiddet ve tehevvürünüze 

nfı.kim olmağa çalışınz. 
3 - Kıskançlığınız size en bü

Yiik zararlar vereceğinden sakını
ı11z. 

4 - Sizde kin ve gurur da 
mevcuttur. Bundan vazgeçiniz. 

Sıhhatiniz, mükemmel, bünye
niz kavidir. Böyle olmakla bera -
lıer en ufak bir hastalığı izam e -
der iniz, halbuki hakikatte bir şey 
~oktur; esas itibarile sıhhatinize 
ehemmiyetle baktığınız için kork
mayınız. 

M. • A Kızıltoprak 
Yaratılış itibarile ihtiyat -

kar, istiklalperver, vakur ve biraz 
da inntçısınız. Kendi nefsinize fev 
kalfıde bb.- itimadınız vardır. Hü -
kiim ve nüfuz etmeği seversiniz. 
Bazı kere sabırsızlık gösterirsiniz. 
lliddetlisiniz bu huylarınızı terke 
ç.alışm. Sizin için hayatta sabır ve 
teenni ile hareket etmek lazımdır. 

Sevcliklerinize karşı hakiki bir 
ınerbutiyetiniz vardır. Kadınlar ii
zerinde büyOk bir nüfuz ve tesiri
niz var a da çiçekten çiçeğe konan 
arıya benzersiniz. 

İyi vefadar bir erkek de olsa
nı zrefikanıza karşı fazla aşk his
setmezsiniz. Eğer henüz evli de
ii'ilseniz nisanda doğmuş bir ka -
clınla evlenmenizi tavsiye ederim. 

Siz iyi bir asker olabilirsiniz .. 
Azim ve meram sahibi cüretkar ve 
f aaJsiniz ve bu sayede sözünüzü 

geçirirsiniz. Çok çalışkan ve iş -
ten korkmazsınız. Çok söylemez, 
ta a\·vurunuzu kimseye açmaz~ı

nız. 

Size tavsiyem: 
1 - Hiddet, tehevvürden ~akı

nın ve sabırsızlık etmeyin. 
2 - Kimseye kar~ı kin be::.le-

meyin. 
3 - Münakaşaları ter kedin, 
4 - Bir işte sebat edin. 
5 - İfrat derece tanıakar ol -

mayın. 

Bay ilya 
Sız harekatı keyfiyenize tabi 

olduğunuz gibi çalışmayı pek sev
mezsiniz. Çocukluğunuzda biinyc
niz zayıf imiş. Gayet hassas bir 
kalbe ve oldukça zeki iseniz de da
rılmayın biraz da tembelsiniz. Bu
nun size mazan-ab dokunur. N'izm 
sever mütehakkim ve gururunuz 
hasebile zihninize koyacağınız biı• 
şeyi inat derecesinde takip eder -
siniz. Sebatınız iyi fakat inatçılı

ğı terketmeye çalışm. 
Biraz da fazla haris olduğu -

nuzdan kazandıklarınıza kanaat 
etmezsiniz. Mütemadiyen daha zi
yadesine nail olmak için mesai ~arf 
edersiniz. 

Zarif iniz, güzel ve şık giyin
meyi tlt\•alet yapmayı çok seversi
niz. Güzel söz söylemeğe ve gü -
zel yazı yazmağa istidadınız var. 

Tanıdıklarımza iyilik yapmayı 
Reversiniz. Felakete uğrayan arka
daşlarınıza karşı pek ziyade şef ~ 
kat ve merhamet gösterirsiniz. 

Aşk ve alakaya mütemayilsi
niz. Bu husustaki sadakatiniz az
dır. Hercai meşreblisiııiz. Orta yaş 
ta bahtiyar olacaksınız. 

Eğer her işte sebat ve metanet
le. çalışır iseniz mu\~affakiyetinh!: 
muhakkaktır. Esasen doğuşta tali
hiniz yaverdir. Fakat aşağıdaki 

tabiatlerinizi te,rketmek şartile: 
Menfaatinize muzır olacak şey 

lerde hiddet ve tehevvür etmeme
ğe azmederek tembelliği terket -
mek, ahbaplarınızla fazla samimi 
olmamak. Her işe teşebbüsünüzde 
sabırsızlık alaimi göstermemek. 
Bundan başka da rastgelene sır if
şa etmekten sakındığınız takdirde 
talihin yardımile her işte muvaf
fak olursunuz. 

Sıhhatiniz; bazan zayıfülbün
ye ve son derece asabi olurlar. Tü
tün içmek, içki kullanmak, gece
leri uykusuz kalmak sıhhatiniz i
çin çok fenadır. Bilhassa uykunuza 
ehemmiyet verin. Buhran asabiye
tiniz ancak uyku ile geçer. Bir de 
f azJa yemek sun'i şişmanlık yapa
cağından birçok rahatsızlıklara 
sebep olacaktır. Eğer nasihatleri
mi dinler iseniz hastalıktan muz • 
tarip olmazsınız. 

Ihsan AKI 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü flanlari 

Muhammen kıymeti 
-- lira Kr. 

3216. 00 AsmaJımescit mahallesinin Venedik sokağında eski 12 
yeni 22 No. hı kiirgir hanenin tamamı. -- 148. 00 

-- 89. 00 

56. 00 

Knsımpaşada Hacı Ferhat mahallesinin Karanlık çeş

me sokağında eski 13 yeni 23 No. lu ahşap evin tamamı. 
Kasımpaşada Küçük Piyale mahallesinin Yenimahalle 

sokağında eski 3 yeni 9 No. lu ahşap hane. 

Knsımpaşada Bedrettin mahallesinin Yaşmak.sıyıran 
caddesinde eski 10 yeni 8 No. lu arsa. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 18_ 

tı~ı 30 - 9 - 938 gününden itibaren on b~ güİı müddetle açık arttırma
Ya çıkarılmıştır. İhalesi 14 - 10 - 938 cuma gilnü saat 14 de komisyon 

da yapılacağından taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralarile Aka-
l'at ve MahlOlat şubesine müracaatları. '7015) 

* Aylık kira bedeli 
~&hailesi Sokaiı No. ıu Cinai Lira Kr. 

Enıekyemez Tutsak 7 /2 Odalar 1 O. 00 

Yukarda yazılı vakfa aid odalar 31 - 6 - 939 günü sonuna ka

Aiar 15 giln müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
İhalesi 24 - 10 - 938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
İsteklilerin Beyoilu Vakıflar Müdürlüğü Akarat şubesine •el-

tnelerJ. (7332) . 

YENISABAH 

Tramvay ·rk ti 
21 fkincikanun 1911 tarihli şıırtn menin 14 üncü maddesine göre 

LAN 
1938 yılıdın 17 Birinciteşrinden ve yeni iliinn kadar Paı:ardan başka· 

günlerde gidiş - geliş kış programı 

.... -U)ı . ... 
~ 

No. YOLJ,AR İlk Son Aralık Dakika 

10 

11 

12 

kalkış kalkış 

7.30 9.00 8 
7,30 19,00 

Tiinel - Şi~li 6,35 24,00 19,00 24,00 10 

Şişli - Beyazıt 7.16 23.00 

Beyazıt - Şişli 7,55 23,45 

Fatih - Harbiye 6,15 23,30 

7.15 9.00 14 

9,00 17,00 17 
17,00 19,00 12 

19,00 23,45 21 

6,15 7,30 12 

1,:rn 20,30 7 
Harbiye - Fatih 7,00 24, 15 20,30 24,15 13 

A Harbiye - Aksaray 6,35 

l2 Harbiye • Aksaray 7,20 

2~~. 1 o 

2~!,55 

6,35 7,80 17 
7,30 rn.oo 14 

19,00 23,55 28 

'Maçka - Tünel 14 Tiinel - Maçka 
19.50 

20,10 
24,00 

24,20 
19,50 24,20 14 

l\1 nçka - Beyazıt 6,25 

16 

Beyazıt - Maçka 7,10 

23,20 

24,05 

6,25 7,30 11 
7,30 19,00 7 

16.09 21.00 15 
21,00 24,05 18 

Şişli (depo) E.önü 
A 

6,15 7,00 6,15 7,30 16 
7,30 9,00 7 
9,00 17,30 16 16 I~minönü - l\Iaçka 

l\Iaçka - Eminönü 
6,45 
7,20 

20,00 
19,30 17,30 20,00 7 

Şişli - Sirkeci 
17 

Sirkeci - Şili 

7,00 19,30 7,00 fl,00 10 
!J,00 l 7,30 11 

7,30 20,05 17.30 20,05 10 

A Mecidiyeköy-E.öııü 6,45 
17 Rönü-1\lecidiyeköy 7.20 

18,30 
19,00 

6,45 17,30 16 
17,30 ] 9,00 13 

18 

19 

Taksim - Fatih 6,56 20,30 6,56 19,40 (12 
(13 

Fatih - 'l'aksim 7,34 21,08 1!),40 21,0S 25 
·------

Kurtuluş - Beyazıt 6,15 23,10 fl,15 7,30 15 

• 7,30 19,00 8 
19.00 21,00 ı;; 

Beyazıt - Kurtuluş 7,00 ~3,55 21,00 2:l,55 18 ---
Şişli (depo) E.önii 6,05 7,05 6,05 7,30 15 

A 7,30 9,oo s 
19 Eminönü - Kurtuluş 6,35 20,05 9,00 17,30 15 

Kurtuluş - Eminönü 7,05 19,35 17,::W 20,05 8 
-------------~ Bebek - Eminönü 6,30 23,20 6.30 7,30 10 

22 Eminönli - Bebek 6,40 24,00 
7.30 19.00 6 
!l,00 17,30 14 

17,30 19,00 8 
19,00 24,40 20 

23 

34 

32 

33 

37 

Bebek - Beşiktaş 

Ortaköy - Aksaray 6.20 

24,40 

20.30 

Aksaray - Ortaköy 7.05 21.15 ----
Beşiktaş - Fatih 6.30 20.20 

Fatih - Beşiktaş 7.12 21.05 

Topkapı - Sirk_eci 6.20 23 28 

6.20 7.30 15 
7.30 9.00 10 
~.00 17.00 15 

170019.00 9 
l!l.00 21.15 15 

6.30 9.00 10 
9.00 17.00 12 

17.oo rn.oo 9 
19.00 21.05 (14 

(15 

6.20 7.30 8 
7.30 9.00 '7 
9.00 17.00 9.10 

17.00 19.00 7 
19.00 21.00 16 

Sirkecı - Topkapı 6.50 24.00 21.00 24.00 20 
-----------Yedik u l P. - Sirkeci 6.15 23.18 6.15 7.30 8 

Sirkeci - Yedikule 6.45 23.50 

Edirnekavı - Sirkeci 6.10 23.25 

Sirkeci - Edirnekapı 6.40 ~3.65 

7 30 9.00 7 
fl.00 17.00 9.10 

l 7.00 19.00 7 
19.00 21.00 16 
21.00 23.60 20 

6.10 7.30 10 
7.30 9.00 7 
9.00 17.00 9 

17.00 19.00 6 
19.00 21.00 15 
2t.oo 23.55 20 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fikriye varislerine ilan 

yolile tebliğ: · 

Bayan Fikriye Altımermer Katip Muslalıattin maahllesi Silivri
kapı caddesi eski 127 yeni 169 numaralı man :bahçe bir kargfr hane
nin tamamı (Yeni Hekimoğlu Alipaşa Cad. No. 196) birinci derecede 
ipotek göstererek 8 - 7 - 931 tarihinde 11133 hesap numarasile San
dığımızdan aldığı 500 lira borcu 19 - 1 - 938 tarihine kadar ödeme-

di~inden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 595 Jira 89 ku
ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkın
d·a. icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 
Bayan Fikriyenin Şişli Düşkünler yurdunda öldüğü anlaşılmış ve teb-

' liğ yapılnmnınışllr. :Mezkı1r kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 
ıebligatm il!in suretile l-"apılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Fikri
ye mirasçıları iı,ıbu ilan tarihinden itibaren bir :buçuk ay içinde San
dığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen 

kabule şayan bir itir:azlan var i e bildirmeleri Iazımdır. :Mirasçılar 
ipot&ği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdur-

mazlaröa ipotekli gtıyri menkfil mezk r kanuna göre Sandıkça satı
lacaktır. Bu cihetler al8kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek 
ve he.rbirine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (7409) . . 

• Sayfa: 7 ~. 

fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Ahmet varislerine ilan 

yolile tebligat: · 
Ramazan oğlu Bay Ahmet Beyoğlu Fcrikôy birinci kı ım mahalle 

Bilyük Yeni sokak eski 35 mükerrer yeni 58 numaralı maa bahçe bir 
evin t.amammı birinci derec~de ipotek gö. t~-:-erek 12 - 10 - 931 tarihin

de 12006 hesap numarasile Sandığımızdan aldı ı 240 :ira borcu 
21 - 7 _ 938 tarihine kadar ödenmediğinden fniz, komi yon ve ma a-

rifile beraber borç 565 lira 39 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 nu
maralı kanun mucibince hakkında icra takibi bnşlco.unak ıizere tan
zim olunan ihbamame borçlunun mukavclenanwde gosterdiği ika- . 
metgilhınn gönderilmiş ise de borçlu Bay Ahmedin Cel'ı ah paşa has
tahanesinde öldüğü anlaşılmış \ e tebliğ yapılama mı tır. l\Ic-zkfır ka
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan yolile yapılma
sını amirdir. Borçlu Bay Ahmet mirasçıları i bu ilan tarihinden itiba
r.en bir buçuk ay içinde Sandığımıza miirncaatla rn.ıri leı·inin borcu
nu ödemeleri veya kanunen kabule şnyan bir itirazl .. rı var i e bildir
meleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar 'eyahut ha--hyan 
takibi usul d:ıiresinde durdurmaz} ar a ipotekli gı J. ri menkul mez
kur kanuna göre Sandıkça !'atılacaktır. Bu cihetler ahikadarlarcn. 
bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname 

tebliği makamına kaim oJmak üze c keyfiyet ilan olunur. (7414) 
------------------

Souk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla
riJe geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kı-

• 
sıklığında pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Snndığına borçlu ölü Bay Muatnf a '"nrislerine ilan 

yolilc teblif': 
Aki>ıyıkoglu Bay Mustafa (Hüseyin oğlu) Kliçiıkpazar Hoca 

Jlayrcttm mahallesi Dolap sokak e ·ki 24,24 mukerrer, yeni 20 numa 
r.alı kargir bir evin tamamı (Yeni Küçiikdolap So .• ·o. 22) birincı 
derecede ipotek göstererek 16 - 4 - fl35 tarihinde 2137a he • p numa
ra .. ile Sandıgımızdan aldığı. 200 lira borcu 19 - l - 93 tarihine kadar 
ödeme.iiğinden faiz, komisyon ve ma arifi ile berabEr borç 273 1 ra 
89 kuru ... a varmıştır. Bu hesapla 8202 numaralı kanun mucibince 
hakkmda icra takfui başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname 
borçlunun mukvelenamede gösterdiği ikametgahma gondeı·ilmiş ise 
de borçlu }fay Mustafanın Yenibahçe Vakıf Cureb,ı hastahane ·inde 
ölcliigü anlaşılmış ve tc bliğ yapılamamıştır ... 1 ez kür kan unun 45 in
ci maddesi vefat halinde tebligatın ilan uretile yapılma'"'ını amirdir. 
Borçlu ölü Bay l\lustafa mira~çılan işbu ilan tarihinden itibaren bir 
buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murisleriı.in borcunu öde
meleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları vaı· ise bildirmeleri 
lfızınıdır. Mirasçılar ipoteği kurtnrmazlar veyahut bal?lı) an takibi u
sul dairesinde durdurmazlar..-a ipotekli gayri menkul mezkur kanuna 
göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona go
re hueket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamı-
na kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (7410) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan FatmaNahide vari~lerine ilan 

yolile teblii: 
Bayan Fatma Nahide Üskfidar Tavnşıha annğa camii sokak e ki 

8 mükerrer, yeni 6 numaralı bir ah~ ap hane birinci derecede ipotek gö · 
tererek 5 - 10 - 929 tarihinde 6713 hesap numnrasile Sandığımızdan 
aldığı 600 lira borcu 25 . 5 - 938 tarihine kadar ödenmediğinden 

faiz, komi yon ve masarifi ile beraber borç 1352 lira 74 kuruşa var
mıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra ta. 
kibi ba.,Janmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukn\C· 
lcı nıede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan 
Fatma Nahidenin Bakırköy Akıl hastahanesinde öldüğü anlaşılrnı~ 
ve tebliğ yapılamamJştır. l\Iezkür kanunun 45 inci maddesi vefat ha. 
liııde teblıgatın ilan suretile yapılma mı iimirdir. Borçlu ölü Bayarı 
Fatma Nahide mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bfr buçuk ay 
içinde Saııdığımıza müracaatın muı·islerinin borcunu ödemeleri veyn 
kıtrı men kalıule şayan bir itirazları \'ar ise bildirmeleri 15.zımdır. 
Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıynn takibi usul daire
sinde durdul'mazlarLa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça ~atılacaktır. Bu cihetler aJakadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak iizcre keyfiyet ilan olunur. (7413) 

[=~~=?~ M/l.V•N•\llMMM/l.V>.N•AMMh 

İstiklal caddesinde 
Şehir T!yatrosu 

KOMEDi KISMI 
13 - 10 - 938 perşembe günü 

akşamı sc at 20 - 30 da YANLIŞ
LIKLAR KOMEDYASI 3. perde 

Komedi. Yazan V Şekspir türk 
çesi Avni Givda. 

* TURAN TIY ATROSU 
Halk sanatkarı Naşit. okuyucu 

Semiha. l\lişel varyetesi The Gui<lor 
akrobat numarası KANLI GÖM

LEK vodvil S P. Solo, Varyete 

i 
1 

TAKViM 
13 İlk Teşrin 1938 Perşembe 

Hicri: 18 Şabnn 1357 
Rumi : 30 Eylül 1354 

Hızır: 161 

Doğu saati : 6,07 

Öğle : 12,00 - İltindf : 15,08 
Akıam: 17,34 - Yatsı : 19 04 

fnısak : 4,31 
~ 
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Sayfa : 8 Y E NISABA.H 

Uğurlu adı, yüzlerce talihlinin gönüllerinde yer eden 
.A. 

A L L c L 
Vatandaşlarına refah, Servet, ve Saadet da~ıtıyor .. " 

güzel seçilen şu f otograflar, 

M a 1 ü 
Gelişi onun 

1 
zengin etiketlerinden binde biri bile değildir ..• 

C e m a . ~-

·eu DEFA DA: 
40 o o ·o 

' 
L ... 

l R A y 1 
Bay Arife vermiştir. (Arzusu teşhir edilmiştir ) •• • 

uzerıne 

15.000 -Suı an 

L RAY 
... 
l 1 

Hamamında Suraski Mağazasında Bay OVA YO'ya kazandırmai<la 

iKRAMİYE DAGITMAK • BÜYÜK REKORUNU KiRDi • 
CIKAN iKRAMiYELER ARZULAR/ ÜZERiNE TEŞHiR EDiLEMEZ 

M A LO L C E M A L G 1 Ş ESİ 
Meydanının açılması münasebetiyle İstanbul iş Bankası karşısında 15 n maraya taşJnmıştır : 

Bayan Safiye Tokay 

270247 No ı - Rumba / - Çapkın kız 
ı - Tango - Ece 
Ürgüplü Şevket Uçaravcı 

270249 No - Halk şarkııı - Ort• hi sar bağları 
: - Halk şarkısı - K rahisarlı Ratit 

Avanozlu Salahattin Ercan 

270245 N 
A o a kaı - Üzerinde ceanet g ibi 

O: = H:~: :a:kırs ı - iki bülbül bir dalda 

Erzincanlı Salih Dündar 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanmaktır 

Radyolin -
Dişleri 

,. 
H - ~ K A T;~ • 

1 
Daima Kanunlarına Sadıktır. 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde ya

şamak hakkını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat 
kanunlarına aykırı hareketin cezası ölümdür. 

270250 N - Hdk şarkıs ı --- Okurum yazı bilmem O: ... Erzinca n şarkı11 --- Bağa ıre l kostaaa ırel 
Gazb nteHi Hasan Hüseyin 

--- Yeşil ördek 

ı dişler çehreyi 

1 güzell eştirir~ 

Yurttaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bü -
tün uzviyetini gözden geçir ve gö:düğün en ufak bir arı
za üzerinde derhal faaliyete geç. Kendinde düşkünlük, 
halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, küvvctsizlik, tembellik, 
korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin İmdad işa
retidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

270248 No ---H alk şarkısı 
: - Gazia nt e '> havuı --- Bende şu dünyaya 

30 ıoned ~n beri emaahiz bir ırayretle çalışarak yapmış olduğu 
deriu t ecr "t ! .. r iui n neticesi olarak bul'ün ! enn.in ~n . m ütekimil 
plilo.larını . laya mıı vaffl\k ,olan. ODEON plak şırketını~ :ı iatu~ka 
kıımıncla okuyan ırü:ıide ı ftn atkarlarımızdan bazılarının ıs ım lerı 

'bayau Safi, e bay Münir Nurettin 
,. Veila Rıza ,. H. Fııkri 
,, Ham >e t Yüceaeı ,. Kemal Gürse. 
,. lfaka t ,. Malatyalı Fahri 

............... K.u.· çiüı•k•~•:•el•i•b•at ...... • .. R•e•fi•k•b•amşa•r•a•" ........ ...J 
~ürkiye Yünlü Dokuma ve Yün İp. 
liği Fabrikaları Anonim Şirketinden: / 

Şirketimiz Merkezi Sultan Hamamında Aşir Efendi soka
ğında 71 numarab Katırcı oğlu Hanının 5 nd katına nak

led . lmiştir, 

Telefon nrımaraları 

24515 
21639 
20622 

6 Santral 
Müdüriyet 
Ticaret 

Nafıa Vekaletinden: 
2ö Teşrinievvel 938 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vckll

•eti Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komis
,tonunda c&man 1820 lira muhammen bedelli Haydarpaşada vinç altın
da t981im şartiyle kuru gürgen ağacından yapılmış 700 adet tahta kar 

' ktinğinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

'duvakkat teminat 186.50 liradır. 

.:ksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti ~Ial
:ı:eme Müdilrlilğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve3ikalarla 
birli k.te ayni glin saat 15 de mezkOr komisyonda hazır bulunmaları lii-
zımdır. ''207) (7265) 

-
Dişleri -
dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

t···· ......................... ~ ................. __. ....... """ 
f RADYO~iN dişleri temizler ve parlatır, mik- ı 
f ropları yü:ıdeyüz öldürür, diş etlerini besliye- f 
: rek hastalanmalarına mani olur, ağız koku- f 
1 sunu keser. f 
f Sabah, ögle, akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınız f ----------------------

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
t ıtanbul Satınalma Komisyonundan: 

Taaınlanan E k a i 1 t m e n i n 

Kan, Kuvvet ve iştiha şurubu 
içmiye başla, FOSF ARSOL tababetin esaıını 
eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen cu 
ilaçların gayet fenni bir surette teşrikinden 
emsalıiz bir kudret şurubudur. 

teşkil 

mühim 
yapılmış 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve ze:ka
yı yükseltir. Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve 
faaliyeti yükseltir, Ve bütün kudretleri uz.\·iyette topJıya

rak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirir. FOSF ARSOL 
güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik ve gençlik saçar. 
her eczanede bulunur. 

Efyanın cinsi Miktarı tutarı ilk teminatı Tarihi günü a&ati nevi Kiralık kapalı yüzme havuzu 
L. Kr. L. K . 

---------- gazino ve müştemilatı 
Kadın iskarpini 26 çift 119 60 9 - 24-10-938 pazarte•i 11 aç ık 

eksiltme ! Ankaranın kışlık eğ l ence yeri ihtiyacını ka rıı ı l ayaca k olan Çoeuk 

Eğer takımı 173 tane 10380 00 779 - 24-10-938 ,. .. 15 ka- Sarayı caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilen 
pal ı zarf 211 metre uzunluk 9 metre genişlik ve 1.70 illi 3.50 metre derinl!gin-

1 - YLıkarda \•azılı esyanın gösterilen gün ve saatlarda ııevı'lerı·ne - ' deki kapalı yüzme havuw. ır:t ·no ve mü.t.ımilatı kiu ya verilecektir. 
göre eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondad ı r. Görülebilir. İhalesi 20 - 10 - 938 ı ' •· •• günü saat 15 te Ankarada Çoruk 
3 - İsteklilerin o gün kapalı zarfla ek~iltme,ine girebilmek için 1 Esirgeme Kurumu Genel ~· - •i nde yapılac11.ktır. Şartnam esi n i gör

bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmünce mek ve daha fazla malfıınat :ıı"ı .ık istiyeıılerin kurum hesap işleri di-
hazırlıyacakları teklif mektuplıırıııı Galata eski ithalat gümrüğü bina- rektörlüğüne müı-aca~l .tm • leri. (7233) 
sındaki komisyona vermeleri, açık ehiltmeye gireceklerin de giin ,.e !l'!'!!!"!""'!"'...,..~~~.,.....!!!"!'!--~~!!!"!!!!!!!!!!"'!'!!I!'!!!!!!'!!!!!'!!!"""!!!"!!!!!!!!!"~!!!!'!!! 

saatında ilk teminat makbuzları ve kanuni veoail.:lerifo birlikte yukar- S•.hibi : Ahmet Cemaleıtiı> S A R A Ç O G L U 
da adı geçen konıiHyona gelmeleri. (7258) 

• 
Net riyal müdtirü : Mac it ÇETiN Baaıldıiı yer : Ma\bl\ai [biluiya 

I 


