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Südet Almanyasında Celal Bayar Dun 
Südet Halkı Alman Devlet Reisini Ankaraya D 
Hit 

Büyük Tezahüratla Karşıladı 
Hakkın Zaferi 

A. C. 

Başvekile Dahiliye ve Hariciye. 
Vekilleri de Refakat Ediyor 

Adli Doktorumuz Enver Karanın 
anketimize verdiği cevap 

Adliye doktoru Snlih Haşim 
Sümerli konuşup sözlerini not et
tikten sonra, doktor. yüzü gözü 
sargılar içinde Pir adama döndü: 

- - Gel oğlum! dedi ve <1argıla
rı çözmcğe ba~ladı. 

r 

Sağ tarafımdaki nrnı-;ası ba"ın

da oturan diğer adliye doktoru En- ı 
ver Karn na d bıı d um. Permanant 
yapılırken ııaçları y. nnıı Madamın 
raııorunu yazıp hitiı'mişti. 

turcluğ'um i kemlcyi, bu sefer 
onun mn<ıaı:n öııiine sliriikledim. O
na <la sıııı 1 sormağa ba"ladım : 

- Hu eroin iptil:isı için siz ne 
dersİ'li? 

Değerli doktor, mutatl :;;akacı

lığilc : 

- Allah derim .. N'e diyeceğim? 
( So• u 7 nc i sayfada) Bay Enver Karan -

"Yeni Sabah ,, da 
Bugün Bulacağınız Yazılar: 
Telgrafçılık Tarihi ve Refik Halit 
lstanbulun Büyük Derdi : Odun 
Asker Kö~esi 
Kadın ve Moda 

' 
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Tiftik ihracatı Mesken Bedelleri ıôku;~;;;-,- J 

~~~~~~~~~~~~~~~~! ~retmenkrin mesken ı oı·yor ki· I Japon~aft~O~sterlinlik 
81.çare Oruç Yı·yen bedelleri veriliyor ! . 1 tıftık .dıstı•yt~rl ·ı -

· Japonyada ı ha a ı~ erı.e ug-
Şehir m:cli~i daimi encümenı, YAP/ KANUNUNA f ra~an lıir firma, piyasamızdan, be 

Halkın Çektı.klerı• evvelce ~ekız lıra olarak kabul e-ı MUHALiF • deli serbest döviz ile ödenmek ü-
dilmiş olan muallimlerin _mesken TM AN i zere 50000 sterlinlik tiftik almak 
bedellerinin yeniden asgarı had o- APAR / I / ? istediğini bildirmiştir. Bu, piyasa -

--::::ı cc:o=---- lan beş lira üzerind.en verilm·e"ini Y A1:'1.LAB L !T .fV! mız.da müsait bir şekilde karşıhın-p I• J • h •• getı•rdigv j bu kararlaştırmıştır. Fiılen vazıfede 'enıkapıda karılermızden mıştır. 
0 ıS erJll er gun bulunan muallimlere me!-)ken be- i Edip imzasile aldığımız bir ı Diğer taraftan, Yunanistana id 

il 1 f 1 k • f t• k Jerdİ dellerinin tediye:-;ine birkaç güne mektupta deniyor lci: h:ıJat işlerile uğr~an bir firma da ZaVa l ara a a a zıya C ı ÇC er kadar başlanacaktır. Eskiden kal- "lJilelide Şair Haşmet so- tiftik ipliği almak istediğini bil -

Yazdığım mektuplar köpeğe 

atılsa kudururdu. Zaten o da ku
durdu ya ••••• 

_ 21 ma ıayda sekiz lira üzerinden bir kağında ekmekçikEmin
1 

tabr~- • ' dirmişse de, bu firmaya, ını>mleke 
y!llık mütedahil mesken b:delle- ı ! fnıd.an yaptırıl,ma ta o ~n ır timiz~e h~n~~ ti~ti~ten ipiik ya~~ıl-

iyi idi; geleni, gideni görUyordum. rı, vazifeden ayrılan muallımlere apaıtn:ana, ~apı. kanun~n_a t madıgı bıldırılmıştır. Maam~ııh, 

Kendisi hizmetine mükfLfaten 
zammı maaş da alırdı. Fehim paşa 
gibi istediği kadar masarifi müte
ferrika dn talep edebilirdi. Hal
buki diğer hapishane memuru mü
liizim Ahmet efendi dnima elinde 
kitap bulunan terbiyeli, nazik bir 
zattı. Mahpusları Salim efendi 
döver, Ahmet efendi gidip tesli -
ye ve tatyibi hatırlarına gayret ey
lerdi. Fakat mumaileyh yapılan 

mezalimi, işkenceleri görmemezlik 
~n gelirdi. Sıra ile birer gece nöbet 
beklemeleri lazım iken hapishane
de gece gündüz daima Salim efen
di kalırdı. Herkes bilir ki bir jan 
darına sefaletler, ah ve feryatlar 
içinde kalıp da onlara tahammül 
etmek her fıtrete nasip olur şey

lerden değildir. İnsanlar muhik 
bile olsa beni nevinin felaketinden 
mütee ir olur ve onu görmemeğe 
ırayret eder. Halbuki Salim efen
di daima bu feryatların içindeydi. 
Elbet mazHimlar ferya<lından zevk 
almasa, felaketi beşeriyeyi görerek 
mahzuz olmasa o da mümkün mer 
tebe bu cehennemden uzaklaşa
caktı. Salim efendi bu devri me
zalimin pek büyük bir simasıdır. 

Böyle simaları kayıt ve zaptetmek 
tarihlerin, müverrihlerin vazifesi
dir. 

Hikaye edeceğim bir levha o
nun karakteri hakkında tam bir 
fikir verir: 

31 mart vakasında mülazim 
'biçare SaJahattin beyi Kuruçeşme
de itlaf eden katil diye divanı harp 
Sıvaslı Hasan on başıyı idama mah 

. Jciim eder. Hapıshanede işittiğim 

mnlUmauı göre bu zavallı adam 
ııek ahlaklı ve bigünah imiş. Or.a
~ını bırakalım. idam olunacnkları 
Salim efendi kimseye vermez, ken 
di i başında bulunarak beyaz göm
leği giydirtir ve müsellah askerler 
muhafnz.a ı altma alarak siyaset
gilha bizzat götürlırmüş. Salim e
fendiye boylc yleıi zevkli meş -
gnlelerdir. 

Bu onbaşıyı da köprü başına 

kendisi götürmüş. Sabunlu ip 
boynuna geçirilip çekilmiş. Bir.az 
.sonra ip gev.,eyip maslup diişmüş 
ve berhayat kalmış. Halbuki es
kidcnberi mer'i olan adet vechile 
böyle ipten kurtulanlar bir daha 
asılmazlnrmış. Salim efendi pür 
hiddet olarak çingeneye küfredip 
ipi kendisi çekerek adamcağızı te
lef etmiş. Bu hizmeti müftehireyi 
ifa ettikten sonra rüfekasına ke -

Zaten bir miiddet oturunca odaya tamamen tediye edilmektedir. J.'ii. muhalıf olarak bırtakım ıl~: f y.akmda, merinos fabrika.:1rnın tif-
alışıyordurn. Ve yenisi yeniden len vazifede bulunanlara bu mü- f velerde bul~n~~~yor. Mcrc:ı t tikten iplik yapmağa bıışlıyacağı 
bikeslik veriyor, muka~i ve müz'iç tedahil mesken bedelleri müsait t haberdar edıldıgı halde meıı - t öğrenilmektedir. 
geliyordu. İnsan oda değiştikçe rbir fırsatta verilecektir. f ine teşebbüs bile edilmedi. Ru ı Merinos fabrikası ile diğer yer 
yeniden hapsolundum zannediyor f adam için müstesna bir mua- 1i fabrikalar da, yapak almak ü-
ve bütün aJamı yeniden duyuyor- Üç ihracatcımızın ruhsatname- f mele varsa bilinsin. Yoksn a- • zere pi~asada araştırmalar yap -

da. Bir mahpusa eza etmek için leri geri alındı f lakadar makam atın nazarı f maktadırlar. Bu fabrikalar, bil · -
bu da güzel bir vasıtadır. Zalimle- Biri Samsun, diğeri lzmirde olmak i -dikkatini çekmek üzere nıuh- • hassa Trakya kıvırcık ciruıleriııc 
re tavsiye ederim. üzere iki \lirketle Fethiye, Mersin ve terem gazetenizin tava~sutu- f rnğbct etmektedirler. 

Gündüzleri küme küme genç, Circsunda üç tacirin dış memlelc.ct- nu rica ederim.,, t Dün piyasada tiftik üzerinde 
ihtiyar ellerinde, kucaklarında lere ihracat yapmaları menedilmiş, Yeni Sabah: Oku.rurumu- f muamele olmamıştır. Y.aJnız, ihra-
rocuklar ile mevkufinin haremleri, f zun bu mektubunu belediye- ı catçı bir firma, ihraç edilmek üze-

Ağlıyorlar, biribirleriyle meyusa -

ne dertleşiyorlardı. Kimisi gidip 
Salim efendinin ayaklarına kapa
nıyor, medet dileyordu. 

.. · :: MOTEFERRll<-~~~· . ~. ..... .'."'.:.-. ' 11' ~t . 

~ ruhsatnameleri geri alınmıştır. i b · t 
kızları, .anaları geliyorlardı. Hep- 1 nin dikkatine koyar ve u ış e re mal almak için piyasada araş -
sinin yüzleri melı11 ve mahzundu. bir yolsuzluk var.sa herhalde tırmalar yapmıştır. 

mü~anaat olunacağım ümit f Deri ve yapağı Piyausı 
ederız. f 

-.-.....,.,.,.,._..,. • ,. Dün piyasada 5 7 - 60 kuruptan 

Bu biçareler sabahtan akşama 
kadar hapishane kapısından veya 

ch·arından ayrılamıyorlardı. Oğul-

1.annın, pederlerinin inlediği bu 

menhus binayı tavaf eder gibi etra 
fında dolaşıyorlardı. Hemdeminden 
ayrılamıyan bir kumrudaki şidetli 

bir incizap gibi bir miknatisiyet 
onların zindana daima çekmektey-

di. Kadınların te~kil ettiği yürek
ler parç.alıyan bu feci tabloları 

görmeliydi <le her gün ağlamahy
dı. :Müsebbiplerine bin lanet ol
sun. Bunların içinde Raifin zaval
lı annesini de görüyordum. 

Her gün poli ler kırk elli kişi 

getirirler ve bir odanın öniine di
zerlerdi. Bu adnmlan birer birer 

içeriye ahp yere yatırır ve ayağına 
falakayı geçirirlerdi. Haddi asga -
ri 50, azami 160 dayak atarlardı. 

değneklerin müthiş eslerini dayak 
yiyenlerin türlü türlü makamlar -
dan pest ve tiz feryat ve figanla-

rmı, ricalarını, yalvarıp merha -

met taleplerini işitirdim. Odadan 
çıkanlar fesi düşmUş, kunduraları 

elinde ve ağhyarak perişan ve acı
mr bir haldeydiler. Zavallılar a
yaklarının ü tüne basamaz, dizleri 

ne istinat eder veya otururlardı. 
Bir kısmı da çıkar çıkmaz yıkılır-

dı. Gardiyanların bazısı bu işten 

kaçınırdı. İsmail ist dayak yiyen

leri küfürlerle kaldırır, merdive
ne <loğru bir sürü sürer gibi sürer
di. Ayaklarının üstüne basama

yan bu biçarelerin cebren yuru
dülüşleri pek feci bir alay teşkil 

ederdi. İsmail bazı yürümeğe me 
cali olmıyanları ensesinden tutar, 

sOratle iterek merdiven başına ge
tirir ve şiddetli bir tekme vurarak 
teker meker aşağıya yuvarlardı. 

Bu biçareler oruç yiyenlerdi. 

Yabancı memleketlerden gele
cek koli postallar hakkında 

yeni bir karar 
Bedelleri kliring yolile öden -

mek üzere yabancı memleketler -
Marakaz 

----- -den gelecek koli - postalların itha- D • JI 
lini kolayla~tırıp alfıkadarları bek enızyo arının 
]etmeden vaktinde paketlerini a- D 
Jabilmclerini temin etmek üzere, Örcüncü vapuru 
Türkiye Cumhuriyet Merkez füın-
kası şubesi bulunmıyan yerlerde Dün geldi 
Merkez Bankasrna gönclerilınek ü
zere milli bankalara yatırılacak 
paket bedelleri mukabilinde bu 
bankalar tarafından imrar nıi.i aa 
desi verilmeısi karnrlaşt1r: 1n!ışbr. 

Sonradan Merkez bankası tanı -
fından gönderilecek olan imrar 
mü aadclerinin muayyen bir müd
det zarfında posta idaresine ibraz 
ceği bildirmek şartiJe, pakct!er s~ 
hiplerine verilecektir. Keyfiyet, a
lakadarlara bildirilmiştir. 

Çemberli sandıklarda gümrükte 
tartılmadan anbarlanacak 

Çemberleri açılmadıkça içeri -
sine.len bir şey almak mümkün ol
mıyan mensucat balyelerinin güm
rüklerde tarblmadan ambara kon
ması evvelce kararlaştırılmış bu -
lunmaktaydı. Sandıkları kırık ve 
bozuk olmıyan've çemberleri mun 
tazam bulunan manifatura sandık 
larının da bu balyeler gibi tartıl -
madan ambarlara konmsı muvafık 
görülmüş ve keyfiyet gümrilk ida
relerine bildirilmiştir. 

Tahmil ve tahliye müddeti 
azaltılıyor 

Llizum görüldüğü zamanlarda 
ve icap eden istasyonlarda, 24 sa
at olan tahmil tahliye müddetini 
alb saatten az olmamak şartile a
zaltabilmek salahiyeti devlet de -
nıiryollnrı idaresine verilmiş, ida
re, bu salahiyeti dünden itibaren 
kullanmağa başlam1ştır. 

Mudanya - Bursa hattında 
tenzilatlı tarife 

Denizbank de.niz) ollnrı tarafından 

Cidelde Krop Cermanya bahri inşa-

at tezgahlarına s.:İpariş edilcm Mar

mara tipi vapurlardan sonuncusu o

lnn J\1araknz vapuru dün sabah lima 

nımıza gelmiş, Denizbank erkanı va
puru gezmi~lerdir. 

Bu vapur da. yakında, Sus ve 

Trak vapurları gibi Marmara hattın
da yük ve yolcu taşıyacaktır. 

·;. . P O L i S T E · .. . . 

AZGIN aoGA 
Beylerbeyinde Sütlücede Salahatti 

nin köşkünde oturan inekçi Osmanın 

boğası, dün Saime isminde l .f yat" 

larında bir kızın üzerine hücum ede

rek boynuzlariyle muhtelif yerlerin

den kızcağızı yaralamıştır. 

Boğadan güçhal ile kurtulabilen 
Saime Haydarpaşa nümune hastaha

nesine kaldırılmıı; Osman hakkında 

hayvanı serbest bıraktığından taki -
bata başlanmıştır . 

Börekçiye 
bacağını 

çarparak 
yaraladı 

Şoför İsmailin idaresindeki 1832 
numaralı otomobil Çarşıkapıda Ra -

mazım isminde bir börekçiye çarpa

aol bacağından yarnlamıştır. 

85 balya Trakya ve Berg .. ırıa mnlı 
yapak, 49 - 51 kuruşten 8 balya 
muhtelif menteli Kırkım malı keçi kı 
lı , çifti 160 - 170 kuru~tan, yüzde 
80 birinci, yüzde 20 ikinci keçi de
risi satılmıştır. 

Oğlak derisi çifti 1 15 - 120, tuz 
lu kuru koyun derisi kilosu 39 - 44, 
l lava kurusu koyun derisi kilosu 
49 - 54, kuzu derisi 120 - 145, 
kuru ~ığır derisi kilosu 60 - 70, sa
lamura sığır derisi kilosu 39 - 44 
kuruş arasında muamele görmüştür. 

BELEDiYE iNTi
HABAT/ 

Belediye intihabının üçüncü günü 
olmasına rağmen dün rey ııandıkla
rmın başında tehacüm görülmüştür. 
Halktan bilhassa kadınlar rey atma. 
ğa fazla rağbet göstermektedir. 

Etiket koymayan esnafa 
ihtar edildi 

Cıda maddeleri, tuhafiye, mahru
kat satışlarındaki maktu fiyat kon -
trolleri devam ctmektedlr. 

Kaymakamlar, belediye ve zabıta 
memurları ile beraber piya~yı dola~ 
maktn. kontrol i~leri ile bizznt meş.. 
gul olmnkt dırlar. 

Dün belediye iktısat müdürü A
ıım Süreyya bazı teftitler yapmı tır. 
Beyoğlu kaymakamlığı mıntakalarm

da bet mağazada etiket bulunmadı. 
iı ıörülmüt- mal sahiplerine ihtarda 
bulunulmu~tur. 

Türk vapurlarile Yunanistana 
gidilecek 

:\Iemlcketimizden Yunanistana 
gidip gelecek olan vatandaşlar hun 
dan böyle dönüş biletlerini de mem 
leketimizden alacaklar ve seyahat
lerini Türk vapurlarile yapacak -
lardır. İstanbul - İzmir - Pire hat-
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RADYO~ 
1ST ANBUL RODY A5U 

Ak~am n~friyata: . Jii~l 
Saat 18.~0 Dans musikisı (pike' 

19 ko!lf eı·ans: Kadıköy lıJrın''l 
ııaı:ıına, Doktor İskender ·ı?I1ı)ı 
(Çocuk hı>.gtalıkları ve bak ıar 
19,~0 orta Anadolu halk şark• e-

. Ka,.ar. Ali :i<uç Giirses ve Hayrı • ıı ı 
te, 1 H.55 bor~a haberleri, 20 5, 11rı • :ış• ayarı: .:\ft!fharet ve arkııo 

11 bıafındRn Türk musikisi ve ~er 
~arkıhm, 20,40 ajı:ı.ns haber fııı· 
20,47 Ömer Rıza Doğrul tar',arı 
dan ıırap~a ııöylev, 21 saat a) 
ORKESTR.~ : pc'· 

1 - U.~ıar: Ruı5tigs Vih·s 
pllrri. 

2 - Liı:;p: İkinci rap.:ıodi. ıs· 
21,30 Cemal Kamil v& arks.o:ı.$ ,.e 

·k·sı rı tarafından Tilrk mus1 1 ıı 
hail: şarkıları, 22,10 hava raP~ııı 
22,13 Fmnl saz heyeti: tbr.ıda 
Uygun ve arkadaşları tara.fın_ 110 2~,GO son haberler ve erttsı ~kişi 
programı, 23 saat ayarı, isti 
marşı, son. 

.. iZAH 
' ..... V'/"N'IVVV\ 

.- Yağmur yağıyor, l 
Böyle havada kaçmak ak• 
karı değil •.. 

_Ne Pişireyim? 
H 1 . . . h .. kefldı er aı e reısesının er gun 

1
• 

kendine orduğu bu eual onu rahıı 
11 

d d Ç.. k"" b. •u'-._111 ıuz c er urur. un u ır Y gr' 

en ehemmiyetli me clcsi olan bu ~eti 
da işinde ana bu sualin cev~bın~ de
di kendine bulmak mechurıyetıfl 

dir. e" 

«Yeni Sabah> iııte her gün bir > .; . r te> 
mek. lıste5i ne~redecek ve bu . ı! f." 
aile reİ!'lelerine teklif edecektır. ,'f. 

k b • etJ11" kadını bu listeyi aynen a uı biv 
sc bile belki kendisine o 8aatte , 

k hııll de hatırında olmıy~n b~r. ye~~. ürı8e 
lntılmış olması ihtımalını gozon 

1 k . • h ko.ııe' bu undurara gazetemızın u • t 

ne eri bir göz atmayı ihmal euııeıı1 
lidir. 

SOCANLI Tf RIT 
KE.F AL HAŞU\MASI 
SALÇALI MAKARNA 
KAVUN. 

Soğanlı Tırid 
• . .. ırı'e Bır \'eya bırakç soganı gayet de 

dilim dilim kesip bir tencettde sP • 
~ ı . ı . ,_ d ,,,.V'ifl• yat,; a 1ıcynır e.şınceye ııı;.a ar '$. ttıı 

niz. Sonra bir ka~ık un serpip bır 1'~ 
fjf miynne yupınız. Sonra miktnfl b"' 

d
. ı 

fi su ile tuz ve biber ;Jave e ıp . 
bıf' 

taşım kaynadıktan sonra fmndıı e 
., " az bırakıp sofraya mahsus genı, ıJ'S 

çukur bir kaba döşemiş olduğt;ıı ,. . ,~ 

mali gururla: "Köpoğlu çingene 
bana da çingenelik yaptırdı!,, der
miş. 

Bir gün pederim ve İsmail Hak
kı paşa gelmişler; beni görüştürü
Jordu. Haknretlerimle dolmuş o
lan gazaplarını, hiddetlerini döktü 
Cebinden mektuplarımı çıkarıp bir 
paşa olan İsmail Hakkı paşayı hiçe 
sayarak söyJenmeğe başladı. 0-
kuJ or ve tenkit eiyordu; fakat ca
hilin dürüst bir telaffuz ile Türk
çeyi bile okuy.amadığını kemali 

Hepsi de halkın aşağı sınıfındandı. 

Hamal, camal tabakası.. Düşün

düm. Acaba oruç yiyenler yalnız 

bunlar mıydı. Bana kalırsa hal
kın ahkamı diniyeye en riayetkar 
olan kısmı bunlardır. Oruç tut-

Devlet Demiryolları idaresi, es
kisine nazaran hayli farkı ihtiva 
etmek üzere, l\Iudanya - Bursa hat 
tında eşya nakliyatı için tenzildth 
bir tarife hazırlamış, bu tarifenin 

Elması yaralıyan Salih 
yakalandı 

Beyazıttn Dökmecilerde oturan Sa 
lih, bir alacak meselesinden Elmaı is 

minde bir ahbabını bıçakla yüzünden 

yualamıştır. 

tı seferleri başlamış olduğu için, sofraya veriniz. .-;::::::::: 
Yunanistana gidip gelecek iş sa- ============== 

ekmek dilimleri üzerine boşaluntZ 

mıyanlan yüksek tabakadan olan

lar teşkil eder. Onlardan ise hiç 
kimse yoktu. Bu haksızlığn taac
cüp ettim. 

tatbikine başlanmıştır. 

Para yüzünden çıkan kavga 
Beyazıtta Çadırcılarda oturan Sa -

dık bir para mesele!inden dolayı çı

kan kavga neticesinde ayni caddede 
ikamet eden Mehmet Ali isminde bir 
rkadaşını ba\lından yaralamtfhr. (Sonu var} 

hayretlegö~üm. ~hay~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bunların yanında söyliiyorum. Sen y AZ/ S/ Z H J KAY E : 
dışarıda olup da bunları yazsay- .,.wAY"·"MMA'AW·····._ ••• ,,.., ....... Wll'NoN .... v. ......... NoY .. .,.wM.<· 

dm bana, ben adamın beynini pat- ~ 

Jatırdım. Sen şimdi tabii mahkum ---;c::..""'""...._;;;-.:.:;==.;..;.=-....-., 
sun. Ağzına geleni söylersin., de
Ji. 

Odamın kapısı yanındaki mez
belelikte sabunlu ipler de v.armış, 
!bunlar her biri bir kaç insanın boy 
nuna geçmiş iplermiş .. Bize gös
terdiler ve bunlarla asıyoruz de
diler! Salim efendi beni artık bah 
çeye de çıkarmıyordu. Fakat oda
mı gene değiıstireceğini ve diğer 
nihayetteki bir odaya nakledeceği
ni söyledi. Aman yarabbi bu çek- · 
tiklerim :neydi! .• Bulunduium odv 

_.,........,_ 

Mangala düştü 

Galatada oturan 75 yaşlarında 

cMeleh isminde bir kadın odasında 

yakmakta olduğu mangalın üzerine 

dÜfCrek ıol bacağını yakmıştır. 

hipleri tarafından istenccc.k döviz Bu gece 
müsaadeleri, eskisi gibi, kliring 

yolile ödenecektir. Nöbetçi eczahaneler 
Buııünkü nöbetçi eczahaneler fııtr' 

tardır: 
-·-Yeni bir gazete 

Dünden itibaren cBugün> adlı bh 
gazete çıkmaya batlamıştır. Yeni re
fikimizi tebrik eder ve uzun ömür
ler temenni ederiz. 

İıtanbuldakiJer: d 
Akaarayda: (Etref), Alemdar ;) 

(Abdülkadir), Beyuıtta: (H•Yd 
Samat1ada: ( Erofıtos), Eminöııiİ~jlı 
de: (Mehmet Karım), Eyüpte: < et• 
met Atlamaz), Fenerde: (Hüstt1111ı , 
tin), Şehremininde: (Hamdi), Ş$• 
zabaflnda: (f. Ham), Karagünı ti 
le: (Arif), Kaçükpazarda: (Ne~ 
Ahmet), Bakıri.:öyünde: (Hilen• 

Beyoğlundaki!cr: el )ı 
İstiklal Caddesi~de: ( DelJasl:;. 

Calatada: (Hüseyın Rıza), T3~tırl" 
de: (Hidayet), Kurtulu~ta: (!'ati'' 
lt!J), Maçkada: (Feyzi), Be,ilı.-t 

(>Ji Rıza). • • delıi-
Ad lar, Kadıköy. Boğazıt.111 

lcr: ' rrfer-
Osküdarda: ( nnrahor), Sa .. yiiltı 

de: (Asaf), Kadıköyde: ~Bu sı->• 
Üçler), Büyükadada: (Şinası it 
Heybelide: (Tanllf). 
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Hakkın zaferi 
Filisti 
Bir Arab 

usa demeler 
Çetesi Musevi Şehirle-

(Ha~larafı l ııci sayfadtJ.) 

şahit olduk. Be<oıi) L't ,.e medeni
yet namına çok tcb;;,;o \'e takdire 
l~;-•k sulh lehine gayret ~r ,.e 
kar~ılıklı hıhnü ,, t>tl 6 • sarfedil-' 
eliğini gördiik. An ak. Lıınlarclan 

hakikı bır •em~re çıkrr.ası için z:ı

,·ahir alLndak' realiteyi de kati
yen gözden uzak tutmamak icap 
edeceğine kaniiz. Bundan dolayı
dır ki ~u umumi şenlik içinde par
mağımızı yaranın üzerine koymak-! 
ta tereddüt etnıi\'Oruz. 

rinde Katliam Yapmı:1 
Hayfa, 3 (AA) - A ıler;n 

Tilı•·ı· h k .. ~ şe rıııc ar':': y:ıpmı~ ol-
dıık.an taarnız. bır müd<lettcrıberi 
sükun hükiim sürmekte olan bu 
şohri gafil avl9nı"tır. 

lfJO ki~I·.len müı:0 kkep ol:ın mıı
teravizler, Yahudi muhafızlar ü
ze.ıine ateş açmı<lar, evlere gir
ını~ler ve kadın, erkek ı·e çoeııkla
tı t"f 

ir bınal. rı ate.ıe vermi-lerdir. 
A~i.er Şehri terketmeden evvel 

bir de\'liyeye te adüf ederek dört 
maktul btraknn.Jar ve üç esir ver
n1islerdır. 

u üler ve han~erle•le katıla"' 
etnıişlerdir. Asiler, Sinagogu vcsa_I 

Zayiat nııktarı al!ı.,ı çocuk ol
mak fi·1 •~re 21 ulüdür. Bundan ba~ 
ka iiç yaralı vardır. Şimendiferi~ 
Yahudi nrnkin"<li ile Irak petro um 
Company'nin muhafızı ölü!Pr ara
mdadır. 

Bir Lehli arkada~ımııı bahset
tiği hakkın zaf~ri )lünihte temin 
edilmedi ise de bu zaferin nasıl 
temin edilebil~ceğine dair bize yol 
gösterdi. Buyük devletler bu i~a

rı•ti aıılıracak ı·e takip edecek ka
dar yük,oelebilecekler midir? 

FrankoCüiaf~""~i reisi 
cephesini yarmışlar lirıc ediliyordu 

Her şeyden e\'\'el görüyoruz ki 
bugün ins~nlar harpten korkuyor
lar ve harbi katiyeıı istemiyorlar. 
Harpten korku . ahsi ye hodkam 
bir endı .• e e-cri değildir Bugün 
va tanlan uğrunda se\'e "''e can-' 
!arını feda edecek birçok vatandaş 
her memlekette doludur. Harpten 
korkanlar memleketlerinin mu
kadderatını idrak eden ve mesu
liyethrrini müdrik bulunan dev
let adamlarıdır. Bunlar harbin 
müthiş felaket olduğunu pekala 
takdir ettikleri için harpten ürkü
yorlar. Ayni zamanda harbin kar
lı bir iş olmadığını da görüyorlar. 
Behemehal umumi bir şekil alan 
büyük ve müthiş bir harpte galip 
gelmek muhakkak olsa bile elde 
edilecek ınenfaat hiç bir zaman 
milyonlarca en iyi, en münevver, 
en genç ve kabiliyetli yatandaşın 
mahvolmasını telafi edecek kadar 

la!ala'."anka, 3 .~AA.) - . Fma~o 1 _Neryork, 3 (~.A.) - Hk Alman 
k rgühının tcblıgındc denıyor kı; mustrmlckcolennın Amerikaya a -

_rtaatımız pazar e-Cnü Ebre ccphesin 1 yak ha3t1klannın Yll dönümti müna

C.f" iJcri YÜrÜyÜ,Üne devam ctmittir. 9ebetiyle tertip edilen merasimde bir 

nıe.~u~rnan ~.cph.esi yanlmı~~ır. Dü1-j ":azi te~ek~ül~ ola~ cA_l~an - Ame 
l ak.~m uzen alcfacele rucate bas rıkan ccınıyctı• nın rem F ritz Kuhn 

:.nır"tır. Takibe koyulan kıtaatımı~ hiı l~ç edilmek tehlil:esini atlatmı1 
ır çok mevzileri ele gcçirmi' ve 400 hr. 

den fazla esir almıstır. Kuhn 
El . 

b
. e &CÇen harp tcvazımı arasında 
ır rn··h· 

u ın1mar clepo'.'IU da bulunmu'.'11 
lu<Buc! d 0 , 
ı, · epo • 1 O den fazla el bom 

otsı sandığı vardır. 
Hava muh b 1 . d .. are e erı e. nasın a dus 

rn~n tayYarelerinden altı11 düşürül ~ 
lll"•liU Ilı: d .. 

• • 1 uşman tayyar~i de h.a-
\"a topfariyle İ$kat edilmiftİr. 
d I O ht}')'arcmiz Barselona limanın
~ ~!\kel'i hedrflerl bombardıman eL 

ını~hr. 

Franko ltalyan lejyonlarına 
nişan verdi 

Burgos, 3 (AA} - Radvo nas-
Yon~l ak il -

'_ Şilm ur~owla lcrtjp ~dilen 
lbcr·ı • ~ınıı ncşrctmistir 

Mera.; 'd • F . m e~nuın a ranko Jıal 
Ya L · · -

n C"JYonerlcrine ni~nlar daiıt _ 
tnı~ıır .. 

Bu .. b tJ V rnunasc c e ltalyan Ce:lera..li 
crtı tarafından Lejyonerler ıamı 

na"• b' F k 
1 ki IUat ran o tuafıoc!an "" 
u llr - r !'!Oy cnmi~tır, 

Matsilyad, lnfilakta 50 ki,i 

hücum kıtaJarı üniformamnı 
gİymi' olduğu halde alt.fam bir nu
hık öylemelr üzere cvjersey~ de U-

niou Sitiye gitm?~ir. 

Fakat Kuhn görünür gorunmez 

bir kiremit ve ta~ yağmuruna totul
mu~ otomobilin camları lcmlmı~hr. 
86 polio memuru mumaileyhi hollı:m 
hiddetin• kar~ muhafan etmdı: mec 
huriyet"inde kalm~h·r ve kendisine 

siiratle uzakla.,m&."lln.. tav~iye etmis -
lerd.iı. ' 

Kuhn polislerin hinuııy~İ altında 
ve halkın: «öldürün> ~aları arasın 
da sıvıı:unıştır. 

Kuhn zelm"dcn e'f'vd bazı Ame

rik.alJ eski muharipler iç-timaın yapı
lacağı salonu İ9tili etmeğe teAehbüs 

etmil'lerse de Polis buna mani .olmuş 
tur 

l\1'erasim Madison Skue-r Carden. 

c!e n"z.iler hariç olmak üzere aslen 

Alman olan on hin Amerikalının i~ti 
ra.kiyle yapılmı,tır. 

yüksek değildir. 
Hakkın, adaletin, idealin za-

ferine bizi götürecek yol nazariya
tın ve felsefesinin yüksek sahala
rından değil maddiyatın ve reali
tenin nıü~ahh<ı< hakikatlerinden 
geçiyor. 

M . yarcla...."<iı 1 
fab ."r ılya, 3 (A ) - Bır yağ 

Buzlar üzerinde 180 bin 

kilometre uçuf 
Mo•kova, 3 ( A. A.) - Şimal tay 

yare-. münakalcit dairC'11ınin ne,ıcttiği 
bir J!'ltatİJtiC'.. göre 1.u !'lene içinde 

buzlar lİ7.~rinde ke~if uçuşları yapan 

tayyareler 180 bm lr.ilometrelik hir 
me.Mf~ katetmiş:ferdir. 

Hakkı muzaffer etmek her za
man Çeko<lo,·akya gibi uygun bir 
kurban bulmai('a müternkkıf ka
lırsa dünkü geçirdiğimiz tehlike
nin çerdiği der· bo~a gitmi~ olur. 
Büyük de\'letler cihana gö<terdik
leri yük. ek fazil~t Ieı·hasıııı ica
bında kendileri de fedakarlık yap
mak •urctile tekrara hazır iseler 
vakit kaybetmeden ye~il çuhalı 

masanın ba~ıııa tekrar oturmalı
dırlar. Fakat hir ned yeni "ittifakı 
mukaddes,, şeklindP değil; cihanı 
idare etmek için yalnız büyüklerin 
birle~me'i ~eklinde değil. Hak ve 
adalet prensibi etrafında anlaşma 
~eklinde bir içtima ve herke< için 
miısavi bir ölçü: tşte, ancak o za
man, hakkın zaferi. 

d nk..sında mfil" k olmwıtur. 50 lr.a 
1 

'" Yaralı ld - 1 s·ı- o ugu •Üy enmektecl.r. 
ı.ah kaçakçısı bir Musevi 

ölüme ma!:ıküm oldu 

b' l<udııs. 3 (A.A.) - Ha ·fada 
ır evin l -bo av u unda pati an bir 
Yal?ıbadan 6 Ar-.tp iılm- , :. Arap 

ııı· raJazımL~tır. Yakob Ko k ; 
•ndeki Yalı d. ·1· 

SCakla - .. u ı "' ah ve cephane 
raf d dıgı ıçın :uz divanıharbı ta

ın an "l" 
tir .._. 0 ume mahkum edilmı•-

. notek k 
tı'nd arga alık! nn bidave-

enb · 'd · iki . erı 1 ama mahkum ed 'en 
ncı Yalıudidır. 

.Sibeı ıyada da (20) ki ~i 
ı öldür;llmtş 
layfa " ( • 

dak· y ' ·~ ·"' A.) - TPberirn-
1 ah d · · 

P ı u 1 amelelenne karsı ra
ı an taarr 

ın - uz e aınnd 20 ki•i öl-
tır. ve birkaç ki•i de yaralanmış-

Sıva:sta hel d. . . 
e ıye ıntıhabatı 

S devam ediyor 
'"ao 3 (H ...,.. d ' uatıai) - vıuı ve çev 

ın • bele-"-· · ·" b I iti .. '·11Ye mwıa &bna cvv~ -
run baol 

• ..., " a"""fhr ve haarretle de-
S., •_hnc.lr.tedir. 

e: .... ı çurı ayın .sekizinde nihayetlene
~ Ve n tic 

:ctt. e e ayın oauoda ildn edile 
K. ır, 

Sıv-.st Liu. . 
a yıt madenlerinde 

s· faaliyet 
"'as 3 (T 1 f ınad ' e e onla) Linyit 
enlerin· · l . . .. .. . k ın ı.' etılme ne buvuk bır 

•Ytotlc d -
tllin e~am edilmektedir .. Veri • 

lllobzu!ıyef . ·1··· b . d ıarC- ı ve. ıvı ıw~ nı etın e 
•Yat da f 1 d . 

S 
az a ır ve devamlıdır. 

ıvas _ E . . 1 
S 

rı:ıncan demıryoln 
IVas 3 (T 

E . ' elefonla) S•vas -
.rzıncan d . 

lerl cmıryoJu intaatı aüratle i,.. 
.. eınektedir. Bu hat ayın beşinci 
ırar~an:ıba .. _,. 
C 1 · ırunu Aksehire eri\"'Üf ola 
•tttır • 

Son -Yagınurların zararlan 
Sıvas, 3 (Telefonla) - Son y•ğ-

ınurlar vil' . . clah'l' d K aychınız ı m e ınm 

""'•baaı . d ve cıvan hannanlanna ol -
ukça zarar vcrme-lctMir. ~.fasmafih 

•rtık.. bava düzclmıf Te Y•imur1arın 
uka11 keailmıtıir. 

Bu tayyareler buzlar arasına sı1'.ış 
m11 olan buzkıran gemilerinde l SO 
iti~ kurtannı~lardır. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Yine bu 8Cnc içinde.. fİmal nakliye 

tayyarel•ri 1 1 bin yolcu, 4 70 ton 
yük ve 190 tonluk da mektup laf!·!================ 
mı?larFd:anr. sız Mektep kitapları 

• Harbiye NaZll'UUn 

Bir Teft4' Dün satışa 
Pari•, 3 ( A ) - Genernl Gam ç k ld 

lenm bugün tefli, İçın hudut bölge. ı arı ı 
sine girmiştir. Bilhasıeıı Majino hattı 
ilf' orada.ki kıtaa~ı tefti' edece.le.tir. 

Ankara, 3 (A.A .) Kültür 
Bakanlığından: Türk'P terimlerle 

Mu olininin oğlu nişanlandı yazılan de' Jet kitaıılan, bugün 
Roma, 3 (AA.) - ltalyan Bas. (dün) yurdumuzun her höfl(e<iıh 

vekilinin oğlu yÜzb-.~ı Bnıno Muss,;_ dP satışa konulmu)tlll'. Orta ve !i
lini. profeş(jr \'incenzo Tangorra'nın se sınıfları için asli kitap olarak 

toronu Matmazel Cina Ruberti ile , i yalnız bıı kitaplar okutulacaktır. 
""'1anm11ıır. Bu kitapların hangi sınıflarda oku-

Irak Hariciye Nazı·ı Londrada tulacakları kitapların üzerinde fi-
Lond a. 3 (AA.) _ Irak Haric;. yatları ile birlikte yazılıdır. ı 

ye nuırı T evlik Sueydi bugün Lon
draya ge!miılir. Salahiyettıu mahfil. 
den alınan malı.imata &Jre, İngiltere 
lle lrakı aloikadar eden meı.e:leJcr gö 
rU~üeJ ·ektir. 

Sıvastaki tarihi Selçuk eserleri 
Sıvas. 3 (Telefon!,.) _ Burada 

nıevcut bulunan tarihi kıymeti haiz 
et1lri Selçuk e8erlcrini tamir etmek ve 
muhafazaları İçin tedbirler alm k .. a u. 
zere mimar & Jat C'etinta~ buraya 
gelmİ!f*İr. 

Giresıında iki kaza oklu 
Giresun, 2 ( Huıu•i) _ Bulancık

lı şoför Ahmed.ın idares..indcki otoM 

mobil halkcvi ıle kışla arasında ma· 

fiye veznedarı Bay Şükrünün hizmet 

çisi 1 O ya~ında bir kızcağıza çarpa
rak ayağını kırmıııı ve ezmistir 

Şoför yakalann:ış. ayağı :...kat ka 

lan zavallı kızcağız ha tahaneye kal 
dırılmışlır. 

Ayrıca cPir Aziz> pazarinda da 

bir kadm hmyon altında kalarak 
aiır surette ~ar•l•nmıatır. 

Japonlar taarruza 
geçtiler 

Tokyo. 3 (A.A.J - Domei 
31 bildiriyor: 

Ajan 

Yang:.;e' nin cenup Cf:'phe,q;İnden ge 

len bir Japon telgrafına göre Aikeu· 
ntn sırtlarında ve Nan~ng' ın şimalin 
de bulunan Çangay Çekin k•talan 
ht-zİmete uğramı,lardır. 

Dört ]dpon müfreze i topçu hi

maye inde olarak dün taanuza geç. 
miştiT. 

Diğer bir telgrafta, daha garpte 
bulunan Japon kuvvetlerini Kufeh 

aya.letinde Kanton - tlankeu demir 
yoluna 80 ma!ik meoafede Fushi neh 
rinin Üzerinde kıiin Paishin zaviyesi. 
ne gil'dikleri bildirilmektedir. -·-İngiliz kabinesi topl;ındı 

Londra, 3 (AA) - lngiliz ka
hin~si. bu sabah Basvekilet dairesin 
de toplanmıştır 

Telgrafçılık 
ve Refik 

Tarihi 
Halit 

Türk T elgrafçıları, Milli Mücadele 
Esnasında Nasıl Çalıştılar ? 

Namus 
Kontrolörleri 

Baha Gökoğlu'nun cİnkılibımı:ı:da Posta ve Tel!f"'fçdar> adlı küçük l 
bir kitabı elimize ıreçti. Türk telgrafçılarının milli mücadel...!e \'e milli mü. 

cadeleye takaddüm eden devirlerinde nasıl ç~tıklannı bazı veıikalarfa 

ırösteren bu kitapta. me<hum eılı:i Ankara Posla T dg<af Umum Müdürü 

B~ ""d~ye :s•""çİnı. her taraf l OC"· 

vam erliyoı·. Birkaç g .. ,onra se
ç'mlı,:· sona e..r<•cck ve .; eni beledi· 
y~ a .alıu·ı trl. t~. Ll J ccl~cck. TI!r ga.. 
z.ı•ıcci arkat.la:-. yeni nar-ız .... tler 1 J.!'H 

rü-;:erek n1Ü ta"kbc. d şt.nce!t1 rı et
r fında bir ::ınket yaıınıak bt .,:,, 
F;ıkat ft~1ri1) bir tcı;;arl;if e-;t'r· ola· 
rak kinıe mür<tcaat etm's, !dmı1 

lı:t .\\'Urmuş~.a ayn· cevabı alnı ıs: 

Salimin de bazı hi.lıralan vardar. Bu J.R.fl.raların tayanı 

okuyucu1amnıza veriyoruz: 

dikkat 

ı4:Müfctti~ !\liatiyle dört bt"~ av ka. f geçnıemektr- olduğu ve !rarlui 11p·f 

dar lstanbulda k3ld•n1. O snrada A-ı zatına münha31r lal.,rak ~r.ı.ir v~ tali j 
nadoludaki mcrakizin tefti!;i-İ için bilU mah hafiyesini nak~l \-~ Jta C!'lrnek i

mtJm müf~tti!!'lerin faaliy("te gf"çmcle 1 çin vazetmi,_ olfh.~gu kı:\lı""mİ mahsus 
ri için pro~ramlar yapılmış. beni de takı muhabere maki01esı glh~ Ji..~Lumu 

muhteTem .arkada.şfm mü[ettL" 'ihat vucudundaki hilcn1•t ve esb~bı ta -

Be-yl~. Trabzon Sıvas - Kasta- hacldüs ve t"l..a.rrür eden ,•,ı.zi;.·cti A 

monu yjJa}·ctJcrindckı mrraL.:izin tL·f. hire ile rail olmuş: olan müdürü tı· ı 
ti ınc memur etmişlerdi. mumi Rcfil: l lalit Beyin muhnf,,zaj 

Temmuz 335 te idi. Istanbuldan me\·kı endi~rsi)'·le elan mcınurıyeti -

har.ket ettik. İ tanbulda iken Ana -
doluya dair İfittiğimzl h.a.bcrl,.r öl -
mü' ruhlara •l' S<'rpecek mahlyettc 
idi. Bu tevcih beni pek cvindirdi. 

Bir hafta 1'.adar İngilizlerden seya 
hat ve ika!Sı almak için uira~tıktan 

sonra nihayC't muvaffak olundu. Ve 1 

arkada..,ım Nihat Beyle T rabzona 

çıktık. 

O •ırada Erzunım Kongresi 

içtirnaJarınl akted.iyordu.. 

son 1 

Refik Halit ba\Ullüdürlere hafiyen 
verdiği l"mirJerdC" Kongre muhabera 

bnı tevkif edenlere hiıer maa~ mikta 

rında ile.ramiye vereceğini va.ad('di

yordu. Diğer bir emrinde de bazı ku 

mandanlı:tr müstc~naı olnıak Üzcre lcı 

ta.at ara.3tnda r.fre ile muhab('reyi 
mcn ve yazılan tJİfrelerin ait olduğu 
makam ve devairc iade edilmiycrC'k 
merkezlC'rde hıfzolunmaı~ını cmredi· 
yordu. 

Bundan mak!lat ,,jfr('Jeri bilahare 

celbedip l•t~nbulda h•lletıirerek mu 
habcrata viıkıf olmaktr. O zaman 
T rnbzonda alay kumandanı olan '\"e 

grçen sene Bur!lada bfr nmrfiyat e•

na!ında vefat C'den fırka kumandan

larından koı m•kam Ali Hı» B•y !ı.i 
cephede ik.n hukuk peyda etmistik. 
Bir gun ba miidür ,'\zmi Bevin n~zdi 
ne gefert>k: •Siz ~u ve hu !'lrkitde e
mirler alm~rnız. B~n :imdi. bir zabit 

kum.,.nda~ında üç ~Üngüfü ilf" !'IİfreJe_ 
rimi göndcrcçt>ğim ve yazdıra~ağım. 
Zabit yazdırdıkıan sonrR da !llİfrelf'rİ 
mi alıp hana getİrC'crkt!r. Hem ~iz 
Kongrt": muhabrrA:trnı da tf"vkif İçin 
emır almışsınız. Vallahi Oeğırmen ~ 
derede' bütün tf"IJrri keoıııerim. Fırlam 
la ve Erzurumdaki kolordumla tele
fonla muhabf'rr ed,.rim:. d('di. 

T e-lgraf memurlarını mi.i~ül bir 

mevkie koyan R('fik f.l11:lidin İJu emir 
l~r~nin Anadoluda bir hUk.ürn ve tc
sırı olamıya:caıh ve beyhude uğraş -
mama,ını val.iv,.ti ta,.,·Jr ederıek b' " "1 m.~·.ter~k raporla heJ·eti teftişi.ye mü ı 
durıye!:nc .vanıı"mızı arkada~ım Ni

hat B'"yr tcklıf f"ttim. Rıı tas~vvuru_ 
~u_zu filiyata kr,yn1,1k İçin Refik 1-la 

hdın daha miina"'""b,..t!'li7fik!t"rİni İyi_ 
ce anlamak için çalı~nrkf'n Sam~unda 
vukuagelen bir ,.irkat '\rihat R"vi a
Jelacelr orava chtm .. b · . 
B 

o• lf{e O'lC'C ur ettı. 

u ını;.ht,.r,..m k d I . rtr ;ı a.:;ım a turn(!nın 

dC'vam <"Uii!i altr, \"f"rfi ay müddt·liıı 
ce hır dah;ı bir arAda çalı~~unadık. 
M~mP!ileyh !\ahilr:le tt":fti.,ata dıevam 
ed•yordu. Ben Tok.da geldim. T 
. . ı eL\ rlntevve 335 de idi. · 

S~va~ Kongr~si aktediliyor. Refik 
Halıt bütiin faaliycıinı o Sl\hava has
rediyordu. Ft':rİt Pa'l'a hu'ku·m· t' . 
L · e ı ıs -
uı edildi. Refik Halit h'I' · d a a Yt"rın e .. 
O vakit h · k \foC rı mez Ur İçindr bir kaç 

gün f:l!ula il" 'u tt>le-rafları çele tim: 
Posta T elıt'raf Müdüriyeti Umwni

ye.ıi Heyeti T eföfiye Müd' ·· · · unyetıne; 

Tokat / No. 26 
• /\.fcmurin n1aaş alm..azkeon mucirler 
JCar bedeli İçin id1'reyi protesto et ~ 
mrkte iken en 7İy:1de hayatı memle 

ketle alakadar olan hututu telgrafi. 

YC'nin tı:tı11ir ve terrnimine para bulu_ 

namr~·flralc amelivatın tatilı f"mrrdi -
lirk<'n Kon~re muhabcrat ve mukar· 
r~rahnı tevkif eotmiy•n me · . k • .. · murınJ pe 
a.gır cezalarla tehdit ve binacnalC'yh 
tevkif edecek olaın ha~müdür ve mü 

dür Ye n ··b t b l 0 e af'mr-mur arına birer 

ne devanı etmekte olduğu i~itilmcl

tedir. 

O makamı İ"gal ettiği tarihten iti
baren fik.i.r ve gayesi uğruna ihmo.I 

ettiği vaz.ifci •icraatının nctict-j 9Cyyıc 

si olarak merakıı:ın intİ7.amı tce~ü .. i: 
ralınedar o1mu-t' ve mcmı rin hal ı.·r 
iatilballerinden cmın olmamcık ve 

dertlerini anlatacak ve anlayacak. o .. 

lan makamın da endi~i mefkiıre sev 

dasiyfe malul bulunduğu kanaatim 
hasıl etmemek gibi hir zihniyetin tah 

tı tesiriyle fikir ve a~k vazifeden tc- ı 

baüdc meyi ve bazı zaafı ahlökı olan 

ların da auiistimallere cürct eylemek J 

gibi fenalıkların tahakkuku vukuu 
karşısında ltalmı_, olan i.cizlerini prk 
müteessir etmekte bulunmu~tur. 

İdarenin az çol naz.ara ç~rpan vc 
çarpm1' intizam ve hakayıkı mu&me 

litını ve n1Ün!lelibi ~m olan rmnivcti 
iade hulül f'ttiği fjkir ve kanaati. jl,. 

idil ve müscl~el bir İcraata m~bde 
ı~kr:lir etmesi lazım g('leccğinin mü
vacehesi dakik-.aında bulunduğunu 
ftakdir etmesi lözım gele rğinin mü 

dürü umumi beye iblağ buyurulm.a.sı 
nı arz ve te-klif erlerim 
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Posta Telgraf Muamelat MiifettiJi 

SALİM 
Dahi!yie Nuareti Celilesine: 
Esnayi tefti te verdiği gayri kanu . 

ni emir ve talimatlarile memurini tel I 
.ırafiyeye birer maaş 7am ve ha lta
ca ikramİ)·e itasını vaadctmek sure_ 
tiyle casusluia se\·k ve ahl~kı rnemu 

rini if~ada tf"~vik rtm,.kte oldağunu 
gördüğüın Posta vr T elgT::\f f\.lüdürü 
umumisi Refik Halidin hala muhafa
zai mevki etme~i~deki mahzuru na~ 
zarı devletlerine arz ve ibliğ ede _ 
rim. 

0 osta ve T elcınJ Muamd.iıt 
Müfet14lerinden 

SALIM 
Sıva!!tan KastamoP-uya geçlim. Bu 

çektiğ m telgraflnr )'Ü7.Ünden nikbe

te uğradım: hunu bir f<>rd telakki e
derim. Kastamonurla açıkta bulunu -

yordum. Aydın tarn.flaunda Kuvvavı 
MiHi~·('yC' hizmet ettiğinden nasi azle 
d;Jmi~ olan arkad~larımızdstn , miifet 
tf~ Edib Reyle Konya tarafl<1nnda 

tl'ftl~atta bulunan müfeıtı~ I lalckı 
Bey Ankaraya gelmişler, hcndt-nizin 
de Kastamonuda açıkta bulunduğu
mu haber nlmı\l}ar. Bir ııün, nİş.."\n 
336 nihayetlerinde Kastanıonu Baı1 • 
müdüriyetinden aynen tevdi ve t~lr 
liğ buyurulan ve bir 3 ureti mt>rbut 
bulunan şu telgrafı aldım: 

Ankara, 

Kastamonu Basmüdüriyet 

v"'aletine 
Kastamonuda bulunan Posta Mua 

melaı Müfettişi Salim Bey Dahiliye 
Telgraf umuru bürosunda vekalete 

tayin edilmi' olduğundan hemen An 

karaya azimet etmesinin kendilerine 

tebliği ile fıareketinin iı( ar buyuru)-
ması. 

l>/5/336 Büyük Milel Meclioi 
Dahiliye Vekili 

CAMİ 
Salim Beyefendiye 6/5/936 

- Aman lJaı!a bir şey :orm:ı. 
yııı, ~imdilik bir şey .<oyliyemenı. 

Hele seç.nı bitsin, l»J giirtiltü patır
tı din.:;İn ele o zan1an konu nıruza 

Ren, müstaklv•I seh r nwdi<i 
azalarının bu fikir Ye nıuta1aada 
buluıı•n:ıl.ınnııı dtığru \'eya ) anı,. 
olup olmadığını Hı·astıracak. Ken
dilerini tenkit edecek değilim. i=ia
dec,, kendilerindeıı. bü•iiıı ş~hır 

halkını seııelerde:ıb~ri rnh~tsız e. 
elen bir derde deva bulma! 1"·11 is
tiyeceğim. 

Tranwaylarda ve otobıi<lercle 

bilet ko•ıtroHi işini mutlaka başka 
bir sekle ifrağ edecek bir çare l,ıı

lun. Eilha<•a kalabalık tramnıy
larda her üç dakikada bir insanın 
kar~ısına dikilen konlrnlör, ha,gi. 
mızın ~ınırıne dokunn1az. Eğer a 
yakta i.~eniz, ellerinizde veyahıır 

koltuğunuzda da biı· pakel ı·ar•a 
yandınız. Zira eı•vela hareket et
mekte olan tramı·ayın içind,; mu
vazenenizi temin etmek için l"r e
linizle bir yere is!inat etmeğ~ met
bursıınuz. Bu elinizi bırakacak, 

Ye hangi cebinize koyduğuuuzu 

belki de ıınutmu~ olduğunuz bileti 
arıyacah:nız. Tabii bu 'Jracla sar
sıntıdan dü~memek için ba~kala
nnn raslanacak, ötekinin herikinın 
ayağına basacaksıııız. 

Eğer almL~ olduğunuz bileti ka
zara dü~ürmüş vey.a hut bilet ahi 
gibi cebinizin, elinizin değemirec•· 
gi bir kö~esine sıkı~mıgsa on dakika 
ecel teri döktükten -n•ıra ı·ımiden 
para vererek lıilet alm:ığ:ı ve her
kfı.sin önünd~ biı· dolandıı·ıtı, lıir 
yıılancı mevkine <lii-meğ"' mah
kıimsuntız. II~ngiıniı:iıı baqında•ı 
bir \·aka geçmemf-t Y<'.\ a hi)_;le hir 
hadiseye şahit olman ı~ı>.dır? 

Sonra anlamı~·orunı. Rn kontro
lörler neri kon rol ediyorlar? Hal
kın namusuııu nıa? Yoha za\'a!h 
biletçilerin ıni? Eker halkın na
musunu kontrol etmek gibi bir ~e
ye yelteni.ı·orlar<ı<, bittabi biil•le 
bir kii.tahhğa cür~t etmeleri en 
hafif tabirle hadlerini hilnıernek 
olur. Yok eğer biletı-iniıı n:ımıı.su. 
ııu kontrol vazifesile

0 

miikellefse
ler bunu yapmak için halkı ı·ahat
sız etmeğe ne ha1{Jarı v:ır? Bunu 
lemin etmek için pekftlii Laska ı,;r 
u<ul bulunabilir. • Ie•·elii ~klım~ 
vehleten şöyle bir <ey geli •oı-. l\nı 
trolör tramvaydaki yolcuları sa;·ar 
ve biletçinin hilet num:ır:ılarile 

ka~ıfa~tınr. Satılan bilet aclecli 
yolcu miktarına mü.· vi i•e mP el•• 
yoktur. Değil•e o zaman bilctçin·ıı 
ı·azife.~ini yapmadığı anla<ılır. 

İster bö;·le. ister ba~ka türlü 
bir u. ııl bulun, fakat herhalde İ•
t:ınbul halkını tram,·aylarda ve o
tobüslerde bu namus kontroliirle
riııdeıı kurtann !. 

.Şimdilik bu kadar! 

MURAD SERTOCLU 

fzmirin şehir planı yapılıyor-
lzmir, 2 (Hu u•İ) Trabzon 

fChrinin pld.nını hazırlamakta olan 

Fransız ~chircilik mütC"ha"ı~ı Mimar 

B. Laınber bir kaç gündenberi schri .. 
nıizde bulunmaktadır. ' 

Mum•İl~yh dün belediyeye gele -
rek bcledıye ,reısı B~hç•t Salih 
Uzu ziyaret etmis ve bu ara St"hrinıi· . . ~ ' 
zın ımar i~lerini tetkik ebnifllr. 

r ransız şehircilik mütrha ısı.. iz. 

mir ~~hrini ve imar j~lerini cnk Vt>

rinde bulduğunu ve yakın bir istik 
halde İzmirin Avrupanın !!.ııyılı ~ehir 
leri arasında bir yer alına~• namz~t 

olduğunu söylemi~. h~yranlıı':bnı iz • 

har etmi~tlr. 
maa~ zam ve derecei faaliyetlerine 
göre ba~ka ikramiyeler vaad ve ita 

etmek suretiyle ahlakı memurin üze. 

rinde icrayı tesir eden ve varidatı i
dareyi vaz'J lehinin gayriye sarfa 
kendisinde cürct ve cesaret gören ve 
m'lhaza su sırada emri Sivastan ileri 1 

O sırada beni istihJaf rtmek için 
Dersaadetten gönderilip benim te • 
beyyün ve tahakkuk eltirmi• oldu 
ğum be' bin küsur liralık hir ihtila: 
tahkikatını ikmal etmek için çalı:\an 
müfettiş Celal Bey de ayni mahiy~tte 

bir telgrafla Ankaraya davet edili -1----------------.. 
yordu. Bu nezih arkada,la birlikte 
Ankaraya geldik. 

Edib Beyle Hakkı Bey müdüriyeti 
umumiyenin te~kkül ettiğini b"-~mü
dürana tebliğ etmiflerdi. : O ~yJı 
936 da Ankaraya geldiğimde mü.lü 

• 

riyeti Ult1umiye erkanı old.rak 'u ze .. 
v~tı buldum. Edib Bey, Hokkı Bey. 
bir de mnhascbe müdUrü olarak crl
bcdilmif olan ve hiilcn miif<."ttİf olan 
Avni Bey, bir de Behç~t B("y i"'min
d• l.ir katip . 
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Tilki diyor ki : 
.. ~~·J..V.:W./'.AMN 

T aliimizden şikayet 
etmiyelim 1. 

Yeniçerilerin fermanferma ol
dukları devirde ocak kumandanla
rından biı j, fazla borçlandığı tefe
cislnir. vücudünü kaldırmayı tasar
tamış; tasarlamış ama bir adam da 
hiç sebepsiz öldürülemez ya! .. Dü
~ünmüş, tR~ııımış: akidesine &ad ık 
bir adam olvrak tanıdığı tefeciyi 
buzt.runa getirtmiş. 

Ağamn bin bir cilvesine alışık 
ve ancak can korkusu yüzünden 
ikrazatta devnın eden nabızgir te
feciyi el pençe kar~ısında gören a
ğa gürlemiş: 

- Bir~ Salamon ! Müslüman 
ol... 

2orua borçlu alacaklısının akide 
sini bozmak istemiyeceğini düşün
müş ve bu suretle idamına, .z.:ıhiri 

<la olsa, bir sebep bulabileceğinden 
memnun tekrarlamış: 

- Müslüman ol diyorum ~a-
na!. .. 

- .Aman ağa ... 
Bu sefer zorba karakulaklıya 

davranmış: 

- )lüsliiman ol, imana gel 
bre!.. .. 

Salamonun zihninde bir şimşek 
çakmış ve zoraki bir tebessümle: 

- Peki ağa, Müslüman ok\
yım. Lı1kin l\Iüsliiman olmak için 
ne diyeyim?. 

Bu sual kar~ısınrla bizjm yeni
çeri zorbası zınk! diye duraklamış. 

Evet, M Uslümnn olmak için ne 
demeli? Çfinkü islii.rnın esaslı şart
larını kendisi de bilmiyor; kelimei 
şeharlrtten onun da haberi yok. 
Binaenaleyh ister istemez açtkgöz 
ve lrnzır cevap tefecinin canını ba
ğışlamaya mecbur olmuş. 

Bu fıkradaki yeniçeri zorbası 
gibi hep'miz, dııima şik!yetçi oldu
ğumuz. tı.Jihten bir şeyler ister 
dururuz. LHin talih dile gelip de: 

- Peki sizi memnun etmek i
çin ne yapayım? diye bir sual sor
muş olsa emin olun ki pek çoğu
nıuz verecek makiil bir cevap bu
lamayız. 

TiLKi 

--A-skmıe6re11lik~I::::şl31emri•J 
iLAN 

Bc,iktaf A skerlik Şubesinden : 
316 doğumundan 333 dahil do

ğumuna kadar hava, deniz, jan -
darına. harp sanayii tank eratile 
3 ay ve daha ziyade hava tebdili 
alarak şube emrine girmiş \'e hava 
telıclili bitmiş erattan jandarma 
\'C deniz ınıfmm 14 - 1. Teşrin -
diğer sınıfların 25 - 1. Teşrin - 938 
gümindc miirettep oldukları birlik 
Jere evklerine başlanacaktır. Çağ 
rılaıı giinde şube merkezinde bu -
lunmqları gelmiyenlerin kanunun 
emrcttiğ: hapis cezasile cezalandı
rılacaklnrı ve bunlardan bedel ve 
reccklerin jandarma ve deniz sını
frnın 13 1. ııci teşrin diğer ~ııııf
lar 24 - 1. Teşrin akşamına lrndar 
.behemehal bedellerini vermiş bıı -
Junmaları ve bu günlerden soma 
bedel vermek istiyenlerin bedelle
rinin ıalınmıyacağı ilan olunur. . 

HALKEViiERİNDE ·-.. ,. . .. .. 
• ,I< -~ - ..._ . '. 

H akemleri Davet 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

H akem komiteıııine i~tirak edecek 
arkadafların 4/ 10/ 19 38 Salı ak~ 
mı saat 18 de Kursa ba,lamak ÜL:e re 
Bölge merkeziae gelmeleri lüzumu 
tebliğ olunur. f .,, ...... K;;~:;ı~;··""··-ı 
f .,/'v~ .1 N iV,. V .. 'lı. .1. .A}.. -.AN' ... VJ.NVtJVN..M.A.V.V.NV.AI~ 

DIŞ TABIBLERI 
KONGRESi 

Üçüncü milli diş tababeti konKre 
si 1 7 - 19 Birincite~rin 19 38 de 
Anl~arada .> apılacaktır. 

Mesl~ktaşların aza karılarını ge _ 

'1d sekreterlikten ardırtmaları ve 
ı<ongre hakkında gerek tebliğ .vnp -
mak ve gerekse iza hat almak istiyen 
lerin aşağıdaki adrese müracaı.t et
meleri lazımdır. 

Rütün arkadaşların tıp kongre.~ile 
bernber yapılacak olan b u kongre-1 
ye iştirak etmelerini dileriz. 1 

Adres: T k.tıim Cumhu:-iyet mey. 
:lanı Zıgana apartıman genel !!ekre 

ter O sman Okyay 

İstanbulluların mevsime göre 
dertleri vardır. Fakat hiç şüphe 
yok ki, budertlerin en büyüğü yaz 
sonlarında ba~lar, havalar soğu -
dukça artar ve nihayet kara kışta 
tahammül edilmez bir hal alır. 

Neden bahsettiğimiz herhalde an 
Jaşılmıştlr. Odun derdi.. 

Sokakta yürürken yanı başınız .. 
daıı geçenlerin konuşamalarına. 

dikkat ediniz. Odun' bahalıhğın 
elan şikayetler duyacaksınız. 

Tramvayda biletçi ile on para 
için kavga eden adamı ayıplama

yınız. l\I utlak ya odun siparişin .. 
den a\·dct ediyor ve yahut da odun 
almağn gidiyordur. Uzunca süren 
vapur yolculuklarında etrafa ku
lak kabartınız. Odun fiyatları hak 
kında bir fikir edinmiş olur.<;unuz. 
Komşunuz odun ihtikarından ya
nar yakılırsa hemen" .:;iz de onunla 
beraber, oduncunun aleyhine yürü 
yebilirsiniz. Bu mevzu üzerinde 
hiçbir fikı·iniz olmasa bile kork
mayınız, günaha girmezginiz. 

Ve nihayet, size çok uzak me
safede iki adumın hararetli hara
retli konuşmalarını merak ederek 
öğrenmek için yanlarına gitmeye 
hacet yoktur. Onların da odun ba
halılığı üzerinde dertleştiklerine 

karar vere bilir~iniz. 

* Hu sene pek şiddetli bir yaz ge
çirdik. Günlerce buram buram 
ter dökerek serin havalara haHet 
cektik.. Kış tedarikine başlamak 
~klımıza gelmediği o sıralarda 
odunun ÇP.kisi kaç kuruştu tahmin 
edersiniz'! Tamam 320 kuruş .. 
Geçen .::t:ne kış lıidayetlerinde de 
odunun çekisi hundan pek fazla 
değilrli. Her ~ene tazelenerek sii
riip gitmekte olan odun rlerdinin 
yıllar geçtikçe biraz daha şiddet
lendiğini güriiyoruz. Nitekim, yu
karıda da temas ettiğimiz gibi, 
geçen ~·enenin kış ba:;-langıcı odun 
fiyatı bu yıl yaz ortasında kesele
rimizc sırıtmaya başladı. Üzerine 
düştükçe nazlandı. N'azlandıkça 

paye lendi ve böylece hafta dal 0-
15 ve hatta 20 kuruş daha fiyatla
ııarak nihayet 400 kuruş kadar 
çıktı. 

Y:mıı, öbür glin 450-500 kuruşa 
bir çeki odun ~ahlacağı muhak
kaktır. Ve, !Juj(linkii fiyatlar müs
takbel yüklii rakamların hayret 
ifade etmiycceklel'iııi gö!rtermekte 
dir. Evet, bu mesele böylece kendi 
haline bırakıldıkça vatandaşlar 

karlı günlerde kabarık rakamlara 
hiç de hnyret ctmiyerek ha~metlt1 
odun yığınları karşısında, boynu 
bükük ve peşin paraya rnğmeıı 

süklüm püklüm bir çeki odun ni
yaz edeceklerdir. 

Bu noktaya itiraz ederek: 
- Kışı, yazdaıı dü;;ünmek liı

zı mdır. 

Gibi bayat ve kendilerine göre 
veciz lif edenler yok değildir. Fa
kat t111utınamak gerektir ki odun, 
mevzuuna vecize sığmaz. Kışı yaz 
dan düşünmek lazım geldiğini her 
kes müdriktir ve buna imkan bu
lanlar odun soba~ı kar~ısmrla da
ha az titremek mecburiyetiııe kat
lanmayarak, ter dökmemek için 
teshin vasıtalarını sık sık ayarla
yanla~lır. Biz vataııdaşlarııı ekse
risini teşkil eden orta hallilcrle, 
giinii giiııüne yaşayanlardan bah -
sediyoruz. 

Odun ile maııgal kiimiiriinii terk 
ederek bunlar haricinde kalan kok 
ve:ıaire gibi soba kömürü yakmak, 
muhtelif bakımlardan, elbette da
ha iyidir. Fakat; kış ihtiyaçlarının 
ne kadar muhtelif olduğunu he.pi
miz biliyoruz. Bir aile reisi kışın 
evini ısıtmak kadar çoluğunun, ço
cuğunun, karısının ve nihayet im-

YEı.I SA8Aft 

Is tan bulun karlar 

~an bulursa keııcifain de sırtını bi
raz kalınlaştırmak mecburiyetin -
dedir. Bu mecburiyet içersinde ya
şayanlar evvelce alınmış odun so
balarını na~nl birdenbire terkcder· 
ler? 

Bunların diiRünceRi sudur: 
"Kömür sob~sı alm.ak Hızım. 

I.azım ama, bu sene de bir :;;eyler 
artırmak mümkün olmadı. Şimdi 

~obaya vereceğimiz parayı oduna 
harcarız. Bu kış böyle geçer. Ge
lecek kısa ela Allah kerim .. ,, 

İkinci' mühim bir me--ele de kö
mür sobası tedarikindeki müşkü

liıt.tır. Bugün her !;'ey tak<ıitledir 

ve herkes buna alışmıştır. Fakat 
maale:;ef kömür ~obasını, her tak
l'litle alınan effa gibi kolayca te
darike imkan yoktur. İşte bi.itün 
bu sebeplerle \'atanda5lar, odu.n 
hazretlerinin kahrım çeke geliyor 
!ar .. 

Hiç şüphe~iz seneler geçtikçe 
odunu terkedenler çoğalacak ve 
hatta bir gün ~gelecek, hiç kim e 
odun yakmayacaktır. 

Senede vasati olarak 350,000 
çeki odun yakıyor. Son be~ :>r ne 
znrfıııcla bu miktar bazı yıll•r 
400,000 çekiye çıkmış. sonra a r l\l
mağa ba~lamıştır. Bu ~ene yakıla
cak odunun :~30.000 çekiyi pek 
geçmiyereği tahmin edilmektedir. 

Hundaıı be~ sene evvel ve ılalıa 
sonralan odun istihlaki miihim ye
klın tutuyordu. Hel' yerde, her şey 
de oduıı kullanılıyordu. A:<ri \'esa
it çoğaldıkça odun ela siiratle terk 
edilmeye lıa:;;lanclı. He:-:mi, hususi 
dairelerin kaloriferlerinde, yeni 
apartıman, ve e\'lerde hep kömür 
kullaıııldı. Halen de seneden :'ene
ye odun, istihlaki azalmaktadır. 
Tahminlere göre ·oıı beş !'lene zar
fında odun istihlaki daha evvelki 
senelere ııisbetle yüzde elli ni.~bc

tinde azalmı:;;tır. 

~f aııgal kömürü de odunu taki
ben mütemadiyen bahalıla?mı* ve 
istihlaki k ısmen azalmıştır. Halen 
senede. vasati olarak İslaııbulda 
50,000,000 kilo mangal kömiirii 
yakılmaktadır. Odunun ve kömii -
rün azalmasına mukabil kok ve 
em;.;ııii köıniirlerin sarfiyatı çoğal
mış, 1stanbulda istihlak senevi 
50,000 toııu bulmuştur. 

* Yukarıdaki rakamlarla oduıi, 
mangal kömürü ve kok cinsi. kö
miirlerin l.stanbuldaki istihJAk 
miktarı hakkında bir fikir \'erme
ye çalışt1k. ·şimdi, va1aııpa~laTı 
halPıi· pek yakıııdan alakadar 
edei1 otlun derıliııin nasıl halledi
lebilecl'ği üzeriııde konu~alım. 

Teshin siyagetimizin, odunu ter
kedip kömür yakmak olduğu ma
lumdur. Bu cihetin temini için ev
vela halka kömiir yakmak imka
nını vermek lazımdır. Buıııııı için 
de kömiirii ucuzlatmak \'e adedi 
e~asen mahdut. ve muayyen olan 

1 • 

' 

~-

al tında bir resmi I 
kömür müesses~leri~in ~ı!l~a ucuz I 
ve ödenme şeklı ba~ıt komur ~oba
ları satmalarını temin etmek ilk 
önce yapılma:<ı Hlzım gelen husu
sattandır. 

Hiitiin bu isler ba~arılınca.ra ka-. . 
dar da oclun ve mangal kömürü 
fiyatlarını kontrol etmek, İstanbul 
luları en bariz bir dertten kurtar
mak bakımından elzemdir. 

htanhulcla yakın rnkte kadar 
bir et me~ele~i vardı. Bu nıesele

nin halli için dli~ilniilen ve tatbik 
edilenler odun derdine el~ "deva,. 
olabilir mi:' Bu ayrı bir tetkike 
mevzudur. Bunun için, ayni karar 
!arın oduna da tatbik edilmesinde 
ısrar erlecek değiliz. Ancak odun 
me~elesini hal için de tedbirler 
alınmasııım zaruri olduğunu teba
riiz ettirmek istiyornz. 

ls!nnlıulcla yiyeceğini, içecP.~ini 
oldııfu gihi yakacağını da a ko:am 

işinden c:ı ktıkt:m sonra ted:ıı ike 1 

çalı~ımlar az değildir. Bunlar lıil' 
çeki odunu bir arada görnıi:ven- 1 
lerdil'. Her akşam oduncu ile kar- 1 

şıl:ışmak Ü'l.lintu.-.ii ic:indeclirler. 
Oclu'1un çel<i:-ıi bıı kadar h:ıhalı 
olur"n kilo'iunu tasa\'\'Ur edmiz .. 

Razı kıymetli e~yalar vardır. 
İnsan bunları kullaıımağ-a kıya
maz. Cörenlel' alny eder: 

- l\Iuska yap da boynuna as!. 
Derler. 
Bize. uzun boylu l~lf ettiı·cıı şu 

mahut cle!'t ele devam edcgeldik
çc. odunu sobaya atmaya kıyama
yacak \'e neredeyse, manen olsun 
ısııımak için. koynumuz~ alıp ya
tacağız! .. 

Nebil SANV ER 

Yeni kum-ırhane yakalandı 
Emniyet müdürliiğii ikinci şube 

mcnıııi'ları clün şehrimizde iki ~·er
de kumar oynantiığını haber ala
rak buradaki kumar bazlan cürmii 
nw~hut halinde yakalamı~lardır. 

Hunlardan biri Beyoğluııda öte 
dcnberi tarassut edilen bih•iik bir 
kumarhmıedir. Bu knmarh;nede 9 1 

ve diğerinde de 6 kişi olmak iizere I 
hu "'lll'etle diiıı 15 kumarbaz ttı-
tu lmıışttıl'. ı 

1 - Fındıklıda cami avlu:-ıında l 
kumar oynamakta olan Cemil, 
.Mehmet, lHi~tii. Ha~a.ıı. Hüseyin, 
Ahmet :Muhittin bminde 7 kişi tu
tu lmu!;'ttır. 

2 - Be,voğ'lunda "Anadolu,, 
hanıııııı 5 ııumaralı dairesini tut
makta olan madam \Vataşanın ida 
re.~incle terzi Sami, komiı-;~·oncu A
leko, komi•T6ııcu Remzi, l\ıi~on 
Behar, emlak ı,ıahibi Rauf, Halit 
Vchui, bor~acı Ha~·im ve eezacı 

Ahmet kumar oynarlarken ikinci 
şube memt!l'ları t:ınıfmdan suç üı-ı
tüııde ~·akalaıımı:;.larclır. l\la:::.a ü
zerinde bulunan 100 lirn kncl 11· hir 
para da mii~aclere olunnıu,t ,ı.-. 

Riıtiiıı bu kurnarlıazl:ır muha
kemeye tevdi oluıımu~lardır. 

A nkara gücü: 

Kefer - Karta] Rıza, Ali Rıza -
Nusret, St"mih, Abdül - Hamdi, Na 
mık, Fahd, İsmail, Fikret. 

D emirsp or : 

İsmail - Necati, Gazi - Kamil, ! 
İbrahim, Şemsi - Zeki, Ft:thi, Or-, 

han. Arif, Zekeriya, 1 
Oyun saat tam 15,47 ele Jfakcm 

Servetin idarl'sinde Dt"mİr!pornn hü- ı 

cumiyle ba~ladı . Buıın Ankaragücü 
soldan yaptığı bir akın ile cevap ver
di. Demirspor iistÜHe 2 büyük tehli
ke atlattı; tehlikeleri atlatan Denıir
sporlular soldan Zeki \•aıııtasiyle i\n 
karagücü kalesine iniyorlar. 

Zekinin kuvvetli bir şütünü kaleci 

Kefer havada uçar gibi bir plonjon j 
yaparak kurtardı. 

Şimdi oyun iki tarafın da kMfl
lıklı ve seyircileri her ım heyecana 
düşüren seri bir cereyan t .. Hp edi ~ 

yor. Bu şekilde oyunun 1 5 inci ciaki 
ka~ına kadar geldik. 

Dakika ( 1 5) Ankaragücü orta lTtU 

hacimi Fahri topla hirlikte Demir
spor kalecine iniyor. 2 Demirsporlu 

bek Fahriyi hatalı bir şekilde dur -
durdular. Penaltı... Fikret iniyor. 

Yava~ bir -;:üt.. Ankarag~icü IR -

raftarlnıının Ah.. sesleri arasında 
top kalecinin ,.ileri arasında kalıyor 
v~ Ankaragücü bu büyük avantajı 
böylece hçırıyor. 

Akabinde Demirsporlu Orhan to
pıı kaptı, ol:ınca süratiyle kaleye ini 
yor, bekleri geçti. Kaleci ile karşı 
karşıya muhakkak gol. Fakat Abdül 
arkadan hızır gibi yetişerek topu kor 

nere atıyor. Üstüste 2 netice~iz kor

lebe:ıiyle bit!İ. 
· ci 1' Bundan c"vl'} k;ır~ıh;:an 2 ın 

kımlar m..ıçı de.: ) , 
A k .. .. D · u ( 6 n ·arngucu - cmır~por . )İ' 

(0), Galatasaray da - Gençlerl.ıır 

ğiııi (J) _ (2) yendi. '(Jı 
ftHAMİ KJUÇA ---

lnoilfere Lik Mac!art 

nrr, arkadan Keferin alk:şlanaıı bir 1 
lcurtnrışı. Ank~ragücü 5 dakika ka _ - .. ~""""''J 
dar üatüste olduk~a büyük tehlike _ 1. 
ler atlattı. Bu tehlikeler Ankaragü

cü müc!afoasının gayretli oyunu De- I 
mirspor muhacimlerinin de acullü.) 

ğii yiizünden neticesiz kaldı. Demir· 
spor sıkıştırıyor. 

Dakkia ) 7 .. Deminıpor soldan in? 
yor. Top soliç Fethide, Fethi topu ı 
çok güzeJ hir !IUretle santrafor Orha 
na geçirdi. Orhan bomba gibi !!Ol vo 

le bir şütle oyunun ilk golünü attı. 
Bu golün te~iri, ve kaçırılan pen. 

altının üziintüsiyle Ankaragücü dur- 1 

gunlaştı. lhndan istifade eden De -
mirsporlular mütemadiyen hücum e
diyorlar. Ankar~güçlüler Fethiyi ~e
za çizgisi içinde düşürdüler, hakem 
penaltı verdi. Şemsi de hıınu güzel 
bir vuruşla gole tahvi l etti. 

Demİr!lpor (2), Ankaragücü (0). 
Oyunun birinci devresi bu şekilde 
bitti. 

2 İNCİ DEVRE : 

Bu devreye: 16, 46 da Ankaragü
cü akını ile başlandı. D emirsp or m ü 
dafaasında kırılarak mukabil hücu _ 

ma geçildi. Ankaragücü yediği 2 go 
ilin tesiriyle çok d urgun, Demirspor 

da bilakis çok kıvrak bir oyun çıka
rarak heran tehlikeli vaziyetler yara 
tıyorlar. 

Fakat Ankara gücü haf ve mi.i'da -

faa hattı bugün o kad ar güzel oynu
yor ki Forvetin kaba ha tini onlar 
kapatıyor. 

Oakika 1 5 Ankaragücü sağdan Na 
mık Va!lıtasiyle iniyor. bu akın hatalı 
bir şekilde durduruldu. Penaltı. İs -
mailin ayağı ile Ankaragücü golünii 
kazandı. Vaziyet 2 - 1. Santra ol
rlıı . Ani bir hücum Kartal Rızanın 

bir hatasından istifade eden Fethi 1 
3 iincii, yine Kartal Rızanın hata _ 

sından Demir .. porlular dördiincü gol 

Arsanal - Astonvilla maçınd911 

bir intıba 

1 ıtl' G eçen gün İngiltere lik maç sır 

d a Aston Villa ile Arıı'!nalin Sıfır 
Sıfır berabere kald ıKını yazmıfıık ·ıı 

1 1 iıtl Son gelen Avrupa gazete r ··re 
bu m aç hakkında yazdıi.:l .. rınR f!0 

0
, 

geçen sene lngiltere ikinci lil.:inde , 
1 A . r·ı1 'k' . k'' ..ıe -:,.111 an !lton \ ı a ı ıncı umen • İf 

piyon çıkarak birinci kiinıeye S.:"çırı 

tir. 
· hir;fl• Geçen hafın ela ~eçen ıı,.nın ııl 

ci k limc<le %mpiyon çıkan /\•""11 ..., 
• ifil'" 

takııniy!"' kar~ıl:ı.,ıw~tır. Mitçııt 

yctmi~ bin ki~i b11llmm11~t11r I ıı 
Bu adet İng!l~ered~ hu yıl ynpı 11 rı 

maçlar için bir reko~~ur. Tıak:rıılıırhııı 
\ ··1111 durumlarına gelince: AQton " . e 

1. h d ]'L "' .. .. A .• 1 ıs ı a:r.ır a ııde "' uncu. r•1"· cıo 

14 üncü bul11ıım"ktadır. İ=-ı~i!• ırt 
her sene yapılaıı 

bir~ok siirprizll'rl~ 
dir. 

, .. ,.ıc 
lik maçİıorı ,,o. , 

• 1 ~Jete 
nelıc~ e:•:fl•· 

. " ) 
<Sonu 7 nci savfarı 



4 BIRINCITEŞR!N tlt3$ YENi SABAH 

Hava hücumlarına karşı 
şehir ve halkı müdafaa 

' 1Jtiıiiiiiiiiiiiiiiiiiilmiiiiliii-iiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Tül perdelerinizi kendiniz 
Balon maniaları, havai mayn tarlaları ve ağ örgüleri 

nedir ? Bunlardan nasıl 
Ali feveranlı tahrip bombaiarı

~:n. ~ir şehir ve o Şi!hrin sivil hal
r ıçın ne kadar korkunç bir teh
ıke ve tehdit te$kil ettii ini Bar

selonu 

istifade edilir ? 
yapabilirsiniz 
TAVSiYE EDECEGIMIZ MODEL 

ı 

Sık bir suvare 
elbisesj 

1 

1 
• n general Franko tayyare-

erı tarafından bombardıman edil 
llı•si kAti derecede iabat etti. 

1 
Bar•elon şehrinin ve Barselon

uların utradılıları '.feoi akibet 
btıtu~ dönyanın g!izlerini açtı. Ve 
herkes anl1ldı ki müetakbçl blT 
harpte bır şehre hücum ile oraya 
alı feveranlı bombaları ya~dıra • 
C&k du~man tayyareleri birkaç 
~aat içinde o mamureyi bir hara
b ez&~~ çevirebilirler. Maatt.eessüf 
hu boyledir ve bu itibarl&dır ki 
·er rııi:l•t daha •imdiden bu kor-
kun, tehl.k · · L' ' ı e ve tehdıde karşı ted-
.rler almakla meşguldlir. 

Do 

Eskiden hiç bir ihtiyacımıza kar· 
tılık olamıyan yerli mamul&tımızın 

son senelerde lc:azandığı muvaffe.ki .. 
yetler sayesinde bugün herkes, bil
hassa kadınlar hiç bir yabancı mata 
ına müracaat etmeden gıyinebili .. 

yor. 
Y cr1i kumaşlarımız şıklık ve zara 

fet gibi şeylerin hepsini temin edebi
liyor. Bununla beraber bazı lüks eş· 

yasına henüz para vermekten kurtu .. 
lamadık. Mesela pencere tülleri için 
her aile pek çok para sarfediyor. Hiç 

fÜphesiz bir gün gelecek onların da 

yerlileri çıkacaktır. 

•Şman tayyarelerinden atıla-
cak lı ombalardan bir •ehir halkı-
nın en •ok k. .. ' . • çe ınecegı nevı ali fe-

Muhtemel bir h a va hücumuna karşı Londra şehiri balon 

m anialarile böyle müd afaa edilecek 

Fakat biz kendi evimizde pencere 
}erimizin tül ihtiyacını çok kolay, çok 
ucuz bir tarzda yapabiliriz, hem de 

.1 hu işe miHi bir çeşni de veerbiliriz. 
Eskiden bizde nakışlar vardı ki bu 

gün ortadan tamamiyle kalkmıştır, 

aynı nakışlar bugün Romen üsl\ıbu 

diye şöhret bulmustur. Şu halde yep
yeni bir tül perde yapmağı tavsiyf' 
ederken ve bunun nasıl yapılacağı

nı, örneklerinin nereden alınabilf"ce 

ğini söylerken bu tül perdelerin ~ekil 

lerine de kendi miJJi Oamgamızı vu
rarak ortaya güzel eser çıkarabiliriz. 

vcr ı an ı tahrip bombalarıdır. 
Bııg.. kuJI t . un anılan ali feveranlı 

. ahrıµ bombalarının içinde hedefe\ 
"abct d t hı., _e er~ mez patlayanları bu-
t'; clt>gıı gıbı, hu,u~ı bir takım ter-
1' oat •aye~inde hedefe isabet ettilı. 
. er: ~onr11 muayyen zamanlard" ı 
ınrı· " 1 ak edenleri de vardır. 

1 
_Tahrip bombaları, (2) ton ağır· 

_'ıı-ınctan tutunuz da (15) kilolu
ıı~na kadar deği~ir. Ve (15) kilo j 
agırlıO.ınd k' b' . bir e. .a 1 ır tahrıp bombası ' 

k 
evın uç katını delip geçecek 

Udrettedir. 

1'ahr:ıı tanelerinin baslıca kud-
reti i t·ı· k , . . ıı ı a ı takip eden "hava teb-
dıiı nıcl< , d f 
ııı nnı., ır. Bir ngiliz mec-

na • 
b ... ınııı hıııber verdiğinie göre 
ıınıkç b. ta . vık " ır hrıp tanesinin taz. 

·. ınıı ınukavemet edebilecek dün 
Hd·ı b R ' ır duvar meveııt değildir. 
i u lazy Ik o kadar korlPınç ve 0 
?Pce şiddetlidir ki tesadcf etti. 

ı{J lıer ~P • d . . .. ect . ·. yı evırır, hak ile yeksan 
ııı eı. Rt·reket versin ki, bu tazyik 

ııv:ıkk;,tf rct ır ve pek az devam 
er. Sa"ive · b. d v .. ·· · ııın ııı e biri kadar 

~ a ~urer . ·· 
dil" '_ J.a surmez. Havanın t&b- • 

1 mekanı ·· ·· d lazv·k . yuzun en ha'!! olan 
• 

1 bılha'"· · d d - · · a 1.emın en havaya 

ı .,0ıını ııek ~iddetli olur. Bu itibar
' ) er ı . . 
llı:ıhfuz a tındakı sıgınaklar ve 
ı. . nıahaller tahirp bomba-
•ll 111111 • k J 

e . ) 1 ıcı kudretlerine karşı < ~lı. 
mııı saı ılabilirler l!'l<J.':' 
lııgil"· 1 . • • ' 

dı]c) . ız erııı "siper sistemi., de- ~ 
•ı·ı l<oru 1 hv nma ıı.•ulü de .•ayanı 

~ ·"''Yedir R.. h . . : 
ll•ıkt· 1 · 11 ~e rın ızdıhamlı 

a 'ır111c] 
ıııırav. a ani olarak ba•kına 

1111 ~ <~\atkalk halk şiper gibi kazıl-
. ıı ara ·ıı- t tabii · 1 ıca e melidirler ve 

b· 1 . 0 aııcla .•iµer kazm·ık mevzu 
d ll"I ols . . - .,, .. . 

leriıı mııyacaıııııdan bu •ıper-
r'v"lte v·· 1 ... ıııaı,u ucııc a getırılmı~ ol-

Hava mayınları da bu balon- · 

!arla vücude getirilmittir. 

muasından iktibas ile resmini dere 
ettiğimiz yangın bombası (2) lib
relik modern bir tahrip aletidir ve 

' lnzımd•r 
ır ıı~-a ıı .. ·.. . 1 B d 

'enir . tıgnııun hava harbi her ursa a 
c.. '" ,;a.·abnıı,., kencliisııe evvel A. hk • 
k mııhtonıcl bir hava hücumuna gıbr . cedza ma em~sıl end~edr~san 
"' . ı hazırh . . . .. ır avayı netıce en ır ı 

ıla•aJ . 'ıınıı~ >e ıcap eden mu Bursa, (Hususi) - D.. • 
\ e koru t t•b l un agırce-

kif:.. . nma eı 1 at ve eş- za mahkemesind b. k d .. ·· 
·~llJlJ ınc(•d . .. .. e ır çocu u~ur _ 

Viir·ıı 1 en ınceye du~unerek me davası go··ru··ı .. ı·· G b. k ' la getı· . mus ur. enç ır a 
rmı. ol • d. · · 3-'or. ·, ma. illi emre ı- dın, kocası aleyhine çocuk dt.i,ürmi 

a,~::~ bu ~·üzdenclir ki lngilterecle 
~ ı 1 ıııakamlar ve sivil halk iki 
"~ 0 deııb · h lr erı . ummalı bir faaliyet· 
memıe~eli muhtemel bir t•,·va-

re hü. -. . 
c1·d. cunııına kar~ı korumak için 

1 ııııµ d . . . 1 ter, ııı uyo~laı-. Yalnız Jııgıl-
e 1111 ya? A~:ığı yukarı her 

lllrnıı k • . 
le c c ı. bu kork1P1c ıhi.imali ön-
nıek ''". 1 . • Y~'ı P tı·:.r;.:ı ha~ vurmakla 

ınesııııldür. 

y ANGIN BOMBALARI 

D<i.<mnn tn,·v•releri bir sehre h.. • JJ~ • 

ucum edince valıı:ı itli fHeraıılı 
tah · · b rıp bombaları atmazlar, ica . 
ında yangın çıkarıcı bombalar 

da kullanırlar. 
Bugiiıı alelılmıım bülüıı 1 

ler hava kuvvetlerinde kul!~ , I:ııı 
Yangın bombnlan hemen hemen I 
birbirinin ay•1ictir. Bir lnviliz mec 

ye sebebiyet davası açmı~lı. 

Kcndi~İni döverek bu kazaya se

bep olduğu iddiasiyle mahkemeye 

verilen genç koca bunu inlci.r e tmiş, 

dinlenen şr{hitler, evlerinde böyle 
bir gürültü iş.ittiklf'rİni, fa kat döv • 
düğünü 

dir. 
Fakat 

görmrediklerini söylem işler 

kadın sonradan, kocasının 

kt"ndisini dövme..:!f":n evvel bir gün 
evvel mC"rdivt!ndcn dü~tüğünü, o za 

manda!"lıl"'r: a~rıtar h·~!!ladığını, dok 
tor Bay Tevfik Edr-beğ;n kcndİ!\Iİnİ 

tf"davi rtıiğini anlatmıı;ıtır 

B'unun iiz~rİnC" müddeiumumi mu 
avini Bay Rüknettin iddiasını serdet 

miş ve gencin böylt" bir harekatı sa
bit görülmediğinden beraetini iste -

rni"tir. 
Davacı kadının vekili de çocuk 

düşürme vakasının daha evvt>l. mü_ 
v ekkilesinin rnerdi"enden düocımt"Sİ 

mutavassıt hacimde bir tayyare 
bombalardan (2000) taneden faz 

. la taşıyabilir. 
Çok yüksekten .atılacak bu yan

gın çıkarıcı bombalar bir evin da. 
ınını delip üst kat döşemesinde in
filak edebilir. Bombanın heyeti 
umumiyesi, kuyruk müstesna ol
mak üzere, manyezyumdan yapıl
mıştır. 

Bomba hedefe isabet edip de 
taı>a vasıtasile bombanın içindeki 
termit ateş aldı mı bütün bomba
nın gövdesi şiddetli bir hararet 
neşreden parlak bir alevle yağma
ya başlar ve kıvılcımlar saçar. Bu 
kıvılcımlar erimiş manyezyumdan 
lbaşka bir şey değildir ve nereye 
temas ederlerse orayı derhal tu
tuştururlar. 

Yangın bombaları yanarlarken 
neşrettikleri hararet o derece yük 
sektir ki infilakı müteakip birçok 

noktalardan ateş çiktığını ve etraf 

taki eşyanın hep birden ateş aldı
ğını görürsünüz. 

Diğer taraftan manyezyum ate
şini su ile söndürmek de mümkün 
değildir. Çünkü su daha ateşe te

mas etmeden buhar olur. Binaen
aleyh yangın bombalarıııın ateşi

ni kum veyahut toprak atarak sön 

dürmek icap eder. Küçük bir yan
gın bombasının ateşini söndürmek 
için (35) libre kum serpmek ek
seriya kil.fi gelir. 

Herhalde dikkat edileceke nok
ta ne yapıp yapmalı, yangın bom
bası mutlaka söndürü.lmelidir Ak

si takdirde küçük bir bıımbanııı 

büyük zararlara 'eb<nolma" cok 
1 

muhtemeldir. . 

Sivasta dil bayramı 
Yurdun her tarafında olduğu 

gibi şehrimizde d'I bayramı halk
evinde büyük kalabalık önünde. 
kııtlulandı. İlk sözü kültür d:rek
törü Cemal Gültekin aldı ve güzel 
ve kuvvetli lıir izahla bayramı ve 
c•aslarıııı canlandırdı. Ve sonra 
sıra ile orta okul türkçe muallimi 
Feyzi Kaygı, genç öğretmen Ha
nife tem•il kolundan Hadiye de si
irler okuyarak b.u geceye ne~e 
kattılar .. Milli oyunlar oynandı. Ve 
toplananlara halkevi tarafından 
~ay ve pasla ikram edildi. Bu yıl 

Sıvas kültür direktörlüğü emrine 
yeniden 11 genç öğretmen veril -
mi~ olduğundan bunlar da, açık 
~·erlere layiıı edilmi•lerdir. 

netice~i vukubulmu olmas ı muhte -
mel bulunduğunu ve simdi kan ko
canın barıştıklarını bir seneden be~ 

ri beraber yaşadıklarını anlatmıflır. 
Neticede mahkeme, gencin beratına 
karar vcrıni~. reis Bay Osman Sabri 
gence hitaben: 

- Beraet ettin, artık. iyi geçinin: 

Tavsiye ettiğimiz tül perdeleri yap 
mak için kullanacağınız malzeme bü 
yük bir tabaka k8.ğıt, biraz iğne ip

lik, kurt;un kaleml ve jnce keten şe

ritlerdir; keten ferit yerine Bursanın 
ipekli kordelalarını da kulJanabilirsi-

niz . 
Modeli pencerenizin enine boyuna 

göre keseceğiniz beyaz bir kftğıt üs
tüne çiziniz. Aralıkları kullanacağı -
nız keten şeridin kalınlığına göre is
tediğiniz kadar büyültünüz. Sonra çiz 
diğiniz kur~un kalemi çizgilerinin ü, 
tüne keten ~erit geçiriniz. Ei(er muh

telif şeritleri bir araya getirerek iğ- ı 
ne ile tutturmak sizi üzüyorsa dikiş 

makinesi önüne oturarak ~eridi cizgi 
ler üstünden kağıda dikiniz. Böylece 
enfes bir perde elde etmiş olur~unuz. 

Kftğıt üstüne evvela kur~un kale
miyle çizip. sonra bu çizgiler üzerin 

den şerit dikmekle elde cdecceiniz 

umumi heyeti bilahare .ısıcak ~uda 

kaynahnız, k8.ğıt eriyecek Vt! kopa -
caktır. 

Geriye kalnn kısmı hafif kolaya 
batırarak dikkatle ütüleyir.iz. Bcıkını" 

ne kadar enfes bir pe·d~ s.ıhibi olR 

caksın ı z. 

Ba~ka modellere ihtiyacınız olursa 
dü~ünmeğc değmez. Gözlerinizi bir
az etrafınıza çevirdiniz mi say ısı z mo 
clellr,r göreceksiniz. Mesela köprü _ 
den geçerken parmaklıklara bak ı nız, 

i~tc, güzel bir motif, Yeni cami ke-

Sonbahar şapkaları 

ıl1eşhur Paris terzisi «]ak 

nis» in modellerinden : 

tragan garnitürlü şapka. 

Heı· 

As-

Demişti r. "' •nşonlarda a stragan asortidir 

merine girmezden evvel sağdaki ka 
pıya bakınız, insanı saatlerce oyalı

yacak derecede enfes bir nümune 

daha ... 
Nereye bakarsanız bakınız bu mo 

delleri göreceksiniz. Yalnız dikkat 
edeceğiniz ~ey seçeceğiniz ş,ekillerin 

köşeleri serbest olmamalıdır. Çünkü 1 
serbest kö~eler dikilemiyeceği için 
yırtık manzarasını verir. 

Bir defa buna merak sardınız mı, 
Türklerin tezyin sanatinde kırık çlz .. 
gi oyunlarından neler yapmı' olduk .. 
larına dair yüzlerce misal bulacaksı· 
nız ve Türk klasik tezyinatçıhğını 

seveceksiniz ve kültürümüze hizmet 
edeceksiniz, ama, bu hatları sevme .. 

diniz. Ehemmiyeti yok. 
Yeni yapılan binaların kapı ve 

pencerelerini süsliycn yeni tnrzda ve 
demir çubuklarından yapılan hat o
yunlarına bakınız. Evinizi bunlardan 

alacağınız nümunelerle de pekala süs 
Hyl"bilirsiniz. 

Hanun Kadın --
Analık ve Aş k 
Rakip midirler?. 

Analık kadın ruhunu parçalar 
mı? Seven bir kadın ana olmak is 
ter mi? mevzuu için Fransızlar 

bir anket açmışlar, bunun cevabı
m almak için de rvlcriııe bağla

nan kadııılarn eleği!, sahne l<adııı- ı 
.}arına nıUracaat ermi~IP.rdir. Nü
fvsııııun gittikçe azıddığı iddia 
olunan Fransada bu tül'lii hNreketf 
!er claima görüliır. Son defa hu 
"ıı:ıllere cevap veren Paris opeı·a
., arlisllerin<len Fani Heldi rlür.-

1 
yada en büyük unvanın "annelik,. ı· 

oklui(unu söyledikten sonra 7CI' -

cinden bahsederken: 1 

- Benden bir çoçugu oltlıığıın-ı 
dan rlolayı erkeği u?ıutm<İk mı? 
Havıı Btı ıııümkiin ••lamaz. Be
nin~ bi;-ibiri ııdcıı tı:mamile farklı-\ 
iki a~kım vardır . Kadınım ve ana
yım; kadın ana olmalıdır. Analıj:ı 
karlın !>endiliil;iııden i<ter. Bu da \ 
zevcini se,·mediğinden dolayı de
ğildir, çünkü ana olmak ~ern1eyi 1 

unutmak degilclir. Çocuk aşkı i'c 
1 

zevç aşkı birbirini öldürmez. (o· J 

ruk ~evmiyen bir kadın bir çorıık ı 
dc•ğn1a~ın1 istemez Yf' onun R~kını 
nıahvedecegini r1n~ :.inlir:-;e büylc 
bir kadıııa (Egoist) ılerler. 

Bu kadın haynttan korkar, hat
ta kendisinden korkar. Fakat. 
böyle düşünen kadınlar çok az -
dır. 

Çocuklara bayılırım. Ben de ço
cuktum ve şimdi de çocuk olmadı-

!. -

• 

ôugün size ~->k moda olan z~· 
rif bir .ıuvare elbisesi modeli 
t akdim ediyonız. Yeni gi-di
ğimiz balo mevsiminde yaı·a

cağıııız ~u"'"" e'b;~csi iç:n 
size bir model te~kil edebili ·. 

ğınıa. mütPe~,ıfinı. ~: elce J.; rı!.·· 

kardı!n. l'akat .•O !ll" cv ... lı,:u ıı_u 

kuc ağın1a alınca Ler ·: (·~ · h('r z
tırnbı unuttuııı. }~sasc ı r.~~.lün1dnr 

ki çocuk r. e:\·~isi cTe Lir nevi (l~.~o

izm) dır. 

Çol·uk evvci:.~ .· ( ·<lir. ne:;'e ..., .... r
dig-i için s'.'·vi)iJ'. 1il• le 1 •t• çocuk 
insanın ldJındi y:l\' , usu o? tı t·'"a .. I~ir 

çocuk sahibi olnı .. k bir kaılı~ :rin 
cb t dl olarak genı: ka'nıak c~t'n1 c :.;:

.tir Y~ çocuk ne kac!ar büyü<e a ı
ne uııu daima (ı·a"ı ur.:) diye ~a
g ı rn·. 

Çocuk ocag ın ne:;csi old ı~u g-i. 
ı,; zevç ile uvcc ara,ıııda kopı>ı.ı,; 
lıir bağd:r. Kadın ' koca'! iç;n ~ok 
mlişklilpesent olabilir, onda bir 
çok \'asıfl:ır görmek ister, fakat 
roctık her l.ıı'lıı·ıı karşılıklı o!:ınk 

ijJ·ter .. 
Onun :çin analık ile a~k birlıır"

ne rakip olmak ~.;yle ctunıı.ı. lıat

l:ı birbirİerinı tcwik ecic-r n ta
mamlar. 

Sonbahar Yemekleri 
--==--

SALÇALI USKUMRU BALIGI 
NASIL YAP/LiR? 

Sonbahar gelince balık mevsimi 

de gelmiş demektir. ilkbaharda ku
zu etine düşkünlük gösterdikten aon
ra bütün yaz mevsiminde artık et ye

mekten bıktık. 

Esasen et yenıeklerine hazan fası-

' 1a vermek çok iyirlir ve bu mevnim

d e balık mevsimi olduğu İçin tam za 
manıd ı r. Bu günlerc!c Balıkpazann

da küçük torik, uskumru, kefal, lü
fer, kılıç, b a r b u n y e, mer

can ..• gibl hemen her nevi balık bu

lunmaktadır. Bunların taYaları, iska-
raları, haşlama l arı 

Mevsim tam k ı lıç 

dir. 

ve 'i~leri yapı lı r. 
balığ ı mevsim i~ 

Çünkü kılıç şişi doınat~~. biber, 
d efne yaprağı ile ya.-..Jm azsa onun 
zevki ve lezeti aza!ır. 

Halbuki domales ve biber mevtıi 

mi de geçm~k üzeredir ve tamnmiy
le kaybclmndan sofra!arırr.il7t hunun 
la birkaç defa daha ~üslemc.liyiı.. 

Salçalı ushumru balığını sever ıni
siniz} O h.ılde uskumru balığ ını ş,11 

tarzda hazıdayı;ıız: 

Balıklar güzelce temiLlenip h ,fjf 
atc;:t~ ızkorad:ı pi~irilır ve tab.ı,~ '\ di· 
zi lir Bir tarRfta;ı d.ı b;ıaz tı.=r<'lyağı 

alını r ve eritllr.rek bir fincarıa dUkü. 

lür, bu f:::cnncı biraz hardal a~ bit 
limonun ~lıyu da il.ive olunarak hep 
birdc.n çalkaianır ve uskL.mrunun Üs
tüne dOküliir. 

Bi;ciın m l"'f1'1l-:H .ı ün:z.de balığın Ü:::; .. 

tüne zeytinyf\j t d <i k "11ek ,. de: t olmu,

tur, b ir de bunu teçıübe ecHriz, Ç"~
ni deği,tir i r. 



Sayfa:~ 

HÜLASA 
"Bir mektep müdürünün genç 

ve güzel kızı Seniha; Edirnedeki 
hayatlarını ve orada babaımm 

nasıl ölerek lıtanbut" geldiklerini 

Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
Tefrika N o: 4 

anlatıyor. #W',.NWl.YV'NW"I' rYV'/W'o ............... V,.,.,.,..,V\..,.,.,,.. ...... V\W""' 

"Edirne,, de çok lüks ve 'en bir ,.,..,.,.,.,.,...,. ~rr "' •• r ·.. _... • .,. 

aerbeat hayat ya~ayan bu ailenin Bu habere çok memnun olmuş, 
latanbula geldikten sonra aaadet- elimi çırpa çırpa sormuştum: Bn -
leri bozuluyor. Evlerine Cemal bam öldii öleli evde duyulan ılk se
admda bir delikanlı ridip gelmf'- vinçli sayham bu olmuştu: 
ye baflıyor. Ve henüz çok genç ve - Nasıl anne!. .. Sahi mi... sa-
çok gÜ7:el olan anneleri çocuklarla hi mi • öylüyorsun? ·· 
hiç ınenul değildir.,, - -Öyleya kızım!.. 

- Siz ı·ahatsız filan değılsiniz 

ya ya·n ·danın!. Bence bu saadet 
kafi işte. Üzülmeyin. Beni kendi 
halime bırakın .. Ben çok hastayım 
çok fenayım .. 

Diyor ve ağlaya ağlaya yanı
mız<lan kaçıyordu. 

Onun bizi düşünmesi, bizimle 
alakası bu kadar kalmıştı işte. 
her şey gibi miras meselesinde de:: 
ayni Iakaydiyi gösterdi. Ve baba
mın bıratkığı "Edirne,, de.ki evler 
bağlar, b hçeler de paraya tahvil 
edildikten sonra kendince en emin 
bir yere konuldu. Bizden uzakta 
ve bir senelik evli, barklı bulunan 
ağabeyimin hissesini bile göndere
medi bir turlu. Yerini, nereye v-e
rildiğini hPrkesten sakladı. Alıp 
sarfctmezden, ziyan eylememiz 
den korkul ordu. Kendisinden jg_ 

tediğimiz za;n nlarda da bizi kır
mamak için hafif bir ok, ayış ile: 

- Ne yapacaksınız kızım! der
di. Gelin!. Ne i tiyor anız gidip 
beraber alalım. Fakat elinize para 
almaktan vazg()çin artık. Getiıe
cck para kazanacak kim emiz 
yok!.. 

Hele bana kr~ı açık bir uret
te: 

- Hem en onlar gibi değil:.in. 
Çalış, keneli paranı kendin kazan. 

Demi:;ti. Ha.} retle yüzüne bak
tım. Ağlayacak bİl' halde idim: 

- Ben ııe yapabilirim annE:. 
Ben na ıl ç lışırım. Nasıla para 
kazanırım nnııe .. 

Birdenbire .runrnşadı. Beni ku
cağına ve göğsüne yaslayarak saç 
larımı ok~aJ a ok aya: 

- A .. Deli kız!.. dedi. Ağlıyor 
da bak!. A~ ol en ist.er,en neler 
:t aıımaz, ııe çok paralar kazan-
maz nı? 

Ba,ımı ellerinden kurtararak 
j uzune tekrar baktım. O de\·am 
('tti: 

- Anlı~ anıırorsun değil mi? .. 
Ah ya\'rucuğunı hakkın var. Fa • 
knt buıııııı bura ı İstanbul. Senin 
gibi, böyle on altı ya~rnda pırlan
ta gibi guzel bir ku. ister de ne iş 
bulm.ı ~ ki?. Hangi daireye, hangi 
a\ ulrntııı yanına, hangi ticaretha. 
Jlt) l k,1tip olaınaz~ın .... 

- İJi am ı anı e şimdi daktilo 
far nı.r. Ben bilmiyorum ki. 

- Peki nasıl ve nerede öğre-
neceğim?. 

- Haydi hemen hazırlan da. 
ben eııi götüreyim. 

Birkaç .saat sonra eve avdet et
tiğimiz zaman ben Galatadaki 
daktilo der:ıhaııcsine kaydedil
miş bulunuyordum. Ertesi günün -
den itibaren derse devam edecek 
üç veya altı ay sonra da ehliyetimi 
gö terecek olursam bana iyi bir şa 
hadetname vereceklerdi. 

Artık hastalığımı, yorgunluğu

mu, sinir bozukluğumu yavaş ya -
vaş unutuyordum. Her şeye rağ • 
men anama yük olmamak, ona bar 
olmamak içiu dişimi tırnağıma ta
karak en kı'la bir zamanda şu dak 
tiloyu öğrenip bir iş sahibi olma
ğa karar vermi., tim. Kendim ka -
urnıp kendim yemek; anneme; 
velev o pnr~da benim de hissem ol
muş ol~a bile; hiç bfr,zaman el aç 
mamak fikrinde idim. Hem bu su
retle ona evin içinde para kazana
cak ç.alışaeak bir adam bulundu -
ğunu i bnt ederek kardeşlerimin 
kafa::,ıoa böyle bir kakınç yapnıa
ması için biiyük bir emel ve hcv~s 
vardı. Zateı: bu mesdeye ilk duy
duğum andaki se\•incim de bu dLi
şünceden olmuştu. 

Ben dersıuıeye devama başla
dığımdan bir iki hafta onra evde 
annemle bereber... Kara yağız .• 
Otuz dört otuz beş ya,.larında biri-

ni gördüm. Birkaç gündenberi ben 
evde yokken gelip gitmekte oldu
ğunu kardeşlerimden duymuştum 

zateıı. Fak.at annem hiç bir ~ey sö~· 
lemed(ği için ben de ona açmamış-

tım. Öğrendiğime ve annemin kar
deşlerime söylediğine göre bizim 

bir ağp beyimiz de bu delikanlı i
miş. Amn ben neden e kılığımı kı
yafetimi hiç iyi bulmadım. Hele 

~aş, Diş, Nezle, 

YENi SABAH 

anneme eyle çirkin bir bakışı, öy
le çi~· öz ı·oyleyi!:;li vardı ki.. 

O ak':'am annem beni göriır gör
mez ilk defa güi~ ~üie karşılayıp 
elimden çantamı aldı ve o beyi 
gö tererek: 

- Bak Seniha! dedi. sen daha 
hiç gormemişlin. Fakat ağa beyin 
ç.ok ıyi bilir. hmirde bulunan Ce
mal bey aga beyin bugün gelmiş, 
bbd aramı~. sormu~. bulmuş. "Size 
yardıma geldim." diyor. 

Birden bire bu samimi görünüş 

so 
Derin bir a~k ile .sevişerek e\·

lencn Haul ile karm .Jaklin çok. 
güzel ve sevimli bir çift teşkil edi
yorlardı. Bu karı koca :;adecc se
vimli değil ayni zamanda genç, 
yakı~ıklı ve her ikisinin de serveti 
bol idi. Binaenaleych onlar için 
istikbalin parlak olmamasına im
kan yoktu. Mıaamafih ailenin gün 
görmüş eski bir dostu acıyan lıir 

tavırla bunlara bakarak: 

beni memnun etti. ko~tum, elini - Zm·allı çocuklar, dedi. 
sıktım. beni bir iyice ve epeyice Bu sözüne herkesin şaştığını 

süzdükten sonra elimi avcu içine gören do t düşüncesini izah etti: 
alıp sıka okşaya: - Lüzumundan fazla bahtiyar-

- Şekure! eledi. Kiiçiık: çok Jar. Bu beni korkutuyor .. MalUm 
güzel birşey Allah bağışlasın. Git- ya! Bazan pek büyük saadetler 
tikçe de giizel bir kızı olacak ha- insana pek bahalıya mal olur. 

ni !. Para bol, serde gençlik var. Bu 
Ben annemden evel cevap ve- geniş düny.a bütün haşmetile göz 

ı·erek atıldım: !erinin önünde canlannıyor, her 
- Cemal bey ağa beyimiz te- ikisi de Bahri muhit ötesindeki u

vecciih gö:;teriyorlar. Size teşek- zak memleketlerin hasretini ~.eki
kiir edel'im. Hele en ziyade mua- yorlardı. Bu arzu ve emelleri birbir 
vc.netize çok muhtaç bulunduğu- lerine olan şefkat ve muhabbetin 
muz bir sırada kalkıp lzmir gibi arttığı nisbette, çoğalıyor, büyii
uzak bir ycı·den gelerek bizi ara- yor ve daha sonraları birlikte gör 
yıp bulmanıza nasıl teI;ekkür ede- ellikleri güzellikleri yenilikleri yi
ceğimi bilmiyorum. ııe lıirlikt.e hatırlamak, için muhak 

O yayık yayık güldü. bir anne- kak suretle uzaklara gitmek i. ti-
me, bir bana bakarak: yorlardı. 

- Birşey değil küçük!.. dedi. . Senelerce !-ıiiren qeyahat ve aşk 
Sizi tanımıyordum ya .. Fakat an- ile dolu gfüılerden sonra kader on 
ııenizi çok severim. O da benim !arı Tahiti adalarına güriiklecli. 
çok kahrımı çekmiştir.. Hem ne Dünyada hiçbir servet tiikenme-
kahırlar .. ne cefalar. mek hassasına malik olmadığın-

Aıınern birdenbire teliişlandı: dan; şüphesiz para kaznnnrnl:.ırı 
- Canım! .. Bunlara ne lüzum icap ediyordu. İzdivaçlarının he-

var Cemal! men sencginde nur topu gibi iki;ı: 
Dedi. Cemal bey ise devam e- kızları ve bunları müteakip bir 

diyordu: oğlanları dünyaya gelmişti. Şimdi, 
- Ne lüzumu var da ne demek Lulet ile Ninet altı buçuk Piyero 

Şekure .. Hiç böyle şey mi olur?.. da beş ya!;\ma gelmh;:ti. Raul 

Benim borcum, benim borcum bu.. Fransaya diinmek mecburiyetinde 
Elb ·tte ödiyeceğim.. olan bir kağıtçının ticarethanesini 

İçimdeki merakı yenemedim ve devralmıştı. Adanın merkezi olan 
bu merakla sordunı: 

. - Demek ki vaktile annem de 
size sıkı bir zamanınızda yardım 
etti öyle ıııi? .. 

Benim bu sualim annemin tela
şmı biitün bütün arttırdı ve Cemal 
ağabeyime :nısmasını, bir şey söy
lememesini ister gibi, bakmağa baş 
ladı. Fakat bizim misafir onu gör
rniyor, beni süzerek \"C hep bana 
bakıp, benim}~ alakadar olarak 
sözlerime cevap \·eriyordu: 

(Sonu var) 

Grip, Ronıatizma, 

Papccte de rahatça bir evde yer

leşmişlerdi. Karı koca ikisinin de 
buraları hoşl.:ırıııa gitmemi~. ha
vası ve muhiti pek ağır gelmişti. 

Geri dönmek derecelerine gele
cek kadar .sıkıldılar .. Fakat yine 
kaldılar. 

Fevkalfıdelik namına hiçbir şey 
bulunmayan hu adada yegane ge
zilecek, clol:ışılacak yer çepçe\•re 
adanın etrafı idi. Öyle ki in'<an bir 
az dikkat ederse sanki bir adada 

değil, yüksek tepeli ~ilindir bir 
şapka etrafında geziyormuş hi:; i-

ni duyardı. Bm1dnn maada bura~ı
·nın ha\•aın ve iklimi ile lıeraber 

topragı bile fena idi. ·Birçok teh
likeli \'e korkunç ha~talıkların l.Hl

~ında clizzam hastalığı geliyordu. 

Vakın bu hususta hıfzıs,..ılıha
ya rinyetgar ve yerlilerle tema 

etmiyen A \TUpalılar için pe.k bü
yük bir korku mevcut değilse de 

- Neden? ... Pekıila en de öğ. 
\ .. 
1 renırsıı! 

z 

aewalji, lorıkblr Ye 

- icabında 
blitlhl afnlannıxı derlıal keser, 

rründe 3 kaşe alınabilir. .. • 

cüzznmlı topraklarm bulunması 

bazan yiyecekten hazan çıplak 
ayak gezmekten ve bazan da cüz-

HÜLASA 
•'Jngiliz casusu olan t:aVi-ena 

93S senesinde ölmüştür. Bu haber 
bütün dünyaca duyulmut ve her 
tarafta aliıka uyanmıştır. Çünkü 
"Arabların tacaız kralı,, unvanınJ 
taşıyan bu meşhur adam haya• 
tında büyük macera ve sergüzeft
ler geçirmiştir. 

Lavrens ailesine menaup bulu
nan bu tahaiyetin Okaford darül· 
fünunu da tahail ettiği aıralardaki 
nayatı anlatılmaktadır.,, 

Velhasılı kelfım, bu gaı·ip ve aca 
ip hilkattaki se.n aha herkes şaş
makla beraber o yanında bulun
durduğu bir iradei senie - ki Türk 
ler nezdinde son derecede hatırı 
sa~ ılan Lord Kürzon tarafından 
tedarik edilmiştir - ile her yere 
serbe tçe girip çıkabiliyordu. 

.Nihayet, şarka doğru ilk seya
Sni l'apan bu kollejli talebe nile
sin 'n yola çıkmadan evvel k<.>ndf .. 
sine \•erdiği harçlığın ancak dört
te üçünü harcamış olduğu halde 
Ok'iforda döndü. 

Şarktan getrdiği notlar ve kof 

Jeksıyonları, daha şark seyahatine 
çıKmadan Fransayı baştan başa 
her giln yalnız on :ıu sarfederek 
.gezip dola,tığı zamanlarda topla-
dıklarile bir araya getirerek: 
(Haçlı seferlerinin on ikinci asır 
sonuna kadar, garp askeri mima
risi üzerindeki tesiri adlı,, tezini 
hazırladı. 

Lavrensin içi haritalar ve şimali 
Suri,t•e ve Filistinde iken çektiği 
r imleı-le dolu olan bu tezi arke
ologların şimdiye kadar müdafaa 
edegeldikleri iddialarla taban ta
bana zıd ve onları cerheder ma
hiyette idi. 

Du tez, lüzumu kadar etrafta 
alfika uyandırdı. Çünkü değerini 
takdir etmemenin imkanı yokt1ı. 
Hatta tabettirmesi için son derece
de teşvik etmelerine rağmen I.av
rens tezinin henüz natamam oldu 
ğunu ileri sürererek kabul etmedi. 
Dr. Hoggort Fırnt sahilindeki ara~ 

\ 

tırmala11na devam etme i için ken 
disine zar zor ~ 'i •· 1• bul etti
rebildi. 

Kafa~ı hinl> r t ·r.ı.ı · •. hı • a 
ve rnalfimntf.ı dnlu olclug~ı ı.. • •. 

Yazan : LEON BOUSSARD 

T. ~- Lavrens bilaesef gar~ topra? 
!arını ter.kederek 'iimali Fırat sahil 
}erine ,. rıyor, Hititlerin henüz iyi 
tanınmayan medeniyetini ortaya. 
çıkarmak üzere Cerablusa yerl~i
yor. 

Birkaç ay süren mesaiden sonra 
bu yolda araştırmaların yani arke 
olojik taharriyatın nasıl yapıldığı
m anlamak üzcrn Mısıra giderek 
\'e bir müddet orada ders alıyor. 

Tekrar Cerablusa döndükten 
sonra 1914 sene,ine kadar he}' tın 
şefi ve "Mah\'olmuş şehirler: ya
ş:wan in anlar,, adlı e--er·ıı müel
lifi ve amimi dostu aı k •olog L. 
Vo ley ile orada kalmı~lır. 

O uım:uıl 11 Lavrens ne kadar 
J t • \"• 1' "dı ! .. 

ı-+ 

T cfrika No: 4 

Her şey onu, alakadar ediyor, 
toprak eşya, oymalar, yazılar, hiz 
zat çektiği fotoğraflar her şeyi 
ayn ayrı inceden inceye onu meş
gul ediyordu. Gizli cemiyetlere re-

jimden memnun olmayaııların top
lantılıırına kadar sokuluyordu. 
Her fır alta, Arap, Kürd ve Erme-

ni işçiler uaş dosfüın idi. o. bu 
suretle l~üçük yaşındanberi fa
hammlil edemediği garp cirf ve 

adetlerini çiğnemiş oluyordu. Cb
manhlann Laz.yıkından son dere-

cede bizar olan ekalliyetlerin şika 
yetlcrini canla başla dinliyordu. 

4 BJRINCITEŞRIN 1~ 
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SAADE 
zamlı birinin çok yakında tenef
füs etmek yüzünden lıastahğ.a ka
pıldığı rivayet ediliyordu. Temiz
liğe riayetkar tanımadığı ycrHle!' 
le teması kesen bir iman için te:h · 
like yüzde ~·üz mevcut değildir. 
l!l'ın bir milyon kişi içinde bir ta
ne talii kör ve n:rnkör olana rast
gelinmezdi ya? .. 

Bir gün, hafif bir hazımsızlığa 
uğrayan Piyero i~in eve doktor 
gelmişti. Hastalık herhalde mü
him değildi. Çünkü doktorun gel
mesi ile gitme_i hemen hemen bir 
olmuştu. Fakat giderken çocuğun 
bnbasına akşama karısı ile bera
ber kendisini görmeğe gelmeleri
ni rica ctmi.;.ti. Görüştükleri za
man doktorun ilk ·öylediği sözler 
çocukların hiçbirinin sıhhatini ye
rinde bulm:ıdığını iklimin onları 
hırpalamasından korktuğunu bil • 
ha sa küçük Piyeroyu kati bir şey 
söylememekle beraber hiç iyi bul
madığını anlattı; ve ~n nihayet sö
züııii şu şekilde bitirdi: 

- Çocuğu tecricl etmeli. 

Bu sözün mana~ını pek iyi an .. 
luyan ,JakJin bayıldı .. 

Çocuğun göğsiinde küçüciik bir 
lekeden başka bir şey yoktu. •1-
kat bu leke cüzzam hastalığının 
aHiimindenberi idi. Küçüğü hasta
haneye koydular. Çocuk orada 
müşahede altında kalacak belki 
de doktorun yanılmış olması ne de 
hayatını büsbütün kurtaracaktı. 

Ondan sonra sıra, yavaş yavaş 
ikizlere geldi. Hastalık onlarm 
da göğüslerinde birer küçük leke 
ile başladı .. Biitün ihtimama, hıf
zıssıhha kaidelerine riayete velha
sıl her şeye rağmen bu ;kinci felfi
ketin onünü alamamışlardı. Evvel 
ce o kadar bahtiyar olan bu aile 
üzerine bir lanet .yağmuru yağı
yordu sanki. 

Lulet ile t\inet de hastahaneye 
Piyeronun yanına götürüldüler. 

Sessiz, sedasız kalan evin için
de anne ile IJnlıa deh~et ve korku 
içiııdc kalmışl.ardı. 

~ e ya pacaklaı·dı ~imdi? Ço
cukları ha~t.ahanede bırakmak, 
onJ,11·1 terk etmek demekti. 
Zaten hastahane ·e girmele -
ri de menedilmişti. Raul artık 
dışarı çıkmıyor bütün gün evde 
kansı ile oturuyordu. Birkaç do t
ları kendilerini gürmeğe geldiler 
\'e ellerinden geldiği kadar onlaı·ı 
te!;elli etmeğe çalıştılar. Bir kısım 
dostl:ırı da: 

- Gençsiniz, i tikbal sızın .• 
Birbirinizi de seviyorsunuz.. Ba
ı,ınıza gc•leıı büyiik bir felakettir. 
Fakat ne ynpa!..ıiliı'siniz?. İlıtima-. 

ınınızm çocukları iyi edeceğine 
erı in ol anız ne ise .. Faknt beylıu
de j ere kendinizi feda etmeniz 
doii'nı değil.. diyorlardı. 

.Butün bu söylenenleri her ikisi· 

de hiliyorlar ve hazan kendileri 
o 

vaıılara karışarak uzun uzun yol
culuklar yapıyordu. Vatan top . 
rnklarmdan uzaklşıp yabancı 
memleketin dağılan ve gittikleri 
memlekette yerlil<>rle kendi arnla
rıııa bir hattı fasıl bulunduran lıı

gilizlerclen ne kadar başkaydı.. 

I.:wremı oracla hakiki ve avare 
bir Arab oluyorclu. Onun için yal
mz ('anlılık. rüya hürriyet varcİı. 
Hariç alemle alaka ını tamamile 
ke miş bir haldeydi. Port. Saide 

kadaruzanarnk liman işçilerHe 
beraber gemilerden rıhtıma ylik 
çıkarıyor; geceleri de yiııe o rıh-

tımın bir köşesine uüziilerek dal
gaların gümbürtiısilc uyuyordu. 

Fırat nehrinde günün hirçok 

aatleı·iııi yıkanmakla; geri kalnn 
zam:rnını da bir ufacık motorbot 
ile Fırnttaki adaları gezmekle 

geçiri,\•ordu. Osmanlı imparatorlu

ğunun yüksek memurları Lavrens 
\'uley hl'yeti11in bir odadan iba-

ret lıir e\' i.sgnl c'meJeri için emir 
\'ermi:;ılerdi. Ru ııu n üzerine iki ar-

kııdnş kl'ııllilerine bh- kuliibe inşa 
etmPk medrnriyetirHle kaldılar. 

böyle clıışiiniiyorladı. Raul ltC.~ 
otuz iki ve Jakliıı de ancak \ b 
sekiz yaşında idi. Çok ~e,·ilell61 
e\·Hidı kaybrdeıı ana. bab•. , f• 
ile mezara göıniilmüyordtt ~a d· 
.kat bö~ le dü;;;ündükleri için ke . 

, d \·U\ !eri de utaıııvor ve nzap L1 

lardı. t 
Mııtlaka l>ir ça.rei hal ı-,ulrıt 

lazım olduğu için karı koca işı u~· 
hai bir karara bağladılar. ÇJC W 
!arla beı·aber bir ciiz:rnnı'.ı nııfl~ 1 ..... 
kasına geçecekler \•e o~adll e\ ; t' 
;irayeti sonra da ölümü beki 
ceklerdi. Bu hususta te~elı~~· 
bulunarak Bahri Muhitte ek~' b 
mayan ufacık, \·e mi. kinlerın ~ 
lunduğu adalarcfan birine gitn' 
hazırlandılar. 

İlk gelen gemiye beşi b~rr; 
itina ''e dikkat ile binip ora) ıı 
deceklerdi. 

Hareket için tesbit edilen !.~: 
nün arife:-ıinde Rııul fikrini de~ 
tirdi.. 

1 
b kıC • 

Doktor, yanında hasta ". ~"' 
farla vapura götürmek üzere ~· r 
taları almağa geldiği zamıııı 'J . ~~ 

iane ölü cesetten ba~ka bır ıı· 
bulmadı. Bunlar üç çocuk ile ~ti 
neleri idi. Babalarına gelince, e 

11
• 

-arka kısmındaki bahçede ottır 
yordu. 

Ayaklarının dibine yuvıır~~ 
mış bir tabanca duruyordu. 

1
., . ) 

daklarında bahtiyar nıemnuıı 
tebessüm \·aı·<lı. 

En iyi ç.arei halli buhnu,·tll· (~ 
cuklarile karısına nefret ve de e 

. kt'11' ~et dolu bir hayat verme ·. ı.: 1ı 
onları öldürmeği tercih etıııı~ . e 
<lün~·avı terketmek sırası kenef• 

"' "' ır.ll' 
gelince. ona elıedi rahat ,.e ııud r· 
ru verecek deliliğe uğranll" çıl ı 
rnıştı. 'f 

Raulu Fran aj a götürerek ıı •• 
t . - 1 or" ımarhaııeyc kapattılar. JT, ıt ~· 
da. Lanete ug·rrarası Tahiti\'İ (O 

. "'' Uııı unutmustu. Kendini hiiht • ,..e· 
rısı ile çocukları arasında zıt 11 

11 
d. o . dt1 
ıror.. nlarla beraber blituıı . 11 

~·an harikuHide güzel nınnıntll 
"' • . ctcrı 
reriercle her gece. bir evvl'I ktll 

1
• 

daha güzel güne ka\·u-..acai!ı tıtı 
• ~·ı$' 

rasile tatlı, tatlı ll\.U\'Orclu: ~·d • • 1 ı, 

det.. Hiç bitmiyen ,.e yarı yo 
. c· 

her vakit yeniden ba~hıvnn bır · r'ı · · ·ır yahattir. Çocuklar ol-:un kend1 
1 

olsun hiç büyümiiyorlardı.. R11
;;. 

için J aklin hala, çıldmısı,ra e\ 
11

, 

ği, güzel, genç zeki, ~aaderlf' • 
asktnn ve ümitten \•üzii ınırr -. • • 1' • 
parıl parıl parlayan genç bıl' 

11 
dırı idi. Ruhu imkan~ızlıkl 1 

ı, '( 
içinde dolaşan \'e kendini tııı: ıl 
zaman ihtiy.armış 1.ıulınayaıı R \-. 
hfılfi kend ini otuz iki ya!;ında ııı 
yordu .. Ne mutlu -0na ! ,. 

Her dakika bagmda sanki e . ~ 

diyete kndar gidiyordu. çuıı~d· 
onun için geçmiş zaman yani 1 

rak mefhumu yoktu ki •. 

Hikiyecİ 
~ 

hat bir şekilde yaşıyorlardı. ·
Lavren-: bu sıralarda geceleri P 

A\'l'upadan getirttiği \•era fJ:ıle. 
konsoloı.luü-ıından aldırıtıg· ı kitıı~ 

ô J<ı• 
!arı okumakla geçiriyordu. nu .. 
taplar muhtelif müelliflere Jtittı· 
V cls, Sha\', Konrad , vesaire.. . t 

K h .. d.. b. 1 k dıt· a vesını ort ın \·ıl ı rı . 
. . ı· 

fincanlarında içiyordu. Civar , .. ~11• ler arasında zuhur eden butii11 1 

tilf\fları halle memurdu ,.e tı11t 5 

hazan izclfraç • \"e kız kaçırfll' 
cftl· meselelerile nHlkadar oluyor 

. o· 
Akıllı ve idnrcli yerli halkın oırç 
- r . k .ı ·ı . .. tercf1• gu -ın•ren ın cnuı erme go 

ği mııhalıbet ve şefkate nıuJ,abeıe 
etmekten gel'i durmuyorlardı. 

.:ttl· Bir aralık tifo\'a tutuınıu.,. 

Şehrin bir kı ·ım s~kinleri o~ırıtıJ1' 
. ··W lılar tarafmdan "Jngilizi zelı 11 

diniz!,, ithamları altında kalrı111• 
malan jçin Lavren~i tenıizfcınel' 
f 'k · · fnı-ııt ı rını ortaya ntlyorlnrclı. 

11 Şeyh Hamdi bu fikri güden halic. 
t1· knrşı gelerek binbir ihtimam ne 

• 111 il' cesınde hastayı kurtnrmağa 

Tatil zamanı geldiği halde A ,._ 
rupaya dönmedi bile. Hemen he
men daima yerliler .r.dlıi giyiıımi" 
ötede bl'l'ide dolaşıyor bazan kfır~ Ru kuliilıeıle mii•nkün !ll<'"IPlı<> , .. 1-

vaffakoldu. 

(Sonu V'tlr) 



• 
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Zaruri 
Bir Cevap 

Kab,ıdayılar ağız dalaşına ba~- (Bat tarafı 1 

• lngiliz Başvekili Avam Hitler Südet 

K 
. d Almanyasında 

ama r as 1 n a hakkı~::·Kt:~tu~ ~:c~y:::f:~::.,. 

Eroine Karşı Harp 
---~-- -Ekserisi basit ve hattf• biraz da inci aayfada) 

!ayınca, kanlı bir kavga se~ ret- diye cevap verdi. mütereddi olan eroin müptelaları-
nıek hevesiyle tırnak 8 ürtüstüren Sonra da: nı ruhi, fikri terbiyelerini ıslah e-

1 
--ıcı-: ·o--- dan venlen sözün altı asır sonra )eri 

sümüklü ve haylaz mahalle Çocuk- - Hangi eroin iptilası? Siz derek bu iptilalarından ayırmak, (Bat tarafı 1 inci ... yfada) kın memnuniyet zail olmakta ve i- ne ıı;elmiş olduğunu kaydeylemi tir. 
!arı vardır. konuşurken ben rapor hazırlıyor- hu işin biricik çaresidir sanırım. "- Gode. berg muhtırası altı kinci bir gayrimemnun parti mev Çekoslovalcyada matem 

Orta Avrupadan, kan, barut, dum. Malüm a ... Farfında değilim.! ;Bunun için de, iyi, zengin ve başlı gün mühletle tahdit edilmiş idi. cudiyet göstermektedir. Nitekim Prag, 3 (Husu•İ) - Çekoslovak-
v_e leş kokusu yerine, sulh müjde- dedi. 1 başına eroin çekenleri ıslah etmek Münih anlaşmasında ise Fransız - yüksek diplomatlardan ve ilim a- ya.la matem devam ediyor ve be. 
eı gelmesini adeta teessürle kar- Ben, biraz evvel arkada~ına üzere açılacak bu müe"'eselerde, İngiliz tekliflerine dönülmüş ve iş- damlarından birçoklarının imzala- an tezayüt ediyor. Bunu daha ziya· 
şılıyan bazı kimseler, biıe, bu ÇO· sorduğum sualleri ona da tekrar- diğer taraftan da, teda7iden baş- galin dört devletin muuliyeti e nnı taşıyan biry beyanname neş - de ne~riyatı ile ıeb•llür ettiren Çekoı 
cukları hatırlatıyorlar. ladım: .ka, insanlıktan, eroinin kötülük- enternasyonal bir kontrol altında redilmiştir ki bunda sulh ün ııe bü- lovak matbuatı hemen umumiyeti• 

Şu anda, dünya, elevlenmek - Eroin nedir? Zararları ne- !erinden, hayatın zevk ve nimet- yapılmasına karar verilmiştir. Ye- y!ik ve acı !Pdakarlıklnra mal ol - dörtler paktının adalet•iıliğinden ti· 
i tidadını göırtereıı harp ateşi, bed- !erdir. İmanı nelere sürükler? Ve !erinden bahseden konferanslar ni Çekoslovakyanın sebebiyet ve - duğu te~rih edilmekle ve Çekoslo- 1l<ayet ederek küçücük bir d• let• 
b.aht Çeko lovakyanın göz ya. la- eroin iptilasını ne ~uretle tamamen vererek, eroinin ve eroincilerin fe- rilnıeden vaki olacak bir taarruza vııkyanııı maruz kaldıiı tahammül hep birden ve elbirliğiyle çullaıo:nı~ 
rıle de ı ·· d . • önlemek, ortadan kaldırmak müm na akibetlerini gösteren terbivevi kar>,'! dört devlet tarafından müs,- fersa tazyike i~aret edilerek sıü- olduklarını ya1maktadırlar .. o sa, son iırmu~ bulunuyor. ' 

. Fakat buna rağmen hali\; ted- kün olur? filmler göstererek bunların ruhu terek garantisi Çekoslovakyaya, hün temin edildiği etrafında Y&I>ı· Fransa ile İrıgilterenin fa?i.t d•vle 
hı<kiir ti Doktor söze bas,ladı: üzerinde müsbet tesirler de yapa- Godesberg muhtırasında derpis e- lan vaadlerin pek de sağlam bir te le uymasını takbih ederek; bil ha. o ·, ıııanse er, sarapnel gibi ' 
serlevh ı 1· ' - Malum a .. İkimiz de dokto- biliriz. Böylelikle, burada eroini cı;ı..,iyen bir karşılık teşkil etmek- miııat olmadığı ileri sürülmekte- ilk günlerde Almanya)'• karşı ç.ı.:. 
b 

a ara sayşfalarını muhare-
e m d ruz. Eroinin ne oldug'unu, bir bün- bırakmış olan bir zavallı.vı bu mü- tedir. .,~,~_,,,,ın11ı1n···• dir. inle müttefik görünen Fıarı•aya kar ey anın:ı. çeviren gazeteler 

görüyoruz. yede nasıl tahribat yaptığını, inga. esseseden çıktıktan N>nra tekrar Keza malfımdur ki, Almanya ve Hitler, Çemberlayn Müli.kntı f' büyük bir nefret izhor edi}orlu. 
Bı'z b 1 kt 1 · nı na'!] mahvettig' ini, as,ag'ı ,.uka- başlnmaktan kurtarmış, fa.vdalı !talva l't.facar ve Leh ekalliyetleri Londra, 3 (Hususi) - Çember Bundan baıka n,'r•t ve istikrah i-

t
. ·• u me> e as anıı hüviye. , ' 
ınde, 0 mahalle çocuklarının kav- rı ayni şekilde anlatacağız. Edebi- bir unsur olarak cemiyete iade et- meselelerinin de hallinden sonra !aynin İtalya başvekili lfu;<olini fade etme•i iıiLariyle pek calibi dik 

ııa Yer' t yatçı değiliz ki her birimiz başka miş oluruz sanırım. Çekoslovakyayı garanti etmeyi ta- ile görü~eceği hakkındaki haber • kat bir hareket daha vardır ki bu da 
Pilmiş 

1

~~r e~naeı::h~:~;,.!;~:. se~ bir masal okuyalım. Bunun için, Bir de, eroini satanlar, eroin - ahhüt eylemi~lndir. !er re•men ve kati bir şekilde te- yüksek Çek mahafiline mensup •İya 
tneslekta~ların ruhunu, bu muzir arkadaşımın söylediklerini bir de nıanlara tedarik edenlere, vasıta Hakiki muvaffakiyet, dört bü- eyyüd etmemekle beraber bıı mii- set, ilim ve sanat adamlarına lngilte 
v.e çocukça he\·esten kurtarmak is ben tekrar ctmiyeyim. olanlar, vasıta olmayı kolaylastı • yük devlet mümessillerinin insan Jakata aid birçok şayialar deve - re ve Fran.a hükumrıleri taTalından 
tı!enlerdeniz. Ve bu İşlekle, ene!- Eroin iptilasile en isabetli mU- ranlaı· var. Onlara gelince, kanu- feda edilme•ine mahal kalmadan ran etmektedir. Bu şayialara gö • evvelce verilmi~ olan ni,anlann iade 
kı gün, samimi bir nasihati, bir , cade!e nasıl yapılır bahsine gele- nı müeyyideleri ~iddetlendirmek nazik ve zor bir ameliyatı yapmak re; Çemherlayn :\1u<solini görüş • edilmekte olmasodor. 
Şakayla yumu~atarak bu ruhtaki lim: çok faydalı olur zannederim. Hem çaresını bulmuş olmalarıııdadır. mesiııde ispanyadaki gönüllüler Ayrıca hükumet de bir «lleyaz Ki 
ıne.:lekta~Jarın nazarı alakalanııa Eroin kullanmak bir adamda faydalı olur, hem de, bu neviden Medeniyete nihayet verecek bir meselesi ilk bah edilecek bir mev tab• neırrederek son hi.c!j,eleri efka 
Çarptırmak hevesine kapılmı tık. itiyat, itiyat değil de iptila haline adamlar cemiyet için o kadar mu- felaketin önüne geçilmiştir. zu olacaktır. Bunda nnla~ma rıumumiyeye ~erhetmevi kararla~ıır • 

Fakat hunu yaparken, haylaz geldi mi, en şiddetli müeyyideler zırdırlar ki, ne kadar ağır ceza ili! lnıilterede Menfi Cereyan ha ıl olı:rsa derhal bu İngiliz - mı~ı.r. 
ruhi b' ceznlnndır<ak azdır. lt ı 't" · r · · k Hitlerin Har~J.eti arın, "tekdir., il u•lanmn·a- ır para etmez. Alimallah, bir ero- Londra, 3 (Hususi) - Bu ak- a yan ı 1'" 1 merıy ete g.rece ve B 1 Cakta h • · · · Hatta bana sora b ı dı"g'er taraftan !I ı"tle ·1 ç 1• « :n. 3 (Hususi) - General 
k

. rını atırlıyamnmı-'ık. '•ite- ıncının önünde elli tanesini ipe . . rsanız, en. e- şam istirahat etmek üzere Ba mu- ' r ı e emuer-
,...ı. r · k 11 ·· ı · ... · Fon R~ich,ha~ tarafından kumanda ''."·_bu g.enç me lekta• da, bu 58• çebcn, o, elli birinci olacag"ını bir om u ananı gorüp bilen fakat re hareket eden Kral büyük teza- aynııı çızec<'gı e a. a ınü •teııit 

ın ., so··, lem' e J · b'l 1 b' Al F d edilen Alman kıtaatı bu sal:ıah saat ıını na., halimizi, büyük sözü tut an bile düşünmez. Yine, imkan bul : ıy nen ı e ceza andırı · hüratla teşyi edilirken bir nutuk ır man - · ransız a emi lcca-
ını d k rım Çünkü d h • .. J ( ' · l ) sok1'de Ç•ko Jovak hududunu l(eç • ya alıştırılmamış bir ha\·Jaz ço- u ça eroin çekmekte devam e- . • o a, em cem11·et~, tuk söyliyerek halkı, sıkıntı ve buh vuz an aşma•ı emmaıe ça ı~ı a -
CUk · "' d hem eroin kulla .a il b _, caktır mı~lerdir ve saat M"kiz buçukla Art "Yaniyle kar.,·ıladı . er. n n zava ı eu· ran günlerinde gö<lerdikleri so - · · • 

Ir bal t f J k d . d şehrine gİTmi~Jerdir. 
. .. ocasıııa el kaldıran bı'r talebe B · · 1 a ena 1 e ıyor emektir. g'ukkanhlıg'ıııdan dolayı tebrik et- Çek - Macar Meselesi J b en, eroın ıptilıisının önüne B 1 k b' b Tüfenklerine çiçekler takılın,. 0 • 
au aliliğile bize "pay,, ,·erdi. şöyle geçileceğine kaniim: u ara 1 -, ' ır ekçi, taşla iıiı· mis ve başvekilinin başardığı ve Prag, 3 (llu<ıı. i) - Münih kon ' 

Bı·z b h k arkada,,ını ,·aralp·an mı·nı'mı"nı· 'ı'r • . b f lan asker büyiik tezahüratla kar~ılan 
• u are etiyle bu meslek- Eroin kullananları tedavi et • , , u kurtardığı sulh içın eyanı mem - eran•ı mukarreraiına göre ll!acar 

t~ • zararı kendisine dokunacak mek üzere, bir ikı' tedavı· mu"es.<e- yaramazı getirdi. Galiba, mahKe- nuniyet eylemiştir. ekalliyetleri me,ele•i Macar ve mı~Otır. 1 k 
hır nank" l"k t . meden, farik ve müymeyyiz olup ç numara ı mınıo a ismi vcril•n 
Ç .. k or u e mı~ •a:pyoruz. sesi açmak; yal1'IZ eroinmanıarın olmad. 1 d Fakat halk .arnsında sulh temi- Çeko•lov1tk lıükümetleri ara,ında bu topraldara gideceg"i bildirilen l-lit 

d'
un ü bu __ nan.ko·.rıu··g·u··nden sonra, ıı:ı soru uyor u, b 1 · · 'Jk · ld • sı \e ·· r 1 h il d ı 
h tedavisine ınahsu olan bu müe"'e- D kt .. l' k ni ha er erının ı şayı o. ugu . ·ı . uç ay zar ını a a e imi~ ola- ler de sabahleyin hu•u•İ trenle hare-

! 
3 a tecrubelı hır ag· abe'• Blfatı'y. ı 0 or ""Y ıyece !erini bitir- ı·al•, ı·d,·ı go"s,·terilen unıumı ve taş · raktır. ' 

e , se erde, eroin müptelasını, tedric mı"<t' D lı f 1 k " ket etmiat, ir. 
onuans~ikaze~e~eililimı·z ,ı. aa aza.ııpi•İndenR'ı·===~~~=~:=~::===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ var , ve tedavi ile e.<ki haline getirmek. koymak L'temedim. ' ı 

.. mıyacak. Hall>uki, gafletleri ~~~~========================== Şaka ederken kavga • 
':U_"linden, ikide birde kazaya uğ. • · J h• ) LJ M •• d •• J •• " •• d 
ııun ve ömrünü eı etek öpmekle SPOR çıkarınışıu 1 n ısar ar . u ur ugun en : 
larzil'e ki . ' ·---- Şehremininde Ahmet Rızanın fırı- 11-•~-~~~~~~~~~-~!"~-~-·-••••••1:11•1 . verme e geçıren bu pata- - 1 
\'ats (B t f nında çah~n Hüseyin taka yüzün ... I İd · · ız meslektasııı acıklı hal"ı yu··. aş ara ı 4 cii say'ada) r :ıı emızın Pa<abahçe fabrık:ı,ı.ıda moııte edı'lecek 1 adet 
l'e""' • • ' ' A - J 

1 

den Çıkan kavg:a neticesinde ayni 1 
d .gıınıze daıma şefkat ilham eder- ruton Villa bu sene ayni zaman· USTA J J 400.000 litrelik, 5 adet 200.000 litrelik, 2 adet lOO.OOO litrelı'k ve 2 a~et ı. da birinci lik'in en popüler biT YANKE:S C yerde çalışan arkada~• Hü•nÜ}'Ü de. " 

1 ı k d Hüsevin Dog·an h minde •ahı mir parçnsry· le ba,..ndan a;;ır •uret_te 50.000 litrelik ceman 10 adet ispirto tankının şartname ,.e resmı' m~c,,·_ 
laika gaz maskelerini '"'kmak a ımı ır. , . b " "" , kalı ; an kesici dün Eminönünde 1 yaralamı tır. biııce imali kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
Daha birkaç gün evvel, verem. Ankara güneş klübü b · t 

den vef 'b· k' ır r~m.vaya atlıyarak yolcuların Kuş avlarken arkadaşını vuuınuş . 11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedelı' s. ·1r İotanbul 32.500 
k a gı ı, ımse tarafından o- kuvvetleniyor c J ki - b ı 0 

ıınııp dinlenmı· b cp erını yo amaga aşlamı:)lır. Kad.köyünde Kusdili sokağında ıra ve mu\·akkat teminatı 2.437.50 liradır. 
b· · yn U gazetenin Geçen sene Fenerbah'Çe birinci ta V.rt k · · b 1 ' a~ında •övle b. - I • k 

1
· n lan e>ıcı ll ara Y<> cular- oturan Necat; F••t•klıda ta.ocakla • Ill - Eksiltme 11! • XI. 938 tarihine ra.•tJp·an cuma ~u··nu·· .·aat 

tu··k .. ' ·, ' ır cum e gormüş- ımında bek oyniyan Sedat ile Be • dan sta\'Tiniıı 7 lirasını da cebi- · ' .. " 
rında kıuı avlarkt"n elinde bulunan av 15 de K.aba'a-.ta Levazı 'I"b t b · d 

fikıa, oyunculanndan Cahit Ankara ne indirmiş fakat hm k - -. ' ·, · 01 ve "' u ayaa şu esın eki alını komisyonun-
''E İ " " açacagı tüfeği atef almış ve yanında bulunan da yapılac:ıktır. . 

. t u gazete, -tanbulun en çok ya giderek oTOdaki Günes, klübüne sırada yakalanarak adliye.ve veril- d 1 ~a ıl·tn h k'k.. arkadaşı muradı ayağsn an yara a - IV ~ l . l 
E:ıı ' • a ·ı ı akşam gazetesiilir. girmişlerdir. mi~tir. mıftır. - •,ar name ve ı·esım er 1.63 lira bedel mukabilinde lnhisar-
Ziın. ~11 telgrafl:ır, ve haberler, bi- Bundan ba,ka Kıbrisıen Ankara • 4 üncü a,liye ceza mahkemesi -·- la~ UBmum :IIüdürlüğü Levazım ve Mubayaat şubesiyle Ankara ve 1z-

azetemizde bulunur!., ya gelerek yüksele ziraat enstitüsüne JTfü,eyiıı Doğanın cürmünü sabit Düşkünlerevi Kreş mır aşmüdürlüklerinden alınabilir. 

ıl . Sabah gazetelerinin haberleri- giren Ertuğrul da Ankara Güne• görmüş ve kendisini bir sene hapse mütehossızları V - Eksiltmeye i'tirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif 
ı acem. b" T hk ~ 1 ır el cabııklug'ile vanm ldübüne girmitıir. Ertu<>rul Kıbrısta mıı um etmiştir. Ancak •abıkası ı< ti k 1 d mektubunu Yerilecek malzemeue aı't bu"'tu"n teferru··at ve detau re.·ı·mıe-':anıalak •. . • • Tb •yme i çocu doktor arımız an , , o 

nil . . gazetesıne J(Çıreıı, ve Ye- Muhtelit takımda oynamıf çok kıy • nazarı ı ı ara alınarak bu cezaya Balıkesir doi(um ·ve çocuk balumevi riyle imaıat resimlerini ve bilhas. a hava çıkış ve giri~ supaplarını de-

keı·ını satın alamadığı için evvel metli bir futbolcudur. 6 ay daha ilave edilmis ve cezası 
çı mış 1 5 · · çocuk hasıahkları müteha,,.,sı Dok • tayye pli\nlarını ve montajdan sonraki vaziyet plllnını ihale g!inündeıı 

· romanları, ters yüz edilmi~ Bu at.·amki boks maçları , sene hapse çıkarılmı..tır. 
P . , ~ lor Ahmet Akkoyunlu, Dü,künlerevi en geç 10 gün evveline k d 1 h' J U 
eımürde esvaplar gibi yeniden Bu a~-m genç boksörcülerimizden Bağırık çag" ıriyonnu• a ar n ısar ar mum Müdürlüğü :Müskirat 

~ayıfaJarın · b -r M h b k " Kr., Müıehasaı•lığına tayin edilmiş Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklülen·ru·n kabuıu··nu·· 
le](d a geçıren u •ıska mes- Yorgo ile Kiryanın karşılaşacaklarını İ • e ur sa ı ahlardan Arap ve vazifesine baflamıştıY. Muvaffalci. 

aşın bu kalantör iddiası, bizi yazmıttı!.:. Geçen ••rıe Beyoğlu hal • •mail dün gece bir hayli rakı içe- yeıler dileriz. . mııtazammın eksiltmeye iştirak vesikalarını münakasa gilnilnden 1 giin 
acı ~cı güld.ür:ıı~~tü. kevinde kar,ılaşmışlardr. rek zil zurna sarhoş olmuş ve Su! __,,____ evvel mezkür şubeden almaları Jazımdır. İştirak vesikası olmıyaıılar 

u komik ıdia ydüztinden, adı- o zaman yapılan müsabakayı Yor tanahmette bağınp çağırmağa başı DOGUM münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 
11

0
1
" kuyruinna "Gazetecı'ler kralı 1~ b d h lamı~tır. VI :lf"h" 1" t kl'f kt b k • 'k ·ı ,, ıo, ra&İ ine nazaran a a atak yap- Matbaamız mürettiplerinden - .. u ur u e · ı me u unu anunı vesı a ı e 5 ci maddede 

1 ~vanı takılabilir, ve bedbaht mes- mış ve sekizinci ravundda maçı ka- Polis kendisini yakalamış ve Bay Memduh'un bir oğlu dünyaya yazılı Mii,kirat fabrikalar şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesi 

h
e .d.aşımız, ;avallı •,iir kralının zanmıştr. muayene için dün adil tabibin va- k ,., 7 - .. 
a nına getirmiştir. · 1 gelmittir. Yavruya uzun ömürler ası ve ,, ·" guvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu-
zın akıbetine uğratılabilirdi. FHhakika Yorgo rakibine nazaran Arap İsmail adliyede de rahat diler ve babıuile anneaini tebrik nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de 
Biz onu, muzip bir zekanın ha- daha fazla lecrübelidiT. Sağ ve , 0 1 1 ederiz k d k d d Al k . 

zırlıyabiJ -. . 
1 

. d h k 
1 

c urmamış uluort.a gürültü ederek • a ar yu ar a a ı geçen ım omısyonu Başkanlığına makbuz mu-
d ecegı böyl bir suikasttan ıuvmg erı a a uvveı idir. Bu nok. bağ·ırmıştır. Suçlu; yapılan muaye -·- kabilinde verilmesi lazımdır. (7038) 
idad'korumak, ve kendisini, gülünç tai nazara göre bu akşam yapılacak nccle sarhoşluğu sabit olduğun • Akmet Ateş 

ıalardan kaçınmı•·a davet et- maçrn daha ziyade Yorgo taarfın. d .. 
, an curmümeşhut mahkemesine Lokanta ve Birahanesi 

rn~k, arzusunda idile. Fakat en sa- dan kazanılacağı daha kuvvetlidir nrilmistir. 
ınıını ve d ta . . . denilebilir. h . os ne nasıhatlerı bıle 
~'ın bir nankörlükle karşıladığını Yorgo bundan evvel Avrupada 

rn
l\'Ordükten sonra, bu beceriksiz yaptığı güretlerle de tam formunu 

e•lekd b bulmuttur. 
1 · aşı, öyle n:ıciz himaye. 
ere ve irşadlara hile layık ,8yamı- Bu mühim maçtan başka bu al.: • 
~z. * f"ID yapılacak olan boks kar,ılaşma. 

larında bazı yeni tıcnçler de görece .. 

Yakacıkta 8 kumarbaz ğiz. 
yakalandı Bilha,.a genç bokaörlerden Feyzi· 

Zabıta Yakacıkta kumarhane hali nin yapacağı maç ta ayrıca bir al&ka 
rıe git' ·ı b uyandırmaktadır. Avni zamanda h ırı en ir gazinoda cürmü m~.. ~ 

ut Yaparak 8 kumarbazı yokalamı' tek kollu boksör Mehmedin bir ma.. 
hr, çı da vardır. 

ı; · V Kastamonu u;;re•çı'lerinin ırıato, itali, Melih, Yorgi, Su. ..- ~ 
:tarı M ı h turnesi I • e i a, Vahe ve Mihol imıinde 
~arı bu kumarbazlann Yakacıkta Ankarada yapılan tıüreşlerde bir-
ıtk.ının gazinosunda kumar oynadık çok muyaffa1ciyet1er gösteren ve aiır 

ları haber I h . _ .. siklette birinci çıkan Kastamonulular a ınmıf ve ep!U ıu.:; uıtun 
)'aka] _ ı_ memleket dahilinde bir turneye çıka-

•n•r..: muhakemeye verilmif • 
1 caklardır. erdir. 

Bi '- - B C"nç Kastamonu gÜre,cırileri bu '"'aç gun evvel eyoğlunda ya- " 
Jc 1 ıuretle kend•lerinden daha tecrübeli 

a ~ndıiını haber verdığimiz Nata9a olan viliiyetlerde yapacakları giires. 
·mm deki kumarbaz kadın da 1 ay ] ) b ' h er e ilgilerini arttıracaklardır. 
'l.l;)İsle l 00 lira para cezasına mah- Kastamoni güre~çileri hu vesile ile 

lum olarak h•men tevkif edilmıftir. İstanbula da gelerek burada iki mü-
Naıafanın Anadolu lı,,nındaki a- oabaka yapacaklardır. Takım bun • 

Pilrtırnaınnda yak11lanan kumarbaz dan aonra Ankaraya, İzmire, Koca_ 
lar dl\ 2 11er lira para cezasına mah eli ve Bursaya giderek ora takımlari-
lı:urn olmutlardır. le karşıl..,.caklardır 

Matbaamız tevzi memuru Ah-

F ut bol federasyonu b. • • met Ateş; Gedik paşada fırın ya-
ırıncı ııında çok güzel bir lokanta ve bi-

reis!iği rahane açmıştır. İçki ve yiyecek-
Futbol federaayonu ikinci reisi )erinin temizliği ve nefaseti; servi

Danyalın birinci reisliğe getirileceği sinin intizamı ile civar halka şaya
ve yerine de eski futbolculardan Sü-, nı tavsiyedir. 
leyrnaniyeli Bay Zekinin getirileceği ı ----
söylenmekt•dir. TİYATROLAR 

Riga, 3 (A.A.) _ Letonyalı Beyoğlundı!" Halk operet tiyatro-
atlet Liepkalns 30 kilometrelik sunda (Eski Çağlayan) 
dünya yürüyüş rekorunu bu me- Yakında Ba~lıyor. 
safeyi 2 saat 32 dakika 34 saniye. ilk operet 

de katetmek suretile kırmıştır. ,••=-•••••••••-.. 
Edimeden 

yor: 

• •• 
bir okuyucwnu:ı yuı-

29 /9 /9 38 tarihli gazetenizin 6 ın 
cı sahife 6 ıncı •Ütunundaki Edirne 

huıuai muhabjrinizin verdiği Okıpor 
galip ba~lık.lı spor havadisi yanlıstır. ; 
Bu pazar Halkopor klübü birinci• ta- I 
!um ile maç yapan takım Edirne muh 1 
telitidir. 

Trakya muhteliti formasiy)e oyna-. 
mı~lardır. Halkaporu 3 - 1 değil 
3 - 2 mağlup etm1~lerdir. Düzelt
menizi gençlik namına ric.a ederim. 

TAKVİM 

4 1. Teşrin 1938 Salı 

Hicri: 9 Şaban 1357 
Rumi : 21 Eylı'.il 1354 

Hızır: 152 

Doğu •aati: 5,57 

Ôğle : 12,03 - ikindi 
Aktam: 17,47 - Yatsı 

imsak : 4,21 

~ 

15,19 
19,18 

* Cinai Miktarı Muhammen Be, 

L K. S. 

Bez "Kartabli için 1000 metre 40.
Meşin ,, ,, 1600 ayak 37.50 
Pirinç kö~e 3200 adet 10.
"Katrnbli i~in., 

Tutan 
L. K. 

400.-
600.-
320.-

Muvakkat Ekailtme 
Teminatı 

ı:. K. 

30.-
45.-
24.-

Saati 

14.-
14.30 
15.-

I - Numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cina ve mikta. 
rı yazılı 3 kalem kartabli malzeme ·Sİ ayrı ayrı açık eksiltmeye kon
muştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös 
terilmiştir. 

III - Eksiltme 19 - X - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 11.fubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - ·umuneler her giln sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin ek,iltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 

giivenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Alım konıisyoııwıa gel-
meleri ilan olunur. (7139) 

Konya Valiliğinden : 
Vilayet su i~leri bürosu için su işlerinden anlar bir. fen memuru 

alınacaktır. Maa~ 150 liradır. İstekli olanlar kendilerinin bu i~i yapm 0 -

ğa salah'yetli olduğunu bildirir yesail:ie vılıiyet su i.,leri bürosuna mü-
raraatıarı. (6871) 

ver: Mıttb .. ai [:bii77İya 
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Cümhurivetin · ıs • • 
ıncı Yıldönümünü 

Kutlulamağa hazırlanı:vor musunuz? 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 

FRANSIZ MENŞELi ŞAMPANYA 

• 
PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Mübali.ialı " Makiyaj ,, kalmadı 

ClLDE SÜRÜLECEK GAYET 
İNCE BİR PUDRA, TABI! BİR 
GÜZELLİK VERİR. 

Parisin şık ve kibar kadınları, 
yeni bir moda meydana atmışlar
dır. Onlar, biitlin gün zarfında hiç 1 

parlakLk izi vermek,izin ~eftali 

çiç eği bir ten temin eden yeni bir 
pudra ke•fetmişlerdiı-. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul 
ile en ince bir pudrayı ipekli elek
ten üç defa geçirilmiş ve hakika
ten krem köpüğü ile karıştırılmış 

pudradır. Fransız kimyagerleri ta
rafından uzun araştırmalar neti -
cesinde elde etlikleri bu en son u
sul Tokalon müessesesi tarafından 
imtiyazı alınmıştır. Tokalon pud
rası, parlak bir buruna ve yağlı 
manzaralı bir cilde nihayet vere
cek ve size nefis ve 8 saat zarfın
da ";\fat,. bir ten temin edecektir. 
"Fini i\fat., Tokalon pudrasını kul
landığınızda ne rüzgar, ne yağmur 
ne de ter, cildinizin güzelliğini 

bozmaz. Sehhar güzelliğinizi artı
ran bir tazelik ve bir cazibe verir. 
8 cazip ,.e yeni rengi olan Tokalon 
pudrasını isteyiniz ve kullanınız. 

Emsall arasında m güzel ve ~ak 

Mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON. YEMEK 
ve YAT AK ODAS! takımlarının 

zengin çeşit l eri her yerd en eyi 
.p.rtlar ve ucuz fiat larla b ulursunuz .................... 

Z AY/ 
İstanbul Emniyet direktörliiğün 

den 8 fi - 938 tarihinde aldığım 
31/ 025iıı' ı numaralı ikamet tezke
r emi zayi ettim . Yeni"ini alacağım -
dan hükmü yıktuı·. 

Y ankof Simion Motif 

Fiatları ( Müdaf0;r;ı dahil) 

indiriım·şti r. 

• 
vergısı 

• 

575 kuruşa 
Şimdiden tedarik ediniz. 

NiŞANTAŞINDA (Eski Feyziye) 

Yatılı IŞIK LiSES i Yatısız 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 
Koca l\lu s lafapaşa Ali Faik eski 

Fıstıklı s. 26 No. Bayan Hatice Ka
viloğlu 11 - 5 - 938 tarihinde sandı- ı 

ğımıza bıraktığı para i~in verilen 
33891 numaralı bono.vu kaybettiğini 
söylemiştir. Yeni•i verileceğinden 

eskisinin hükmü olmıyacağı ilan o

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmi liselere muadeleti ta sdik edilmi~tir. Ana, ilk, orta ve 
lise kısımlarile fen ve edebiyat kolları vardır. Lisan tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan 
pavyonla mektep asri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Talebe 
ka~·dı için her güıı ondan on altıya kadar müracaat edılebilir. Fazla malümat için tarifnaw.e isteyiniz. 

'!'el: 440~9 

lunur. 

Teknik Okulu Giriş imtihanları 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

1'DEN iZBAN K 
giriş imt i hanla rı 5 - 10 .. 938 çarşamba günü ._ -=--~~~ 1 - Teknik okulu 

İstanbul üniversitesi fe n 
yapılacaktır. 

fakültesi konferans salo n uııda yazılı olar ak 

2 - İmtihana tam saat onda başl ayacaktır. Kaydolanların sarı 

karnelerile nihayet saat dokuz buçuğa kadar gelmiş olmaları lazımdır. 

3 - 938 - 939 ders yılı tedrisatına 17 birinciteşrin 938 pazartesi 
günü başlanacaktır . (6925 ) 

HERKES BiLMELi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvala rın güzelce yıkan

mamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan 
solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince bar~ağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürer
ler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
HALSİZLİK, KANSIZLIK, H AZIMSIZLIK, K ARIN AGRILARI, 

KARIN Ş iŞMELERi. BURUN, MA KAT KAŞINMASI, İSHAL, O
BURLUK, BAŞDÖNMESI. SALYA AKMASI, SAI:l'AYA BENZER 
SİNİR HALLERi, GECE KORKULARI, GÖRMEDE, İŞİTMEDE 
BOZUKLUK HEP BU KURDLARIN TESİRİDİR. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ 
Bu kurdların en birinci devası dır. Her çocuk seve seve yer. Ço

cuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten ve rınız. Büyük ve kü
çüklere en büyük emniyet ve iti madla verilir. 
şınız. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı Mimali 
kutuların içinde yazılıdır. 

ismine dikkat. Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. ( 1 S M ET ) __ llllllİI ______________ _. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 

Vinç alınacaktır. 
Yedisi htanbul ve birisi Trabzon limanı için tip ve evsafı fenni 

şartnamesinde yazılı sekiz adet vinç satın alınacaktır. Şartname 

Bankamız Materyel dairesinden ücretsiz olarak alınır. Tekliflerin 

en geç 7 - 11 - 938 pazartesi günü saat 12 ye kadar müdürlüğü

müze verilmiş hu l unma~ı şa rttır . 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye kon ulan iş: 
1 - Seyhan sağ sahi l sulama ana kanalının kilometre 18+500 

d en 37 +500 e kadar olan son parçasile kilometre 23 ·r 500 de bu kanal 
dan ayrılan takriben 20 kilometre uzunluğundaki üçüncü ayrım kana
lı keşif bedeli (501 570) liradır. 

2 - Eksiltme 27 - 10 - 938 tarihine raHtlayan perşembe günü saat 
(16) da nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf. usu Jile yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi, muka\'ele, projesi, bayıııdırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (20) lira (10) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ehiltmeye girebilmek için isteklilerin (198 l 2) lira (80) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az seki>, gün eHel ellerinde bulunan bütün vesikalıp·la birlikte bir is 
tida ile veka lete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
ve bu \•e<ikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içiııde vesika tale- 1 
·binde bulunmayan l aı· ehiltmeye iştirak edemezler. 1 

5 - İsteklile rin teklif mektupla rını ikinci maddede yazıiı ~aatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lfmmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

, (4107) (7099) 

Aşağıda adları ve soyadları yazılı olan talebe gerek 

rekse Finans Bakanlıkları tarafından Avrupaya tahsile 

Tüze ve ge- ~~1111 .......................... llİllİ ........................ , ... 
gönderilmek 

üzere açılan müsabaka için namzet gösterilmiştir. Finans Bakanlığ ı 

imtihanı 10 - 10 - 938 ve Tüze Bakanlığı imtihanı 20 - 10 - 938 tarih
lerinde yapılacaktır. Sıhhi muayeneleri için 6 - 10 - 938 tarihinde saat 1 

9 da Fakülte Dekanlığına müracaatları lüzumu iliın olunur. (7141) 

4908 Osman Sulhi DönI"•zer 

4869 Muzaffer Falay 

5176 İbrahim Dilber 
5452 Halit Ziya Berken 
4930 Hüseyin Dtindar Dores • 

ÖKSORUKŞURUBU 
" Sirop Pectoral ,, 

' ' 

"Evet kardeşim, doktorun 
tavsiyesi üzerine hergiı n 3 

defa dişlerimi 

RADYOLiN 
diş macunile fırçalarra ,a 
başladıktan •onra di~ et le
rindeki iltihablarla ağzım
daki fena koku tamamen 
geçti. Zararlı salyalar da 
durduğü için midem düzel
di, iştiham açıldı. Dişlerm 
eski pa•laklığını tekrar 

kazandı 

Siz de hez yemek
ten sonra 

RADYOLIN 
kullanınız 

1 

Sultanahmet Üçüncü Sulh f40 • 
kuk Hakimliğinden: 

Cemil Atacan tarafından :ız'.ı~ ~ 
tuluş Yen işeh i r Babadıığı sokak ·ı· 
savılı hanede oturan Patroklo,; ' 

~ ·ıtl" 
leuhine açılan izafei şuyu dava> 1 

, 1 "" da: müddeialeyhin adresi meçhu ı!V 
duğu anlaşı l mış olduiiundıtll 

1
• 

gün müddetle ilanen tebliğat icr:ı5 e 
1 J;rPl 

rıa karar verilerek mu ı.u . 
1 ıl' 25 - 10 - 938 saat 11 e bırakı ıı · 

olduğundan muhakeme gününde Jı~~ 
zıı· bulunulması ahi halde muJt;ı " 

- tc" meye gıyabında devam olunacagı lJ 
· - k k · 1 k .. re ıe lıg ma annna aını oma uze 

Jiii; olunur. 

.. Göz Doktoru 

NURİ FEHlVli 
lstanbul Belediyesi karş ı aınd ı 

Ayberk Apart . - .... .... 5208 Mustafa Nuri Gürkan 
5153 Mustafa Saim Üıhev 

Eslci ve yeni büt ün öksürükleri geçirir, b:ılgam söktürür 
bronşları temizler, nezle ve gripten korur, gö , üsleri zayıf 

olanlara bilhassa şayanı tavsiyedi r 

-- · Aı-
ı .tanbuı A sliye Mahkeme!l 

5088 Ali Cavit 

5042 l\Iu,tafa Gö~kin 

5108 Hasan G üroel 

5282 l\Iahmut Zaloğlr 
5057 N aşit Kızıla} 
3622 Enver Erbil 
4089 Daniş Tunalıgil 

4221 Adnan Damcı 
4952 Mahmut Şerif Konu i 
4241 Şeref Davran 
4509 Muammer Aksoy 
4612 Şevket K utlan 
4915 Abdurrahman Konuk 
4815 İbrahim Bedi Karaorma. 
4523 Hüseyin Bozkır 
499( Cahit T unge n 
4511 Safa Yalçuk .4-' 

1341 Elrr•"' ~ti O'Ü 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu !stanb ul 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
14 - 10 - 938 cuma günü saat 15 de İstanbıılda Nafıa Müdür lü- ' 

ğünde eksiltme komisyonu odasında (5565.42) lira k eşif bedelli İH-

tanbul Selimiye hayvan sağlık memurla rı ve nalbant mektebini n esas
lı tamirat ı açık ek5iltnıeye konu l muştur. 

Mukavele, eksiltme. Bayındır lı k iş l eri genel, hus usi ve fenni şart-
nameleri, proje ke~if hulfı<a~ile bu na miiteferri diğer evrak dai resinde 
görülecektir 

tıncı Hukuk Dairesinden : 
1 ' 

Yedikule haricinde Kaz!ıı;r•ı' 
ı· 

Demirhane caddesinde 135 nıı~ 1, 
ralı evde İlyas vekili avuJ;:ıt 1 

• 

sevin Avni K iper tarafından rrı 1
1 ı 

~ • 1 1• 
\ ekkilinin karısı olup Yedıku.e J 
r icinde Kazlıçesme Demirhane c",ı . ·u 
d eoinde 135 numaralı evde ı-' , 
halen ikametgahı meçhul Va,,e '

1

11 
d ,ını 

leyhine açılan boşanma ava- c· 
29 - !l - 938 tarihli tahkikat ccl~s
sine ilanen davet edilen müdd•' 

1
, 

leyhin mez kur günde hazır btıltl'p 
,, .y~ 

nnma.ına mebni hakkında , .. 
11 

Muvakkat teminat ('118) liradır. f·~ctı , ka:·nn ittihaz olunarak key ı, "'rİ 

onbe~ g-üıı müddetle ilanen teb 1 ·~
için faiıkikatııı 10-11-938 perşc~ı· 
be günii •ant 13 buçuğa bıra k!. \ - ıı 
ğı tehliğ yer ine geçmek üzere ı ı~) 

l<teklilerin en az (30fJll) liralık im i~e beuzr · ı; yaptığına dair ida 
re lerinden al m ış olduğu wsikalara istinaden i-~ .1' ılnıi vilayetine eksilt

me tarıhlııdeıı (8) giin eHel m üracaatle alınacak ehliyet ve !):;8 yılı-

na ait ti<'aret oda" ve•ikalari le ge' melerL '6834) olu nu r. 1108 


