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Çek Kabinesi istifa etti HA IAY KALKINIYOR 
Alman Askerleri Dün Yeni mıntakaları İşga/eAntakyadaBir Anonim 

Devam Ettiler Hitler Karlsbad}a Gitti Şirket Tesis Edildi 

lngiltere Macarlar Çekoslovakyadan 
Parlamentosunda ı Ciddi Teminat istediler 

Yeni Mektepler Açılıyor • Hatay 
Devlet Reisi Tetkiklerde bulunuyot 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 1 

~www Prag, 4 (Hususi) - General Si· 
Münih uzlatmaıı üzerine İngil- rovi kabıneai bugün istifa etmiştir. 

l'!re Parlimentosunda cereyan e- '{en iden ve süratle bır kabine tc'°ki
den müzakereleri dikkat v~ ibret 
ile •ey ·etmek lazımd:r. Çü.ıkü b 1 
hassa harnten sonra, milli hAki: 

li için çalı~ılınaktadır. 

ti ve totaliter ve mütehakkim.. o lur.;;a Cumhurreı!\İnin de İstifa etme 
leyhindeki hareket tiddet kesbet- si muht<mel görülmektedir. 
D'leai ve totaliter ve miitf"hakkim Diğer tarf.ftan Çekoslovakya dev 
devl.·t rejimleri hakkında.ki propa.. letı ın mevkiinı ve vaziyetini son de 
ll'11da. Pek 4iddetlendi. Alı\kadar recede sarsan ve bütün bir yurdu ma 
kaynaklardan çıkan ve dÜfÜndük.. teme düşür«"n Münih anla~ması mu .. 

Yeni kabinenin teşkili işinde ica
brden slirat ~e iınkan görülmiyccek 

leri • · · 
ru ıyı ınuh.i\keme edemiyen, aat.. karreratı tamamiyle tatbik edilmek-

hi Ve hafif dirnaf"lar tarafından da tedir 

teyit Ve tekrar olunan iddialara General Reihf"man kumandasında .. 
b~kılır•a milli hakimiyt-t rejimi ki Alman kıtaları i1gal etmekte ol. 
fıfa kahul etmez surette haata.. dukları üç numaralı arazinin ikinci 
dır, bugünün ı'htı·yaçlarına teka- l k · b kısmını da lşga etme i.ızere u sa .. 
h~t. etm kten uzaktır ve dünyanın bah saat sf"kizde ileri yürüyüşe geç .. 
gıdı' lo!,.Jiter ve mütehakkim re- · · ·· mıştır. 
Jırnlere doğrudur. Ç k l 

Saat sekizden evvel de • ·os o. 
h't lıı!"İ!i~ parlc1n1entosunda ~a- vak askeri mezklır mıntakayı tahliye 

1 olduırnmuz eahneler bu bap- ederek geri çekilmi1J.,dir. Bu çekniş 
ta rc::litc·•e bakarak b·.·r fı.kı'r edı'ıı b k ,; ve ilerleyİ!j esnasında hiç ir vu uat 
Hı k huP:: ~ı ·Hia bize yardım edebilir olmamı' hareki.t tam bir süklınetle 1.er PJr1:.n•tntarizmin be~iği ve bü
t"n dü ''fa için örneği olan bir mm
Jekr• ı.., b· ·· · l . . ... . ""'- :ı rcJırnın nası ı.,ıedıgını 

kotrack 'hayat kuvvetini muhafa
za e.liı; eC:emediği hakkında bir 
h(;;..ti.:1 vermek için çok istifadeli
d.r. 

icra edilmi~tir. 

Ancak Çek ordu kumandanlığının 
bıldirdiğine ~öre ; Almanyaya terki 
icabedcn mıntakaya yakınlığı dola .. 

yısiylc Çek askerleri tarafından i~gal 

Çek Erkanı Harbiye 
General Kiegeç 

reis 

edilmemi~ olan Krumlov fehri maki 

neli tüfenk ve el bombalariyle ınü "' 

cehhez bulunan Heinlein' ciler 

fından ifgal edilmiştir. 

tara .. 

FV\·eıı:. ı;a:-. .-:ye Nazırı Dur Kıı-
t>•ı · • • '"f B ,- ·•. lf". a~ı mesele~i var. İngiliz 
b khrıı e :Ofazırı Başvekil Sir Cham
.~rlai •;;, Çcl.o,lovakya mesele-

sınıle t>.kir· ettiği politikayı beii-en-
ıııe.ı;.-.· 1• •· . ·r · 

• . nl -ı l"l ıstı a~IJ11 ""E'i.'<•rck CPkil-
dı.~· 1•(]"1<. -

.ı l. ı ·' ~·~~11 i<amn.r:ı.~ı huzuru-
~1.~. g'cte.·ek flLd"n dola:ıı !~ti fa et-

Fransız -ltalyan 
Yakın/aşması 

Jgıııi ıc.,'ct .. ·ı . t .ı rııı.mc~sı lcruıc anla-
~Yoı· "" fla.~vekil Sir Ch:ımberhin 

e bu baL<laki ımıtalfıasıııı söylü
Yor 

b B:.hrıye Kazırı çrkiime•in'n •c-' 
('cL.ııi şu surN:e izah etmek:edir: 
·Ci<J•lovak;;aya karsı !.ıir taarrtı• 

Vuku . ' M 

unda lrı,-;ltcrcııin bunu harbe Sebn ( 
P adcı ucceği Basvekil iarafın 

dar • ı . · 
ril · ." man.raya kati 'Lırette bilıli-

rnış olsa idi harbin önü çoktan a
lınmı ı 
d l ·. 0 ur,ltı. Na ıl ki son gün.'er-e ııı-,jp., , 
~ı·ı ~ '•G:ı:ıııma ııı:n seferber 
" 1 nıe i ı-·ll 

• J ı <-'ri yumu.;a~mıştır. İn-
gılt"re · 

. · ou mt.•s-cledc harbe giris-
l?Jı< ol a 'd' ' . · ı ı sırf Çeko.<lovakvaya 
~ardını '"" d -· · h k ' ın cırıl Avruı,anın tıı-
0:m;1l.1Jı~ :ıltına alınr.ıasına mani 
"· · ~ ıçııı harbetnıış olacaktı. 
..,.,rı hilJi e t · ıt . . 
ı . . ·~ ng-ı erenın prensı p-
erını 'tz. it ti . ' a mı~ ve Avrupa \"azi,·e-
nı tehlikeli lıir hale ı:etirmistir. 

b 'rclgraflara nazaran Ba~vekil 
bu nıutalaaya pek kısa bir muka
izel~de bulunmuştur. Zaten bugün 
-a etmek i~teılii(imiz noktai na

zara ·· u gore, başvekilin mutalaasıııı 
zun uzadıya bilmc:ıı'ze de lüzum 

Yoktur. Çünkü bizce nı ühim olan 
lltesele baıka noktaı.!adır. 
ki Şu. ~~diJe totaliter ve müteha~-

nı •eıımlerle ida!·e olunan hır 
l'llenııekette vukua gelse idi mebu
saıı meclisinde ve bütün millet hu
Z~runda bu yolda izahat verilir 
?,'•Ydi? Bahriye Nazırının istifası 

ahvali sıhlye den ileri "elmi' ol-d • Pi _,. y 

d Ugu gazetelerde yazılır, resmen 
k~ böyle söylenir ·:e meselenin ha
kıkati ".:illette:ı ı;izii kalırdı. Çün-

u o reıımlerde ortada millet yok
~r. Milletin hiç bir şeyi bilmeğe 
akkı Yoktur; fikrini söylemeğe 

hakkı Yoktur. Binaenaleyh, Bahri
~e ~azırının i•tifasını bütün haki
atı ve çıplaklığı ile meydana 

...... (Sonu 3 üncü aayfada) 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

_,___ 
Fransa Romaya Bir Büyük Elçi 
Göndermeğe Resmen Karar Verdi 

Paris. 4 (Hususi) - Fransız Baş, 

vekili Daladiye ltalyan maslahatgü · 
zarını kabul ederek son yapılan an -

la!!imalara tavassut ettiğinden dolayı 
' Bay Mussoliniye şahsen ve Fransa 

memleketi namına teşekkürler etmiş 

ve F ransanın İtalya ile diplomatik 

münasebetler tesisi için derhal hazır 1 

bulunduğunu bildinni~tir. 

Bunun ni~esi olmak üzere ve ilk 
iş olarak F ran~anın 1 talyaya bir bü
yük elçi göndereceğini il8.ve etmiş,tir. 

Yarın toplanacak olan mecliste 

başvekilin Münih anla!;lması ve neti
celeri etrafında beyanatta bulunaca
ğı ve bu beyanatın Çekoslovak ka-

binesinin istifası üzerine hRsıl olacak 

veya olması muhtemel fekit1er üze -
rinde takip edilmesi lazım hattı ha
reketi göstereceği kuvvetle tahmin 

edilmektedir. 

Diğer taraftan; iş konfederasyonu 
nun bir toplant11'1nda kararlaşan bir 
·talebi hüklımetc verdiği söylenilmek 

tedir. Bu talebin, son vaziyetler do
layısiyle ı,lerinden alınarak. silıih altı 

na verilen i~ilerin hemen terhisleriy
le iş:lerine iadeleri ve bu yüzden ha· 
sıl olan zarar ve ziyanın hükômetçe 
tazmin edilmesi gibi bazı maddeleri 
ihtiva ettiği anla,ılmaktadır . 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Zonguldağa Bir Lise 
Hediye eden vatandaş 

Mehmed 
büyük 

Çelikel 
merasimle 

Lis~si dün 
açıldı. 

Zonıruldak, 4(A.A.) - Mehmet Çelikel tarafından yaptırılan ve 
Kültür Bakanlıiınca "Mehmet Çelikel., liaeıi adı verilen liae, dün bü
yük tören ve ıröaterilerle açıldı. 

Lise binası, bütün kültür mü
es,eseleri bayraklarla donandı . 

Lise ~evresinde, ilk ve orta okul
!ar, lise öğretmen ve öğrenicileri, 
parti ve halkevi ve uray teşkilatı, 

resmi ve özel daire ve miles•ese

ler mensupları ve binlerce halk tö
rende hazır bulundu. Şehir bir 

lıayram manzarası aldı. Öğrenici
ler bir ağızdan istiklal marşı •öv-

JedHer. Bu su·ada belediyenin he-

diye ettiği büyük ba)Tak vali ve 

parti başkanı tarafından törenle 

binaya çekildi. Vali ve Parti baş

kanı Halid Aksoy, çok heyecanlı 

bir söylev verdi. Aksoy nutkunda: 

"- Bu hamiyet ve fazilet Abi -
desi, onun bize, Zongu !dağa ve 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Bunlar şehirde dört ev ile Jstas .. 
yon binasını yakmışlar ve tren köp
rüsüne dinamit ve bomba koymu~ 

!ardır. 

Bil.l.hara bunları almak üzere gi.· 
den Çek askerine ateş açarak birka
çını yaralamış ve öldürmüşlerdir. 

Alman askeri tarafından işgal edil 
mekte olan Eger mıntakasında seya .. 
hat eden Alman devlet reisi Hitler 
dün de \'ildstayn ve Şöenbah mınta 
kalarını gezmiş ve öğleden sonra 
Karlsbada giderek coşkun tezahürat 
ve alkı,Iarı ile karşılanmı!;Jhr. 

Çekoslovakyada Polonyalıların da 
işgal etmekle oldukları mınakadaki 

harekat devam etmektedir. Bu mınta 
kanın mühim iktısadi menbaları ve 
kaynakları olan iki şehir Polonyalılar 
tarafından işgal olunmuştur. 

Macar sefiri de hüklımete başvura 
rak Macar hükUmetinin Münih an -
laşmasiyle tekarrür eden Macar -
Çek anlaşması işinin en yakın bir 
gtinde halli maksadiyle derhal konut 
malara başlanılmasının teminini r:.ıt

lep etmİ\I ve: bu hususta ciddi ve 

müsbet neticeler alınacağı hak
kında şimdiden Çeko•lovakya hükCı. 

metinden teminat istemi~tir. 

BAŞVEKİL 
_\NKARADA 

Hatay tarihinden bir hl tıra. Halkeviııde geııçler İstiklal 
1 

marşını söylerl~rkeıı 

Kırıkhan, 4 (A.A.) - De•bt Rei•i Tayfur Sökmen Hataydak1 
tetkiklerine devam etmektedir. Burayı te~rif eden Devlet Reiıi halk 
tarafından cOfkun bir tezahüratla kartılanmı;tır. Buradaki kükürt
lü hamamın asri bir fekle konulması için 1.;:z•mgc! ... 11lere emirler ver· 

mitlerdir. 

Hatay anonim şirketi yapmak .. .!'. Y J.p·ır:,ı;:z, :.<!aleti ku 
racağız. Elha~ıl her ş~yi yapaca -
ğız demiştir. 

lfa~ay<h külti!r h:ıreketleri 
Anlak;·:;, 4 (A,,\.) - Antak

raıla Tt;l'k v~ Arnp erkek liselni 
c:~kid~ıı C·lrluZu gibı l\alacaktır .. 
1~tı~·k kız c•rtu ıııcklcbi !i•eye <;t'\' -

rilnıH"ı·. Şimdiye kadar ol't« mek-

Antakya, 4 (A.A.) - Hatay 
anonim ~irketini kurmak üzere se
çilen heyet devlet reisi Tayfur Sök 
men tarafından kabul edilmi~tir. 

Devlet Rei.ı memleket iktı•adiya
tını kuracak olan bu müe~~r~eyi 

candan karşıladığmı ve kendisi de ı 
hissedar yazılma ksuretile maddi 

Ankara, 4 (A.A.) - · Başve- yardımda bulunacağı gibi maııe-
kil Celal Ba.var beraberlerinde • d ı d · · 

tcbi hulu.1nı:raıı ı~k 1 !11rlPrun, R:ıy

lan ı·r Kırıt-handa hu rlel's yılın -

Dahili.ve Vekili Parti Genel Sek- • · · ·· ı · 
vı yar ım arını a esırgemıycce -, dan i~ibarC'ıı birL.r ort.a ınrkll'P a • 
gını soy em1ş ve: ç-ılmaı.;ı kararla~tırılnH~tu· Baylan 

reteri Şükrü Kaya, Hariciye Ve- - Buradaki işimizin hedefi (Sonu 3 iincü sayfada) 

kili Doktor Tevfik Rüştü Aras ol- =====~;:::::===========----- . 
duğu halde bu sabah Anadolu 

ekspresile şehrimize gelmiş ve is
tasyonda Büyük Millet Meclişi 

reisi Abdülhalik Renra ile Büyük 

Erkfınıharbiye Reisi Mareşal Fev 

zi Çakmak, Vekiller. mebuslar, 

Vekıiletler ileri gelenleri tarafın -
dan karşılanmıştır. 

Helçıkı elçisi 
İstanbul, 4 (A.A.) - Memle

ketine gitmekte olan Belçika orta 

elçisi B. de Raymond , dün, Dol

mabahçe sarayında Başvekil Ce

lal Ba,•arı ziyaret ederek kendi~i
ne veda etmiştir. 

l!ER SABAH 

DEM:=MIŞ MI iDiK?. 
Avrupanın geçirdiği son tehli

keden sonra devlet adamlarının, 

ağızbirliği etmişçeaine, " ebedi 

aulh,, teranesini dillerine doladık
larından bahsederken kendi heıa

bımıza bu "ebedi sulh,, teraneleri

ne pek de İnanmadığımızı, dün bu 
ıütunlarda açıkça ıöylemİftik. 

• 
Alman Iktısat Nazırı 

Bugün ~elece.k 
Akşam Ankara ya H:ıre '<et Edece\ 
Olan Nazır Merasimle Karş1J:ınacal~ 

Almanya Milli lkıısat Nazırı Dok- , 
tor Funk, bugün saat 10,22 de Sir
keciye gelecek olan konvansiyonelle 
ve beraberinde refikası ve fktısat ne
zareti müşavirlerinden iki zat oldu
ğu halde memleketimize gelmi\J ola
caktır. Doktor F unk, tayyareyle yap

mnıu mukarrer olan bu seyahati bazı 
sebeplerden dolayı trenle yapmak -
tadır. 

ih;ırı m resmi ifa edec~ktir. 

1'\aLır, saat 11,30 d:ı viliyelte '\Tt

liyı Lıyaret edecek, Dolmabahçf" sli
:-ayına giderek Defterimahsusu in1z'\ 

lıy . •cak, saat 12,30 da da, vali. k<n· 
di~inc iadf"i ziyarette bulunacaktır . 

l\1i~afir nazır ı;aat 1 3 t" otornobiı 

le farabiyedeki Alman sefaretine ~ı· 
derek sefaret erk8.niyle görü~ecel... ve 
öıil"' ven1eğini Tarabiyc Tokat!i:van 
otelinde yyeicektir. 

~aet on stkizd~ de 

otomobille Perapalas otelinden Top
hant"' rıhtımına giderek Deniz yolla
rı rıhtımından bir ~irket vapuriyle 
Haydarpa~~ya geç"!cck, Ankara ek~
prcsine bağlanacak olan hu~U!İ bir 

Alman iktısat nazırının İstasyonda 

karşılanması için bir program hazır

lanmıştır. Bu programa göre, nazır. , 
vali Muhittin Üstündağ ve refik;\~1. 
emniyet direktörü, Türkofis lstanbul 
müdürü, Alman kon~o1osu ve~air ze_ 
vat tarafından karşılanacaktır. İstik

bal esnasında, bir poli~ müfrezesi dt- 1 
Bu itimatsızlığıınızda haksız 

olmadığımızı vakayi pek çabuk ia .. ::::: 
bat etti ve "ebedi sulh,, feryadla

rının kulaklarımızdaki çınlamala

rı henüz silinmeden yine sili.hlan

mak, kayıtaı.z, tartaız silihlanırulk, 

her teye rağmen ailahlanmak teh
ditleri yükaelmeğe batladı. 

(Sonu 3 Üncü aayfada) 

Son poıta ile gelen batlıca Av
rupa gazeteleri "son vakayiden ia .. 
tifade ederek kuvvetimizi arttıra
lım/ Bilhaaaa hava ıilihlarını zi. 

yadeleftirmek İçin iki miıli ıay
ret aarfedelim!,, diyorlar. 

Nasıl beiendiniz 
ıulh., hazırlıklarını? .. 

mi "ebedi 

"· c. 

''Yeni Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız Yazılar: 
Firdevsiname 2 ncide 
Sovyet Rusya ve Çek meselesi 3 finciide 

Kadıköy Nasıl Eğleniyor 4 üncüde 

Asker Köşesi - Hava Tehlikesi 5 incide 

Tarihten bir Yaprak - Cellat Kara Ali 5 incide 
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Firdevsıname1 

, Şair Firdevsi, meşhede 
doğru yola çıkmışh 
Firdevsi şimdi 

meshedinde 
İmam Rızanın 

bulunuyordu 
Yazan : SÜREYYA SALTUK 

-s-
Mazinin bu hurafeleri ona 

Acem milliyetperverliğinin, kah
ramanlığının hakiki bir rumuzu 
fikrini veriyordu. Kitapta ve mek
tepte öğrendiği Ara~a kelimeleri 
tamamen unutacak; eskilerden 
tluyduğu Pehlevi kelimeleri, halk
tan işittiği öz .Fars ifadeled kulla
nacaktı. Birden değilse bile bunlar 
da yavaş yavaş, değiştire değişti
re oluyordu. Hayale gelince; Hür
müz, bu Mecusiler ilahi, J crdüş
tün bu son evliidına en ateşli bir 
muhayyile kaynağını hibe etmişti. 
Arıtk padişahların destanı: (Na
mei Şahan) mantıki bir akisle 
destanlar padişahı: (Şehname) 

olrnağa namzet bulunuyordu. 

Bu meşguliyeti esna ında idi. 
Firdevsinin, bir arazi meselesin
den dolayı civar beylerinden biri
le arasında bir ihtilaf çıkmı.' idi. 
Meseleyi bizzat hükumet merke
zine kadar gitmek ve halletmek 
icap ediyordu. Celfili tak\·iminin 
on sene kaydettiği parlak bir Nev
ruz sabahı, kızına \eda ederek 
Meşhed istikametinde yol almağa 
başladı. l\laslahat mı, yoksa iklim! 
ve mevsim mi kendi ine bugiinü 
intihap ettirmişti. Rıırasını tayin 
etmek güç ıbir şey olmayacaktır. 

"Erdibihişt .. denilen nisan ayı
na ve mart sonuna kadar Horasan 
da büyük kış.lar hüküm ürer. l''a
kat Nevruz denilen ve giineşin ha
mel burcunu intikalinden ibaret 

• olan giin geldi mi Hora.sanda kar

lığını gösterirdi. Fakat bundan do
layı kendisini ne kadar çekiştir

miştir. 

Gaznc kirvansarayının Mah
mud&bat yoluna nazır mükellef 
mi~afirhane inde yüz elli fel'!'ah
lık yol yorgunluğunu almakta 
olan Firdev iyi ,ehrin selatin mi
nareleıinden fışkıran ezan ve ka
side se_leri birdenbire derin biı

uykudan uyandırdı. 
Hasbi Rabbi cellillah; mafi ... 

aptcstini aldı, asasına dayanarak 
ortası çakll ~larile döşenmiş mer 
mer kaldırımlı yolda ağır .ağır yü
rümeğe ıbaşladı. Müezzinlerin bir 
ağızdan sesleri ortalığı dolduru
yordu. 

Büyük carniin son cemaat ye
rinde na.mazım kıldıktan ~onrn 

avlunun bir ucunda ve caddenin 
köşesinde bulunan muvakkithane 

önüne geldi. Yakın bir medresenin 

. bir danişmendi brafından idare 

edilen bu yere ekseriya saray 
adamları ve şehrin tar.ınmış alim
leri uğrarlardı. İçeriye girdiği za-

man muvakkitten başka değirmi 

sakallı, çelebi yüzlü bir zatla da 
karşı !aşıyordu. 

Dani~mendle, gaibane tanışan

lar ara~ınrlaki hoşbeşler edildik
ten sonra söz biraz sonra ha,·aiya-

ta, sonra da edebiyata intikal et-

mişti. Dani~mend, Rodekinin ka -

sidesinden müfrez bir parçayı 

okudu. Ferdev i buna "Baba Ta-
' lar erimeğe, soğuklar kaç.mağa hir Uryan,. ın bir kıtasile muknbe
başlar. Birdenbire bülbiıl e:ıleriııi 
işitmeğe, gül kokularını du.rmağ.a 
başlarsınız. 

le etti. Sonra hatırında kalan bir 
kaç Pehlevi şiirini okudu. Öbür 
misafir bunları zevkle dinliyor, 

Dağlar zümrlidle'1miş. kuru çöl
lerden feyizli ve co,kun sular ak- bununla beraber bir 'ey söylemi -
mağa başlamıştır. Ekinciler, bağ- yordu. Şiir ele yılan hikayesi gibi
cılar bahçeciler her tarafta hum- dir. Bir defa okunmaya görsün. 
malı bir faaliyet içinde bulunur- Firde\·si dayanamıyordu. Pehlevi 
lar. Sular bu koşma, mcla, rencber şiir ona destanlarından bazı par
bu isticalinde pek haklıdırlar. Bir çaları inşad ettirmeğe başladı. O 
defa sıcaklar bastı mı, artık her zaman yabancı za'tlfft dili açıldı: 
~eyin erimiş, bütün taravetin sol- _ Aman ne kadar parlak, beye 

muş olduğunu görür üntiz. canlı özıer! !.. Bu şiirleri hiç du:r-
Şimnl rüzgarına kıapanan Ho

rasan dağları, İran çöJlerinden gc- mamışbm. Rica ederim kimin ol-
len issi ,.e kızgın yelleri yumuşa- duğunu söyler misiniz.. Firdevsi 
tamıyor ki!!.. Bu takriple Ho:rıa a- durakladı .. Gururlu şairin garip 
nın baharı, cenneti üç ay içinde bir huyu v.ardı. Kendinden bahsct
uçup gider. Onun için Horasanda meği hiç istemez, canı sıkılırdı. 
her nevi ve her çeşit faaliyeti bu ... ,.ihayet: 
üç ay içinde yapmak ve görmek - Benim .. diyebildi. 
hayırlıdır. Firdcvsiye de bir lran- )Juhafabı kendi kendine: 
lının büyuk bayram gunünde evi- - Ru lisanda, bu f esahatta, bu 
ni terkedip yolculuk ettiren bu mecazat ve tcmsilatta. hiçbir şair 
diişüııce ve bu saik olmuştu. şimdiye kadar okumamıştım. (Son 

Bir gün sonra FirdeYsi İmam ra. muhatabına dönerek) : Rica 
Ali Eirızanın meşhedinde idi. (1) ederim şiir mahtasmızı bağı,lar 
Meşhedi mukadde her zaman ba- ? mısımz ... 
husus ilkbaharda kalabalık ziya- Ffrdevsi (biraz kaşlarını çatıp 
retçilerle doludur. Cenup ve garp- oynatilktan sonra) lakabım Ebul

ten, Hitten, BiHidı Far tan, Irak ve kasımdır. Şiirlerde Firdevsi mah
Acem ve Azcrbeyc:ından buraya 
nkm akın halk gelir. Bahar ve Iasını kullanıyorum. Tus civarın -

dan bir zürraım. 
Nevruz bu Horasan merkezinde 
adeta bir Hac mevsimi manzarası (Sonu var) 
arzed er.. M er Jrnd i m übarck ö pü-1 !!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~:!!!!! 
Jür; muazzam şamdanların duma-

1CEM/YET/ HAF/YY/E 
nına karışan Alevi ah ve vahları 
(ahuvahları) mukaddes bir tütsü 
gibi canfes kubbenin mesamatım 
doldurur ve sonra bu nh ve \·ahlar 

Tarihi tefrikamızın deva
mını yarınki nüshamızda yine 
bu sütunda bulacaksınız. 

kanmayarak Harünnüreşidin za- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Nevyork Sergisi 

Hükumet komiseri bu
gün Nevyorktan hare

ket ediyor 
Buda karanlıktan 
müşteki imiş ! 

939 Nisanında Nevyorkta açıla
cak olan muazzam beynelmilel aer· 
cinin Türkiye hükumet komiseri Su-
at Şakir memleketimize gelmek üze. Li.lclide Mesihpap cadde- f 
re bugün Nevyorktan hareket ede- •İnde Nail adlı bir okuyucu. ı 
celtir. Hükumet komiııerimiz Suat muzun cönderdiii mektubunda 

deniliyor ki: 
Şakir, seri:İdeki devlet pavyonumuz ı 
ve Türk sitesine ait projelere sergi- cGazetenizin dünkü nüsha. ı 
nin umumi komiserliğine vermi!1tir. eunda Şehremininin karanlık bir 
Bu projeler komiserlikçe takdirle kar ; ıokağından bahsediyordunuz. f 
~ulanmı,, Türk pavyonu Amerikada 1 Bundan biz de çok mül1tekiyiz. • 
büyük bir alaka uyandınnı,tır. 1 Caddemize tam dönülecek kö- ı 

Şehrimizde de sergi hazırlıklarına şede harap ve yıkık bir cami 

devam edilmekte, pavyonun deko-1 vardır, ve buradan başlıyan cad ı 
rasyonu, Beyoğlunda Mı~ır apartıma de de pek bozuktur. Bununla 

nındaki 8tüdyoda hazırlanmaktadır. ı beraber ışıiı da bulunmıyan ve 
Evvelki gün Türkofis umumi rei- geceleri nahoş hadiselere ve ge.. • 

si Burhan Zihni Sanus ve İ~tanbul lip geçen yolcuların teliş ve he- ı 
fUbesi müdürü Cemal Rıza sergi ha- yecanına sebep olmaktadrr. 
zırlıklannı gözden geçirmi~ler, ken. f Dikkati çekmenizi dilerim.> f 
dilerine, serginin İstanbul ajanı Nihat f YENİ SABAH: Belediyemi- f 
ve stüdyo fefi Abidin Dino tarafın- f zin dikkatine koyanz. f 
dan izahat verilmiştir. ~~~•• •~•~ •• •• 

Amerikn gazeteleri, Nevyork ser- Gazi köprüsü 
gisindeki Türk pavyonu ve site~in-

den ehemmiyetle bah~etmektedirler. İnşaatı 
12 Eylül tarihli Niyork Taymis ga
zeteıi çok mühim ve styişkar bir ma 
kale nctretmektedir. 

VVV'V'\"".rv-VV"Y'-'V'-"-"A/'VVVV'V'.."-AA/'VV 

B E LEDiYE iNTİ
HABAT/ 

Şehir meclisi intihabatı münase
betiyle rey sandıkları kazalarda do. 
laftırılmalctadır. Dün Kuımpa~ya 
rey vermeğe gelen civar mahalle 
halkı davul ve zurnalarla sandıkla -
nn etrafında toplanmı~, bir müddet 
memleket havalan çaldıktan sonra 
yine çalğılnrla mah:ıllelcrine dönmüş 
lerdir. 

Bazı semtlerde kan koca ve ço
cuklariyle beraber rey sandıklarının 
başına gelerek rey atanlara çok mik 
yasta tesndüf edilmektedir. 

Kazalarda intihaba riyaset ~den
ler diikkan, mağaza ve mahalleleri 

dolaprak halkın nüfus tezkerelerin
de, intihaba İftirak ettiklerine dair 
mühür bulunup bulunmadığını kon -
trol etmektedir. 

Dün, her tarafta intihap sandıkla 
nnın etrafında kalabalık bir halk küt 
lesine tesadüf edilmiştir. 

Tenvirat havuzları yapılıyor 

Şemsipaşa ve s.;rayburnundaki 
tenvirat havuzlannın infRatı bitmiş -
tir. Havuzlara elektrik ve su tet1isatı 
yapılmaktadır. 

Cumhuriyet bayramında on beşin 
ci yıl münasebetiyle her taraf vasi 
mikyasta tenvir edilecektir. 

Belediye, bu tenvİTatı her bayram 
gecesinde yapmak için esa,]ı tesisat 
vücuda getirilmektedir. 

Şemsipnşa ve Sarayburnu tenvirat 

havuzları bu meyandadır. Bundan 
başka BcyaJ:ıt, Galata kuleleri elek 

trikle tenvir edilecek, Topkapı sara
yı projektörlerle yadınlatılacaktır. 

Havuzlarla, Topkapı ırarayının, 

Calııta ırc Beyazıt kulesinin elektrik 
tesisatı Simans ee.lktrik şirketine iha
le edilmiştir. Tesisata bu şirket tara 
fındnn ba~lanmı~tır. 

Bakırköy kaldırımları yapılıyor 

Bakırköy içindeki sokaklarda kal 
dırım tamirine devam edilmektedir. 
Son yağan yağmurlar buradaki tami 
ratı vaktinde tnmamlamağa engel ol 
muştur. Bakırköydeki tamriat bittik
en sonra belediye reisliği tarafından 

cösterilecek caddderin tamirine geçi 
lecektir. 

Gazi köprüsünün Unkapanı cihe
tine konacak on duba birbirine eh 
lenmiştir. 

AzapJ...-apısındaki on duba UnJrn
panı sahilinde birbirine eklenmekte
dir. Köprünün ortasına i~abet ede. 
ede müteharrik dubalar dört tanedir. 
Kanunusaniye kadar dubalar yerli 
yerine konacak. köprünün köprü
nün açılı~ merasimi ancak Ağustos 
ayında yapılacaktır. 

Kadıköy halkı, Kadıköyünde hal 
vücuda getirilmesi için belediyeye 
müracaat etmi~tir. 

Şehirde bir hal teması mevcuttur. 
Hal binası şehrin ihtiyacını kar~ılıya
cak ~ekle ifrağ edilmek üzere bulun 
duğundan diğer bir hal binasının 
başka bir semtte yapılması usulsüz 
görülmekte, kazalarda sebze ve mey 
va s tışlnrı için hal 'ubelerine her 
taraf ta bol miktarda pazarların mev 
cut olması yüzünden esasen lüzum • 

auz bulunmaktadır. Kadıköylülerin 
talepleri bu yolda bir cevapla karşı 
lanmıştır. 

MAHKEMELERDE 

BE DAV ACI MÜŞ
TERi 

Beş para vermeden saatlerce bir 
otomobili işgal eden Sım adında bir 
genç, sarhoşlukla bekçi Ömere ı de 
hakaret ettiğinden hakkında her iki 
cürümden dolayı tutulan tahkkiat ev 
rakiyle dün ruıliye dördüncü ceza 
mııhnkemcsine sevkolunmuş ve mah 
keme karariyle tevkif edilmistir. 

İki ay hapse mahkum ~ldu 
Sarhoşluk ve polise hakaret ıuç -

larından dolayı dün birinci sulh ce
za mahkemesine verilmi\' olan Arap 
İsmailin her iki cürmü de eabit gö. 
rülerek üç ay hapse mahkum olun
muştur. 

Kendisi hemen tevkif edilmiştir. 

Kabadayı bir kadın 
tevkif edildi 

Kocasını dövmekten evvelce hap

se mahkum edilmiş olan Zeyneb is
minde sabıkalı bir kadın dün de Tah 
takalede komşusu Bay Refik ile ka
rısını darp ve ölümle tehdit ve po
lisleri tahkir ıuçiyle müddeiumumili
ğe teslim edilmiş: müddeiumumilik 
de 3 Üncü sulh ceza muhakemesine 
sev ketmiştir. 

Muhakemenin mevkufen icraaına 

karar verildiğinden Zeyneb hemen 
tevkif edilmiftir. 

ihracatçılar 
Kontrol ediliyorlar 
Şehrimizde bulunan ondan fazla 

yumurta ve fındık ih~cat taciri hak 1 
kında, yapılan ko:ıtroUer sonunda, I 
lktı~t Vekaleti ba~ kontroHüiü tara ı 
fından zabıt tanzim edilmiş, m~hle- ! 

meye verilmitlerdir. 
Bunlardan üçü, mahkemece _para 

cezuına mahkum edilm~lerdir. Di _ 
ğerleri haltlurıdalci takibat henÜz ne
ticelenmemi~tir. 

Bu on ihracat tacir.inden Üç ta~!İ 
hakkında tutulan zabıt ikinci defa -
dır. Üç sc-ne zınfında Üç defa mah. 
kemeye veriler. ve mahkum olan ih
racatçıların ihracat ruhsatnameleri a
lınması ve ihracat yapmalarına mü. 
saade olunmnm:ı'lı icabetmektedir. 

İtalyan heyeti dün geldi 
İtalya hükı!metiyle aramızda ak

tedilecek veni tİc<lret anl~ııması esas
larını hazırl.ımak üzere n;meleketi _ 
mize gelmiş olan İtalyan heyeti dün 
ak~am ekspresle Ankaraya hareket 
etmiflir. Anla~ma etrafındak.i müza
kerelere Anknrada devam edilecek
tir. 
vvvvv-..."""'~ 

DEZİZE DÜŞTÜ 
Bü> ükadada hamallık eden 16 ya, 

larında Ali Kaya: dün ak~m iskele
ye yanafmaktn olan cKadıköy:ı> va. 
purundan yük ı1!mak üzere vapura 
atlamak istemiş ve tam bu sırada 
muvazenesini kaybederek denize dü~ 
müştür. 

Henüz vapur manevra yapmak ,ü:
zere iken dü\'en ve iskele ile makine 
arasında kalan Ali Kaya; halkın fer 
yadı üzerine kaptanın vapuru dur -
durma~ı ile gemiciler tarafından ezil 
mekten ''e dolayıgiyle muhakkak bir 
öülmden kurtarılmı~tır. 

Bir kadın tutuştu ve kurtarıldı 
Beyoğlunda Büyük Parmakkapı • 

sokağında 3 7 numaralı apartımanda 
oturan Dimitrinin karısı 4; ya~lann
da Eftimiye. dün sabah apartımanın 
en alt katında çamaşır yıkarken, o
caktaki ateşten birdenbire elleri tu • 
tllllmuftur. 

Kadının feryatlarına etraftan ye
ti,ilinceye kadar alevler vücudünü 
sarmıştır. 

Bu sureti,. kadıncağızın ayakları, 
yüzü ve vÜ<:udünün muhtelif yerleri 
feci bir şekilde yanını~, elbiseleri de 
tamamen kül haline gelmi!'!tİr. 

Etrııfran kctşanlar kendisini bey
hu~ bir halde hastahaneye kaldımı!l-
~rdı~ ' 

İlk kadın doçentimizin 
dünkii dersi 

Jlk kadın doçent, hayvanat doçen 
ti Fahire Battalgil, dün, Edebiyat fa 
kültesinde, Salih Zeki dershanesinde 
ilk deneme der.sini vermiştir. Takrir 
esnasında, dekan ve profesörler de 
bulunmuş, Fahire Battalgil fiddetle 
alkışlanmıJtır. 

Dünkü deneme dersi, doçent Fahi 
renin profesörler meclisince kabul 
edilen tezi olan •Bakir tenasül> mev 
zuludur. -·-Kontrplakcılarm toplanbsı 

1ktısat Vekaleti tarafından kon _ 
trplak imaHih için haz.ırlanan stan
dard nizamnamesi hakkında görüş
mek ve fikir ve mütalealarını söyle. 
mek üzere, dün, kontrplak amilleri 
sanayi birliğinde bir toplantı yapmış 
lardır. 

Dünkü toplantıdan hiç bir netice 
almamamıştır. Bu toplanblann bir • 
kaç gün daha süreceği anlaşılmakta
dır. 

vallı turbesine koşar; koyu şii ne- ================;:;:==============================:====================================== 
fesleri, rafizi elleri oraya şutum YAZ J S/ Z H J KAY E 
ve hakaret yağdırırlar. WN>.W>AYNA .. v. .... .., .. .., ... _O#v.MAA....,.MMJ""~·Ht 

Firdevsi bu ziyareti pek sever; 
Meşhede, on iki imamın makamla
rına büyük bir kalb huşuile bağlı-

( 1) fmam Alinin dördüncü ba
tın oğlu olan Rızayı bir aralık ha
life Memun veliaht ilan etmittt 
ZaYalh imam Memuna olup bite
ni, cntrikalan haber vermek için 
Bnğdattan Hora.aana geldiii ıır -
lar vefat etti. Memun ona baban 
Harünerretidin türbeıi kartMmda 
bu muazzam Mefhedi mukatılded 
yaı>tırmutı. 

- -
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l0prtlSABAH~ 
R ADYO 

IST AN BUL RADYOSU 

Aktam n"'tr:ya tı • 
Saat 18,30 Dans musılci!l 

(plik), 19 spor müsah:ıbe)eıi'. 
Eşref Şefik, 19,30 karışık musil<I 
(pliik), 19,55 borsa h!lberleri, zo 
~aat avarı: Nezihe Uvar ve arkll· 
daşla~ tnrafından T(irk musiki·d 
ve halk ~urkıları, 20,40 ajans hıt 
berleri, 20,47 Ömer Rız:ı Dcj'rtJJ 
br~frndan arapça söylev, 21 sıır.t 
ayarı: ORKESTRA: 

1 - Yese!: Marş. 
2 - P(•tloro si: Si!anıtiyo, 'fail· 

go. 
3 - Volstet: Ruzt.ige b üı üdct 

vals. 
22,30 hava ~·e 

arkadaşları tarafından Tilrk nltı· 

siki"! ve halk şarkıları, 22,10 na~~ 
r.apcıru, 22,13 dariitt».linı mıısi~1 

hey~ti: Fahri Kopuz \'e arkadaş· 
ları tarafından, 2"a,50 son hab&rJet 
ve ertf!'!i günün pro,iramı, 23 saııt 
ayarı, İstiklal m~rşı, son. 

M iZAH 

~-... .ııc.. ..... _ ........ ,."" ... 

- İki kişiye daha bedava 
bilet vereydik dört kişi olur, 
Poker oynardık. 

- Baba müdür ne demek 1 
- Ben geç kaldığım zaman 

büroya tam vaktinde gelen, 
ben t am vaktinde gittiğiID 
vakit ise geciken adam 
~~ 

Ne Pişireyim? 
ÇARŞAMBA 
------··· -

UGMAÇ 
ET KIZARTMASI 
PiLAV 
ÜZÜM· 

Uimaç 
Bir yumurtayı 125 gram un ile bir 

kapta hamur ediniz. Bu hamuru iki 
el arasına alıp uva, uva eziniz. Eğer 
hamur ele yapı,ırsa biraz un ilave 
ediniz. Hamur böylece uvulurken ar 
pa \lehriyesi gibi ufalanarak el ara • 
sından dökülür. 

Fakat pek te arpa ~ehriyesi gibi 
temiz olmayıp biraz unlu olur. Sonra 
bir tencerede kaynamakta olan kara 
rında tuzlu suya bu uğmacı unu ile 
beraber azar azar ve karıştıra karış
tıra akıtınız. 

Layikiyle piştikten sonra indirip 
çalkalanmış yoğurt ilave edip karış
tırınız ve kuru nane serpip kortarı• 
nız Sonra üzerine kırmızı biberli 
yağ Kezdirip sofraya veriniz. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane1er 
Bu gece nöbetçi olan eczalıaneld 

funlardır: 

İstanbuldakiler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdar 

da: (Sırrı Amn), Beyattta: (Asa· 
dor), Samatyada: (Tcofilos), Emin. 
önünde: (A.m.inasyan) Eyüpte:(Arlf 
Betir), Fenerde: (Vitali), Şehremİ· 
ninde: (Ni.zmı), ŞebzadeLa,ında: 

(1. Hakla), Kuagümrükte: (Ke· 
mal), Küçilkpuarda: ( Yorgi), Bakır 
köyde: (Merkez). 

Beyoflundakiter: 
İstiklil Caddesinde: '(Galat~ 

ray, Gan"lı), Galatada: (Hidayet), 
Kurtulutta: (Kurtuluf), Maçkada~ 
(Feyzi), Bctiktaşta: (Süleyman Rı· 
za), 

Kadıköy, Boğaziçi, Adadakiler: 
Oıküdarda: (Selimiye), Sanyer• 

de: (Oıman), Kadıköyde: (Hii&nÜı 
RH-t) , Büyiikadada: ( Halle), HeY· 
betide: ( Halk). 
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Valansiya Yeniden 
Bombardıman Edildi 

F rankocular 387 Esir Aldılar Ve 
Yeniden 10 Mevzi Zaptettiler 

Barselon, 4 (A,A.) - Milli 1 
"1iidafaa nezaretinin bir tebliğin
re · ·ı · ası erın Ebrc cep - e bil -
ha,8a La va! ve Co.M> ooğaı::ı da şid 
detli taarruzlarına denm ettiği 
ve dü~ınan tJlyyarelcrinin azar 

Ve Pazartesi günleri Bar elana Ji
nıamnı bombardüruın e i1ı:leri 
ve "k· İ 
•• 

1 ı ngiliz vapurunun ha ra 
"!:radığı bildirilmektedir. 

Frankocular 338 esir e 10 
mevzi aldılar 

Sa!amanka, ( (A.A.} - Fran

ko karargahının bir tel>li,ğ:in.e gö

re, Franko kıtaatı er de Elbre 
n•h · · rı cephesinde taarruzıma de -
vaın ederek yeniden d- an 

Balta ite f da 
Casus bir kadın ve bir 

erkek idam edildi 
B ~er-lin, 4 (A.A.) - En sabah 
eı·lınde iki mahkômun kafaları 

balta İle kesilmek suretile iki idam 

~~~a:ı infaz edilmiştir. Bunlarcian 
ıtı.ı Saı·da kfıin Kalynlitter< ka
ıaba"ndan 39 yaşında '"'<! K1lteri
na Knoıı adındaki evli ka1'1ın, diğe 
~ı de Bon kasabasından Lud\'ig 
:k.r:u·iııııcr adında bir erkektir. Her 
ı "' de t • · f· · \'a ana nıyanet ve casusluk 
ohrııe•ile b!ı c"zaya maMn'.im edil • 
nıışlerdir. 

Girit asileri kurşuna 
dizi1di 

V Atina. 4 (Husu.·i) - H 
~kaleti aşağıdaki tebli'•i ne 

trıı~lir: 

i e 

Girilfeki son çıkan ker; ısva-
n.rn ba~mda bu!unaııiıtr-n Arıı _ 
'ı'ırla R k' K 
1 

· aya ıs, ocabasi. :O.foga _ 

I
OJ•t'epof !fanya fevkıı 'lide clı v,ıı1-
ı:."L . 
1 

ının kararile geçen gf.n s<1bah 
e;-ın kurşuna dizilmiııtir. 

Marsilya infilakında ölenl•r 

f· b ~Iarsilya, 4 {A.A.) - DJn yağ 
" rıkasında vuku bulan b;r kaza 

netice~·· d 
ba · ın e. Y.nralanan~ardan üçti 

i abah olmnslerdir. Öh·nlerin a-
eıj' b · 

1 
1 u suretle dokuza lıuimus o-

U)'or. 

·--=====:---:::--
Fransız ltalyan 

y a~!t~~~?~~a~!da ~ 
Avaın Karnaru da j 

10 mühim mevzi ve 387 esir a!mı~
tır. 

Ha,·a muharebelerinde düşma
nın dört tayyare:<i düşürülmu~ ur. 

Barselonanın Bombardımanı 
Barselona. 4 (A.A.) - Savoi 

tipinde bir takım tayyareler, Bar-
11elona üzerinden uçmuşlar ve rıh
tımı bombardıman ederek iki İngi
liz gemi•ini huara uğra mışlar -
dır. 

Valansiyanin bombardımanı 
l\fadrid, 4 (A.A.) - Deniz tay 

yareleri evvelki gece Yalansiyayı 
bombardıman etmi~ler ve bir ln -
giliz gemlsini ha•ara uğratmışlar
dır. Gemlnin aşçısı ağır surette 
)·aralanmıştır. 

lnoilterede f1rtına 
Ağaçlar devriidi, insan
lar öldü hasarat mühim 

Londra, 4 (Hususi) - Bü.,·ük 
ve müthiş bir fırtına bütün İngiliz 
adalarında hüklim sürmektedir .. 
Birçok telefon ve telgraf hattı bo
zulmuş, direkler ve ağaçlar kökün 
den çıkarak de,·rilmi<Ierdir. Xor
vud Varoşundan geçen bir oto -
bü• devrilen bir ağacııı altında 

kalarak beş ki~i ağır "urette ya -
ralanmış biri derhal ve diğer iki
si biraz sonra ölmüşlerdir. 

Fransa ile Londra arasındaki 
Feribot nakliyab tatil edilmL~tir. 

Ha<arat r { mühim bir yeküııa 
baliğ olmaktadır. 

Çinlilerin o rinci müda
faa halh yarılmıs 
Tokyo, 4 (A.A.) - Domei a

jansıcdan: deniz tayyareleri ile 
kara kuvvetlerinin de müzaharet 
etmekte olduğu .Japon deniz km·
·etleri Yangrenin cenup •ahilinde 

.kain P npi~aıı kalesini i~gal et -
nıi.şlerdir. Bu kale, J aponlanıı per 

embe günü zabtetmiş oldukları 

Kiosen'in kar~ı.·ında kiiindir. Bu 
iki mühim kalenin ;,gali ile Japon 
!ar, h.ılihazırrta Yangçe üzerindeki 
Hankeuııun lı.rinci müdafaa ha'tını 
.rarmı* bu1unuyor1ar. 

Japonlar bir kcleyi 

i•kal ettiler 
Tokyo, 4 (A.A.) - Yangçenin 

cenubıındaki Panpisan kales Ja
ponlar tarafından isgal ed lmi~t r. 

İzmir de 
" '-

0
ndra, 4 (Husu i) - Dün A- İhracat gitdikçe sür'atle 

arrı Kamaraıında Çcnı.betlayra 'w 
artıyor 

tarzı harı. . . k' ·-' ····-'" eııı;ctını ten ıt eocn mı.uı.aıu 

~',"Pa kartı Samuel Hod .aöz alaıa.lı: 
ukUrnctin tarzı hareketini miid.af.,,. 

Chniş ve Çemberlayı'i ve.rd "j :\'~\a-
Oatın . 

en Ycrınde ve isabetli kararları 
llralarııakt ld • .. le . . a o ugunu soy ınııttır. 

Hatip ezcüm]e dem.ittir: 

c - Münih anJ:ı!'ITTlasa yapı1ına .. 
ın 1 . 
h 

1
' 

0 ıa idi, bugün büyün bir cihan 
I ati.inin kanlı sahnelerine şahit bu
unacaktık. Filhakika Çekoso1vakya-

tun va . . 
zıycıı teessüfe ve merhamete 

t~Yandır. Ancak Çekoslovak cumhu 
'•Yer · h d .. ının ayatiycti bu suretle kurtul 

t ~gu İçin de mucibi tesellidir. Ak.si 
• dirde bir Çekosolvak hükumeti 
tlıevcut bulunamayabilirdi.> 

\tJ Bu Öszlcr üzerine Con Saymon ve 

· kan Donald tarafındıw hazırlana -
ta v ·ı b k erı en İr tiimatname sureti o-
unınuş ve bunun c;.ııqamb.o günkü 

top} d 
antı a reye konulma.51 kararl 

>ılın tır. 

Mahalli gazetelerin yazdık! a 
~~ kanaatlerine göre muıluolif parti; 
ukuınet" · · · • · • 1 •• ın ıstınat ettıgı aag am mu-

dafoalar k"J'fısında çok fiddd ve de 
\'altı •• LLd k ıo teremiyecektir ve bıer .aa e 

abine ekseriyetle itimat reyi alacak 
lır. 

Fransız, Alman ve ltalyan atbu.. 

lhna gelince; bunların hepııi ç:.,mber 
!ay .. 

n ın nutkunu çok iyi Üifılamlı:aıa 
ve bu sözlerin ifade ettiği samimiyet 

'• sulhperverliii oılatlıımaktaı:l.ıaUr. 

lzmır, ı (Hususi) - Orta Avru. 

pada siya•İ vaziyelJn düzdm~ i u

zerine İzmir piyasaıında büyük bir l 
hararf"t vardır. 

B vapur mal almak üzere limanı

mır.da bek1cmekte ve bunla~a mun
tazamen üzüm, jncir yüklenmekte-
dir. 

Bal.kesir, 2 (Hususi) - Şehrimi
zin Gündoğan ma!ıallesinden Salih 
oğlu İsmail, metresi ~cmiyeyi, \~ic 
daniye mahalle~inden Ki.zım ismın

de birine 1'açması Üzerine bıçak1a a
iır eurette yaralam1,.tıT. 

Genç kadın b.ldırıldığı mem!eht 
ba.ıahan~nde ölııı4. lımail yaka
lanarak llldÜ1reye tf',Jim olunmustur. 

f zmrlde vangın . 

lzmir, . (Husu,i) - Dün aksam 
Kordonda <Üzüm Kunınıu> im~lat-ı 
han.eJ1inde bir yangın çıkmıftır. 

Yangın; hafif yanan guocağı I 
pompalandığı mrada mçrayan bir kı~ 
vılcundan zuhur etmı!'I ve tahtaları 
tut11flurmuştur. 

Bu sırada; orada bulunan amele ... 
den Niyazi. Kemal ve Hasan vücutla 
rının muhtelif yerlennden hafif su -
rette yarala~lardu. 

Yaralılar tedavi altına alınmı~. a· 
tc~ gelen itfaiye tarafından söndürül 
nıü.,tür. 

Yapılan tetkikatta yanııının ltaza 
netice~incle çıktığı reımen tesbit o • 
!unmuş, imalathanenin c300t bin li 
raya cAnadolu> Sigorta fİrketine si 

prtalt olduiu da anl..,ılmıftır. 

'ngiltere 
Parlamentosunda 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 

koymağa hiç bir lüzum hi~'edil
mezdi. 

Halbuki, alenen, millet huzu.
runda münakaşa edilmiyen mese
lelerin' milletin ta.<vip ve takdiri 
dahilinde cerevan etmesi pek 

' mümkündür. Efkürıumumiye mah-
keme"i huzuruna çıkmıyacak me-1 
selelerin keyfi ve· hatalı suretle j 
halledilmelerinden çok korkula-· 
bilir. Binaenale~·h milli hakimiyet 
rejiminin vatamn menfaatlerine 
en uygun herhalde milletin hi"i
yatına, düşüncesine mutabık bir 
hattı hareketin takip edilme'<i için 
kuvvetli bir garanti te~kil ettiği 
a~ikirdır. 

t;te Cumhuri.ı·etimizin "haki
mi;l'Ct milleti~dir., dü»turunda hu
lüsa ettiği bu hakikatin ciddiyeti 
ve metaneti fiiliyat ile de temin 
etmiş oluyor. Binaenaleyh parla-

1 mento rejiminin hasta Ye ortarlan 
~-alkmağa mabküm, köhne bir re-ı 
ıım olmak şoyle dursun, en nazik 
ve mü~kül ahvalde bile halü gayet 
elveri~li bir surette i~lediği ve ko
ca bir imııaratorluii;un en bü)iik 
kuvvetini teşkil ettiği sabit oluyor. 

İngiliz parlamentosunun bah
settiğimiz celsesinde istifa eden 
Bahl"iye Nazırından sonra muha
lifler de söz aldılar ve son hadi<e 
hakkıııdaki mutalıialarıııı bildir
diler. Bu mütalaaların i•batı ~·ahut 
)·aııl1"hğı hakkında bugün bir şey 
~öylemek istemiyoruz. Biz yalnız 
büyük bir hürri)·et daiı'esinde mil
let ı·ekillerinin fikir ve kanaatle
rini izhar etmelerine kar~ı du)•du
ğun1uz memnuniyet ve hayranhğı 
ifade ediyoruz. 

Muhalifler, kendilerine muka
bele eden muhterem Ba~vekilin 
sözlerini keserek "Utan!. ... , diye 
haykırmışlar. Parlıimento rejinıi 

lehincle ve aleyhinde sö.deneıı söz
ler sanki bu son müzakereler sah
nesinde hep bir arara toıılaıımcı j 
deııelıilir. Filhakika, iManlarııı 

kurdukları mübse~elerin hepı;i be
hemehal ku.qurJu<lur!ar. İıı,.,an e
linden kusursuz iş çıkmaz. Parla
mento rejimi de ttzuıı bir tekamül 
neticesinde zamammıza belki uy

maz lıazı taraflal'I ihtiva ediyor. ı 
Fakat bu, prensipleri muhafaza! 
ederek bir ıslahata doğru yürü
mek için bir sebep olabilir. Fakat 
rejime arka çevirmek için kim~eye 
bir hak vermez. }luhaliflerin muh
terem Sir Chamberlain'e kar~ı yer-

1 
siz ,-e çirkin teca\'üzleri dolayısile 
bütiln münev,·er muhitlerin duy
dukları tee.-ür kfıfi bir km·\'ei 
müeyyide te•kil eder. Ru gibi taş
kınlıklar esef edilecek lıir ktı"ll'
durlar. Fakat milli hikinıiyel mü
es~ese~inin hikmeti YÜcudünü or
tadan kaldıracak e'aslı lıir kusur 
değildirler. Reserh·et simdive ka
dar medeni sosyet~leri

00

idar~ husu
sunda bundan daha iyi bir rejim 
düşünememi.ştir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Zonouldaqa Bir Lise 
Hediye Eden Vatandaş 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Cumhuriyet çocuklarına hedh·esi
dir. Bu güzel yapı, l\1ehmet Ç~lik
elin, bu vatanın yurd hizmetine 

bağlı ve fedakar çocuğunun, asil 
1 

idrak ve şuurundan pırlanta kabi

linden ve vicdanından doğan bir 

eserdir. Bu eser, yarın ufuklar fet 

hedecek cumhuriyet nesillerine in

kılap faziletinin canlı ve müces

sem bir ders halinde "f d ·d· ı a esı ır.,. 

demi5 ve sözüne: 

"Yaşasın bütün bu eserleri e

bedi feyzinden aldığımız Ulu Ön

derimiz Atatürk ve onun kurcluğu 
inkılap kültürü.,. diyerek sürekli 

:ılkı,lar içinde son vermiştir. 

Liseye Parti tarafından Ata

türkün büyük kıtada fotoğrafları 
va Halkevi tarafından bir kitabevi 

hediye edildi. Kalorifer, bahçe, 

spor yeri ve diğer eksik ve ihtiyaç

Iarınııı da kültür Bakanlığından 

tez sağlanması için halk dileğinin 

hükumete arzedilmesi isteııil~ 
tir. 

• 
Çek işinde Sovyetler 
Ne Düşünüyorlar? 

Moskovada çıkan Pravda gazete
sinde intişar eden iki yazı 

Pravda ıazeteıinin 20 eylül 1938 ::..rilıli nüshaaında (Çekoslo
vakyayı parçalama pli.n ve "noktai nazar,, lar-ı) batltğı altında inti~ 

tar eden makalede ezcümle ,t:yle denilmel<tedir: 

"C:emberlayn ile Hitlerin Jler ·ı '"A\'ru]la ı>:•Y~L tehlikeli j!'ıiııl .. r 
tcsgadende yaptıkları muzakere- gı>çirnıekledir. Alman fa~izmi in 
lere dair ecnebi matbu:-ttın ne~ret- gilte-rP illi l'run·,!!:i!İl iü:.lrel~i maha· 
tikleri haberlerden bu müzJkere - filinin rıza \'e muvafaloıtile Çekos 
lerin mefhumu hakkında tam bir 
malümat edinmek mümkün olmuş-\ 
tur. Her iki tarafın da Çeko.;loYak 
yayı parçalama ,.e onu dedet i~

tikbalindcn malınım bırakr.u ıne
gelerini ınevzubalB ellikleri ta -
mami;•le a~ikürdır. Ç·~mberlwn 

llitleri ancak ask•ri bir taarru?.a 
bn)'\'urn1amak hu~:usundR ikna e
debilmis ve Alman talebler:ni, Çe
koslovak cumhuriyetine yapıl~cak 
İngiliz - Fransız tazyiki neUcesin
de, nıu,;lihane yollarla ~atnıin et -1 
meyi taahhüt etmi,tir. Zaton "Çe-1 
ko:ıovak mesele i

0

niıı bö)'le lıirl 
hal,. şekli Hitlcrin e•a~ arzularına 

1 tamar:ıiyl• t~bbuk etme 1<teclir. 
"Çckoslornkp kkkınclaki ln-ı 

g!!iz - Alm3n anl:1şn1as.ı e:-.a..s iti -~ 
lıariyle şu neticelere, varmL~tır: Sü 
det baV!\lisinin Almanyaya veril
me~i; Çekuslovakyanın Frail.'a ,-e 
So,·yetl<>r birliği ile akdelmi• ol -
duğu muahedelerin fe<hi; Çe!<oslo 
vakyanın devlet tak~imatınııı A1 -
man rnetaliiıalına uygun !'!arak de
ği~tiri!mcs! Çeko"IO\·ak iktı'8.diya
tının Alman ekonomi,in• tiibi ol
ma ı. Bu ~eraitten het'lı•ngi biri
nin icra" Çeko,;lontkyırnın Alman 
hakemliği altına girmes· ve Cc -
ko:-ılovak i-=tiklii.linin hn~ af;.l iP..t:l

kalip olına.<ı ile tete•vü;; eh:1ış o
luyor. 1 

"Anlasıldığına göre, Çemher
la)'n bu sefer, Alr.ıan mütearrızla 
uzlaşma yolunda Çekoslovak i•tik 
lalini Hitler ile "do,tıuğu,, uj':ruıı

da feda etmek suretiyle. her za -
nıankinden \:Ok daha ileri gitmi~
tir. 

"Çekoslovakya lızel'inde ~·apı

laıı bir İngiliz - Alman pa?.arlığı 
Fransanın muvafakati olmak:;ız.ın 
kabil değildir. İşte bunun içindır 
ki dünya İngiliz ve Fransız nazır
larının Lonclradaki görüşmelerini 

biiyük bir heyecanla takip etmiş
tir. Lfıkin bu g(ırü~melerin netice.-i 
Avrupa sulhıinün perspektifi için ı 
pek o kadar tatmin edici çıkma -
mışlır. 

loYakyayı pa"rç; !a?rıya. ondan Su
det harn!i>iııi eyı·rr.:y.. ve ıaıı -
tetmjye hazırle.:in1akt~d1r. Alrlıan 

fasistleri bu m :\i:..:.::ı t!H. şan~aj. te h
dil. Çek.ı3IO\·ak;·a dafp!jnc.leki kc~: 
dı He!lleinci ajanların n bozgun -
cuiu'..: faal:yeli çe nihayet Hcıılein 
cilerin Çekos!o\'nk hükümetine 
kttr"ı açıktan üçığa ayaklanması 

gibı
1 

blitlln \'9."i1talara nıüracaal et

nıi~lerdir. 
"Alrıtan faşiznıi kendi i~tilil .;;i

~·a~~uni "n1üsavat,, ve Almanya;rı 
\' er~ay ınuahede~inden ııkurtar -
m~ .• gibi ıııdalariyle selretmekte
dır. IIakik'te i~e merzu hiç del 
\'er•Rya d.'11' değilılir. Versay mu· 
ahedc j nt:.ıc=bince e .... ki Ahnanya 
arazi~irtdf'~l lur kısn1nıın F'reinsa
ya. bir kı"·::n·ı1111 llanimarka ile Po 
lony:~y:t, Alman mostenılekel'1·ı -
niıı ba,lıc~ lngil~rroı·e geçliği '" 
hu n1•1ahcde rııt:ı.:ıt>ince Çqko:-:ln -
\"P.k) aya btr k::ı.rı~ bi!e Aln1an ar~ -
zi..;i ver!\!!'\ı•Jift!, ('cko~?o\·al<yvnırı 

eski .ı\!maP..\'e. d~hil_ buiuıın1'ld1ğ'ı 

ıtibi sir.odi Alınarı fa~izm' ıaıafın 

dan z:ıptedilcr. Avusturyunın ,la 
eski Alr:ıan arazisinden olmadı<;ı 

bütün cihana malümdıır. 
Alman fa~htler, Südct havali

siııir: "milli Y:thdet,. in 1neydana 

gel rilmesi icin kendilerine liizunıu 
oldııguıu iddia etmektedirler. Şıı. 
rası tamamiyle a~ıkürdır ki. "mil
lı \'ahdet,. hakkındaki parlak elim 
leler anc~l( ITit!crin AHııpa dey -
Jetl(•ri hr:dutl:lrtııı İngiliz koıı~er

v.atür)f'riyle onların Fran~adaki 

cJo, lan.ıııı \av;ibil~ ve tazyik yoli
lc par~al:ır.;:ı le~ebbü,(i için bir 
JH:rd~ hizınc l 'ni görnıektedir.,, 

Hatay Kalkınıyor 
(Baf tarafı 1 inci aayfada) 

daki orta mektebe r.a,Tı;';ı beledi
ye mecli,;iııin kararile askeri mil -
nıessil Alba)· Şükrü Kaııadlının a
dı \'erilmi~tiı". 

Bir mecmua 
Aııtakra, 4 (A.A.) - Hata-

yın kültür seviye.<ini yükı;eltmeğe 

ç~lışm.a~ i:ir. ~ehrimi7:d~ k_ur~laı'.j 
\ urt ısımlı ılr:ıı, cdebı, ~ ıçl.maı 

"Çekoslo,·akyanın boyunduruk 
altına alınması ha kkıııdaki ı>liin 
ve "noktai na~arlar,, bu n1e:-;.ele ile 
en ziy:ıcle alakadar bfr memleke
tin yani Çekoslovakynnın i~tira
ki olmak•ızın. ancak emperyalist lıir mecmua ne~!"İne ba~lanın:~t.r. 
devletler ara•ınds müzakere edil- llfecmuaya yazı yazanlar kfımilen 
mektrdir. Emııer.rali!<tlerin Ç'ekos Hataylı münevverlerdir. 
lovakynyı par~:ılan1:ı plü.nı "!-iulhü . --- - .-
kurtarma,. gibi riyakitrane cümle Gazıayıntapta emnıyet direktö-ı 
lerle maskelendirilmektedir. IIad- rü umum müdürliik emrine alındı 
di zatında bu • faşist mülearrız Caziayıntap, (Hu•usi) - Şehri 

yeni bir taltif ve cihan harbini a-ı miz Emniyet Le~kilatında bazı deği
teşleme yolunıi:ı. , .......... ; hir adımdan şiklikler ohnu~. bu arada en111İyt-t mü 
başka bir şey değildir.,, dür vekilimiz Bay Sabri Yuıılakııl 

Yine ayni ga1.. .... l ~ııın 21 <!'ylül Emn}'1et i~l~ri umum müdürlüğü em 
tarihli nüshasında •·ateşle oyıın 0 rine verilmitrt:ir. 

ba~lığı altında intişar eden baş- Diğer taraftan Lise müdürümüz 
makalede Avrupanın geçirdiği teh lmadcddin de lstanbul Erkek Mual 
like!i gunler hakkında şu gibi mü- !im mektebi müdürlüğüne tayin o -
talaalar yürütülmektedir: lunmu~tur. 

KARiKATÜR ... ('I..,,..,_,.,..,. ••• ,. ;- N 

Dünya - Doktor, bu günlerde yine halim berbat! 

Doktor (zaman) - Merak etme 1 • , Şimdiye kadar b .. uim 

tedaviye muvaffak olamadığım hiç bir hastalığa tutulduiun 
oldu mu ? 

Acıklı bir 
Hadise 

DLlıı hk::;an1 u n1,. ve adr~si hen
de _m~1~uz bir zat. p~.oı .zıyAı· ·t •''
tı. Ye ..:o:ı~ı •. d~n ıı••;eıı •u hiı.d.s \l 

3 ııJ:ı.tu: 

.. _ Bc:ı:n1 e\·hn ~.fiMr.a: e,., ·a
rı:ıd.:;.dn·. 1~in• JC'fllıı t-\'.ı.r.:te h?.!ta
nın !ıazı Jtcl·ele•· !1d.:! }!eç. d ... ~a 
tleğru .u k~&·ı.1!·k bıııt.. l~ .t.n !ıonra 

I~:dcriı~1. 
"Get;cn ~:~~:..r.1 y·nc lQnuyor-

dum. l.i41eli car1iini~1 &...rr.. y.:.,r~: -
sına i~abct ed~:1 yoldJ. yar p·'l\.•n 
bi,dcnbire r,yai;ıın blr lı~<:'.ığ.ı tP

sadüf et~i. liü~:ıiş bü· sulcutu nıa. 
teak:ı> kc:lcl:ı11. 4.5 nıe~r~ de:ı 11?·· 
ğintlc bir ~ul.:utun i{inde bııJd Pt 

":\1c~cr ı.;ı-1? yu\""arla dıg-ı•t 

"e mucize kabilinden kolu u, ba 
C3ğınıı kırmadan kurtuluug~n· 

yer, yeni kazılan bir apartman t•

meli imiş. Çukurdan guç beli ç ıc
tım. ö~erıı berim sıvrılmt. ve Plbt
~elerim de pıırçalünmı~•ı. 

'"Ben fakir bir adar.tını. öyl~ 

kat kat elbiselerım yok. Onun iç'a 
bence bir kat elbı<Pn n b ·~ k 

dcğeıi \'ardır. Fakat bıtt• Jİ az ~ .. t 
~1'1 kvybeJecek oMuğum h>.v,·ı~ıı 

kurtarr>ı:ş cldagum iç n buna-;;:_ 
]a ehemmiy-::ıt verıned:n. Zıra luy 

duğuma g0re :;.yni y~.rt? ;,ti!\ ı.ı. bu!t 

lıir kö:;lü Je du ·"'"" '· fe:ıa hl
de J aralannıı~. 

"Benim bildiğim '>•'~d H t:ı.li

matname8indc buna dair !ı:r ".1d 
de vardır. Ev yaptıran v~ya "·.ni 

tamir ettirenler, yarıtar•n!n rtr -
fını biı· tahta pel'de ile çeı·irm"ı • 
mecbur lutıılmıışlanlır. Bu t•dd
deye ragmcn bu apar+ııııınm ·ah·
bi, apartmanın tenıeliııi h"ç ıı:r 

kayde tabi tutmadan na ıl kazdı
rabilir? Bu i~le niç'n me..,~ul , ·nı~ 
mayor .,, 

Eğer bu zatın lıa~ııı,1 ın geı;,'n 
macera doğrn i:c, hakikate:ı uz~
rinde clıırulacak bir nıe<ele' Bır 
mal sahilıiııin, on bin liralık apart

manının terJ1elinin et1·afı:1 1 k ıpat

ma k ve bir faciaya nıeydan \'er
memek için on lira m.ı,raftan ka

çınması ne kadar ı•rıklı i P, al:.ka

dar memurların bunu gm·memele

ri de o kadar hazin: 

MURAD SERTOGLU 

Alman I. Nazırı 
Bugün şehrimize gele
rek Ankaraya gidecek 

( Baf tarafı l İnci sayfada) 
vagonla Ankaraya gıdec~ktır. 

tiZlr, yarın s~bah, .~nkua i~. 

tasyonunda, lktısat V ckıli __ '1ıi7 ve re

fit:a~ı. Ankara valisı, Iktı1at v~k.S.le_ 

ti nıüstt=~rı. Ankara nlerkcz k·!man 
d::ını \•e bri polü~ ihıram n1Ufrez~~1 

tarafından kn1,1lnnacnktır. 

Ankarapnlasa nıi~afir ol.ıcak ol1n 

Aln.arı nazırı Her F unk vaınn öC:-lc
den sonra. r('fakalindc \lr.1any::.n1n 

Ankara. "f"firi olduO.u hald(' lktı <'\t ve 

Harİcİ\"e \'rkillerimizı \"C B.:ı1vekili -

mizi zlyaret edecektir, 

Yarın ak,am .aat 20. 30 da \nka 
rapa lasta lktı,at \' ekilimiz tarafın _ 

dan verilecek ziyafet ve suvar de de. 
misafir nazır bulunacaktır. 

Misafirl<"rirr.iz Ankarnda Ankara 

l {a.lkevini, etnografya tnUze"ını de 
gezeceklerdir. Cumarte~i günü Mar· 

mara kö~künde -?ereflerin~ verileı:~k 

bir ziyafette bulunacak oll'llın mi fir

lerimiz o gün 19, l 5 te tren!e Anka. 
radan 'ehrimize hareket edecek.ter, 

pazar sabahı Haydarpa~ya 'gelerek 

istasyonda iotikbal edileceklordir. 

Haydarpa.,adan hu,u,i bir V'apur1a 

Tophane rıhtımına çıkacak olan 'a

zır saat 11 buçukta Tak im abıd.,,.:

ne bir çelenk ko»acak. 12. 30 da 

Valimiz tarafından şerı:f1erin~ verile

cek ziyafette bu1ur.•caktır. 

Ayın onunt.u pazarertesi günü mü 

zeleri, Topkapı ttarayını, Kapalıçar

t,ııyı ve ~ehri gezecek olan AJn1an İk

tısat Nazın o ak,am 20 buçukta kon 

vansiyonelle ~ehrimizden .i.yrıla .. 
cak, geldiii za.manL:i mera•im tf"~yi. 

inde de tckr.ar edilecek.tir. 

• 



Sayfa: 4 • 
YENi SABAH 

Tilki Diyor ki: 
Yol Meselesi 

Ankara Lik Maçları 
Avrupaya her giden vatanda~ fU 

na hayrandır: Bütün yollar asfatl. 
Otomobille saatte 150 kilometre yap 
mak kabil ... 

l•tanbulda otomobilli veya yaya 
her vatandaş şundan ~ikiyctçidir: 

lstanbul sokaklarında yürümek im 
kSn.sız ... Sebep ararsınız. Eh, güçtür 

tabii, İstanbul gibi muazzam bir şeh
rin hangi semtinde ne kadar asfalt 
yapabilirsiniz ki bütün halkı mam
nun edesiniz) Bu genişlik ve fU büt
ceye göre belediyeyi haklı bulma
mak imkinı yoktur. 

Kadıköylüler Nasıl Eğlenir? Gençler Birlip ve ~u
hafız nasıl fYa,lı·p ge ldıler 

Ama, bir de asfalt tecrübeleri ya

pılan yerleri görürsünüz. - Meselli 
Eminönü ile Bahçekapı arası .. - iti· 
n" ile yapılan asfalt zaman zaman 
vıcık çamura dönmü,tür, vakit vakit 
şuradan buradan kapak atarak, Ar

navud kaldırımına rahmet okutmuş 

tur. 

Demek ki şimdilik tecrübenin mah 
ll.ll;i bocalamaktan ibarettir. İstanbul 
ıııl:"lhilindf" .. a~1t~ı yukarı her gün yüz 
li:- erce vatandaşın aradığı bir şey 

Y.>r: Yol. Bu, yok. Şehir haricinde? 
Yoktur diyemeyiz. Meseli. Harbiye * Tak~ir:ı arasının yaya. kaldırımları 
hicap cdi!cce-k haldedir de, Topkapı 

ha;icinde mükemıncl bir asfalt var. 
dır Bakırköy!'!' Fiden, Jstinyeyc gi· 

:len asfaltlar vardır 
H~r sene Avrupaya tetkik he· 

,.etleri yollnrız. Bu zevatın tctkjk

lcTinden slrr.diye kndar ne çıktı. bil· 

mıyoruz. Fakat bizim i'ittiğimize gö 
re ı\vrupada f'Vvelci ,ehirlerin yolla· 
rını yapıyoılar .nış, sonra hariçteki .. 

1 lcri ... 
TiLKi 

Askerlik İşleri 1 
iiırı:ımm:BBI ............ ... 

ŞUBEYE DAVET 

Eminönü Yabancı Askerlik Şube
sinden: 

1 - Eminönü, Fatih ve Eyüp ka
zaları mıntakalarında oturan ve 938 

Te?rin celbinde sevke tabi bulunan 
a~ğıda doğuın ve sınıfları yazılı ve 
şubemizde kayıtlı ve kayıllız yaban .. 
cı şubelere meneup mükelleflerin nü 
fus cüzdan ve ikamctg8.hları ile şube 
ye müracaat etmeleri ilan olunur. 

2 - Bu celpte henüz askere ça· 
ğırılmamıt ve çağınldığı halde sıhhi 

v" sair kanuni mazeretlerle geriye 
kalmı~ olanlar. 

3 - Vaktinde 
maya gelmiyerek 

yaşıtları ile yokla
yoklama kaçağı 

't'aziyctinde kalmıt ve biJahare mua

yeneleri yapılarak sınıfları ayrılmı' 

ve henüz aevkf'dilmemi~ sağlam erat· 
tan: 

316 - 330 dahil doğumlulardan 
piyade. İ'ltihk~m. sınıfları. 

ALEMLERi TARiHE 
ŞiMDİ YENi BİR 
iSKELE SEFASI 

ESKi KUŞDiLi VE BAG 
KARJŞTI. ONUN YERiNi 

EGLENCE YERi TUT'TU 

Yazan; 
Kendi arzusunu başkalarına 

da teşmil etmek huyundan bir 
.türlü vazgeçmiyen bir arkadaş 

geçen gür, beni adeta zorla Gül- Danis Remzi Korok 
hane parkına göttirdU. 

Gülhane parkına gidelim dedi- •••••mı••••••••• 
ler mi, işim biter, biltiln zevk ve 
neşem kaçar, ·bayağı tevehhüşc 
yakın bir hi• beni ezer veya bü
zer. Sebebi ~u: 

Sağlı sollu sıra sıra kanapeleri 
dolduran halkın ara•ından geç
mek, bana re•mi geçide çıkan bir 
ilk mektep yavrusunun ma•um bir 
gurura mukabil yorgunluktan dök 
tüğü teri hatırlatan bir sıkıntı ve
rir, kızarıp bozarır ter dökerim. 

işte bunun içindir ki arkadaşı

mııı i•teğiııe kolay kolay mutava
at etmedim, fakat sonunda naçar 
kalarak parkın kapısından içeri 
girdik.. 

O ne?. Adeta gözlerime inana
mayacağım geliyor. Bir cumarte•i 
gününün tatil gaatleri içinde bu
lunmamıza, havanın güzel ve sı

cak olmasına rağmen, parkın içe
risi bomboş. Son senelerde kalaba 
lık yüzünden adedi fazlalaştırılan 
kanapelerin üzerinde şimdi güver 
cinler dan•ediyor, geniş yol üzerin 
de kimseler yok, cinler top oynu-

edilen sevgililer kadar yapayal-

hız .. 
V ~ bu halile de park, insana 

hem ürkmek, heın de acımak his
sini birden veriyor. 

* Yaşlı bir paı·k bekçisi anlatı-

yor: 
"- Evet park son zamanlarda 

aclam akıllı teuhalaştı. Bunun se-

kın içinde Hiclrellez safası bile ya
parlardı. 

O günlerde çektiklerimizi bir 
Allah, bir de biz biliriz. O canım 

yemyeşil çimenlerin üzerine bağ-ı 
daş kurup yemek yiyenler mi arar-

sınız; sarı, pembe, kırmızı her 
renkten açmış giizel çiçekleri dal-: 

!arı ile birlikte kopanp demeti 
yapmaya uğraşan yaramazlar mı, 

neler de neler .. En zoruma giden 

iş de akşamları park kapanacağı 

sıralarda sızan sarhoşları topla-ı 
mak olurdu .. Hey gidi, günler hey. 
Şimdi bunların hiçbiri yok da ra. 

yor .. 
Keneli kendime, belki dedim, 

Kadıköyünün methur iskelesi 

Sarayburnu tarafı kalabalıktır. O- bebini soruyorsunuz ama, ben de 
raya doğru ilerlemeğe başladık. bir şey bilmiyorum. Hatta geçen 
İki, üç yüz adımda bir, nihayet akşam, Uç dört arkadaş aramızda 
iki kişiye rastgeliyoruz ama, yolu- bu tenhalıktan konuşuyorduk. Hiç 
muzun üzerindeki kanapeler çırıl birimiz bu işin sırrına eremedik. 
çıplak .. Parkın Sarayburnu kı•mı- Kanapeler \'ar, çimen, çiçek bol, 
na vardığımız zaman hayretim temizlik dersen yerinde.. Acap 
biiRbiitün arttı: neden, acaba ne ol~a?. diye söyle-

Burada da kimseler yok .. Koca nip duruyorduk da bir türlü bir 
park baştan nihayete kadar, ses- karara varamadık .. Bak sizin gibi 
siz, sedasız .. Eski yorgunlukların okumuşlar bile bunu kestiremiyor, 
acısını çıkarmağa başlamış ola- biz nereden bilelim? 

hat edip duruyoruz 

* 
işte .. ,. 

Beni parka sürüklercesine götü-
ren arkadaşla beraber bekçinin 
sözlerini dinledikten sonra park
tan çıkmış, dü~ünceli adımlarla 

ilerliyorduk .. O dakikada ikimizin 
de düşündüğümüz şey, bekçilerin 
halledemediği muammanın dü
ğümlerini çözmekti .. Evet, bu ten
halığın sebebi ne idi, ne olabilir
di? 

cak. Bir zamanlar bu parkın içeri- Arkadaş, birdenbire mal bul-

Fakat park, bıı halile, bir gezin sinde boş bir kanape bulmak bil- muş mağribi gibi atıldı: 
ti yeri olmaktan ziyade, ıssızlık yük bir i~ti .. Hele İstanbul semti- - Buldum, buldum .. dedi .. Es
içinde, insana adeta haşyet veren nin vapur, tren masrafından kaç- kiden parkın çalgı köşküne rnuzı
korkunç ormanlara benziyor.. mak için burayı bir mesire yerine ka koyarlardı. Şimdi bu çalgı köş-

. e · a tarı Bi k a·ı ı kü ~ıkıldığı için burada muzıka Bir zamanlar her yaştan sevda- çevır n ıns n .. rço ı e er , 
zedelerin buluşma yeri olup onla- tatil günlerinde, yasak olduğu çalınmıyor. Halk o zamanlar hep 

h ld b . k ı b ı · · bu muzıkaya. gelirdi. Şimdiki ten-ra tatlı tatlı saatler geçirmeğe a e ır o ayını u up, ıçerıye 
aolct ki k d 1 t ·ı · halıg" ın sebebi budur is.ta .. sahne olan Gülhane parkı, bugün u arı uzu O ması epsı erı 

Hava bugüıı yine çok güzel, f:.. ı. . 

karagücü sahasında üç h!ne yakın 
bir kalabalık var. ilk maçı saAt 1 3, 
20 de hakem Ömer Bele~in idare • 
sinde Gençlerbirliği - Ankara Gala 
tasarayı ar:ı&ında oynandı. 

Gençlerbirliği oyunu ba~tan sonu· 

na kadar hi.kimeyi altında idame 
ettirdi. ilk devıede Ali vasıtasiyle 

2 gol kazanan Gençler, ikinci devre· 
nin 1 3 üncü dakika..-ında penaltıdan 

Basrinin ayağı ile de bir Jlol yaparak 
oyunu 3 - O ka .:andılar. 

ikinci maç ıaat l 5 .8 de hakem lh 
san Türemen idar'"•ınde Muhafızgü .. 
cü - Ankaragüne~i arasında ba~la .. 
dığı zaman, iki takım 'u kadrolarla 

oynuyordu. 

Muhafız: 

Muzaffer - Fethi, Saffet - Ah
met, Cihat, Halit - Atıf, lbrahim, 
A Rıza, Şahin, Naci. 

Ankara Gt;cü - flemirspor ma
çında gü~el bir oyun çıkaran 

Ankara Güçlü Nusret 

Günef: 
Nedim - Nihat, Mehmet - Cez

rni, Sedat, Necmi - TaceJdin, Hüs .. 

nü, lskender. Orhan, Salih. 
Oyun Güneş hücumu ile başlsdı. 

ilk dakikalar kar~ılıklı akınlar ara -

eında miisavi bir cereyan takip cdc.r. 

ken bu arada Günesli İskende' Mu
hafıza büyük bir korku geçirttirdi. 

15 inci dakikada idi: Güneş sol -
dan iniyor. Muhafız sağ hafı topu 
eliyle kes.i. İskender 25 metreden 
kalecinin müşkülatla kurlardığı bom 
ha gibi bir şüt savurdu. Tehlikeyi at 
latan Muhafızlılar derhal kendilerini 
toparladılar ve n1ukabil taarruza geç 
tiler. Günef kalesini ziyarete başla

dıalr, 28 inci dakikada Muhafız san 
trforu A. Rıza geriden aldığı bir j 
pası ıürdü. Kaleci ile karşı karşıya 

kaldı, tam şüt atacağı sırada Güneş
liler topu kornere savurarak bu teh!i 
keli vaziyeti atlattılar. 

o.ı üste ve sağdan soldan iki ne. 
ticesiz korner. 32 dakikada yine bir 

Muhafız akınında A. Rıza kale önün· 

de yakaladığı topu iyi kullanarak ta· 
kımının ilk gölünii yaptı. Oyun ya. , 
vaş yava~ Muhafız hiLkimiyctine gi -
rerken ilk d•vre l - O Muhafız le-

mişriı. Galatasaray - Topk~pı ma ... 
çını Tarık idarf!' edecektir. 

A3keri Lİ$el.r spor pragnımı 
Hl"r sene ask~ri mekteple?" arasın

da )'Bpılmakta olan muhtelif spor 

müsabakalarına g~lecek lıaftaJan İtİ· 

haren boF.lanacaktır. Bu müt<abakala 
ra şeht irn°iL.deki /.,,:;keri mekteplerden 
ba~k<ı hıı -,ene Rı...r~;ı l~;,klc=.r ı, ... e .. i de 

İqtirnk c:.decegtir 
' )'alnız futbol mcı!"!orı ~:Jh:ı!t•7..lık 

yiizündcn BursaJa ra~ılaci:lktır Bu 
müsabakalaı için $('.nyPt s;;enı"' hı! 

spor programı hazırİatırt'ışhr. 

Şimal memleketler! kr:pAl'tt 

Şimar mrm!ckctlcri r~ra..,ın::l:ı 'l.lPI 

lan kupn ınaçlnrınrı. J..:orvcç. İsvc.; 
Oan!n1arka ve Finl:ındiya takırı~Ian 

i,tir;ıok edccckt:r. 
Puvnn itibariyle Norveç 9 puvan. 

Ja birine!. Danimarka 7 pu·ı<.inla ikirı 

ci, !s\·~~ 6 ~>tıvan ve Finland:y" t<\kı

rnı d"' 2 puvan almışlardır. 

Son kar,ıla~madn pazar günü Is,·:·-:, !c 

Norveç mil1i takımları karslla~nıı., · 
lardır Neticede Norvrç milli tukınıı 

3 2 kazanmıştır. 

İngiltere Lik Maçlan 
Bu hoftn İngiltere lik maçları bir 

hilyli cnte-reıı.<'n olınuştur. Bilha!'!:cıa gc 
hine bitti. çen h:ıfta Aı:ton Villa ta.k1mivle hera 

Devre 2: bere kaldığını Vd7dığıını7. Arsena1 ta-
2 inci devreye 16,4 te Muhafız a~ 1 kımı geçen ~enenin krcl kupası ~ali· 

kıniylc ba~landı, oyun seri bir ecre· bi olan Sanderbetnd lc.kır:ıiyle yıne 
yan takip ediyor. 1 2 İnci dakikada !nfır __ oıııfır bc!'~bcrc kalmu,;~ır. 
Muhafız soldan iniyor. Top kontra l Diğer ı~~ticclrr ~u:ılardır: 

3 l 6 - 3 3 1 dahil sağlam gayri is
l&mlar. 

3 16 - 3 32 dahil Süvari, topçu, 
istihkim, muh:iıbcrc, dcmiryolu, mu· 
zika, nakliye. 

bu hali ile de bana bir ürkeklik ~~v~e~eı~ıv~a~i~tu~·r~l~ü~y~e~m~e~k~l~er~i~il~e~p~a~r-~~:~~~~~R~ı~za~L~e=b:i:b~AS:=~A:L~:\ 
verdi. Ü k · ı· 12 vey ana atı ı sene hapis 

Ben; rağbetten düşen eskilere Hazin vefat 

bir pasla sağ açığa geçti, sağ açık A A.ton y;ıı, - Portsmut 2 - O 
1 

tıf ta sıkı bir vuruşla ikinci Munhafız Bolton Va,.,,dre~ 
golünü yaptı. -i -· 1. 

Midesburg~ 

Oyunun bundan sonraki kısmı ta· Karlton -- Binningam 4 - 4 

316 - 333 dahil hava, Deniz, jan 
darına, harp sanayii, tank:, gümrük 

eıuhafaza, orman koruma, sınflanna 

ayrılmış: olanlar tubeye başvuracak· 

lardır. 

4 - Bunlardan başka üç veya 
daha ziyade hava tebdili almıf ve 
'ubeleri emrine airmit ve hava teb
dilleri bitmi' olanlar. 

5 - Jandarma ve deniz ıınıfları 

na mensup olanların bedelleri 13 / l. 
Te,rinı 9 38 diğer sınıfların beedllui 
de 24/ l.Tefrin/938 ak~amına kadar 
kabul edilecektir. Bu tarihlerden aon 
r• bedel kabul edilmez. 

6 - Jandarma ve deniz eratı 

14/ l.Tepin/938 ve diier aınıflann 

da 25/l.Tefrin/938 den itibaren 
oevklerine ba,lanacalctır. 

1 - l,bu i'1n mucibince al&kadar 
mükelleflerin nüfus ctizdanı ve ika

metgi.hları ile tubemize h• t•urma1a

n ilin olunur. 

HALKEVLERİNDE , ' 

Şehremini Halkevinden: 

karşı içimde bir hüzün duyarım. yatacak 
S k b .. .. b k d k' Mardinli İ}ırahimpasa, zade Avu- J "I 30 (H ') B d a ın u sozume a ıp a es ı nego , usuaı ~ un an 
bir pantalon veya ayakkabının kat Ahmet Muhtar Mardin'in hare- bir müddet evvel 'ehrimizde üvey 
arkasına geçip saatlerce ağladığı mi Ruldye Mihriban pek genç ya,ın- annesi Sabriyeyi 8 yerinden bıçakla 
ma hükmetmeyiniz, duyduğum da müptela olduğu kalp haııtalıi;ın- yıp öldüren ve daha evvel de Sabri
hüzün eski meşhurlara karşıdır. dan dün oabah anaızın vefat etmif· yenin annesi Ayfeyi bıçakla yarala 

Evet, bir zamanlar oturdukları tir. Bugiln öğelyin Fatih Camii,eri - yan katil Nurinin muhakemeıi dün 
kanapelerin üzerine tebeşirle çiz- finde namazı eda edildikten sonra bitmiftir. 
dikleri dama oyunu çerçevesinde Edirnelcapııında aileai makbere.ine Okunan karara göre katil genç 
mini mini çakıl taşlarını yürilten vedai rahmeti rahman kılınacağı te- 12 sene 18 gün ağır hapse ve ölü _ 
illsanların içtima. mahalli olan meş esıürlerle bildirilir. nün vereaesine 300 lira tazminat 
hur Gülhane parkı, bugün ihmal vermeie mahküm olmu,tur. 

BU AKŞAM 
MELEK 
Sinemaeında 

G ÜZELL!ClNE DOYAMIY ACACIN1Z, HA TIR ASINI SENELERCE 
UNUTAHIYACACINIZ BİR ŞAHESER BAŞLIYOR. 

SlilNRN1N BİR HARİKASI 
TATLI SFBİN - NEFİS RFJNKLEJRİN - 1LAH1 GÜZELLİKLERİN bir
leşınesile vücud bulan. 

ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 
(GOLDWYN - FOLLIES) 

OOİTED AıtTlST Şil'ketınill 80.000.000 dolar •arfiyle yarattığı hakiki sinema ŞAHESERİ 
Nells - eğlenceli bir MEV.EU içinde görülmemiş - duyulmamış güzellikler Amerikanın meşhur 11-Jetro-

politan artistlerinin işti~akiyle TRAVİATA operasının en en güzel parçaları.~ 

••••••••••••B•ıl•e•tı•er•i•e•'•'v•e•ld•e•n•a•l=ıız. Tel: 40 868 ~ 
6 - 10 - 938 perşembe günü sa- ı 

20.80 da evimizde İstanbul kur- MÜNIHTE ÇAMBE R L A Y N - DALADIER - MUSSOLİNİ - H IT L ER MÜ LAKATI 

FİLMİ S EHRIMizE T A YYARE İLE GELMiŞTİR. Konferansın bDtün sahneleri en ince 

teferrilatına kadar gfüter ilmektedir. 

flıluşu münaııebetile Cevat Odyak 

tıaz tarafından bir konferans veri 

l&cek arkadan Hin alafranga mil

l ik kl.l!mı muhtelif havalar çala

uktır. Salon herkese açılctır. 
Bu Akşam MELEK Sinemasında Programa ilave edilecektir. . , ............................... .. 

mamen Muhafız hakimiyeti altında 1 Çelsi - Stokski l .. _ l 
geçti 35 inci dakikada Naci, 3 7 inci Derbi Kanti - Blakbul 2 - l 
dakikada A Rıza vasıtasiyle iki gol Everton - li\·eıpol 2 - l 
kazanan Muhafızlılar oyunu 4 - O Crimsbitonv · ·- Brcndfor (l - O 
kazandılar. Unaytidoti - Layçi~ter 8 - 2 

Sabah saat dokuzda C takımları a- Preston Norto~ -- Mançester 1-1 
rasında oynanan maçlarda Ankara . · Sandcrland - Ars,enal O - O 
gücü Demirsporu l - O yendi, Ga- Vol Nrrharnton-Hudersfild 3-0 
latasaray - Gençlerbirliği de l - 1 ====--- ---:.: =--===== 

Donaamamız Izmirde berabere kaldı. 1 
zmir, 30 (Hu•u•İ) - Şanlı do-

Sizc Ankara lik ve şilt maçlarının nanmamız, Ege dt-nizihde yaptığı 
fikstürünü gönderiyorum. 110n manevralar talimlerinden dün 

lıhami Kılıçata limanımıza dönmü,tür. 
Bu haftaki lik maçlan Donanmamızın bugünlerde lstan-

Bu haftaki yapılacak lik maçları - bula hareketi muhtemel bulunmak-
nın hakemi yava' yavaş taan·ün et. ı tadır. 

#J .. -Yarın Akşam SARAY Sinemasında•--.ıı. 

Bliyilk bir teknik Şaheseri •.• 

F ev kal ide bir temsil Şaheseri .•• 

Hakika tı beşeriye Ş :ıheseri ••• 

YAN 1 K 
GONOLLER 

Sanenin İlk büyük Aşk filmi şerefine 

GALA MÜSAMERESi 
Baş r ollerde : 

JEAN GABiN . ve MIREIELE BALIN 

••--•Fiathrda Zam yoktur. Biletlf!r simdiden satılıyor.lllf!• .. 

\ 

1 



5 BIRINCITEŞRIN 1931 YENi SABAH 

Hava Hücumlarına Karşı 
-... "(orkunç Tahrip Silahları : Yangın ve Tahrip 
l Jombaları. Tepeden inecek Bu Afetlere 
~~arşı Ne Tedbir Almalı ? Bunlardan Nasıl 
Korunmalı ? lngilterede alınan tedbirler 

Tarihinde Mühim Osmanlı 
Bir Sima: Cellat Kara Ali 

' 1 

1 

1 
\ 

-1-
Osmanlı imparatorluğunun si. 

yaset ve saray hayatında "Cellid,, 
ın mühim bir mevkii vardı. Padi
şahın ve vezirlerin kahır ve tedip 
Aletini mahkemelerin icra vasıta
sı cellattı. 

Vakıa Osmanlı padişahlarının 

sarayında saray bostancıları, ha
rem ağaları da ara.sıra cellatlık 

ederlerdi. Lakin resmi bir siyaset 
icra olunacağı yani devletin erka
nından birinin "kaydı görüleceği,, 
"izalesi ferman,, olunduğu zaman 
lbu vazife sureti mahsusa da cel
lit tarafından ifa olunurdu. 

Sarayın muayyen ve maa.şlı bir 
eelladı olduğu gibi, serdar sıfatile 

. l l i)rdular sevk ve idare eden, Bey
lerbeyi olarak vilayetlere giden 
vezirlerin maiyetlerinde de husu
si cellatları bulunurdu. 

Cellatların vazifesi aldıkları 

emri harfiyen yerine getirmek, re. 
~ ız;aları acımadan icra etmekti. Hu 
' cezalar muayyen ve kati idi. Boğ

mak. kellesini vurmak, yere çoker 
tip kafasıııı kesmek, karını itmaın 
ettikten sonra çırçıplak at üstüne 
arzani yatırıp sokak sokak :Co~

turmak, çıplak vücuduna mum!ar 
dikerek sokaklarda teşhir ef.ırıek, 
kazığa vurmak, denize atnrn k, 
karnını yarmak, derisini soymak, 
denize atmak, mahkumun kafası
nı kestikten sonra bir peşten,ııla 
sarıp takdim etmek, ayağına ip 
takıJ.> sokaklarda sürümek, g•Jg
siinden ve bacaklarından damar 

Tahrip ve yangın bombalarının esasları ve bunlarrı yaptığı tahribat çıkarmak .. 

Bundan evvelki yazılarımda mo -
dcrn tayyaıcnin ne korkunç bir ıil&h 
olduğunu anlatmış: ve bir hava hücu 

mıına lcarşı, b~ta lngiltere bulun • 
mak. üzere her devletin haf vurduğu 
korunma tc,kili.t ve tertibatından 
bahsctmİftİm. 

Bu mU6ahabemde size yine İngiliz 

lC'r tarafından ckorunma:t çaresi ola 

rak kullanıliln .-balon maniaları> 

r.dan bahsedeceğim. 
Deniz savaşlarında denizaltı gemi 

lcrin-. karşı c:~ğ maniaları ~ l<"Tlİp e ... 

dildiğini hepimiz biliriz. Muayyen gc 
c:t no~talarında suyun altına gerilen 
ku çelik ve kuvv~tli ağlara o geçit .. 

lt'H geçnıek istiyen dü~man denizaltı 
gc-mi-;i takılır ve suyun yüzüne çıkma 
ya mecbur kalır. Donizaltı gemiııııi bir 

kere sı.;yun yüziinc çıktı mı kendisini. 

bckliycn akıbet le malümdur. 
lnp;:l iz hava mahfelleri i~te deniz 

cenkle.rinde t~htelbahirlere kar~ı kul 
Janılan bu a4 maniaları prensibini 
hava harplerine de ta tbika teşebbüs 
etmislcrdir. Kısaca cBalon maniala.
fl ) i~ınini \.erdikleri bu tcdafii harp 
r.İ!"tcminin ne dl!'rece mÜl!'ssir bir mü 
rı > iernini verdikleri bu tedafüi hare 
et tc!!bit edilmiş değildir. Bunur 
beraht!r İngiliz havacıları müstak 1 
bir harbin hava hücumlarında cba
lon maıriaları ':> ndan azami istifade
ler temin edilebi1ccei:ini kuvvt'tle 
lmmaktadırlar. 

Deniz ccnklerinde kullanılan cağ 

manıaları » nın na!tl boınbalıları var 
sa v.:ırP1111 hava muharebelerinde de 
kt• l1<ınllac-ak olan balon maniaları 

d:l hem ağ, hem de mayn tarlası va• 
zifesini göreceklerdir. 

Deniz harplerinde kull•nılan 

cmayn tarlaları • nın su sa.tlıının bir
tz asaiıınna scrpiştirilmit maynler ... 
den ibaret olduğunu biliriz. Bir düş:
man harp genıisi bu mayn tarlaların 

Jan birisin~ gird; mi gemisinin kari
nesi m:ıynlerden birine çarpar, mayn 
.nfilô.k eder ve harp gemisi de ya a ... 

~ır surette yaralanır, yahut da batar 
değil ıni ) 

İşt~ i ... g: !i ı h. v~cılarının havalar
da tP.si-; ettikleri balon maniaları > 

hem n1ayıı tarlularının, h~tn de de ... 
nizalt1 ağ ınanialarının birle~me-ıın -
dt>n husule gelmiş bir mania si"tcmi 
dir. 

lnpilizler <Balon mania~ı t nı evve 
Ja Londrayı hava hüc.uınlarından ko 
rumak ınaksadiyle viicuda g~tirdiler. 

Birbirinden { 100) metre aralıkla 
Londranın etrafında Çt"pec:evre bir 
halan dairesi vücuda g&tirilmiştir 

.'.::ıperlerde bombalardan korunma 

Zemine telle bailı olan balonlar mu· 
ayyen bir irtifada bulunmaktadırlar. 

Dü'}man tayyareleri alçaktan uça

cak olursa ya bu balonların tellerine 

dokunarak dü,ecekler, yahut da ba
lonlara çarparak onların ihtiva ettiği 
patlayıcı n1addclcdn patlaması Üze

rine param parça olacaklardır. 

Bınaenaleyh <lü,mcın tayyareleri 

için bu «Balon maniaları> nı ancak 

yüksekten uçmak suretiyle aşmak 
mümkün olacaktır ki bu takdirde de 
onlar uzun çaplı tayyare dafii topla 

rın müessir ateş menzili dahiline gir
mi~ bulunacaklardır. 

Bundan c'"Ve}ki mübahascmde de 
söylemiş o!duium gibi son sistem u

zun çaplı { 1 or santimetrelik tayyare 
dafii toplor çok alçaktan uçarak hü 
cun1 edecek tay~:ar~lere karşı pek o 

kadar müessir değildirler ve bu yüz
dt n İııgİ)iLler böyle alçaktan uçarak 

hücum edecek dü~ınan tayyarelerine 
kar:-ı :ı.eri ate~li mitralyözlere benzi.. 
yen {2 peh) luk toplar kullanmayı 
dü~ünm~ktedirler. 

Görülüyor ki cbalon manialan> 

nın ba~lıca vazifesi duşman tayyare 

lerinin alçaktan u<::ırak ~ .. ı 

na mini olmaktır. 

Muh~cim düşnıan 1 . •ri c- ba-

lon maniaları> sayesinde yüksekten 
uçmaya mecbur kahnca hem müda .. 

' faa tefkilihnın uzun menzilli ve mü-

tekamil topçu aıe,ine hem de mü
dafi tayyarelerin hücumuna maruz 
bul11nacaklardır. 

Londrayı müstakbel bir hava hil. 
cumuna. kartı korumak iç.in vücuda 

getirilen cbalon maniaları> ):>irbirin
den ( 100) metre aralıkla havalan -
.ıırılacak ( 1100) balondan t.,..kkül 
ediyor. 

Beher { 1 O) balona bir «balon 
ınüfrezesi> ismi verilRlektedir ve 
bunlar hususi kamyonlarla kendileri ... 

ne tahsis edilmif olan noktaya sürat 
fe sevkcdilebilmektedir. 

Balon maniaları ile Londra şehri

nin etrafını bir kemer ş,eklinde çevir
mek düfünüldüğü gibi bunları ~ehrin 

üzerine serpiftİrmek usulünün de tat
biki muhtemel imi~. Zira düşman tay 
yareleri kemer ı:-cklinde ~ehri ku~a
tacak balon maniasını afhktan sonra 
alçalmak suretiyle kendilerini tayya .. 

re dafii topçu ate~inden ve müdafaa 
tayyarelerinin hücumundan nisbe -
ten koruyabilmeleri mümkündür. 

Halbuki balon maniası sehrin üze

rine dağıt ılacak olursa bu ~ahzur or 1 
tadan kalkmı~ bulunacaktır. ı 

İngiliz müdafaa tertibat ve teşki
latı nazırı Sir Tomas İnskip balen j 
mania sisteminden İngilterenin pek 
çok ~eyler bekliyebileceğini geçen 
martta Avam kamarasında resmen 
beyan etmi~ti. 

Londranın ve bütün İngiliz toprak 
larının muhtemel bir hava hücu

muna kar~ı müdafaası mesuliyetini 
omuzlarında taşıyan bir devlet ada
mının bu kadar kati teminatta bulu
nabilmesi için cbalon maniaları • sis 
teminden lngilizlerin çok kati ve müs 

bet neticeler 

eder. 
olmaları iktıza 

MENF UR MESLEK 
Bu muhtelif ve korkunç cezalar 

iki kısma ayrılabilirdi: 
Bir kısmı cellat tarafından 

emir veya hüküm üzerine ifa olu
nurdu. Bir kısmı da zorbalar tara
fından bizzat adalet icra olnduğu 
zam.an ani ve gayri ihtiyari tatbik 
olunurdu. 

Zorbalar şeriati ileriye sürerek 
ayaklandıkları ve önlerinde ule
ma, sipahi ağaları saraya hücum 
ettikleri zaman, vticufüırının orta· 
dan kalkmasını istedikleri kimse
ler için ekseriya: 

- Defter olunanları verin. Pa
ralayalım ! .. diye haykırı~ırlar, sa
ray kapılarından önlerine atılan 

zavallıları hançer vurarak par~a
larlardı ki bu sureti idam gayri 
ı·esmi olduğundan calibi merha
met olabilirdi. Lakin resmi cella
dın uçurduğu kelleye, kestiği ka
faya, boğduğu vücutlara kimse 
acımazdı. Çünkü celladın elile tat
bik olunan idam hükümleri meş
ru ve adilane bir ceza sayılırdı. 

İşin asıl tuhaf tarafı birçok pa
şalar, haklarındaki idam fermanı
nın kendilerinden korkulması dola 
yısile tebliğe cesaret edilemeyip 
tehir edildiği haber alınca : 

- Ahır vaktimizde biz asi ola
mayız!.. diyerek kafalarını miite
vekkilane celladın "atırlarına uzat 
maları idi. 

Bununla beraber cellat, herke • 
sin nefretini celbeder, kendisini 
ancak sarayın orta kapısı önünde
ki çeşme ba~ında gösterir, ve kan
lı vazifesini herkesin hakaret dolu 
bakışları altında yapardı. 

HiSSiZLiK 
MERHAMETSiZLiK ... 

Oomanlı sarayında kullanılan 
ce il atlar arasında bir tanesi bil
hassa hİ8sizliği, CPsareti Ye nıer
hametsizliği ile şöhret k:ızaımıı~

ı tır: Kara Ali. 

==============:-: Cellat Kara Ali dördüncü Mu
Berga mada yağan d o lu 

Bergama, 30 (Hususi) - Geçen 

Bir heyet de Yalovada bulunan 

gün Bergamanın Kozak yaylasında 

Cöbeller köyüne yağmurla beraber 

fındık büyliklüğünde dolu tlüşmü' -
tür. 

Dolu, bağlarda yayla üzümlerini, 

hatta asmaların yapraklarını yerlere 
dökmüştür. 

Zarar büyüktür. Dolu diğer köy_ 

lr -d~ -1e lahribat yapmı:qtır. 

rad ve deli İbrahim dedrlerinde 
vezirlerden, devletlilerden pek 
çoğunun kafasını kesmi~ bir cel
lattır. Kara Ali kadar sanatında 
devam edeıı, divan paşalarının 
emniyet ve itimadını kazanınaya 

muvaffak olan ba~ka ccllill görül
müş değildir. 

Dördüncü Murnt gibi adam öl
dürtmekten, kafa kestirm ekten 
.•adece ciiz'i ze\·k alan kanlı bir 
m("tebide cellatlık eden K:tra Ali 
his~ , z. rı-:.etanetli ve nırrh:u -, 1 ne-

adamrlı 

Osmanlı celladı 

Çelebinin tabiri veçhile cellatların 
"üstadı,, idi. Evliya Çelebi, dör
düncü Murat devrinin bu mühim 
simasını gözleriyle görmüştü. Se
yahatnamesinde cellat Kara Aliyi 
şöyle tasvir eder: 

"Cellatların üstadı kamili 
Kara Alidir ki, bazularını sıva

yıp, ateş saçan kılıcını beline 
bağlayıp sair işkence, karabina 
bend, nakşi bend, kemer bend, 
zinar bcnd edecek ucu aşıklı yağ
lı kemendleri kemerine agıp afatı 

işkenceden kerpeden, burgu, hi· 
sar. buhur fitili, •emin süngü tel
seman, deri yüzecek len traş, po
lat tası, tıirlıi türlü zehirli aletleri, 
el ve ayak kırnııya mahsus balta
ları iki yanına takıştırıp sair ya. 
makları dahi y~dişer parça alat 
ile kemerlerine ';inet verip yalın 

kılıç merdane cünbl\s ederek ge
çerler ... ,, 

Cellada iltifal 
Kara Ali sanatile iftihar 

di. Bir elinde balta, öbür 
eder

elinde 
ölüme mahkum başı matruş, ka,·u· 
ğu yuvarlanmış, vezaret mevkiin
den zilletle düşmüş sadrıazamlık 

mevkii uğrunda her desiseyi irti
kaptan çekir.memiş, uzun sakalı, 

sararmış benzi ile vezirleri, defler 
darları Yedikule zindaııına ve~<a 

siyaset çeşmeRinin önüne götürür
dü. 

Cellat Kara Ali etrafına bak
maz, kendini seyredenlerle meşgul 
olmaz, yalnız şikarını öldürmekte 
büyük bir zevk duyardı. Amirin
den gördüğü iltifata gelince ya: 

Bre kafir! ... ltabıııdan ve-
ya: 

Kara Ali melunuııa teslim 
et! .. tarzında büyük bir itimat iz
harından ibaret olurdu. O zaman 
Kara Ali hiç itidalini bozmaz, kı
lıcını çeker, bir vuruşta kafa ile 
gövdeyi birbirinedn ayırırdı. 

Kara Alinin kestiği yüksek baş 
!ardan birincisi, dördüncü Murad 
zamanında idam olunan yeniçeri 
katibi Osman efendinin başı idi. 
Cellat Kar::ı Alinin padişah huzu
runda resr:1i \·e parlak surette va
zifeye i~tc ·bu Osman efendinin 
kafa$ını keıınıekle başlamıştı. Dör 
düncü l\lurad yeniçeri defterine 
çoluk çocuğun kaydedildiğfoi gör
nıü~, yeniçeri katibine ınüteaclclit 
defalar: 

- Ölenl~rin yerine yeııi aılam 
ka_rdedihnc:ıi:ı !.. ernrh1i v~r!lıışti. 
Ptıdi~uh emriı!in tutulup ..:utulma~ 
t1 ı.V,ını dc:·ıe1nek ist":.H, ril'Ivzt tek-

... I·• lıiı· kin1'.";Pn1n y~!~r\c:·i def-

j 

J 

r 

ve yamag 

terine y;.zılmasını temin etti. Ye
niçeri katibinin rüşve alarak em
ri hilAfına deftere esami kaydet
tiği, bu ,;urelk tahakkuk edince 
kendi•ini huzuruna getirtti ve 
defterdeki ) eni ismi göstererek: 

-- Bre k:ıfir, u' ııedir? diye 
sorunca Osman efendi ne yııpaca
ğını şaşırdı, cevap VPrn1ek istedi, 
veremedi. Dördüncü Mıırarl: 

- Bre Kara Ali, kes ~u hainin 
başını! .. deyince Osman efendinin 
kellesi de celladın kılıcil• gövde
sinden ayrılıyor, yere yuvarlaııı. 

yordu. 
Kara Alinin ikinci rnzife•i ıneh 

dilik iddia eden ~akary<: şeyhinin 
idamı oldu. Dördüncü Murad Kon 
yada şeyhi huzuruna gct:riti 
kendi,;ine: 

ve 

- Balc•ana !.. Sen Hazreti İ.ıa
yım, derrni~· :n; bunun a:-.lı var 
mı? cliyt: ~ordu. Şeyh: 

- Haş1 ben Mtıh:lmmed ü:ııme 
tindenim v~ İ•a peygamberi bek
liycnlerdcıı im .. cevabını verdi ama 
gözlerini Ji:ın büri;yeıı dordüı1cü 

Murad dinl emeden ve Kara Aliye 
bir işaret etli: Peygamberlik iddi 
a<ında bulunan şeyhin Kara Ali 
tarafından na g ıl işkence edilerek 
öldürüldüğünü ve celladın saua
tıııda ve mesleğinde ld ı.kki ede
rek gittikçe ıı2~ ıl yükseldiJ;ini ve 
hatta bir paclişahııı kafasını bile 
nasıl uçurduğunu gelecek musa
habelerde görce~iti~. 

Köy imamını ôldiiren k atil 6 
yıla mahküm old u 

Balıkesir, 30 (Hususi) Geçenler. 
de vilRyctımize be~lı olan Bakacak 
köyünde bir cinayet olmuş ve Veli 
oğlu Mehmet isminde birisi, köy j .. 

mamı Hnsan ı tabanca ile öldürmü' 
tü. 

J\.1aktulün kızını isteyip te alama 
masından muğber olarak. hu cinaye 
ti iışliyen Velı oğlu Mchmedin ~eh 
rimiz ağırccz:ıs:nda devam etmekte 

ohın muhakemesi, dün ncticelenmİ)I 
dinni~tir. 

Katil Veli oğlu Mehmet 6 seııe 
4 ay 15 giin hapse n1~hJ:Ur.1 edil
ıni~tir. 

Var t on köyü bekçisini 

z.ıhir!~diler 

TroLzon, (Hu.;ı.:•İ) - Külekçi kö 
yi.in<len olup s~~

4

-==-~k köyünde köy 
bekçiliği yapan 1-lasan oğlu Hamza 
ayni köyden Efendi ~dındaki kimse 
tarafından aııla,ıl~ıy·an bir sebepten 
zehirle öl dürü!ml;.~ttir. Tahkikat ya • 
oılmakt.,,-'. ~ 
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HULASA Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
de doya doya seyrettim. Artık aşa
ğıya inmek aklımızdan geçmiyor, 
üçümüz de "111 b•'"" · ' · ·;ı{unetıe 

akşamın yavaş yavaş inen gölg• 

r""""1'i~:;;;;ı;;"'"'~~, 
L,.,""" .............. .,,,.,.,,. .................... 1 

l•tanbul lstiklil caddeoi Şehir ti
yaırosu komedi kısmı 5/10/938 çar 
şamba gündüz saat 14 te Çocuk Ti
yatrosu 5/ 10 / 938 çarşamba günü 
ak~mı saat 20 - 30 da 

Y ANLIŞUKLAR KOMEDYASJ 
Perde 3 Komedi 

Yazan: V. Şckspir. Türkçesi Avni 
Givda, 

TURAN 
• . . 
TİYATROSU 

Belediyenin Daveti 
İstanbulun yurtuluş yıldönümil kutlulama merasimine i~tirak 

edecek olan alay biriııciteşrin 6 ncı günü saat 10 da Sultanah
met meydanında toplanacak, saat 10.30 da hareket ederek Tak 
sim meydamna gidecektir. 

tBir mektep müdürünün genç ve 

güzel kızı Seniha; Edirnedcki hayat· 
larını ve orada babasıı:m nasıl ölerek 
İstcnbula geldiklerini anlatıyor. Tefrika No: 5 ]erine gömilınıu::;- ..... ~ .... ':r ..... uıuze de Sc.miha Mi\lel varyetesi 

çok ha.,sas bir gariplik çökmüş gi- Peçeli Sailler Komedi 3 Perde. 

r1alk s.anatkin 

Bu törende bulunmak üzere İstanbulda bulunan Saylavlar, 
şehir mecfüi üyeleri, Süel generaller ve Üslbaylar, Adliye ve 
müJk;ye rüe,;ası, belediye erkanı, Matbuat mümessilleri, Parti 
viliyet idare heyeti azaları, siyasal Parti başkanları, hayır ve 
meslek cemiyetleri başkanları, Bankalar direktörleri ve imti
yazlı şirketler, 'ficaret odası heyetleri ve esnaf cemiyetleri re

islerinin Taksimde hazı:ı.aııı~ış olan tribüne te~rifleri rica olunur.I cEdirne» de çok lüks ve ten bir 
serbest hayat yafAyan bu ailenin lı
tanbula geldikten sonra saadetleri 
bozuluyor. Evlerine Cemal admda 
bir delikanlı gidip gelmeye ba,lıyor. 
Ve henüz çok genç v~ çok gii%el 

olan anneleri çoculclarb biç m"fcul 
değildir.,. 

biydi.. Bu belki akşamın, gecenin Dans _ Solo - Düet 
süküneönden, bahç.emizin gölge · =============== 

Elbi<e: Jaketatay, Sılındır şapka. (B) (7144) 

Hatti Senihayı ça}ıfıp para kuan... 
mağa davet ediyor ve bir dalctilo 
dershanesine yazdınyor. Bu arada 
eve gelmekte olan Canal ile tanı

tan Seniha bu adam baldmıdalci fi. 
kirlerini anlatmaktadır. 

- Öyle ya kızım! .. Hem öyle 
bir yardım ki.. Bir tahtada yedi 
bin liralık makinenin parasını bir
den saydı. Ve altıma çekiverdi. Se
nin anan işte böyle hovarda .. Ka
·badayı bir kadındır. 

Annem gittikçe meraklanıyor 
sık sık: 

- Cemal.. Cemal.. 
Diye kekeleniyordu. Şimdi de 

ben birdenbire şaşırmış idim. Bu 
Cemal ağabeyin konuşmasından 
ve sözlerinden nedense hiç mem
nun olmamıştım. İçime büyük bir 
sıkıntının tazyiki çökmüştü. He
le "yedi bin liralık makine., mese
le~i adamakıllı bir kurt dil.~ürdü, 
kafamm içine. Alt kattaki odalar
dan birinde annem yatıyordu, di
ğerinde de yemek yiyordu I;. Ben 
hemen o odaya geçtim. Sofranın 
hazır vlup olmadığına bakacak
tıın. Odaya girince hayret ettim. 

Tamamen değişmiş. Yemek ma
sası ile, sandalyeler alınmış yere 
bir yatak yapılmış. ayak ucuna da 
~skı bir bavul konmu~tu. İki kol • 
tu k ile.. Diğer ilç •anda iyeyi de 
pencere önlerine doğı u gelişi gü. 
zel koyuvermişler. 

Bavul hayretimin zail olma<ına 
yarcl'm etti. Cemal ağabeyimizin 
olnıa.;ı icap eden bu eski ve kirli 
bavul demek i<tiyordu, ki: 

- Artık bu oila sizin yemek 
.ıda nız değildir. 

Neden bilmem; yüreğimde bir 
ezgi, başlıyor .. İçimi, yava~ yavaş 
.ıkıın bir görünm~z elde boğazımı 
ııkı tırıyor gibiydi. 

Tekrar annemin yanına gider
ken Cemal ağabey şöyle bir cfim
leyi bitiıiyord J. 

- Kaymak gibi be .. Şeküre! .. 
G!lzel de ,uz mil~ .. 

Bm anneme sordum: 
- Nerede yemek yiyeceğiz an 

ne .. Sofrayı hazırlayayım. 
Annem güle güle pencereye u 

zattığı parmağ: ile bahçedeki kii
~ük çamın altını göstererek: 

- İşte bak, dedi. Ben hazırla
dım bile. Fakat daha yemeğe va
kit var. Cemal ağabeyin biraz içe
cek. 

HULASA 
«M"fbur bir İnııiliz caıusu olan 

Lavrens henüz Kollejde tahsilde i.. 
ken tarka seyahat ederek buranın 
idab ve idatına uyarak Y•tamağa 
baflıyor. Bir aralık tifoya tutulan 
Lavrens bulunduiıı Arap memleke
tinde öldürmek iatiyorbr. Fakat 
Şeyh Hamdi buna mani olmaktadır» 

O civarm içtimai bünyesinde, 
ahlıikına, .rnane,ine bütün incelik
lerile vakıf olduğu için halkın, re
y, ıle bir mtiddet oranın hem ha
:nm' ği,.", idareciliğini bir de kon
sol;)s)uğ .nu yaptı .. 

- Peki bekleriz ... 
- Beklemeye hacet yok .. Sen 

ile oturur,un sofraya. Hem göre
ceksin bahçede yemek yemek ne 
güzel olacak. 

Gayet tuhaf değil mi? .. İçim -
deki sıkıııtı gittikçe artıyor ve bu 
odanın havası beni s1kıyordu. Ce
mal ağabeyin israrlı, sabit bakışla
n.. Her yanımı, her tarafımı 

dikkatli dikkatli ve uzun uzun göz 
mnayenelerinden geçirmesine ta • 
hammül edemiyordum. HatU .• 
Her zaman vanında bulunduğum 
vakit bir sevinç ve sevgi duydu -
ğum annem bile; bu akşamki hu -
zurile se..-gi değil .. Bir ezgi veri
yordu içime. Bunun için onun sof
raya oturmaklığım için yaptığ1 tek 
life derhal cevap verdim: 

- Hayır anne .. Ben sonra ine
rim .. Çıkıp kardeşlerimi göreyim. 
Ve hemen hiç bir cevap bekleme
den odadan dı~arıya fırladım. Kar 
deşlerimin yanına gelince biraz 
ferahlıyan yüreğim hala hızlı hız
lı çarpıyordu. Hepimizin küçüğü, 
fakat en akıllımız olan "Behna,, 
benim halimden bir şey sezmiş ola 
cak ki ... Daha içeri girerken kuca
ğıma atılarak: 

- Nesi ağrıyor ablacığın ... 
Diye sordu : 
- Bir şeyim yok küçüğüm, de

dim. Biraz h1Zlı çıktım da merdi • 
venleri. 

İnanmıyan, kanmıyan gözleri!e 
yüz ilme bakarak: 

- Yok'a sen de Cemal ağabe
yi mi gördün?.. Ha.. Ablacık ! ... 
Ne fena ~·Uzü var bu ağaber'n de
ğil m:? ... 

Onu hemen su•turmak; küçü
cük dımağında fena te~ir yapan 
bu adam hakkında iyi fikirler aşı
lamak mecburiyetini duydum ne
dense! .... Btınu hala düşilnii;-orum 
da .. bir tiiı-lü tahlil edip sebebini 
ve •aikini çıkaramam. 

Ortalık adamakıllı kararınca. 
ya kadar yukarda kardeşlerimle 
me~gul oldum. Balkona çıkıp ge
cenin ilk e•merliklerini tatlı bir ko 
ku ile ya:rılan akşam serinliği için-

,• . .,; 

lerle dolan se~sizJjğinden "irayet 
eden marazi bir sükunetti. Belki 
de bunun arkasında; bunun için
de gizli kalmış; gizlenmeğe mec
buriyet hasıl olmuş büyük bir ish
rabın fırtınalan vardı. 

Böyle dalgın dalgın otururken 
halkalana halkalana .. bütün evin 
içini dolaşan ve açık kapılardan, 
pencerelerden dışarıy.a taşn her • 
rak bir ses bizim bulunduğumuz 
balkona da uzandı: 

- Semiha!... Hadi•enize la-
zım! ... 

Birdenbire fırladım. 
- Geliyoruz anne!. .• 
O gece sofrada Cemal ağabey 

ile yemek yedik. İkide birde anne
me bakarak; kara ıı:özlerinin kan
lı aklarını döndüre döndüre beni 
işaret ediyor: 

- Ne olacak Şekure!.. Ne ola
cak yıı ... 

Diyor, sonra tuhaf bir ıslık ça. 
!arak ilave ediyordu: 

-Hoş zaten olmıyan neresi 
kalmış ki? .. Mal mı mal.. Ye Meh
met ye ... 

Ve işin sonu "Heeeyt! ... .,, diye 
bir naraya bağlanıyordu. Küçük 
kardeşlerim korkmağa başladılar. 
Annemin bütün çırpını~ına rağmen 
bu nakarat bitmedi. Fakat yemek 
bitmeden biz üç kardeş yukan çık 
tık. Odalarımıza girdik .. Onların 

ikisi bir arada benim yattığ1m oda 
nın kar~ı~ındakinde yatıyorlardı. 

Onları .. götürüp .. yatırdım. Za
vallı yavrucuklar .. Hala tir tir tit
riyorlardı. Yatakları içinde biribi
rine sarılıp titre~irlerken sımsıkı 
Üzerlerini örttün> ' .... , kendim 
de ayni istırap üşümesi içinde 
dama geçerek karyoıama uzan • 
dım. 

O gece de yorganın içine girdik 
ten sonra birdenbire gözya.,larım 
saatlarca boşandı. 

Babamı ve Edirnedeki ömrü -
müzü dli.~ündüm. Uyku girmiyen 
gözlerimden yaş dökerek neler 
kurdum, neler aklımdan -geçmedi. 

(Sonu var) 

. . . 
...... ,.,,.ı· . . ·:-~-~- • .- :·· . 

RADVO.Li,N, 
.. · ' . . '. . .{ ·~·. ··-' .. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

tahammül edemediği şımarık hal 
ve hareketlerinden müthiş bir su
rette bizar oluyordu. 

Laneıı.sin bulunduğu heyetin 
ufak tefek ayak hizmetlerini gö
ren Ahmet ismindeki çocuğu bir 
gün Alman mühendislerden biri 
kırbaçla döver. Hadiseyi haber 
alan Lanens Alman heyeti şefine 
haber göndererek bu işi yapan 
mühendisin bizzat gelerekAhmet
ten af talep etmesini ısrarla ister. 
Tabii herke• Lavrensin bu steğin
d,!n dolayı burnuna güler. Fakat 
;:; · o sözünde ısrar ederek şayet 
adı geçen mühendis tarziye ver
mezse bizzat kampa gelip sürük
le~·e sürükleye onu bu işi yapma
ğa icbar edeceğini bildirir. 

Ileyet şefi, ayni gün akşama 
doğru LaHensin talebini yerine 
getirmek üzere mühendisi Ahme
de tarziye vermeğe, Lavrensin nez 
dine yollar. 

------
Yazan : LEON BOUSSARD 

koyarak araya girerler ve ortalık 
yatışır. 

Bir müddet sonra bu münasebet 
le Osmanlı padişahı tarafından 
Lavreme Mecidiye ni~anı verilmiş 
is~ de o lıu nişanı kabulden istin
kaf etmiştir. Ba7.an Ok ' ord dartilfilnununun 

resmi ün.forma ,ı olan beyaz pan
~alon ve çizgi i gömlek giyerek; 
bazan da üstüne Arap burııu'u ge. 
çirerek ge.ı:.niyordu. Fakat ne 
olursa olsun onun yegane düşünce 
1e gaye i İngilizlerin itibarını yük 
se:tmekti. 

İcraat! ılan b!ri de şudur; I>:iirt 
lerin nehirde d namide balık av
Jamalıınnı menetmesidir. 

O sıralarda, Bağdı.t demiryolu
. ıu yapan Aleaıı mühendiılerinha 

Bu Alman mühendisler bir gün, 
bir hayvan muamelesi ettikleri 
yanlarında çalL~an Kürd amelenin 
hücumuna uğrarlar. Aradaki ihti
IAfı ınlhan halletmek maksadile 
ikl fnıı:iliz bayatlannı tehlikeye 

Bir gün de Lavrens bu şımarık 
Alman mühendislerle alay etmek 
mahadile büyük su borularının 
şeklini değiştirerek bunları bir 
top haline sokar. Bu vaziyeti gö
ren Almanlar fevkalade telaşa 
kapılarak şeflerine, İngilizlerin 
kendilerine hücum için tertibat al
dıklarını muhakkak bir harbe se
bebi~·et veı·ecekleri yollu telgraf 
çekerler 

DAVET 
lstanhul Basın Kurumundan: 
Basın Kurumunun senelik mutat 

umumi heyet toplantısı 6/10/1938 
Perfembe günü saat 13,30 da Ku • 
rum merkezinde yapılacaktır. Sayın 

Üyelerin teşrifleri rica olunur. 

lstanbul Asliye 5 inci Hukuk Mah
kemesinden: 

Rüsumat müdüriyetinin Büyü.ita· 
dada Paokal sokağında 1 No.lı ha. 

nede oturan ölü F ~idi veresesinden 

Kore]yan ve F orooo aleyhlerine ika
me eylediği alacalı: davasından do· 
layı bcrayi tebliğ ikametgihına gön .. 

derilen davetiye arkasına verilen 

metruhata nazaran mahalli mezküru 

terk ile Yunanistana gittiği ve ora ... 
daki adresinin de meçhul olduğu an· 
Ia,ılmıf ve davet iç.in yapılan ili.ni 

tebliğat üzerine müddeia1eyhlerden 
F roaoyu temsilen İstanbul barosuna 
kayıtlı avukat Meleli isbatı vücut et. 
miş ise de mütc•kİp celselerde ma
zereti yüzünden bulunamamış ve 

!bulunamıyacak da olduğundan 
~uma.ileyhanın malUmu olmak Ü -

zere muhakemenin muallak bulundu 

ğu 1 1219 38 tarihine müoadif per
şembe ıriinü saat 14 de bizzat mah
kemeye gelmesi veya bir vekili ka

nuni göndermesi aksi takdirde hakp 
kında gıyap kararı vehrecıe~İ H. U. 
M. K. mm 141 ve 142 inci madde
leri mucibince mahkeıne divanhane
sine talik ve gazetelerle il8.n olu 
nur. ( 9 34 1 1 1 2 1 ) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha.. 
kimliıiioden ; 

Mahkemenin 938 '2204 •ayılı do• 
yasiyle Kasımpa{lada Toprak yoku

şunda 6 sayılı evde oturan Mehmet 

Ali Ertürk tarafından Halice. ibra· 
him ve Kadıköyünde Cevizlıikte 5 
No.h Hasanın evinde iken halen ika-

• Istanbul Gümrükler Bamüdürlüğüşnden: 
ihale ııünü 14'10'938 M. K. N. 675 J.EM marka 6441 No. ka

nuni siklcti 54 kilo ağırlığına> 104 lira 12 kouuş değerinde Transformatör 

MKN 4169 bil i M. ve N. KS 126 K84 lira 76 kuruş değerinde kuru '1ğır 

derisi MKN 9299 HLHMV ve M ve NKS 1 73 K 75 L 45 KD cilalı muka\"va 
MKN 9299 HLHMV ve M ve NKS 173 K 75 L 45 KD cilalı mukavva 
MKN 3484 bili. M. ve N KS 31 K 160L 35 KD teferruatı pirinç dcm'rdcn 
kur,un ve eğer MKN 3400 bila M veN KS 640 G 55 L 8 KD safi ipek 
mensucat MKN 342 7 Bili M ve N KS 1 K 120 G 1O1 L 61 KD biçilmi' 
İpek kadın çamaşın 10 parça MKN 3424 KS 680 G 59 LD İpek mcnsu. 
cat MKN 3059 KS 700 G 60 LD İpekten kadın ve çocuk elbisesi ihale 
ıı:ünü 17/10 938 MKN 833 KS FJ marka muhtelif No. KS 72 K. 100 
G 112 L 21 KD MKN boyalı demir moto!!klct aksa.mlan MKN 2 1 71 
MGP 78 No. 6 K 26 LD Rami 'Nit MKN 84 FNB 8629 M v• N KS 16 
K 1 12 LD radyo aksamı MKN 77 RK 3 12 3 2 1 K l 4 7 LD radyo abamı 
MKN 2170 UGP 2993 M ve KS 14 K 600 G 109 LD Sellofan MKN 
2172 MGP 31 72 MGP 8 No. 9 K 58 K 65 KD Sellofan şeı-it MKN 74 RK 
23 M ve N KS 6 K 44 L 43 KD Bagalit Radyo Entrcktörü MKN 1168 
SG 2051 7K 360 G 30 LD oelofan ferit MKN 3227 450 G 60 LD 2460 2 
K 164 LD ipek mcnoucat MKN 3770 3 K 650 G 105 LD •ade deri enak 
çantası 1 S-49 aayılr kanun mucibince ve başlarında yazılı günl~rdr. tam s~at 

13 te 24?0 sayıl• kanun hükümleri dairesinde Sirkecide R~şadıye caddc'ln~ 
de Güınrük satış: salonunda açtk arttırma ile satılacaktır. Isteklil~rdcn ınalı 
ünvan tezkeresi ile mahn değe-ri nisbetinde yüzde 7.5 pey ak.çesı aranır ve 

her gün ayrıca müteferrjk eş,ya satışları da. vardtr. Bunların listeleri satı~ ~a~ 
!onu kapı•ında ıuılıdır. · ( 7 1 23) 

Sıvas C. H. P. Başkanlığından : 
- Müsabakaya konulmu~ olan Sivas Halkevi 

me,rut olan müddet bir ay temdit eJHmişitir. 

2 - Projelerin en son lkincitefrinin 15 inci 
edilmi~ bulunma.lan ,arttır. 

projesinin teslimi İçin 

günü postaya teslirr 

3 - Projelere isim yerine Rumuz konulması kabul edilmi,tir. 

(7152) 

İstanbul Deniz Ticareti Müdüriyetinden : 
Müdüriyet !\.1ülhakat liman daireleri için açak ek.siltnle ile yarım yap

rak 300 ve bir buçuk 2GO. iki yaprak 100 ve 3 yaprak 30 adet olmak 

üzere bayrak mübayaa edileceği cihetle talipl~rin yüzde 7,5 teminatı mu
vakkate olan 5 7 lira 8-1 kuru~luk makbuz veya banka mektubu ile ihale gü. 
nü olan 611O / 938 Pcr,embe günü oaat 14 te Galaıada Deniz Ticareti Mü. 
dürlüğünde mütetekkil komisyona ve şeraiti anlamak istlyenlerin Müdüri 4 

vet idare ş:ubesine müracaatları lüzumu ilin olunur. (6609) 

~~:k~a:::p.~ü;:iy~ur:~e:uhı:~~=:~-ı~ Or Besim Ruşen 1 
da 4 No.lı ev ve 2 No.lı dükkanla ~ 1 

=--- ~ 
TAKVİ M 

metgahı meçhul olduğu bildirilen 1 ~ ~m =....,..~"""""~), 

Bahriye caddesinde 121, 123 ve il Dahiliye · !Otebassısı · 1 5 1. Te~rin 1938 Çar~amba 
125 sayılı dükkanlar ve iki arsanın tt Hl'rglin öyleden sonra lıastala· ~, 
izaleyi ~uyuu hakkındaki davanın 1 il rıııı kabul eder. ı 
durusmasında tapu kayıt suretinin ~ ~ n 
celbi~c ve Dürriye hakkında da ı:ı.. I il Çarşı kapı Traruv11y dı~rağı ~I 
yap kararının 20 gün fasıla ile ila- tt Alıunbey apartmanı ' o. 2 U 
nf'n tebliğine ve • muhakemenin ij )C;:;:t:;;l'Jlii::t::i'!'&i:t::il&::.f'4i&k:t::& 

31/10; 938 tarih saat 15 e talikıne =;ı;;;=ı;=~============ 
karar verilmitt olduğundan itirazla o 
gün mahkemeye gelmediği ve bir 

vekil göndermediği takdirde vakıa· 
ları kabul elmİf addolunacağı mua
meleJi gıyap kararı tebJtğ makamına 
kaim olmak üzere iliin olunur. 

( 10882) 

Tefrika No: 5 
Lavren• 1913 •enesinde berabe

rinde Arap işçileri Hanudi ve D:ı
hum olduğu halde İngiltereye gi. 
der .. Ve bir müddet kaldıktan son 
ra tekrar Fırat sahillerine avdet 
ederek işine başlar. 

O kış Vuley ile LaHensi evwl
den haberdar edilmeksizin vazi
feyle ·"inıiya gitmek üzere ansızın 
emir .\dırlar. 

Blr Şebab da yüzba.5ı Nikompa 
rastladılar. Yüzbaşı kendilerine 
Akaba ile Bir Şebab arasındaki 
sahayı askeri bakımdan tetkik et
menin faydadan hali olmayacağı
nı söyledi. O aralık Mısırda bulu
nan Lord Kiçner bu, İngiliz Arke
<ılog heyetiııin, Fili•tinda ·bazı 

ZAYİ - Çift Yük arabamın 

2999 numaralı Plakası kaybolmu~ • 

tur. Yenisini alacağımdan zayiin hi.ik , 

mü yoktur. 

O.küdar lshlcsinde arabacı Şevk~t 

araştırmalar yapnıa<ı için Osman
lı makamatınilan müsaade aldı. 

Oh! Lavrense gün doğmuştu. 
Yepyeni bir memleket görecek ve 
tanımadığı acaip tiplerle temas 
etmek farkını bulacaktı. 

Karşısında ağır ba~lı sakallı, 
dik yakalı gözlüklü bir Arkeolog 
bulacağını uman Nikonıp, iki genç 
le kar~ılaşınca onlarla do8t!uk ba
ğını kuvvetlendirmekte gecikme • 
di., 

Sıra il~ yol alıyorlardı. Bir Şe
babtan itibaren Arap diyarını :.\Ie
dineden Şama kadar dola;;tılar. 

Şüphe~iz, bütün çoeııkıuk rtipla
rında her noktası birer e f<ane ha
linde yeretmiş olan bu diyarı gö
rünce nasıl ~evinn1esintli? 

Yalnız başına Akabaya doğrn 

giden yüzbaşı Nikompa bir müd
det sonra Lavreııs de iltihak etli. 
Bu münasebetle sahilden iki mil 
açıkta bulunan Cebel Farnm ada
sındaki bir saray enkazı vardı. 

La\'rcns burasını görn.ek istedi. 
Fa k;ıt Ü<maıılı makamatı bundun 
k · '•ıi menettiler. 

1- icr i : 
Re mi: 

10 Ş>ban 1357 
22 Eylül 1354 

Hızır : 153 

Jo A-u •aa ti : 5,SS 

ÔA'le : 12,03 - İkindi 
Ak9am : 17,46 - Yats ı 

fmıak : 4,?2 

~ 

15,17 
l!l, 17 

,, 

Lavrens mütee"ir olmadı. Her 
halde görecek ve tetkik edecek 
daha çok yerler bulabilecekti7 
Bununla beraber Cebel Farum 
adasını görmek için yanıp tutu~ıı
yordu. Nihayet ne yapıp yapıp bir 

kulpuuu buldu; ve adaya gitLi. 
:.'IIerakını giderdikten sonra O"
manlıların takibinden kurtulmak 
için Petreye kaçtı. 

Orada vatandaşlarından bir İıı
giliz Ladisine rastladı; ondan bir 
miktar para alıp tekrar Şama dön 
dü. İşte o zaman bütün şarka ha
kim olmak fikri Lavrensin kafası. 
ıı:ı girmişti. 

Harbin yaklaşmakta olduğuııu 
ve yakın şarkı da adam akıllı tanı
dığını bildiği için derin tahayyül-
!ere dalıyordu. 
mamlayamadığı 

:N'apolyonun ta. 
şark fütuhatını 

\"e hakimiyetini kendisi başaracak 
tı. Eğer vakalar ve tesadüfler yar 
dım ederse otuz beş yaşına varma 
dan büyük biı" kumandan ve kah
raman olurdu .. 

n (Sonu var \ 
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lstanbul Defte rd arlı ğ ı nd an: 
Tarihi No. ' uMahalleai eokait N. aı Adı Senesi 

240 Hocapaşa Hüdavendigar 

94 

86 Vezir i!'llcelesi 

520 " 
EbüS3UUt 

" " .. 
1712 llubyar 1\ieydancık ban 

1837 

2414 

·-2416 

2024 

1072 

il 

1427 

930 

1460 

2487 

" 

" 

ti 

1 

" ,, 

" 

Erzuı·um han, 

Hoca han. 

,. 

Rasimpaşa han 

Aşiretcııdi han 

,, kapı ağzı 

Atabey han 

Kahraman han 
Merdiven alb 
Atabey han 

Eminbey han 

146 Hocapaaş Orhaniye han 

335 ,, Nöbcthane. 

337 Hubyar llamidiyc 

278 Hocapaşa Hüdavendigar 

2:19 Hpbyar Muhsırbaşı 

612 

513 

263 

2073 

1!)40 
1940 

271 

2543 

,. 

,, 

,, 

,, 

" 
" 

,, 

,, 

:Yeni cami C. 

,. 

Muhsırpaşa. 

Celal Bey h. 

Kazajker han 
., ,, 

Hekim çıkmazı 

Servili han 

546 Hocapaşa Hocapaşa 

,, " 

1444 Hubyar Atabey haı. 

146 Hocapa~a Orhaniye C. 

49 Halil O. Ali Kahveci 886 , 

~2 Raşe) Pansiyoncu 937 

218 Rasim, Arslan ft.şçı ,, 

88 Settar, Jlustaf& Kahveci 936 

937 ,, lu taf a ., 

'8 

:ır ... rtduraeı 937 

7 Mehmet Beha. Otomobil 937 
:Feyzullah levazımatı 

6 Hasan Selami Lastik imali 937 

'' 'iU •• 

8 Garbis Kuyum- Terzi 936 
ciyan 

12 İstepan Kesis 
oğlu 

,, 

2 Rasim 

F.e\'zi Karaçetin 

84 l\f ustafn İlhami 

Mezeci 938 

937 

Kahveci 936 

,, 937 

Terzi 937 

17 Jozef Papu- Komisyoncu 936 

24 Emin ve Aledul- Manav ta- 931 
yan mirci 

-4 11 fiseyııı Aşçı 936 

17 Orhan Uuzll\an Elektrik ta- 936 
miri 

i6 Celal Güveı. Kebapçı 937 

8 Haydar •• 93•, 

.50 Harido AsımyadiJ Meze<;ı 937 

5 ., '!.)37 

4 Kirkor Uğurlu Lokanta 937 

7 Ar.aksi Besleryan Terzi 93i 

14 Mehmet Suphi Komisyoncu 937 
,, ,, Emlak ,, 937 

.( Bahaettin, Cemal Yazıcı 936 

13 İvan Maniçof llikçi ve terzi 937 

65 Dimitri Eskici 937 

,, 
" 

937 

18 Rnruk Erliirk Terzi 936 

e4 Emin ve Abdfilgani Tamirci 937 

. 

419 H 
Vezir cami çık- 5 l\'Ienahem Adato Kahveci 936 

,, mnzı 

2039 Hubyar Rasimpaşa han 22 Nuri Terzi 937 

2449 Yakın han ıoıı ,, İstirat Terzi 937 

120 Hocapaşa Orhaniye C. fS Kadri Otelci 937 

180 ,, Jiocapaşa. 43 Ahmet oğ. Şevki Kahveci 937 

48 Hubyar Ankara C 39 Nuri Ti.!Uin ve pul ve s. 936 

138 Uocapaşa Orhaniye ' 6 İrfan Danışılan Otelci 937 

251 .. Hüdavenatgar 8 Şeref Dilik Kahveci 938 

267 Hubyar Huhsırb_aşı 8 Fatma Uluçar Kunduracı 937 

375 Hnbyar Zahire borsası 9/1 • Enver Ergaç Kundura 937 

2543 ,, Servili han 8 İvan Minçef 
Tamiri 

İlikçi, terzi 938 

2641 Hubyar Ycnipostahane C. 53 Abdürrahman Tuhafiye 937 
Şakir 

Dönna Terzi 936 2646 ,, Vakıf han 10/l 

1945 - Kazask~r H. 19 Foto Garnfalidi Terzi 937 

1309 "Alalemciyan H. " " Ahmet Hayrı Av11kat 938 

- Vergisi 

111.30 K 
22.26 B. 

64.75 K. 
14.89 B. 

9.71 c. 
65.62 K. 
15.09 B. 

9.84 c. 
11.79 K. 

2.71 B. 
1.77 c. 

15.75 K. 
2.38 c. 
3.62 B. 

22.50 K. 
4.50 B. 

6.07 K. 
1 

91 c. 
1.40 B. 

7.50 K. 
1.50 B. 
7.50 K. 
1.50 B. 

12.98 K. 
2.60 B. 

28.12 K. 
5.62 B. 

7.03 K. 
1.41 

26.72 K. 
5.35 B. 

1.60 K. 
32 B. 

5.!lO K. 
1.18 B. 

48.00 K. 
48.00 c. 
19.20 B. 
26.~~4 K. 

3.95 c. 
6.06 B. 
1.13 K. 

23 B. 
8.68 K. 
1.74 B. 

'10.00 K. 
6.00 c. 

9.20 B. 
42.19 K. 

6.33 c. 
9.70 B. 

34.31 K. 
6.86 B. 

40.17 c. 
13!1.15 K. 

27.82 B. 
51.30 K. 
10.26 B. 
2~L70 K. 

4.74 R. 
6.85 K. 
3.no K. 

58 c. 
90 B. 

97. lf> K. 
19.43 B. 
4.61 K. 

92 B. 
56 K. 
11 R. 

9.!'>8 K. 
1.44 c. 
2.20 B. 

İl. No. 

3/2-! 

20/ 66 

20/ 63 

4/ 35 

21/28 

19/ 65 

22/ 85 

16/ 33 

16/ 34 

15/ 68 

9/ 38 

23/ 61 

9/ 28 

23/ 54 

24/ 33 

4/ 90 

19/ 36 

20/ 49 

20/ 48 

20/ 84 

21 / 63 

22/ 12 

22/ 13 

18/ 56 

12/ 69 

19/ 92 
20/ 14 

10/ 4 

l 23/ 31 

21/32 

21 / 33 

11.56 K. 34/ 59 
2.31 B. 
8.78 K. 20/ 70 

l.32 c. 
2.02 B. 

32.81 K. 21/ 07 
6.50 B. 

00.94 K. 19/ 14 
19 B. 

13.05 K. 23/ 20 
2.61 B. 

96.00 K. 5/ 8 
96.00 c. 
38.40 B. 
9.19 K. 20/76 
1.38 c. 
2.11 B. 
8.54 K. 15/ 46 

1.71 B. 
.69.09 K. 4/61 
13.02 B. 
14.70 K. 2/ 78 

2.94 B. 
50.25 K. 16/46 
10.05 B. 
.ı 7.98 K. 20/39 

3.60 B. 
6.11 K. 14/ 89 
1.22 B. 

16.62 K. 23/ 42 
3.12 B. 

15.75 K. 18/ 70 
3.15 B. 
3.65 K. 

73 B. 
23/ 62 

41.2ö K. 10/ ö 
10.00 :Maktu 
10.25 R 

Tarih No. Mahallesi Sokajı No. 11 Adı Sen~i Verıiai İl. No. 

670 " 
Ankara C. 169 Mehmet Ziveri Kitapçı 937 - 7.87 K. 

1.57 B. 
23/ 56 

670 ,, 

618 ,, 

465 

358 ,, 

290 ,, 

1989 ,, 

86 H.P 

285 ,, 

,, 

316 ,, 

,, " 

Yenicami C. 

Sultanhamam 

Hamidiye C. 

Mimar Vedat 

llalatya han 

Ebüssuut 

Hüdavendigar 

Serdar sokak 

,, 

\08 

H 

Keğam Markos
yan H. 

34 Sagomoni 

19 ızak marilya 

8 Sehe1 

2 " 

64 Vasfi 

10 Ali Gül 

Hilmi Tezcan 

,, 937 

Kundura 938 

Fanilacı 937 

937 

- r 
Tabf"ıyeci 938 

Tatlıcı 937 

~kçi 937 

Hurdacı 937 

Terzi 938 

,, 937 

Kahveci 938 

... 937 

47.25 K. 
9.45 B. 

203.44 K. 
40 69 B. 

118.12 K. 
17.:72 c. 
27.17 B. 

202.50 K. 
30.37 c. 
ı4G.G7 :B. 

9.00 K. 
L80 B. 

61.50 iK. 
12.30 B. 
9.77 K. 
1.95 B. 

21.48 K. 
. 4.30 B. 
94.50 K. 
18.90 B. 
11.02 K. 

2.20 B. 
ı:ı.59 K. 

92 B. 
28.00 K. 

4.20 c. 
6.44 B. 

8/ 42 

'i/ 8S 

18/ 85 

%1 / 89 

6/ 81 

17/ 12 

17/ 13 

16/ 58 

2/ 97 

23/ 30 

3/ 15 

20 16 

202 .. llocapaşa S. 36/-1 Şakir ., 937 l.03 K. 
15 c. 
24 B. 

18/ 6 

" 
,, • 

,, ,, 

61 ,. \' ezir iskelesi 

673 Serdar S. 

482 
" 

Sergi meydanı 

1793 Hubyar Kilçlik Kınacı 

yan H. 

804 

2671 

487 

322 

249 

1644 

,, Kat (rcıoğlu H. 

,, Hekim çıkmazı 

H.P Sergi meydanı 

Hubyar Hamidiye C. 

,, 

.. 
Y. P. Bolu otel! 

Küçük Türkiye 
han 

" 
,, 937 

" 
,, 

170 HJ\kkı Gilıe1 938 

18 Ziya Çoba 937 

.. Şükfü Bostancı 

82 Kiryakiçe Kutu imali 937 

9 Mustafa D. Komisyoncu 937 

7 Mehmet Kahveci 937 

H~4 Arif Bostancı 937 

21 Onnil\ lçkili lokanta 938 

H. Sıt'k Tüccar 937 

a Necmi Sakı~ Avukat 937 

• 

\. 

2 .70 K. 18 15 
54 B. 

2.62 K. 17 / 59 
GO B. 
39 c. 

110.25 1{. 

22.05 B. 
51.80 K. 
10.36 B. 
4.51 K. 

90 B. 
3.-00 K. 
3.00 c. 
J.20 B. 

56.87 K. 
11.37 B. 
. 2.80 K. 
' 56 B. 

8.44 K. 
8.44 c. 
3 .38 B. 

l!l.42 K. 
3.88 B. 

G0.84 K. 
12.17 B. 

l 44 

20 6 

4/ 25 

22 84 

19/ 76 

17/ 33 

21 / 2() 

18/ 83 

16 89 

49.22 K. 10/ 99 
8.75 Maktu 
8.70 c. 

::.3.33 B. 

• 

Hocapaşa :Malıye ~llbesi mükelleflerinden olup yukarıda adı, işi ve eski adrf!~lerile namlarına ta1·he
dilen kazanç ve buhran vergileri ve zamla:rı yazılı mükellefler yapılan araştırmalara rağmen bulunama. 
mış \'e yeni adreslerini de bildirmemiş olduklarından kendilerine bizzat tebligat ifası mümkün olama 
mıştır. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 nci maddeleri hükmüne te\"fikan ve tebliğ yerine 
geçmek üzere keyfiyet ilin olunur. (7165) 

1 İsti~lal Lisesi Direktörlüğünden . 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına yahlı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır 
2 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadeb~ı Polis karakolu arkası: Telefon: 22534 

Deniz Hastahanesi cilt ve 
zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den sonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo
kuşu köşebaşı 43 Numara. 

Oaküdar Hukuk Hakimliğin.. 

den: 
Mehmet vekili avukat Ekrem Öz

den tarafından Üsküdarda Araciyc.. 

ci Hacı Mehmet mahallesinde Nuh

kuyusu caddesinde 119 No.lı hane -

de sakine Nezahat aleyhine açılan ih 

tar davası üzerine müddeialeyhanın 

ikametgahının meç~uliyeti hasebiyle 

ilanen tebliğat icrasına karar verilip 

bu baptaki dava arzuhali suretiyle 

davetiye varakası mahkeme divan 

hanesine nsılmı~ olmakla yevmü tah 

kikat olan 27/10/938 perşembe gÜ 

nü saat 1 1 de Üsküdar Hukuk Mah
kemesine gelmesi ve dava arzuhaline 

kar~ı da tarihi ilaadan ;.:ı... .,n 
gün zarfında cevap verm~ıı · • 

aynca gaıet• ile d• ilan oı~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve pro;e.i mucibince Adanada yaptın) :ık tuz anha. 

rı ve baş müdürlük apartımam in~b 19/ JX/ 938 tarihinde ıhale ediClme
diğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 22. 917 lira 1 S kuru~ ve muvakkat teminatı 1 711 
lira 79 kuruştur. 

III - Eksiltme 20/X/938 tarihine ra!'tlayan Perşembe günü saat 
15 de Kabata~ta levazım ve mübayaat tubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projdcr 115 kurutı bedel mukabilinde İnhisarlar 
umum müdürülğü levazım ve mübayaat 9ubesiyle Adana ve Ankara Bat· 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar lnhisarlar umum müdürlüğü inşaat 
tubcsine ibraz ederek aynca ddiyet vesikası alınması lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden almacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,S güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mekutbunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar )'Ukarda adı geçen P.lım 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. ( 7140} 

Teknik Okulu Giriş imtihanları 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

1 - Teknik okulu giriş imtihanları 5/10/ 938 çarşamba günü lstan. 
bul Ünivenıitesi fen fakültem konferans salonunda yazılı olarak yapıla
caktır. 

2 - İmtihana tam saat Onda başlayacaktır. Kaydolanların un kar-
neleriyle nihayet aaat Dokm. buçuia kadar selmif olmnlan lllzırndır. 

3 - 938 _ 939 dera yılı ted.Matloa J 7/Birincitc;rrin/ 19 ... 8 Pazartegi 

günü başlana.ca.'·n:-. ( 6925) 
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Karaciğer, böbrek, taş n kum
larından mUtev.ellid sancıları

nız, damar sertlikleri ve. şiş
manlık şikayetlerini URINAL 

ile geçiriniz. 

URiNAL 
VUcudde toplanan asid ürik ve 
eksalat gibi maddeleri eritir, 
kanı temizler, lezzeti hoş, alın
ması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisin
de alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - iSTANBUL 

YENi SABAH 

Emlak ve Eytam Bankasından: - ' 

Eski 
Esas No Yeri 

~o. su 
Yeni Kıymeti 

100 

104 

106 

118 

149 

150 

162 

153 

t54 

;85 

~15 

Büyükadada Nizam Nizam 19 
deresi 4929 M2. 
Büyükadada Nizam Aşık-
lar yolu 12140 M2. 
Büyükadada Nizam Nizam 
caddesi 1573.50 M2. 
Büyükadada Tepek{)y ma- lJ. 
hailesi eski Ebe yeni Öre-
ke So. 194 M2. 

N evı Depozitosu 

19 Kuyulu 
bahçe 

69 Çamlık 
fundalık 

Bahçe 

Bahç.s 

T. L. 

1000 200 

1821 364,20 

400 80 

684 76.80 

Kasımpaşa Eyyühümah • 3fs 
medefendi mahallesi Cami 
sokak 37,50 M2 

~1 Evin 3/f 
Taj 41 hissesi 

900 180 

.. " 
38 mil. 

sokak 42,75 M2. 
Büyükaka Ayanikola rad< 
desi 70 M2. 

Büyükadada Ayanikola cad- 32mil, 
desi 2605 M2 
Büyükadada Ayanikola cad- 32 mu., 
desi 1320 M2 
Beylerbeyi Bostancıbaşı 54 
Abdullahağa sokak 

43 Evin 3/j 
raj 43 hissesi 

71/ 2 Denizden 
dolma rıhtım 
arsası 

700 143 

70 1' 

26 Arsanın 600 100 
760/ 480 sehmi 

26 Arsa 300 60 

66 Kayıkhane 837 67,40 

Tarla 1000 200 

5 BIRINCITEŞRIN 1938 

Bir Gripin almadan evvel 
Istırabın ve ağrının en şid- 1 
detlisini en kolay en çabuk 
ve en ucuz geçirmenin ça
resi bir kaşe GRlPlN al
maktır. Mideyi bozmaz, böb
rekleri ve kalbi yormaz. Aldıktan Beş dakika 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 
sonra 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTÜYU 
1216 

Kullanınız 

Kandilli Mezarlık sokak 26 
(eski 50 dönüm 349 arşın) 
karşılığı 46150,50 M2 
Kandilli Mezarlık sokak 27, 
(eski 70 dönüm 806 arşın), 

Tarla 1400 280 

Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 
Yorgan, şilte ve yastıklarda miihim tenzilat yapıldı. Kuş

tüyii kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur, Fiatlar çok 
ucuzdur. 

Adres : İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası 
Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
A~ağıda adları ve soyadları yazılı olan talebe gerek Tüze ve ge

rek•e Fin ırn< Bakanlıkları tarafından Avrupaya tahsile gönderilmek 
üzere açılan müsabaka için namzet gösterilmiştir. Finans Bakanlığı 

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

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

4908 
4869 

5176 
5452 

4930 
5208 

5153 

5088 
5042 

5108 
5282 

5057 
3622 
40~9 

4221 
4952 

4211 

Osman Sulhi Dönmezer 4509 

Muzaffer Falay 4612 
Muammer Aksoy 

lbTahim Dilber 
Halit Ziya Berken 

Hüseyin Dündar Dorea 

Mustafa Nuri Gürkan 
Mu,ta~~ Saim Ünsev 

Ali Cavit 

4915 
4815 
4523 
.(994 

4511 
1341 

Şevket Kutlan 

Abdurrahman Konuk 
İbrahim Bedi Karaorııu.n 
Hüseyin Bozkır 

Mustafa Gök~in 

Ha"an Gürsel 
Mahmut Zaloğlu 

N aııil Kızılay 
Enver Erbil 

Daniş Tunalıgiı 

Adnan Damcı 

Mahmut Şerif Konuk 
Ş~ref Davran 

Cahit Tungen 
' Safa Yalçuk 

Ekr4tn li:dırü 

Tüccar - Bankacı - Muhasebeci 'I 
Pazarte•i ve per,embe ııünleri .. at 17. 19 ve 19. 21 e kadar 

iki deu verilir. U•ulü defterinin dört tekilleri Ticari heaapların 
tekmili, bono, poliçe, çek, kambiyo kaideleri ameli aurette dört 
ayda tamamen öiretilir. Son imtihandan geçen talebeye Muha
aebeci fAhadetnameıi verilir. Programı almak ve kaydolmak i
çin Alemdar cadde&inde No. 23 Amerikan Erkek liaan ve Tica
ret derıaneıine müracaat. Huıuıui derı de verilir. 

T aknik Okulu Müdürlüğünden : 
Tutarı 

Cinsi Adeı '<urut Lira 

Karyola 
Battaniye 
Resim malzemesi 
Yatak 
Yorgan 
Nevresim 
Ya•tık kılıfı 

100 1400 
100 825 
18 kalem 3ti3768 

100 1000 
100· 450 
700 600 
370 50 

1400 
825 

3637 68 
1000 

450 
4200 

185 

5835 

~:-_ .. ~minat 
.ira K. 

105 
61 88 

272 83 

437 62 

Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı ile tahmin bede
li ve tutarı ve ilk teminatı yazılı olan 5835 lira tahmin bedelli yatak

hane levazımı ihalesi yapılmak iiı:ere 21 - 10 - 938 tarihine rastlayom 
cuma günii saat 10.30 da kapalı zarf usulile diğerleri açık eksiltme ile 
karyola "aat 9.45, Battaniye saat !Oda resim malzemesi saat 11 de ek

siltmeye konııcaktır. Eksiltme Gü müşsuyunda yüksek mühendis mek

tebi muhasebesinde toplanacak olan satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını 
ıatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan 
okulumuza gelmeleri ve ek•iltme günü de 2490 sayılı kanun ile şart
namede yazılı vesaiki ve evsafı cami teklif mektuplarını ek"iltmeden 
bir saat evveli·ne kadar komi•yon ba~kanlığına makbuz mukabilinde 
vermis b Jlııruuaları lazımdır. Po;ta gecikmeleri kabul edilmez (7178) 

, 

240 
karşılığı 64793,05 M2 
Ahırkapı Ahırkapı mey • 
danı 734 M2 

1 

256 

294 

Büyükada Cami mahallesi 
Çakırçıkmazı 95,50 M2 
Bilyükada Meşrutiyet ma. • ı 
hailesi Zühre sokağı 571 
M2 

303 Heybeliada Turyolu 5398 1,2,:J 
M2 

304 H~ybeliada Turyolu 15905 
M2 

305 Heybeliada Turyolu 3977 
M2 

306 

310 

311 

321 

329 

330 

337 

338 

839 

340 

Heybeliada Bayır sokak 
182,50 M2 
Kocamustafapaşa Rama 
zanefendi ve Sazende so
kak 
Beykoz Yalıköy eski Na· 
imbey yeni İsakağa sokak 
karalrolhane arsası 215,50 
Büyükada Meşrutiyet Kev. 
kepbey Çamlıbel sokağı 

128 M2 
Bilyilkada Yalı mahal!eşl 
Pervane sokak 34 M2 
Bilyükada Yalı mahallesi 
Pervane sokak 67,50 M2 
Büyükada Yalı Küçükka· 
rakol sokağı 10,50 M2 
Kınalıada Yalı caddesi 
4796 M2 
Kınalıada İkiağa sokak Ll· 
mançıkmazı 3524 Mll 
Kınalıada Limançıkmazı 
1763 M2 

453 Büyükada Maden Ayani
kola 49 M2 

454 

455 

467 

556 

Kocamustafapaşa Kiıtib

muslahaddin mahallesi He
kimoğlu Alipaşa caddesi 
55.50 
Beylerbeyi Bostancıbaşı 

Abdullahağa Kalaycı so -
kak (eski 260 arşın karşı 
lığı) 149,37 M2 
Kilçükpazar . Rüstempaşa 
mahallesi 35 M2 
Büyükada Karanfil mahal 
lesi Karanfil sokak 2094 
M2 

558 Büyük:ıda Nizam mahalle
si Yucatepe sokak 2031.25 

M2 
559 Büyükada Nizam, Nizam 

caddesi 2762 M2 
560 Büyükada Nizam, Nizam 

caddesi 866 M2 

· ,~ 
15 ırtı.. -

51 

240 

/2 Arsa ve 

barak~ 
16 Arsa 

7 Arsa 

Tarla 

8 Tarla 

6 Tarla 

2 Arsa 

'-9,7 Arsa 

53 Arsa 

9 Arsa 

8,5,7 Arsa 

3,5,7 Arsa 

6 Arsa 

2200 440 

72 14 

671 114.20 

,200 240 

2000 400 

800 160 

182 36,40 

153 30,60 

107 21,40 

128 25,60 

34 6,80 

67 13,40 

40 8 

57 Çalol!ı arsa 480 96 

3 Arsa 350 70 

1 Arsa 175 35 

Denizden dol- 49 
ma arsı> 

9,80 

266 Arsa ,100 20 

6 Arsa 74 14,80 

~~ .. .\rsa / 175 35 

1 Taş ocağını 524 104,80 
havi arsa 

2 Bahçe l03 41,60 

5 Tar16 450 90 

Arsa 250 50 

621 Edirnekapı Hacımuhiddin 

mahallesi Yusufağa sokak 
1016,15 M2 

't ,9,ıl,13,15 1-3 Arsa 203 41 

638 Vaniköy Van;köy caddesi 
1 hektar 3132 M2 

20667 Bılyilkada Maden Yılmaz
türk sokak 2150 M2 

' 5,7 Arsa 

62 Çalılık ve 
arsa 

2000 400 

322 64,50 

İsmine 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine 
bir marka verirlerse şiddetle red ediniz. 

başka 

" 
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ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan İfakat 

270239 No 1 - Hicaz neva güzel - Ey taze kadın 
ı Rast şarkı - Kaşlarına ırözlerine 

Bayan Küçük Melahat 

27n240 No 1 - K~yuları var derince 
V ı - Laz şarkısı • Paraşütle ineyim 

Nevşehirli Şerif Çopur 

270233 No 1 • Halkşarkısı-Deryakenannayayılan ceylan 
ı - Halk şarkısı-Gene idim ahbablar 

Bayan Münevver 

270235 N - lJu dağlar meşe dağlar 
O 1 - Karciar şarkı - Kalk gidelim dağlara 

Odeon Saz Heyeti 

27023 8 N O 11 Zeybek havası-keman, kanun, klarnet, Cünbüş 
Sirto » » » » » 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu 
derin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil 
plaklarını imlaya muvaffak olan ODEON plak ~irketinin alaturka 
kısmında okuyan güzide sanatkarlarımızdan bazılarının i8imleri: 
Bayan Safiye Bay Münir Nureddin 

,. Vedia Rıza ,. H. Fakrı 

" 
" .. 

Hamiyet Yüceseı 
!fakat 
Küçük Melahat 

" 
" 

Kemal Gürse• 
Malatyalı Fahri 
Refik Bataran 

Cümhuriyetin 15 inci yıl dönümü 

için yapılacak donanma tenviratı 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri Umum 1\[üdürlüğü, Cum

huriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile ~·apılacak tenviratla aşağıda 
yazılı hususa tın nazarı itibara alınmasını ilan eder: 

1 - Reı;mi daireler ve muhterem ahali tarafından yapılacak ten
virata ait tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması lazımdır. 

2 - Bu lesi8at her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayıcı kud
retini tecavüz ettiği takdirde, Müdüriyet nihayet 14 birinciteşrin akş~ 
mına kadar yazı ile haberdar edilmelidir. 

3 - Bu kayıtların hilafına hareket edildiği takdirde yalnız bir te
sisat müteessir olmakla kalmayıp tenviratın heyeti umumiyesi ilzeı-ine 

teşcvvüşata sebebiyet verilmiş olacağı gözönünde tutulmalıdır. 

4 - Bayram şenliği münasebetile mağazalarında ayrı sayıcı ile 
fevkalade vitrin tenviratı yapmak i8tiyen tüccarların bu tesisatrn 

Kv S ba~ına 6 Krş. luk muvakkat bir tarife tatbik edile~ektir. 

UMUM MÜDÜRLÜK 

668 Büyükada Maden Yılmaz- 39,4l 41 Bahçe 309 61,80 
türk sokak 1238,50 M2 Gümrük Mu haf az;ı Genel Komutanlığı 

20673 R~yoğlu Fatmahatun Gü- ~ 3
•
5
/i/ l Ahır 2000 400 f stanbul satınalma komisyonundan: 

müşsuyu Gazhane yokuşu Taj 14 • 
3 "1 A n 2"1 49 58 29 1 - Muhtelif numara 2 l 15 1 mıhın müteahhit nam ve hesabın" 670 Beyoğlu Kiıtibmustafaçe- 25 "' r•anı J • • • 

lebi mahallesi Baltacı çık- 4 ' 5 hissesi \ 2 1 1 O '938 Cuma günü '"at 1 1 de eksiltmesi yapılacaktır. 
mazı 2 - Ta«"hnan tut~rı: 639 lira 45 kuruş 30 santim ve ilk teminatı 

677 Şi~li Feriköy Birinci kısım 7 Taj 25 Arsa 688,85 137,75 48 liradır. 

Paşa caddesi yeni Bozkurd 3 - Ömoklni komisyondadır. Görülebilir. 
caddesi 137,77 M2 4 - l•tekl.Ierin gün ve •aatindc ilk teminat makbuz! kanuni 

İzahatı yukarıda yazılı ga)•rimenkullerin pe•in be.:!elle satı~Iarı ve<ikalnrıyle birlikte G,lata eski ithalat gümrüğiindcki konwvo:ıa gelme. 
10 1 10 19:~8 pazartesi günü saat 11 de yapılac: · ; •·r. len (7162) 

ls!eidi olanların hizalarında yazılı clerozito : ı kço• ini rnznemize yatıra- ---.......... --..,..-~--------"!-----------
rak art ırmıya girmeleri ve yanlarında üçer fr. ~""~fi 1 ııiifıı• tezkc-releri
ni getirnı rl P ri. 

o,ah · :ı·: Al .,,": Cemalettin SARAÇ O G L U 

v • rı·· '"rü: Mncit ÇETiN Baoıldığı ye~: Mırtb"o,i Ebü7.Ziya 


