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Karşılıklı şüphe 

Avrupada bir türlü kartıhklı 
hir itimat ve hüsnüniyet teeaaüa 
~emiyor. Bozuk, emniyet.aiz .bir 
hava, kartılıklı bir tüphe hakim. 
laten hiç bir zaman yer yüzünde 

GÜNDELiK SiYASi <3AZETB 

Yeni Çel: Hariciye Nazırı 
Şvalkovsk! 

FeHt ikaı, tasmim ve tasavvur 
hır!& yapılan cinayetler, silihbe -

deat olarak yapılan sirkatler, de -
· miryollarmm telgraf ve telefon hat 

Her yerde 
900 Ki'. ae eliti 2400 K. 
600 Kr. aylıfı 1200 K. l 
260 Kr. a aylıiı 600 K. 

90 Kr. l "Ylatı 300 K. 
Pecta ittı1ıadaa «lnnamft m••· KU UŞ 

~ati.,. l1i11 28, 14. 7.B n 4 lira. 1 -

Japon Aakerleri uptettikl.ri bir Çba şeftrine girerken 
( Yazı•ı 3 ÜKÜ aayfamızda ) 

devletler aakin bir hayat aürme- (Sonu 3 üncü sayfada) 
mitlerdir. F~kat bithaaaa Cihan =============================================================:= ====================:::::::z==========:::::=:::::::===. 

Türk Afyonları Ekalliyet 
Mektepleri 
Kadrosu 

ip iki er Konkur 
Dün Biniciler 
Egzersiz Yaptılar 
Öbür Gün Müsa
bakalar Başlıyor. 

liarbinden ve naayonalizm propa
ıandaları ile ideoloji kavıaları 
fevkalade inkitaf ettikten sonra 
tnilletler hava yerine bir kin ve 
nefret, bir zehir teneffw etmeğe 
batladılar. Amerika da Beğenildi 

Şiddetli bir buhranı, çok yak
laşmış bir harp turküsünü takip 
eden Münih anlaşmasinın millf'tler 
arası münasebetlerde bir dönüm 
nokta<ıı teşkil etmesi ümit ve te
menni olundu. Fakat irad olunan 
nutuklar, parlfm1entolardn geçen 

Bütün Amerika Piyasası Münhasıran 
Türk Afyonu İstemektedir. 

Infizakereler, bunların tevlit ettik- Bundan birkaç ay mukaddem 
leri gazete tefsirleri hudutların Cenevrede toplanan beynelmilel 
ilzerindcn ::ışarnk yine bir cidal afyon kongresinde Türkiye, iktı -
nağmesi varattılar ve çarçabuk .satçılarımızdan, umunı müdürü 
iinıir,le kaı;ılmış be:;~rivetle istihza 1 Hamza Osman Erkan tarafından 
eder gilıi oldular. temsil edilmişti. Kongrede murah-

Biz bitaraf bir seyirci, daha has heyetimizce yapılan izahat ile 
doğı·u u. her iki tarnfın da do.::tu memleketteki me ai tarzı ve af • 
bir se\·irci sıfatile meseleyi uznk- yonculuk eüafında takip edilen 
tan temaşa ettiğimiz zaman şu dürüst ve insani hassasiyet Ame • 
lllaııznraya şnhit oluyoruz. rikan delegelerini alakalandırarak 

A !manya lngilterenin humma- f k ı ~ d 
lı bir faaliyet ile d·evam eden silah- ev a a e sempati kazanmıştı.r. 
!anmasını gordtikçe sinirleniyor. Bunun semeresi olarak da Ameri
ln · t kahların afyonlarımıza ragv betini 

gılterede harp tnraftnrı siyase 
adamları bulunduğu ve bunların arttırmıştır. Şimdiye kadar afyon 

·Bay Hamza Osman Erka 

bir harp yapmak için hazırlandık- satışlarımıza yabancı kalmıs olan 
htrını siıyliiyor. Fakat Almanynnın Amerikan fabrikaları son ~ünler
~eııdisi de bir harp çıkabilmesi de pisamızdan miıhim miktarda af 
ıhtiınalini kuvvetli gördüğü için yon satın almıştır. Bu fabrikalar 
garp hudutlarının tahkimine ha- bilhassa Türkiye menşei afyon a
raretle de\'am edeceğini söylüyor. rarnnktadırlar. Memleketimizin is 

Bizim gördüğümüze göre, her 1 sahasındaki inkişafı meyanınd~ mühim adımlardan birbini teşkil 
de\'let elinden geldiği kadar sitah- kazanılan Amerikan piyasasının a- etmektedir. Böyle değerli yüksek 
lanmak i~tiyor ve silahlanı.vor. Her lakası iktı at işlerimizde atılan (~onu 3 üncü sayfada) 

devlet kendi silihlnnma faaliyeti- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ni mazur göstermek luzumunu du- ' ' y 
Yuyor ve bunu müclafan emelile • 

1 Sabah,, da Yaptığını, başka devletlerin hazır
lıklarındnn dolnyı fevkaliide ted-
birler almak zaruretinde kalclığı- Bugün 
tıı ilan ediyor. 

Bulacağınız Yazılar: 
Fikrimizce bütlin bunlar boşu

na lil.kıı·dılardır. Devletlerde bir 
samimiyet bulunsa idi bunca sene
dir, muah&delerd&ki sarih taahhüt 

(Sonu 3 l\ncU sayfada) 
Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Oburluk ve Meşhur Oburlar 
Asker köşesi - Eski Gemiler Gençleşiyor 
Hayatın metelik etmediği memleket 
Ruh tahlilleri 

4 üncüde 
5 
s 
7 

incide 
incide 
incide 

Şehrimizdeki ecnebi \'e ekal
liyet mekteplerinin kadrosu dün 
Ankaradan İstanbula gelmiştir. 
Orta mekteplerde yapılan nakil -
ler: 

Getronegan türkçe muallimi 
Sıtkı Senjorja Eseyan li::'lesi coğraf 
ya muallimi İzzettin, Seııjorja, Al
man lisesinden ttirkçe muallimi Re 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

HER SABAH 

YENi FORSLAR 

Öbürıün Sipahiocağı piatinde, 
ocak tarafından tertip edilen aon
bahar konkur ipi.klerinin birinci 
haftası müsabakaları yapılacaktır. 

Bu münasebetle, müsabakaya i•
tirak edecek olan genç biniciler, 
dün hem egzr.raiz, hem de gazete• 
cilere bir cemileklrlık olmak Ü:ae· 

re göateri' müsabakaları yapmıt· 
tardır. Müsabakaya girecek bini
ciler arasında bayanlar da göze • 
carpmaktaydı. Resimde, bu bayan· 
lardan bayan Jale görülmektedir. &yı1n Jale 

Akay vapurlarının bacaların

daki forslar değiftiriliyor. Şim-.li
lik bir fora henüz teayyün etme
mit ama muhtelif renkler ve tekil
ler tecrübe ediliyormuf. Hiç fÜp
he yok ki yakın da bu renk ve şe- -~ ... !'!1-... lll!ll!!!!!!!'!""!'!!"!!"!!ll~!'!l!!!!!!!!!!!~ll!!!!!!!!!!!!'!'!!l!!'!l!:ze:±!!!!!!!!!!!!""*"•--'!ll!!!!!"!±E~-ııı-s!ll 

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları için 
belediyede dünkü toplantı 

killerden birisi beğemlecek, Akay 
vapurlarının bacaları da yeni ala
meti farikalarına kavuşacaklardır. 
İtin bu kıamı için bir zaman ve pa
ra meselesidir diyebiliriz. 

Lakin bu değittirme merakı 

Seyriaefainin iki çapraz çapa üze
rine oturtulmuf ay yıldızdan mü
rekkep o canım forsuna da teımil 
edilmek İatenilirae itte o zaman 
yanarız. Çünkü Seyrisefain gemi
lerinin bacalarını ıüsliyen o güzel 
alameti fiarikanın cidden muvaf-
fak olmuf bir eııer olmasından sar
fınazar onu bütün dünyaya tanıt
mak için seneler ve senelerce sü
ren emekler sarfedildi. Ticaret &
leminde ise bir müessesenin alame
ti farikası o müessesenin sermayo
sinaen de kıymetli bir teydir; he
le yokluk içinde didinmek şartile 
seneler aürcı' bir emeğin yarattı

ğı şerefli bir mevkie sahip bir ala
meti farika olursa ..• 

A. C . 

• 

Cumhuriyet bayramı haıırlığı ıçin Umumi Meclis 
saJonanda toplanan komisyon ( Yazısı 3 fuıciide ) 

I 
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YENISABAH 14 TEŞRiNl~\'VEL 11.133 

Y!Hl 

~S'ABAHı:. -'Jl: 
RADYO 

ANKARA !'t'. J Cumhuriyet !filuYUCü~iiüiill Sula~a 
1..-..:=.~...:::::==B~i=r===H===iı=.=k==m===i::.)_e~-~;;_,J A~: ~~.:~:mıuın•• ,,.,;. ! Diyor ki 11 !~:.~~ı .. Mmmon ··~ 
. A 1 Iat yapılacak ı Bu tehlike ne vakit için 860000 lira masraf tahsis 

' , • ' • ., ~ - • < • • ~ ":·~ - 14 Birinti te~rin 938 Cuma 
(Öğle ııe~riyat: tecrübe mahl· 

yetinde olarak yeni stüdyoda ola· 
caktır.) 

Öğle ne,riy&tr: 

1 n-s an ı ar s 1 1 y 0 r Denizbank idaresi Cumh~_ri_- Önlenecek? olunuyor. . 
yet bayramının devam edecegı uç t ln.~ası henüz netıcelenmıye.n 
gün müddetle Kdıköy, Adal•r ve t ~latbaamıza gelen bir oku- sulama l~•isııt ve kanallarının bır 

Saat 12,30 Tür1<çe plak, 13 h•· 
herler, 13,15 karı~ık neşriyat, ıı 
son. 

Adi E B 
Yalova hattında işliyen vapur üc- ı yucumuz bize ~uaları Böyledi: an evvel bitirilmesi için tedbirler Fakat, Ahkamı iyenin n asit retlerinde yüzde 50 ni•betinde ten "Kadıköyde Acıbadem cad- alınmış bulunmaktadır. Bu y1l bil-, 

d 
zllat yapmağa karar vermi,tir. desinin trım yolu üzerinden geç t 1 hassa, Seyhan mıntakasının ve .1e Bir Kaidesini Bile Bilmiyor U Bundan başka bayramın devam et tiği yerde bir köprü vardır. Fa- t nenıen ova,ının rnlama kanal ve 

Aktam ne.riyafı: 
Saat 18,30 Plal< ne~riyatı, 19,15 

Türk rnu•ikisi ve halk şarkılafl 
(Hikmet Rıza) 20 •aat ayarı ,·ı 
arapça ne1riyat, 20,10 haber\tı", 

20,15 Fasıl •az heyeti (Tahsin 1'a· 
rakuş), 21 Dr. Hamit Osman, ço
cuk hastalıkları müteha.sısı mef· 
zu: (İştihasız çocuklar), 21,15 
stüdyo salon orkestrası: 

- 27 - dan somaya kadar devam ede - ce bir tel gerilmek •uretile ka- t sahil ka•ıa! inşaatının son kısmının 
tiği günler zarfında gece yarıaın-ı kat bu kôprüniin baş tarafı in- t 1 in~aatı bitirilecektir. Seyhan •ağl 

Jteis - Doğru söyleyiniz nasıl vam ediyordu: "Fakat mahkümi- cek şekilde yalnız Kadıköy ve A- patılmıştır. Bundan takriben t 1 ikrr;ali için takriben 400.000 lira 
.. lduy8 a... yetine karar ver~ iken beraetle dalar hattında yeni bir nı.pur ta- f 20 gün evvel Ha•an oğlu Mu- • sarfedilecektir. 

Hafız Sami - Doğru söyliiyo- Q k b" "ki tl b d tahıl.ye edecekl~r. LAkin sen çıkın rifesi tatbik edecektir. Bu tariie t zaffer isminde 12 yaşlarında ı Menemen ovası sulama inşaatı 
rum. Bir gün Kemalin hane~indey- k t ı 10 ea Sükot edı·p oturacaksın ve bun- hazırlanmış olduğundan yakında ı bir çocu ısı e e ura an da ihale edilmek üzeredir. Bu in -

'arı da kı.mseye söylemiyeceksin. ilan edilecektir. geçer en e e çarpmış ve şaat da derhal başlıyacak ve önü-
dik. Ben uzaktaydım. Miinir, Ke- k d d · \"kt k" t en 

l - Paul Lincke: Ouverture z~ 
einer operette 

•- k Şirketihayri,·e idaresi de bay - metre a ar erın ı e ' r milzdeki mevsimde tesisattan isti-mal basba~a idiler. Ellerinde mek- Hiç bir ~eye A.arışmıyaca sın . ., ' f ki ı 
., Aman yarabbi! Bu sözler ney- ram günlerine mahsus olmak üze- • yoluna düşmüş, kol ,.e baca a- fade edilmesi temin olunacaktır. 

tuplar, gazeteler falan vardı. Rıza k ı b" · tt b gün 
dl·. Bı·r maL'-emede iki defa karar re ayni şekilde tenzilatlı değişik rı ırı mı• ır yazıye e u Bu inşaatın da 460.000 liraya mal 

Nur ismi geçti. Fakat ne olduğunu llA ı H d ' .. h t ha t 
2 - M:oszkonki: Spanisch teıe 

3 - Strau•s: Delirien 
4 - Becce: Senerata Amoros:ı. 

22 haberler ve hava rapo.rU· 
22,15 son. 

olur mu?! Hem de biririne zıt.... bir tarife tatbik edecektir. ay arpa~a numune a• a - olacağı anlaşılmaktadır. 
bilmiyorum. Öyle bir kartın vücu- 1 ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.-.W/V'0. nesinde yatmaktadır. Ar1rfan • """"'""'""'"""'"""""""'""'""""""""'vvvvv 

dünü Hamdi efendinin de görmedi Sonra beraet ettirilen adama böy e t .. t 
tenbihat ta icra edilir mi? Esat 20 gün geçtiği halde o köpru-

ğini temin ederim. t nün ba<ı vine kapanmamış. bu t 
Biri - (Bana hitaben) Ne der- bey zavallı t&liiş içindeydi. Onlar t acıklı hadisede olduğu gibi bı- t Aktam netriyatı: 

': _.<MOTEFERRIK· · '.;. İST ANBUL , 

siniz? herçebatabıı.t beni kurtarmağa az- t • ) 
metmişlerdi. :Ben iee ,u tekliften BEKÇiYi YARALADI ı rakılmıştır. ı TAHSiN UZER Saat 18,30 dans mu,ikisi (pHik 

Ben - Ne diyeyim, söylüyor iş- fevkalade müteesir olarak kötü, Fakat bekçi hırsızı bırakmadı •ı Şehir jçinde işlek bir cadde •. Üçüncü umumi müfettiş bugün 19 konferans: Selim Sırrı Tarcan• 
~... 1 d B h.. üz~r!nde böyle tehlikeli bir ye- Trabzo·na gı·dı·yor 19,30 keman konseri: Orhan Borat kötü düşünmeğe baş a ım. u u- s ·· ı d kalan ga 

(Pek çok ı•rardan sonra Hafız on gun er e parasız • ri görecek ve kapatacak olan t piyano refakatiyle, 19,55 borsa h• 

1 
kfrmetin, bu idarei ürfiyenin ken- !im isminde sabıkalı bir hır•ız, ev- t k" . ı Bir müddettenberi mezunen a Sami efendiyi de çıkardı\a.r). k kimdir? Acaba daha kaç. ışı-

1 
.. . bnlei"İ, 20 saat ayarı, Vedia Rız 

İ di ağızları ile auç itirafı deme o- velkı" aksam "Gedikpa•a,,da Ma=i- • d şehrimizde bu unan üçuncti umu- ve <ırkada". ları tart"afından 'fürl! Topçu - sterseniz Kemalin ' nin oradan dü~me•in en •onra . U b .. . o 

zevces:ni de getirelim. O da söy- , işe başlanacaktır? l\Inza er 1'- ., " 
den kan gidiyordu. vı·n arka tarafındaki pencereden Trabzona avdet edecektir. Ö 
lan şu tekliflerinin ,karşısında içim va ı·smind' e bir kadının oturduğu e- ı ff . i' mi müfettiş Tahsın zer ugun mu".·ı"kı'sı· ve. halk ".,aı·k.•ları, 20,40 

lüyor. mindeki o çocuk büyük lıir te- • aj:ıı!s haberleri, 20,47 mer Rız• 
Salim efendi "Niçin böyle ol- gı"zlice ireriye girmiş ve ,·ükte ha- t d" Gümrük müdür; nün tcftişlcrı 1 v Ben - Getirin işitelim. > ' sadüf eseri olarak ölme ı ama, Doğ.-ul tarafından arapça söy e · 

dun? İşte artık beraetin tebliğ o- fif, pahada ağır eline geçirdiği eş- t bundan sonra bir ki•,i d<lha dli- • Bir müddetteııberi şehrimizde Zlsaat ayarı: Orkestra: 
Biri - Ba~ka bir diyeceğiniz ı E · d · k d ı .. d ·· .. 

var mı? unuyor. n zıya e sevınece za- yalarla beraber yine pencere en • •erse öliim ve ayni zamanda f bulunan gümrük er umum mu uru 1 _ Verdi: Travyata 
manın iken niçin meyus oldun?., çıkarak kaçmağa başlamıştır. Fa- • tren altında ezilmek muhak- t Mahmut Nedim gümrük işleri hak- 2 _ Valtenfel: Valse. 

Ben - Dı~·eceğim işte meydan- dedi. l\feğers& b&tim benzim at- kat bu sırada mahalle bekçbi t • kındaki tetkikatıııa devam etmek- 3 _ Blon: Zug· der Guomen 
da. Beş şahit denıli ·, fakat i.ki tane 1 kaktır .. , t 

mış, dalgm dalgın ve gayet bit- Mahmut kendisini görmüş ve: ----• • -------- tedir. Dün sabah beraberinde • - 21,30 Necmettin Rıza ve arka· 
var. Onun da bıri ademi malfimat D ı t .. l .. ··kı b ·ıdt! .. "ı• · 

kin bir halde uzun müddet durmu- - ur····· H v k"J" anuu gumru er a~mı nı •" 1 0 daşları tarafıııdan Türk musiki•! 
beyan ediyor, hem Hamdiyi de tek şum. Sükuttan başka bir cevap Dire bağırmı~sa da Salim büs- ariciye e l l tafa Nuri olduğu halde limanın ve halk şarkıları, 22,10 hava rapo· 
zip ediyor. Demek bir tane kalıyor benı· bu"tün sürati arttırarak ortadan Sirkeci tarafındaki depolarını ·ı · h 
k . d b k d ğ vermeyip y·alnız "n& hakla D A , d ıd· ru, 22,13 Darüttalim nıusı cı eye· ı o a PZ er o uyan ve i er sa- kavbolm·,ık ı"stenıı"ştir. ün nocara an ge ı wezmı"•. "e ı"zahat almı•tır. k d l t mahk • a· orlar ı·mı·· ı dedı·m , ,., • ' ti: Fahri Kopuz ve ar a aş arı a· h ·t t f d da tek "p d"l um e ıy , .... ., · ilim!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!~!""! ı ara ın an zı e ı en Bekrinin: liaı·ı"ci,-e Vekili Tevfik Riis,tü h - b ] · 
1 1 ı·d· z t İçim hiddetle dopdolu idi. Ama za ' , d T f - rafıııdan, 22,50 son a er er ve eı-, amc ı ır. a en maznunun maz- - imdat!. .. diye h:ıykırışmı, Aras dün sabahki eksı>re•le A\ıka-ı Deni:ı:e üşen ay a 

h d t . · kb 1 d • ·ı hiren sakit idim. FA!at bey "ka-
1 

tesi günün programı, 23 saat ayarı, 
nuna şe a e ı ıse ma u egı - ye düdük sesini işiten mahalle ha radan şehrimize gelmiştir. ı Dün Sarıyerden Büyükderııye htiklfil maf!!ı, son. 
dir. Şimdi iki muıldei var. Binaen- bul ettik, oldu., diyerek benden kından birkaçı da hırsızın arkası- gelen şirketin 54 numı;ralı vapu • 
dir. Şimdi iki müddei \"ar. Bunla- vadalmış gibi gitti. Salim efendi na düşmü~tür. 1 ı KISA HABERLER ı rundan bir tayfa denize düşmüş, 
rın b ri Münir olup menfaatleri, beni bırakmayıp odasında alıkoy-! Bu suretle nihayet yakalana - " vapur durdurularak kurtarılmı~tır. 
diğeri de Hamdi olup şahidi zor- dtı. Hubbı" ,·atan ve hanıivetten cağını anlıyan Salim; birdenbire - 1 Demirle yaralandı 1 Ne Pişireyim? J d b. \ h k rt - • * İngiliz profesorlerinclen ur. ınaena ey 8 ın meYcu- j d:ırmıış ve kendisine yaklaşmakta Yeniköyde Belediye garajında 
d . t• b t l" · 1 dem vurarak ba•ıa biiyiJk bir me\·- Garı:ton bu hafta ~ehrimize gele -ıye ı ve ana es ımı ispat edi e- olan bekçi Mehmedin üzerin<> an- çalışan Halit isminde bir amele, 

· zuada bulundıı. Zaten Salim efen- rek birle.,ik Eti imparatorluğu dev 
mıyor. sızın hlicum ederek elindeki us - dün Sütlüce önündekı Eski köprü- CUMA 

1 di daha ilk günlerden beri ara sı rine ait hafriyat yapacnktır. Pro- ETSUYU Jısan efendi - Kartı aldıj(ını turayı yüzüne ve ellerine batırmış- yü sökmekte iken, üzerine büyük 
ra gelir, bana dersi hürriyet verir, fe;;örle beraber 9 kişilik bir heyet Sıg"ır etı· yahnisi 

v .,w\AAIJ\A/.J.A'.N 

biz ispat edemyiyor<ak almadığını tır. bir demir parçası düşerek başın -
sen ispat et. ben de onıın hUrriyeti sureti teliik- Fakat cesur bekçi, yaralanma - de gelecektir. dan ağır surette yaralanmıştır. Patlıcan kızartması 

Ben - (İstihzaamiz ve gülüm
~eı- bir tavırla) o bana mı düşer 

ona mı?! ... Beraet zimmeti asildir. 
Bu söz üzerine lh,:ın efendinin 

,-iızit kızarıp çıktı gitti. Biçare şu
ı.ada haklın bulunuyor ve hükmü 
en basiti olan "beraet zimemti asil 
yor: fakat daha ahkamı adliyenin 
ne basiti olan "berııet zimemti .a.;il
dir., kaidei külliyesini bile bilmi
yor. İspatın nefye değil müsbete 
olduğunu anlıyamamış ! Eyvah ... 

Ehemmiyetten iıri bir iki şey 

daha söyleyip "buyurun!., dediler. 
DUşünilyordum; şu an hem mefü
fonı hem ebediyen beni mahvede
bilecek meşum bir andı. Acaba 
n.aııgisi olacal<;? ! Cereyanı muha
kemeye göre hemen o anda tahli-
yem :cap ederdi. Esa.•en tevkifime 
bile sebep yoktu! Fakat esnayi mu 
hakemede benim müdafaatımı 
müfredat, sadet harici diye dinle
me~k istemeleri ve l\Iüniri de 
heın müddei hem şahit addederek 
ve muvaceheme çıkarılmıyan Ke
mal.rı zeYcesinden maada bir de 
havadan iliıve ednek beş şahit de
meleri fikirlerinin ne merkezde 
olduğunu ihsas ediyordu. Bunlar 
Jıakim yani müddei ile müddeia

k . · h t rı d" Her daı·m * Şehrimizde asfalt olarak in- K to ••ıne ayre e er ım. 1 sına ve yaralarından kanlar akma Yaralı, derhal Cerrahpaşa has- ompos 
h "d · · 1 ·h t" s,aı;;;ına karar verilen ve bir rnühen- . h .. ncsayi i mür;ıı anesının. nı aye ın sına rağmen yine vazifesini ihmal ta hanesine kaldırılmış ve tedavi Sıg" ır etı ye nısı 

dise havale edilen yolların yapıl-
de "Böyle yapdın da ne oldu. l\Iu-

1 

etmemiş Mehmedi yakasından kav masma bu hafta içinde ba~lana _ altına alınmıştır. Sığır butundan yağsız ve ke -
halefetten bir şey çıkmadığını bi- rıyarak tutmuştur. caktır. Bıçakla yaraladı miksiz yarım kiloluk bayat bir 
l. G l b" · • ı d d" Salim dün adliveve teslim edil K d t raıı Recep is · b .. ··k1··- ·· d dnh ıyorsun. e ızımıe ça ~.,, er ı , , * Ticaret ve zahiı"e bonasııı- as1mpaşa a o u - parçayı cevız uyu ugun e •• -
ve bu arhk bir nakarr.t olmuştu. miş ve hakim kararile tevkif olun- da münhal bulunan bir azalık için minde biri, bir iş yüzünden çıkanı rayıp soğuk sudan geçiriniz. Bir 
(1) Gayet hiddetli ve nezaketsiz muştur. seçim yapılacaktır. Seçim için ha- kavga neticesinde, dün Şakir is - tencereye bir iki soğanı ince çen-

Otoblis çarptı ı zırlıklu yapılmaktadır. minde bir kazancıyı bıçakla muh - tip bir yemek kaşığı s&.de yağ il& 
olan bu zat ara sıra da çığırından Şileli Salih oğlu Osmanın idare * Ticaret odası idare heyeti telif yerlerinden ve omuzlarından 1 etleri koyunuz. Bir tutam baharlı 
çıkar "vatanı mahvedecek•iniz. ettig" i otobüs, dün Üsküdarda Bili- yaralamıs, tutulmu•,tur. tuz serpiniz. Sonru harlı ate -bugün öğleden evvel mutad top - · 
Cemiyet aleyhinde bulunacağına, biilderesi caddesinden geçerken o- lantısını yapacaktır. Yaralama şe vurup bir ağaç kaşıkla çeviriniz. 
elbiriğ'iyle vatıı.nın menfaatine biz ı rada oynamakta olan 5 yaşlarında * t.tanbul takas tetkik heyeti Beyoğlunda Kilit sokağında 12 Rengi dönmeğe yüz tutunca bir 
met et. Zıı.nnedivor musun ki siz kadar küçük bir çocuğa çarparak dün toplanarak hnftahk takas mu- numaralı evde ik:ıınet eden Mü - kaşık un serpip pembe bir renk a-
bu vatanı mahvedebilirsiniz?,, j muhtelif yerlerinden yaralamıştır. amelelerini tetkik etmiştir. kerrenı Fuat isminde biri kıskanç- lıncaya kadar karıştırınız. Sonra 

Yapılan tahkikatta bunun So - k h ll · r· · ık d k k t" etlerle beraber oluncaya kadar eu Der ve bu makule bir siirü söz- * Toı>ra ma sn erı o ısı u- ı yüzün en çı an a\'ga ne ıce -
!erle beni tekrlir de ederdi. Sanki 1 lak Sinan mahalle•inde oturan mum müdürü Hamza Osman ve sinde; 8 aydan beri beraber yaşa - koyunuz. Baharlı tuza 5 diş kıyıl-

ı lllustafanın 5 yaşındaki oğlu Halit muavini Şakir dün ak~amki eks - makta olduğu Bergüzar ismindeki mıs sarımsak (yarım kepçe el su· 
ben bir vatan hainiydim. Vatanın olduğu anlaşılm~tır. prr>le An karaya gitmişlerdir. O - kadını dün muhtelif yerlerinden yu. da konursu daha iyi olur.) ilıi
harabisi için çıthşıyordum. Sanki Bu küçük çocuğu, tramvay ve fi,in İ•tanbul şube•i kadro'u hazır jilet bıçağile yaralamış ,-e yakn- ve edip kapağını kapayınız \'e mıı-
a ·kerler bitarafmış, cemiyetten otomobil caddesine oynamağoa bı- lanmı~ bulunmaktadır. lanmıştır. tedil atese sürünüz. LiiyıkBe pi•in· 
katı alaka etmi~lermiş ! Biz onları rakan, bu suretle yaralanmasıııa *Bu hafta içerisinde, Ankara- Tramvııy kazısı ce indir~ezden iki dakika evvel 

1 
sebebiyet ,-eren ana ve baba leczi- da, İktısat \'ekilimiz Şakir Kese _ bir miktar içine kıYJlmı~ marda -izliıl ediyormuşn ! Bu sözler ci- v~tman M:ustafanm idaresinde 
ye olunacaklardır. b" · · t" d t k h 11 noz serpiniz ve yemek tabağına 

ğerlerime işlerdi; fakat sükOt e-, ır:n rıy:"e ın e, opra ma su e ki tramvay arabası, dün Pangaltı-
Vurduğu adamı tedavi ri ofisinde bir toplantı yapılacak - . kurtarıp sofraya veriniz. 

dip tahammül ederdim. Münaka- d. dan geçerken Pilomi isminde bır ======='=======-= 
•aya kalkışsam 0 da faydasızdı. e ıyormıış tır. kadına çarparak muhtelif yerlerin B 
• Angurya çiftliği civarıııda av· * Kontrplak standard nizam- den ağır surette yaralamıştır. Ya- U gece 
Çünkü onda o kafa yoktu. Bazan lanmakta olan doktor Kenan -,., ııame3i dünden itibaren meriyet ralı kadııı tedavi altıııa alınmış ve 
da gene bol bir nasihatten sonra kazaen vurduğu sadık adındaki bir mevkiine girmiştir. vatman Mustafa da yakalanarak Nöbetçi Eczaneleı 
"Tashihi fikir ettin mi, ıslahı nef- köylüyü hemen otomobiline almış =============== tahkikata başlanmıştır. Bu gece nöbetçi olan e~zıııı~ 

tt . ·? d" d ı ve habersizce Şişliye Saj(lık yur- Altın Slldt hırsızları 1 1 d se ın mı.,, ıye sorar ı. Yankcsicilıl< er şun ar ır: 

leyh arasında bitaraf sahibi hü- -------
(Sonu var) duna getirerek tedavisine başla - Bir ay kadar evvel, Sirkecide İstanbul cihetindekiler: Akaa -

mıştır. Galibin altın saatını çalarak kaçan Sabıka1ı Veli Nuri dün Beyoğ - rayda (Pertev), Alemdarda (Et -
küm değil, adeta birer müddei idi
ler; fakat reisin tavrı halimane ve 
pek kanuni idi. Gene Salıihattin 
bey ile zindanima avdet ettim. 

* 
Bir cuma günii sıı.bahleyin E-

sat bey istiyor dediler. Cuma gü
nü ziyaretinin vukuu yoktu. Cuma
ları Kızıltopraktan inmezdi. Hay
retimi mucip oldu. Gittim. Salim 
efendi ile beraber oturuyordu. Ben 
de oturdum. Dedi ki: "Sana bir 
şey adyliyeceğim, fa.kat meyus ol
ma!., Daha. bitirmeden işi anla
dım. Zaten böyle cuma günü gel
me1inde me.şum bir mana vardı. 

"MahkOm oldun. Fakat..,, Fakati 
pek süratli söylüyordu. İhtimal 
ki bana bu söz üzerine bir fenalık 
geleceğinden korku~·ordu ! F.a.kat 
bilakis bana ma~n&t ıralmişti. De-

( 1) Bu teklifi mükerrere göre 
daha iptidayi mevkufiyetimde tek 
liflerini kabul etaeydim demek o 
•akitler çıkacaktım. 

Keyfiyet dün müddeiumumi- Fethi ile arkadaşı Şükrü dün ya - !unda İstiklal caddesinden geçmek ref Netet), Beyazıtta (Cemil), 
likçe öğrenilmiş ve adliye tabibi kalanmış ve dün mahkemeye veril te olan Hüseyin ilminde birinin ce- Samatyada (Teofilos), Eminönün· 
Enver Karan Sağlık yurduna gide- mişlerdir. İkisi de tevkif olunmuş- binden 9 lirasını çalıp kaçarken de (Hüaeyin Hüsnü), Eyüpte, (Hik 
rek yaralıyı muayene etmiştir. tur. yakalanmıştır. met Atlamaz), Fenerde (Vitali), 

~ç::;:=::07'V'"~~~~~~-~~~~~~-~~4~~~ 
L~- ---~t 

Şehremininde (Hamdi), Şehzade
batmda (!. Halil), Karaıı;ümrükte 
(Fuat), Küçükpazarda (Hulusi), 
Bakırköyünde (Merkez), 

Beyoğlu cihetindekiler: lstik
lil cadde.inde (Galataaaray), Tii 
ıııel bllfında (Matkoviç), Galatad' 
(iki yol) Fındıklıda (Muıtafa Na· 
il), Cumhuriyet caddeeinde (Kür~ 
çiyan, Kalyoncuda (Zafiropulo•). 
Firuzağada (Ertuğrul) Şitlide (A 
11m) Betiktaşta (Süleyman Recep) 

/ı 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalarda 
kiler: Oıküdarda {ittihat), San• 
yerde, (Osman), Kadıköyünde 

(Moda, Merkez), Büyükadada 
(Şinaaı Rıza) Heybelide (Tanaf)• 
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, k Vaşiı.gton, 1:3 (A.A.) - Ame-ı· zetclen 'federasyonu reisininB. Mu 
1

: a nıı. 'l'okyo sefiri, Anıerika ha- o&.alini"f'C gı nelermiş olduğu -sem 
ı h·ıy .. ne t' ' . ~ • 

1 
zarc ıne mr nota te:ı.·di e- ı>nti mt ajiui11 Japon be)·eti tara 

( eıck r· t 1 • 1 -
1 

. <ı.,m ona carşı bır taarruz :fauclıı.n 1.t.alyan başvekiline te'l.·dH 
c ı a-;ı maks:ıdile cenubi Çine Jn • esna ında Düçe, 1talraıaın J.apon 
~on uskerlcı·i ibrnç edilmi o1du- yaya olnn dostluğundan ve Jnpon
r.ur~ hildirnıiştir . .Amcı·i!uı.n diplo ya ile İtalya arasındaki te!;anütten 
.ın1 . EiRı ruahfiLi, b.u :ımııtakaJı ki 1ngi Jnponynnın nıih:ıi ıza'f.ed elde. -ede-
·~ nı<: r·· · A •t ~n ,'ıı~ lll'lll meı:· •. rnn mena- ceği .hu..,usundaki kanaatinden hah 

• . le ıı çok thıha mfın n vP daha setnl'ş ve Japon gazetecileri'ni 
;~v:utle t~h11keye mft~ız bulundu- ''Knıftonun cenubunda karaya çı
d . be~ tı.n. lm •ktefür·e.r. Şu lml ~ka:rılmış olan Japon kuvvetleri i
b~· dıploma+ık harroı.t"l\ten b~"ka çin nresu.t ()'\an btı _gilude., lkabul dt 
~~_!:are~:L ic.~n:ına ... karn~· v~ril. -1 ~ten .ı:nüte,·.ellit mcmntmiyetini 
. sı lngılız h,r ,;:umc .. mc nıt b.r ış- ızhar eylcmi.c.tir. 

ttr -r• 
· He.yet reisi, cevap ,·ererek biç 

B. Hülüu Anıeı·ikamn meırafii- bir memleketin iiçlc.r misakırun 
ni ıniidu.fan edeceğini bir çok de-fni mcvcucUyetıni ve Cermen _ ital _ 

ar beyan etmiş ve şimd~·e ka - J da T yan - apon mOnasebatını he;;aba 
r • Hponlarm ns'keı1 mcfali!Ji kar 

-ş ınd" Amerikan 'iJnyrngını indir- katmnk~ızın takip edeceği siyn::;eti 
~ •kten ill'fttna etm;~ olduğu h:.ıtır- tesbit edcmirec.cğmi söylemi::;tir. 
at.ılmal<tadır. J apon askerleri ilerliy~ 

.Ayni mahafil, Amerika, hgil- Tok) o, 13 (A.A.) - Harbiye 
~~re ve 'Fransanın ayni .Tapon teh- nezaretiJ Çinin cenubuna çıkarıl
! ıdi knrşısında bulunmakta olcbk- nnş "Olrın Japon kuvvetlerinin dUn 
rrarkını \'e yapı facak şeyin müşte- öğie~en sonra .zayiata uğramaksı
~ e '\ayn nıuvnr.i bir hıtteket ol<Iu- zm mcmieket dahiti11de kilometre
~unu ileri süı,w..ektoilr1er. Yine bll }Nc:ı! ilcdcmiş okla'klnnru bildir
ı:nahafiJ, A·vrup;Hlnki vnzi~·ctin .mektcd!r·. ~Dn.1bım:llmf\n deniz üw 
tnürnkUn olduğu kadar yakın bir za yar:ıcrı, i.kıi bın Çin askerini imha 
tnanda istikrar kesbetmesıni tc - etmışlerdir. 
tnenni etmektedirler. Tftki Fran • Hongkovda Hazirlık 
sa ''c İn.giU.erc hükC1mctleri 1ınak Hoıljglİ.ong, 13 (i\.A.) _ Bu-
~ark mec:eiec;i ile iştigal edebil.,.in- 1 radn ki pors ihtiyat kuvvetleri .:;e
ter. Hariciye nczııreti, J ap.on no- f rbcr edi1miştir. Çinlilerle Japon-
asının 'tet'!ktkini ikmnl eder etmez 1 d 

0 
ar ara ın a Bias Bayın g . . d 

1 
ç devletin diploması· mümec;sil - b' h b erısın e ! .ır mu are e vuı uı gelmistir. Cin 

eri arasında müşaverelere başla - ı ı b nacaktır. ı er, u mıntakaya ve bilhassa Ja. 
ponlnrın i tihdaf etmekte oldukla-

W.usolininin J aponyaya rı nokt~lardan bir' olan Oeçheu-
hayranlığı ya tnkvıye kl antı gondermektedir-

Roma, 13 (A.A.) - Japon gn- !er. 

J\si~~J3~kını 
İtıgiltere Filistin Afi Komiseri Lon. 
dradan Tayyare ile Hareket Etti 

(i l~ı.:diis, 13 (A.A.) - Akşamı Kudus, 13 (A.A.) _ Kud .. 
t zerı birçok suikacı 'tler ) apılmış- ile Hebron ara! nda bir askeri m ~~ 
tr 1 ·ı . u · reze ı c a Jer ara mda vukua ge-
i llayfadn ~ iler, Arap mahalle- len mu ad ~1elerde üç .,8t. tel f ol

..... rnuhtarı Alı Ah udun evine gir- mu ve ikı lngiliz polis· yarala 
.. ,liJler ft . . , n -t ve eşr:ı an bır zat ile muh- mıştır. 

dnrııı mis .. ü.ı:lerindPn iki k.işiyj ol- Jngiliz Arı Kon·· · 
Otnıü 1 a· C . d b" ,. .ıserJ Ar ş er ır. enıne e ır tn1' ım FiHstine g~tti 

~lda:r mer_nurla~·, sok~k ortasında t 40ndra, 13 (A.A.) _ Yazifeı;i 
_ı....._ ulmtışleı dır. Şe1urde gurup - .başımı g· mek üzer.c dl' l 1 ~ ao ;ı,., ... :ır. k k ın a milim 
~ıkla nru .. so.n..~a çı ma Y~ ğı. v.e Londradan l\Yrılmış olan İngiltere-
li r~ s~n~unnek moc :.ınyoti !1- nin Fili t'n nb kG niseri Sir Mak 

n e.dılmıştir M'h 1 t · . ı ae , l>u abalı s.kender.iy.ey.e 
dU Muhtel~! yerlerde uç A.t.a.p ö.l- müteve<·cı~n havalnıım.ış olup ;tay 

rUlmüştür. j yarMi onıcian r li"tı11 gi ıl<>cc>ktir. 
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S varı1erimizi 

G~:~ı~!!!~.!1~ııı~··d· 
lbı.ıyuk bu· ö.hı·.c•. ltaıu.nd la;r. Ro 

l 
nı da, rl.iınya-a n eı: .mabu- :t'L" .en 
t-ruks~k oı .;cfü•ri aL'a!lınd.ı. ı;etin b:!" 
r:ar ı!}IU.ı. rtı-u oru:a bır.i.ııCJl.Wi a
:;aıruı ra k. m-...hur .altı M u ollıu 

Cumhuriyet B~yramı Programı lçinl 
Dün Belediyede Bir ToplantJ Yapıldı ! 

Cumhudyct bayMnnndu yapı - !ık Oinasma )Uldn c•ddenin iki '"-l 
ht~:ık t~mrırau tcsblt e.tm.ek ·ve .me- r.at'mı 1şLklandıracaktır. Sular ida- ı 
rusım programını :hazırlamak üze- resi Taksimde te~isat y.apıı.ca~ bu-~ 
re llün aat 15 de belediye ina.sm r.a.da .ı-:e.akli sular f~kmıcak, fı~kı
da \'ali \ c belediye reisi Muhittin 1 y~~rin üstüne .ampullarl~ 15 ;nı 
Ostnndugm rbıa.s~ti !iltlnda bu- ıtop kamı yazılacaktır. lstiklal cadde
t.ımtı y~apılmt:;1tır. Vali topl~ıtı,y.ı aç sinden Altıncı dairede ta1clt1r yapı- , 
mış.. m.-Nt.c ıı k4b:en,ycl'ini reis1nuavi- la cak., bayr.sm gecesi knymakam
ni Ekı m evtreana bn·akmıştır. Jıkta caz.b<ınt .\!abana kadar çala
'Ilo-pkuıtıda tnıhmnn kaymakamlıir cak. halku pnrasız linıonat ve :;;er
pa l'ti ve h~1k~vi m isleri ınmtakst - bt-t ikram edilt•cektlr. ! 
lıam ııda saı•ıil!\tak, tanvfrat. l111şa e- Üsküdar 1rn;;r.a:ıı, sah.ili rneşalc-11 
dikse ek tal<.lu, a~ılac..11.k halk lerle tcnvfr edilecek, Kızkulesinde ~~ 
kür~iı:er~ hakokrn,fo iz5hat vermiş- Denizbauk tarafından tenvirat ya
H?r, ıhti~·nçlarını sö~·lcmi"-l€rdir. pılncak, hıhi~arJar ve • 'emlizade
Bundaa ı::ıonra tenvirat progrs..mı binaları tenvir edilecek, Çamlıc:!
tetb!t. olı.nımu~ur. da yüz metre kuirunda beton ola-

Eminönü kazası, Karakôy köp- ı·alc inşa cdll~cek 1em·irnt havuzu 
ı·ü.sünün Eminönü cihetinde ten - yanar.dağ şı>kllnde ı ıklnndmla -
''itnt siltunlnrı inşa .edecek, Emin- caktır. 
önü :meydanında tem•irat ve tezyi- Bc~iktaş kazası, Beşikt:ı.şta, Or 
ımi yapBcak, beled~·c .tarafından iaköy ve Arnavutkoyilnde birer 
Sirkeci, Ankara, E minönü cadde - tak yapacak, sahili tenvir ettire -
leti t~m:ir e.clileceklir. Kaza dahi- eektfr. 
!indeki bankalar, teşekküller ve Beykoz \·e Sarıyer kazaları 
vak.rflaı· ~<iare i binaları t~m·ir e- rını teıl\'ir edecek, her iki Hisara 
diloce.k, groh:ı.önii halkevintle .kon - Rumeli llisn.rı ilP. Anadolu Hisarla 
fr.sn lar. temsiller •ecilccck, mü - ampullıırlıı 15 rn kil mı yazılncak
zik çalınacak, Beyazıt luwzunda t u·. g~·ilp kaz.ası. bayrı<m gi.inü Ra
tem·irat yapılacaktır . .Be.roğlu J..a- midcki At.ııtürk bUstünU mC'rasim
zası , Karaköy köprüsünün !'"ara -ı le açacak, her kazadf\ taklar yapı
k-öy cihetine tenvfrat sülunhrn ya. Jacak her tııraf ışıklandırı1acak
pacak, köprü iistünü tenvir .ede - tır. ·.rııerasim programı bir iki güne 
cek, ıAlbncı daireden kaymakam- kadar ha:zırlıu:ımı~ olacaktır. 

Belcika Kraiının 
Paıisi Ziyareti 
Bu münasebetle F ramnz gaze

telerinde yapılan neşriyat 

~~,;)",,..-";;~ 

Macar - Cekosfuvak 
görüşmeler! inkıta etti 

k •pu lll a\dılar. undan bJleka 
""Me. \'ar,,ovfi.da .bir&ok bi:.°nc1 -

lik.Jer "C. Jkınc.ilikı er kazandıl:ı.r. 
ltstanbnla ıdbııdükll'ri gl.'ıı kendı • 
aer.iıı: ~rnlercc ık~j .karşıladı. El iı" 
tüncie ts,şır.dıl4lr . .Bütiin gazetP- ler, 
ilehl.erındc:., lıendide.riııi methcdc.n 
ıntın y.ızılar yazdılar. 

Onlur, şüphesiz ki bu fok.d'rl:, 
bu iltifata rn!w·ık idiler. Fak.at, sü
ıvadlerinı:zin l:ıu büyi.ık mU\affa
lk~·,etJ erı bize 6de.tfl ıha~·a~ gibi ge
li_\·or. ::iaııki ~vrupan:ın göbeğiRde. 

dun.;-anm en kıdemli ve yüksek bi
nicıler"ni golgel~ri gibi peşlerinde 
bmıkan bu ramnn adamlar biz -
den, bizim aramızdan de,ğil.. Çilrı 

kli on~urı gorıniyoruz. İki metr-e
~·e ys klasan gl:'t'TJ mamaları blı·er 
kuş hnfifli.•i ve çevikliği ile asan 
bu adam11ı.rnı muvafiakiyetleriııi 

ancak yab:mcı gazetelerde okuy.o
ruz. Resimlerini ırnenk yabancı ,ga
zetelerde gbrüyoruz. 

Kı aca ı, süvarHerimizi kendi 
manej ıı·lerimizde görmiyoruz. Mu 
ı;afia kiyetlerini alkışlıyamıroru z. 
Onları görmek için mutlaka ken • 
dilerini takiben Avrupaya gitmek 
Iazımgeliyor ki, billahi bunun da 
ne dereceve 'k:ıdar imkansız oldu
ğu meydanda .. 

Omimuzdeki pnzar günü yapı
lacak atlı mani - mil:-abakaları \'f'
silesil<' bu arzumuzu tekrar ediyor 
ve sık sık biiyle manialı müsaba
kaların tertip edilmesini jstiyoruz. 
Hatta senede bir iki defa pe'kala 
iRumanya, Bulgaristan, Yunanı _ 
tan ve Yugoslavya gibi kom ula
nmızrn ı::il'\·nrileriııi de da\•et ede
ıbilir, böylelikle beynelmilel mü ·a
bakalar tertip edebiliriz. Hatta 
iBalknn atletizm oyunları gibi pek
nlfi her sene Balkıın atlı miisaba
ka1arı da yapıla b:lir. 

Elhasıl ne ynı)JJı:·sa yapılması, 
iFakn biniciliğe esn!'0 n fıtraten 
çok he"f'e li olan hnl°l\:ımızın arzu;;u 
tntmin el'h1meti, .. iivarilerimizi bol 
seyredebilmemi-zP imkan verece'k 
de\-nmh konkurl1likler yapılmalı
cltr. 

Paris, ıs ( A.A.) - Ca 7.etele
r'in bugt\nkü mUtalAa1uı, bıl"şitca 

dünk'ö l''Tansa B elçi\ca mera imi vo 1 

(Başta.rafı 1 İnci aayfada) 

patlar allt Rus)'m~ının vali rnu"vi- ı· 
nhıin bir 'Cmirnıtmesi Berolıovo 

Sovl,iü , Şüst. Tııcovo ırnhiye1erin J 
de her 11evi sililhların 24 saat zari===--=====:.:========== 

~~~:.teslim edilmesini emretmek- EkaUiyet mektebleri 
MURAD S!:RTOGLU 

bilhas~a kral Leopoldım nutk u 
hakkındadır. 

Senbrfa, Lö J urnalde şöyle ya -
Zl)'OI": 

" B. Hitler , .Alman tnhkimat şe

bekesini P lc; la Şapel mıntakasına 

kadm· uzatm.ağa k~m\I° vermiştir. 

K ral Leopı:ı ld u n ha hasımn abi desi 

~nünde Belçika namına \'ermiş ol
duğu cev~ p. 1986 t eşri niEwveli 

p:o~am1111n alenen ve resmen te- 1 
yıdıdır ... 

Le .Itır - Eko - dö Pdris de Leon 
Belbi ezcümle diyor "ki: 

"Bn o:.ıulhpen'Pl' millete birta
kım avtr \'RZİfe~er tahmil eden bir 
takım tclılikcJi komşuJAr da var
dır. 

Bizden başkala rı jçin bir jhtar 
mahiyetinde olırn &~iane açık !'ÖZ 

lülüğünden dolayı kral Leopoldn 
teşekkür etmek IA.1.nn dır., 

Varı;ovada Bir Hadi~ k ad r Yarşova, 13 (A.A.) - Pat a- Q SU 
jansına göre L\·ovdaki Rum kato
lik rahipler mı>ktebi talebesi tara

fından Polonya - Çekoslovakya ih
tilafı münasebetilP. kabul edilmiş 

olan Polonyıı aleyht:arı hattı hare
ket dolayı~iyle bııgiiu bu müesse
senin önünde i<.aıılı bir arbede vu

lrna gelmi'}tir. Bir ki.,i ölmüş, bir
ç.~k kişi ~·ara!a nmıştır. 

---o,---
Türk Afyonu 

(/;rı~tarafı ı nci suyfcıda) 

kıymeti olau teşebbiıRlerimizi di -
ğer muvn!!ak eserlerimiz mevam
na ilave etmekle bahtiyarız .. Gös-t 
tcrdiklcri yilksek mm·affaJ..iyetlen 
dolayı afyon inhisarını tebrik ede
riz. 

( Batlarafı 1 inci sayfada} 
şat Yuzuncu Senjorjaı Sen beum•11. 
erkek H. esi 1.ürkçe mu.,llimliı'.;o-in~. 

Kabataş lisesinden Bedri Ese\ dll ' . 
ilk kı mındnn Az.ize lt&Iyan !kız 
ortll okuluna, Ga:~i () manp:ı.şıırlJJ.n 
.Adnan Be~ vsan !Ermcı~i lLc.!ine, 
!Bez ı;~~ıı Ermeni liı.e i rurtb'ıg-isi 
o retmenliğiue .eski mu ilimle~ in -
den Hilmi Alrnttn li esinden Zeki 
Cemnl, İtily n lis~ine, Senjorj -
ıdan ;\{ufıt GeLrcınognn Ermeni li
sesine ::>enpıışelden Bedin, ta~r"Fı 
ikız orta~ tt, !=;enbeuu\'a kız o:rtndt\n 
~ev~t> J)..ı.m dö Siy.on mü<lur mua
vinliğine, Be1cıyandan Afifo, E-• 
yan Erıue;ıi okuiunn Kndıkby A P
mayandan Mıınzzez, Ec:e; an li e ;_ 
ne, Ym·ııidmyan li .. es:i y;:ırd!rek -
lörJiıği.ıııe Nuriye. 1tnlnrn kız orta 
olt:tİtund,ln ~ilüfer, Sc;1pH ;eri F:·an 
sız o1rnhrna, 1ngiliz erkek okulun
dan Fehmı Kuyumcu Zogrllfi_;o:1 
Rum hse:.iı.&>, MusP.vi 1i ·e irıdcu R:ı 
!lnm, ~1msm lisesine, A::nc;:ıl::ın kı~ 
kcı1 lejinden Saim, Mu evi lLc.,::-e 
n!ı.lr.I di!miş1etdir. 

Amar~kada infilak 
~· k • (>\':or ., ıs (A.A.) - ).""ı;u 

AmerJk~~ delegasyonu lngiliz 
Sefm.ne muhtıra verdi . 

Jcrs ~tle Vnd('n de itı ,.nı'\'b !~e

!fmiı:g Kompıı::!y:. •. !t v.:- 27.~52000 
litre h ı<:rr f frtiıı.b: i,..<l" l•n iki b_:ı-
2in d"l)Ot'-ıt ln!il!ı. lı ~rn.:. tfr. Ri: !-"'i· 
lome.t--e !.:~.f ~utnmdt:. hir dn"ı·c 
dahıhndf! b1J lun.tın bfıtOn y.,rlul.n 
tı.hliy~ edilme.eh:.- n.er bttrtyet ha
sti olm•tŞtUr. Çunk. \ ne.r::\ .11:1t day~ 
mlmıy" 'ilk dareı·f.-.de ~lo&dutıidL.. 
l traı '°"e ~fn dı el., u-c1 a.'\i ~• ı>•la" 
kurt.Arın.&~• çalışın altt.a.cl.u 

Vaşington, 18 (A.A.) - Yahu ı 

di liderleı,iud.cn miirekkep olan A- ı' ,~·..---.. ~"" 
merikan delegnsyonu, bugün İngi. 
liz sefirin bir muhtıra vererek Fi- l~~'*"""'!IJlı'!ll!tıl~!!l!'ll~~=wıt~~~~:_-':"l!'!! _____ ~~::v~~:.-: 
li tin Suhudi muhncere.tinin devam 1 

<'••·w· · ~a!chindt' bıı.unnıuştur. Yeni tarzda sulh ~ı~ı 



Gürültü ile 
Mücadele 

... 

- - - - - - - - - --- _....:: -- - - - -- - _..=---:...=·-~==---'=- ----~---=-=--:::!"-~. _ __...-.. • - -
- -- - ... - ------- ------- --- - --- - - - - ' 

YENISABAH 14 TEŞRiNiEVVEL 1S3S 

~it'·~ 
" Ereğli Halkevi Sporla 

Ob
1 l çok yakından alakadar 

;;::::::=;..-
Gazetemizin geçen günkü nüs-

1 
==-- · 1 

hasında bir okuyucumuz gürültü, Oh 1 k M h 
ile mücadelenin ge~şediğin?~n, ~o~ ur u ve eş ur 
kak satıcılarının yme eskısı gıbı 

sokaklarda avaz avaz bağırıp ça-
ur ar 

ğırdıklarından bahisle şikayette 

bulunuyordu. 
Ôkuyucumuzun hakkı var. Fil

hakika belediyenin açtığı bu mü
cadele, ilk günlerde az çok tesir
den hali kalmamış, ba.~ımız biraz 
dinçleşmişti. Fak~.t son zamanlar
da o kadar gevşedi ki, bu yolda 
• \-velce alınan kararlar, verilen ta
liınatlaı-, konulan kaideler adeta 
bir varmış bir yokmuş haline gel-1 
di. 1 

Gürültü ile mücadele yalnız 

lafla olmaz; bunun için devamlı 

bir usul koyup ml!ttarit ve munta
zam bir disiplin takip etmek la
zımdır. Geçenlerde elime geçen 
fran'1zca bir Bulgar gazetesi, 
Sofya şehrinde gürültüye mani ol_\ 
mak için hükümctin aldığı tedbir-i 
)eri gösteren aşağıdaki resmi teb
liği neşrediyordu: 

1 - Sinema, tiyatro, kahveha
ne, mağaza, gazino ve diğer umu
mi yerler, kullanacakları oparlör-, 
lerin sesini, sokaktan işitilmiyecek 
şekilde tanzim ve ayar edecekler
dir. 

2 - Lokantalarııı bahçe ve ta
raçalarınc!a ve buna benzer açık 
yerlerde öğle tatili zamanı olan 
12.SO dan 14.30 a kadar çalgı çal
mak memnudur. Bu gibi yerlerde 
ancak çok hafif bir surette ve ci
varc!a i•tirahat edenleri rahatsız 

etmiyecek tarzda çalgı çalınabilir. 
12.30 dan 14.30 a kadar ve 22 den 1 

sonra evlerde şarkı söylemek, ta-ı 
raça ve balkonlarda veya kapıları 
''e pencereleri açarak radyo çal - İ 
nıak yasaktır. Gece saat 22 den · 
soma. ş~hrin •okak ve meydanla- \ 
rıncla ~arkı söylemek, çalgı çal -1 
mak. haibrmak. yüksek sesle ko- j 
nu<mak cezayı müstelzimdir. 

!) - Traınva)'~ vatmanlarının 

gece saat 22 den 'onra ve sabah 
sııat 7 den evvel çan çalmaları ya
"aktır. Şoförlr.rin de bu müddetler 
dahilinde korna çalmaları, otomo
billerini güriiltü ile kaldırmaları 1 

ve yolc!a gaz patlatmaları memnu-
1 dur. Motosildet kullananlar da bu 

emre ria.vete mecburdurlar. ı' 
4 -- Bütün ima!athanelerin, 

öj(le tatili zamanı olan 12.30 dan 
14.30 a kadar ve sabahleyin saat 
7 den en• 1, gece saat 22 den son
ra istiı-ahute mani olacak şekilde 
~ürültü ile çalışmaları yasaktır. 

Bina in~aatında da bu emre riayet 
edilecektir. 1 

5 - İçki satılan yerlerde 12.30 
dan 14.30 a kadar ve gece 22 den 
sonra şarkı söylemek ve bağırmak 
yasaktır. ı 

Otomobillerin gaz patlatmasrn
dan sarho~larııı şarkısıııa kadar 
bütün gürültü amillerini ortadan 
kaldıracak müeyyideleri ihtiva e
den yukarıki maddeler. gürültü i
le - tam ve kamil bir şekilrie - na
'11 mücadele edileceğine dair bi
ze bir fikir verebilir. 

TiLKi 

Toplantı 
'·'· 

Bartın gecesi 
Şehremini Halkevinden: 

leket geceleri 
15 - 10 - 938 cumartesi gecesi 

Mat 20 de evimiz salonunda Bar -
tın gecesi yapılacaktır. Gelmek is
tiy~nlerin kalabalığa mani olmak 
için davetiyelerini şimdiden ev sek 
reterliğinden aldırmaları. 1 

1 - Barlının coğrafi vaziyeti,! 
2 - Baı·tınlıların adet ve ürf

leri, 
:ı --Bartın havaları ve müzik, 

,4 - Projeksiyonla Bartına ait 
muhtelif re"imlerin gö•terilmesi. 

Der<lere bF~~- uor 
Şi,Ii Halkevinden: 
Evimiz halk der.;aneleri ve 

kurslar ~ube:;ine ka.nt başlamıştır. 
hteklilerin 15 birinciteşrine kadar 
üç tane vesika fotoğrafı ve hüvi -
yet cüzdanlarile heraber her gün 
~aat 17 den 20 ye kadar müracaat
letl 

ABDÜLHAMiDIN ISTIBDADI ÇENELERi KAPAT
MIŞTJ. BU YÜZDEN HERKES KUVVETi BoGA

ZINA VERMiŞTi 
Emeklı telgrafçılardan bay Re- •••••••••••••• 

caı.vı Kumkapı Nişancasındaki 

evinde ziyaret ettik. Günlerden Yazan : 
pazar. Bay Recai köşe minderinde 

çubuğunu yakmış sabah keyfini M ı'that Sertogv lu 
tamamlıyordu. Bizi büyük bir ne-~----~~ 
zaket ve sempati ile karşıladı. -

- Kusura bakmayın, ne de ol- - Sayenizde neler hazmetmi-
sa bekar evi.. Şöyle buyurun diye yoruz efendim .. 
ayn ayrı yer gösterdikten sonra Tabii peşinden efendi kahkaha-
konuşmağa başladık. yı koparır.. Fakat bize gülm~~ 

Ziyaret sebebımizi anlayınca yok. Ölsek gülemezsin. Kendını 
sevimli yüzü ince bir gülüşle ay- tutacaksın. 
dınlandı: Derken ortaya pilav gelir. Ama 

- Eski ziyafetler ve eski obur- ne pilav .. Tasavvur ediniz: Bir 
lar öyle mi bayım?. Şimdi hepsi kat pilav ve bir kat beyin, bir kat 
birer birer yürüdü gitti. Ne yiyici- pilav bir kat hindi derisi, bir kat 
!er vardı ve ne yemekler yenirdi. pilav bir kat kemiksiz bıldırcın, 
Düşününüz, istipdatın kara ve bi rkat pilav ilah .. Tabağı ve ka
korkunç günleri. Kimse nefes ala- pağı da sarma börekten. Abdi~in 
mıyor, Eğ-lence, toplanb, sohbet ferli istabadan rengi sararır, dız
hepsi yasak. Bendeniz kemençe leri titremeğe başlardı. 
çalarım. Şu gcirdıli'.;ünüz evi o za- - E Abdi.. İşte hakikaten len-
manlar '1rf mahzeni var diye al- gerlerile ırineye çekebilirsin. 
mıştım. Bazan üç beş arkadaş top- - Aman efendimiz, kerem bu-
lanır, mahzene girer, yine de dı- yurun !.. 
şarıdan duyulacal< diye ödümüz - Haydi canım nazlanma .. He-
koparak birkaç parça bir şey ça- le bir lokma al. 
Jar, ttiriye titriye çıkardık. Şim- - Emredersiniz .. 
diki nesil bir yeyip bin şükür etsin Bir lokma bir lokma daha der-
ki 0 feci !tÜnleri görmedi. ken .. İş oluruna varırdı. 

Tabii o karanlık günlerde bir - Ne oldu Abdi, hani pilav do-
meşgale lazım. Halk alabildiğine 
işi oburluğa dökmüştü. 

Mesela sabahleyin Babıalide iki 
memur karşılaşır: 

- Va~· efendim vay!. Sabah 
şerifleriniz hayrolsun. Afiyettesi
niz inşallah .. 

- Allah efendimizin ömrünü 
muzdat buyursun efendim. Zatı-

aliniz? 
- Çok şükür elhamdüllah. 
- Aman beyefendi sormayınız. 

Dün bir yassı kadayifi yedim, 
haza cennet taamı! Bildiğimiz 

yassı kadaifin şu kenarları ma
ka"la kesilecek. Yirmi dört saat 
çalkanmış yumurtada dinlendik
ten sonra sert ateşte Halep yaği
Je kızartılıp koyuca şerbette in
bisata terkedilece k efendim sor-
mayın, hani ağıza alındı mı şöyle 
bir göz süzmesile belum, meri der
ken kendiliğinden mideyi boylayı
veriyor. Bendeniz taamı yeni et
miştim de ancak bir yarım tepsi 
kadar göçürebildim. 

kunurdu. 
- O kayıt piyasa pilavları için. 

Yoksa efendimizin pilav şerifleri 
bize dokunsun? .. Ne haddimize .. 
Ne haddimize .. 

Bay Recaiye sordum: 
- O devrin meşhur oburlan 

iki üç kişinin yemeğini birden yer
lermiş öyle mi? 

Ağızlığma taktığı sigaradan 
derin derin birkaç nefes aldıktan 
sonra zarif bir gülüşle: 

- Canım, dedi. O kadarıııı bi
iznillah biz de yerdik.. Meşhur 
obur deyince hele beş altıyı geç 
bakalım .. 

Birkaç saniye düşündükten son-
ra: 

- O devrin meşhur oburların
dan bir doktor Feyzi 4hmet bey 
vardı. Değme yeyicileri cebinden 
çıkarır bir zattı. Ben de az çok 
boğazıma düşkündüm. Bir gün 
beni efendiye şikayet etmiş: 

- Efendim, demiş sizin sofra
nızdan kalkar kalkmaz Muhtar 
paşanın sofrasına oturuyor. Ora
dan kalktı mı soluğu Cemil pa~a 
da alıyor Orada da ne bulursa 

göçürüyor. 
Efendi beni çağırıp sordu. Tabii 

inkar edemedik. 

- Aman efendim, ya ben bir 
uskumru dolmasına rastladım, en
fe'ü nüfesadan.. Kemiği kılçığı 

alınmış zannedeclersin kuzu eti. 
İftarda himmeti beraber olsun ho
ca efendideydik. Bendeniz kırk 
beşincide aman diledim. - Pekala, dedi. Senin maaşın 

E•asen işe güce aldıran yok.. ne kadar . 

Bütün bunlara rağmen o devir
de kimse kimseye ziyafet veremez 
di. Bir araya toplanılır, fesat işler 
konuşulurdu. Şuncasile yasak edil 
mişti. En basit insanı haklaı·dan 

mahrum zavallı ahali ise kendi 
pişirİI" kendi yerdi. Yalnız Rama
zanlarda bazı vükela konakların
da, ezcümle şeyhislam konağında 
iftarlar verilirdi. O devrin en meş 
hur aşçıları Bolulu Zene oğlu İb
rahim ağa idi ile Bolulu Karanfil 
ağalardı. 

Meşhur oburlardan biri de ko
nağımız müdavimlerinden Hünkar 
imamı deli Hüsamdı. Bu zatın ga
rip bir macerası vardır. Abdülaziz 
Yenibahçeden geçerken bunun se
sini duyup beğenmiş. İrade etmiş 
alıp saraya getirmişler. Abdülaziz 
huzurda Vedduhayı okumasını is
temiş hazret de okumuş. Sesi fev
kalade güzel olduğu ıçın öbür 
imamlar kıskanmışlar. Bir daha 
huzura çıkacağı zaman: 

- Hünkar irade buyurdu. Ge
çen sefer pek beğenmiş, yine ved
duhayı oku. demişler. O da oku
muş. Bir üç beş bu hal böyle de
vam edince Abdülaziz fena halde 
kızmış. 

- Yahu, bu herif vedduhadan 
başka bir şey bilmez mi 7 diye ba
ğırıııca: 

- Bilmez efendimiz. demişler .. 
Esasen hafız değildir. Yalnız bir 
az sesi var .. 

Tabit Hüsam ertesi gün saray
dan yürütülmüş. Sonra kendisine 
yapılan oyunu anlamış ama .. Ki
me dert anlatırsııı .. 

O zamandanberi feleğe kahre
dip bi~ kenara çekilmiş vermiş 

kendini yemeğe, vermiş kendini 
yemeğe .. Bir obur idi ki mi;;li az 
bulunur. Dilini uzattığı zaman 
omuzuna değerdi. Bir batman ~a
rığına, bir arşın sakalına rağmen 
zamparalıktan değeri kalmazdı. 

hani.. Bir gün mübarek tokmaklı 
dede türbesinin yanından geçer -
ken nişancı taburundan belde ya
tagan bir neferin bir kadını tür
beye sokmağa çalıştığını görür: 

- Bre herif, ne yapıyorsun? 
Bu zat tekin değildir. Çarpılır

sııı ! filli diye herifi savup kadını 
kendisi sokar. Tam çıkacakları 
zaman bir de bakarlar ki herif 
yatagan elde kapının karşı tara
fında bekliyor. Ne yapsınlar. De-
li Hiisam dilini omuzuna kadar 
sarkıtır. Viicudunu çarpırtır. Ko
lunu, bacağını bilker. Kadın da 
onu mümkün mertebe taklit eder, 
öylece türbeden çıkarlar. 

Bu yemek !afi ile ikindi olur. Ezan - Beş yüz kuı·uş efendim. 
-Allah ekber- dedi mi, dairede - Be herif beş yüz kuruş 

Ben bizzat k~ndi•inden dinle
o miştim: 

cinler top oynar. Değil mümeyyizi halde na'11 yetiyor sana?· 
katibi; en basit bir odacıyı bile - Sormayın efendim. Eve uğ
koı. dun•a bul. Beri tarafta masa- radım mı kayın peder kulunuz 
\arın üzerinde enak dağlar gibi kıhtugalii gelmiş gibi korkuyor. 

yığıla dursun. 
Ben o '1rada vukeliidan bir za

tın konağında bulunuyordum. Za
ten pis boğazlığa oradan alıştık. 

Tiyatrocu merhum Abdürrezzak 
senede bir kere Ramazanın on be-
şinden sonra bir salı günü -Ba ira
dei senniye- iftara gelirdi. Cüm
lenin mallımu nekre bir zat. Efen
di ile görüsiirler. 

- Na<ıJ,;ın bakalım Abdi? 
- Allah faziletlü efendimize 

ömürler versin. Boğaz zorile meş
gulüm. 

- Ya, ben de duydum. Doktor
lar pilil\•a müsaade etmiyorlarmış 
öyle mi? 

- Ah efendimiz sormayıııız !. 
Lenger lenger pilıi l'ları gördükçe 
dağı derun oluyorum. Sabrediyor 
ediyorum. Ama, bir gün dayana
mayıp Jengerlerile birlikte sineye 

lengerleri nasıl haz-

Arkamdan "bir haftalık nevaleyi 
bir günde oilip süpürdü,, diye dö-
vünür dururmuş. 

- Pekfllı1 öğle yemeği yedin 
mi? 

- Sayenizde az evvel efendim. 
- Ne yedin say bakalım? 
- Evvela şöyle iştaha açar diye 

bir iki kayık tabağı çorba. Sonra 
yoğurllu,undan, şişinden, tandırlı-

81ndan üç dört gebabcık. Efendi
mizin ağzına layık bir patlıcan 
dolma"' yapmı~Jar. On beşincide 
•oluğu aldım. Ya o bamya, nohut, 
o parça etli 1"panak?. derken 
efendimiz i~ pilava dayandı. Zer
de ile onu da göçürüp mahallPbi
den evvel baklavaya giriştik. Ma
hallebiden sonra aşçı başı kulu
nuz pek sevdiği bildiğimi için el
masiyeden evvel ayırdığı sarı bur
mayı getirdi. Elmasiyeden sonra .. 

Derken efendiyi hafakanlar ba
sar: 

--Sus .. Sus .. Allah müstahakı
'1.ı versin. diye barbar bağırırdı. 

- Herif bizi görünce: "Vay sa
çından, •akalından utanmaz ke

rata!.. Karıyı elimden ah"'ın ha!. 
Ama işte sen de böyle cezanı bu
lursun diye bir kaçış kaçtı ki sur-j 
ma !.. Tabii biz de ayni surette fa
kat aksi istikamette tabanları yağ
Jadık !.. 

M ithat SERTOCLU 

iKTJ.SAT _ fŞL~Ri 

Kuruycmiş ihracatı 
Son hafta zarfında kilosu 15 

kuruşla 16' kuruş arasında 335 
ton kabuklu ceviz, 71.25 kuruşla 
74.5 'kuruş arasında 108600 kilo 
tombul iç fındık satısı olmustur. 
991 kilo iç ceviz, 16000 kilo iç.fın
dık, 1400 kilo da kabuklu fındık 
htanbııl ithal edilmiştir. 

Yine son hafta içinde, şehrimiz 
den, 5040 kilo Nevyorka, 10400 
kilo Sidııeye. 5040 kilo Viyanaya, 
1040 kilo Berııta iç fındık, 19750 
kilo Almanyaya kabuklu fındık ih
raç edilmiştir. 

İstanbulda 40 ton iç, 50 ton ka 
buklu fındık stoku kalmıştır. 

Ereğli Halkevi fudbol takımı 

Evvelki günkü sayımızda Ereğ
li halkevi spor kolunun bu seneki 
faaliyetlerinden bahsetmiştik. 

Ereğli halkavi spor kolu bu sene 
spor kollarına yeni yeni şubeler i
lave edecektir. Bu meyanda halk
evi önümüzdeki mevsim de atle -
tizm, güreş ve boks sporlarını ihya 
edecektir. Bundan başka spor ko

lu başkanı bay Celal, haftanın mu 
ayyen günlerinde spora ait konfe
ransler vermekte~ir. Bununla be
raber 26 birinciteşrinde Ereğli 

Halkevi spor kolu bir spor bay • 
ramı tertip etmektedir. Zongul • 

dak, Akçekocalı, Devrek ve İstan
buldan davet edilecek takımlar 

yapılacak olan kupa maçlarına iş
tirak edeceklerdir. Ayrıca bundan 
başka memleketin en tamnmış gü
reşçileri de bayrama iştirak ede -
ceklerdir. 

Fatih - Şişli Halkevleri 
karşıla şıyor 

Fatih halkevi ile Şişli halkevi 
voleybol takımları yarııı saat 16.30 

da Şişli hnlkevi spor sahasrnda kar 

şıla~acaklardır. Şimdiye kadar hal
kevleri arasında yapılamıyan spor 
temaslarının bu iki kıymetli halk-

icra edilmesi evi tarafıııdan 

memleket sporu 
zançtır. 

namına bir ka -

F. T. C. geliyor 

Şehrimize gelip üç maç yapa

cağını yazdığımız l\Iacar şampiyo
nu Frenç Varoşun şehrimize gel -
mesi kati surette takarrür etmiştir. 

Macarlar bu ayın 24 üncü per -
şembe günü şehrimize gelerek yir 
ıni sekizinde ilk maçlarını yapacak 
lardır . Macal"lar burdaki maçlar-

dan sonra Ankaraya giderek orda· 
da bir maç yapacaklardır. 

Uruguvay yine sahnede 
1924, 1928, ve 930 da yapıla!\ 

dünya futbol müsabakalarına iş -
tirak ederek bütün dünya futbol 
takımlarını büyük bir farkla mağ
liip eden Uraguvay milli takımı 
1940 da Finlandiyada yapılacak 

olan olimpiyadlara yüzde yüz 
amatör futbolcularla iştirak etme
ğe karar vermiş ve takımını şimdi
den hazırlamağa başlamıştır. 

Sekiz senedenberi futbol müsa
bakalarından çekilmiş olan eski 
dünya futbol şampiyonu olan U -
raguvay takımınııı 1940 da yapa
cağı müsabakalar şimdiden merak 
la beklenmektedir. 

A tletizm monitörlüğü münhal 

İstanbul atletizm monitörü Na-
ili ]\foran tayin edildiği Beyoğlu 

Halkevi spor kolu başkanlığındaki 
vazifesine başlamıştır. Kendisin -
den inhilal eden İstanbul atletizm 
monitörlüğüne kimin tayin 
ceği belli değildir. 

Frıı.nsada atlet izm 

edile 

Geçen hafta Pariste Jantıuen 
stadında yapılan Fransa atletizm 
şampiyonasında 3000 metre koşu
da yeni bir rekor yapılmıştır. 

lier sene yapılan bu müsaba -
kalar, bu •ene büyük bir alaka ile 
takip edilmiştir. Bilhassa 3000 met 
re koşuda yeni bir rekor yapılma
sı son zamanlarda Fransa atletizm 

mahafilinde sevinçle karşılanmış -
tır. Yeni yetişen atletlerden Roşat 
300 metrelik koşuda yaptığı rekor 
8, 28, 6 - 10 dur. Eski rekoru iki 
saniye farkla kırmıştır. 

Beylerbeyi Dikiş 
Bu s e neki 

Yurdunun 
Mezunları 

Beylerbeyi Dikiş Yurdunun 
bu seneki mezuniyet imtihan -
Jarı Üsküdar Sanat Enstitü -
sünde yapılmıştır. imtihanlara 1 

beş talebe girmiş beşi de muvaf
fak olmuştur. İsimleri şunlanlır: 
Bedia Bekir, Viktorya Bali. Zeh
ra İhsan, Servet Halil. Giiö''I ~lus
tafadır. 

Dün Beylerbeyi dikiş yurdun· 
dan mezun olanlara diplomaları 

ve rilirken diğer senelerde mezun 
olar.Jar da hazır bulunmuşlar, dip
lomaların tevziinden sonra sami· 
mi bir hava içinde çay içilmi~tir 

Yeni te<lrisata altı ay sonra ba~Ja 
ırneaktır. 



,, 14 rE.ŞRIJICIEVVEC ıtm YllNl!ABAH "Sayfaı 1 

Eski Zırhhlar Gençleşiyor 
İtalyan Bahriyesinin İki Gemisi Tanınmayacak bir 

Sekilde Yenileştirildi. Sür'atleri Arttırıldı. Ağır 
Toplarının Çapları Büyütüldü 

(:ezare Zırhlfsının eski hali 

Rtiytik devlet donanmaları bir ••••••••••••••• 
taraftnn yeni vahidi harplerle tak- Yazan: 

A. C. Saracoğlu 
viye edilirken bir taraftan da eski 
gemilerin yenil~ştirilmesi suretile 

tekaiit yaşına gelmiş vahidi harp
lel'den de i tifnde ediyorlar. llmmm••••••••••I 

Harp gcmilcıinin de tıpkı insan
lar gibi bir hizmet yaşı cılıhığuna 

göre hizmet yaşını yaşnmıı:., niza
mi miidcletini doltlmmu_,; gemiler 

eskiden çiidiğr. çıkarılır, denizci 
tabirilc fesholunurdu. 

Cihan harbinden sonra bilhac;sa 
bliytik hattı hnrp zırhlılan inşası 

pek büyük masraflara ihtiyaç hi!l
c;ettirdiğinrlen bazı devletler elle

rinde bulunan bü) iik harp gemile
rini, ufak tefek ısliihat ve tndili'it 
yııpmak suretile kullanmal<ta de

vam ettiler. Zaten ortı.da silahsız
lanmaya doğru umumi bir tema-

yül de vardı. Dört seneden fazla 
süren çetin bir harbin milletlerin 

biitçclerinde açtığı biiyiik yaralar, 
herke i hatta bahriye nezaretıeri

ni bile biiyük masraflı yeni inşaat 
programları çizmekten alıko~·muş

tu. 
Ancak bu yenilemeler ve tadil-

oldular. Bunları yepyeni birer va
hidi harp haline getirdiler. 

(1911) yılındıı. lnşa edilmiş olan 
bu iki e~ dridnot (22000) tonilato 
maimahrN~indc ve saatte (22) mil 
sürati seyre mali1f' idiler. Behe

ri (13) tane (46) Çapında (30,5)' 
santimetrelik top taşıyordu. Bu 

topların ( 5) ta nesi biri üçerli di· 
ğeri ikiz iki tarete yerleştirilmiş 

bir halde, başa yine ( 5) tanesi 

ayni şek!lde kıça tabiye edilmişti. 

Geri kalan ilç top bir tek tarete 

yerleştirilmiş bir halde, iki baca 

ara~ında, geminin vasatına tabiye 

olunmuştu. Zırhlılarda bu (13) 

biiyük çaplı toptan başka (15) 

santimetrelik (16) tane mutavas
sıt top, (7,6) santimetrelik (19) 
küçük top vardı. 

Bu gemilerin ebadına gelince: 

Uzunlukları (176) metre, genişlik 

ler geminin başlıca evsafını ve ha- r-
· rici manzarasını değiştirmez, e~as 

Rüratine ilişmez, ana bataryaları-
1ıa dokunmazdı. 

Birkaç top değiştirmek, kazan
ları yenilemek, makineleri tesviye 

etmek, birkaç zırh le\•hayı kalın

laştırmak gibi teknik tadillere in
hisar ederdi. 

:.\lcsolfı Türk bahriyesi, elindeki 
en kıymetli yahidi harp olan "Ya

vuz,. hattı harp kruvazörünü ye
ııilc~tircli. Liıkin uzaktan bakılın

ca bugiiııkli Yavuzla 1913 yılında,, 
i 

Balkan harbi sıralarında suları-r 

mızn ılk defa olmak üzere gelmiş .._...., 
olaıı Goben arasında büyük bir [ 
fark gijremczsiniz. 

(1 O) santimetrelik top yerleştiril

miş ve beher gemiye yine tayyare

lere karşı kullanılmak üzere (20) 
şer tane ağır makineli tüfek ko
nulmuştur. 

Gemilerde eekiden hav.acılığa 

ait hiçbir tertibat mevcut değil

ken bugün her gemide ikişer tane 

tayyare mıncınığı ile dörder tane 
deniz tayyaresi vardır. 

surat mesele-sine gelince eaki 
gemilerin azami süratlerl Hatte 
(22) mil iken bu sür.at yenil~tir

meden sonra (27) mile çıkarılmış

tır. Ayni zamanda tekneler onar 
metre uzatılmış ve kazanlar, ma

kineler tamamile yenileştirilmiştir. 

Evvelce bu iki dridnot kömürle 

teshin edilirken şimdi münahsıran 

mazotla ısınan kazanlarla techiz 1 
edilmişlerdir. 

Görülüyor ki yeni "Çezare,, ve 

~i her bakımdan yepyeni vahidi 

harpler haline ge imiş eı:;ki şekille

rile hiçbir alakaları kalmamıştır. 

"Çezarc,, }erin yenileştirilmele

rinden sonra İtalyan bahriyesi 
(1913) yılında inşa edilmiş iki e\I 

hattı harp zırhlısı olan "Andrea 

Dorya,, ve "DuiJyo,, dridnotlarım 

da yenileştirmek için havuza çek
miştir. 

Alman Başvekili Her Hitler, 
İtalyayı son ziyaretinde İtalyan 

donanmasının manevralarını ve 

geçit resmini yenileştirilmiş olan 

bu "Çezare,, zırhlısından seyir ve 
takip etmişti. 

Bu suretle yepyeni bir hale gel

miş olan ( 4) zırhlıya yeni yapıl

makta olan (85000) tonluk "Vit

torio,, ve "Littorio,, zırhlıJ.arı da 

ilAve edilecek olursa (1940) yılın

da İtalyan donanmasının yepyeni 

Halbuki son seneler zarfında 

bazı bıı hriyeler ellerindeki ni11be

len ec;ki gemileri o kadar e aslı 
surPıte y€'nileştiıınişler, onları 
yMiden inşa edercesine o derece 

Cezare Zirhlısı yenileştirildikten sonra 

t.ıtlıll<•re uğratmışlardır ki bunla
rııı e~ki şekillerile hiçbir :-ıJakası 
knlnıanıış, büsbütün baı::ka \'e yep 
) eni tekneler haline gelmişlerdir. 

E:ıki bıiyıik zırhlıları yepyeni 
bir hnle getirmr.ğe mu\•affnk olan 
iki ba hriy,, "ardır: 1 ngiliz ve İtal
yan ba'hriye!eri. lngili~der harpten 

e\'YP; ;n a C'ltil.-J<'ri Kliin Elizabet 
11mıfı K"nı"J-eri bugun tıınınma~ a
l' tık kxr!m· t:. 'l ;ı ve tecdit Ptmi !er
dir. 

İtalyankıı :ı ;c"l"ıu e bııpik genıi
lt>ri ycnill'ş::h·;nc hu.:.u~uııtla lngi
lizlcr<> hile t.ış çıkaı-<lıl:ır. Zira fn
g·iJiz zll"hlıları yenileşerek tanın

mayarak l>ir hale geldilf'r ama di
zayin siirıttleri ve ana bataryala
rı değişmedi. Halbuki ftalyanlar 
yenileı,c.irdikleri ".Tulio Çezare,, 
ve "Ka\'Ur,, ismindeki iki eş gemi
lerinde h .. rn gemilerin süratini 
hem de ı bataryalarda topların 
kalib · rltırmaya Jnuvaffak 

leri (28) metre idi ve (8,50) met
re u çekiyorlardı. 

(6) tane hattı harp zırhlısı olacak 
tır. 

Eski ''Çezare,. \'e "Kavur,, ye- ========================= 
ı:ıile\tirilmek üzere havuza alı;m> 
üzeri erinde üç ene· kadar çaıışıl
dıktan sonra havuzdan lıiishiıtıin 
değişmis bir halde çıktılar. F'i:va

ki .renı "Çezare,, ile esiııııı ,·eni!e=. 

tikten sonra (13) tane. ( 3 u.~) . :rn~ 
timetre lik top yerine (:>OJ ç•ıpın
dn (lO) taııe (32) santimelrelık 
topla tcslih edilmiş oldukıarı go

rüldü. Bu ağır toplardan ( :;) ta

ne i alttaki ti<;c>1·1i,, iistlcki ii.-iz top 

taı:;ıyan iki tarete yerle-:tirilmi" 

bir halde geminin başına •. ( :1) ta~ 
nesi de yine ayni ~ekilde kıça tabi

ye edilmişlerdir. Gı'nıilcr<lerı (15) 

santimetrelik toplar çıkarılmı:;;, 

onların yerine (50) çapında bir 
düzine (12) santimetrelik top ko-

nulmu~tur. Ayni zamanda (7,6) 

antimetrelik toplar yerine de tay

rare dafii aııi seri ate~li (8) tane 

Cemil Bilsel 
Üniversite rektörü bugün 
gazetecilere açılış ziyafeti 

verecek 
Üniversite rektörü Cemil Bil

:-el Aııkaradan İstanbula dönmü-;;

tür. Rektör Ankarada, İstanbul iı

nivers itesinin yeni sene hazırlık . 

tarı etrafında ve talebe vaziyetle

ri hakkında alflkadnrlara izahat 

vermiş ve icap eden direktifleri al
mıştır. 

Üniversil<'nin yeni ders yılına 

bn~lamak ıizcre bulunması müna-

11ebetilc rektör Cemil Bilse! bugün 

gazetecilere bir çay verecektir .. 
Evvela iinh-er11itenin fakiilte en-.. 

' 1 

titii. ha4ahanc, laboratuvar ve:'a- 1 
ir kısımları gezilecek, müteakiben 
yemek ycırn,.ektir. 

insan Hayatının Metelik 
Etmediği Bir Memleket 

Meksikalılar bir ellerile rey puslalarını verirlerken, 
, öbür ellerile de silah kullanırlarmış 

,iHTİLAL ÇIKARMA REKORU 

Bu ıillhlı adamlar ne muharebeye, nede ava gıdiyorJar. 
Sadece rey vereceklerdir. 

Meksikanıı: merkezi ida; e:-i ve sikoda adam öldürmek bir tabiat 
hemen tanrının günü kanlı bir va- me;;elesi ve bu zavallılar sırf öldtit 
kaya sahne olan "Meksıko,, şeh- mek keyfi için, laf olsun diye ofr
rinde bulunmuş olan bir Fran!!IZ birlerini öldürüyorlar. 
gazetecisi "laf olsun diye birbiri- Sonra da insanı ispirtodan ziya
ni boğazlayan,, bu ateşin kanlı de sarhoş eden :Meksikamn şu ha
kavmin basit bir intıhap işindeki vası yok mu, işte o havada bu atc
kanlı mücadelelerini şöyle ta~vir 51in kanlı, şedit, ihtiraslı in. anlar 
ediyor: üzerinde müthiş bir tesir yapyor. 

- Tak!.. Ben Meksikoda aylarca kaldım 
Uzakta bir silah sesi gtimlüyor ve bu diyarda birbirine tatlı bir 

ve Meksikonun kuru hava::ıını yır- bakışla bakan iki kişiye rastlama 
tarak akisler uyandırıyor. 1.,in ş~ dım. Denilebilir ki aşk bile, bu çöl 
kaya gelir tarafı yok, çünkü attı- evlatlarının meçhulü. Kızıl tierıii 
ğı kurşunun nereye gittiğini bilen yerlilerle beyaz derili ırkın birle' 
ve yüz adım mesafeden yumurta- mesinden ha 11 olan Meksikalı ya

yı vuran silahşorların memleketin ratılış itibarile ifrata meyyaldir. 
deyiz. Bu diyarda herkes silah Mek~ika seciye b:ıkımından mük
kullanır, hem de adam akıllı silah rim, cömerttir. Menfaat pesinde 
kullanır. koşmaz. Lakin o diyarda bir kadı-

"Meksiko,, şehrinin merkezi mn tek başına taksiye binmesi, 
bomboş, dükkanlar kapalı. Bari.ar bir yolcunun bavulunu bir yel'e 
da kapalı, eğlence yerleri de ka· bırakması caiz değildir. Geceleri 
pah. Zengin Amerikalı seyyahla- otel kapıcıları otellerin hem kanı
rm inmiş oldukları büyük otellerin larını kilitliyorlar, hem de kendi
önünde polis müfrezeleri nöbet leri kapının iç tarafında, kana
beklJyorlar. Polislerin yanında dm dibinde yatıyorlar. Hula8a te
sırtı.arını duvara dayamış duran zatiar memleketi. 

ıiviller de var. Bunlar o kadar te- * 
llfaız görünüyorlar ki ben adeta Meksikalıya: "Sen katoliksin !,, 
korkumdan utanıyorum. Lakin bir demişler. O da kiliseler yapmaya 
denbire yeni bir: başlamı~. O kadar ki l\Ieksikaya 

- Tak!.. sesini mütekaip sivil- kuş bakışı baksanız bu memleke

ti bir altın yaldızlı kubbeler şehri 
sanır~ımz. Can ve gönülden kato

likliği benimseyen Meksikalının 

re~mi, edebiyatı, musikisi, sanatı, 

şarkı~ı. dansları da hep katoliklik 
ten ilham almış. 

Sonra bir gün yeni bir şey daha 
öğrenmişler: Politika ve Mek~ika· 
lı nasıl katolik olduysa yine o 
hırsla, o inanı~la bu sefer de po-

mi mutlak olan iki şey vardır 

Katoliklik ve ihtirnl. 

* Mekeikonun sokak isimleri hep 
tarihtir: 20 ikincitcşrin sokağı, 2 
şubat sokuğı, 10 bidncikanun cad 
desi, 26 birinciteşrin bulvarı ilah .. 
Ve bu tarihlerin hepsi de büyük 
bir ihtilAlin vuku bulduğu gündür. 
Hatta mektepler bile biiyük ihti
lilcilerin, en ziyade kan dökmüş, 
asilerin isimlerini taşırlar. 

Gazeteler hemen her gün ~öyle 
havadisler verirler: "Zimotlan da 
40 haydut dağdan inerek bir kö
yü basmışlar ve köydeki hayvanla
n sürüp götürürlerken köy halkı
nın hepsini öldürmeyi de ihmal 
etmemişlerdir,, "Kolimada çiftçi
ler dün sabah tarhı.larında ölil ola
rak bulunmuşlardır. Ru kahbece 
cinayetin sebebi meçhuldür.,, 
"Şalko mıntakasında bir haydut 
çetesi tarlalar.a hücum ederek 
ekinleri yakmışlar, çift hayvanla
rını boğazlamışlardır. Halk deh-
9.et içinde o havaliden kaçışmak
tadır.,. 

İşte bunlara mümasil havadis
ler gl\zctc sütunlarında uznyıp gi
diyor. Ta~ıdığım bir milnevvere: 

- Bu cinayetlere sebep ne? 
diye soı·dum. Arazi halk arac;ın. 
da taksim oluıımus; ht!rkesin ftrtuc 
toprağı var. Sonra devlet bankası 
fakir çiftçiye yanhm ediyor. 

- Hayır, dedi, arazi halka bir 
sene için veriliyor. Bugiin hi<ı: esi
ne münbit bir parça düşen çift~i er 
tesi sene his esine çorak bir pllrça 
düı:miyeceğinden emin değildir. 

Sonra da köylü elde ettiği mah~u
liin kendisine değil, ödünç pa!"a 
aldığı bankaya ait olacağını zan
nediyor. 

Öyle zannediyorum ki Mek!'li
kah için ihtilAI yemek içmek gibi 
bir ihtiyaçtır.. Hatiı :Meksik~h 

dindarlar bile "kiliseler her zaman 
açılmıyor!,, diyP. ihtilaller çıkarı
yorlar. Siyasi ihtilale adi çapul
culuğun biribiriyle o kadar uyuş
tuğu memleket le gene Meksika
dır. 

İşte ben sililh seslerinden ür
küp taksiye atlıyarak otelime dön
dükten sonra o günkü cinayetlerin 
sebebini öğrendim; meğer;.e bele
diye sene seçimi başlamışmış!... 

Ve bu satırları yazdığım sıra

da gene peneeremin altınrla silllh
lar glimlüyor, polis düdükleri ha
vayı titretiyor. Biraz ~onr11. öirreni
yoruz ki ihtilal yapan fırka se
çimde kazanmış. Hapi ... hanP!er 
lebalep dolu imi~ ve hüviyeti meç
hul ölülerin götürOlUp biriktiril-
diklcri morg bina ı da tıklım tık -
hm dolmuş. 

lerden birisi yüzü koyun yere dev
riliveriyor. Şimdi artık kurşunlar, 
vızır, vızır işliyorlar ve ben de fa. 
hanları kaldırmış alabildiğime 

koşarak kaçıyorum. Biraz ötede 
de bir küme in:~an, yerde ı:;erili ya
tan pek iyi farkedemediğim bir 
şeye tekme ile, yumrukla sopa ile 
vurup duruyorlar. Biraz daha 
ötede sessiz ve tehditkı1r duran bir 
insan küme.'line rastlıyorum. Ara
larında birisi var ki başını elleri
nin arasına almış ve parmakları
nın arasından muttasıl kan sızı -
yor. 

litikacı olmuş. "l\feksikanın Atil- Ann~ Manaon 

Sokak çocukları,, iirkmüş may
munlar gibi birer köşeye bucağa 
sığınmaya çnhalıyorlar. Sokaklar
da tek seyyar s:.ı.tıcıya rastlamak 

miimkün değil. Halbuki diinranın 
en çok seyy:-ır sntıcısı olan :;-ehir 

l\fok ikodur. Demek oluyor ki va
ziyet vahim çiinkü vaziyet vahim 
olmasaydı seyyar satıcılar böyle 
:-ırra kadem basmış olmazlardı. 

İki ki::ıi omuzlarından ve dizle
riııclen tutarak bir yaralıyı g(itü
rüyorlar. Yaralının e mer bacak
ları lime lime pantalonnndan dı-;a
rıya çıkrvıış sallanıyor .. 

Bir silah sesi daha! .. Bir dördün 
rii:-ü, bir beşincisi.. Bir tak.;iye at
lamak mecburiyetinde kaldım \'P. 

şoföre sordum : 
- Niçin vuruşuyorlar? Döğü

~enlerin hepsi amele .. Birbirlerin
den ne istiyorlar?, Niçin, niçin?. 

Şoför liıkayıt omuzlarım kaldı

rıyor. llalbuki~ıeıı ııiçin vuru..,t uk
larını. birbirlerini neden boii "' la
clıklarını pekalil biliyorum. :ıtc·~-

lası,, Jakabile an:lırn Zapta eski ============= 
bir adamın bir giiıı aklına esmiş Türkiye Konseri 
ve peşine bir sürti ser· eri takarak: 

- Yerli kardeşlerimizin toprak 

]arını kendilerine iHde ediniz! na
rasile ileriye atılmış ve her .adım
da çoğalan, btiyiiyen taraftarlari-

le bu adam bir kuvvet olu\·ermiş. 
Aıiık 7.apata taraftarları zeııgin 

arazi sahiplerini asmaya, çiftlikle
ri yakmaya, devletin muntazam 
kll\1 \ c>t lP.rile çarpışmaya başl:ı.mış
hlr. Halla bir aralık ihtiialcilu 
kar::-ıl<P·nuia öldürecek rlü,ınan 

bulama.rmca birbirlcriııi öldilrme
ye başlamışlar. 

!\fek~ikıHia ü~lil"lte her altı ay
da bir bliylik iu) kn ohıı· ve or:ıda 
devlet reisi olmak demek bir ih· 
tiJalde ilk kuı·b!\ıı o!ımtk ölıneğe 

namzetliğini koy:ıı::k demekitir. 
O zavallılu ise memlekette agRyiş 
teminine harici mti:ıasebetlerini 
tanzime beyhude yere ugraşırlar 
dururlar. Halbuki kendilerini din
liyen kimı:e yoktur. Zira hN ke~ 
kendi mıııta.kasıııııı, kendi mahal
]e:::iniıı ihtilali ile meşgulıiür. 

IIulii a bugün l\!ek!likada hfı 1.·=. 

Sovyet radyosu bugün Turk 
neşriyat• yapacak . 

14 Birindteaı-iıı yabancı menı -
leketlcrle Kiıl 1Lür miinasebetleri 
idame umum Sovyet "VokR,, cemi
yctile S. S. C. B. ı·adyo komitesi, 
Moskova radyo istasyonu ile (dal· 
ga tulfı 1744) Türkiye için tertip 
edilen bir rAdyo ko•ıseı i neşrede . 
ceklerdir. Konser, 1'iirkiye saatile 
21 de başlıyacakıır. Kon~crin prog 
ranıı şudur: Tai.:.r bestekarı ..... iha
novım "Kn~kın,, operasından par. 
çalar. l\lo3k~n·a devlei koncıena· 
tuvarı 'l'atar stüdyosu arfü:tlerj bı. 
rafından. ---

Tramvilyd• bir yankesici 
yakalandı 

Kt-nan isminde bir adam Gala
tadaıı trı>.nwayla geccrken sabı~
lı yankesidlerdeıı Port~kal l\ieh -
met tarafından cebi ke..,ilmek :-u -
retile 6 lirası çalınmıştır. Portak.• 1 

~lehmet yakalaımnştır. 
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Niha et iyke kn\·vetlendim. Bir 
sürü kuvvet şurupları, damlalar 
ara<ında be::ıi birkaç gün içinde 
hem ku,•vet!endirdi, hem de top
landıı·l\·ermi~li Mehmet bey Ay

nyaa baktığım zaman şi,manlığı
ma ben de h::ıyret ettim. İşte o 
gün: 

- Haydi bakalım tembel 
mm!.. Artık yataktan kalkınız da 
burayı da toplarıp hamallara ve
relim. 

Diye Mehmet bey odaya girmez 
mi? 

- llangi hamal? Neleri vere
cek.siniz? 

Diye hayretle sordum. Hakika
ten çok şaşırmıştım. Büti.i.n bunlar 
ne demekti? 

Onun şe:ı, san >·özü Ja..ıık bir 
gülü.şle bütün bütün senlenrek ce
vap \"erdi: 

- E,·dea ta ınıyoruz da bu~ün. 
Haber;ıı yok mu ay-01 sade bu oda 
nın eşyası ka'dı. 

Cidden hayretim artıyordu. 

Derhal kalktım .. Arkama bir şey 
alıyordum. O kendi elile her şeyi 
topladı. Denk yaptı, kar;-olal;·ı 

söl.:tü ve birer bfrer hamallara 

Yazan · 

Daniş Remzi Korok 
Tefrika No: 13 

Korkum tamamile bir şahlanma 
halindeydi. Onun da arttırıcı kuv
veti ve bütün gençliğimin yenile
şen enerjiııi ile silkindim. Ve bu 
yakınlıktan, bu temastan süratle 
kurtuldum. Yüzüm ateşler gibi 
yanıyordu. Bir hiddet titreyişi 

içinde. 
- E.-et dedim. Fakat nedir 

maksadınız. Açıkça söyleyin .. Bu 
hareketlerinizden bir şey an\aya
nuyorum. Size bugün bir gara bet 
anz oldıı. 

O; kapı tarafını kapayarak ba
na doğru gelirken gözlerindeki 
ışık daha çok parlıyor, burun ka
natlannı kaldırıp indiren soluma
ları bütün bütün kuvvetleniyordu. 
Biran içinde yanıma geldi. Ve 
omuzlarımdAn tutup sıkıştıra,.ak .. 
Acı bir gü!ü~le: 

- Anlamıyor musun; dedi. An-
lam?yor mu~un Seniha!. 

Bütün vücudumdan ;,ir ürperme 
geçti. Ufak bir hareketle ellerin
den sıyrılarak pencereye doğru 

çekildim. Fakat bırakmamak isti
yor gibi tutup çekişi ile çok de
kolte olan gecelik üzerine aldığım 
omuz şalımı sıyırıp aldı. Ben ar
tık tam bir yatak hali ile kaim~ 
tım. 

Kollarım, omuzlarım, göğsüm, 

sırtım tamamile açıktı. Beni şöyle 
uzakta durarak bir milddet hay
ran hayran seyretti. Bu halinde 
derin bir <ükünet var gibi görün
mesine rağmen iç:nde taşmak üze
re bulunan müthiş bir ihtira.'!lın 

akisleri bakışlarında pırıldıyor

du. Nitekim birdenbire bir ucun· 
dan tutmakta olduğu şalı yere ata
rak yanıma fırladı: 

- Benim.. Benim olacaksın .. 
dedi. Zaten benim malım .. Benim 
kadınım oldun sen .. 

Bütün bunlar o kadar çabuk ol
du ki.. Bir "Ay! .. ,, bile diyeme
dim. Bir ses etmeden; bir tek ne
fes alamadan onun sert kolları. 
arasında kııldım. 

(Sonu var) 

verdi. 1 
Bıraz sonra b-0mboş odad~.. ı· h• J u M •• d •• ı ·· .., •• d 

karJı karşı~·a kalın~a güldü ve ter- n ısar ar • u ur ugun en : 
!erini mendil.le sileı·ek: 

- • ·e y.ıpar_,,, küçük!. dedi. I - İdaremizin Yın·şan ve Çamaltı tuzlaları için memur, amele ve 
4 ba'a kaldı. ,\nnen olacak; bu h f'f "k ki' d k 11 1 k .. t ı - e 

• 1 d' b lüzumunda a ı yu na ın e u anı ma uzere sa ııı a ınacagı v 
odayı "sen ,·apar:,ın .,, ıye ıra- . . 
kıp öteye gltt;. GOya biz gidene 27 - IX - 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetın 
kadar bır odayı dô eyecek, senin şaı·tnam~•inde tadilat yapılacağından yeniden açık eksiltmeye konul
yatağını fat.:ın ba7.ırla;vacak da bi- mu.,tur. 
zi öyle karşıla;·acak. Fakat ne ge- II - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve 
zer küçliğlıııı ! Ş!mdi gidince gö- muvakkat teminatı 360 liradır. 

rürstin ya .. O i i de bana yükliye- III - Ek•iltme 26 - X - 938 tarihine ra<tlayaıı çar~aınba günü saat 

cekB·tır. " 'k ta b' h ti 14 de Kab.ataşta Levazım ve ~Iübayaat şube,indeki alım komisyonun-
en gı ı çe '" n ır ayre e 

bu sözleri dinlıynrdum ve bilmem da yapılacaktır. 
neden'. İç'mi b.rdenbire bir az.ap, IV - :Muaddel şartnameler pa ·uız olarak her gün sözü geçen şu-
bir korku sardı. Hemen kapıya beden alınabilir. 
doi(ru ylirli~·~rek: \" Ek~illmeve !:-ttirak etmek i~liyrnlerin katal•lğlarile karu~eri. 

- Haı di ö\·le be: biz de çabuk şekli ve dahili tak:im~tını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gös-

gidelim. k terir fenni tekliflerini ihale günün len 5 gün eneline kadar lııhisar-
lllehmet be,· bu r.amana adar 

hiç görmediglr.ı bir dargın bakış- !ar tuz fen şube.<ine vermeleri ve tekliflerin n kal.ıulünü mutazammın 
la: ve~ika almaları lazımdır. 

- İn.saf .. Biraz insaf! dedi Böy- VI - Lıtcklilerin eksiltme içiıı tayin edilen gün ve saatte 7< 7.5 
le ihtiyar bir adamı bu kadar iş güvenme paralarile birlikte yukard' ~dı geçen kombyona gelmeleri i-
gö~terdikteıı sonra hemen yola çı- lan olunur. (7312) 
karmak dogru mu ya küçük ha-
nım !. 

Kendi ,ıarip halimi belli etme
mek için güldüm ve söz olsun di
ye: 

- A .. dedim. Siz kendinizi ih-

I - İdaremizin Paşabahçe fabrika,ında monte edilecek 1 adet 
400.000 litrelik, 5 adet 200.000 litrelik, 2 adet 100.000 litrelik ve 2 
adet 50.000 litrelik ceman l O adet i•pirto tankının şartname ve re,. 
mi mucibince imali kapalı zarf usulile ek•iltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli sii İstanbul 32.5\10 
tiyar yeriııe mi koyuy-0rsunuz?. lira ve muvakkat teminatı 2.437.50 liradıı". 
Haydi haydı bakayım.. Düşün III _Eksiltme 18 • XI - 938 tarihine rastlayan cuma günü saat H 
önüme.. • de Kabata.-ıta Levazım ve Mübayaat Şube,indeki Alım Komis.rnnund: 
Yanıma dogru yakla~tı ve tebes yapılacaktır. 

sümü ciddilr~en çehre3inde sabit IV _Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde İnhi,arl:ır 
giizlerle baktı gözlerime de: Umum ~Iüdürlüğü Levazım ve Miibayaat Şube•iy!e Ankara ve İzmir 

- Ciddi m: söylüyor;un Seniha. Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
Beni ihtiyar bul mu~ or musun? V - Ehiltmeye iştirak etmek i<tiyenlerin fiyatsız fenni teklif 
Ben ihtiyar sa~-:lıııaz mıyım he- mektubunu verilecek malzemeye ait bütün teferruat ve detay re,imle
nüz !. rile imalat resimlerini ve bilha"a hava çıkış ve giri~i supaplarını de-

:Mehnıet hey ilk defa olarak tayye pliinlannı .-e montajdan sonraki vaz:,yet planını ihale gününden 
(müfret) e ilde hitap ediyordu. en geç 10 gün evveline kadar İnhisarlar Umum :\füdürlüğü l\Iüskirat 

\lıtele sesinde hiçbir zaman duy- fabrikalar şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü 
madığım ır garip ihtizaz ve ihti- mutazammın eksiltmeye iştirak .-esikalarını münaka•a gününden 1 gün 
ras var gı ııy di. Doğrusu hayret evvel mezkfir şubeden almaları lilzımdır. İ~lirak ve«ikası almıyanlar 
ettim. Ve a 1 hayretim en ziyade münaka,aya kabul edilmiyeceklerdir. 
benim gelı~: güzel bir sözüme bu VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veHika :ıe 5 ci maddede 
kadar eheıı miyet \'ererek üzerin· yazılı mü~kirat fabrikalar şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve
de ısrar etme i oldu. Buna rağmen sikası ve ~;, 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
ben gülnıemde devam ediyordum bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek,iltme günü en geç saat H 
yine. de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Ba~kanlığına makbuz 

- Ha) eli hem Yürür, hem konu- mukabilinde verilmesi lazımdır. (7038) 
,urz. * 

Ve )Üru~e:.: :steılim. I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am-
Birdenbi .. e O, g!ilerek kollarım- barı ve ba~müdürlük apartımanı in;urntı 19 - JX - 938 tarihinde ihale 

dan tutt ·· Bu tutt-ğu yerleri sıka edilemerliginden yeniden kapalı zarf usulile ek,iltnı~ye konmu~tur. 
sıka beni kcıdine çekerek yürü- II - Ke~if bedeli 22.917 lira 15 kuru~ ve muvakkat teminatı 1718 
meme man olrlu. lira 79 kuruştur. 

O kadlr boş ve liikayıt bulun- III - Eksiltme 20 - X . 938 tarihine rnstlayan pcr~embe günü ><a-

m ştum ki. Bu harekete tamamile at 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube;indeki alım komisyo
tabi oldum. Yüzümde sıcak nefe- nunda yapılacaktır. 
ıfni; hzlı rızh ,,o!umalarını h.is- IV - Şartname .ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhi.,ır

·;ıed.ecek kadar yakl.a~mı,~ık. Goz- !ar Umum Müdürlüğü Levazım ve mübayaat şubesile Adana ve Anka
leı.,nde pa•!ayan garıp bır ı•ıkla ra BasmUdürlüklerinden alınabilir. 
g_özlerime '::ıkı~·~r, sesli soluma!~- V - Ehiltmeye iştirak etmek istiyeıılerin fenni evrak ve vesaiki
rıle burun d e lık ı h:ıreketlenı- ni ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar umum müdürlüğü 
vordu. Titriyen \"e sonra madent inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ,.e,ikası alınması lazımdır. 
lı r ahenkle g •ilen sesi soruyor- VI - :\1ühilrlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci madde-
d : de yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7 .5 güven· 

- Gitmek mi?. Hayır .. En Hl me para~ı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
oözUnıe cenp .-er Seniha-. ::iöyle kapalı zarfların eksiltme gilnü en geç saat ı.ı de kadar yukarda adı 
beni cidden ibt"var bulmııror mu- geçen ahm komisyonu başkanlıA"ına makbuz mukabilinde \'eı"lmesi 
sun?. lılzımdır. :7'411\ 

Yaseminli kadın 
Çatıştığı gazete için bazı röpor

tajlar yapmak üzere uzun bir seya 
hate çıkan Stefan Granden döndü 
kil zaman karısını eskisi gibi gü
zel, uzun mektuplarında bir sene
nin verdiği yalnızlık ve sıkıntıdan 
çok üzüldüğünü a;ayıfladığını 

yazmasına rağmen tam sıhhaatte 

buldu. Kocasına kavuşmasından 

dolayı o kadar bahtiyarlık ve mem 
nuniyet gösteriyordu ki adamın da 
inanmamasına imkan yoktu. Bu 
vaka ile karısına olan muhabbeti 
bir kat daha artan Stefan bulut
suz bir saadetin içinde ve karısı

nın yanında bir sene ayrılığın ver
diği hasreti tam manasi!e unuttu. 

Bu bahtiyarlık iki aydanberi de
vam ederken ansızın patlayan bır 
fırtına her şeyi altüst etti. Bir mo
bilyacının ölümü nıünasebetile 

müzayede ile satılan eşyasını g~r

meğe bir tesadüfle Stefan d..ı git
mişti. Satılan e~ya arasında reı•k 
itibarile Stefanın dikkat nazarını 

çeken fakat eline alıp muayene et
tiği zaman dehşetten onu dondıı· 
ran bir tablo da \'ardı. 

Bu tablo, hemen hemen çırc·p
lak, elinde bir demet yasemin tu

tan bir kadını gösteriyor. Otuzu 
içinde tahmin edilen bu kadın fov
kalade güzeldi. 

Ne yazık ki bu güzel kadın Ste
fanın karısı madam Granden idi. 
Stefanın hata etmesine imkan yok 
tu. Yüzün, vücudun hatları tıpkı 

karısı Jizelinin idi. Gözlel'İne inan 
nıak ve inanmamak istiycn Stefan 
tabloya o kadar dalmıştı ki müza
yede netice,inde tablonun birkaç 
franklık mukabilinde kılık,ız bir 
herifin eline geçtiğinin farkına .-a. 
raman1ı.ştı. 

Salın aldığı mala tesahup etmek 
isliyen bu adamııı elinden tablo.rn 
kurtarmak için herifin ödediği 

paranın üç beş mi~lini ödeme1< 
mecouriy 0 tinde kaldı. Fakat ne 
zararı vard!. 

Aşkının kuvrntini kocasıııın yok 
luğunun verdiği ha8ret en açık ifa
delerle temine ui(raşan ,.e bir se
ne süren yalnızlığı esna•ında ilziı

lüp sıkıldığını iddia eden .Jizelln 
hiyanetini ve bir sene içinde f k 

güzel eğlenebildiğini, nkit ge,:ı~

diğini i<bat eden bu tabloyu el1e 
edebilmek için Stefan bir köş~sin
de biriktirdiği ne kadar parıı<ı 

var~a :hepsini vermeğe razı idi. 

Hav~alası ne kadar geniş olur'a 
olsun Jizelin pek masumane bir 
düşünce ile bu kılık kıyatette r~s
rnini )·aptırmayacağı muhaKka ktı. 
Hem de fena bir fikirle ola•a•a ne 
diye kocasını bu resimden halı~r
dar etmemişti. 

Hem yürüyor, hem de tabloyu 
elinde çevirerek ötesine ·berisine 
bakıyordu. Bu muayene neticesin
de gördü ki bu tablo değil karton 
üzerine yapıln11~ lıir resin1di. Bir 
ucunda 930 tarihi vardı. Bundan 
da anlaşılıyordu ki resim izdirnç

larıııdan evvel yapılmış değildi. 

za,·allı Stefan karısıııııı sada
katsizliğini dü~ündükçe çıldıra

cak gibi oluyordu. Vakıa çok do· 
!aşmış, çok görmüş olmak itibari

le Stefan koca ih'.tnetlerinin enva
ına rastlamıştı. Böyle bir vaka baş 
kalarına ait old.ığu zaman in,a
nın dudaklarında şöyle bir tebe'
süm uyandırır ki bizzat kendi 
başına geldiği vakit tanıamile ba~ 
ka bir renk alırdı. ' 

Baş, Diş, Nezle, 
bütlln 

Bütün bunları düşünerek ne yap 
ığını şaşırmış bir halde eve gider 
ıritmez Jizelle )'üzleşmeği kırılan 
hayatını 'büsbütün parçalamağı 

tasarlı)·-0rdu. 

Apartımana gelip de daireleri
nin kapısını çaldığı zaman fikir
lerini birdenbire değiştirdi. Jizele 
hiçbir şey söylemiyecek tabl-0yu 
salona a<ıp tetkik edecekti. Her 
vakitki gibi kapıyı yine Jizel açtı. 

Duru, beyaz güzel kollarını ko
casının boynuna ~ararak: 

- Merhaba, canım dedi. 

Stefan büyük bir kin ve nefretle 
haykırmamak için karısının bu ne
vazişkar hareketiııe, .busesine ken
dini güç zaptetti. Jizelin anlaya
madığı bir şeyler mırıldanarak 

doğruca Ç3 lı..şma odasına gitti. Du
vardan indirdiği bir resim yerine 
yeni getirdiği tabloyu astı. 

Koca'!nııı hareketini sessizce 
takip eden kadın sadece: 

- Ah, bu ne, bu? Hediye mi 
verdiler sana? demekle iktifa et· 
ti. 

Hid.etetn çatlamak dereceleri
ne gelen Stefan: 

- Hayır, para ile aldım. dedi. 
Jızel taoloya yakla.~arak bir da

ha dikkatle gözden geçirdi ve ,;u
ratın. burnşturarak: 

Re~im hakkındaki düşüncesini söy 
leci': 

- Aman ne biçimsiz şey bu, 
çıplak kadın .. Hoşuna gider mi 
böyle şeyler senin'." Eski bir resme 
benziyor .. Bak renkler karanlık .. 

- Hayır efendim, yepyeni bir 
reoinı \'e sana da çok benziyor, 
demek ce•aretini kendinde buldu. 

- Bana mı benziyor .. Aşkolsun 
sana! Herhalde bu kadından bir 
havli daha güzel olduğumu zannc. 
diyornın. Dugün hi~ de mültefit 
deıi;ibin .. Kıymet,iz bir tabloya 
\'erdiğin para ile bana i•tediğinı 

kürkü alsa idin daha iyi olmaz 
mıydı? Keıı Yar kuzum, ııe oluyor 
sun? .. 

Kadıııııı bu yalanlarına taham
mül edecek takatı kendinde bula
nıa:rnıı Stefan tabloyu a"1lı durdu. 
i{u yerden çekip odadan çıktı Ji
zel arkasıııdan: 

- Stefan, Stefaıı, deli m1'in? 
Ne yapıyo"'un a:ye haykıra d.ır
sun, Stefan sokağa fırlamıştı bile .. 

* Ko~ar gilıi yürüyerek atelyesiııe 
gittiği res.:ım arkada~ı tabloyu 
muayeneden sonra: 

- Aman dostum .. Bu tablonun 
kimin eseri olabileceğini soruyor
sun. Bunu bi lmeme imkan yok .. 
Sen de dikkatle muayene edersen 
bunun bir res•am tablo•u değil bir 
koııre olduğunu ı-.nlarsın. :\1aama
fih çok itina ile çekilmiş .. Aslı her 
halde IIolanda sanatı olacak. Çok 
para verdin i'e yazık yüz elli 
franktan fazla etmez. Eğer re"a
mm kim olduğunu &ğrenmek isler 
sen al ~u kartımı ck~per )laşino~·a 
götür .. Birkac kelime ile sana kim 
olduğunu söyler.,, 

İyi bir te•adüfle ebpcr o •ırada 
e\'İnde bulunuvordu. Tablo,·a •Ö"· 

f .. ' .J 

le bir göz gezclirr!ikten sonra Ste
faııa uzatarak: 

- Bu, "Ya,eıninli kadın,. tab
lo.,uııuıı çok güzel bir kopyesi. idi . 

Re«anıııı i<nıini söyledi ama Ste
faı. iyi anlayamadı. Yalnız re5;m 
a<lının yapıldığı tarihi sordu; 
ebper: 

- Tarihi pek iyi hatırlamıyo-

rum, fakat. ressam 16 ~8 de <Slmü~
tür. dedi. 

st~fan bu son cümle üzerine de
rin bir neies alarak hadsiz, lıesav

sız sevinç ve ne~e içinde ekspere 
bol bol ve hararetli hararetli te. 
şekkür etti. Maşino muhatabının 

bu se.-incini pek yersiz bulnıakl.ı. 
beraber biraz aklının bozukluğun 

dan şüphe etmekten kendini ala
madı. Evet, Stefan deli gibi olmu~

tu. Ama bu sefer, •ednç d~li,i 

Ko~a koşa meraktan ölüm d~r~ce
lerine gelen karısını buldu: 

- Geldin mi diye sJr:>n Jizelin 
boynuna ~arılan Stefan: 

- Geldim car.ım, geldim. Bu 
musibet tablo senin re,'11İn değil

miş. dedi. 

- za,·allı Stefan.:ığım sen çıl

dırnıı~::ın? 

- Hakkın var, karıcığım çıl

dırdım, delirdim. Fakat lıu re,im 
muhakkak ki senin ecdadından 

bir kadının resmi olacak .. O karlar 
sana benziyor ki .. 

Jize\ lıi('bir zaman bu müna,e
betsiz tablonun koca;ına çekt r.lı
ği öliim derece>inrlcki ıztırabı an

la:•amadı. Re .... rnin kendh:.inc ben
zediğini kabul etmemekle beraber 

bu kad:ır bariz mü,,ahabetin kıır

~ · •1·1da ş3~a kaldı "'>~ oluNa o"sı.n 

ccdcUndPn lıir kad 1nu.1 re~ınine de 

ait olsa bu uğuı·suz lablc az ka:3111 

Jizeliıı saadet yu,·asıııın temel'n
den yıkılmasına sebep olacaktı. 

Hikiycci 

Trabzon has' ahanesi 
yap·lıyor 

Trabzonun şehir planı y<11ııl<lık
tan sonra ehemmiyetli imar hare· 
ketieriııe başlanm;ştır. Beledi;-e 
önünc!eki ~·ol ;·eniclen yapılarnk 

parke clô~enmeğ·e lıaşlanmı,tır. 

Bundan ba~ka :\faraş caddesi de 
geııisletilnek yeniden yapılmakta
dır. Kavak meydanının altıııda 

yapılmakta olan hastahıuıenin 

inşaatı önümüzdeki aylar içinde 
tamamlanacaktır. Bu hastahane 
250 yataklş olacak '"' kadro,uııcla 
60 nıillehas'1s ,.e doktor buluna· 
cahtır. Ha.,lahaııede doğum;n bü
tün sıhhi ihtiyaçlarım kar~ıla;"t

hilecck ası·i le•isat buhın~cak'ıı-. 

Ve herhangi lıir suretle ameliyı.t-ı 

nıuht~ç olan bir kimse t,tadıul;ı 

gelıniyerek Trabzonda teda\'i cdı

lecckti:". B•rndaıı lıa~ka ~ehirle Sv

ğuk su arasında l.ıir otobü' 'erl'i

si ihda; edilmiştir. Yeni ra:ıılmak 

ta olan lise bin:ı<ının da inşaatı 

y, kın bir zamanda tamnmlanal'ak 
tır. 

Urfa Valisinin tetkikleri 
l:rfa, 11 (Hu-.föi) - Yal:miz 

Bay Kiiz•m Demirer bazı tetkik 

\erde huluııınak üzere heraberinde 

::IIaar'f müdürümüz de oi<Lığu hal 

de Yaylak kaza,;ıııa gitıııi~lerdir. ---
Şehiı yolları inşaatı 

507 lıin lira harcamak rnrcti
le iki 'enede tamamlanacak ~ehir 
yollarının inşaatına dün "abaht,ın 

itibaren başlanmıştır. Bu yollardan 

çıkarılan taşlaı~ inşaatı üzerine al

mış olan müteahhit tarafından top 

!anacak ve Belediyenin gö,terece

ği yere yığılacaktır. Belediye bu 

taşlarla ikinci derecedeki yollan 

in~a edeceğinden tnşların nakle -
dileceği yerler tesbit edilmektedir. 

. - -
==~=~=~ 

1 Dr ~,~!~i~''"~~~en 1 
~ IlcrgUıı tiyl<'den sonra lıa,tala· l1 
~ rını kabul eder. 'U 

Grip, Ronıatizma ~ ç~r~ıkapı Tramvay durağı i 
n~vralj i , kırıld ılc 

- - İcabı ::ıda gilndıı 

airılarınnı derhal k es er. ~ Ahuııbey apartmanı No. 2 ~ 

3 lcaşe alınabilir. - • ;ıı;;:t::;:ıtJ;;;:t.:::&---~~ 
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Siz de ruhunu:ı.un tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal mnlumat iaterııenlz: isminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm
k ünse snntini yazarnk gıızetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
yazarak müracaat edin. Mufaaaal ve huau•i cevap için 6 kurutluk pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilebilir. 

Salih Zekai - Ankara: 
Kavi bünyeniz tena übü enda

ma malik, manen ve maddeten 
mev bibi fıtriyeye maliksiniz. Is -
tiklfılperver ve vakur olduğunuz 

gibi nefsinize hudutsuz bir itimadı 
nız vardır. Fazla inatçı olduğunuz 
dan ekseriya sui netayiç husule 
getirecektir. 

Cilretkarlığımz hasebile hüküm 
ve nüfuz sahibi olmak istidadınız 
vardır. Hiddet ve tehevvürlerinize 
mağlfıp olursunuz geçtikten sonra 
nedamet getirirsiniz. Hadid olmak 
la beraber açık yüreklisiniz. Has -
sas bir ruha makilsiniz fak.at binbir 
çiçekten bal alım arıya benzersi
niz. Cazibeli olduğunuzdan ken • 
dinizi sevdirebilirsiniz. 

Hayatınız için sıhhatinizi fe • 
da etmeyin ve ihtiyarlığı dGşilne
rok vilcudünüzü suiistimal etme • 
yin. 

Zevciyet hayatınız da nisbeten 
ihmalkaranedir. Mahir ve dirayc
tiniz hasebile mevki sahibi olabi -
Hrsiniz. Faknt fazla olan inat ve 
asabiyetiniz bnzan buna mani olur. 
Her şeyi kendiniz için temine ça
lışırsınız. 

Her şeyden ziyade zabitlik is
tidadı fazladır. Tab ve mizacınız 
cidalcu olduğundan ekseriya te -
hevvnr neticesi talihin gösterdiği 
bazı fırsatları kaybetmişsiniz, ken
dinizde mevcut kusurları azim ve 

·sebatla terkedecek olur:ıanız tali
hiniz yaver olduğundan bahtiyar 
olacaksınız. 

Sıhhatiniz, her zaman iyidir. 
Bünyeniz sağlamdır. Yalnız şiş -
maıılıktan sakınınız. Fazla yiyip 
içmeniz sıhhatinize muzırdır. 

Rahmi - İstanbul: 
1stiktalsever ihtiyatkarsımz. 

Yalnız vakur ve nıüteazzım oldu-
ğunuz için nef ;..inize pek çok iti -
madınız vardır. Hiddet ve tehev • 

Yalnız fena huylarımzdan biri de 
yardım için vereceğiniz beş on ku
ruşu, bilyilk bir para verm~ gibi 
mübaliığa edersiniz. 
Aşk ve cvdaya pek ziyade mey 

!iniz olduğu gibi ömrünilzün niha
yetine kadar da devam edecektir. 
Hayalperest olduğunuz gibi sev -
diklerinize karşı hudutsuz bir em
niyet ve itim.at gösterirsiniz. 

Tavrü haliniz ve muameleniz ve 
bilhassa müşfik hareketleriniz ka
dınlan celbetmeğe pek müsaittir. 
Ticaret ve sanayide istidadınız yok 
tur. Herkesi kendi aleyhinizde bu
lunur zannedersiniz. Yalnız bazı 
şarlatan kadınların iğfallerine ça
buk kapılırsınız. 

Sıhhatinize gelince, bünyeniz. 
göründüğünüz gibi kavi değildir. 

Nazik olduğunuz iç.in hiç bir za -
man soğuk almamağa itina edin., 
Çünkü bronşit ve zaUilcenbe ma -
nız kalarak akciğerleriniz hastalı
A'a müstaittir. Ratlp yer size yara
maz. Bununla beraber hastalığa 

karşı biiyUk bir mukavemetiniz 
vardır. 

Hilmi Tükel - Aydın: 
Kızınız Gülerin doğduğu tari

he göre: güzel bir çehreye malik 
gayet şendir. :Fakat boğazına fazla 
düşkün olacak tabı mizaçlarına ve 
tahsil terbiyelerine fazla ehemmi
yet vermeniz lazımdır. Çünkü bun 
ları ihmal edecektir. Keyfi hare -
ket etmek istiyecek. 

Katiyen mülayim davranmağa 
gelmez. Sıkı bir kayıt altında bu -
lundurmalısınız. Zeki olmakla be
raber tabiaten tembel olacak. Tah 
sil zamanında daimi takip ister. 

Büytidüğü zaman fazla kıskanç 

olacak, inatçı, kavgacı ve nizaı pek 
sevecek. Bununla beraber mükem-

mel bir zevce olur ve kocasına son 
derece sadık kalır. Hiddetleri ça
buk teskin edilir. 

Hassasiyeti ruhiyesi, bir kere 
vüriini.ize nıağlUp oluro:>unuz. !-'a

hirini everse ona ebedi merbut 
kat hiddetiniz geçtikten sonra yap 

kalır. Ayni zamanda kendisini sev 
tık l nrmıza nadim olursunuz. Açık 1 

dirmek için mütehakkim Ye müs -
yiireklisiniz. Yalnız bazan yalana 

tebidane haı·eketten çekinmiyecek. 
mi.iteamyil olan ahlfıkmızı fev -

Mümki.in olduğu kadar erken koca 
kaliidc. azimle tebdile çalışın. Ak-
. t kd" d t "b 1 ya vermelidir. 

sı a r e acı acı ecru e ere ma- T l'h b d ~ d" E l'l"k n ı un a yaver ır. v ı ı 

ruz kalacaksınız. Hayatta muvaf- h t d ü 1 b" ·· ·· .. k 
• • A • 1 aya m a g ze ır omur surece 

fak olmak ıçın yegane tarık bunla . 7 • • • w •• 

k t . t k tm kt" S d"kl . tır. ' e ırı bır anne olmaga musta-n a ıyen er e e :ır. ev ı en 't"'. 
· k b t" t ö te · · ı .Lir. nıze arşı mer u ıye g s rırsı - ş· a· hh t" . "d" y d. k " 
· K d" · · d" . i . b. ım ı sı a ı ıyı ır. e ı se ız 

, ı1ız. en mızı sev ırmeyı yı ı- k d k t kt B"" 
lirsiniz. yaşına n ar sı ın ı yo ur. u-

YENISABAH 

İsa bul Tramvay 
21 lkincikanun 1911 tarihli şartnamenin 14 üncü madde ine göre 

1 LAN 
1938 yılının 17 Birincitcşrinden ve yeni ilana kadar Pazardan başka 

günlerde gidiş - geliş kış programı 

• 

..... -(bı ..... 
V}ı 

No. 

• 
YOLLAR İlk Son Aralık Dakika 

10 
Tünel - Şiş?-

Şişli - Beyazıt 

11 

kalkış kalkış 

S,35 

7.16 

24,00 

23.00 

7.30 9.00 8 
7,30 19,00 

19,00 24,00 10 

7.15 9.00 14 

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

Beyazıt - Şişli 7,55 23,45 19,00 23,45 21 
----------------~--- ----

Fatih - Harbiye 6,15 23,30 6,15 7,30 12 

12 7,30 20,30 7 
Harbiye - Fatih 7,00 24,15 20,30 24,15 13 

------------------
A Har biye - Aksaray 6,35 2a, ı o 6,35 7,30 11 

l2 Harbiye - Aksaray 7,20 23,55 
7,30 19,00 14 

19,00 23,65 28 
' -----------
14 Maçka - Tünel 

Tünel - M açkn 
19, 50 24,00 19,50 24,20 14 

20,10 24,20 

Maçka - Beyazıt 6,25 

16 
Beyazıt - Maçka 7,10 

Şişli (depo) E.önü 6,15 
A 
16 Eminönü - Maçka 

M:ıçka - Eminönü 
6,45 
7,20 

23,20 

24,05 

7,00 

20,00 
IP,30 . 

----------
Şişli - Sirkeci 7,00 19,30 

17 
Sirkeci - Şili 7,30 20,05 

A Mecidiyeköy-E.önü 6,45 18,30 
17 E.önii-Mecidiyeköy 7 ,20 19,00 

--- --
Taksim - Fatih G,66 20,30 

18 
Fatih - Taksim 7,34 

Kurtuluş - Beyazıt ~.16 

19 
Beyazıt - Kurtuluş 7,00 

Şişli ( deP.O) E.önü 6,05 
A 
19 Eminönü - Kurtuluş 6,36 

Kurtuluş - Eminönü 7,05 

Bebek - Eminönü 6,30 

22 Eminönü - Bebek 6,40 

Bebek - Beşiktaş 

Ortaköy - Aksaray 6.20 

23 

21,08 

23,10 

23,55 

7,05 

20,05 
19,35 

23,20 

24,00 

24,40 

20.30 

Aksaray - Ortaköy 7.05 Zl.15 
----

Beşiktaş - Fatih 6.30 20.20 

34 
Fatih - Beşiktaş 7.12 21.05 

Topkapı - Sirkeci 6.20 23.28 

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

16.00 21.00 15 
21,00 24,05 

11 
7 

18 

6,15 7,30 
7,30 9,00 
9,00 17,30 

17,30 20,00 

7,00 9,00 
9,00 17,30 

17,30 20,05 

16 
7 

16 
7 

10 
11 
10 

6,45 17,30 16 
17,30 19,00 13 

6,56 19,40 

19,40 21,08 

(12 
(13 
25 

fi,15 7,30 16 
7,30 19,00 8 

19,00 21,00 15 
21,00 23,55 l 8 

6,05 7,30 
7,30 9,00 
9,00 17,30 

17,30 20,06 

16 
s 

15 
8 

6,30 7,30 10 
7.30 19.00 6 
9,00 17 ,30 14 

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

6.20 7 .30 11> 
7.30 9.00 10 
!l.00 17.00 

17 00 19.00 
rn.oo 2ı.1 s 

6.30 9.00 
!J.00 17.00 

17 00 19.00 
19.00 21.05 

15 
9 

15 

10 
12 

9 
(14 

(15 

8 
yümeğe ba ladığı zam an tavsiye -

Fıtraten dövüşmeyi seversiniz. }erime riayet edecek olursanız e -
Azim ve meramınız inat derecesin •;;; 

ı dedir. Ve hu sayede sözünüzü ge- sascn talih kendisine yaver olduğu a; 
32 

G.20 7 .30 
7.30 9.00 
9.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 21.00 
21.00 24.00 

7 
9.10 
7 

16 
çirmek ister iniz. Tasavvurlarınızı için umulmıyan saadetler e na il o- ~., 

lacağını şimdiden tebşir eder me- ~ 
saklarırnıız namuslu olduğunuz i - -" 

sut olmasmı temenni ederim. " 

Sirkecı - Topkapı 

Yetlikule - Sirkeci 

6 .50 

6.15 

24.0 

23.18 

20 

çin görüştüklcrinizc karşı da iti - Vl'ı 6. 16 7.30 
mat be )ersiniz; kuvayi akliyeniz Ruh tahliline ait bir itizar 7 30 9.00 

8 
7 
9.10 
7 

yerinde zekunız müsaittir. Haynt- Okuyucularımızdan r uh tahli- :; 33 9.00 17.00 
ba mesut olmak isterst!niz aşağıda- line dair gelen mektuplar içinde, .g l 7 .00 19.00 
;:i nas'hatlerime dikkat ederek O· aşağıda isimlerini yazdığımız mek Cd H>.00 21.00 16 
ııa g \ı hareket etmeniz lazımdır: tup sahiplerinin, bazıları doğduğu "t; Sirkeci - Yedikule 6.46 23.5u 21.00 23.60 20 

ı _ ' ldızlı ..,öz SÖ'-'liyen Rnr- ayı ve bazıları da isim ve adresle- ._ 
,, .. · · d kl "b" b Edirnekapı - Sirkeci 6JO 23.25 6 10 7 30 10 1 nlard 1 akmmız. rmı yazma ı · arı gı ı ay - bayan · . 

2 _Hiddet\ et hcvvüı e 'Kapıl- oldukları dn yazılmadığından tef - 7 .30 9.00 7 
rik edilememiş ve bu yiizden tah li- 37 9.00 17 .00 9 n :;mız, 

8 - Hu umetlerden sak nmalı, 
4 - F zla i.:.tical göstermiye

r k sab·rlı ol!llnğa çalışın. 
6 - BirkJÇ ise birden dalma-

ym. 
Çü kil lıunların heo i talihini

zi b:ıl alıynn birer mühim manidir. 
Sıhhatin·z h r zaman iyidir. 

Kavi bilııyeye malik.siniz. 
Çok yaş mak i terseniz, çok u

yumalı vo suii fm iden kntiyen sa
kmmalıdır. Acfil olmamağa gayret 
ediniz. 

Sadi - fst bul: 
Temiz yürekli iniz. Yalnız 

mizacınız, hadid, müteh&vvir ve 
şiddC"tkarsınız, danlm ca ~ Jk, bir 
az da yaygaracıısınız. lf J.,tebit ve 

line imkan da bulunamamıştır. 17.00 19.00 6 
Badema böyle bir yanlışlığa 19.00 21.00 15 

Sirkeci - Edirnekapı 6.40 23.65 21.00 23.55 20 
mahal kalmamak için, gönderile - ~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cek mektuplarda rumi sene hesa- -
bile ny mümkün ise gün ve saat ile ı•MMMMMMAAMMMM/WVWJ·•-•.V./>IVoNNNVVWWl 

~:~iv:e~:~n~:t~l~~~~ıa:~r~~:~sz~~ ~VN.v.v~~~~~~ 
açıkça yazılması lazımdır. istiklal caddesinde 

1 - (55) Beykoz 
2 - co -F) Şehir Tiyatrosu 
3 - Saracoğlu, KOMEDİ KISMI 
4 - Bay Sadık 
5 - D. Kartal, 14. 10 • 938 günü akşamı 

6 - C. P elin. saat 20,30 da 
7 - Kazım Bnseık, 
8 _ S. G. YANLIŞLIKLAR KOMEDISl 

9 - A. GGrden 3 Perde K omedi 
10 - AngGn 

IHSAN AKI 
Yazan Şekspir, T ürkçesi Avni Givda 

Halk Opereti 

Beyoğlunda Halk Opereti ti -
yatrosunda (Eski Çağlıyan) yeni 
kadro büyük orkestra Ma car Ba-

letile yakında başlıyor. 
~"''V'VVV'VV'V'V'VV'VVVV'VVV"vvvvv 

r Ahmet Ateş ~ 
ı Lokanta ve Birahanesi t 
t Açılmışhr •ı 
Çarşıkapıda Gediı<paşa fu

rnnu yanında Numara 14 

Fiatlar Uygun, Bol Meze ı 
ve Müziklidir. f 

...... ~ ...... i:J rniltelınklcim olduğunuz için ite- ====================== 
diğinizi mutlaka yapm:ık ister ve GÖZ 0 f 0 ru • 
.muvaffak olÜncnv kndar o mak- r..,._ ..... 
11adı takip edersiniz. Hassas olmak ş .. kru·· Er a. 
ln bcr.nber dnimi bir şupheye mey
yal ·n ·z. Bilhassa sır saklamanıza 
diyecek yok. i)evdiklerinize elden 
s elen iyiliği yapmak istersin iz. 

Cıığaloğlu Nuriosmaniye cad. No. 
S Dr. O smnn Sera fettin ap,rtmanı 

TURAN TIY ATROSU 

H alle sanatkarı Naşit, okuyucu 

Semiha l\1işel varyetesi. The Gui

das :ıkrubat numarası 

Paçavracı Komedi 3 P . clans, dilet, 

varyete. 

ZA YJ - Şişli Nüfus memurlu

ğundan nlmı., olduğum Nüfus tez

keremi zayi ettim. Yeııi:;ini çıkara

caQ-ımdan eskisinin hukmü kalma
dığını ilan eylerim. 

i!uş 

5ayf:ı: 7 

SATIŞ iLANI 
Dördüncü icra memurluğundan : 

Saf:ye tarafından vakıf paralar idaresinden 24758 ikraz No. sile 
borç alman para~ a mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor 
cun ödenmeml'sinden dolayı satılmasına kaı·ar verilen ve tamamına ye
minli Oç ehli vukuf tarafından 2500 lira kıymet takdir edilmiş olan Un
.kapanında Haraccı Kara Mehmet mahallesinin e ki Hisaraltı yeni Fe
ner caddesinde e~ki 28 yeni 51, 51 / 1, 51 / 2 kapı ve 1032 ada, 13 parsel 
No. lu sıığı Ayşe ve İsm::ıil ahm, ~olu Hacı l\fu!';tafa vereseleri ahırı arka 
tarafı }.,ener caddesi ön tarafı llisaraltı sokağı ile çevrili kulei zemin .. 
vakfındaıı bir kıta arsa ile .altında dükk.1m olan bir kargir hanenin. 

Evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır:. 

51 • re. hı hane: Kapıdan içeriye girildiktc zemini çimento bir sa-· 
hanlıktan ahşap bir merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci 
katta bir koridor üzerinde camekanla bölünmüş şahnişli bir oda ve ze
mini karaııiman döşeli adi ocaklı ve içinde haHisı ve mu!=ıluğu bulunan 
bir mutfak, arkada bu mutfaktan geçilen diğer bir oda ve ayrıca mut
faktan ssma_ ve seyyar bir merdivenle çıkılır şahııışlı odanın üstü olan 
etrafı duvar korkuluklu bir tara~a 'ardır. 

5/ 1 No. lı mahal: 51 ?\o. hı hanenin zemin kısmından ahşnp perde 
ile bölünmiiş içinde bir musluğu bulunan cephesi camekanlı istor ke
penkli bir dükkandır. 

51 / 2 No. lu mahal: Zemini çimento ve üstil galvnniz saç kaplı bir 
dükkandır. Binanın üzeri alafranga kiremitlidir. Terkos ve elektrik te
sisatı mevcuttur. 

Mesnh::ıi sathiyesi: Tamamı 87 metre murnbbnı olup 20 metre mu
rabbaı iki katlı bina, bakiyesi dükkanlar ve aralıktır. 

l - 1,bu gayri menkulün arttırma şartname i 16 - 10 -1938 tarihinden 
itibaren 37 4181 No. ile İstanbul Dördiiııcli İcra d::ıircsjnin muay
yen numara'ilnda herkesin görebilmesi için açıktır. İliinda yazılı 
olanlardan fazla mahlmat almak istiyenler, işbu ~ı.rt11::ımeye ve 
37 4181 dosya numarasile memuriyetlmize müracl.rnt etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7.5 nisbe
tiniie pey veya milli bir bankanııı teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124). 

8 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alflkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husuo::ile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içimle evrakı müsbitelerile birlikte rnemuriyetimizc bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 

aatış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artbrma -;artnamesi
ni okumuş ve lüzumlu malı1mat almış ve bunları t mamen kabul 
etmiş ad ve ilibar olunurlar. 

6 - Gayri menkul 16 - 11 - rn38 tarihinde çarşamba günü saat 14 den 
l 6 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa ·ba
ğırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin 
alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunla
rın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 1 - 12 - 1938 tarihinde per
şembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dordimcti İcra me
murluğu odasında artırma bedeli satış istiyeniıı alacağına ruçham 
olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak
ları mccmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tev
fikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
miihlet içinde parayı vermezı:e ihale karnrı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en ç"k art.tırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
5 den he ap olunacak faiz ve diğer zararl.'lr avr1ca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil ol~nur. (Madde 133) 

7 - Alı('ı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferag harcını 
yirmi senPlik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver· 
miye mecburdur. · 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye re~miııden 

1rıülevellit belediye rusumu \'e müterakim vakıf icaresi alıcıyı. 

ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri men. 
kulun yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü !cra me. 
murluğu odasında işbu i!An ve gösterilen arttırma şartnamysi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. (7453) 

. Edremit sıılh hukuk mahkeme- Emniyet Sandıgı"' 
sın den: 

Edremidin camii vasat. M. mu- l\1üdürlüğünden : 
Taksim DuvMrcı sokak 28 nu-kim Serez muhacirlerinden Meh -· 

medin müddcanlcyhler İstanbul Ba 

!atta Yoğurtçu sokak 6 ve 8 numa: 
mara ve Şehremini Mevlevihane -
kapı Katip Murat cami sk. No. 27 

ralı .evde Halil. O. Emin ve kızı Fnt küçük Mehpare namma annesi Ba
ma ve Zümrüt ve oğlu Raif ve ha-

yan İkbal J{arabulut 22-9-937 
seki başçı Mahmut nam .. nevri ba-
har kulle sokağı 22 hanede- J\foh- tarihinde sanclığımıza bıraktığı 
met oğlu Hilmi ve Hilminin oğlu para için verHen 26118 numaralı 
Zihni ve Hilmi kızı Nadide aleyh- bonosunu kaybettığini söylemiştir. 

lerine açtığı mal taksimi davasının 
icra kılınmnktn olan muhakemede 

mildde.aaleyhl~rden Mehmet oğlu 
Hilmi ve Hilminin evU.tlan Nadide 
ve Zihni aleyhlerine çıkarıl an gı- 1 yep kararlarmm ikametgahlarının 

meçhuliycti hasebile bila tebliğ i
ade edilmiş olduğundan Hanen teb 

ligat icrasma karar verilerek mu -
hakemelcri 14 - 11 - 938 pazartesi 
saat 9.5 a talik kılınmış ve ke~fın 

de 13 - 11 - 938 pnzar günti saat 
dokuzda icra edilmesi tekarrür et-1 

miş olduğundan müddeaaleyhler
den Hilmi, Nadide ve Zihninin t::ı
yin olunan işbu giinlerde gerek ke
şif icrac;ı ve gerekse duruşmada 

hazır bulunmaları için gıyap ka

rnrı makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. ( 11 13~) 

Yeni~i verileceğinden eskisinin 

hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

TAKVlrY1 
14 lık Teşrin 1938 Cuma 

Hicri : 19 Şaban 1357 
Rumi: 1 1lk teşrin 1354 

Hızır: 162 

Doğu u a ti : 6,08 

Öğle : 12,00 - i ldndi : 15,07 

Akşam: 17,32 - Yatsı : 19,02 

lms:ık : 4,52 
~ 



-

-------------= - ------ ---~ --------- -- - -- - - - - -- -- - =-::........-.=~ - - _-___ ---__ - -- --- , 

Sayfa : S YE N ISABAH 

En •• • 
muessır 

' Diş 

Doktoru 
Diyor ki: 

diş ??? 
• il • 
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il Yemek kırıntıları di,,· aralarında --------------
çiğneme satıhlanndaki çukurlarda Göz Doktoru 
kalırsa ekşir ve hasıl olan asit mi-
neleri bozar, dişlerin çilrüme~ine 
yol açar. Hele bu asitler bütün ge-

NURi FEHMi 
ce ağızda bırakıldığı takdirde mu- lstanbul Bele~lyeoi karıı•ında 
zır mikroplar milyonlarca artar ve ••• A yberk Apart. 
dişler süratle bozulur beyazlığını, 

Dr. Ihoan Sami 
uğlamlıjiını tamamen kaybeder. ••
Ağzınızın sıhhat ve güzelliğini 

İ S T A F 1 L O K O K AŞISI muhafaza etıı:ıek için: 

h k lstafilokoklardan mUtevellid (er-
Sabah, öğle ve akşam er yeme ten sonra genlik, kan çıbanı, kolt uk altı çı-

0, 1 . . . RADYOLİN ile fırcalayınız' bam, arpacık) vebUIUncildlıasta-1 ş e rı n 1z1 1 lıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır 
ı ..... Dmimvaainmoclmul::ıiıııNiom.mlili3••• 

1 •• • ,._ 

iTURKIYE ~ VEKİLİ: 

14 TEŞRiNiEVVEL 1936 

·NE.Cİ P ERSES 

Cd1on - No. 5 Odeon - No. 1 
SATIŞ iLANI 

Beşinçi icra memurluğundan : 
Hikmet, Lütfiye, Vasfiye, Cemal tarafından Vakıf Paralar İdare

sinden 24970 ikraz numarasile borç alınan pıu·aya mukabil birinci de
reeede ipot.ek gösterilm i~ oluıı borcun ödenmemesinden dolayı satıl
masma karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 3000 lira ku
ruş kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta Türk Ali mahallesinin Ihla
mur sol<ağında eski 19 mü. yeni 108 kapı sayılı bir tardı Ihlamur 
deresi caddesi hir tarafı başkaca hissesine tahsis olunan hane ve bir 
tarafı Hayriye hane•i ve bir tarafı yol ile çevrili bir hanenin evsaf ve 
mesaha'ı a..-ıağıda yazılıdır· -

Zemin kat : 

Beş ba,amak çift meı·d;,-enle kapıdan girildikte zemini kara'l
man cJ,r.;.-ıi papuçluk vP kafe<li camekanla bölünmuş keza kara,iınan 
dü~eli bir taşlık (altı sarnıçtır. Ve papuçlukta bilezikli kapağı vardır) 
sai:lı sollu birincle yük ve dolap bulunan dört otla bir hela, alt ve ü~t 
katla"ın merdh·en mahalleri bahçeye çıkan bir kapı ve merdiven. 
Birinci kat : 

18 basamak merdivenle çıkılan ve merdiven başında camekanla 
böllinmü~ bir sofa üzerinde biri yüklü ve dolaplı dört oda bir hela. 
Bodrum katı: 

Zemini kırmızı çini döşeli bir mutbah oda"1, yanında kemerli 
kazan ocağı, maltız:arı tulumbalı kuyusu ve sarnıç çeşmesi bulunan 
zemini ç:mento şap döşeli bir mutbah, ~ir koridoru sokak tarafından bir 
kömürlüK, bahçe tarafında bir gusulhane ve metrılk apteshane mahal
li ve bahçeye çıkılan bir kapıdan ibarettir. 

Bahçe zemini çimento şaplı olup meddah İsmail sokağına 27 No. 
lı bir kapıtiı vardır. İçinde metruk kaskatlı bir havuz çiçek dikmek için 
çimento barikatlar, bir kuyu ve tulumbası mevcuttur. 
Umumi evıafı: 

Binanın bodrum katı kargir diğer katlar ahşap ve kıimilen yağlı 
boyadır. Dah;'li duv.arlar kısmen kalemkar iıjlemelidir. Çatı alafranga 
kiremitlidir. Terkos ve elektrik teaiaatı mevcutur. 
Meu.haaı: 

124,31 metre murabbaı olup 97 metre murabb aı bina, bakiyesi 
bahçedır. 

Yukarda hudut, evsaf ve me.ıah.a.sı yazılı gayri menkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 16 11/ 938 tarihiııe rastlayan çarşamba 
günü saat U den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 
buhluğu takdirde gayri menkul en çok arttıranın üzerine ihale edile
cek, aksi takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gun müddetle temdit edilerek 1-12-938 tarihine rastlayan perşem 
be günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizd~ ikinci açık arttırma
sı yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttıranın 
üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin f<. 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş verırilarle belediyeye a.i t tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 

D 

.GALATA - s Es Lİ HAN z Ü LFAR u z - s·oK Al 
vıı HE ZAR EN CADDESİ N~ 121 

1 iKTiDAR 
Ve Bel Gevş e k liğin e karşı 

OB iN Odeon - No. O her eczanede arayını '.. ( Postalrutusu 1255 Hormobin ) 

r Yaşayışınız1n şekli bir anda değişecektir. 
Hili, niçin tereddut ediyorsunuz ? 

Sermaycıi olınayanların zearin olmak için bir tek çıır.,1 .,r i yardır : 

Bir tayyare piyango biletine sahip olmak. 
İstanbul İş Bankası karşısmda 

1 Malül .. Se~!!,. Gişes~i 
Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün İp
liği Fabrikaları Anonim Şirketinden: t 

Şirketimiz Merkezi Sultan Mamamında Aşir Efendi soka- ' 
1 

ğında 71 numaralı Katırcı oğlu Hanının 5 ncı katına n ak-

led imiştir. 

Telefon nbfllaraları 

24515; 6 
21639 
20622 

S antral 
Müdüriyet 
Ticaret 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Seyhan sağ sahil sul ama ana kanalının kilome.tre 18+50!> 

den 37 + 500 e kadar olan son parçasile kilometre 23+500 de bu k,,na l 
dan ayrılan takri~,en 20 ki lometre uzunluğundaki üçüncü yarım kana- : 

lı keşif bedeli (401 570) liradır. 

2 - Eksiltme 27 - 10 - 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
(16) da nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılıı.caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (20) li ra (10) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (19812) lira (80) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikle bir is 
tida ile vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere ve~ika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
hlcbinde bulunmayanlar ehiltmeye iştirak edemezler. 

5 -- hteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez 

(4107) (7099) 

.-------·----!!El:al~l İstanbul Telefon Müdürlüğünden 

MEYVA T U Z U 
·En hoş ve taı:e meyvaların usarelerinden istihsal edilmiş 

1 - İdare ihtiyacı için 18370 kilo hurda kur~un açık ek,i!lmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (3303) muvakkat teminat (248) lira olup, 
eksiltmesi 18 - 10 - 938 salı günü saat 15 de Müdürlük binatiında Satıa 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bu ile kıınuni vesaikle, o gün saat 15 şe kadar mezkur komisyona mü
racaatları. 

4 - Şartnamesi her gün Levazım Dairemizde görülebilir. (7074 ), 

tabii bir meyva tuzudur. qı•mı-------•-•11 
Emsali arasında en güzel ve fık 

Emoalai ı bir fe• harika• ı oldu&-undan tamamen taklid edilemez 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 
l l\:GILlz KANZUK ECZANESi fi Mobilyalar satan 

Beyoğlu - lsta nbul 11 I (Eski HA YDEN) Yeni 

=================-=--=-~ BAKER Mağazalan Ziyaret ediniz. SALON. YEMEK 
1 re•irıııleri ve vakıf icaresi satış beclelinden tcıızil edilir. 20 senelik taviz 
1 bedeli müşterhe aittir. 

2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ün. 
cü fıkrasınca, bu gayri menkul üzerincle ipotekli alacaklılar ile diger 
alılkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haltlarını ve ht1'U$ile 
faiz ve masrafa dair olan iddialrını, bu ilanın neşri trihiııcle n itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Ak•i halde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin payla~ma<ında? 

hariç kalacakları ve daha fazla malUnı.at almak istiyenlerin 16/ 10/ 938 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 938/2088 numaralı doByasına müı·acaatlan ilan 
olunur. (7456) 

• 

ve YATAK ODASI takımlarının 

zengin çefitleri her yerden eyj 

şartlar ve ucuz fiatlarln bulursunuz -Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye Mutah ~ ssısı 
Her gün 2 den 6 ya kadar has

talarını Divanyolund:.ki 104 nu
maralı muayenehanesinde kabul 

eder. Telefon : 22398 - 21044 

DOK TOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
P azardan m aada h er gün 3 

den sonra hastalarını kabul 

eder. 

Adre~: Babıali Cağa loğlu yo
kuşu kö.~ebaşı 43 Nun1ar:ı. 

Sahibi A . Cemalettin Saracoğh. 

Neşriyat ml:.:1ürü: Macit ÇI:Tİ;~ 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzziya 


