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KURUŞ 

Almanya ile Rumanya Arasında Yaklaşma 
Rumanya Almanyanın Orta Av- aponlarHankovu 
rupa Siy~setine Hararetle Muzahir da Almak Üzere 
S ~ 1 h vvVV iki Meılıleket Arasın4a iktisadi 
Meselesi Münasebat Fevkalide inkişaf Etti 

Avrupada henüz takarrür e
deıniyen bir sulh meselesi mevcut 
olduğunu kimse inkar edemez. 

Almanyada Müstemleke Etrafında Nüma

Mü:zrnin bir halde asırlardanberi' .Bükreş, 24 (A.A.) - Vitorul 
devanı ve İntikal eden bu dert gazetesi, Macar metalibatı müna,.. 

vişler Yapılıyor. 
Talebi 

Çeklerle Macarlar Uyuşuyorlar 

arada birdenbire tiddet peyda e- sebetile yazdığı bir yazıda diY.or 
der ve bu buhran herhangi bir .ki: "Almanyanın bu meselede Hı -
surette izale edilse de, birtakım tihaz ettiği hattı hareket ort& YJ 
muahedeler imza olunsa da sulh cenubu şarki Avrupasının mena .. 

' -

Cinliler 
' 

Çekiliyor 

Çinlilerle Japonlar Arasında 
Hongkongda Sulh Müzakereleri .. 

nin BaŞladığı Haber Veriliyor 
Tokyo,2 4 (A.A.) - Hankovun her an dütmesi bekleniyor. Mo

törlU Japon kuvvetleri tehre aözle görülebilecek yere kadar ilerlemif 
bulunuyorlar. Çinliler zayıf bir mukavemet aöatermekte ve alelacele 
&ekilmektedir. 

rneseleai bir türlü hallolunamaz. fiine tamamen uygundur. Filhald Çin ajansının bildirdiğine göre istikametten şehir lizerine ilerle ~ 
'Yakında bu meselenin içinden çıkı- ka muhtelif memleketler arasında Hankov şehri yakınlaşmakta olan mektedir. 
labileceğine ihtimal vermek te muvazeneyi korumak Hlzımdır. Ru ıaponlara karşı müdafaaya hazır Yangtse nehrini takfben ilerle-
•afderunluk olur. • d Al 'l b" l'kt · manyanın a manya 1 • ır 1 el fanmıştır. Şehirdeki sivil halk ki - mekte olan Japon filosu ise şehr& 
'ht Avusturya ve Çekoslovakya iştirak ettiği bu noktai nazar ikl milen çekilmistir Japonlar ı:ıimal • 20 mil mesafede bulunmaktadır .• · 
1 ilafları tesviye edildikten son- memleket arasında muallakta bu· T ' • 

ra, görüyoruz ki, şimdi Avrupa- iunan bütiln meselelerin hallin• 'den ve 'imaU şarkiden, Şarktan ve I Bu vaziyet bir iki güne. kadar Han 
da siyaset adamları en çok rnüs- imkan verecek mahiyettedir. cenubu şarkiden olmak üzere dört] (Sonu 3 üncü aayfada) 
temlekeler meselesi ile meşgul o- Diğer taraftan Almanya ile Ru f ................................................................................... . 

luy~;~~:·sız bir surette tanzim e- ~1:~1~;t~ ::~:i::e~::!~~l:ne: FiliSTiNOE YENi HADiSELER 
dilen, zorla kabul ettirilen sulh Rumen rnünasebatmın heyeti umu .-
muahedcnameleriııin ancak gele.- miycsinin ormal bir hale koymaya A ı y f ı t 
Cck harbe intiznrcn muvakkat yardım edecektir, hususile ki Al· rap ar a a s asyo-
bir sureti tesviye vilcude getir - manlnr Rumanyanın dahil! işlerine 
ınekten :;:l:;;~a bir işe yaramadı - karışmak fikrinde olmadıklarını At v d • J 
ğını ispat eden delillerden biri de nd1

1
_u
1
· •• teBauddsiutredtelfea,11~krı· bmeeyman

1
eektmet imşleür-_ n un U eşe er 1 er 

bugiin ortada bir müsternlekeler 1 
rncsclcsiııiıı mevcudiyetidir. Eğer nase.'betlerinin normal bir yola gir-
mti tcrnlekeler işi her milleti az Çek • Macar konuşmalarını idare eden Macar Hariciye Nazırı mesine şimdiye kadar mani olmuş 
çok temin edebilecek vasati bir Kanya (Sonu 3 üncü sayfada). 
hak ve adalet dairesinde tanzim ~L±±~~o==:.~~~;;;;;;;;;= ....... ~~~~-~~~===t=~~~~'i!i!!~iliiii~!ii!e=ı!2~~~~~~~~~~r~~-z~.r 
edilmiş olsaydı, tabi'idir ki, haHl j SENFQNJ~e 
Jnunla iştigal etmeğe mahal ol-

nla;~ı:·kat gerçi Almanyanın elin- MÜSABAKASI 
elen müstemlckel.criııi tamamen 
alıp onu ihtiyaç içinde kıvrandır
mak tabiidir ki, böyle daimi bir 
sızıltıya, şikayete meydan açar 
Ve Milletlerarnsı münasebetler i
çin lıir tehlike teskil eder. 

Bu ıneselcde . aliikndar olan 
İngilizlerin noktai nazarını ge -
Çenlerdc bu sütunlarda izah et -
l'lliştik. Şimdi de Fransızların ne 
~üşündüklerini Paristen çekilen 
hır telgraf bize izah edivor. Gö
rüyoruz ki, Fraıı~ada kllçük bir 
&'rup bu eski Alman miistenıleke

T urihe Karışan Milli 
Oyunumuz: Karagöz 
Karagözle Ortaoyunu Arasında 
Münasebet. Meşhur Karagözcüler 

Halk partisi müzisyenlerimiz 
ara!lında bir müsabaka açtı 

Cumhuriyet Hnlk Partisi tara • 
fından, sanatkarlarımızı çah~ma .. 
ya teşvik ve korumak, ayni zaman 

(Sonu 3 üucü sayfada) 
.......................................... 

• • • Ramazan Geldi 
Bugün Ramazanı Şerifin 

ilk günüdür. «Yeni Sabah» 

mazanım tebrik eder. . ... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lerinin iadesi taraftandır. Fa- l\liibarek ranınz.an işte geldi, kı·ı·uluyor. Yalnız ortada ne J.e\'fle 
kat ekseriyet bunda bir şeref me- çattı. Hu ibadet ve mağfiret gün- dbleııir bir hayalci, e de dörtba
setesi görüyor, ayni zurnanda sev- !erine kavuşulunca herkesin hatı- şı mamur bir ortaoyuuu kumpany,a 
kulceyş bakımından bir hata ola- rına dört şey gelır: İftaı· tepsisi, sı kaldı. ==================:::t: 
cağını söylüyor; mandadan vaz ulu camilerin malıyaları, teravi na- Vakıa Kavuklu Ali cidden kah HER SABAH 
Jreçmeden evvel Milletler Cemi- mazı ve karagözle orta oyunlarJ. ramanca bir. seLat ve inatla bu 
l'~tinin reyini almağa lüzum gö- Bugün bu dört hatıradan yalnız milli okuyurnuzun büsbütün tarih- Ay İsimleri 
ruyor. sonuncusu hemen tarihe karışmış- he karışmasına mani olrnıya çalı -

- Filistinde yakalanan iki Arap tedhişçi rötürülürken 
Y a:ı111 3 üncüd ! 

Bu son miilfıhazanın dudak • casına dünyadan elini eteğini çek- ~ıyor 13.kin umumi sinema rağbeti 
larda hafif bir tebessüm uyan . rniş bulunuyor. Zira iftar tepsileri . karşısında böyl-e ferdi gayret ve 
dırrnaması kabil değildir. Çünkii yine ortaya çıkıyor, teravi namaz- didinmelerin fayda verm!yeceği 

Anadolulu bir doatumuz ceçen 
gün aöz arumda fU~an ~yk~, ı ~~~~ii~ıw~~s~~~~~s~~~~~~~~~~·~••~=~~~~~~~~~~-~~ 

- Dilimizden birçok yabancı M d At• M f 
~Ustemlekeleri geri vermemek ları yine kılınıyor; mahyalar, hem muhakkak &ibidir. 
~.krinin ne kadar çliriık olduğunu de elektrikli olmak şartile, yine (Sonu 3 i'ncü sayfada) 
ıze açıkça gösteriyor. ~ l'V'V'VVVV'V'. 

1 
Almanyadan alınan müstem- BEKTAŞ/ FIKRALAR/ : Gider gitmez 

lekeler manda şekli altında l\'fil- ................................................ .. ............... . 

e.~ler Cemiyeti tarafmdan bazı Şercfclerdr.n dizi dizi kandille>' sarkmıya başlamıştı: Mahyacı 

kelimeleri .•ttık, lakin aylar ... ~. a am ına en aru 
yukarı eakı adlarını muhafaza edı-

yorlar. Halbuki orta Anadoluda A k ti T t 
kullanılan ay isimleri~~ türk~e ol: vu a arı u uyo r 
duktan batka teaaduf ettıklerı 

mevaimleri de İyi tavail ederler. 
Meseli Anadolulu hazirana Atinanın 

Yapıldı. 
Kızı Zizinin de Sorgusu 
Madan· Xatina Kimdir? .. 

huyi.ik devletlere verilmiş olduğu lar, oıı bir au nıah7nı.~ kalan marifetlerini gösteriyorlar, suya nakış ya
doğrudur. Fakat' bugün MilJetler paı· gibi, havaya yw:ı yazıwya, resim çizmeye çalışıyorlardı. Bunlm-ı 
Cerrıiyetinin vilksek bir otoritesi, yapmıya çctlışırkcn -kaııdiller dizi dizi sarkıyor, sağıı yükseliyor, sola ka
~li.fuzu ve k~dreti kalmış mıdır?. yıyor, tifreşiyo1-, 1ıçuşu11or ııe sanki gökteı~ damlarken minare boğum-
~1lletıer Cemiyetinin hangi sözii lanna takılı kalmış yıldız kırıntıları gibi in,,~. atıa esrm·lı bir heyccn ve

"Orak ayı,, , eylüle "İlk a-üz,, , 
birincitetrine "Orta süz,, , ikinci
tetrine "•on güz,, , birinciki.nu -
na "karakıt,, ikinciki.nuna "Zem
heri,, , tubata da, diğer aylardan 
kısa olduğundan ötürü, "küçük,, 

Randevuculuk . !ikte adliyeye teslim olunmu~tur. . 

dınJeniyor ki bu müstemleke işin- ?-iyo1·dıı. 
~ onun reyi alınmak icap etsin? Jla~ Bektaş kullarından Deniş .ı.llelımet, kahvenin önünde otumıuş, 
1 
andater sıfntile müstemlekeleri tera1•iden çıkaıı Müslümanları minarlerin saçt1ğı nurani'. 1şık altında 

~inde tutan lıüyük di!v1etler seyredi1Jordu. Bu aralık camiden çıkan bir yobaz yanma sokuldu. Tezyif 
d~ vazifeden \'3Zgeçtikleri tak- dolu bir gözle süzerek sordu: 
t'ı~dc Milletler Cemiyetinin bir ih- - Mahya kzırıtluş·unu mu seyredi11orsun? Oruç tutmazsın, alnın 
~Ilaf vesilesi daha orladan kalktı- sccdci rl'hmana kawoınıaz! Ramazam yalnız mahya se11ı-etmek için mi f1

• mU15.hazasile duyacağı inşirah gelsin dilJe beklersin? 
tnde vakayı kabul etmekten baş- - Ra111azaııı ramazan diye severim. Aliyi Ali diye ."'ıet'diiJim gil>i. 

a Yapacak bir is mi kalır? - Fakt biz sizin gibi değili~. lsteriz ki her gii.lı ramazan olsun, her 
Şeref meselesi.ne gelince, Al- giln oruç tutalım. 

~anyaya eski müstemlekelerinin - Ôylc ama, rn111.azan gider gitmez de arkasından bayram ede1·si
. 1adesi onları geri verenler için bir ?ıiz! ... Bir adanmı sevdiği gidince ·müteessir olur, matem tutar. Benim 

(Sonu 3 üncü aayfada) hir lıavra1n diğimi gördünü.ı mii? Biz ikisini de Jıoş görenlerdeniz! 

~üseyin Cahid YALÇIN • TiRYAK( 

der. 

Dütündük: dostumuzun yerden 
göğe kadar hakkı vardı. Hakika • 
ten "karakı~,, birinciki.nundan, 
sonbahar aylarını canlandıran "ilk 
orta ve aon güz,, tabirleri eylül
den, tetrinlerden daha manah, da
ha cana yakın. 

Şu lisan temizliği sırasında ha
ziranlardan, eylüllerden, birincili, 
ikincili tefrİnlerden, kanunlardan, 
yakam•zı kurtarsak hiç de fena 
olmıyacak. ı 

A. C. 

ve ecnebi mezn, 

leketlere kız ve 
kadın kaçrnntak 
ayni zamanda da 
döviz kaçakçılığı 

ya prnak suçlarilo 

tevkif olunan Ma 

elam Atı"na ı"le 
-Atlnanıa km 

muavini ~fadan~ Zh:t 

Katina haklarındaki tahkikata· 
dün de devam olunmuştur • 

:Madam Atiııanın kızı Zizi de 
polisçe ele geçirilmiş ve dün hak
kında yapılan zabıt varakasile bir-

Zizi, dün, bu suçun tahkikatını' 
idare eden dördüncü ~orgu hak imi 
tarafından istic\·ap ohınnrn~tur. 

Kendisi, anne-sinin işlediyı suç 
larla hiç bir alakası olmadıgını ve 
hatta bu hususta hiç b;r malGmatı 
bulunm:ıdığını söylemiştir. 

Sorgu hakimi Zizinin i~ticrn -
oını yaptık'tan sonra tevkifine lü
zum görrniyerek diğer suçlularla 
birlikte, serbest olarak muhake -
rne inin yapılması için sorgu evra-

kını tahkikat do~yasına ilave et -

miştir. 

(Sonu 4 üncü :ıayfada) 



Sayfa: 2 YENISABAH 

ABDOLHAMIDIN 
tv',YrlV'IV'/VV"r. r'<tl't•"t"'l'o*<"••• • •~'VV"oW,,,._, 

cı C 1 H O C AS 1 Altı Aylık Zabıta 
:.~!~~~, y~~~r:ı,~:ı,?;u~~':el!f İstatistiği Okuyucularım0ı.z k' 

• _4 - Abd··ı- . bulunan paşaya ha.her gönderdi. IYOr 1 Hal'dcn üc "un sonra u azı- . ğ I · beti 
P d:":" b. kt bu gel Bir kaç dakika sonra ıellmıı a çı Bu yıl geçen yı a nıs e suç -

zin yeni a ~a ır me u - · d h ı k b ı tti · · T k "ti b halıya · d ki hükümdar yeğenini kan paşa feyhı er a a, u e · adedi yarı yanya mmış a Si e sa Ş pa dı Bun a. es T k aara Büyük bir saygı ile karşıladı. E- Tanzim olunan bir zabıta ista -
te!~: e!~::ıa:ıı:k~~r ~~layısi: btıl~üda &fendi, pa~anın karşısın - tistiğinden anlaşıldığına göre bu ie it ~ı~dığından kendisinin baş- da.lcı kanapeye oturarak derhal senenin ilk 6 ayı içinde memleketi-

pe . · ı- Çır - söze başladı: mizde (21) bin 355 suç hadis ol -ka saraylardan bırıne, mese ~ . a l' h ti · böyle sa-
- akledilınesinı nca - aşa azre erı, muş ve 26 bin 853 suçlu yakalan-gan sarayına n ı · · 
eylediğinden isteği veçhile Çırağan hah erketti~~~n. zatı bdeb~let ~~:'. ~a~ mıştır. Firar halinde bulunan suç 
sarayına getirildi. Oı1lda, iki gür hatsız e gımın •de e ı fU b. . luların sayısı da (356) dır. 

'sonra kollarının damarlarını kese· gece il.lem~ ~ilnha a ptely~a'.11e .. erı- Memleketimizde (4) bin 882 
. . . miz efendımız azre erını &"Or - polis mevcut olduğuna nazaran bir 

rek ıntıhar ettı (1) d" y nlarında. eshabı kiram - b t t 
Sultan ı.t:urat amcasının bu su - um. a • . polis memuruna 1,3 suç isa e e -

retle vefatını haber alınca büyük dan, 'a.hl6larını tanımadıgım ~ır mektedir! ... 
bir korkuya dil§tü. Sabık Padişah .kaç. zatı şerif ile beraber ceddı1:1 Geçen yılın sonunda da zabıta 
tarafından senelerce gördüğü şid - Seyıt Ahmet derref~I vardı. ~zakt- memurlarımız (48) bin (326) suç 

yik . t inhlın" akı" do tan yeddi ıaadetlerıle bana. ışare ( ) b" (
22

) detll taz ve ışre e - .1 la karşılaşmışlar ve 60 ın 
1 1 ile bir müddettenberi müptela buyurarak yaklaşmayı emrettı er. suçlu yakalanmağa muvaffak oı- 1 alyısd - · · h talıgı- arttı Yapılan Huzurlarına vardını, mObarek elk 

o ugu sınır as · . . . t· muşlardır. 
tedaviye rağmen bu hastalık gün- rini öptüm. Emırlerıne ın ız~ren Geçen sene firar halinde bu -

1 den güne tezayüt ederek divanelik yere bakarak ve el bailıy~ra a- Junan suçluların yekunu 863 dür. ı 
derecesine geldiğinden cülı1sundan yakta du:dum. Bana hitap ıle: 
\iç ay sonra, 1293 (1877) senesi A- - Ogl_um Eb!ilhOda! _Bunları 
ğustosunun 19 uncu Çarşamba gü- sevgili halıfem Abdlllhamıde ar -
nü hal'edilerek küçük kardeşi ikin- zet. . 
ci Abdülhamit Padişah oldu. Diyerek. bazı emirler verdıler. 

Sultan Murat ta oğlu Salahattin Bunun !izerıne ben: 

Mektepsiz kalan 
talebe yoktur 

Efendi valdesi ve haremleri ile be- - Ya Resulullah! Ben aciz ve Kültür direktörü bir gazeteyi 
raber Çırağan sarayına nakil ile o- fakir bir iievrişim.. Abdülham.~t tekzip ediyor 
rada tahtı muhafazaya alındı. gibi büyük bir padiııahı nasıl go- Dünkü akşam gazetelerinden 

oturuyor 
Maçkada Talim sokağı Nu

ma.ra: 2 da "Salahattin Öziş., 
imzasile aldığımız bir okuyucu 
mektubunda deniliy<>r ki: 

"Ekselsiyor mağazasında

da kızım için bir pardesü bakı
y<ırdum. Üzerlerinde mesela şu 
şekil etiketler vardı: "Peşin on 
lira veresiye on üç lira., ufak 
bir hesapla bu on liralık parde
sünün taksitle . alınması için 
yüzde on yedi kuruş gibi fahiı;ı 
bir faiz verileceğini anladım ve 
hayret ettim. Kanun senelik fa
izi ancak yüzde dokuza iblağa 
cevaz verirken bu yolda yapı
lan kanunsuz faiz alımının önü
ne süratle geçilmezse bu ihti
kar ve mürahabacılık ortadan 
nasıl kalkar? .. Aid makamla
rın dikkatlerini çekmenizi dile-
rim.,, . 

Yeni Sabah: Kariimizin şi
kayeti çok yerindedir ve çok 
haklıdır. Bu gibi müesseselerde 
ve bu şekil alım satımda da her 
halde bir kontrol yapılmasını 

belediyemizin ehemmiyetle dik 
katine koyarız. 

Medrese talebesinin ayaklanma- rür ve emirlerinizi tebliğ ederim? birinde "İstanbul Maarif işlerinde 
sı, Şeyhülislam Hasan Fehmi Efen- Diye sordum. Re.saletpenalı düzeltilmesi Jiizım gelen aksaklık
dinin azli iki Padişahın biribiri ar- hazretleri de: !ar., serlavhasını taşıyan ve 300 
dınca hal'i şiddetle devam eden - Seni ümmetimden en ziya- mektepli çocuğun idaresiz bir hal- 1 

Bosna He:sek ve Rumeli isyan ve de sevdiğim biri Abdülhamit ile de haftalarca idaresiz bir vaziyet- ''-------------~ 
lhtil&li, Rusya ile harbe başlanması, görüştürecektir. te bırakıldığına işaret eden bir ya Mareşal Fevzı' Cakmak 
Hersekten Rumeline trenler dolusu Buyurdular. Uyanıp yataktan zı çıkmıştı. Dün bu hususta kendi-

gelen mühacirlerin perişan hali ıs- kalktığım zaman çok dü~ündüm. sini ziyaret eden bir arkadaşımıza ve z·ı raat Vek·ı ı ·ı' 
tanhuldaki endişe ve telişı artır - Devletin şimdiki ricali ara~ında İstanbul Kültür direktörü Tevfik 

mL~. hükümet dairelerindeki bütün zehdü takva cihetile Hazreti Pey mKuutştuarşa:ğıdaki beyanatta bulun - Ankaraya oı'ttı'ler hususi işleri durdurmuştu. gambere en yakın ve sevgili ola -

Ebülhüda Efendi de böyle gaileli bilecek ancak zatı aamilerini ha- _ Bugünkü Haber gazetesin- Bir müddctteııberi şehrimizde 
bı·r zamanda istedigı-· memuriyeti tırladım. l•te bunun lçin gelerek kl k h k bulunan Genel Kurmay Başkanı 

" de kültür işlerindeki aksa ı a alabilmekten ümidini kesmişti. Hu- keyfiyeti arza müsaraat eltim. b' 
1 

h ll'areşal Fevzi Çakmak ile Ziraat 
kında çıkan ırtakım yazı arın a- • 

susile hocalık ve üfürükçülük işle - Dedi. Halet paşa, Cenabı Pey- kikatle hiç bir alakası yoktur. Vekili Faik Kur.doğlu dün ak~am 
rinde günden güne ileri gidip halk gamberin "En ziyade sevdiğim bi- Cibali ortaokulunun tamamen ki trene bağlanan hususi vagonla 

arasında büyük bir şöhret kazan- ri., diye vasıf buyurdukları ada- kız okulu haline sokulma•ı dolayı- "'A"'ı .... ık..._a..._r,,_a,,_r,...a,.._,.h.,.a.,.r.,.ek.,.e.,,.tvvevtm..,..,i•...,.J...,e...,rd"ı"'·r ..... ""' 
dıgından bol ool para kazanıyor, ge mın kendisi olmak şer~iine maz- sile bu okuldaki erkek talebe semt 
niş geniş, rahat ve refahla geçini - harivetini temin için derhal ara-

, !erine nazaran Gelenbevi ve Kara-yordu. Bunun için artık memuriyet basının hazırlanmasını emretti ve 
gümrük ortaokullarına verilmiş -peşinden koşmaktan, üç dört gün- şeyhi alarak Yıldız ~arayıııa gö- ti. Açıkta kalmak yüzünden hiç bir 

de bir Şeyhülislam dairesine gidip tUrdU. Bir rivayete gbre baş ma- talebe Yenikapı ortaokuluna ve _ 
gelmekten vazgeçmişti. beyinci Osman hey ve başka bir 

An d rilmiş değildir. Muharebenin, Rumeli ve a o- rivayete göre de ikinci mabeyinci 
ıu cephelerinde aldığı şekil, tstanbu Hacı Ali bey vasıtasile huzuru hü Çamlıca kız lisesi terbiye, ted-
lun büyük küçük bütün cami, med- mayuna kabulünü istirham etti. ris ve idare itibarile tamamile müs 

1 · · d Jd ··h tak.il bir okuldur. Bu itibarla Eren-rese ve mektep erını o uran mu a Verilen müsaade üzerine biraz 
klı hal. !ık · lik köy kız lisesi direktörünün, Eren-cirlerin acı ı, aç • yersız ııonra Abdülhamidin odasına gi-

fal t ·· .. d h eden köyünden Çamlıca kız lisesini ida-ve se e yuzun en zu ur ren Halet paşa EbUlhüda efenili -
h •·"" h · d · d re etmesi mevzubahs bile değildir. salgın as........., epsın en zıya e nin gördüğü ruyayı analatarak 

Mcbusan Meclisinin durumu genç böyle önemli ve hayırlı bir i•e de- Zeyrek ortaokulunun idare ted 
Padişahı derin derin düşündürüyor liilet etmiş olmak için teybi hera- ris ve terbiye işleriyle meşgul o -
du. her getirmiş oduğunu arzeyledi _ lan ayrı yardirektör ve öğretmeni 

Mithat Paşanın tazyik ve ısrarı ğinden verilen izin üzerine kızla- vardır. Bu itibarla bu okulun da 
ile kabul ettiği Meşruti idareyi, ilin ralası Hafız Behram ağa koşup idare işlerine Vefa lisesinin bak -
eylediği Kanunu Esasiyi kaldır - hacı Ali beyin odasında bekle _ ması düşün(i)müş değildir. 
mak, fikir ve arzusuna göre mut- mekte olan Ebülhüdayı getirdi. "'""""""""~""',...,..,,..,,..,,..,,.vv-.,..,vvvv""-v 
lak bir devlet idaresi kurmak için 
çare arıyan Padişah, bütün hu i~leri 
birçok sebebi saydığı Mithat Pasa
yı, Kanunu Esasinin bir maddesi -
ne istinaden, mıo~ ..... ıci etmekle 
işe başlamıştı. Sarayda millet ve 
memleketin halinden ziyade kendi 
çıkarlarını düşünen müşavirlerinin, 

hılhassa mabeyin oaşKatibi Sait Be 
yin (2) akli hocalığile harekete ip
tidar etmişti. 

Şeyh içeri girince Halet paşa 
ile hafız Behram ağa. dışarı çıktı
lar ve onu padişah ile yalnız bı -
raktılar. Sağ eliyle masa.sına da -
ya.nmu;ı olduğu halde ayakta bulu 
nan genç hünklir şeyhe masanın 

önüne konulmuş olan . sandalyeyi 
göstererek oturmasını emretti ve 
kendi geri çekilerek yerine oturdu 
ve sonra: (Sonu var) 

MAHKEMELERDE 
~ . 

LALELi KATIL/ 
Sami tevkif olundu 
Evvelki akşam, Lalelide Hü

dai isminde bir genci yaralıyarak 
öldilren ve müteakiben kaçan Sami 
dün sabah Aksarayda saklandığı 
evde yakalanmış ve adliyeye veril
miştir. Suçlu dün akşam ağır ce-

(1) Abdiilıizizin intihar etnıiye- zatla tevkif olunmuştur. 
re k Mit hat, da mat Mahmut ve Nıı- ,..,..,,..,,.vvvvvv""...,...."""""",.._,.,...,.,,..,...,,..,,..,,.., 

" DENİZLE~D.E · ~ 

BAYRAMDA 

1 KISA HABERLER 1 
* Ordu evi kuruluyor - Ayaz 

ağaya taşınan süvari binicilik o
kulunun boş kalan binasında ordu 
evi kurulacaktır. * Hariciye Umumi Katibi -
Hariciye Vekaleti umumi katibi 
Numan llfenemencioğlu Ankaraya 
gitmiştir. * Adliye Terfi Listesi - Ha
kim ve müddeiumumiler arasında
ki terfi ve tebeddülat listesinin ha
zırlanması önümüzdeki ay içinde 
tamamlanacaktır. 

* Üniversiteye Bağlı Hasta
haneler - Üniversiteye merbut · 
h;ıstahanelerin noksan bulunan 
pavyonlarının 939 senesi içinde ta
mamlanması kararlaştırılmıştır. 
Bundan başka Haseki ve Cerrah
paşa hastahanelerine yeniden bi -
rer R:ıdyotrapi kliniği ilave edile
cektir. * Yerebatan Sarayı Tamiratı
Yerebatan sarayı belediye tarafın 
dan tamir ve tanzim edilecektir. 
Mahzenin üstündeki bina ile ya -
nıııdaki saha belediye tarafından 
satın alındığı için tamirata yakın
da başlanacaktır. 

Ebülhüda efendi, dükkanına, 
selip giden saraylı müşterilerin -
den ll.'ltalıJcla aldığı ınalümat sa
yesinde padişahın me~rutiyeti ida
reyi ortadan kaldırmuğa mebu•an 
mecli•ini dağıtarak mutlak bir 
devlet idaresi k:umak için çare 
aramakta olduğunu öğrenmi~, bu 
ııun üzerine günlerce düşünerek 

bir yalan hazırlamıştı. Büyük ze
kası ile tam fırsattan istifade e
decek zamanın geldiğini hesa.p e
den şeyh, kurduğu planın icrasına 

ri pa$aların emir ve tertibi ı1e kat
lettirildiği, gıiya sonradan anla~l
dığuıdan sarayda kurı,uın bir mah
kemeniıı kararile paşala,. Tayife 
nefyedilmiş idiler. Halbuki Abdii
llizizin katledilmediği ı•e intihar et
tiği mıılwkkaktır. 

* Muğla Mebusu Öldü - Muğ 
la Mebusu Nuri Tun:ı ev,·elki gün 
vefat etmiştir. Cenazesi Sarıycrtle
ki aile kabristanına defnedilmiştir. 

Şirketi hayriyede te:ıziliit Kalp sektesinden öldü 
Cumhuriyet bayramının devam Fenerde oturan "Saniye., ismin 

karar verdi. 
Bir gUn sabahleyin dükkanın

dan çıkarak sabık Hicaz valisi Ha 
!et paşanın Saraçhane başındaki 
konağına gitti. Paşanın k!hyası 
Mustafa beyle görüşmek istediği
ni ağalara söyedi. Kahya beye ha
ber verdiler ve misafiri de bir o
daya aldılar. 

Çok geçmeden odaya gP.leıı 
Mustafa heye kendini takdim et
tikten sonra çok mühım ve acele 
Jıir iş için paşa hazretlerine bazı 
ıöyliyecekleri olduğlunıı bildirdi. 

Kerameti ve evliyalığı ile meş 
2ıur olan bu hocanın bl!yle erker.ı
den konağa kadar gelmesi ışın 
~nemine delalet ettiğinden kil.h 

( f) Erzıırumlu Sübe ı:ade Na
m.ık efendi adlı birinin oğlu. olup 
sadaret mektupçuluğundan, padişa
hın eniştesi damat Mahmut Celô,. 
lettin pa~anın sevkile ciili~•u günü 
mabeyni hümayıın ba.ş kitabeti11e 
gelen ve bir seııe sonra vezir olııp 
96, 97, 99, 300, 311!, 319 ve 31!4 se
mlerinde vedi defa sadrazam olduk 
tan sonra meclisi iJ.ytln reisliğine 
tayin olunan Sait paşadır. 31 mart 
vaka~ını müteakip Selfın.ikten gı -
len Ha1·eket ordmunuıı /stanbulu 
işgali aırasında liyd.n ve mebıuıan 1 
meclisleri Ayastafanosta (Yeşil
köy) toplanmı,,tL Her iki meclisin 
biı' rada vaki olan bu tariht toplan
tısında 4yan reisi olm•:k dolaytSile 
ı:fyaret eden Sait paşa efendisi, ve
linimeti olan Abdülhamidin hal'ine 
T.·nı·ar verilmeıtini heyeti umıımiye
•ı• teklif etmiştir. 

edeceği üç gün müddetle Şirketi - de ihti~·ar bir kadın Sultanselim 1 

hayriye bütün vapurlarda yüzde caddesınden geçmekte iken üzeri
elli tenzilat yapmağa karar ver - ne feııahk gelerek düşmüş biraz j 
miştir. Cuma günü öğleden sonra sonra da kalb sektesinden ölmü~-ı 
bütün devair tatil edileceğinden t · 

b~ . 
o gün cumartesi tarifesi tatbik e- -~~~~~~~~~~~~--~- 1 dilecek ve köprüden 1.30 da vapur " 
tahrik edilecektir. Cumartesi ve 
pazar günleri Boğazın yukarı is
kelelerine gece yansından sonra 
1.30 kadar Üsküdar Çengelköy 
htıtına da 2.30 kadar vapur sefer
leri yapılacaktır. 

Suvat 
Vapurun tecr heleri 

vel'di 
iyi netice 

Denizbank idaresinin iç hatları · 
için yaptırdığı Suvat vapurunun 
ilk ter-ijlpJeri dün yapılmış ve mu 
vaffakiyetli neticeler alınmıştır. 
Yeni \'apur yarından itibaren ilk 

TAKVİM 
25 İlk Teşrin 1938 SALI 

Hicri: 1 Ramazan 1357 
Rumi: 12 İlk teşria 1334 

Hızır: 173 

Doğu saati : 6,20 

Ôıtle : 11,58 - ikindi : 14,54 
Akş•m: 17,16 - Yatsı : 18,47 

İmsak : 4,43 

6ef erini yap m ağa baş lıy aca ktır. 1,, •mZ!:M:':!'!l!.!!'!l'l!!l'llllll:l!!•l!llat:# 

Lodosun Yaptığı 
Hasarat 

Bil" Yunan gemisi de karaya 

oturdu 

25 TEŞRiNiEVVEL 1938 

YENi 1 
J:~r..~~ıs~ B AH ltc;))!:i: 
RADYO 

ANKARA 
25 B. Tetrin 1938 Sah 

(Öğle neşriyatı tecrübe mahi
yetinde yeni stüdyoda yapılacl\k

tır.) 

Öğle netriyatı: 
Saat 12,30 Alaturka plak neş-

Dün şiddetli bir surette esen riyatı, 13 haberler, 13,15 karışık 
lodos yüzünden limanda birçok ka plak neşriyatı, 14 son. 
rı•ıklıklar olmuştur. Gerek Deniz AlqA.m netriyah: 
b~nkın iç hatlarına ve gerekse Şiı:- Saat 18,30 Karışık pla•k neşri 
ketihayriyenin Boğaziçine işletil - yatı, 19,15 Türk musikisi ve halk 
mekte olan vapurları muayyen sa- sarkıları (Hikmet Rıza), 20 saat 

atlerinden teehürler yapaı·ak çalışa a~arı ve arapça söylev, 20.10 ha
bilmişlerdir. Boğaziçinde lodos YÜ- herler, 20,15 Türk mu•ikigi ı5adi 
zünden orkos mevcut olup sular IIo•ses ve Semahat Özdenses), 21 
daima yukarı cihete doğru seyret- •an' plakları, 21,!.5 s!i.idyo salon 
miş bu yüzden araba vapurlarının ~rkestrası: 
ekserisi muayyen seferlerini yapa- 1 _Gar! Roberht: llfar:;ch - Pot 
mamışlardır. Kabataş ve Üsküdar pourri. 
arasında işliyen araba vapurları 2 _ Nesvadba: Loreley - Para-
Sirkeci - Üsküdar arasında çalış -
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Aydıca dün ve evvelki gün açık 
ta da bazı kazalar olmuştur. 

34 tonluk Hüdaverdi motöı-il 

İğneadada odun yüklerken birden 
bire fırtına bastırmış ve demirli 
bulunan motör demirlerin! ve ip
lerini kopararak denize açılmıştır. 
Bu sırada motörde bulunan tay -
falar tehlikeyi görerek kendilerini 
denize atmıslar ve canlarını güç
lükle kurta;abilmişlerdir, Hadise
den sonra sularda kaybolan Hüd:ı 
verdi motörü büyük bir te•adüf 
neticesi olarak hava açtıktan sonra 
bir motör tarafından denizde başı 
boş olarak dolaşırken görülmüş ve 
yedeğe alınarak bu sabah limanı -
mıza getirilmiştir. 

Karadenizden gelen Yunan ban 
dralı K<>mistire vapuru da evvelki 
akşam Tarabya önlerinde karaya 
oturmuşsa da kurtarılmıştır. 

' , · P O L İ S T E" -::. . . . 
LALELiDE 

Dün bir mıitekait ezildi 
Dün akgam saat 18.30 da La-

' lelide feci bir kaza olmus, bir kam 
yon bir adamcağıza çarparak ağır 
surette yaralanmasına sebep ol -
muştur. 

Lalelideki kasap dükkanından 

phrase. 
3 - Nielsen: Maskı.rade. 
4 - Lehar: Der Zarevitsch. 
22 haberler ve hava raporu, 22, 

15 son. 

İST ANBUL 
Aktam netriyatı: 
Saat 18,30 D.ıns musikisi, 19 

konferans: Eminönü halkevi na -
mıua, Sabahattin Rahmi Eyupoğlu 
Doçent (Halk şiirine dair), 19.30 
İnci ve arkadaşları tai·afından 

Türk musikisi ve hail< ~arkıları, 

19.55 Borsa haberleri, 20 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi n halk şarkılan, 

20.40 ajans haberleri, 2047 Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arapça söy 
!ev, 21 saat ayarı, Orkestra: 

ı - Rosini: Bar biye dö Sevilla. 
2 - Ilo•c: Roz mu•. 

21,30 Suzan ve ark.ıda~ları ta
rafından Türk musikisi ve hail< 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22,lJ 
Fa,ıl saz heyeti: İbrahim Uygun 
ve arkadaşları tarafından. 22,(>(J 
son haberler ve ertesi günün nrog
ramı, 23 saat ayarı, İstiklal marşı, 
son. 

Ne Pişireyim? 
: • 

SAL/ 
evine lazım olan eti alarak karşı' iftariye : (Reçel Sucuk, Peynir\ 
tarafa geçmek istiyen mütekait. Ş h . bas' 
kaymakamlardan l\lehm~t Ali Ak-'Pe rlıye ]çor! fı 

- k at ıcan ı a a rqnga et saraydan B(yazıta dogrn çı an • .. •. 
3620 numaralı şoför Mahmudun Sıgara boregı 
idaresindeki kamyonun kendisine Kavun 

birdenbire çarpmasile yere yuvar- Patlıcanlı alafranga et 
lanmış ve kamyonun altına düş -
müştiir. 

Derhal kamyon durmuş ve ya
ralı mütekait hemen bir otomobile 1 

bindirilerek tedavi edilmek üzere 
götürü im üştür. 

Şoför hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Hırsız çır·k yakalandı 
Kartalda Ankara caddes;nde 

Bakkal Dramalı Yaşarın yanında 
çalışan Mehmet isminde biri dük
kandan 160 lira parayı çalarak 
kaçarken yakalaıımıştır. 

Denize d ~müs 
Dün Bebek sahilinde gezerken! 

denize düşen on beş yaşındaki sab 
riye bir garson tarafından kurta
rılmış ve baygın bir halde Bcyoğ
lıı ha•tahnncsine kaldırılmıştır. 

Bıçakh yüzünden yaralamıs 
Balıkçı İsmail dün bir alacak 1 

yüzünden Ferikvylü arabacı Mu -
hittinle kavga ederek yüzünden 
bıçakla yaraladığından yakalan -
mıştır. 

Deli şükranın hırsızlığı 

:Meşhur sabıkalılardan "Deli., 
namile maruf Şükran dün Galab

(3) büyük kemer patlıcanını 

alelusul soyduktan ' sonra dörde 

bölüp uzun uzun doğrayınız Mü
teakiben tavada sade yağdan ge
çirip biı- kaba döşeyinız. 

Koyun ve dananın neresinden 
olursa kemikli veya kemiksiz bir 
kilo eti iki yumurta büyüklüğün
de doğrayıp bir tencereye koyu -
nuz. Üstüne iki parmak geçinciye 
kadar su doldurup kuvetli ateş üs 
tünde lfiyıkile haşladıktan sonra 
indirip euzünüz ve etleri tencere · 
de bırakınız. Üstüne bir soğan 
çeııtip bir iki kaşık sade yağ iia
vcsile bir ağaç kaşıkla harlı ateş
te çeviriniz. Et pembe!eşmege yüz 
tutunca bir miktar un serpip çe
virerek kızartınız. Sonra tencere
yi mütedil ate~ üstüne çekip içine 
dört beş domates doğrayın, iki 
kepçe et suyu ile ıslatıp tuz, biber 
ekip kapağını kapayın ve aheste 
pişmeğe bırakın. Arada yoklayıp 

sal~a kalacak kadar suyu eksik 
etmeyin . Liiyıkile pişip indirme
den dtrt beş dakika evvel hazır 
duran patlıcanları ilave edin. Son 
ra indfrip ta.bağa kurtarıp sofraya 

da Keçecizade apartmanında otu- verin. 
ran Osman iı•minde birinin odası - ihtar - Patlıcanları hiç tava
na girerek yatak çarşafı ve~aireyi dan geçirmeyip tencereden etı.•ri 
çalarken suçüstü ynlrn!Anmı,tır. çıkarıp kalan •uyuıra cüz'i yağ i-

Ayağı kayarak düştü laveaile çiğ patlıcanları orada la-
yıkile pifirdi!<ten sonra etlerle kaTarlabaşı caddesinde otuı·an 
rışhrıp tabağa kurtarsanız da oJ ozefin isminde lıir kadın yoldan 

geçerken ayağı kayarak yere düş-ıo1::.u:>r:>. ccoc:oe':oexxxxx:xxxX=:X=:::>o::>oo 
maş ve sağ ayağından yaralanmış vvvv Odun 
tır. keserken kolunu 

Tramvay çarparak başından 
yaralandı 

Vatman Mu,:afanın idaresinde 
ki 76 numaralı tramvay arabası 
dün Sirkeciden geçerken Sait i8 -
minde bir adam:ı. çarparak başın
dan yaralamı.7tır. 

Vatman yakalanmıştır. 

kestirmiş 
Kantarcılarda Dedeoğlu yoku

şunda oturan ve o civarda bir o -
dun deposunda çalışan Sadık; dün 
makine ile odun keserken sol kolu-
nu makineye kaptırmıştır. 

Yaralı fazla kan kaybettiğin -
den Cerrahpaşa hastahanesine kal 
dırılmıştır. 



YENISABAH 

Sulh 
ese esi 

Sayfa : 3 

Senfoni 
Müsabakası 

ap 
nunu 

r a ist yo
Ateşe Verdiler 

Kudüs, 24 (A.A.) - Asiler 
dün Yafa istasyonunu yakmağa te 
Şel>büs etmişlerdir. ltf aiye ateşin 
Yayılmasına mnni olmağa muvaf -
~~k olmuştur. Hnsarat mühim de
rıldir. 

dedilerck bırer hüviyet varakası al 
maları hükumetçe geçende emre -
dilmiştir. Arap liderleri mukabil 
bir emirname neşrederek hüviyet 
varakası alan Arapların katledile
ceklerini bildirmi~ !erdir. 

(Ba, tarafı l al'lci sayfada) 
şerefsizlik teşkil etmekten çok u
zaktı•. Bilakis, milletler arası mü
nasebetlerde çıplak kuvvetin, hod 
gamlığın ve hırsı tamam hüküm 
ran olması ananesine karşı itiraz 
edilmiş medeni bir galebe sıfati

Tarihe Karışan Milli 
Oyunumuz: Karagöz 

(Batla;rafı 1 inci ayfnc!a) 
da memlekete güzel e_erler ka.lan 
dırnıa1c gaye ile Tilrk müzisrenle
ı·i arasında bir "milli senfoni,, mü
sabakası açılmı~lır. Bu mfüsabnkn
ya iştirak etmek için hiç bil' kayit 
konulmnmı~ olup ancak senfoni -
ııin çnlmma mf\d(lcti 25 dakikadan 
az, ~5 dakikadan fnz1a olmama ı 

ileri sürUlmü~tür. Birinciliği ka -
zanana 1000, ikinciliği kazanan 
sanatkara da 700 H:-c ikrami~·e ve
rilecektir. 

Diğer Hadiseler Bağdatta Ya hudi Aleyhtarlığı 

Je çok iftihara Hiyık bir vakıa tef
kil edeceği meydandadır. 

Dllnya için feHiket işte böyle 
yanlış anlaşılmış şeref mefhumu 
gibi sözlerin hala milletler arası 
mHnasebetlerde hakim bulunma
sındadır. Devletler şerefin hakka 
riyatte olduğunu kabul etmelidir
ler ki dünya rahat edebilsin. Fa
kat bugünkü vaziyete, gidişe ve 
cari olan hükumet sistemlerine 
bakılırsa böyle bir şeyin hiç bir 
zaman fiile çıktığını görentlyece
ğiz. 

Karagözle Ortaoyunu Arasında 
Münasebet. Meşhur Karagözcüler 

J<~serlerin ilk seçimi için Cum • 
hurbaşkanlığı flm·monik orkeFtra 1 

şefi profesör Praetorius, Devlet 
konservntuvan öğretmenlerinden 

Halil Bedi, İstanbul konservatuva. 
n öğı·etmcnlerinden Ferdi Slatzer, 
\'e Ankara radyo u şeflerinden Me 
sut Cemilden mürekkep dört kişi -
lik bir ihzari jUri teşekkül etmiştir. 

Kudas, 24 (A.A.) - Alman a- Bağdat, 24 (A.A.) - "Havas,, 
J~n~ı bildiriyor: Dlln Yafada yeni Arap Fili Un lehindeki hareket 
hadıseler vukubulmustur. Bir İn - Bağdatta mühim bir yekun teşkil 
~.llz polis memuru );aralanmıştır. eden Yahudi ekalliyetine karşı düş 
ırçok telef on teli ve bir yerde pet manlık şekline doğru istihale et -

t ol cleposu tahrip edilmiştir. mektedir. Geçen hafta şurada öu -
Filiatinde Yeni Kuvvetler 1 rnda münferit suikastlar kaydedil-

D Bayfa, 24 (A.A.) - Firt Royal 1 mişti. Ezcümle iki maruf Yahudi 
tagons alayı, diln Teiresias vapu 1 şahsiyeti ortadan kaybedilmiştir. 

t u ile Ilayfnya gelmişlerdir. Geçen gece de bir Yahudi klübü -
Eğer milletler arası münase

betlerde son söz halka ve milletlere 
ait olsa idi, !'ğer milletler kendi 
mukadderatlarına gerçekten ha·ı 
kim bulunsalardı dilnyndan harp 
kalkardı. Harbin bütün mesuliyet-ı 
leri milletleri idare eden kimseler
dedir. Bunda zerre kadar şüphe 
edenler son geçirdiğimiz harp teh~ 
likesi esnasında asıl halkın düştü
ğü endişe ve tcla~ı gözönüne getir
melidil'le r. Sulhü kurtıırdığı için 

1 

Arap Liderlerinin Tehdidi nün içerisindeki bomba atılmış ve 
Kudüs, 24 (A.A.) - 16 ya -t üç kişi yaralanmşıtır. Yahudiler a

'1ndan yukarı erkek çocukları kay! ı·asmda heyecan çok şiddetlidir. 

Almanya ile Ro
llıanya Arasında 
Yaklaşma 

(Baş tarafı 1 inci :.ayfada) 
elan engel de ortadan kalkmış o
luyor .. ,. 

Ey Fransa! N erdesin? ... 
. Son posta ile gelmiş olan Pa

?ıs Soir gazetesi Bükre~ hususi mu
h~birinin telefonla ve;miş olduğu 
hır haberi birinci sayfasının ba!'; 
&Utununda bu sername altında neŞ 
tederek Rumanyaya birçok Al -
llıanların akın ettiklerini, her şeyi 
satın alıp bunn mnknbil ucuz ve 
8iiratıe mal verdiklerini ve bu va
ziyet karşısmcla Rumanyanm bü -
tiin mevcudiyetile lıir İngiliz ve 
Fransız aksUlamelini dört gözle 
beklediğini söylemektedir. 

Macar istekleri 
Budapeşte, 24 (A.A.) - "Ha

vas,, Bu sabah Çek'Oslovak hllkfi
metine tevdi olunan Macar notası 
!nünasebetile Budapeştede beyan 
olunduğuna göre, Macaristan Çe -
ko lovakyadan üratle cevap iste 
lnektcdir. Eğer Çek ceva'bı mem -
nııniyet verici olmazsa Macaristan 
AIUnih anlaşmasını imza eden dev 
letlerin derhal toplanmasını isti -
l'ecektir. 

b' . Da~1a şimdiden urası söylene
l ıl~r .kı Çeko lovaklar Macar i tek 
erının tatmini sahasında büyük bir 
~dım atmış bulunuyorlar. Toprak 
~teklerinin yUzde seksenini ve nii
us isteklerinin de yüzde yetmiş 
beşini kabul etmişlerdir. 

Macarların isteklerinde ne de
r1eceye kadar tavizde bulunacak -
arı hen·· b 11· 1 kl b b uz e ı o mama a era -

ter :'ıl ncaristaııın Bratislavyayı is
b:~ekten vazgeçmeleri beklene -

ı ır. Çünkü buna Almanya da mu 
arız bulunuyor. 

Japon or u arı 
Hankovu da 
Aldılar 

(Battnrııfı 1 inci sayfada) İngiltere Başvekili halk nazarın-
kov şehrinin de sukut etmesini bir da bir kahraman payesine çıktı. 
emrivaki haline getirmektedir. Sulhün ne pahasına kuı·tulduğunu 

Sulh Müzakereleri mi ? ancak halk ile münasebeti olmı-
H ongkong, 24 (A.A.) - Alı- yan, bir hıırp patlarc;n cepheye 

nan bazı haberlere gö.(e hü\·iyeti gidecekleri J)Ck şüpheli bulunan 
bilinmiyen bazı (,in delegeleri a - politika adamları düşündüler ve 
rasrncla Hong:c ···r-da sulrı müzn - münakaşa ettiler. Halk arasında 
kereleri başlamışbr. Yine bu ha - ayni memnuniyete Fransada ve 
berlere göre Çin hariciye nazırı ile Alnıanyada da tesadüf ediyoruz. 
muavini bu müznkereler için bu - Hiç bir memlekette halk harp is- 1 

rada bulunmaktadır. temiyordu. Fakat milletlerin ba-
Londra, 24 (A.A.) - Deyi şmda bulunanlar harp isteselerdi 

Meyl gazetesi Çinlileri bir barış be ,eriyet için felaketlerin en bü
muahedesi akdi için jknaa çalış - yüğü patlak verecekti. Bugün böy 
maktadır. Gazete diyor ki: le bir tehlike.re düşmedik. Fakat 

"Dokuz ay evvel J aponlarm yarın iç.in elimizde hiç bir garanti 
yaptığı teklifler Çankayşek tara - yoktur. Yarın yarı meczup, harisi 
fından reddedilmişti. Şimdi Çinli - cah, azgın birkaç şef pekfılii mil
ler birçok mal ve can ziyama ni - letleı·i harbe süraklbebilirler. 
hayet verecek olan bir tarzı hal bu Bu tehlike milletlerin lıüku
lunması lüzumunu teslim etmek met rejimlerine göre az çok Jiid -
nıeoburiyetiude kalacaklardır. detli, .az çok dnha mhtenıel olabi-1 

Bir İngiliz Cemiıine Taarruz lir. Çiinkü en mühim kar31·Jan it-
Toky-01 24 (A.A.) - İngiliz tihaz etn1ek hakkı ~·alnız bir kişi

Saııpipe topçekerinin Japon tay - nin elinde bulunursa onun hod
yaresi tarafrndan bombardıman gfim balapervaz hülralara kupılması 
resmen teyit eden bir haber henüz ihtimali daha ziyadedir. Fakat 
Tokyoj•a gelmemiştir. Hiikfımct efkarıumumiyeye bo~·un iğmeğe 
tahkikat yapmaktadır. az çok mecbut· şefleı· harp fır,.,a-

---o--- tını daha nadir ele g~irebilirler. 

H t S • Sulh taraftarı olanlar için tat-
a ay - urıye bik edilecek haltı lınreket sarih 

Hüdudunda karşılıklı gümrük surette çizilmişliı': Dahili ,.e ha-
teşkil edildi rici politikada halkın arzusunu 

(Baştarafı 1 inci aayfada) 
"Hele karagöz için büsbütün or

tadan kalkmı.ştır diyebilirz. Son se 
nelere kadar Aksarayda Bay 1\lem 
duh hem tasvir keser hem de hayal 
cilere tasvir kiralardı. Kendisini 
son görüşümde meraretle dudak -
larını bükmüş: 

- Artık ne arayan var, ne so
ran! demi. ti. 

İki senedir sevimli sanatk~nmız 
Hazımı dn hayal perdesinin arka
sından dinlemek na ip olmadı. 

Halbuki karagozün, Türkü a
sırlarca güldurmüş, ona latife ve 
mizah için "ibret der i vermiş,, bu 
milli oyunumuzun unutulup gitme
si çok acı bir şeydir. 

Eski TUrk edehiyab, eski 
Tilrk folkloru, hele e.-,ki Türk mu
sikisi bakımından kıymetine pa -
ha biçilemiyecek bir kaynak olan 
karagöz oyununun ned n dolayı 

inkıraz bulduğunu burada araştı
racak değ;liz. Maksadımız rama
zandan i tifade ederek bu eski ve 
babadan kalma milli oyunumuz 
Jın kkındn nziz o]·uyucularımızla 

görü~mek onlarla, ç-0cukluklarmın 
kıymetli hatıralarını canlandıran 

milli oyunlarımız etrafında, afaki 
ve tatlı tatlı sohbet etmektir. 

* Karagözle ortnoyuııu birfüirin-
den ayrı. gaj ı·ı şeyler değildir. Ha
ynl perde inde karagöz ne ise orta 
oyununda da kavuklu odur ve bpkı 
perdenin Hacivadına ortııoyunu -
nun pişekurı tekabul eder. Bu me
sele hakkında milli adetlerimizi 
pek iJi kavramış olan üstnd Ahmet 
Ra im merhum der ki: 

"Ortao) unu·,, acaba "htıyal

perde i,,nden yere inmiş bir "ka
ragöz,. mü idi? Eu:ıda şüphe yok. 
Ortaoyunlarının repertU\·aıı garet 
mahduttu. Adetil "Karagöz., {in 
oyunlarını, takliUcrHe beraber çal 
mış görünüyordu. Ynlnız .şu fark 
var ki 11ikaragö7 oyuncuları a1·a
smda Rum. Ermeni haynlciler mev 
cut olduğu halde ortaoyununda 
bellibaşlı dört beş mü liiman ka -
,·ukludan fazla göriinmiyorclu. 

Galiba oı-tn<>.rununun en ziya
de re\•nç ~mlduğu devir Abdtilaz.iz 1 
der;ridir. lkinci Abdülhamidin pa
dişahlığının ilk senc.lerj de hu dev 
ı·in bakaynsıııı "ürüklemi~ir. Maa-

mafih üçüncu Selimin (Hafız e -
fendi). ?ılah•nudun {Musahip Sa
id efendi) . Abdıilazizin (Rıza e
fendi) j~imlerinde hayalcileri ol -
duJi"unu \'e Abdülhamit devrinde 

de ağza alınmn~ından dolayı bilA
hara başıma gelecek ieliiketler 
geldi. 

"Aya bak, havaya bak,, 
"Kartıda durlln tavaya bak,, 

Dedim, işin içinden sıyrıldım. 
Sade karagözcnier mi? Arnsıra 

karagöze döndOrülen biz muharrir 
ler bile "yıldız,, kelimesini yaza
mazdık. Beşiktaşta bir ramazan 
arifesinde bakkala: 

- Bana yilz dirhem yıldız şeb 

Bu jüri en gec 30 mart 939 ta
rihine kadar kendileıine \•erilmiş 
olan eserleri on beş gün zarfında 
tasnif ederek bunlardnn .sanat, tek 
nik \•e estetik balamından müsn -

riyesi ver!.. 
Diyen bir müşterinin 0 akşam bakaya girmesi uygun olanlarını 

sürgüne yollandığı meşhurdur. orkestra partilerini yamırmalan 
Biz gelelim bahse: için bestekarlarına iade edecekler-
1\Iusa'hip Snit efendinin Sultan dir. Bunun masrafı <>lmak üzere 

l\fnhmuda oynadığı karagözlerin be tekarlara 100 lira yazdırış pa
letafeti hakkında pek çok fıkra - rası verilecektir. 
Jar söylenir. Benim gördUğUm ka- Seçilen eserlerin orke tra p:ır
ragozcüler (Şeyh Fehmi efendi) i- tileri en geç olarak 10 mayıs 989 
le (Katip Salih) ve (Cerrah Sa _ tarihine kadar bitirilip flarmonik 
lih) dir. Başka hayalciler de sey- orkestra :şeföğine \•erilmiş \'e bu
rettim~e de bunlar mertebesinde nun üzerinde orkestra on beş gün 
maharetli değillerdi. prova yaptıktan ı;onra on bir kişi-

Karagözcillük herhalde ortao- den terekküp edecek olan müsa -
yunculuguna nisbetle daha ziyade baka jürisi öniinde 25 mayıs tari
bir tnklit istidadına muhtaç görli- lıinde ikişer defa çalınacaktır. Eser 
nür. Hayalci, perde arkasında or- ler dinlendikten sonra jüri heyeti 
taoyununun zurna, çifte nak.ara- gizli reyle birinci ve ikinci senfo
sına bedel hem hanende, hem tef- ııiyi seçece.klerdir. 
zen olduğu gibi (llaciva.d) da pişe - - - - --
kar, (Karagöz) de kavuklu rolle- K t J A ki 
rini ifa eder. Ayni suretle de "Bur OD rp a ar 
salı Leylil,, , (Kanlı Xigfır) oyun- D } 
Jarmda ( Kndtıı ) , her oyunda amga anıyor 
(Rum), (Ermeni), (Kayserli), 
(Amı:ıvut), (Laz,), (İranlı ), 
(Kürt), (Yııhudi)", (Frenk), (Tuz 
suz), (Biberuhi), (Tatar). (Mu -
hacir), (Çerkes halayık), (Arap} 
tak liilerini beğendirecek surette 
yapar. 

''Bahçe oyunu,, gibi bü}·ük o -
yuıılnrdu şarkıların tenevvüü de 
calibi dikkattir. Perdede beş, on 
şabsm içtimaı, muhavere ve çe -
kişmclcri değneklerin çoğalmasını 

mucip olduğu için o değnekleri i
dare etn1ek hakikaten pek güç bir 
idmana mütevakkıftır., 

Üsiad Ahmet Rasim merhumun 
okuduğunuz şu satırlarından da 
pek güzel anlaşıldığı gibi dinlenir 
bir hayali olmak her babayiğitin 
ldn değildir. İyi bir karagöz hat
tfı fasıl ,·e makamdan anlar güzel 
sesli bir hanende <>lduktan başka 
muhtelif ve mütenevvi taklidleri 
pürOzsüz denecek bir tarzda ~·apa 
bilen saııa~ardır. 

Gelecek musahabemde !stan -
bulun meşhur hnyalcilerinden ve 
onların mcııkil>elerindeıı bahsede-
ceğim. 

· Teşrinicvvelin on üçünden iti • 
baı·en meriyete giren kontrplak 
standard nizamnamesi hükmünce, 
elde mevcut stok koııtrplakların 
damgalanma ı işine de\•am edil • 
mektcdir. 

l{ontrplak stokunun, verilen 
heyD.nnamelere göre, 2500 metre 
mikabı .kadar olduğu anlaşılmak
tadır. Bunun ylizde yirmi beşi dam 
gnlanmıştır. Damgasız kontrplak
ların satılması yasaktır . 

J\femleketin senevi yerli kont
plak istihlaki 3500 - 4000 metre 
mikabı ıırasındadır. Nizamname 
ye göre, damgalanmış stok kont • 
plaklar bir seneden sonra satılma
yacaktır. Stok 2500 metre mika
bı olduğuna göre yedi sekiz aylık 
i tihlak miktarı karşılığıdır ve i>ir 
sene içinde sarf ve istihlak edile -
ceği muhakkak görülmektedir. 

Paçavra ve kemiklerden istifad~ 
edilmesi düşünülüyor 

l\Iemleketimizde, hurda demir 

\"e teneke parçalarından paçavrn

liırdnıı, kemiklerden ve eski lastik :ır Rutenya me;;elesine gelince, 

1 
acar istan, mGşterek l\'l acar - Pa 

onya hududunun menubahs ol -
~asını icap edecek metalibattan 
azgeçmişe benz;yor . 

Antakya, 24 (A.A.) _ Gümrilk gerçekten hakim kılmak; böyle 
idare i Hatay hükumeti tarafın _ bir hükumet rejimi te .isi için ça
dan teslim alınmıştır. Bunun üze- lışmak. Bugünkü en ileri dP-mo'k
rine Suriye hükumeti Hataydan gi rasiler bile bu gayeye vasıl olmak
decek eşyaya gümrilk resmi koy _ tan pek uzak bulunuyorlar. De
muş ve Anclifli nıevkiinde bir güm- mokrasiye arkalarmı çevirerek 
rlik nokatsı tesi etmiştir. Hatay tahakkiinı rejimine lıoyun jğmiş 
hkiimeti de mukabeibilmisil olarak memleketler ise bUUin bütün u
Suriycde ııgelecek olan eşyayı güm zaktırlar. Bahsettiğimiz gayeye 
rüğe tabi tutmağa ba~lamıştır. Bu- erişilmecien evvel Avrupa j_çin boş ı 
nun için Hatay hükumeti hudutta yere çene ç.nlmaktan ve baştaki
gümrilk te.şkiliUı yapmıştır. Şimdi- l er isteyince harbe sürüklenmek
ye kadar IIalepten alış veriş :,,.apan ten başka yapılacak bir iş yoktur. 

meşhur ":M-ehmet efendi,, nin hiz- Oruçlu parçalarından şimdiye kadar iı; -
tifade edilmektedir. Paçavra ve 
kemikler ihraç edilmek suretile 

kısmen istifade edilmekteyse de, 
hurda demir ve tenekenin ihracı 
memnu olduğundan, eski lii.stik 
parçalarının d a talibi .olmadığın • 
dan, bunlardan hemen hiç igtifacle 
Junmamaktadır. 

Alınanyanın Müstemleke 
iddiası 

d Berlin, 24 (A.A.) - Alman -
lea lllO.stemleke lehindeki t ezahür 
ti~ deva m edip duruyor. Şarki Af
d ; .Ahnan miistemlekesinin mil
b \aası ananesini .ihya için b u sa
r: . Göring p.olis kışlalarında me-

sıın Yapmıştır. 

Bek Berline Gidiyor 

)'a:arşova, 24 (A.A.) - B. Bekin 
ortaında Berline gideceğine dair 
iah· da biı- şayin dolaşmaktadır. Sa 
l'İt ıyettar mahafil bu haberi te -

etınemektedir. Fakat epey bir 
Zanı 
bö aııdanberi mutasavver olan 

Yle bı'r . t' . kA h .. 1ie zıyare ın ım an arıcın-

olrnadığı söylenmektedir. 

iki Kralzade 
Y akınd? dünyaya gelmeleri 

sevınçle bekleniyor 
~arrndra, 24 (A.A.) - Yakın 
ltraıı memleketlerinden ikisinin 
l'e . 1~ hanedanı, mesut bir hfidise 

l~tiznr etmektedir. 
IS&& ~ unna veliahtinin zevcesi pren 

Prederiknnın annesile babası 

meti şahaneye ahnarak karagöz o- ===::::;::============= 
yununa nıemur edildiğini bilirim. 

Hatay tüccarları bundan sonra ma =======H= üa=e=y=i=n=Ca= h=i=d=Y=A==L=Ç=IN=== 

Mehmet dendi oğluna şöyle 

ir hatıra nakletmiştir : 

- Bir gece hayal oynanması 

hakkında irade geldi. Perdeyi kur 
dum.. 0)·natmaya. başla:dım. Sır 

bir tasvirin perdeye çıkmasına gel 
mi, ti. Şarkısına başladık : 

Vapurlann telsiz: cihazları 
değişiyor 

İki sene evvel Mndl"idde top -
!anan beynelmilel ~isiz telgraf 
kongre inin \·erdiği kararla 1940 
sene i başına kadar bütün d llnya
da'ki gemilerde ku llanılan t elsizle 
rin te.ı;bit edilen .şekil üzere ayni 
tip üzerinden tadili her memleket 

murahhaslarınca taahhüt altına a 
lınmıştı. Ayrıca 3222 numaralı te1-
siz kanuniyle de tayin edilen bu 
şeklin bütün gemilerimizde tatbiki 
iç:n az bir zaman kaldığından De
nizbank idare.si yeni telsiz cihazla
rını Jıazırlama!ktadır. Denizhan -
kın Avrupada yaptırdığı yeni \'a
purlann telsizleri kumilen tesbit 
edilen şekle uygun bulunmaktadır. 

Ancak eski tipteki vapurların tel
sizlerinin kumilen değiştirilmesi i
cap etmektedir. Bu yüzden Deniz-

lı vasıtasız olıırak birinci elden a
lacaklardır. HükClmet bu h ususta 
Jazımgelen tedbirleri almıştır. 

lngilterede 
Yeni bir siyaset haftası 

başlayormuş 
lıondra 24 (A. A.) - l\I. Çem

lberlayn, bu sabah Çckhersten av _ 
det edecekitr. Mumaileyhin a vde -
ti, yeni bir siyasi f aliyet haftası -
nın başlangıcı olacaktır. 

Re mi mahafil, kabinede yapı
lacak yeni tayinler hakkında bü
yük bir ketumiyet göstermektey
se de siyasi mahafilin umumi inti
baı, şimdiki dominyonlar müste
şarı Dük de Bonşhayıın dominyon 
lnr nazırı olacağını ve David Mar -
gessonun bahriye birinci lortluğu
nu kabul edeceği merkezindedir. 

bir çocuk doğurmak üzere ola n 
kızlarının yanlarına gelmişlerdir, 

Mısır.da kraliçe Feride Resüt -
tin sarayına gitmiştir. Orada bir i
.ki hafta sonra tleğacağı tahmin e
dilen çocuğun dünyaya gelmesini 
d>ekliyecektir. 

Ankara lik maçtan 
Ankara, (Hususi) - Cumarte 

si günü oynaııaıı Güneş - Gençleı·

birliği rnaç.ını, Güneş 3 - O gibi ka
ti bir netice ile kazandı. 

IIavnnm çok r!izgarlı ve etraf 
görüıımiyccek derecede tozlu ol -
masıi1a rağmen Muhafız sahasına 1 
epeyce bir kalabalık toplanmıştı. 

Evveli her ilci tarnfm "B" takım-

ları karşılaştılar, oyun tamamen 
gençlerin hakimiyeti altında geçti 
ve neticede 2 - O kazandılar. 

"Aya bak, yıld1:ra bak,. 
"Şu kartıki ln:za bak .. ,, 

Diye okuyacaktık. Tanı (Ay.a
bak) dediğim esnada bir de per
denin sağ tarafı ıa balrnyım ki sul 
tan Hamit bizi kenarcln11 gör.etle
mi}·oı· mu? Biı-denbfre hntır..ma 

(yıldı~) kelin1es:niıı böyle bır yer 
............. .............................. 

"A" takımları maçında rüz ......... aa•n•••• ................. - ...... .. 
gar bllsbü.tün şiddetlenmişti, oyun Avrupa_ İngiltere maçı 
çok zcvksız geçti. Güneş bugün yi-
n e değişik bir takımla ~ahaya çık- Yıırın Londrada meşhur Arse • 
nıış kaleye Fenerli Necdeti '"ağ ha- nal klübilniln sahasında İngiltere 
fa yine Fenerli "B" takımından milli takımile Avrupa nmhteliti 
H ayati alınmıştı. kar~ılaşıyor. Pazar günii Hollan -

Birinci devrenin 30 cu daki·ka- da Il milli lakımiyle karşılaşan Av 
sında Hayati uzaktan bir vuruşla rupn (}Ok fena bir o0yundan sonra 
ilk golll )'aptı ve devre ı - ı() Gü- ııncnk 2 - 1 kazanmıştır. Futbolun 
neş lehine bitti. İkinci devrede üstadları olan İngilizlerin bu ma-
20 nci dakikada İskenderin ve çı ka~ınmıık için ç.ok çahşacak1a-
85 inci da'kikada da sağaçık Cahi- rı muhakkaktır. Bakalım yarın )'a
din ayağı ile 2 gol dabu yapan pılacak olan bu karnılaRmavı kim 
GiiJıcsliler ovunu S - O kazandılar. kazanacak? · · • 

lın nkın 21 vııpunında telsiz cihaz
ları değişecek ve yerine yenileri 
konulacaktır. Amatörlerin elinde 
;bulunan vapurların cihazları i::;e 

kiimilen değişecektir. Birincikfi -
nunun son haftasından itibaren ya. 
pılacak kontroldan sonra cihazla
rını yenilem:yen vapurlar seferden 
men edileceklerdir. 

Bir iki tacir son günlerde güm
l'üğe müracaat ederek l talyada 
ı-öj enere edilmek üzere birkaç yüz 
ton kadnr eski otomobil lastiği, ka 
1oş vesaire göndereceklerini, bun
ların o~ada eritföp içindeki ecne
bi nıevad ayıklandrktau sonra, ka 
uçuk halinde tekrar memleketimi-

ze idhnl edileceğini sö~·lemişler:, 
buhların gümrük resminden muaf 
olarak idhali için muamele yapıl -

masını istemişlerdir. Şimdiye ka -
dar kullanılmış lastik memleketi-

mizden çıkarılıp bu şekilde röje· 
nere edilerek tekrar memleketimi
ze girmediği için gUmrük idaresi 
ecnebi m:ıddelerden aynlclıktnu 

sonra hurda Histiğin kaçta kaç nis· 
betınde kavçuk verebileceğini a
lUkadar bazı yerlerden .sormuştur. 

Şimdiye lrndar bizde istifade 
edilmiyen röjenerasyon usulünden 
bu şekilde, ilk defa olarak 1i\<;tik· 
ten istifade edilmiş olacaktır. 



Sayfaı 4 

;eçmlerde havalar bozmadan, 
sonbalıann güzel günlerinden isti · 
fade etmek için, Büyükadaya git· 
miştim. 

' Adada gün ne çabuk bitiyor. 
Ağaç, deniz, dağ, körfez, dil gibi ta
biat unsurlarından vücude gelen 
muhteşem bir dekor içinde saatler 
bir hayal gibi eriyip gitmiş, birden
bire baskın veren gecenin serin ha
vası bana kuytu bir yer aratmıştı. 
lskele caddesinin arka tarafında bir 
lokantaya girdim. Yemekten evvel 
biraz oyalanmak için bir kadeh ra
kı ısmarladım. Garson, mini ntini 
kadeh içinde pancar turşusu, fasul
ye piyazi gibi Balıkpazarının kade
hi çeyreğe rakı satan ucuz meyha
nelerine mahsus beylik mezeleri ö
nüme dizdi. 

Rakıdan bir yudum aldım; 43 
derecelik halis incir rakısı idi; me
teler de ağza alınacak şeyler değil
ii. Hesap pusulasına bir göz attım: 
Dikiş yüksüğünü doldurmıyacak ka 
dar küçük bir hadeh rakı için 25, 
terkos musluğundan doldurulan bir 
~işe su için 5, bir buçuk dilim ek -
mek için 3 kuruş yazılmıştı. 

Lokantada benden başka kimse 
voktu. Etrafımda dolaşarak benim
le konuşmıya vesile arıyan patrona 
sordum: 

---- İşler nasıl gidiyor bakalım? 
İşsizlikten, müşterisizlikten, ke

;atlıktan uzun uzadıya şikayet et-
li. Dedim ki: 

---- Siz böyle sermayesi altmı~ 

para tutmıyan bir damla incir rakı
sını 25 kuruşa satmıya, terkos sı:

yunu iyi su diye yutturmağa çalı:! 

tıkça, benim gibi arasıra ökseye d ii

şen yabancılardan başka, aklı ba · 

şında hiçbir kimsenin semtinize ~~

ramıyacağına şüphe etmeyiniz. 

Şaşalıyarak cevap verdi: 

---- Bizde incir rakısı bulunm ız 
En iyi rakıdan kullanırız. 

---- Hiç yorulma dostum, J-~ıi; · ı , 
verdiğiniz rakının cinsini anl•mak 
için eski bir sarhoş olımya li.:::uııı 

yok. !çerken duyulan in·•ir kckus>: 
hakikati buram buram m 'Hianrı ı·•ı 

ruyor. 

Lokantacı bu sözlerımilen . c\;te
ıebbih oldu mu bilmem: fakııt b<·n 
ou vaziyetten mütenebbih »lduın. 

D akşam orada yemek yemektE-n 
vazgeçmek ve bir daha oray1 ayal< 
ıtr'ıamıya karar vermek suretile ... 

AılaJa gecemi geçirmek için Yv
rnş başındaki otellerden birinde bir 

.oda tuttum. Otelin binası ahşap ve 

eski idi. Odanın mobilyesini teşkil 

,:den eski bir konsolla gardrop, san 
,dalye gibi eşyalar, Üzerlerine beyaz 

.boya vurulduğu için, temiz gözükü

yordu. Fakat karyola dar ve külüs

tür bir ~eydi. Bir taraftan öbür ta

rafa dönerken gıcırtılar çıkarıyor, 

insanın uykusunu kaçırıyordu. Ra -

hatsız bir gece geçirdim. 

Ertesi sabah önüme konulan he 

ıap pu;ulasında şunlar yazılıyd: 

Oda kirası 160 kuruş, bir fincan 

kahve 10 kuruş, bir şişe su 10 ku

ruş, yekun 180 kuruş ... Tabii iki li

radan kalan yirmi kuruşu da garson 

bahşişi olarak vermek lazım geliyor 

du. 

Oradan ayrılırken otelci önümü 

kesti. Otelinde yalnJZ bir gece yat

maktan bir şey çıkmıyacağına, bu 

güzel havalarda, bu güzel yerde bir 

kaç gün geçirirsem çok memnun ka

lacağıma dair diller dökmiye baş -
ladı. Dedim ki: 

---- Bir gece aldığınız iki liraya 

karşı, konfordan, şık ve zarif mob 
lelerden vazgeçtim, insanın enine 

ooyuna uzanmasına müsait bir kar

yolanız, içinde rahatça uyunabile . 

cek bir yatak takımınız bile yok! 

Otelci bu sözlerimden mütmeb

bih oldu mu bilmem; fakat ben bu 

vaziyetten mütenebbih oldıım: Bir 

daha orada gecelemiye töbe etmek 
suretile ... 

Esnafımızdan birçokları daima 

işsizlikten şikiyet ederler. Acaba 
kabahat kimde? 

TiLKi 

YENISABAH 

Yetmişlik Aşığın Davası 
HAKiM DiYORDU Ki ''BiR GÜN DE BiR SUÇLUYA: 
SARHOŞMUŞSUN, NEDEN?,, DEDiM. ''ELBETTE 
BAYIM DEDi. BAŞKA TÜRLÜŞilR YAZILIRMI ? .. 
Kadıköy sulh ceza mahkemesi • il•••••••••••••• Yediğim ekmek gözümü kör etsin 

eğer sataştımsa bu kıza... Vallahi.. 
Tallahi bir şeyden haberim yok. .. 

nin merdivenlerini çıkarken, yaşlı 

bir hatuncağız, yanındaki kadına an 
!atıyor: 

---- Allah göstermesin hemşire! .. 
Artık, ne günlere kaldık ... Parmak 
kadar, on altı yaşında kızcağız ... 
Koca, dazgırak gibi herif... Büyük 
babasından büyük. İki senedir pe -
§İnde .. Bir türlü bırakmıyor .. 

Kızcağız bizim komşudur .. Usan 
mış artık .. her gün, sabah akşam 

peşinde. Nihayet, dün, pulise yaka
latmış. 

Yaşlı ha un cağız, şemsiyesini ye
re dayayıp yaslanarak, merdivenin 
ortasında bir mola veriyor. 

---- Ooof.. yine hafakanım tuttu, 
tıkanacağım.. Merdiven de hiç çı -
kamıyorum ki hemşire ... 

Artık, ihtiyarlık mı demeli, ne 
demeli? .. 

Kadının anlattıklarına bakılırsa 

parmak kadar kızcağızın davası, me 
raklı enteresan bir şey olacak. Bü
yük babası kadar herif, iki senedir, 
bir türlü peşini bırakmıyormuş. 

Ben de merdivenleri çıkıyorum. 

İki ahbap hatunlar, yukarı sofa
da bir kanapeye yanyana oturuyor
lar. Ben de yanlarına ilişiyorum. 

Yaşlı hatuncağız, anlatmağa devam 
ediyor: 

--- Herif, kışın mahallebi, koz 
helvası, }'azın dondurma, kağıt hel
vası satıyor. Tanrının günü, sabah

leyin evin karşısına gelip dondur -
ma, yahut mahallebi takımını koyu 
yor. Sabahatcik evden çıktı mı pe
şine takılıyor. Kızcağıza ne rahat 
var,ne huzur ... Aman hemşire .. O 
neler söylemiyormuş ki... "Seni ni
kahla alayım .. Ev, bark döşete -
yim ... ,, daha, neler de neler ... 

---- Zamane hemşireciğim .. Bizim 
zamanımızda da böyle şeyler olur 
muydu? .. 

---· Bizim zamanımızda da neler 
olurdu ya... Onu bırak hemşire! ... 
Amma, böylesine rastlanmamıştır. 

Geçenlerde, bir tanıdığın düğünü 

vardı. Biz de oradaydık. Bu kızca 
ğız, Sabahat de .... 

O dazgırak herif gelip de kızın 
karşısına geçip göz süzmiye, "Ah, 
of!,, etmiye başlamaz mı? Kız da
yanamadı. 

Yazan: 
Bedii Natık 

Çok geçmedi .. Mübaşirin sesi du
yuldu: 

---- Ahmet Şakrak! .. Sabahat!. 
Sabahat ... Ahmet Şakraaaaak ! 

Pos bıyıklı adamla mektepli kız 
muhakeme salonuna girdiler. Yaşlı 
kadınlarla sofada bekliyen kalaba
lık da girdi. Ben de girdim 

Hakim Muhlis, suçluya sordu: 
---- Adın? 

Suçlu cevap verdi. 
---- Ahmet .. 
---- Soyadın? 
---- Şakrak. 

---- Kaç yaşındasın? 
---- Altmış dokuz. 
---- Ne iş yaparsın? 
---- Mahallebi, dondurma sata • 

.-ım.. Mevsime göre .. 
Hakim, davacı kıza döndü: 
--- Adın nedir? 
---- Sa baha t. 
---· Kaç yaşındasın ' 
---- On altı 
---- Talebe misin? 
---- Evet.. Kız orta mektebinde. 
Bundan sonra, Sabahat davası

nı anlatıyor. 69 yaşındaki bu ihti -
yar, iki senedir, geceli gündüzlü, 
Sabahatin peşindeymiş. Mektep za
manlarında sabahları evinden peşi
ne takılıp mektebe kadar, akşam 

da mektepten takılıp evine kadar 
beraber gidermiş. Fırsat buldukça 
da, yolda 13.f atarmış. Bir gece de 
bir düğünde karşısına geçip otur • 
muş. Mütemadiyen, kızın gözlerinin 

içerisine bakıyormuş. Kız düğün -
den çıkıp evine giderken de arkası
na takılmış. Evine kadar gitmiş. 

Ahmet Şakrak da bu iddiaya 
karşı diyor ki: 

---- Ben sade o mektebin değil, 
her mektebin önüpde mahallebi, 
helva, şu, bu satarım. Bu kızı tanı

mam bile. İnsan hiç' böyle toru -
nundan küçük bir kıza laf atar mı? 

Hem bu benim dengim mi?.. Kız, 

mız, insanın karnını doyurmıyor. 

Ben ekmek parası için çalışıyorum. 
Ekmek parası nerede, ben orada .... 

Ahmet Şakrak inkarda o kadar 
ileri varıyor ki, sıraladığı yeminler
den, insanın, adeta, zavallının ma
silın olduğuna, iftiraya uğradığına 
inanası geliyor. 

Birer, birer, şahitler çağırılıyor. 
Şahitlerin ifadelerile, Ahmedin 

Sabahate bir iki yıldır musallat ol
duğu, peşine takılıp söz attığı, son. 
defa da yine harfendazlık ettiği sa
bit oluyordu. Muhakkak ki bu adam 
hasta idi. Yahut bir kara sevdalı. 

Hakim Muhlis kararı bildirdi: 
Ahmet Şakrak iki buçuk ay hapse 
mahkum olmuştu. .Yalnız, yaşı alt 
mışı geçkin olduğu için, cezasının 

altıda biri indiriliyor, iki ay hapse 
mahkum oluryordu. Bilmem ki, bu 
zavallı adama, kızmak ım lazımdı, 
acımak mı? .. 

Biraz sonra mahkemeden çıkan 
'ıakim Muhlise: 

---- Pek garip bir dava! dedim. 
Hiç görülmüş, duyulmuş şey değil.. 

---- Evet. dedi. Filhakika öyle. 
Fakat, bundan daha gariplerini de 
görüyoruz. Geçen gün birisini getir 
diler. Gece yarısı, Yoğurtçu parkına 
gitmiş. Kendi kendine konuşup ga
rip garip bir takım işaretler yapı
yormuş. Birkaç delikanlı da takıl -
mışlar .. Alaya almışlar. Etmecliği 

küfrü komamış. Yapılan muayene
de sarhoş olduğu anlaşılmış. 

Gece yarısı parkta ne aradığını, 
kendi kendine niçin konuşup işa -
retler yaptığını sordum. Ne dese be 
ğenirsiniz? 

---- Ben şairim .. Mehtapta, gece, 
açıklık yerlere bayılırım. tlham al
mak için Yoğurtçu parkına gittim. 
Kendi kendime, bilbediihe şiir söy
lüyordum. Gelip bana takıldılar. 

Ben de küfrettim. 
---- Peki amma, hem de sarhoş

muşsun ! dedim. 
---- Elbette a beyim ... dedi. Şiir 

yazarken de ayık 
ya .... 

Hakim Muhlise 

olacak değiliz 

sordum: 
---- • , ... , --· adama siz ne yap

tınız? 

---- Ne yapacağız dedi, küfretti
ği sabit oldu. Hapse mahkum et -
tik. 

Kalktı.. O da arkasından ... Evi- ========================-----= 
ne kadar beraber gitmiş ... 

Bu aralık, on beş, on altı yaşla
rında, mektepli bir kız, merdivende 
göründü. Sofaya çıkınca, etrafına 

bakındı. 

---- Oooo ! Teyze, siz burada mı
sınız? Diye yanımda oturan kadın
cağıza doğru yürüdü. Geldi... Elini 
öpüp başına koydu. Konuşmağa 

başladılar. 

Kızın arkasından, yaşıdı birkaç 
mektepli kız daha sökün etti 

Biraz sonra, pos bıyıklı bir adam 
belirdi. Sofada dolaşıyordu. Halinden 

seyyar bir esnaf, hatta, dondurma
cı veya mahallebici olduğu anlaşılı
yordu. Merdivendenberi yanındaki 

kadına anlatmakta olan yaşlı ha

tuncağız bu adamı işaret etti: 
---- tşte!. dedi... Adam, bu! .. 
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SAHRA KIZI LEYLA 
Namındaki en büyük Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

• filmini takdim edecektir. 

25 TEŞRiNiEVVEL 1938 , 

Madam Atina en Maruf 
Avukatları Tutuyor 

Atinanın Kızı Zizinin de Sorgusu 
Yapıldı. Madam Katina Kimdir? 

(Baştarafı t inci sayfada) 

'ilu kadının da adliyeye veril
mesinden sonra, suçlulara ait dos
ya tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sorgu ve ilk tahkikat evrakı ik -
mal edildikten sonra, bütün suç -
luların bugün mahkemeye verile-
cekleri tahmin olunmaktadır. j 

Suçluların elebaşısı Madam A
tina maruf avukatlar arasından 

dö~-t beş tane vekil tutmuştur. Bun 
!arın başında Bay Sadi Rıza bulun 
maktadır. Avukat Suat Ziya da ve 
killerinin arasındadır. 

Bay Sadi Rıza dün kendisiyle 
görüşen bir muharririmize dava 
dosyasını tetkik ile meşgul olduğu
nu söylemiştir. 

Dün Madam Atinanın kefalete 
rapten tahliyesi için uğraşılmışsa 
da bu talep terviç olunmamıştır. 
Diğer taraftan polis tarafından 

mühürlendiğini evvelki gün haber 
verdiğimiz Madam Atinanın. Bey
oğlunda Balo sikağındaki evinden 
sonra, Madam Katinanın Bursa so
kağındaki 24 numaralı evi de ka
patılmış, polis tarafından kapısı 

kırmızı mühürle mühürlenmiştir. 

Maceranın Meraklı Safhaları 

Meselenin adil safhasından 

sonra, başınclanberi bu işi takip e
den arkadaşımızın tahkikatını ela 
nakledelim 

Atinanın döviz kaçakçılığı yap 
tığı hakkında, şimdiye kadar muh
telif kimseler tarafından, muhtelif 
mahallere (50) den fazla ihbar 
yapılmıştır. Bunun üzerine tahki
kata başlanmış, fakat her neden
se müsbet bir neticeye vanlama -
mıştır. Nihayet, gümrük muhafaza 
teşkilatına yapılan ihbar üzerine, 
'başında General Seyfi Düzgören 
gibi enerjik, muvaffakiyetli ele -
manlar kullanan bir kumandanın 
buhınduğu teşkilat, işe el koymuş, 
bir buçuk ay süren inceleme ve ta
kibattan sonra kaçakçılığı tesbit 
ederek alakadarları yakalamış, 

fezlekesini hazırlıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. 

Bu işin meydana çıkarılması 

hususunda teşkilatın bütün memur 
!arı, geceleri sabahlara kadar ta -
rassut ve takibatta bulunmak sure
tile çalışmışlar, önlerine çıkan her 
müşkülü, her zorluğu, yenmişler, 

entrikalara, takibati işkal etmek i
çin kurulan bütün tuzaklara düş
memeğe muvaffak olmuşlardır. 

Tahkikatın devam ettiği müd
detçe, her sorguya çağrılışında, A
tina, otomobille talep ve yine oto -
mobille evine iade edilmiş, bütün 
masraflar büro tarafından yapıl 
mıştır. 

da beyaz kadın ticareti yapmakta 
idi. 

Zizinin iki pasaportlu olduğu 

anlaşılmıştır. Kocası Yunanlı ve 
Yunanistanda oturduğu için, bu su
retle hareket ettiği anlaşılmaktay· 
sa da, emniyet bakımından bunun 
mahzuru olduğu muhakkaktır. Şim 
diye kadar bunun farkına varıl -
maması üzerinde durulması i -
cap eden bir noktadır. Maamafih 
polisin bu !>akımdan da tahkikata 
başladığı söylenmektedir. 

Bay Süleymanın Sözleri 
Tahkikatı tamamlamış olma • 

sına rağmen, yeni bir şey daha o
lup olmadığını öğrenmek için, mu
iıarririmiz, şef vekili Süleyman ile 
görüşmüş-tür. 

Bay Süleyman şöyle demiştir: 

- Bu işte şahsen bir rol oyna
dığını mevzubahs olamaz. Emir 
aldık, ve bütün arkadaşlar elele 
vererek vazifemizi başardık. Emir 
alan ve vazife gormckle mükellef 
olan insanların, yaptıkları iş, bir 
şahsa inhisar ettirmek doğrn de
ğildir. Bizim teşkilatımız bir "kül,, 
dür. 

Yeni bir mallimat mı?... Hiı 

bir şey yok. Esasen olsa da bir şey 
söyliyemeyiz. Belki, müdürümüz 
sizi enteresse edecek şeyler söyler. 
Kendilerine müracaat edin. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı 
Direktörün·Ün Sözleri 

Gümrük muhafaza tc*kilatı ls· 
tanbul direktörü Hasan Korer dt 
arkadaşımızı çok büyük bir neza· 
kelle kabul ederek ~unları söyle
miştir: 

- Biz vazifemizi başardık, tah 
kikatımızı yaptık, adliyeye ver -
dik. Artık söz oranın ... Bizce ara
nan, kovalanan, ve bulunını,~an 

kimse yoktur. Hepsini bulduk, tes
bit ettik, yalnız, şurasını süyli.ve· 
yim k.i. Atina hakkında çok iyi tah 
kikat yapmışsınız. Yalnız t;ı>ıhsı 

hakkında değil, kaçakçılık işi hak 
kında da ..• Bunları nereden öğren 
diğiniz& hayret ediyorum. 

Hasan Korer, bu işin başına 

geldiği gündenberi, birçok mü • 

him kaçakçıların meydana çıka • 
rılmasında mühim hizmstler gör
müş, onun direktifleri sayesind&, 
en çözülmez kaçakçılık düğümle
ri çözülmüştür. 

Adliyemizde bu hususta çok 
ha'"as davranmaktadır. Suç! ~arı 
bilhassa Atinayı serbest bırakım -
yarak mevkufen tahkikata ilevam 
etmesi çok doğrudur. İnceleme bu 
surette devam ettikçe, daha bir -
çok iğrenç şeyler meydana çıka· 

caktır. Tahkikatı müddeiumumi 
Tahkikat DosyaH muavinlerinden Bay Reşat idare 

Atina hakkında muhafaza ka- etmektedir. 
çakçılık teşkilatının hazırladığı Garip Bir Gayretke,lik 
inceleme evrakı yüz sayfaya ya - Arkadaşımızın yaptığı tahki 
kındır. Ve bütün suçluların ve evde kata nazaran, Atinanın adamla 
bulunan gi!nahkfır kadınların re - rıııdan Beyoğlunda kunduracılık 
simleri evraka bağlanmıştır. 

Aranıldığı yazılan Halepli Ta
tariı1 kardeşierin Kapalıcarşıda 

Kısırh caddesinde büyük bir dük
kanları vardır. Adliye, bunlarııı 

celp, isticvap ve tevkifine lüzum 
görmemiş olacak ki, henüz celp e
dilmemişlerdir. 

Gümrük kaçakçılık bürosunun 
vardığı netice şudur , 

Atina, topal adile maruf Katj
na, Eleni, Atinanın kızı ve Yuna -

nistan ziraat nezareti memurların 
dan Apostolosun karısı Anastasya 

Zizi asıl suçlulardandır. Bu işi, şef 

olarak idare etmektedirler. Diğer
leri de şeriktir. Maamafih, kanun 

cephesinden incelenecek olursa, fa 
ille suç ortaklığı arasında hiç fark 
yoktur. 

yapan biri - tahkikatı işkil! etme· 
mek için adını yazmıyoruz - şahit· 

!erinin ifadelerini değişdirtmek i· 
çin çalışmakta ve kendilerine bol 

para vadile kandırmaya çalışmakta 
dır. Bu çalışmalardan kaçakçılık 

bürosunun malilmat ııldığı da ha· 
ber alınmı~tır. 

. j ~ TJ ŞA T'« İŞ!--E; R ~ 
'" .ı> • • 

BUGDAY 
Trakya ve Anadoludan 

gelmeğe baş) dı 

Dün Trakya ve Anadoludan 
şehrimize 60 vagun buğday gelmi~ 
tir. Buğda;,' stoku fazl:ıla~mı~. fi 

yatlar, yeniden 2 - 3 p_ara kadıı. 

düşmüştür. 

Almanlar tütlin alıyor 

l\Iem leketinıizden 

1 MÜKEMMEL MEVZU ... MUHTEŞEM DEKORLAR ... TÜRKÇE ŞARKILAR ve DANSLAR 

'-••••••• Bu cidden Görülme~e s>v~., bir şaheser olac2ktır. ------•, 

Topal Katina da, Atina gibi ma
ruf kadınlardandır. O da, Alina 
gibi Atinanın umumi evinde kumar 

oynatmış, pansiyonculuk yapmış -
tır. Vaklile, istibdat paşalarından 

Boyoğlunu titretmiş, umumhane -

!eri, kumar ytrlerini haraca kes -

miş olan Fehim (paşa) nııı yaver 
!erinden birinin dostu idi. Katina 

miktarda tütün alacak olan Alınan 

kumpanyaları nıiimesgillcri 
0

Bul · 

garistandan şehrimize avdet ede -

rek Türk tülün limited şirkclil• 

temaslara başlamışlardır. Bundan 

başka lıir Rıı;-,1en grupu da ş:. kel· 

!~ tema.s halinde bulunmaktadır. 
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0 D "il .... :: ~1 
ugünkü Silihlanmalar; Ebedi 

Bir Sulhun Bekçisidir 
Kroşe Blüzlerinizi 

Kenil;niz yanabilirsiniz 

1~ 

Şık Bir Manto 
Harbin ne Demek Olduğunu ve Acılarını ; Bu F ac~ayı 

Yakından Gören ve Yaşayan Eski Askerler Bilir. 

Kroşe işleri ör

me işlerinin en 

kolayıdır; bu ko-

lay örgü ile zarif 

::ıcmtim uzunluğunda bir zincir ya
pılarak bunun üzerinde kol delik
lerine gelinciye kadar gittikçe art
tırarak beş sıra örmelidir. Sonra 
biç arttırmadan ve eksiltmeden 
kol deliğin irtifaına yetişecek, de
recede 45 ilmek yapılacak, ilk beş 
sıranın başlangıcnda bir imlik 
arttırılarak omuz iğriliği için do
kuz sıra yapıldıktan sonra her sı· 
rada bir ilmik azaltarak devam 
edilecektir. 

Ynkil vakit şurada burada L 
harp kokuı:;u hissedilir edilmez 
hemen bütün milletler telaşa dü
şiiyor, bütün dünya bir ağızdan 
harbin ve elim neticelerinin aley
hinde feryatlara başlıyor, herkes 
harp taraftadarma atıp tutuyor. 
Eskiden milletler arasmdaki mü
nasebet ve muvazene ne kadar iyi 
ve ne kadar sağlam imiş. Biribiri
ne dıLı;man iki milletın or<lulan 
biribirİyle çarpışır, di~er mıllet
ler de bunun seyrine bakarlardı. 
Muharebe; yalnız iki muhasım or
du arasında cereyan eder, o or
duların mensup oldukları millet
ler bile istiflerini bozmazlardı. 
Hatta daha eski devirlerde, ıki mu 
lıasrnı ordu hokkabaz seyredecek 
mis gibi karşı karşıya dururlar; 

~ . 
ortaya çıkardıkları mubariplerı 
birer birer dövüştllrürler, netice. 
de puvan hesabile kazanan taraf 
galip gelirmiş. 

Şimdi gfıya 20 nci medeniyet as· 
rındayız. Bu asır; insanlığn ~yle 

biı' mt.:deniyet getirmiş, milletle
rin nra:-;ına öyle büyük menfaat 
hırsları soknıtı\ tnr ki artık bun
dan sonra herhangi bir yerde pat
lıyaca k bir ateş, derhal, bi.itün 
dünyayı sarmak ıstidarlım göstc
l'İyor. Eski der. mııhareheler: din 
kavgası, mezhep ihtilafı, s,dtanat 
nıiraııı gibi mahdut ve kı-:men s,ır:
ma maksatların yapılırken. şimci 
dünyanın herhangi bir kö;;esinde 
beliren bir h,ırp ihtinu.li hemen 
bütiin milletlerin bayatı (?) men
fantlerile çatışıyor. 

Guya, 4 seııe1ik cihan harbi -
nin dumanları daha heni.z tlfüı
yor, .guya bütün mille~ler harbin 
fecaatini artık anlaum,Jar<lır. GO
ya milletler cemiyeti, sulh taraf -
tarhırı, miizakereleı·, do~tluk mua
hedeleri, sulh konferaırları "Ebe
di sulh yolunu teshit ile nğra~ı
yorlar. Fakat hakikat : bir azrail 
rmurile bütiin hu riyakarlığa gU
Hiyor. 

Hundan takriben 12-13 sene 
evvel biiyiik bir hukuk aliminin 
yüksek bir a keri kursta verdiği 

(Hukuku düvel) dersinde bulunu
yordum. O tarihte Yunanistnn ile 
İtalya arasında birdenbire iya·d 
bir ihtilaf çıkmış, İtalya donanma 
:-:ı l\orfoyu topa tutarak a<layı iı;;

gal e<lh•ermişti. Hadi.satın lıu ka
dar ~·abuk ve bu ~ekilde inki:;;afı
ııı o ı1abahki giinliik gazetelerde 
okuyarak hayrete di.i!:,;mi.i~tük. 

Biraz soııra clım:e gelen hukuk 
alimi: a. kederin, }1enliz yeni bir 
teşekkiil olan 'milletlel' cemıyetini 
ve hikmeti \'Ücudunu anlamakta 
her halde güçliik çekeceklerini 
ta.kclir etmiş olmalı ki. bu hadise
nin (hukuku diivel) ve (Mılletler 

Cemh·eti) bakımından tahlilini 
~ . 
i.·tcdi. Kurs; tam mfınasile askeri 
bir kurstu, burada talebe mevkiin 
ılc bulunanların kafaları seneler -
deberin okunan, görüıen, işitilen 
askeri deı'Slerle dolmuştu. Bu se
heple bu hadise hakkında yaptık
ları tahlil, ancak askerce olmuş
. ı ve maalesef hukuk prof esöriinü 

ı bir bluz yapmak 

daima miimkün

dür. Bir defa res. 
• me bakınız, sevi-

lecek derecede. 

güzel olan böyle 

bir blQz yapmak 

ıçın 2 milimet

re kutrunda çelik 

bir kroşe ile 3 · ~ 

gram da 14 ı. ·a yün iplik .a 
nacaktır. İstedigıniz renkleri SC::· 

çe bilirsiniz. 
Bütün bunun örgüleri ayn par 

çal.ar halinde yapılıp sonradan bir 
leştirilecektir. Örme ve bluz ya
pıldıktan sonra etrafı bir pervaz 
ile çevrilecektir. 

Kollar (şekil 3) te öteki kısım. 
Jnr gıbi bu farktan aşağı örülecek
tir. 110 ilmekli bir zincir yapı). 
dıktan sonra Uç sıra devam edile. 
cek müteakip sıraları iptidasında 
omuz için üç ilmek arttırılacaktır. 

Bu parçalar ikmal olul"ıduktan 
sonra evvela omuzlar, sonra kol
lar dikilerek bluz ikmal edilmiş 
olacaktır. Ancak bunun etrafına 
bir de pervaz iHivesi lazımdır. Bu u 'leşil lenajdan, ar ·-

,, .ıga n, Manşonu da <!!.• gan 
fevkalade güul ve şık bir manto. 

"Fran~12: modeli,, 

:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Yarı2aın suJhunu temin eden modem silihıardan bır kaçı 

Yapmak için evvela ön kısım • 
dan başlayınız. l\Iesela ön kısmın 
sol tarafına ba::layacaksınız: Ör
güye yukarıdan aşağıya devam e
dtlecektir. EvvelfL 45 santimetre
lik bir zincir yapılacak ve bu zin
cir üzerinden sağa sola iki britli 
örgüler yapılacaktır. İki britli 
örgü ipliği kroşe üzerinden iki de
fa geçirmekle yapılıyor (Şekil 1 )'. 

pervazı ya ayni renkten ''eya 
blUzun ·rengini okşar diğer bir 
renkten yapmak zevke hnğh bir 
şeydir. Uzun bir şeritten ibaret o
lan pervaz için daha ı:;ık biı· örgü 
lazımdır. (Şekil 4) de g3sterdiği
nıiz örgii bunun için çok miinnsip
tir. Yedi ilmekten ibaret olnn ör
günün ön tarafına gelen kısmı için 
münasip yerlerde alh tane diiğme 
iliği bırakmak liizımdır. 

ve clönllp <.le o giin pek çok yorul· 

duğunu söy !erse .:-a km eldiven al-:. 

mak için sokağa çıkmaya mecbur' 

olduğunuz CC\'nbını vermeyiıı. 

bile glicendi~mişti. l\Ieğerse gerek 
İtalya, gerek Yunanistan her iki
si de milletler cemiyetinin azası 

bulunduğundan, aralarındaki ihti
lafı ancak milletler cemiyetinin 
hakemliğine müracaat suretile 
halletmeleri icap edermiş. 

Tesa-d\if bu ya... Ertesi günü 
tfı biye der8i vardı. Derse gelen 
erkanıharp hocas; kısa bir seliim 
elan sonra b!r tabiye meselesi ver
eli. Bu meseleye nnzaran mavi düş 

man fil! zsmanda falan yerde 
karayn ,.n!J. il&rlemeğ .... başla -
mış. B . . . karşı filan yerdeki kır
mızı kuvve~rn:-in ba~ındaki komu -
tanın neye karar vereceği sorulu

yordu. O zamana kadar çok ı:ıakin 
ve çak sağ:am cHi:;;ünceli bildiJrim 
tclgrnf çeker, alıııız şu diişma -
ceden sonra şu cevabı veriyordu: 

(Derhal milletler cemiyetine bir 
telgraf çekerim. Alıııız şu di.işnrn

nı karnımdan. vok~a frna olacak . -
derim. Çiinkü diiııkii hukuku dü-
vel vazifesiden alclığım ~ıfır içime 
isledi). 

Ne zaman ebedi :-;ulhten. mil
letler cemiyetinden. harp aleyh
tarlığından. sulh taraftarlığİndan 
bahsedildiğini duysam; hE'men ha 
brıma bu hakiki hikaye gelir. Bü
tün dünyanın hep harp aleyhinde 
Ye sulh lehinde ayyuka çıkan ava
zeJerİ yüksele dursun. 

Zaten ortaya "Ben harp taraf
tarıyım,, diye çıkan bir kimse gö
rü !emiyor ki. 

Bütlin tabrikalal' geceli ıriin -
düzlii harp anayiiyle meşgul. Gu 
ya herkes "Kendi milli menfaat
lerini korumak,, kaygu$ile silah
lanmakta. "l\Iilli menfaat,, diye 
munis iki kelime ile ifade edilen 
gayenin hudutları o kadar geniş 

ki, mesela Avrupanın bir köşesin
de oturan herhangi oir milletin 
bu milli mefaant hudutlarını a -
raştırmaya kalk!ianız hududun 
ucunu mesela ta Anıerikada bulu
yorsunuz. Keliınm1i!1 tr.m mana~i
Je denilebilir ki, 20 nci medeni?et 
asrı milletleri aç gözlü yapmıs. ,. 

yayı da onlara daraltmıştır. 

Harbin ne demek olduğunu, in
sanlık için ne kadar feci bir hare
:6et bulunduğunu en iyi bilenler, 
hakiki bir muharebenin bütün acı 
)arını yakından bizzat tatm1ş o -
lan eski as!·Arlcrdir. Askerlere; 
bir çok yerk ·de, harp taraftarı 

gözüyle bakılır, ki bu çok yanlış 
bir zihniyettir. Askerler; ancak, 
icabında vazifelerini yapmak üze 
re hususi bir surette veti~tırilen 

kimselerdir. Yok:-ıa askerlerin da
ima harp oyunları ile oynamaları, 
Jıarp için hazırlanmaları, mutla
ka bir harp yapılmasm: iı:ap ettir
mez. Harp aleyhtarlıR'ı ile asker
lik aleyhtarlığı; l>iribiriı;den fark
lı şeylerdir. Birincisi; beşeriyet i
çin ne kadar ma·kul ve m::ıntıkij 
ise, ikincisi ele hakikaten VP yalnız 
memleket müdafaaıu kaygusunu 

Böylece düz hat olarak üç sı
ra yapıldıktan sonra boyun kısmı
nı yapmak üzere dördüncll sırada 
2, beşinci v& altıncı sıralarda S 

1. 
t 
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Piyasada elli gramlık 14 mı
mara yiln ipliğin yumağı aşağı .ru 
karı 55-50 kuruşa olduğuna göre, 
böyle bluz üç buçuk liraya kadar 
mnl olur. Hanım Kadın 

taşıyan milletler için o ııi-;bette v:ı- Jrıt, yeainci sırada da kezalik S E ı· k 
t · v ı adınlara 5 mad-hi ve sakat bir zihniye tır. ~ brit "e sekizinci de 10 arttırınız. 

20 nci medeniyet asrı kuwetli Bu sırada omuzun üst tarafını delik geçım reçetesi 
milletler:n eline öyle taarruz siHih- teşkil etmek üzere düz istikamet- Bir Fransız mecmuası evli ka • 
ları vermiş, öyle tahrin ve imha te beş ura yaptıktan sonra hemen d 1 

ın ann kendilerini daima kocalau~ulleri öğretmiş ve büün beşe- omuz ih·iliğini yapmak için beş 
· tt · ı ··k ı tatb' rına beğendirmeleri için 11u reçe • 

- K ocnnı7.la koımşurken ken· 

dinizden bahsetmeden evvel biraz 

onun şahsından bahsedin. Hele ko-

cnnızın işleri hakkında kendisile 

görüşiirken "Ben :~enin yerinde ol-. 

saydım .... ,, şeklinde akıl hocalığı

ırn teşebbiis etmeyin. 

-Filan arkada<:ınızın kocası, . . 
nın neler yaptığını, neler ettiğini 

mütemadiyen kocanıza anlatnuya 

kalkı .mayın. 

Şu beş maddeli reçeteyi bir ay 

tatbik edin. Şayet bozuk_:;ıa knn 

.koca miinasebetiııizin derhal iyi -

leştiğini görür·üni.iz. 

Evli erkeklere dörf maa· 
del~k geçim reçetesi 

Ev bark sahibi erkeklere de 

tav::;iye edilen 4 maddelik reçete 

şudur: 
• rıye e oy e mu ·emme ı- sıra uzuı luğunca her sırada bir "' 

kat mi:;alleri göstermi7Ur ki; brit azaltınız, yukarıdan itibaren teyi tavsiye ediyor: - Eşinize erkek işinden anla-
b ·· t k · • Ih t f maclığını tekrar edip durmayın. ugun ar ı en samımı su ara 17 santim örgüden sonra koltuk al - Kocanıza yaz tatilini iyi ge 
tarı olmakla kendini bir harpten tını teşkil etmek üzere yine dört çirip geçirmediği, filan film hak- - Sizi alakadar etme~e bile 
bir taarruzdan kurtarabileceğini brit arttırarak nı'hat,•ete kadar de- karımzı alUkadar eden sevlerle a • 

.J kında ne düşündüğü sorulduğu za· · .J 

zannedecek kadar saf bir millet vam ediniz (Şekil 2). la kadar oluyormuş gibi dayraııın. 
k 1 t TI b 1·1 ç· l'I man onun yerine siz cevap verme-·a mamış ır. a eş ı er, ın 1 er, Ön kısmın fagy parçasını da yap II k · 

b h t ft ld ki · " ğe kalkışmayın. - er e11ın önünde karınızı 
aca a arp ara arı 0 u arı ı- mak için avni suretle hareket o-
. · k d·ı · · h b 1. · .J Da trl · · k an k.. tenkit etmeyin, azarlamayın. çın mı en ı erını arp e ıyesın- lunacak ve bittabi sol taraf için - ve ı erınıze oc ızın U· 

den kurtaramadılar? Hayır ... Çok çük kusurlarından, latife tarikile - Kendi:-ine arkadas.ınızın ka yaptığınız tarifin aksi yapılacak-
:rnmimi sulh taraftarı olarak mem d l 1 b h t · d ··t a· b h t 
leket müdafaasını Allaha havale tır. Arka kısma gelince yine (şe- e o sa as a a se meyın. rısın an mu ema ıyen a se me • 

kil 2) de gösterildiği üzere, 28 - Şayet kocanız öğle üzeri e- yin. 
etti ki eri içindir ki bugünkü v azi- OCOCOCOC~~~~~XXXXXXXXX:X:XXX:X:>e:::>e::~OO~OOOOOCCCCCCC(>C(>C(>CX:X:XXXXXXXXXXXXX:X:>e:::>e:::>e:::>e::::O:>O 
yete diişmüı;derdir, ne dünya ef-
karıumumiyesi, ne milletler cemi
yeti, velhasıl hiç bir manevi km 
vet onları düştükleri badireden 
kuıiaramamıştır. 

· Eğer Avrupa harita::;ınd;ın Çckos 
lovakyanııı tamamile silinmediği

ni yann görecek olursak; bunu ne 
Çeklerin. ..,, müttefik ve dostları
nın Vt' ı e Almaların samımı 

sulh tarattarlığı değil ancak ve an 
cak küçiik fakat metin Çek ordu
sunun ve taraftarlarının riyazi bir 
kat'iyet le harbe hazır bulun u~u 
temin etmiı;;tir. 

Hakkın daima en kuvvetli o -

lan ile birlikte bulunduğunu; bii
yiik ve kuvvetli milletler çok iyi 
bir surette tecrübe etmiş olduklrı 
rı içindir ki daima daha ziy:ul• 
ku\·etlenmeğe çalışmaktadırlar. 

Bundan, tabii olarak doğan tesli
hat yanşı; gene pek tabii olarak 
en kiiçiiğüne kadar, a.klı ba~ında 

olan biitün milletlere dahi sira,,·ct 
etmiı;;tir. Y.:be<li sulht:rn daimi cloı::t
luklardan ne kadar bahsedilirse 
edilsi bugün bütün milletlerin ar-

tık kat'i olarak anlamış bulunma
ları icap eden eski bir hakikat 

vardır ki, o da "Hazır ol cenge, 
eğer istersen sulh ve salah., tır. 

R.E. 

lücut güzelliğini tek birşey temin eder: Yücut terbiyesi 
ry 
/. 

... _ / . 

/ 
/ 

1 

Dekolte ropıarcıa yalnız elbi
senin güzelliği kafi değildir. Kol
ların da güzel ve mütenasip olması 
şarttU'. Demek oluyor ki güzel ve 
münaRi}l bir çift kol dekolte bir ro- · 
bun adeta birer parçasıdır. Güzel 

mütenasip kollar i::.e sipariş iizeri
ne satın alınamaz. ne kadar bol 
para verilse hemen tedarik edil
mez; nııcak beden terbive!':ivle te-. - . 
min olunur. 

Yukarıda re,..ınini gördüğünüz 

dört hareket muntazaman her giin 
yapılmak şartiyle :-ize güz!') kol
lar temin eder. ( 1) numaralı ha-

tı 

~ t 

l 
il 7 1 

2 "' ... ..,.L -
rekette koflarınızı 1tci tarafınıza 

haçvari uzatarak mümkün olduğu 

kadar uzun miiddet o vaziyette du 
racakımuz sonra yavaş yavaş kol

larınızı indirerek kalçalarınıza ya 
pı:;;tıracaksıııız. 

(2) numaralı harekette kollar 
la makac; hareketi yapmaktir. Ev 

ve!U (1) numaralı harcket~~i Vfl· 

ziyeti alırsını:r.. Lakin kolluınızı 

yavaı;- yavaş yanınıza inciirecekgi-

niz ve çenenizin altında çaprasva

ı-i kavuşturacak ıııız. Sonra kol

larınızı hızla geriye atacaksınız. 

• 
(3) numaralı hareketi re 

iyice izah ettiği için tarife lüzum 
göı·müyoruz. 

( 4) ~umaralı har~keti yapar
ken kollarınızı yukarıya iyice 
kaldırdıktan ~onra ellerinizi ka
\'Uşturaı,:ak \'e vücudünüzün yal -
nız n~t kısmını sağa ve sola döndü 

recek ·iniz. Kollarınızı havaya 
kaldırırken ayni zamanda ayak 
parmaklarınız üzerinde yiiksele
cckı;iııiz yani topuklarınız yerden 
kesilecek ve bu hareketi her gün 
on defadan başlayıp tedricen (20)' 
ye kadar tekrar edeeeksini?.. 
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---- Nıı verirsen kızım.. Sende ne 

varsa dedi.. 
Benim iki ay zarfında edindiği.ıı 

birçok param vardı. .. Söylediğim za 
man hayretle sordu .. 

--- Ne zaman yaptın bu kadar 
parayı? .• 

Güldüm: 
-- 1ki ayda .. l§te buraya geldi· 

ğimdenberi .. ÇUnkü harcedecek bir 
yerim yok ki .. Aklım olsaydı bir bu 
çuk senedir bir servet sahibi olacak 
mışım meğer .. 

Annem göğüs geçirerek önüne 
baktı .. 

--- Bu taş bana amma .. Hakkın 
var kıZlllı ... Haklisin. Dedi. ~'akat 

şunu da unutma ki... Ben >enin 
gençliğine acıyarak biraz gillesir,, 
eğlenesin diye çalıştım .. 

Acı acı gülerek : 
----Evet dedim .. Hakkın V'.l" :.e

nin de amıe ... Senin de hakkın ı ~r ... 
Hem öyle çalıştın ki... Aklımdan 

geçmiyen insanlar bile beni e~lence 
ve zevk vasıtası yaptın ... A!tme o
yuncak oldum ... Sana da ser,••aı·c . ., 

Annem birdenbire yüzüme bahtı .• 
Bu gözlerden ve bu bakışta.ı ı·ork· 
tum .. Adeta içim titrer gibi ol· ıı .. 
Zira o gözlerde intikamla, kiple par 
lıyan ışıklar var gibiydi.. .. 

Odadan ~ıktım ... Biraz sor.· ... elli 
lira kadar bir parayı tomar h·~:in:le 
önüne bırakarak ... 

---- Bununla bir miiddet idare c· 
diniz de sonra belki yine bi~ çare
sini buluruz .... 

O derhal paralan alıp çaııtosır.a 
yerleştirirken .. 

---- Teşekkür ederim .... Fakat u
nutma ki, Seniha!.. Bunun sonu 
bir gün gelirae .. Sen yine ancak be
nim yanımda barınabilirsin .. 

Zaten bu adam çapkının biridir .. 
Bir gün seni de bırakır ... 

Güldüm .. Ve alay ederek: 
---- Belki ben de, benden evvelki

lere benzerdim.. Fakat aramızda 

bir çocuk var bugün... O ise bizim 
için en kopmaz bir bağdır .. Anladın 
mı anne .. Bunu unutma ... 

Annem hırçın ve kinci bir kah • 
kaha attı .. 

---- İyi amma ... Ne malüm ?. Ce • 
mal iddia ediyor ki, (Gönül) onun 
kızı imiş... Bundan Mehmet haber
dar olursa güvendiğin bağlar ... Ay
rılık vesile.ıi olur. Bunu da sen u
nutma. Allahaı•marladık.. Yine 
görüşürüz inşallah... Yine gelirim 
kızım! ... 

Annemin bu son sözleri bende 
evham yaratmıya başladı... Anlı • 
yordum ki, bu kadın ... Beni mutla
ka yine eline geçirmek.. Ve kendi 
arzusuna göre yaşatmak istiyordu. 
Bunun için de elinden geleni yap
maktan çekinmiyecek, hatta icap 
ederse bana en büyük fenalığı da 
edecekti ... Demin o bakışı .. O kinci 
gözlerindeki intikam ateşi hatırıma 
ve gözlerime geldikçe .. Yüreğim oy
nuyor .. Korkuyorum. Fakat ben de 
karar verdim .. Her şeye karşı gele
cek ve artık son kozumu oynıyaca· 
ğıın ... 

Lavrens her şeyi, hatta kendi var 
lığının sebep ve hikmetini bile kaY.· 
betmiş olduğunu anlıyordu. 

Ulaşmak istediği hedef nere
de .... Vardığı netice nerede... A
rada kıyas kabul etmiyecek kadar 
tezat var .... 

Tamamen ölü adddiğti bir ha· 
yatın acı veya tatlı birçok hatıra· 
lannı unutmak üzere Avrupaya dö 
nerek biraz hava ve muhit deği~· 

tirmek ve ayni zamanda iki kar
deşinin de şehit düştüğü Fransa 
harp meydanlannda geçen harp 
sahnelerinin vereceği ba~ka heye
canlan duymak emeliyle Lavrens 
alelacele Şamdan ayrıldı. 

Zevk ve meşguliyetlerin müna 
vebe kanununu Lavrensten başka 
hiç kimse onun kadar iyi anlama
mıştır. Hayatı idamenin ancak 
ve ancak bir hadden diğerine geç
meğa acel& etmekle kabil olacağı· 
nı bilen bu adam hayatını bu şe. 
:kilde tanzim etmiş hiç bir şey üze 
rinde nzun boylu takılıp kalma
mıııtır. 

Güzel ~arkın da hayatından, 
ışıtındaıı, ~zellfkinden miktan 

Annem gittikten sonra giyindim, 
kuşandım... Çocukla sütnineyi de 
alarak ... Biraz sahile çıktım .•. Son
ra yemeğe geldik.... Aşçı kadın ... 
Bir mektup uzatarak dedi ki: 

--- Efendim bunu genç bir bahri 
yeli bıraktı... Sizi görmek istiyor • 
du .. Sokağa çıktığınızı söyledim.. 
Beklemedi, gitti .. 

Ellerim titriyerek mektubu aç· 
tını ... Uzun uzun ricalar, istirham • 
!ar, gözyaşları vardı ... Bana aşkın
dan, hasretinden, ateşinden bahse
diyor .• İki gün sonra muhakkak 
buluşarak bir (karan kat'i) verme
mizi istiyordu ... 

Bu mektuptan birçok ümitler ve 
emeller kazandım.. Hakikaten Ce
mal ile buluşup konuşunca kati ka

rarı verdik.. Mehmelten ayrılacak 
ve Cemale kaçacaktım .• O beni ni
kılhla ıılacak.. Çocuğu da kendi ev
ladı değilse bile "kızım!,. diye 
hağrıııa ·basacaktı .. 

Cemal o gece bizde kaldı .. Ve bu 
gece ziyaretleri üç, dört hafta de
vam etti... Mükemmelen sevişiyor, 

dertleşiyor, istikbal projeleri yapı
yorduk ... 

Bilmem ki, ne oldu .. Bir gün Meh 
met apansız geldi.. (Toplan) de
dı... Ve alel..ıcele kalkıp üsküdara, 
ablasının evine misafir olduk ... Bu 
kadıncağızdan hiç hoşlanmadım .. 
Beni her yerde tersler ve paylardı 
Bir gün de kalkıp Mehmedin eski 
karısı gelmez mi? .. Beni az kalsın 
döğüyordu .. Fakat sokağa dar kaç 
tını ve bitişik komşuya saklandım .. 
Bana acıdıkları için o gece de bı

rakmadılar .. Ertesi günü Mehmet 

beni orada buldu .. Ve duyduğu ha
berlerden müteessir olduysa da yi
ne gururunu bozmıyarak: 

Misafir olduk... Bu kadıncağız -
dan hiç hoşlanmadım .. Beni her yer 
de tersler ve paylardı .. Bir gün de 
kalkıp Mehmedin eski karısı gelmez 
mi? .. Beni az kalsın döğüyordu .. Fa 
kat sokağa dar kaçtım ve bitişik 

komşuya saklandun .. Bana acıdık

ları için o gece de bırakmadılar .. 
Ertesi günü Mehmet beni orada 
buldu .. Ve duyduğu haberlerden mü 
teessir olduysa da yine gururunu 
bozmıyarak: 

---- Kendi cezandır .. Dedi.. Meş -

hur meseldir .. Tek durmıyan den. iz 
bulur belasını apansız. 

Bu sözlerdeki kastı anlamadım 

değil.. Fakat anlamaz görü~düm. 
(Sonu 

F red Astaire ile Ginger Rogersin 
icat Ettikleri Dans Çok Beğenildi 

' 

Fred Astaire ile Ginger Rogers dans ederlerken 

Sinamanın en ahenktar çiftleri olarak tanınan Fred Asta
ire ile Binger Rogers «Yam» adında bir dans icat etmi brdir, 
Bu dans Amerikada okadar büyük bir rağbet kazanmıştırki, 
şimdi bütün dansinğlerde, bütün kulüplerde, hatta hususi evler· 
de bile münhasıran bu dans oynanmaktadır. 

00 00 00 

Holivudun Tüfenkçi başısı 
llolinıtta sinema diinyıı.sının en dikkate değer meslelderiııden biri 

hiç fÜphesız "Tüfenkçi bafılık., meıleğidir. 

Şimdiki tüfenkçi başının ismi :Ma 
nüel Zamora'dır. 

Bu adamın vazifesi nedir bilir 
misiniz? Rol icabı olarak sanatkar
ların tam yanıııda icap eden tüfek 
ve roveh"eri atm:ıktır. 

Zam<ıra ayni zamanda Holivut 
e;leha depo>Unun bekçisidir. 

Esasen Zamora şimdiye kadar 
62 adam ölJürmüştür. Sakın onu 
bir Gangster sanmayınız. Bu 62 ada
mı ~u surelle öldıirınü§tür: 

1916 senesinde vatanı olan Mek-

sikada Pueblo üniversitesinde tah-
silini ikmal ettikten sonra, Panço 
Villanın asi askerlerine karşı harbe
den ve general Carrouza'nın kuman 
dası altında bulnan hükümet kuv -
vetlerine gönüllü olarak yazılmıştı. 

Bu muharebe 60 gün sürmüş -
tür. Zamora 62 adam öldürmüştür. 

Umumi harp sırasında, Zamora 
Teksasda Kel!y Field tayyare mey 
danı muallimliğine tayin edilmişti. 
O tarihte kendisi Amerikan.:n "mit 
ralyöz mütehassısı., Unvanını ha -
izdi ... 

Umumi harpten sonra Gangster
ler onu hizmetlerine almak istemiş
lerdi. 

Zamora artık bu gibi işleri gör
mek arzusunda bulunmadığından 

Holivntta asude bir hayat sürmeyi 
tercih eylemiştir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
Şimdi silah deposunun muhafa

zası için günde 25 dolar para almak 
tı dır. Stüdyoda çalıştığı gün ayrıca 
25 dolarlık bir tazminat almakta -
dır. 

nenalji, kırıklık Ye bütlm ajnlarını:ı:ı derhal keser. 
B - İcabındı günde 3 lc.şe alınabilir. - • 

kilfi nasibini almıştı. O şark ki 
Lavrensi yıpratmış, çürütmüş ve 
suyu çekilmiş bir meyvaya döndür 
müştü. 

Rütbe ve sınıf derecelerinden 
daima nefret ederek kaçınmış o
lan Lavrens, zabitana tahsis edil
miş ekspreste seyahat hakkını ka. 
z:ınmak .bir vagonli yatağına nail 
olmak se\·dasiyle miralay rütbesi
nin icap ettirdiği şeritleri bir an 
evvel takmak için herkesin iki aya 
ğını bir pabuça so'ktu. 

:'\Iütare ke aktedildiği gü'l 1n
giltereye vasıl olan Lavrens bir 
müddet ne yapacağını nasıl hare.. 
ket edeceğini şaşırdı. 

Belki bin defa, İngiltereıı.in 
Araplara verdiği sozü, onlara kar 
şı giriştiği taalıhüdatı yerine getir 
miyeceğine kani olmustu. Filhaki
ka bu kanaati gün geÇtikçe hafif. 
liyeceğine bilakis artmıştı. 

Arapların maruz kaldığı bu 
haksızlıklar tamir edılmeliydi. Bu 
fikirle miralaya Lavren~ diplomat 
olmağa karar verdi. Osmanlıların 
tazyikinden kurtarmak üzere ara• 
Jaı::na dalıp isyan yarattığı Arap_. 

Yazan : LEON BOUSSARD 

ların hakkının m'ldafaa etmek ü
zere sulh konferansına gid•cekti. 

İngiliz hükumetinin, Şark iş
leri ile uğraşan hey ti vükeıa ko
mıte.;;ine dahil olau Laneııs bu ko 
miteye, ü~ krallığm ihda,ını teklif 
etti: Suıiye, yukarı Mezopotamya, 
aşağı Mezopotamya ... Bu Krallık
lar da Emir Hü~eyinin üç oglu 
tarafından idare edileceklerdi. 

Lilvren.;;'in bu teklifini ve gö· 
rüşünü resmi m1'1camı.t kabul et· 
medi 

Aksayışarkt.a her şey gittikçe 
daha fenala~ma~a başlamt~h bile. 

Fransanın Suriye, ve Erınenis 
tandaki fevkalade kooniııeri Piko 
mütemadiyen İngiliz ordusunun 
Suriyeyi tabliye etmesi talebiııde 

Tefrika No: 23 

ısrar ediyor. 

Emir Faysal Gluçester is • 
mindeki kruvazör ile Göndereye 
doğru yollanıyor. Em!ri karşıla· 

ma"!< üzere Marsilyaya kadar ge
len Lavrens onunla Liyon şehrin& 

kadar gidiyor. Fransız sahibi sa
lahiyet makamatı ile ordugu pek 
haksız ve yersiz bir şüphe altında 
bulundurdukları Lavrens,'den 
çok çekiniyorlardı. Emir Fay•al, 
bu düşünce ile beraber gelmek is

temiyen Lavrens'den :ıynlarak 

yalnız başına Fransaııın harp sa
h(lsını gezip görnıeğe gidiyor. 

9 Kanunuevvel ın18 de· Emiri 
almağa Bul<ırya·ya g,•len Lavrens 
Fransızların kendisinden şüphe•i
ni farketmemiş gibi gayet talıii bir 
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Aptal Mustafa 
YAZAN: MUZAFFER SEViL 

1')1 gücU her gün sabahtan akşa
ma kadar bu çeşme ba,şında dura
rak yolculara su vermek, kış oldu
lu zamanda köy kahvesinde boğaz 
tokluğuna çıraklık etınekti. Çe§me
V gölgeliyen büyUk çınarın altında 
uzanır, hemen hiçbir şey düşünmez 
41. Dünyada ne anası, ne de babası .• 
Hit k.iıMesi yoktu. Pek küçükken 
öksüz kaJmııı, kendi kendini yetiş
tlrml~ti. Babası Vize'nin işgalinde; 
tarlasından arpa vermediği için alıp 
götürUlmüştü. Annesi de burada, 
bu çınar dibinde babasını bekliye 
bekllye can vennişti. İşte o gün bu· 
gündür Mustafa burada gelene ge • 
çene elindeki tasla su verir, hayvan
larını sular, hizmetlerini görürdü. 
Bütün bu işlerine mukabil de hiç • 
bir şey istemezdi. Evlerden gönde
rilen iyi, kötü yemeği yiyerek Alla
ha şükreder, sonra yine sırtüstü u
zanarak semaya dalardı. 

Kimisi onun için (Evliya) dedi. 
kimisi geceleri (Perilerle konuştu
ğunu) ileri sürdü. Fakat muhakkak 
olan bir şey vardı. O da Mustafa • 
nın temiz bir kalbi olduğu idı. Evet 
o kimse aleyhine söz söylcıau, ki.n 
seyi çekiştirmez, bil 1ki~ bazı fona 
tanıdığı insanlara na>:hat bile ve
rirdi. Gariptir ki, kar~''"~a al:ı.mk 
konuştuğu her kirli kalpli pek az 
sonra nefsini ıslah ed'y0r, fohL»,lik 
le geçinen kadınla!"; ı.fimu~ yolu~a 

'lvdet C'diyorlardı. 
İşte yaln12 güzel söz söylemek sa 

yesinde kazandığı bu muvaffakiyet
Jer ona bir fevkalil.delik vererek, 
köy nazarında bir evliya, bir ermiş 
mertebesine yükseltiyordu. 

Bugünlerde Mustafa pek düşün
celiydi. Bir noktaya gözlerini taka
rak saatlerse öyle kalıyor, ancak bir 
yolcu geçerken kendine gelebiliyor· 
du. Buna sebep neydi? Niçin bu dil 
pe dUz alın kırışmış, bu eğilmiyen 
baş yere doğm meyletmişti? Belli 
ki, o çok mühim bir ~ey düşünü

yor, fakat içinden çıkamıyol'du. 
Köyde yabancı bir yerden gelme 

bir kadın vardı. Sarı yosma. Bu ka
dın güzel ve civelekti. Uzun, kavak 
gibi muntazam vücudü üzerinde 
mağrur duran başı sarı saçlarla ör
tülüydü. Kaşlarının ucu şeytani bir 
ifade veriyor, gözleri daima hırs ve 
iştiha alevlerile tutuşuyordu. Dai
ma kırmızı, her zaman boyasız du -
dakları gnçleri etrafına davet edi -
yordu. Bu kadın semadan inen ve 
erkek mahlukun başına bela kesilen 
şeytanın kal'ısıydı. Evet muhak -
kak ki, bu böyle idi. Onun için kah
vede münakaşalar oluyor, cviner ka 
dınlarını ihmal ediyorlar, gen~ler 

yolunu kolluyorlardı. 
Nihayet köy ihtiyar heyeti top -

!anarak bu kadını atmak için çare
ler düşündüler. Evet hakkında bu 
kadar fena rivayetler dolaşan sarı 
yosmayı kimse bir türlü yakalaya-. 
mıyordu. Onu ele verecek kimse çık 
mazdı zaten. 

Muhtar nihayet Mustafa.ya gele
rek meseleyi anlath. Ve bu kadına 

eda ile Fransız miralayı Bremon'u 
da ingiltercye davet ~diyor. 

Artık sulh konferansı başla • 
mıştır. Bu konferansa iştirak e -
den Lavrens iki sıfatı haizdir. Bi· 
ri İngiltere Hariciye nezaretinin 
Şark mümessilliği azası diğeri d& 
Emir Faysalın tercümanıdır. 

Gerek Musevi Loid Corc ve g& 
rekse kaplan diye anılan Kleman· 
so tarafından fevkalade beğeni -
len ve takdir edilen Lavrens'e her 
ikisi de düşüncelerini kayıt:ıız, 

şartsız izah etmesi için musaad& 
veriyorlar. 

Dünyayı yeniden kurmakla 
meşgul olan bu hükumet adamla
rı bir kaç saatlerini de Şark işle· 
rinin tanzimine hasrediyorlar. 

Verilen sözleri yerine nasıl 
getirecekler ve ayni zamanda men 
faatlerini nasıl koruyacaklardı ? 
Bu çok müşklil bir işti. Çünkü 
hepsi, birbirine zıt diplomatça 
teklif Ye izahlar karşısında idiler. 

* 1915 senesi t -~rinievvelinde, 

İngilizler, Bağdat ile Basra müs -
tesna olmak üzere, tulü arz 37 

bir nasihat vermesi içın rica etti. 
Mustafa muhtarı uzun, uzun ıiin

ledi. Sonra başını öne eğerek ağır 
ağır cevap verdi. 

---- Peki bu lazım gelen şeyi söy
liyeceğinı inşaallah namuslu bir ka 
dın olur. Allahtan ümit kesilmez. 

Ve aynldılar. Mustafa gene çına· 
nn dibine sırtüstü yattı. DüşündU .. 
Düşündü... Bir ara gözlerinden iki 

' damla yaş yanaklarından taşarak 

toprağa yuvarlandı. 

• Köy hep Mustafadan bahsediyor 
du. Evet artık hiç şüphe yoktu ki 
Mustafa bir evliya idi. Yoksa baş
ka alelade bir insan böyle bir iş ya 
pamazdı. Bir fahişeyi yola getirmek 
sonra onu bu köyü terketmiye mec
bur etmek, hem de kendi arzusu ile .. 

Evet hakikaten Mustafa Sarı yos 
mayla konuştuktan sonra yosma or 
tadan kaybolmuştu. Mustafa or.a 
herkesten fazla tesir etmiş V'? k&yil 
terkettirmi~ti. 

Artık çocukları hastal>klı kadın 

!ar yavaş yavaş Must:ıfayıı. geliyor 
!ar ve dertlerine deva olacak bir 
çare istiyorlardı. Fakat llfusta
fa sadece gülüyor ve: 

---- Benim böyle işe aklım ermez. 
Elimden gelen bir -;ey ol~a neyse ... 

Diye cevap veıiyorılu. Ona k3 • 
yün imamlığını .;ot>ra da muhtarlı
ğını teklif ettiler. O bunlara da la
kayıt kaldı. 

Mustafa artık bambaşka bir in
san olmuştu. Yavaş, ya~·n.5 çeşme 

başını unutuyor, yaslandığı çınar

da saatlerce düşün;i,;·c,rJıı. Onun '.:ı 

man, zaman ağladı~ı:ıı g 3renler var 
dı. Günden güne zayıfhıdığını evler
den gelen yemeğe pek az el sürdüğü 
de gözden kaçınıyordu. Ne olmuş
tu? Ne oluyordu? Yoksa hasta mıy_ 
dı? 

Kimisi artık son günleri yaklaş -
tığını, kimisi sarı yosmaya aşık ol
duğunu ileri sürdü. Evet bu son id
dia tamamile yanlış dğildi. Musta· 
fa sarı yosma ile konuştuktan son

ra kendinde bir başkalık hissetmiye 
başlamışh. Bu kadındaki konuşma 
ve harektler şimdiye kadar tanıdık 
!arının hiçbirisinde yoktu. Son r:ı. 
kendisini nekadar da sakin dinle
miş ve sonunda da 

--- Peki Mustafa istediğini yapa
cağım. Demişti. 

1şte o günden sonra bu cınar, 

çeşme, köy ve kahve ona pek mana 
sız geldi. Sanki etrafındaki rer> lder 
silinmiş, klL~lar sükut etmişti. Biı· 

şey görmüyor, bir şey hissetmiyor· 
du. Saatlerce sessiz ve harekct:,iz 
yalnız sarı yosmayı düşünüyordu. 

Bu hal birkaç ay devam etti. Peşi
ni bırakmıyan, aklını, ruhunu ·fol
duran hayali kovmak bu belfdan 
kurtulmak istiyordu. Buna muvaf· 
fak olamadı. ..... Ve bir gün ~rıısta. 
fa köyden kayboldu. Onu biı· ıiata 

da kimse görmedi. 
M. Sevil 

derece cenup sahasın:ia Arapla • 
rın istiklalini tanıyacaklarrnın E
mir Hüseyine vaadetmişlerdi. 

Basra ve Bağdalı vermiyen İ• 
gi!izler, Fransızların im iki eya • 
Jetteki hakkı tasarruflarına halel 
getirmemek şartile, burada dile • 
dikleri gibi hareket.e kendilerini 
serbest addediyorlardı. 

1916 mayısında, Sykes - Piko 
anlaşması mucibince ve parçalan 
ma suretile Arap vilayetleri bet 
mıntakaya ayrılmıştı: 

Filistin • Beynelmilel mıntaka. 
Mezopotamya - İngiliz mınta

kas1. 

Cenubi Ermenistan ve Suriye.. 
Fransız mıntakası. Halep, Şam, 

Urfa, Musul ve Deir vilil~·etlerl 
de biri Fransız diğeri İngiliz nü. 
fuzu albna alınmak suretile iki 
mıntakaya ayrılarak müstakil A• 
rap hükumeti addedilecekti. 

11 Haziran 1917 tarihinde İn. 
gilizler, muharebe esnasında yer
lilerden kurtarilan tekmil Ara.p; 
eyaletlerinin de müstakil sayıla. 

cağını Suriyelilere vaadetmişti. 
(Sonu var: 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve ta'biatmız hakkında mu
fassal malumat iateneniz iuninizi, dojduğunuz tarihi, cilnü 'Ye müın
künae saatini yazarak sıazetem.ize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
yazarak müracaat edin. Mufaual ve hususi cevap için 6 kunıthık pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

Kemalettin - Gönen: 1 
Şedit rnizaçlL1:1mz. Hulüsi ni

yet sahibi olmakla beraber ba -
zan keyfi hareketlerinizle aklı -
nıza geleni yapmak istersiniz. 
Teenni ile hareket ederseniz çok 
iyi olur. 

Dostlarınızı seçmekte aldanır 
sınız ve bu yüzden tehlikeye ma
ruz kalırsınız. 

Sizin için temini muvnffakiyet 
bilhassa sanayii nefiseden (Musi
ki. ressamlık, edebiyattır.) 

Teşebbüs ederseniz sahibi ser 
vet olursunuz. Ticaret sizin için 
kapalı gibi bir şeydir. 

mck şartile talihiniz size mesudi
yeti temin edeceğine emin olabi
lirsiniz. 

Nazmi Güler-Üsküdar 
Fazlaca zevkinizi severseniz. 

Mert ve cesur olduğunuzdan her 
türlü tehlikelere biHi teemmül a
tılırsınız bununla beraber hiddet, 
tehevvür ve husumet yüzünden za 
rar görürsünüz. 

Şen olduğunuz ıçın herkese 
kendinizi sevdirirsiniz, ihtiyarla
sanız da ruhunuz daima genç ka
lacakbr. 

Evlilik hayatınızda, ailenizin e
mirlerine itaat eder ve arzularını 
yapmak istersiniz. Her ihtiyacını 
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ANNELER 

çin ağlaroaz. Çok iyi bilirsiniz ki, 

.çocuğu vırçınlatan sebeplerden bi

risi de apış aralarının ter ve sai

reden pişerek kızararak çocuğu 

rahatsız etmesidir. Bu itibarla gün 

de iki defa çocuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralaymız. Xe ildi tuvalet 

pudraları ve ne Je çok itina ile ha

.zırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 

yavruların ciJdlerini ve ifrazatı na

zarı itibara alınarak yapılmıştır. 

Halk san'atkan Na§it, okuyucu Se
ı 

miha .Mişel varyetesi. Bu geca 
Kırmızı Fener 4 P, 
Dans, Solo, Düet 

* HALK OPt:RET.l 

.Beyoğlunda Halk operet tiyat
rosunda "Eski Çağlıya.n,, yalanda 
ba.5lJ.yor. llk temsil "Kına gecesi,, 

M. Y:esari ve Seyfettin Asal 

DENiZBA -Telsiz Cihazları Satın Alınacak 
Gemilerimizcleki tel:::iz cihazları ı 940 sene i iptidasına kadar, 

Milletleraı-ası tel::ıiz, telgraf mukavele ve nizamname i ve 3222 mı

maralı kanun hükümlerine uyac<ık surette tebdil olunacağından 
yirmi bir adet telsiz cihazı satın alınacaktır. 

Cihazlara ait şartname ve air malı1mnt Matc r~·el Müdürlüğii 

müzden hergün parasız alınabilir. Teklifler 81 - 11 - '938 tarihine 
kndnr Bankamız l\1atcryel şubesine verilmiş bulunmalıdır. 

FOSFARSOL ~ 
Sayın doktorlarımız tarafandan milyonlarca vatandafa tavsiye edilen emsalsiz 

Kan, Kuvvet ve işti ha Şurubudur 
Bir tife sizlere hayatın bütün zevk Ye nefelerini tattıracak ve yafadığını:ı: müddetçe habizlik, 

yeis, iatırab, d\it>ünce, korkaklık, tembellik ıöstermiyecektir. 
FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran ba,Iıca hassa; devamlı bir .surette kan, 

kuvvet, ittiha, temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göster
mesidir. 

.Hlddei hayatını zevk vo aa -
fa ile geçirirsiniz. Fa kat genç yaş 
ta evlenmek lfı.zınıdır. 

daha evvelden ke.-;;fedecek kabili- P•••••••••••• .. FOSFARSOLı muhakkak bir surette hayatın esasını te~kil eden kanı, daima tazeleyip çoğal
tır. Tatlı bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena düşiinceleri, 
yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, vücude daima genç 
lik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevtekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin 
eder. Velhasıl insan makinwne lazım olan bütün kuvvetleri vererek tam m.B.nnsile hayatın zevk ve 
neşelerini tattırır. FOSF ARSOL; giinet ~ibidir. Girdiği yere sıhhat, saadet ve nete saçar. Her ec
zanede bulunur. 

Siz hayab daima bir gülistan, 
saadet gibi görür ve daima takip 
ettiğiniz gayei hayaHyenize sa -
dık kalırsınız. 

yetiniz vardır. 1 
Hafızanız .kuvvetli ve vasidir. 

Bilhassa hesap işlerinde büyük bir 
muhasip olabilirsiniz. 1 

Teşebbüslerinizde husule ge -
lecek kar ve zararı evvelden dü-

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Om er 
Ôğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında 'N'o. 33 Telefon 41358 Hiddet ve tehevvür asabınızı 

bozacnğı gibi teşebbüslerinize de 
liOn derece mani olacağını dÜŞÜ -
nerek sureti kat'iyyede terke ça
lışın, sıhhatiniz iyi, bünyeniz sağ 
lamdır. 

'ünilr, sonra da kararınızı verirsi- lı••••ı•••••••••• 
niz. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~========:::=======::=:==:.....;.:===.=~=-:=======================.:::===-==-===-=:-::===== 

İyi sıhhate maliks;niz. Teşeb-

Mübeccel - .Gönen: 
Temiz bir kalbe maliksiniz. 

Son derecede müstakil fikirli ve 
yüksek zeka sahibisinizdir. 

Sizde bilhassa ev kadınlığı me 
ziyeti tam munasile mevcuttur. 
İntizamperver hüsnü tabiat sahi
bi olduğunuzdan, kocanızın hu
zur ve rahatını hariçte araması
na asla meydan vermezsiniz. 

Biitiln gayeniz evinizin işJeri

le meşgul olmaktır. 
Talih size son derece yardım 

edeceği cihetle her zaman mesut 
ve bahtiyar olursunuz. 

Bunun için hayatt-a t esadüf 
edeceğiniz müşkülat yok desem 
caizdir. 

Yalnız he.r yapbğınız işi iyi 
gördüğünüz için sui tesir hasıl 

eder. Bunlara dikkat, ihtiyatlı ha
reket ve idarei keHim etmenizi 
tavsiye ederim. 

Nefise Murvet- lstanbul: 
Zekanız fevkalUde olup sıh

hatiniz rnukemmel \'e biinyeniz 
kavidir. Yalnız tab'an kindarsı -
nızdır. 

Bir kimseye husumet besliyecek 
olursanız muhakkak intikam al
ınak için her vasıtaya müracaat 
edersiniz. 

'Bazan arkadaş intihabında 
aldanmak tehlikesine maruz ka
lacaksınız. Buna dikkat edersiniz. 

Sizin en ziyade terakki edece
ğiniz meslek sanayii nefisedir. Bil 
hassa musikiye merakınız jnkfı.r 
olunmaz. Çahşbğınız takdirde ko 
layhlcla muvaffak olabilirsiniz. 

En büyük mcziyetinizden biri 
si afif ve hüsnii ahlfik sahibi oldu
ğunuzdur. Fukaraya yardımı se
'Versiinz. 

büslerinizde korkmayın. Tedbir -
li hareketle başlıyacağınız i~te ta
lihiniz size y.ardım eılecektir. 

tHSAN AKI 

Gümrüklerde verilecek I 
ikramiye j 

İstanbul gümrükler ba~müdür
lüğüniin teşkilatında vazife gören l 
memurların son mali yıla aid ik - ~ 
ramiyelcrden son kısmı vekfıletten 
başmüdfirlüğe gönderilmiştir. Tev 
ziatınn bugünlerde başlanacaktır. 
Bu ikramiyeler bilhassa idhalat 
Gümrüğü memurlarının ikramiye
lerine ait bulunmaktadır. 

Tramvay şirketine haci:l 1 
konacak j 

Tramvay şirketinin elektrik i
daresine elektrik istihlil.kinden bor 
cu olan 290.000 lirayı vermediğin
den dolayı şirketin biltün binala
nndaki elektriğin kesildiği ve elek 
trik idaresince şirketin icraya ,·e
rildiği maliimdur. Dün, on gün1ilk 
·itiraz müddetinin beşinci günü de 
geçtiği halde şirket bu parayı yine 
ödememiştir. Beş güne .kadar ö
demediği veya itiraz etmediği tak
dirde tahsili emval kanunu hüküm
lerine göre krai muameleye te\"es 
sül edilecek, şirketin binalarına 
haciz konacnkhr. 

Avrppa imtihanını 13 genç 
kazandı 

Sümer Bankın Avrupada mii -
hcndislik tahsili için açtığı miisa
baka imtihanı neticelenmi~tir. İm
tihanlar üniversitede yap;lmış ve 
200 talebe iştirak etmiştir. 

Tasnif edilen imtihan evrakı
na göre muvaffak olan talebe 13 
kişiden ibarettir. Bu gençler ban
ka hesabına Avrupanm muhtelif 1 
memleketlerinde mühendislik tah
sil edecekler ve avdetlerinde tabi 
tutulacakları mecburi hizmetin hi
tamına kadar banka müessesatın-

ŞiRKETi HAYRiYEDEN : 
Cumhuriyetimizin 

15 inci Yıldönümü münasebetile 
1 - 28 - 10 - 9J8 cuma günü sabahından başlıyarak 30-10-938 

pazar akşamına kadar cari olmak üzere bütün hatlarımız
da tek bilet ücreti üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret ta
rifesi tatbik edilecektir. 

2 - İtbu günlerimize mahsus olarak yüzde elli tenzilat esası ü
zerinden istiyenlere azimet ve avdet biletleri de verilecektir. 

SEYRÜS[FER T ARiFESiNDE YAPILAN 
iLAVELER 

3- 28/10/938 CUMA GÜNÜ: 
a - 80 ve 135 numa'ralı seferler yapılacaltbr. 
b - 13,30 da Köprüden Harem ve Salacağa bir vapur kaldırıla

caktır. 

c - 58 No. lu sefer Beykozdan sonra fazla oları:ık Büyükdereye 
1tğrıyacaktır. 

d - 127 No. lu sefer 12.45 de Büyükdereden hareketle fazla ola
rak Kandilliye uğnyacaktır. 

e - 84 No. lu iefer fazla olarak Kavaklara uğrıyacak ve 157 No. 
lu sefer Kavaklardan hareket edecektir. 

4 - 30/10/938 PAZAR GÜNU : 
Pazar günü acii günler tarifesi tatbik edilecektir. 

5 - 29ve30/10/938CUMARTES 
ve PAZAR GÜNLERİ 

a - Elektrikle donatılmlf 71 No. lu vapur saat 19 da R. Kavağın
dan hareketle batlıca Rumeli ve Anadolu iskelelerine uğrıya
rak Köprüye gelecektir. 

b - Ayni vapur gece yarısından sonra saat 1.30 da Köprüden kal
kacak )İne başlıca Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrıyarak 
Kavaklara sidecektir. 

c - Saat 22 de Köprüden A. Hisarına kadar yapılmakta bulunan 
sefer fazla olarak Kanlıca, Çubuklu, Patabahçesi ve Beykoz
iakelelerine uğrıycaktır. 

d - Gece yarısından sonra saat 1 de Çengelköyilnden bir vapur 
hareketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Oaküdara uğrıyarak 
Köprüye gelecektir. 

e - Gece yarısından sonra saat 2.30 da Köprüden bir vapur ha
reketle Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi iskelelerine uğrı
yarak Çengelköyüne gidecektir. 
Tafsilli ilnnlarımız iskelelere asılac.aktır. 

Eğer hayatta mesut ve bahti
Yar olmak isterseniz gurur ve a
zamet gibi talihi baltalıyan fenalık 
lardan kati'yyen sakınınız, kimse 
Ye karşı kin ve adavet vesleme -

t::: dn ~tihdam edileceklerdi~ ~--~-~--~~~----~-~-------~.~ 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Borçlu Vahan oğlu Bay Serkiae ilin yolile tebliğ, gösterilen ikamet
&ah: Halıcıoğlu Sütlüce Mahmutefendi mahallesi Beylik çıkmaz No. ı 

Bay Serkis 11465 hesap numarasile Kasımpaşa Gazihasanpaşa 
lllahallesi Tersane arkası Tayyarefendi HüıTiyet sokak eski 76, 15 
Yeni 18. 20 numaralı odayı müştemil kargir mağazayı birinci derece
de ipotek göstererek 16 - 8 - 931 tarihinde sandığımızdan aldığınız 
850 lira borcu 16 - 5 - 938 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, ko
ntisyon ve masarifile beraber borcunuz 497 lira 45 kuruşa varmıştır. 
hu sebeple (3202) No. lu kanun mucibince hakkınızda Sam:Iıkça ic

ra takib~ııe başlanarak yukarda yazılı ikametgahınıza ihbaı-nam& 

lrönderilmiş ise de ikametgahınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz 
da öğrenilememesi hasebile ihbarname tebliğ dilemediğinden kanun 
hükmüne tevfikan ilfin yolile tebligat Jcrası icabetmiştir. İşbu ilan ta
tihinden itibaren bir buçuk ay içinde :sandığa borcunuzu ödemeniz ve 
4'anunen kabule şayan bir itirazınız varsa bildirmeniz Jfizımd1r. Hak
kınızdaki takibi usul dairesinde dur-durmadığınız takdirde ipotekli 
&"ayri menkul mezkOr kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
borçlu Bay Serkis'ee bilinmek ~e ihbarname tebliği nıa.kamına kainı 
olına'k üzere iları olunur_. (7858) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Borçlu Bayan Leylaya (Hacı Mümin kızı) ilin yolile tebliğ; gös

terilen ikametgah: Beyazıt Hasanpafa fırını sokak No. 2. 

Bayan Leyla 14205 hesap numarasile Süleymaniye Katip Şem
settin mahallesi DökmeciJer ve Babıfetva sokak eski 19. 19. 116. ye-

ni 37 numaralı bir bap hanenin tamamını birinci derecede ipotek göste
rerek 31 - 7 - 932 tarihinde sandığımızdan aldığınız 700 lira borcu 
26 - 7 - 938 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, komisyon ve masa
rifile beraber borcunuz 678 lira 88 kuruşa varmıştır. Bu .sebeple 

(3202) No. lu kanun mucibince hakkınızda :sandıkça icra takibine baş
lanarak yukarda yazılı ikametgahınıza ihbarname göndedlmiş be de 

ikametgahınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öl:rrenilemcnıesi 

hasebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan 
ilan yolile tebligat icrası icabetmiştir. İşbu ilan tarihinden itibar~n 

bir buçuk ay içinde sandığa borcunuzzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan 
bir itirazınız varsa bildirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul daire

sinde durdurmadığım7 takdirde ipotekli gayri menkul mezkur ka-

nuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Leylaca 

bilinm&k ve ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (78GO) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Miktarı Muhammen Bedeli 

Beheri Tutarı 

Lira K. Lira K. 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

Eksiltmenin 

şekli saati 
1 İstanbul Baş
müdürlüğü bi
nasının tamiri 
işi 89 03 Pazarlık 14 
Etil eter 300 kilo 1.14 

'l l 85.65 
~~42. -
936.19 
930.-

27 65 A. Ek ilt. 14.30 
!Eczayı tıbhiye •.16 kalem 
Çember rap- 3000 kilo 
tiyesi. 

- 31 
70 21 ,, 15 
69 75 ,, 15.30 

İmlıi makinesi 2 adet 800. - 1600. - 120. - ,. 16 

1 - İdaremizin İstanbul başmüdürliiğü bin ııı ın kaldırım tami
r i işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300} kilo Etil 
Eter, cins Ye miktarı listesinde yazılı 46 kalem eczayı tıb
biye numunesine uygun olmak şartile atın atlmacak 3000 
kilo çanber raptiyesi ,.e taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit 
hesabına şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 adet imla 
makinesi yukarda hizalarında ynzılı u~u1lerle ayn ayn ek
siltmeye konmuştur. 

H - Keşif ve muhammen beddlerile nrnYakkat teminatları hi
zalanncla gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 9 - XI - 938 tarihine rastlny~n ıçm·şamba günü hi· 
zalarmda yazılı saatlerde Kabat.ıaştn levazım :ve mübay.aat 
şubesindeki Alım komisyonunda ya])ılae..'1ktır. 

lV - Keşik şartname ve listeler p.arası7. olarak her gün sözü 
geçen şubeden ahnabileceği gibi çcnber raptiye nümunesi 
de g_örülebilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyon~ 
gelmeleri ilim olunur. (7733) 

* Cinai Miktarı Muhanmıen >edeli Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Teminatı Şekli Saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Elektrik mo- 22 adet 70.- 1540.- 115.GO Açık <?ksilt. 14 
törü. 
Elektrik nıo- 5 adet 200.- 1000.- 75.- Pazarhk 14.30 
törü. 

I - İdnremizin İzmir Tütün Fabrikası sigara makineleri için (22) 
atlet elektrik motörii ile taahhüdünü ifa etrniyen müteahhit hesabına 
Cibali Tütün F'abrikası için beş adet rediiksis onlu elektrik rnotörü 
şartnameleri mucibince ve hizalarında yazılı usulleı'le ayn ayn satın 
alınacaktır. 

11-Muhammen bedelleriyle muvakkat itemimıtlnrı hiznfarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9 - XII - 938 tarihine rastlıy.an cuma günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta le\•nzım ve I\Iübayaat .şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergtin sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız iemıi teklif ıva 
kataloğlarını eksiltme g-ününden bir hafta evveline kadaı· İnhisarlar 
Umum Müdilrlüğü Tütün Fabrikr 1ar şubesine vermeleri ve teklifle· 
rinin kabulünü mutazammın V "l L almaları Jilztmdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme "çin tayin -ec!ilen gün -ve natlerde 
% 7.5 güvenme par.a.larile birlil e yukarda lltlı gnçen komisyona gel-
meleri iHin olunur. (7856) 

Deniz Hasta~anesi cilt ve 
zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

~·Göz He.kimi :--. 

Or. Şükrü Ertan 
Feyzi. Ahnıef Onaran carr••otı ıNur.uosmanıyecaa. No. 

5 nr~ Osman Şe:raf ~tin apartma~. 

·-----~r.ll!!!"!!it?;n7 iı Pazardan maada her gün 3 
den •onra haatalaruu kabul 

eder. 

Adres: Babınli Cağaloğlu yo-

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

ZAYi - Scyr':: fer memu ·lu-
ğundan almış olllugum 32 sicil nu
maralı ar.abacılık ehliyetnamcmi 
zayi ıettim. reni sini çıknrac i:rım

daıı eskisinin hükmü yoktur. 
Abidin Büyükesen 
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Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü 
Münasebetiyle 

ENZİLATLI TARİFE 
Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü münasebetiyle 

25 Birinciteşrin 1938 günü başlamak ve 4 İkinci 
teşrin 19 38 gününe kadar ''Dahil,, devam etmek 
üzere tramvaylarımızda, mıntaka tevhidi suretiyle 
tenzilat yapılmış ve mıntakalar aşağıdaki şekli 
almıştır. 
Hat Sayısı Hattın Adı Cumhuriyet bayramı münaaebetile 11 gün 

(1 - Üsküdar - Bağlarba~ı 
1 Üsküdar - Kısıklı 

(2 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

12 

22 

6 

8 

20 

Kadıköy - Üsküdac, 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköv - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahç~ 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

(1 - Kadıköy - İbrahimağa 
(2 - İbrahimağa - Karacaahme, 
(3 - Karacaahmed - Üsküdar 

(1 - Kadıköy - İbrahimağa 
(2 - lbrahimağa - Karacaahmed 
(3 - Karacaahmed - Bağlarbaşı 

( 4 - Bağlarbaşı - Kısıklı . 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Erenköy 
(3 - Erenköy - Bostancı 

(1 - Kadıköy - Kızıltoprak 

(2 - Kızıltoprak - Fenerbahçe 

(1 - Kadıköy 

(1 - Kadıköy 

- Gazhane 

- 1ıfoda 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarif eye nazaran, 

tenz;lat yapılmışbr. 

vasati 

hesabla 0/ 0 24 nisbetinde 
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ZAYi 
tstanbul tthalat gümrüğünden 

almış olduğum 36819 No. ve 13.8. 

937 tarihli depozito makbuzunu za
yi ettim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

A. Ebeyan A. Haçadııryan 

İlan 
22058 numara ile İstanbul si

cilli Ticaret bürosunda tescil kı -
lınmış olan Yüken Türk Limited 

Şirketinin tasfiyesine karar verile

rek Sirkecide Köprülü handa tüc

cardan Ali Uzunköprü ile Bahçe -

kapıda Celiil Bey hanında 6 nu -

marada avukat Hüseyin Avni Ki
per'in ta•fiye memuru tayinleri-
ne 26 - 7 - 938 tarihinde şürekanın 

ittifakiyle karar verilmiş olduğun
dan Şirketten alacaklı olanlarla 

sair bir guna hak iddia edenlerin 

nihayet bir sene içinde mumaileyh 

avukat Htiseyin Avninin yazıha
nesine müracaatla talep ve isbat 
eylemeleri ve bu müddetin hita -

mında Şirket mevcudünün şüreka
ya taksim ve tevzi edileceği Tica

ret kanununun 445 inci maddesi 

ne tevfikan ve üçüncü defa ola
rak ilan olunur. 

Hali Tasfiyede Yüken Türk Limi
ted 'irketi tasfiye memurları 

A li Uzunköprülü, Hüseyin Avni 
Kipcr 

1 Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan is: 

• 
1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletme 

:merkez bina"' keşif bedeli (219 337) lira (41) kuruştu r. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral,, 

r sk i ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür 

bronşl arı t emizler, nezle ve gripten korur, gÖJ ÜSleri zayıf 
olanlara bilhassa şayanı tavsiyedir 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

2 - Eksiltme 9 - 11 - 938 tarihine rastlayan çarşamba günü sa

at (15) de Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğü su elksiltme komis 
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (10) lira (97) ku
ruş mukabilinde Sular Umum M:üdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içiç istekliler (12 217) liralık muvak
kat teminat vermesi ve ehiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 

evvel ellerinde bulunan _bütün vesikalarla birlikte bir istida ile veka
lete müracaat ederek bu i~e mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 

vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddeL içinde vesika talebinde bu 

lıu:m•••••••••B•eıİ)İııı·oıiğİıııl•u•l•st•a•n•b•u•l •••••••••m:ii lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edeme;ı;J er. 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri liizımdır. 1 Devlet Demiryolları İlanları 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4258 ) (7367) 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönürnü milnasebetile Birinciteşrin 1 
1!)38 ayının 28, 29, 30 ve 31 inci günler inde banliyö ve halk ticaret 

biletleri ile bazı h ususi ta rifelere t abi biletler hariç olmak üzere sa

tılacak bıletlerin bedelleri üzerinden % 20 tenzilat yapılacakt:.r. 

Şek ·rci Hacı 

NADiDE 
Bekir M · essesesinin 

REÇELLERi 
• 
, 
-1 

Fazla tafailat için ista,yonlara müracaat dilebilir. (4462) (7746) .. 
Muhammen bedeli 5400 lira olan 60,000 adet elvan karton 

10 - 11 - 938 perşembe gilnü saat 15 de Haydarpaşada gar binası için
deki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usul ü ile stın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunu n tayin ettiği vesaık ile 405 li

r a muvakkat teminat ve teklif mektupların ı muhte;vi zarfların eksilt

me günü saat 14 d e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 

işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası 

rafın dan parasız olarak dağıtılmaktadır. . 
içindeki komisyon ta

( 7842) 

Nafıa Vekaletinden : 
, 

9 - 12 - 938 cuma gün ü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi
ıasında malzeme müdürlüğü edasında toplanan malzeme eksiltme 

k omisyonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 7530 lira muham

men bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usu

li ile eksiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulunabilir
l er) muvakkat teminatı 564,75 liradır. 

Ekgiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekiileti mal

ııeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif 

ınektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalar
la birlikte aynı gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(7819) 

İftar sofralarının başlıca zinetidir. 
Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir"' 

talanlar, ağızlarına başka reçel alamazlar ... 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 1 
1--...... B•a•h•ç•e•ka•p•ı• ... B.ey•o•ğ•lu• ... K•a•r•ak•o•·y .... K•a•d•ık•ö•y•· ...... ~ 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Borçlu Bayan Şakireye ilan yolile tebliğ; gösterilen ikametgah : 

Burhaniye mahalleıi Beylerbeyi aokak No. 8, 1 O 

Bayan Şakire 7410 hesap numarasile Burhaniye ma ha llesi Bey

lerbeyi sokak e"ki 2,2 mükerrer yeni 8, 10 numaralı iki ahşap evi bi
rinci derecede ipotek göstererek 9 - 12 - 929 tarihinde sand ığımızdan 

aldığınız 200 lira borcu 19 - 7 - !l3S tarihine kadar ödemediğinizden 

faiz, komi•yon ve masarinle beraber borcunuz 398 lira 49 kuruşa 

varmıştır. Bu sebeple (;;~ v ~) No. lu kanun mucibince hakkınızda 

sandıkçı. icra takibine ba~lanarak yukarda yazılı ikametgahınıza ih
barname gönderilmiş ise ele ikametgiihınızı terketmeııiz ve nerede ol

duğunuz ela öğrenilememesi haselıile ihbarname tebliğ edilemedi
ğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yolile tebligat icra~ ı icabetmis
tir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sand ığa borc~
nuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bir itirazıııız varsa bildir -

meniz Iiizımdır. Hakkınızdaki takibi tmıl dairesinde durdurmaclığıııız 

takdirde ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre sandıkça satı

lacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Şakirece bilinmek ve ihba•·ııame 
tebliği makamına kaim olmak üzere ilfın olunur. (78:rnı 

25 TEŞRiNiEVVEL 1938 . 

En Müessir Diş Macunudur 
WvV..V~".hA.Vı,, ı.AAAI.» ~~.t.l"""~N>./ J.A ./IAll."~'\1\1\.'.A'' AA'- , .... WJ\.".A..IJ\,V,A.'.A.'A '.Al\AIVIJ 

Diş 

Doktoru 
Diyor ki: 

il Yemek kırıntıları diş aralı.rında 
çiğneme satıhlarındaki çukurlarda 
kalır•a ekşir ve hasıl olan asit mi
neleri bozar, dişlerin çürümesine 
yol açar. Hele bu asitler bütün ge
ce ağızda bırakıldığı takdirde mu
zır mikroplar milyonlarca artar ve 
dişler süratlc bozulur beyazlığını, 
sağlamlığını tamamen kaybeder. 

Ağzınızın sıhhat ve güzelliğini 

muhafaza etmek için: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişlerinizi RAD Y o L N ilet ırcalayınız ! 
~ · · -? .fi.. " • ı ~· ~. ' , • - ·- . ~ • • • • ~ . l ' • ~· .... _ .. - \ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaaa Yer i Nevi Mukadder kıymet Depozito 

34 Fındıklı Molla Çelebi mahalle 
· si Dolmabahçe caddesi No. Kargir -

eski 136. 136 M:ü. 138 - 140 Antrepo 

yeni 172 - 184. 

., 
T . L. 206. 700 T L. 41. 34G 

ı - Tafsilatı yukarda yazılı antrepo peşin para ile ve kap&lı 

zarf usulü ile arttırmaya k-0nulmuştur. 

2 - İhal e 26 - 10 - 938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada İdare 
meclisimiz huzurunda yapılacaktır. İstekli olanların şubemize müra

caatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde birer şartname edin-

meleri . 

3 - Şartnamede yazılı h ükümler dairesinde teklif mektuplarını 

nihayet 25 - 10 - 938 salı günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve

yahut 26 - 10 - 938 tarihinde saat on beşe yetişebilmek üzere posta ile 

iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel direktörlliğümüze gönderme

leri. 

..... :111 ...... 1111 .................... 111111 ..... .. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü hanları 

Muha1nıncn 

kıynıcti 

Metre mııı-obbaı 

iizcriude ı ı. 

Ciıısi 

-~~~~~~-~~~--~~ ~~--

3861i5 T •. 
• 

214.50 
104 

24 
455. Sı 

Büyük bina 
Büyük binanın yamadaki küçük 

bina. 
Garaj 

Bahçe 

1 - Beyoğluııda Sıı·a•erviıercle Katip Mustafa Çelebi nıanaııe
sıııin Beyoğlu cacl<lesile Hoca zade ve billür~u çıkmazı <rrkaklarıııda 
lln, ll 9/ 1, 119. 2, 8 1 ve 36 No. tajlı ve her türlü tadilata ve ilaveye 

elverişli bulunan 15 odalı kömürlük, mutfak, çamaşırlık kalorifeı 

dairelerile banyo dairelerini müştemilatı saireyi havi kargir hane ile 

bu hanenin cilmle kapısıııııı sağ H sol cihetlerinde maa müştemiliit 

dörder odalı iki ev ile yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve 
bah~esinin tamamı satılmak üzere 6 - 10 - 938 den itibaren 20 gün 
müddetle kapalı zarf u"ulile müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhalei katiye.si 27 - 10 - 938 perşembe günü saat 13 de Be· 
yoğlu yakıfiar direktörlüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muhanımen kıymeti üzerinden % 7.5 teminat 
makbuzlarını veya banka mektuplarını 2490 No. lu kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektup larile beraber .hale "aattn 
den bir saat evve line kadar iha le komisyonu na vermeleri lazımdır . 

4 - Binayı görmek her zaman kab il olduğu gibi şartnameyi dl 
görmek ve malümat iı;tiyeıılerin Beyoğlu Vakıflar .Müdü rlüğü Aka-
rat ve Mahliıliit şubesine müracaatlari. (7191) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Borçlu Luka oğlu Bay Petroya ilan yol ile teblig; ıöıterilcn ika

metıah: Kurtulut Kurtoilu sokak No. 35 

Bay Petro 18437 hesap mımarasile Kurtul uş Tatavla mahallesi 
Kurtoğlu sokak eski 8, 10 yeni 28, 30 numaralı ahşap bir 
evin tamamına birinci derecede ipotek göstere rek 3 - 4 - 934 
tarihinde Sandığım ızdan aldığınız 200 lira borcu 29-3-938 
tari hinP kadar ödemed i ğiniz d en faiz, ko:n ı syon ve ma _ 

~arifile beraber borcunuz 107 lira 70 ku ruşa varmıştır. Bu sebeple 
(3202) No, lu kanun mucibince hakkınız da sandıkça icra takibi ne 
başlanarak yukarda yazılı ikametgahın ı za ihbarname gönderilmiş ise 
de ikametgahınızı terketmcniz ve nerde olduğunuz da öğrenileme
me, .. i ha•ebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hiiknıüne tev
fikan ilan yolile tebligat icrası icabetmiştir . İşbu ilan t arihinden itiba
ren bir buçuk ay içinde sandığa borcu ı;ı u zu ödemeniz ve kanunen ka
bule şayan bir itirazınız varsa bildirmeniz lfizımdır. Hakkınızdaki 

takibi usul dairesinde durdurmadığınız takdirde ipotekli gayri men
kul mezkur kanuna göre san<lıkça satı l acaktır. Bu cihetler borçlu 
Bay Petroca bilinmek ve ihbarnı..me tebliği makanııııa kaim olmak 
üzere iliin o!unur. (7Rii7) 

İstanbul Belediyesi Merkez llal Müdürlüğünden: 
Halde 127 No. da kavun karpuz titaretile i,ligal eden zeynel, 

Ulusehir buradaki muamelesine nihayet vermiş olduğundan idaremiz
deki 1.emiııatı iade edilerek ilişiği ke•ileceğinden mezkür sergiden a
lacaklı mü,.tahsil vana evrakı müsbitelerile birlikte nihayet 23-11-938 
tarılı ; ne karlar 'darernize müracaatları ili\ıı olunur. (7837) 

• • A H' AKKJKAT'DANP' AST11'LE • /' Sahibi A. Ce.nalettin Saracoğlu Muvaffak olınuş hır ılaç .t-l n .t-l L 'R/ Öksürükleri K.ökünden keser Neşriyat müdürü; Macit ÇETiN 

Basıldıği yer : Mathaai Ebü:ı:ziya 


