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KURUŞ Birinci yıl - No. 187 GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

MÜSPET, MENFİ TENKİT lngiltere ve Fransa 
Tenkidin, Müsbeti Olmaz . Siıihlanıyor -
Doğrusu, Yanlışı Olur lngiliz Fabrikaları . 

ı . Yılda 40,000 Tayyare 
nsanlar Kendi Arzularıle Tenkide Katlanmazlar. • 

Ellerinden Gelirse Kendi Kusurlarının Örtülmesi Y apabılecekler 
İçin, Her Türlü Tenkidi Ort.~dan Kaldırmaya Çalışırlar Fransızlar Müstemlekelerinin AI-

Abıdin naver, "Cumhuriy•t.'!re~AN: HUSEYIN CAHiD YAL~ manlara Verilmesinden Korkuyorlar 
gll7.et.eciforin derin bir derdine ha.- ~ Paris, 7 (A.A.) - Milli Sosyalist mecliai tarafından kabul edilen 

fifçe dokundu, biraz içini döktü. O At t •• k •• B M •il t 1 Leon Blumun takririnde partinin halkçılar toplantısının iltizam etti-
belki hafifledi, fakat bizlerinkini a ur un . ı e ği bütün taahhütleri yerine getireceii kaydolunmakla ve bu toplant~n~n 
tazeledi \'C eo}turdu. bütün parti ve tefekküllerinde "Aralarındaki birliğin muhafazası ıçın 

Filhakika, matbuat münascbetile M 1 e • T kk •• •• ne lazımsa yapmalarıu talep edilmektedir. 
tekrar edilen müsbet tc.nkid, menfi ec ısıne eşe uru 
tenkid, müsbet ruh, menfi ruh gibi Kar.ar suretinde halkçılar top - rniş olanlar tarafından vilcude ge-
bazı tabirler hiç tahlil edilmeden, lantısının memleketin ferdi ve umu tirildiği hatırlandıktan sonra şöyle 

~Crinleştirilmeden basmakalıp kul- amutayın Dünkü T onlantısında hi hülTiyetini müdafaaya azmet - (Sonu 3 üncü sayfada) 
anılıyor ve matbuattan beklenen ,-

hizmete bu yüzden sed çekiliyor. Encu .. men l.ntı·hapları yapıldı Du··n recekı· K 1 F 
i...eon Blum 

Gazetelerde, esash prensiplere \..ı a r a y e J r t l n a S 1 
hiç dokunmıyac.·Lk surette, aleıa· de · b k 1 Ankara, 7 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezın at anı A Tı l 
Cati işler için yazılmış bazı mütaJe- ğında toplanmıfhr. y utu ması 
~an, bazı muahaze ve tenkidleri Celaenin açılmasını müteakip Reisicumhur Atatürk tarafından B. 
rnenfi ruhlu kimselerin menfi ten- M. Meclisi Reisi A. Rendaya gönderilmit olan aşağıdaki telgraf okun

-+-----

kidleri,, şeklinde tavsif etmekle bi-
ter kabahat, hatt.-1 birer cürüm 
IJeklinc sokmak yolu bulunmuştur, 
denilebilir. Bunun neticesi ise mat
buatta doğacak şahsi mülahazalara, 
tnasuın tenkidlere bile nihayet çek
tnek suretinde tecelli eder. 

ltiraf edeyim ki, ben müsbct 
tenkidin, menfi tenkidin ne demek 
Olduğunu bunca senedir gazetecilik 
ettiğim halde henüz nnlamıya mu
'1affak olamamışımdır. Tenkidlere 
Canlan sıkılanların: "Bir şeye sade 
f~a demek bir mana ifade etmez, 
0~un doğrusu nasıl olacağını da 
gostcnnek lazımdır,, diye muaha -
ZeJerde bulunduklarını gördüm. Bu 
~Özlere bakarsak menfi tenkidi sa
h ece muahazeye inhisar eden sözler 
akkında kullanmak ,.e şikayet o -

~Unan mahzurların tedbirlerini de 
•htiva eden yazıları müsbet tenkid 
ııınıfana idhal etmek lazımgelecck. 

Ben böyle biı· temele istinad ede
~ek tasnifi manasız bulduğum ka
nr bu şekilde anlaşılmış müsbet 

t~nkid' k • kA d •• .. ı ço yere ım ansız a go-
l'Utürn. 

Aşçınız bir yemek pişirir, beğen
(CZsiniz. Kendisine bu yemeğin 
kena olduğunu ihtar edersiniz. Fa -
hat. kendiniz mutfağa girseniz da -
rJ.~ ıyisini yapamazsınız. Teri:inizin 
tı.ıktiği esvaptan memnun olma?.sı-
ı. ız, söylenirsiniz. Fakat kendiniz 
pı·~. 

l ıgı iğneye geçirmekten aciz bıı -
l'ıınursuııuz. Beğenmediğimiz şiirler, 
0tnanıar clerecesinde bir manzu -

ltıe v h'kA b'J' ' l'' eya ı aye yaza ı ır mı-

ij iz? Beğenmediğimiz tablolare:n ve e\·lcrden daha iyi e
ttı tleri kendimiz vücude ge'iir- ı 
gj~~le mükellef tutulur muyuz? Bu 
ltı' ı_ §eyler hakkında düşündüklcri
Ol ı~ı. hükümlerimizi söylemek caiz 
le~Yor da hükumet ve Belediye iş
lta~deki kusurlardan şikayet neden 
Iaı hat oluyor ve menfi ruha de -

et ediyor? 

lta h'ara.za., hayat pahalılığından şi
la~t eden gazeteci, hayatı ucuz -
~tına~ tedbirlerini birer birer gös
teei ~ge mi mecburdur? Bir gazc -
aııo~ın sosyal ve siyasi hayata ta -
d ~ eden bütün meselelerde "en 

Otrru" 
biltn . • "en iyi" hattıhareketi 
~te ~sıne imkan var mıdır? Bir ga
bilg·cıden bu kadar derin, şamil bir 
Silir~ aramak niçin? Bir meb'us se
bt.· k en, bir Vekil ayrılırken ondan 
deta a~ar geniş, bu kadar esaslı, u
hiYet cıbanşUmul bir vukuf ve salu
de!lı. .. aranıyor mu ki gazeteciler -
~eğe0~le imkansız bir şey beklen -
li ak olsun? 

muftur: 

"C. BÜYÜK MiLLET MECLiSiNiN YENl YIL ÇALIŞMASINA BAŞ 
LARKEN HAKKIMDA iZHAR BUYURDUGUNU BlLDlRDIGlNIZ 
YÜKSEK DUYGULARDAN ÇOK MÜTEHASSİS OLDUM. BÜYÜK 
KAMUTAY A TEŞEKKÜR VE DERiN SAYGILARIMI ARZEDERIM.,, 

buyurmanızı \'e hissiyntı halisane
mizin kabul buyrulmasını istirham 

Bu hadise üç buçuk 
saat devam etti 

Evvelce de okuyucularımıza ha
ber vermiş olduğunuz gibi, dün ge
ce hadisatı cevviyye arasında mü
him bir yer tutan ve ancak on se
kiz senede bir kere vuku bulan bir Meclis heyeti umumiyesinin sü 

rekli ve şiddetli alkışlariyle karşı
lanan bu telgrafın okunmasını mü
teakip Hatay Meclisi reisi Abdül
gani Türkmen tarafından gönderi
len şu telgraf okunmuştur: 

"külli hü~uf,, hadisesi olmuştur. 
eder.,, (Sonu 7 nci aayfada) 

A 1kiş1ar1 a karşı! anan bu t e 1 - ,...,,...~~"""'"""'""""""""'"""'"'V'-'V'V"-""'V'V"" 
graftan sonra meclis ihtisas encü
menlerine reis, mazbata muharriri 
.katip ve aza seçimi yapılmış pa -
zartesi günü toplanmak Uzere iç
timaa uihayet verilmiştir. 

Encümen intihabatı 
Ankara, 7 (A.A.) - B. M. 

1\Tcclisinin bugiinkü toplantısında 

yapılan intihap neticesinde Mec -
lis ihtisas encümenleri reis, mazba
ta muharrir ve katiplikleri ile a
zalıklarına aşağıdaki mebuslar se
çilmişlerdir: 

Adliye Encümeni: 
Reis: Münir Çağıl (Çorum), 

Pariste 
Suikast 

Bir 

Bir Yahudi Alman se
faret katibini öldürme

ğe teşebbüs etti 
l'aris, 7 (A.A.) - Bu sabah 

genç bir yabancı Alman sefaret -
hanesine giderek üçüncü katip 
"Von Rath,, ı görmek istemiş ve 

Sonu 7 ıncl ıayfada 

"Hatay Millet Meclisi memle
ketin mukadderatını eline almak
la Hataylı yurtdaşların miııelka -
dim besledikleri ve izharından hiç 
dlir vakit çekinmedikleri yüksek si
yasi ideallerin tahakkukuna ilk a
dımlarını atmış bulunuyorlar. Türk 
millet v edevletini ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Hatay hak
kında gösterdiği candan alfika ve 
yüksek fedakarlkları minnet ve 
şükr.aı~la yaydeder ve Türkiyeye o
lan ebedi bağlılıklarını Türk mil
letine ve Türkiye Büyük Millet 
Mecli:-:ine iblağına lütfen tavassut 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mazbata muharriri: Salah Yargı HER SABAH 
(Sonu 3 fo,cü sayfada) 

= 

Karci.denize Yolcu ve 
Yük İçin Ayrı Vapurlar 

Tahrik Edilecek 

Denizbankın yeni gelen Ülev vapuru 

Deniz Bank timdiye kadar yapılan Karadeniz aef erlerinde muh
telif vesilelerle husule gelen gecikme vesair aksaklıklar meyanında 

yük, yolcu, ve eşyanın ayni vapurda nakledilmesi yüzünden uzamakta 
olan sefer müddetinhıı daha iyi bir tekilde tanzim etmeğe karar ver-
mittir. 

cap eden tertibat alınmaktadır. 1-

Onların günahı ne ? 
Son posta ile gelmif olan bir 

fngiliz mecmuası Hankov tehrinin 
Çinliler tarafından tahliyesi aıra· 

aında çekilmif resimleri baam1.f. 
Bu resimler arasında, bilhaM& 
minimini Çinlilerin o ana baba ııü
nündeki aef alet ve perişanlıkları
nı gösteren, öyleleri var ki bunla
rı, hangi millete mensup oluna ol
sun, bir ana, babanın kalbinde de
rin bir aızı hiHetmeden gözden ııe
çirmesine imkan tasavvur edile- 1 
mez. ı 

Bir taraftan elinde tuttuğu pi
rinç kasesine sımsıkı sarılmtf oldu-1 
iu halde bir taraftan da gÖzyatı 
döken minimini bir Çinli yavru 
gözlerinden dökülen inci taneai ııi
bi yatlarla •anki bütün insanlığa 
kal'fı körpe ses ile: 

- Peki ama bütün bu itlerde 
benim günahım nedir? Niçin ben 
anasız, babasız bir yetim oluyo
rum; benim bu büyük kayıplarımı 
hangi zafer, hangi servet telafi e
debilir? diye feryad ediyor. 

La hey ada~et divanı; Milletler 
Meclisi toplantıları; dörtler, yedi
ler, kırklar içtimaları vesaire ve
saire .•• Netice nedir? •. Barsakları 
dışanya uğramıt anaaile kucak ku
cağa yatan İspanyol çocuğu, &'ÖZ
yaşı döken aç Çinli yavru, yanmıt 
evinin külleri arasında anaamın ba
baaınırr cesetlerini ar&Jhran Arap 
yetimleri .... ~i:: düşününiiz ki gazeteci, ken

en her şey saklanan bir en kısa bir zamanda yapabilmeleri 

Yolcuların fstnnbuldan Hopaya 
kadar imtidat eden seyahatlerini darenih yeniden satın alacağı altı 

şilep ve doğrudan doğruya bu işe 

tah!ıis edilince birçok şikayetleri 

Sonra da kızarmadan aulhten, 
sükundan, medeniyetten bahsede
biliyoruz. 

~Sonu 3 üncü sayfada) 
liUaeyin Cahid YALÇIN 

için, yolcu ile yük ve hayvanların 

ayı·ı ayrı nakledilmesi etrafında i- (Sonu 7 nci sayfada) A. C. 

Karadeniz de Şiddetli Fırtına Yüz ünden Seferler 
Durdu. Boluda Kar Yağıyor 

Karadenizde şiddetli karayel frr
tınası hüküm sürmektedir. Deniz 
Ticaret Müdürlüğü Ankara rasad 
istasyonundan aldığı malumat ü -
zerine tekmil acentelere amlümat 
vererek vapurların hareket etme -
mcleri hakkında icap eden hususntı 
bildirmiştir. Karadenizde bulunan 
birçok vapurlar da limanlara sığın
mı§lardır. 

Zanguldak, 7 (A.A.) - Dün 
sabah başlıyan fırtına şiddetini ar
tırdı. Zonguldakta bir motör bat-

nıış, 24 \'npur ve birçok yelkenli ve 
motör Ereğli limanına iltica etmiş
tir. 

Boluda Şiddetli Kar 
Bolu, 7 (A.A.J - Dün akşania 

kadar ynğan yağmur kara çe,•ir -
mış ve sabaha kadar devam etmiş
tir. Yıağan karın irtifaı şehirde ~O 
ve civar dağlarda 80 santimi lıul -
muştur. Kar yalimakta de\•am edi
yor. Yağış devam ederse Bolu da
ğı şosesinin kapanmnsrndan kor -
kuluyor. 

"Y . enı Sabah,, ın Kış Programı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ENVER PAŞA iN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Tarihi Tefrika 
Tamamile hakikate isti
nad eden bu fevkalade 
meraklı tarihi tefrikamız~ 
yakın tarihin şimdiye 
kadar gizli kalmış olan 
bir çok noktalarını faiş 
edecektir. Evner ve Ce
mal Paşalar lstanduldan 
nasıl kaçtılar ? 

Türkistandaki faaliyet
leri. Niçin ve nasıl vu
ruldular? 

Bütün bunlan size biz
zat onlarla birlikte Tür- ı 
kistanda yaşamış olan 
bir Türk ihtiyat zabiü 

--- .... 

anlatacaktır. Enver Paşa 
YAKINDA BAŞLIY AOAGIZ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••a 

Deniz Ort sı 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

Bugün başladık 4 üncü sayfada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••• 

MÜTAREKE SENELERİNDE 
BİR SUBAYIN HATIRA Ti 

~------------------------------------' 

• 
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17-
geçti. [ günü de tereddütler içinde 

Kimse bu kısa, iki satırlık resmi 
tebliğe inanmıyor, bunun, istibdat 
idare aleyhdarlarını, meşrutiyet ta
rafdarlarını meydana çıkarıp son -
ra ezmek için bir dolap sa.ıııyorlar
dı. 

Ertesi gün yani 13 - 26 Temmuz 
pazar günü, ilk önce Eminönü ve 
Bahçekapısındaki Selanik Bonmar
§eai ve saire gibi Selinikli mağaza
larından başlamak üzere bütün şe
hir bayraklarla, defne dallarile do
nandı. Sokakları dolduran halk bü
yük bir sevinç ve neş'e içinde, çal -
gılar, davullar ve zurnalarla, ara -
balarla ve yaya olarak, yaşasın 

hürriyet, yaşasın müsavat, yaşasın 
meşrutiyet diye bağırarak dalaşı -
yorlardı. 

Bu nümayişçi alaylan ikide birde 
duruyor, bir arabanın arabacı ye -
rine, bir taş. bir iskemle gibi yük
sekçe bir yere çıkan bir aytaç hür
riyetin, meşrutiyetin ne demek ol -
duğunu, kurtulduğumuz istibdat 
belasının ağırlığını anlatan söylev
ler söylüyor, sonra alay, alkı.~lar i
çinde harekete geçiyordu. 

Bu nümayiş alaylarının hemen 
hep8i Babı8.li önüne geliyor, orada 
yaşa diye haykırıyorlardı. Birçok 
alaylar da Yıldız sarayına gidip 
Hamidiye camii ile Saray arasın -
daki meydanda nümayişler yapı -
yarlar, sevinçlerini, sürurlarını i -
lan ile Padişahı alkışlıyor ve yaşa 
diye bağırıyorlardı. 

Mesruü bir hükfımet başında bu
Junmıya alışmamış, Abdülhamid.in 
istibdat idaresile itilfıf etmiş bulu -
nan tab'an müsbebid Sadrazam 
Sait Paşa, bu nümayişlere, bu coş
kunluklara bir nihayet vermek ve 
halkın hürriyete karşı gösterdiği 

sevinç heyecanının önüne geçip gü
rültü ve patırtının ardını almak 
maksadile 14 - 27 Temmuz pazar
tesi günü sarayın en sadık bende -
!erinden ve en ünlü hafiyelerden 
Beyoğlu Mutasarrıfı Kayseri'li 
Hamdi Beyi Zaptiye Nazın tayin 
ettiği gibi ertesi gün intişar eden 
gazetelere de şu resmi tebliği yaz
dırdı : 

"Zati şevketsematı hazreti mü
lfıkiineye teşekküratı ubfıdiyetkara

ne ve duavıitı halisane arz ve ifa e
dilmiş olması malızUziyeti seııjyei 

hazreti tacd&riyi hasıl eylemiş ol
duğundan ve devairi devlet veznifi 
memuresini ifaya devam edip mu -
atta! kalm•mış ve suniıfı ahali ili 
ve kisiblerinden dfır olmamak üze
re tevilli teşeklrürata bittabi nın -
hal olmadığı Meclisi Vükeli karari
Je iliin ve sunüfı tebeai şahaneye 

memnuniyeti seniyei şahane ve se
lfunı filii mülı'.ıkfi.ne tebşir ve be -
yan olunur.,, 

tiyet fikirlerini öldürmeğe çalışan 

ve üç dört gündenberi birer köşe -
ye saklanıp uzaktan seyirci olan -
!arın da halk arasına karışarak, bir 
fenalık çıkarmak maksadile tahri -
kat ve teşvikata başlamalan üzeri
ne tam bir anarııi başgösterdi, hü
kfımette zerre kadar haysiyet kal
madı. 

Hamdi Beyin Zaptiye Nezaretine 
getirilmesinin çok yanlış bir si -
yaset olup vahim neticeler tevlid 
edeceğini sureti kat'iyede anlıyan 

Sait Paşa, Zaptiye Nazırı Hamdi 
Beyi azil ile yerine Edime Valisi 
Ziver Beyi tayine mecbur kaldı. 

20 Temmuz - 2 Ağustos günü 
ikinci mabeyinci Nuri Paşa veda
atile Babıaliye getirilip umuma 
karşı okunan bir hattı hümayun -
daki ŞU: 

" Aşiren : :!ifa kamı Meşihatte ve 
Harbiye ve Bahriye Nezaretlerin -
deki zevattan başka Vilkelayı Sad
razam intihap ve tasdikimize arze
decektir.,, 

Cümlesile Kanunu Esasi ahka -
mını bozmak için büyiik bir dolap 
çevriliyordu. Kanunu Esaside tek
mil Vükelfıyı Sadrazamın intihap 
edeceği m usarrah iken bu hattı 
hümayun, Şeyhisliim ile Harbiye 
ve Bahriye Nazırlarının, yani bil -
tün kabine kuvvetinin Padişah ta -
rafından tayin ve intihap olunaca
ğı bildiriliyordu. Bunu, hattı hüma
yunun okunduğunu dinliyenlerden 
ba7.ıları anlamışlardı. 

Ertesi gün Sait Paşa, bu hattı 
hümayun ahkamına uygun olarak 
gayrimeşruti bir kabine teşkil etti 
ve bunun üzerine kıyametler kop -
tu. Hiç bir kayıt ve şarta tabi ol
mıyarak Kanunu Esasiyi olduğu 
gibi tatbik ettirmeğe karar vermiş 

hır sekle sokuluyor . . 
~~anb_uı Beıediy:si ~mumt ~r:'c- Oıyor ki : 

lisının bır karan uzerıne Mecıdıye --=-----
köyünün imarı işi ortaya atılmıştı. ! 
Bu işe yeniden faaliyetle ba.~lana - Siz ne dersiniz? 
rak köyün haritası yaptırılmış ve 
Prostun imar plii.nına uygun bir 
şekle konulmuştur. Yalnız planın 

köy üzerine tatbiki işi kalmıştır ki 

1 
bu da pek yakında olacaktır. Pi& -
nın arazi üzerine tatbiki ile B:ıy 

Rahıni'nin alakadar olması müna - ı 
sip görülmilştür. Plan arazi üzeri -
ne tatbik edildikten sonra alına -
cak neticelere göre yeni Mecidiye 
köyünün modern bir şekilde kurul-
ması işine başlanacaktır. j 

Atina Şenliklerine 
Giden heyet döndü ---Atina arkeoloji müzesi ı 

nin 100 ncü yıl dönümü 
Atina Arkeoloji müzesinin 100 ı 

üncü yıldönümü münasebetile Ati
nada çok büyük şenlikler yapılmış
tır. 

Bu şenliklere ve bu yıldönümüne 
iştirak etmek üzere Atina Arkeo -
loji sergisi tertip heyeti memleke -
tiınizden de bir heyeti davet etmiş
ti. K <Jltür Bakanlığınca 'eçi!erek 
Yunanistana giden bu heyet, şeb -
rimize dönmüşlerdir. Şenlik tam bir 
hafta devam etmiş ve bütün Ati - 1 

na, coşkun tezahürat içinde yüz ı 

yılın hatıra.'llnı anmışlardır. 1 

Bu yıldönlimüne iştirak eden he
yetimize Yunan Devleti ve Atina 
Arkeoloji sergisi erkanı çok büyük 
bir sempati ve hüsnükabul göster-

Bebekte mülkiye mütekait 
kaymakamlarından "C. G. Ö
ren,, imzasile aldığımız bir 
mektupta şöyle deniliyor: 

"İsimi takip etmek üzere res
mi bir dairenin şubelerinden 
birinde bulunuyordum. Başme
murun odası üzerindeki zil öt
miye başladı: 

-Zırrr .. Zırrr ... Zırrrr ..... 
Bulunduğum odadaki me

murlar da i~lerinden başlarını 
kaldırıp •aymağn başladılar: 

Bir, iki. Üç ..... . 
Zil kesildi. Ve hepsi birden: 
- Haydi Bay (E .... ) ! .. Si

zi çağırıyorlar. 
Muamele biraz sonra bitti. 

Merdivenlere hızlandığım .ıra
da yine zil başladı. Gayriihti
yari ben de 3aydım. "Bir. iki.. 
·· b d k k. bu defa uç... eş .... " eme ı 

b~ş numaralı memur çağrılı
yor. dedim. 

Doğrusu bu usul bütün da
irelere teşmil edilse de kapıcı
lık kadrosu kaldırılsa fena mı 
olur? ... ~faamafih isin tı:hnfı 

~u ki. .. Bahsettiğim şubenin iki 
tane de hademesi var. Bu İŞl' 

~iz ne dersiniz?,, 
Yeni Sabah: Biz bir şey de

miyerek bu okuyucumuzun sua 
!ini bütün okuvuculara sorarız: 
Siz ne dersiniz? .... _________ J 

BiR EROiNMAN 
mişlerdir. 

olanların mütecellidane azimleri ı vvvvvvv""""""""""""""""""""""""" 
Dün polisler tarafından yakandı 

karşısında, gerek kendinin ve ge -
rek arkadaşlarının sokaklarda tah
kir ve terzil edilmesi ve yuh:ı dive 
alaya almmıuıı dolayısile, üç g'.ön 
evvel te~kil ettiği kabinesile bera -
ber 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihin
de istifa etti ve ertesi gün gazete
lerde &u tebliği resmi çıktı 

" Ebhetlü, devletlü Sait Paşa 
hazretlerinin tahtı riyasetinde bu -

lunan Heyeti Vükeli taraf•d~n 

arzı istifa olunmuş ve nez<fi iı.Jii 
padiıoahide rehi'ni kabul olrı>ıır, icl:i
ğünden heyeti cedidei vü!.clfuıın 
teşkili derdest olup ale!U.sul mua -
mele ifasile ilanı muJ...an-~~ bulun -
duğu beyan olunur.,, 

Ertesi gün, yani 24 Temmuz ve 6 
ağustosta yeni kabineyi teşki!e me
mur buyuru!an Kamil Paşa, Şey -
ltisli.m Cemaleddin Efendi, Harbi
ye Nazırı Recep, Bahriye Nazın 

Arif Paşalar olduğu halde kabine -
sini teşkil etti. Recep Pwıa, sene -
lerdenberi Trablusgarp Valisi ve 
Kumandanı olup oradaki sürgün -
!ere karşı hüsıııimuamele etıni.ş ve 

Büyükclerede Çayırbaşı ma -

hallesinde 3 numaralı evde oturan 
30 yaşlarında İbrahim oğlu l\Iuh-

Yüksek Dil Okulu si nisminde esrarkeş ve eroinman, 
dün polis memurları tarafından ya Dün Açıldı 1 ka anmıştır. 

Üniver•itede açılacağını yaz - Mu'ı.!'iııin üzerınde 20 gram da 
<lığımız yabancı diller mektebi, esrar bulunmuştu<. 
mektep müdürü profesör (Aor~ ••••••••••••••-•••••••••• 1ı••••••••••••••• 
bah) ın dün sabah verdiği bir kon- _, ____________ -: 

feransla açılmL~tır. Tedrisat bugün 1 Kısa Haberler 1 
den itibaren başlıyacaktır. _ 

Dün yüksek tedrisat müdürü * Hatay Heyeti gitti. - Bir 
kt .. 1 ·· ·· t•• müddc· ten beri 0 ehrimizde bulunan re or e goruş u . 

Yüksek tedrisat mtidüriı Cevat Hatay heyeti dün sabah memleket 
dün Üniversiteye gelmiş Rektör !erine dönmüşlerdir. Hatay meclis 
Cemil Bilse! ile üniv!lrsite mesaili reisi Abdülgani Tıirkmenin baş -
hakkında uzun bir konuşma yap - kanlığı altında !:ıulunan heyet çar-
mıştır. şamba günü Hataya varmış bulu-

Üniversitede konferanslar nacaklardır. 
bugün başlıyor *Gülünç bir haber: - D!inkü 

Üniversite tarafından tertip e- posta ile şehrimize ırekn Pari• -
dilen konferan~lara bugünden iti- Soir gazetesi Halicte (17) meşin 

torba içinde iman kemikleri Lu -

lunduğu ve bu kem.kler·n Sultan 

halka kendini sevdirmiş bir zat idi. riyel erine a:t olduğ" yolunda garip 
Hemen fstanbula gelmesi kendisi- Konferans bir haber n~t"et:nı·şt'r. 

haren başlanacaktır. İlk konferans 
profesör Sgalitzer tarafından bu 
akşam saat 18.10 da verilecektir. 
Mevzu "Şeffaf iru;an,. dır Abdülhamidin gözden dll<müş ca-

ne telgrafla bildirildi. Beyoğlu Halkevinden: Bu hu<ıısta bhl<"k,ıt yaTı 0 n hır 
tdarei Mahsusanın Karadeniz l - lO _ 11 _ 938 per•embe gü- · · · 

adlı köhne vapurile 1stanbula vfısıl ., muhan,nmıze rnllddeiumumt Bay 
nü saat 18.30 da evimizin Tepeb!'.- "k t o t ıı b 

olan Recep pa.._., halk tarafından Hı me na e • Hlhlyettnr za ı _,.. şındaki merke~ binasında, Şair 
pek Lüyük bir kalabalık ve heye_ ta erk nı, boy' hır hadisenin me Bay Necıp Fazıl Kısakürek tara • 
can ile, alkışlar ve yaşa sadaları ile fından "Edebiyata dair,, bir kon _ cut olm dıgmı soyJ.yerek kaüyet-
Galata nbtımında karşılandı. Doğ- f.,rans verilecektir. le tekzip etmişler ve Framız ga
ruca Babıfıliye gidip Sa<lra=m Kr.- 2 _Arzu edenlerin teşriflerini zete ·~'n bu h berini glilllnç bul -

l Atatürk köprüsü 
Gelecek Yıl Bitecek 
Bu zamana kadar yollar da 

Açılmış olacak 
Gazi köprüsü inı?aatına devam e

dilmektedir Dubaların inşası epey -
c eilerlcmiş, diğer akı;:ımm yapıl -
ması işi de tamamlanmaktadır. 

Son birkaç gün içinde verilen rapo
ra göre köprünün inşası ancak 939 
senesinin EylüJ veya Birinciteşrin 
ayında sona erecektir. 

Belediye, köprüye giden bütün 
yaların tamirine de karar verdiğin
den o güne kadar bir taraftan da 
tamir işlerile meşgul olunacaktır. 

Belediye, yol tamiri işleri için büt • 
çesine 5 milyon lira koymuştur 

Vilayetlerin 939 
Bütçesi Geldi 
Her yıl gibi bu sene de vilayetle 

rin 939 bütçesi vilayetlere tamim 
edilerek bildirilmiştir. Bütçenin ta

sarlanmasında nakdi vergi tahsi -
!atının dışında kalan tahsilatın bu 
bütçelere konulmasına, yiizde on 
beş Nafıa hissesi, bina ve arazi ver
gilerinden Belediyelere verilen his

nclcr, tayyare ile zürraa tahsis edi
len ianeler, emanet mahiyetinde ol
mruıından ötürü mezbaha ve elek · 
trik gibi yerleden elde edilen hası
lat ta vergi mevzuu dahilinde bu -

lunması dolayısile nakdi vergi 
dı.~ında bırakılmasına karar veril
nti~tir. 

------
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Ne Pişireyim? 

İftariye 
Sirkeli Hindi yahnai 
Zeytinyağlı aysekadın 

Pilav 
Üzüm 

SAL/ 

fasulyesi 

Sirkeli hindi yahnisi 
Sovaııı öldürdükten sunn y.ı

murta büyüklüğünde doğra i!ğmız 
hindiyi içine atıp çev:rerek kızartı 
ııız. Yağı kifayet etnıez.>e biraz 
yağ ilave ediniz. Sonra evvelce 
kestane büyıiklüğünde cloğramı~ 

olduğunuz bir miktar havuçlar etle 
le beraber olacak kadar adi su 
koyunuz. Tuz \"C baharlı tuz (x) 
ekip kapağını kapayıp mutedil a
teş üstünde aheste pişmiye bırakı
nız. Bir kuşhaneye (12iı) granı 

sirke, bir yaprak defne, iki dal 
kekik, üç dal maydanoz, iki çimdiK 
şeker, müdevver doğranmış bır >O· 
ğan koyup kapağıııı kapayıp mu
tedil ateş üstünde sirke yarı kalın
caya kadar kaynatınız. s~nra indi
rip süzünüz. Bir kuşhaneye bir ka
şık sade yağla iki ka~ık un koyup 
harlı ateş üstünde alelusul bir me
yane yapıııız. Bu meyaneyi siız

dıiğüniiz sirke ile ıslatıp bir iki çe
virdikten sonra ocağın bir tarafın· 
da sıcak tutunuz. (Bu meyanr e\·
velce yapılıp hazır bulunacaktır) 
Yahni Jayıkiyle pişmezdeıı (5) da
kika evvel meyaneyi ilave ediniz. 
Sonra indirip yemek tabağına ko
tarıp sofraya veriniz. 

(x) Baharlı tu= - 500 graın 
gayet kuru tuz, l O gram karanfil, 
10 gram hindiatan cevizi, 10 graın 
karabiber, 10 gram tarçın, JO 
gram kuru kekik. . 

Bunların hepsini havanda dö· 
Havalar kışladı Tiip elekten geçiriniz. Kapalı ku

tuda yahut ağzı mantarlı bir fİşe-
Eı;ey bir zamandanberi hakiki de ıaklayınız. Bu "baharlı tuz,. 

yaz günlerini andırarak ılık ve gü her nevi etlerde ve balıklarda da
zel bir şekilde giden havalar dün ima kullanılır. Binaenaleyh mutva
binfon bire değişmiş ve hararet ğınızdan hiç eksik etmeyiniz. 
ti ere cesi asgari 6 .3 dereceye ka - ""'""'"""'"""vvvvvvvvvv""'" ~ 
dar düşmüştür. İstanbul sokakla
rı daha sabahtan itibaren tama -
men lıir kış manzarası almış ve bü
tün halk palto ve parde•ülerinin i
çine hürünerek büzüle büzüle ta -
liışla vazifelerine koşmuşlardır, 

Diın ak'l8-m rasathaneden aldı -
ğımız ma!fimatn göre; hava mem
leketin he"l\en hemen her tarafın
dıı kapalı ve yağışlı ge<;mi.. tir . 

Ayaklı Kırkambar 
Meğer Üzerinde bir sürü 

kaçak mal varmış 

ÜLEVIN TECRÜBE
LER/ YAPILIYOR 
Deniz Bankın Haydarpaşa ve 

Kadıköy hattı için yaptırıp limanı
mıza gelmiş bulunan Ülev vapuru 
n un tccıii be seferlerine bugünlerde 
başlawacaktır. Y~ni vapur Suatın 
eşi olup Almanyanın Atlas Verke 
tezgahlarında yapılmış ve 1700 
yolcuyu rahatça istiap edecek ce -
snmettc inşa edilmiştir 

Haliç T ers~nd~ri hazırlıkları 
devam ediyor 

Denizbankın Haliçteki Tersane 
için yapmakta cl''ağu etüdler iler 
!emektedir. Teı~2!1Pler iki sene son· 
ra faaliyete ba~lıyabilcceklerdir. 
Bu husustaki icap eden noksanlaf 
tamamlandıktan sonra Haliçte yer· 
li vapurlanınwn imaline başlana 
caktır. 

Etriisk Karadeniz hattında 
ça!ış?cak 

Ifürriyet şarabının sermesti olan 
ve 11 - 23 temmuz fiabahı Kanunu 
E"8.Sinin yeniden tatbiki ve Meclisi 
lfeb'sanın intihabı hakkında irade 
sadır olduğunu iki sat:rla beyan e
den resmi tebliğden sonra bu hu -
susta daha açık -.e d:ıba mufassal 
tebliğler Nkliyen halka karşı Ba -
bıiili, bu tEbliği ile "artık bu !le -

vinçler, bu tczalıiirat yetişir, her
kes iş ve gücile meşgul olsun,, de -
mek istediği anlaşılıyordu. Hele 
Zaptire Nezaretine en gaddar ve 
ün!U hafi yel erden, kimsenin ev -
mcdiği biriııin getirilmesi, BabuUi
nin, daha doğrusu Sadrazam Sil.it 
Paşanın miısteblddi.ne siyaııedne 

devam ede<.-cğini ve halkı teb -
dit ile ürküterek susturınnk 

ve sindirmek istediğini gösteriyor
du. 

mil Paşa ile görüştükten sonra Ba- r:ca ederiz. d•ık annı ıl ve eylemişlerdi.t. 
bı Scraskeriye ( şimdilti üııive,...it.e """'""' ______ ,.....,'!!!"""!!~--"""!!"!!!!!!!!'!!!"""!!'!!'!'!'!!!"..,~!!!!'!!!"'!!'•_~!!!!!!!!!!!! 1 
bina ıı) giderek umuru memurcsı -

BEKTA I FIKRALARI 

Evvelki gün limanınuza gelen 
İngiliz bandıralı Hrotland vapuru -
nıın makinisti Çevan oğlu Veçino, 
K.obaU.~ igkelesine çıkarken kıya
fet'nd.€n şüphelenen muhafaza teş
kilatı memurlnrmın iizerinde araş
tırma yaptıklarını ve birçok ka
çak eşya bulduklarını yazmıştık. 

Bıı vapılan araştırmada Veçinonun 
üzerinde birçok kadın pantalonlan, 
örme ipekli kemerler, bundan baş
ka lbtik ipekli çoraplar, bir pa
ket çay, bir kutu ruj, beyaz iplik 
nınkara.lan, diş nrcala.rı, L<i paket 
ıısp· ·n, 25 p'.lrçadan mürekkep bir 
pt'rger takmıı, 60 lira da T'.irk pa
r= bulunmu~1:ur. Muhafaza teşki
lAtı rol!lllurlan son ay z. rfında ay
ıı.i şekilde garip bir kaçakçı daha 
yakalamışlardı. 

Etrüsk vapurunun sürati on Ü( 

milden sekiz mile düşmesi üzerine 
muayene edilmek maksadile Hali4 
teki tersaneye çekilmişti. l\füheıı • 
disler tarafından yapılan muaye • 
nede vapurun bazı küçük tamirle· 
re de muhtaç olduğu anlaşılmıştır. 
Bu sebeple birkaç tuğlası dilşen ka 
zan ve loçalarda tamfrat ~-apı -
lacaklır. Vapurun sefere çıktıktan 
sonra 11 milden fazla yapamıya • 
cağını alakadarlar söylemektedir· 
!er. Yarın servise girecek olan Et;. 
rüsk tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere ilk seferim Karadeniz lı.attı 
na yapacaktır. 

Fakat millet bu oyuna gelmedi, 
kuru gürültüye par.uç bırakıp ~e -
kilmedi. Her ne pahasına olursa ol
ının tam bir hürriyet ~ meşruti et 

ne başladı. 

Recep Paşanın alim, fi.zıl, de
ğerli bir asker, son derece müsta -
kim olduğunu bilenler, onun bt1 ne
zarette büyük hizmetler göreceği -
ni, orduyu mükemnıel bir hale ko
yacağını ümit ediyorlardı. Fakııt, 
maatteesaüf bütün bu ümitleri ho-
p gitti. (Soru .,.ar 

'stJyen millet, münevver gençlijiıı =;~:a.=iJ(::=;::c=m=ed::;=e=pa:::::::;l;:::' =o=r=;.,1=~=A~li;:=:: arkaölllda olarak nUmayi;ıleıine de- r-

vam etti. B lnili ve saray, ardı a- clün bir aya ma h'< :mı oldu 
rası kesılmiyen nüınayişr,I alayları- Dün sabah adliyede, asliye ü-
nm tOOacümü altında kaldı. Ancak çüncö ceza mahkemesi önünde va
önce çok saygılı, uynımlu olan bu rİl> bil' -şekilde çalınan bir palto a 
nümayieler, Babıalinin iki ]'ilzlti radan birkaç saat &"eçtikten &0nra 
siyaseti karşısında tehditkir bir Bitpazannda Ali tarafından satı
şekil aldı. Sadrazam da dahil oldu- lırken bulunmıı,ıur. 

ğıı halde Vükeli a.rabalarma llnıc.n Ali derhal yakalanmış VP ad
kabuğu atınak, yııha çağırmak gi- !iyeye 8evkettirmiştir. Suçlu mez -
bi tecavüzler de vaki olmıya ha§ - kür muhakeme tarafından bir ay 
ladı. hapse mıahk:dm edilerek tevki! o-

Evvelce hafiyelik ederek meşru- lunmuştut 

........... - •• =ı:: _ ................... .. Oç f•kra ·-·----· "Fukarayı bch.t~t~ye , , den derviş Remziye aonn-4laT: 
- Ra?lfazaııda i113tın aç!ıiiıı dayauımaz da, ba~ bir dcruq~.qe

lirse ne ycpmaFı? 
Baba ernı.ler rı ce=bı tıerıniş: 
- Sahtırdıı: "Dayanıılr1irum tltl'!rım, cta11rımanıamım vıtta 

niyet etmeli! 

1Je1rıapinin biriruı: 

- Ra111a <Ull ıuuıl çık<Jl'dı'!ı/ 
Diye sorm~lar. q ·n.nı;ent cııvap vcrmı 

- Otuz kifi l(l'jll.arr ık, bır g :ı~ ('tlurdı.k .. 
DergM bııhqı ıı Baunmı, d~i~ 11am::aırı ı!ırrt 11cmmış : 

" 

- Bmm boct ıöpledi. ôıPedım ııoı a bıraz uzandım. uyk11.nııın Arıt· 
ımutıı, görlerim loıı lı, lcıılhT ktı!tcır ~·ıılıada.7ı nı *r.m,im I Bı..-nun 
onıca zararı ?'ar mı? ... 

- Hııbcrin )'ok 11WP •.• 
- Yo .. .k! 
Bııba erenler gayet sopuk ktırıl J.fıı 7, rarını ııenn~: 

- ~u11ac zıırıırı 11ok~. Sersemlik! .... 
TIYAKI 

Veçino'nun üstündeki eşyalar 

müsadere edilmiş ve kendisi de 
mah)c. re tevdi olunmuştur 

Göçmenlerin yerleıtirilmesi 
İı:l tizam.l ıı dev m ediyor 

Evvt-ll:i glln Bu!p.ristandan veh
rlmbe gc1aı ı:öçmt!nler Tuzlaya 
gelmirler ve ilk tifo y., çiçek Qfllaı-ı 
)'il elblee ve er;vnlan etliden 
geçirildikten .sonra ke'ldileri için 
hazırlanan paviyorJa.ıı. y rlettiril
~lerdir. 

Kızılay, o akşam göçmıınlere a.. • 
r.ak yemek vermiştir. Bıınl:mn bir 
kaç gilne kadar llinhalli roür-ıttep-

-
TAKViM 
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nlcri' 15 Panıaı:aa 1357 
ltumi. 26 tllı: teıria 1354 

Kas•m: 1 

Ooau u atl : 6,37 

Ôt,le ı 11,58 - İkiııdl ı 14,41 

Aktam: 16,58 - Yat.ı ı 18,32 

lmıak : 4,58 

lerine bideccldcri nr·.t edilmekte -
dir tkinci p.ırti gö~men kaf~esini 
getlrccek olan vapur Tu:ı:laya an -
c:ı.k (1 kadar göçmen bırakacak. 
mütcbııkislni Ereğtiye gôt:lreoe!. • ı 
tir. Bu &o menl"r 1çin de §imdid~n 

tertibat alınmı§tır. ~---------91 
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Atatürk ün 
Meclise 

Karagözün Meşhur Teşekkürü 
Herkesi İtham Edenler; Önce Kendi 

Vicdanlarını Y oklamalıdırlar 
"Kanlı Nigir,, Faslı 

Karagöz Oyunlarının Bu Nefis 
Nümunesini Sunuyoruz Londra, 7 (A.A.) - Çörçil, 

•rıatbuata beyanatta bulunarak 
\ratn1arda kendisini tenkit eden 
liitlere cevap vermiştir. Mumai -
leyb, bliyük bir devlet şefinin res
mi bir mevkide bulunmyan hatta 
bir Parti şefi bile olmıyan bir rne-
bu un sözlerinden endişeye <lüş
nıesine hayret ettiğini kaydettik -
ten sonra demiştir ki: 

Herkesi bir harp istemekle it
ham etmeden evvel bu buyük a -
dam kalbini ve vicdanını yoklama
lıdır. İngiltere imparatorluğunun 
altalisi ile Franı:;ız cumhuriyeainin 
~halisi Almanya ile yanyana ~ulh 
lçinde yaşamagı samimiyetle arzu 
etmektedirler. Fakat bu iki mem
leketin halkı haklarını ve eski me
deniyetlerini müdafaa ctmeğe de 
8arnimh·etle .azmetmislerdir. Bun
lar hiç· kimsenin aleti olmak iste
ltıczler. 

• 

fngiliz Gazetelerinin Tefsirleri 
Londrn, 7 (A.A.) - Hitierin 

dün söylediği nutkun mUhiın par
çalarm neşreden İngiliz gazeteleri 
bilhassa Çörçil ve Greenvood aley
hindeki sözleri tebarüz ettirmekte
dir. 

Diyor ki: 
"Çembcrlayn halen me\·cut bil 

tün ihtiliifl:ırı müzakere yalu ile 
bertaraf etmek niyetindedir. Der
ı>i:;; edilen anlaşma silfLhlar arasın
da da bir istikrarı temin edecek -
tir. Uzun senelerdcnberi biıvük Bri 
tanya, umumi -=ulhü g.:ıranli altı -
na almak için, Alman) n ile hakikı 
bir mukarenet ara!'.Urmaktadır.,, 

.aDily Telegraph gazetesi, Bit
lerin nutkunda lugiliz başvekili 

hakkında cemilekiır hiçbir söz sar 
!etmemiş olmnsma tees üf etmek -
tedir. 

Birkaç okuyucumdan mektuplar aldım. Bunlar tam bir hayal faslı
nı başından sonuna kadar anlatmam1 istiyorlar. Ben de Kragöz perdesi
nin en kıvrak ve kahkahalı oyunlarınd· n "Kanlı Nignr,, yahut "Çıplak 
lar,, !astını. Hnyali nay Memduh ve Bay Cafer Mehmettcn bizzat aldı
ğım izahata ve kendi notlarıma dayannr!lk ;ohbctlcrime mevzu yapmı
ya !kadar \'erdim. Oruç keyfiyle karaladıgım şu satırlar e"Jki tarz hayal 
oyununu birkaç okuyucumun gozündc 1 ıv ıkile canbndırabilirse ne mut 
lu bann ... Hu mulmddcmeden sonrn. perd ~ i kurup sc m'nyı yakalım ve 
"Kanlı Nigir., fa ima geçelim: 

Go terme knllnp hacıvat semai okuy..ırak p rdeye gelir ve su l"r.rde 
gazelini yler: 

Uf Hay Hakı 

Perdei ibretnümada zahiren bir sfu-etiz,, 

"Arifan ma'nen bilirler nüktei ulviyyetiz.,, 

1ngiltere ve Fransa 

"Bir hayaliz, Karagözle Hici Evhad namımız. 

Nu&hupenddir karımız, huddanı m-lk-ü milletiz. 

"Çok zamandır hükmü istibdada olmuştuk esir, ,. 

''Geçti ol zulmü cefalar, naili hürriyyetiz.,, 

"Cümle evladı vatan memnunü handan.dır bugün,'" 
"Bizde İfbu aiyede mefgulü sun'u hizmetiz . ., 

- "Huzuru lınzıranı, cemiyeti ir

fan, vaktı safayı yfırfın. Münkir
dir, münafıktır, biedeptir Şeytan, 

rür eden bu dövüş · ini değiştir

mek, peı deJ e başka bir çeşni ver
mek için kar.ıgoz yuknndan haci
\•adın tizeriııe atılırken ayağını 

mah us bir ipe takar, karagöz de 
bı • nş.ağı a ılı kalır \ ' C mahcubiye 
tinden sc. ini çıkaramaz. • 

Silihlanıyor Şeytanın mimkirliğine, rahma
nın birliğine, hükumeti -cumhudyi-

(Battarafı 5 inci aayfada) 
aenilrnektedir: 

"Halk cephe.sinin vazifesi he
nıız bitmemiştir. Çünkü mürteci 
faşist kuvvetleri tekrar cumhuri 
'et müesseselerini tehdit etmekte
dirler. 

Bu sebeple sosyalist partisi bir 
~artinin diğer bir partiyi tanımak 
ıatememesinden doğacak tehlikeye 
radikal dostlarının dostça fakat! 
laatiyetJe nazarı dikkatini celbe -ı 
der. Bu şekilde bir karar halkçı -
:~r toplansınm mevcudiyetini teh
ılteye koyncak mahiyettedir. 

Rarar suretinde komünistlere 
~e hitap edilerek bunlardan hilr
tiyet ve demokrasi prensiplerini 
bı!ldaf aa eden teşekküller arasın
da bir yakınlık husule gclme~inc 
Çalışmaları istenmektedir. 

Meclis, vermiş olduğu kararla
rın rrtilli kongre zamanına kadar 
~e a~\·al ve şeraite göre tatbiki 
eyfıyetinin tayinini parlfıment"o 
~UPuna havale eder. 
h ~osyalist meclis, öğleden sonra 
arıcı siya:set meseleleriyle iştigal 

~lllişt:ir. Birçok hatibler, bilhassn 
ebuslardan B. Lveder ile B. La

ıu 
h tik, her şeyden evvel sulhun mu 
te af azasını iltizam etmişler ve muh 
)' lkıe.ı rakiblerle doğrudan doğru
la hır mukarenet yapılması için ça 

11'1lmas1 lüzumunu ilave eylemi.' -
~tdir. Diğer hatipler ise bilakis 
~temadi fedakirhklann tehJike
"1 den bahsetmişlerdir. Bilhuaa 
t. ebuaandan B. Bloh, sulhperverlik 
..._ 'Q en uzak olan te7den ademi mu 
il lenıet olduğunu beyan etm~. 
,. · )t~ıe, B. Çemberlaynin Parisi si 
-., ltflti lllilnasebetiyle ~· 
.:ı J'ranmz mflstemlekeleriaia feda 
it ~esi endifegini i&bar etmiftir. 
~ '1'11ola müstemlekeleri kurtar -
ı,''k. için fazla silihlıarun&11n1 ilti
'Q 1tt etıniftir Diğer bir mebu!, nl 
bır ra tenaf ki için hiçbir de•let hane 
it •kılnııyacafı be711elmilel bir 
ltıO!lterans aktedflmeai lehinde ba-
llQıUftur 

Blumun Sözleri 
btaı Sosyalist meclisinde beyanatta 
~., un~n Blum, sillhszlanmanm ta 
~1.~dılen bir gaye olduğunu fakat 
ille 

1 azırda böyle bir şeyi dtişUn
lelft~e iınkAn bulunmadığını M>yle
~ 1

ttf ~ Vaziyet vahimdir Şimdi 
ı,r'e~e.ıt içinde tekrar silahlanma 
llıu:l'idir. Bundan sonra l'irişllmesl 
'tlft terneı olan mftzakerelerin mu 
tır_ &kfyetJe neticelenebilmesı fçin 1 

:ann kuvvetli olması lAz1mdır. 
tı..ı u beyanattan sonra Meclis da 
«ec.,~art komisyonunun tesblt e -
tat~~ tarihte fevkıallde bir millt 
~ il toplanmasına tarar ver-

. 8osyauat partlabün ~el 

siya etinin umumi hatlarını te~bit 
edecek olan bu meclisin yeni ~enc-ı 
den e\·vel toplanacağı muhakkak-
t1r. 

Bir çok h:ıtipler de beynelmi
lel bil- konferans n'kti lehinde ~öz 
söyiemişlcrdir. B. Ziroıı~'ki. bir a
zim siyaseti takip cdilmcs1ni -is -
temiştir. 

lngilterenin ~ilihlanması 
Londra, 7 (A.A.) _._ Deyli Eks

pre gazetesinin bildirdiğine göre, 
kabine ek perlerle uzun istişareler 
de bulunduktan sonra herscyden 
en•el nıınvatnnın ha\·a ve kara 
müdafaa işleriyle mc~gul olmağa 

karar vermiştir. 
11 alihazırcla memleketin miida 

fansmn tahsis edilen ileri hat tay
yal'e>!eı·inin mikLarJ 270{) dür. nu 
miktar iki mi'>li çıkarılacaktır. Bun 
dan maada tayyare fabrikaları se
nede nzami 40.000 tayyare çıka
rabileceklerdir. tngilterc, h:ıva 
kU\'\'etleri iç"n g11lecck seneler i
çin de bir milyar İngiliz lirası sar
fedceektir. 

Gazeteler Ne Ojyorlar? 

Londra, 7 (A.A.) - Silahlar 
me;:eJesini mev?~ubahs ecleıı Daily 
Mail, İngiliz bava silahlanma prog 
ramının münhasıran memleketin 
müdafaasını istihdaf ettig.ini kay
deylemektedir. 

Daily Telegraph, :silahların kıs 
men tahdidi ihtimalinden i>ahsey
lemektedir. 

Daily Ekspres gazete.,i de, Çem 
berlaynın sillh yanşını durdurmak 
için elinden geleni yapacağını yaz
:maktadr. 

Başvekil Ankarada 

Meselenin .asıl ruhu tenkid ve 
muahazeye tahammül edebilmekte
dir. insanlar kendi arzularile buna 
hiç bir zaman katlanmazlar ve ce-

vaz vermezler. Binaenaleyh, elle -
rinden gelirse, kendi kusurlarının 
örtUlmesi için, her türlü tenkid ve 
muahazeyi ortadan kaldırmıya ça-

lışırlar: her ya.zıya "menfi tenkirl,, 
diye bir kulp takarlar. Bunun için

dir ki milli hakimiyet rejiminde 
söz ve matbuat hürriyetini ana ya
aalar teminat altına alırlar ve on -
lan söz ve matbuat hürriyetinden 

Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil net.ret eden ve şah en mutazarrır 
Celil Bayar bu sabah lstanbuldau olan kimselerin keyfine tabi blrak
An1c.araya dönmüş ve ına~yonda mazlar. 

idilemizin temadii eyyamı Ş<'\'keti
ne ve bizleri tema~a eden hazıru

mın safayap olmalanna dun!liyle 
tezyini zeban ederim. 

Demem o deme değil: 

"Nadanlar eder aohbeti nadan· 
la telezzüz,. 

"Divanelerin hemdemi divane 
gerektir.,. 

Beyti mueddasınc:ı her hnli la
tif, etvarı zarif, lisam fa ih, soh-

beti tatl~ bir yftrikafadanm oı~a; 

gelse şu dört kôşe beyaz meydana, 

".>söylese ben dinlesem; ihaddim ol
rnıy.nrak ben söylesem o dinte.se, 

bizteri temaşa buyuran ihvan da 
safaynp olı:a!ar. Diyelim bu gece 

de jşimizi mevlam rastgetire ... Yar 
bana lıir eğlence .... (Hacivat ma
kamı mahsu la taganni erler) 

"Vay benim ruyi mihım,. 

Hacivat (Ayağından ipE: takıl
ını:-;; baş a\ ağı asılı duran karagö
ze yaklaşarak ve guya onu tam -
ınamazlıktnn gelerek) 

- Acrlİp ! J{aragöz galiba ka
pan kurınmı da ııyı gil.ıi koc&man 
bir san ·nr tutulmuş! 

l{aragüz - 'fu ! Allah mi.i!lta
hakmı vcr<ıin. 

11 - Hayır, hayıı· bu . ansara 
benzemiyor. G:uiba kunduz böce
ği azmanı olmalı! 

K - (Gülerek) galiba bu ak
şam yfoe ofyunu fazla kaçırmış. 

Herif şeşi beş görüyor. Hacivat 
benim, ben ... 

II - Ne o karagöz? Sen mi-
• ? 

sın ..•• 

K - Ne olacak, elinin körü, 
Görmüyor musun? Sana lfıf anlat 
rnak için çabuk aşağı)·~ geleyim 
derkr.n ayağım çamaşır ipine do
laştı. 

ll - Ey, dolaştı ela ne oldu? 
"Bilmem nedir yanmda güna -

K - l\faııav dukk:mında asılı 
hım,, gürnz he\ engine döncı m. 

Yar bana bir eğlence ... ! Medet. H - Ynr bana bir eğlence!.. 

Hach,at boyle mütemadiyen 
"Yaı· bana bir eğlence!, .. diye tek
rar edip dururken ya_vaı:; yavaş Her 

!emiş perdenin, karagözün çıkaca
ğı tarafa yaklaşmıştır. Karagöz 
de perdenin lıir köşesinden başını 

• uzat!p hacivad:\: 

- Şimdi geliyorum, kes kesini! 

K - Eğlen:yor mu un bach·at? 
11 - Efendim, ne mün. sebet? .1 
K - Yahu münasebeti falnn var 

mı? İşte karşmdn baş aşağı salla
nıp dururken "Yar bana bir P.ğlen
ce !,, demenin manası var mı? 
Ah, hacivııt ah ... Hep senin bu gü
rültüler.in getirdi başıma bu bela
yı. Sanki birisi herifin boğazıru 
sıkı;·or. 

Tehdidini 'Savuşturmuştur. Muhave
relerin pek çoğunda nihayet karagö-

II - Yar !bıına bir eğlence! .• 
zün sabrı tükenerek aşağıya atlı- K - Hacivat münasebebizli
yarak hacivndın üzerine saldı - ğin sırası değil Şimdi eğlenceyi 
rır. İki ahbap ça"u' dôğüşürler. bırak da beni kurtar i 
Karagöz sırt üstü yerde serilir ka- il - .Kel aktar mı? 
lır: Fakat kendini tophyarak aya- K - Hayır çolak manav. Ku-
ia kalkar tamam bu arahic da ha- zum hacivat alayı bırak da beni 
civat gelerek aralnnda "Muhave- kurtar. 
re,, başlamış olur. H - Aman efendim ben ıseni 

nasıl kurtarabilirim? 

K - Gördiln mü ettiği haltı. 
Büyük Millet Meclisi reisi AbdiU- Hüaeyin Cahid YALÇlN Bazan da hayali her akşam teker-

halik Renda. Vekiller, Mebuslar H 
Ankaravali~ebelediyereisi, em~ On beşinci Yıl j'aponların ezimefi 
niyet direktöril tarafındaa karşı - b k 
ıanmıttır. Dahiliye vekilinin nut- Muzaffer Çinliler irço 

B~şv.ekil ~ar aa~onunda bi~ m~~ kunu T aymis gazetesin- esir ve ganaim almışlar 
del :ıstirahat etmıo ve kendıleruu d ed• . Hongkong, 7 (A.A.) - Çin tel 
karşılamağa gelen heyeti vekile·- e neşr ıldı graf ajansı 7-11-1938 tarihile 
zalaıiyle görüşmüştür. Londra, '1 (A.A.) - Türk 

Be utta kasırga 
Berut. 7 (A.A..) - Bugfhı &f

leye doğru şehir üzerinden bir b-
aırga geçmiş, mühim miktarda za

yiat olmuş, bir kişi ölmüş ve bir . 
ka~ kişi yaralanmıştır. 

Fena havalar, bütün Lübnanda 
tesirlerini göstermiştir. Birçok yol 
lar, feyezan sebebinden harap el
mq ve münakalat iııkıtaa llia . 
ımJ.fbr. 

Cumhuriyetinin on beşinci yıl
dönümü dolayısiyle ".Nlrkiye da 
hiliye vekili ve C. H. Partisi 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya 
tarafından irad olunan nutku 
Times gazetesi tebarüz ettire -
larmda geniş bir yer ayırmışlar 
rek neşretmiştir • 

AD.dolu ajanamm notu: 
Haber ~dıiımıza göre Pa

riste de Temps ve Petit Parisi
en gazeteleri bu nutka ıiltun
dır. 

bildiriyor: 

Yantsinin batısından gelen Çin 
kıtaatı ile Liang - Tsihunun cenu -
bundan gelen Japon kıta:atı arasın 

da kanlı bir muharebe vuku bul
muştur Dün gece saat 23 de dilş -
manın hezimeti tamamlanmıştır. 

Düşman 1200 ölü vermiştir. 8 şu -
bat ve 45 nefer esir edilmiştir. Ja 
ponlardan alınan harp malzemesi 
~onlardır. 4 sahra tapu, 6 mitral
yöz, S nakliye kamyonu: 1 tank 
ve 5 zırh1ı otomobili. 

Başıma bu belayı getirdi de şimdi 
ben seni nasıl kurtarabilirim diyor. 
(Kendi kendine) zaten bir kurtul
sam. aşağıda çok tatsızlaşacağım 
ama, iş kurtulm da ... 

H - Ne dedin karagoz? 
K - Bir kurtulsam hacivatla 

helaUaşacağım dıyorum. Canım 
baci\'at şakayı bırak ta beni kur
tarmanın ~.ar<'-!ine bak. 

H - Canım karagöz, bunun 
nasıl çaresine bakalım. Sen yüksek 
te, ben aşağıda. Bunun iyisi e\·
dckilere seslen de onlar bnri ipi 
koyversinlcr ... 

K - Bunak herif. Bizlm evde 
(kiler) yok ki sesleneyim ... 

Oruçlu, oruçlu bir hayli ro-1 
ruldum, sizi de yordum Alt t~ra
fını ysırın .an1atınm. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
(Kocaeli), katip Fuad Sirmerı 

(Erzurum) Aznlar: Mumtuz Ök· 
men (Ankara) Numan Aksoy (An 
talya), Tevfik Arıcan (Antnfya), 
Osmnn Niynzi Burcu (B;:ılıkesir), 

Atıf Aklüç (Bursa} Sadettin Ferit 
Talay (Bursa). Necip Ali Küçüka 
(Denizli), Şeref Aykut (Edirne), 
Abdülhak Fırat (Erzincan}, Dr. 
Saim Ali Dilemre (Erzurum), Ö
mer Asım Aksoy (Gaziantep), 
Hamdi Ongun (!çel) Dr. Şükrü Şe 
nozan (Knst:1monu), Hasan Ferit 
Perker (Kayseri), Reşit Öz>oy 
Hasan linyri Tnn (Kocaeli), Ragıp 
Akça (Kocaeli) Ali Rıza Vrcl 
(Konya) Refik İnce (Manisa) Mu 
hittin Haha Pcrs (Ordu), FuJt 
Gökbudak (Urfa). 

Arzuhal Encümeni: 
Ueis: Gl. 1h'3< n Sökmen (Gir<;

sun), mnzbata muharriri: Adnan 
Menderes (Aydm). katip: Meliha 
Ulaş (Samsun), azalar: lsmail 
Hakkı l\1umcu (Ama ya), Hayret
tin Karan (B.nlıgesir) Mustafa Feh 
mi Gerçekler (Bursa) Akif Akyüz 
(Çoruh) İhsan Kurtkan (Çoruh), 
G 1. Şefik Tursan (Denizli), l\f elı
met Şahin (Gaziantep). Şevket Er 
doğan (Gümüşhane) Ali Barla~ 

(İstanbul) 1brahim Demiralay (Is
partaL Ömer Kuntay (Kars) Ke
malettin Olpak (Kocaeli). İsmail 
Çamaş (Ordu). Mehmet Ali Kur 
doğlu (Siird), Şe\·ki Su:soy (Siirt). 
GI. Akifôztekin Erdemgil (Sıvas) 
Ziya Ba ar.an (Sn· as), Süleyman 
Sırrı Gedik (Trabzon) .Mfihip Bo
)':L (Van) Raif Dinç (Zonguldak). 

BütQe Encümeni: , 
Re.is: Mükerrem Ünusal (İspar 

tıa) Reis vekiH Faik Baysal (Kay
.sen) .Mazbata muharriri: Raif Ka
radeniz (Trabzon), Katip: Fakihe 
Osman (lsrunbul} Azalar~ Yahya 
Gal"p Kargı (An){1ara) Enver Ada. 
kan (Balıkesir). Eyyup Sabri Ak
göl {Ç rum) Rüştü Bekit (Diyar -
bakır) Tahsin Berk (Eliizı.ğ) GI. 
Ali Hikmet Ayerdem (Gaziantep) 
Durak Sakarya (Di.imıişhaııe) Hüs 
nü Çakır (İzmir), Tahsin Coşkun 
(K..astamonu) Nahit Kerven (Kay
seri) Şevket Ödül (Kırklareli), 
Mehmet Seyfcii (Kırşehir) Or Gl. 
A. S. Akbaytuııg (Kocaeli), Naim 
Haz1m Onat (Konya) Vedid Uzgö 
ren (Kütahya) Osnınn T'lner (Ma 
latyn) l\hıtbı.lip Öker (Malatya), 
Aliıeddin Tiridoğlu (l\lar.aş) Rız:ı 

Erten (Mardin) Turgut Türkoğlu 
(Mnııic;a) Şükrü Ataman (du~), 
Hamdi Yalman Gl. l,.aci Eld :11iz 
(Seyhnn) na im na ara (Sıvac:), 
C"ırr1 Day (Trabzon) Remzi Çin r 
(S vas), Süreyya Tevfik Genca 
(Toknt) Sırrı 1coz (Yozgat), Sun 
gur (Yozgad). Recep Zühtü So
y.ak (Zonguldak). 

Fazla yerimiz olmadığından 

diğer encümenlere intihap edilen 
mebusların isimlerini yarın tamam 
lwacağız. 

BiR MECZUP 
Halka felafe 6ğretmeğe h'1ık 

tarafından memar edilmiş 
Yusuf Cemal isminde bir adam. 

dttn Beyaat camfbıde haib vam 
vermek isterken yakalanml§t:ır. 

Kumaileyhln Balepte ve Şam.da 
evvelce muıDJmlik etmiş oduğu ve 
bazı şiirleri bulunduğu anlaşıımş • 
tır 

Filozof biçimli, omuatanna b . 
dar inen uzun nçll gözlüklü ce ga
rip tavırlı olan bu adam dün Beya 
zıt eamünde ~anı tefsir etmeğe 
de kalkışmıştır. 

Akli muvuenesinin teebiti için 
bir jandarma muhafazasında Ta -
bibi adliye gönderilen Yusuf Ce -
mal, dün bir muharririrnhe: 

- Efendim, memlekette felsefe 
ve filozofun ne demek olduğu bi -
linmiyor... Ben "Bilik,, tarafından 
bunu "halk,, a öğretmeğe sureti 
mahsusada memur buyurulmuş bir 
aziz "mahllık., um ( !) .. demiş vt 

uzun uzun felsefesini teşrilıe kal .. 
kı.,.qzruştır. 

Kendisini muayene eden Ta:bili 
Adli Bay Enver Karan, bu zavallı 
meczubml mtişahede altına alınma • 
sına lüzum görmUştUr. 



layfıU • 

ru~~A 
" Azimet hasebile ve 

Rızayi tarafeynle 
müzaye-1el,, 

YENISABAtl 

DE iZ ORTASI DA 
ÖLÜMÜ YENEN ~ADAMLAR 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

8 TEŞRiNiSANi 1931 -
&!.B' 
Yeni Bir Dirilme 

Gazetelerde bir haber çıktı: bazı 
açıkgf z koltnkçular boş bir apar -
tıman tutuyorlar, kendi depoların
daki qya ile ba~tan aşağı dövüşil
yorla ·. sonra gazetelerle ve afiş
lerle 'azimet hesabile ve rızayı ta
rafey .ı le,. o eşyanın satılık olduğu
nu ilan ediyorlarmış. 

Denizciler Kahvesi 
Oempsey Tekrar Dünya Şampı 
yonluğu İçin Luizle Döğüşecek 

Son gelen Amerikan gazeteleri,\ 
sabık dünya ağır siklet şampiyonu 
.Amerikalı Cak Dempseyin, tekrar 1 

ringlerde ciddi maçlar yapacağını ı 
bildirmektedir 

Ameı ikan gazetesinin yazısı 
burada bitiyor. . 

Bu hilekarlık yeni bir şey degil -
dir ve tstanbulda en ziyade müta -
reke devrinde revac bulmuştur O 
zamanlar tstiklfil c.'lddesi, Yüksek
kaldırım gibi tstanbulun işlek yer
lerinde her beş, on adım me~afede 

Onların O Korkunç Sergüzeştlerinin Tazelenen 
Heyecanı Bana da Sirayet Etmişti. Barbaros 
Ahfadının Ne Yaman Sergüzeştleri Vardı ... 

Bu havadisin en entresan tarafı, 
Dmpseyin birkaç ay içinde Cce Lu
izle dünya şampiyonhığu unvanı i
çin tekrar karşı karşıya geleceğini 
bildiren kısımdır. 

Biz bu fikirlerin hemen hep•1' 

ne i•tirak edivoruz. Fakat iki nok· 
tay~ aklımız takılıyor. Biri, DerrıP 
seyiıı sekiz dokuz senedir bu ka· 
dar sıkı bir maç yapmamış olması. 
diğer! de, Amerikan boks aleminin 

•bahsimüşt.erek oynıyan ve bugUP 
sadece bununla geçinen gang,;ter 
)erin mevcudiyeti. .. 

-1-' bir koltukçu dükkanı bulunur ve 
bu dükk1i.nlarda sık sık m~zatla eş
ya satılırdı 

Bir gün, vaktile zabıtai belediye 
amirliği yaptığt için bu gibi entri -
kalı işlerin içyüzünü bilen bir ar -
kadaşımla böyle mezat yapılan 
mağazalardan birine gittik. Kapı -
da bir çığırtkan haykırıyordu: 

Zonguldağa bir ikinci lfizım •• 
Çabuk, çabuk.. haydi çok çabuk .. 

Bir adam tel1i.şlı tel8..şlı içeri gir• 
di ve bu adamın girmesile beraber 
kahvenin içi de allak bullak oldu. 

- Beyler, efendiler, ağalar, içeri 
buyurun. Fevkal&de fırsat, kele -
pir! Mavun karyola takımları, gii
mU3 sofra takımları, billur avize -
ler, kıymetli tran halıları, nadide 
tablolar sudan ucuz fiatlarla satılı
yor. 

Galıı.ta rıhtımı üzerindeki "Sela· 
nik,, kıraathanesindeyiın. Burası 

şimdi Meta denizcilerin içtima 
mahalli ... Kaptan, çarkçı .. ne arar· 
sanız hepsi burada .. 

Arkadaşım dedi ki: 

Kimi seferden dönmü§, boş sa· 
atlerini öldürüyor.. kimi sefere Çl• 

kacak, hareket zamanını bekliyor. 
Fakat ekseriyet işsiz kalmış kap -
tan ve çarkçılarda .... 

- Haydi girip seyredelim; fakat 
aakın pey süreyim deme! 

' - Niçin? Belki işimize yarıya -
cak ucuz bir mal buluruz. 

- tmkaru yok! tçeride görece -
ğlmiz müşterilerin hepsi de bura -
daki malların sahipleridir. Malları 

da kendi dükkMlarından getirmiş
lerdir. 

Uzun ve mermer döşeli bir kori
dordan geçtikten sonra geniş ve 
karanlık bir salona girdik. On, on 
beş kadar adam, bir kuyruklu Al -
man piyanosunun başına toplan -
mışlardı. Dellil bağırıyordu: 

- Haydi veriyor .ını, yirmi lira
ya ... 

Kimse bize ehemmiyet vermiy~r, 
hatta yii.zümıize bile bakmıyordu. 
Piyanoyu muayene ettim; su içinde 
200 - 250 lira ederdi. Müzayedeye 
birkaç kişi isteksiz bir eda ile işti -
rak etti ve nihayet mal, yirmi beş 
liraya bunlardan birnin üstünde 
kaldı. 
Arkadaşıma yavaşça sordum: 
- Bunun neresinde hile var? 

250 liralık canım piyano 25 liraya 
gitti. 

Gitti amma, yine geldiği yere, 
yani sahibinin mağazasına gitti. İs
tersen alan adama iki misli fiat 
teklif et. Bak, satmıya yanaşır mı? 
Bu, bizi tavlayıp avlamak için ku
rulmuş ilk öksedir. 

O sırada içeriye itilaf devletlerine 
mensup yüksek rütbeli iki zabit 
girdi. Bunlara da zfilıiren kimse e
hemmiyet vermiyordu. Fakat o 
anda bir k'lynal}ma oldu. Oradaki -
lerin hepsi büyücek bir Acem halı -
sının etrafını çevirdiler. Müzayede 
gittikçe kızışıyordu. lknşer, üçer 
kişilik gruplar köşe'ere çekilerek, 
aralarında ~ya halının kıymeti 

hakkında mUb.".k.u;aıar yürütüyor -
Jar, hatta kavia ediyorlar, biriblr -
!erine küfürler sav •tr•ıyorlardı. 

Uzatır.ıyayım, mukadder olan f;
Jcbet vukua geldi: Halı, dört yüz 
İiraya tngi!ız zabitlerinden birinin 
üzerinde kaldı. Adamcağızdan pa
raları o anda sızdırdılar. 

Dl§arı gıktık, civar lokantalar -
dan birine girdik. Arkad&.§ıma sor
dum: 

- Zabit kaç Ura kazıklandı? 

- Tamam üç yüz yirmi lira! .. 
CfuıkU ou cins balların metre mu -
rabbaı 10 lL"&dan fazla etmez ve 
balı ancak 8 metre murababında • 
dır. 

- Fakat bu eski bir halıya ben
ziyordu. 

- Eski değil yepyenidir, Uzeri -
ne tozlar, topraklar atılarak, kirli 
sular dökükrek eski manzarası ve
rilmiştir. 

Yemeğiıni;;i yeyip te lokantadaı: 
çıkınca, mezad salouunun kapısına 
koskoca bir kilit takılmış olduğu -
nu gördük. Arkadaşım izah etti: 

- Muhakkak başka bir yere 
nakletmişlerdir. tngilizden dayak 
yememek ve belki de Kn-ku oteli
ni boyl.ıınama.k ı.;in ! 

TiLKi 

Kahveden içeri giren adam, Zon· 
guldağa kalkacak bir vapur için 
ikinci kaptan istiyordu. Bu, bir 
simsannış .. fakat tesadüfen ace • 
ınice hareket edip bir ikinci kaptır 
na ihtiyaç olduğunu açığa vurmuş. 
Yoksa simsarlar işlerini sessizce 
halleder, kimden daha fazla ko • 
misyon alacaklarını ümit ederlel'Se 
onun yanına sokulup gizlice anga· 
je ederlermiş .. 

••• 
Bu kahveye gayrimuayyen saat

lerde üstüste ooş on gün kadar de
vam ettim. Maksadım, eski, tecrü. 
beli denizcilerimizin başlarından 

ge<;en tehlikeli vak'a ve maceraları 
öğrenmek, onları kendi ağırzların

dan karilere de dinletınekti. 

Bu maksada erebilmek pek te 
kolay olmadı. Gilnlerce devam etti
ğim kahvede kulaklarıma akseden 
mUbahaseler her hangi bir ınace • 
ra veya hatıradan ziyade, denizci· 
!erin kendi dert ve şikayetleri olu· 
oyrdu 

Herkes maziyi unutmuş., halin 
müşküllerini izale ve istikbalin ça· 
releri peşinde .. 

Artık kahvenın daimi müşterileri 
sırasına girmiş bulunuyordum. 
Kahveci beni, ben kahveciyi tanı -
yorduk. Hele müstecir Mustafa ile 
bir hayli ahpap olmuştuk. 

Bir giin kahvenin tenha bir za
manında Mustafay~ maksadımı aç
tım. Beni, eski ve te"rübeli kaptan
larla konuşturmasını istedim. 

- Peki amma a efendim. dedi. 
~imdiye kadar niçin söylemediniz? 
Birçok e"ki ve maruf kaptanlarla 
sizi tanıştırdım. Bakınız aksi gibi bu 
gün kimseler de yok .. 

- Ne yapalım zarar yokğ dedim, 
aklımda bulunsun ba.,ka. bir gün bu 
kaptanlarla ... 

Sözümü bitirmeğe vakit bulama
dım. Bu esnada kahveden içeriye 
iki üç kişi girmişti. Mustafa sözü -
mü keserek bu yeni gelenleri gös
terdi ve: 

- Hah işte, dedi, bunlar da kap
tan .. durun sizi tanıştırayım. 

Mustafanın tanıştırdığı Rıdvan 
ve Abdurrahman kaptanlarla bir 
masa başında toplandık. Maksadı
mı anlayınca Abdurrahman kap • 
tan! 

- Ne anlatayım, dedi, hangisini 
anlatmak lazım, ne bileyim ben? 
Rıdvan kaptan atıldı : 

- Canım, dedi, aklına gelen en 
tehlikelisini anlatıver kardeşim .. 

Abdurrahman kaptan itiraz etti: 
- tyi amma, dedi, sen anlatsa -

na daha evvel.. senin de var başın
dan ge<;en tehlikeli işler ... Hele şu 
!skenderiye seferinde başına gelen· 
!er .. hani kurtulursan kurban bile 
adamıştın ya .. 

tşin kendisine kaldığını anlıyan 

Rıdvan kapbn bu sefer bana dö • 
nerek: 

- Vallahi azizim dedi, biz henüz 
genç kaptanlarız. tnsan denizci o
lur da başından tehlikeli macera 
geçmez mi hiç? Fakat bizimkilere 
taş çıkartacak maceraları vardır 

Eski ve tecrübeli kaptanları sinesinde toplıyan klavuzluk daireı.. 

eski kaptanların ... Hele bir kere siz 
onlarla konuşunuz da sıra bize ge
lince elbet biz de anlatırız başımı • 
za gelenleri. 

Etrafımızda bulunan diğer genç 
kaptanlar da derhal bu fikri ka -
bıılde ittifak ettiler .. 

Denizciler hakikaten mert ve mü
tevazı insanalr .. büyüklerine, hoca· 
!arına bağlı kimseler ... 

••• 
- Asıl macera ve tehlike şimdi 

bizim hayatımızda efendim. Bu 
kahvede oturanların içinde ne kap
tan ve çarkçılar var bır bilseniz? .. 
Fakat bunlardan bir kısmı bugün 
açıktadır. 

Liman kaptanlarından Yaşar 

kaptanın sözünü kestim: 

tşe bir iki röportaj mevzuu olsun 
diye başlamıştım. Fakat hakiki 
sergiizeştlerle dolu ve ekseriyeti 
harp vakayiine ait küçücük bir ta
rihle karşılaştım. 

Birçok deniz sergüzeştlerini din
lemek ve bunların içinden en me -
raklılarını seçmek beni bir bayii 
yormuştu. Lbin bütün bu yorgun
lukların tesellisini çok zevkli bir 
noktada buluyordum: 

En tehlikeli deniz sergiizeştlerini 
sahiplerinin ağzından aziz okuyu • 
culara anlatabilmek zevki... 

Rıza l..eblp Asal 
Yeni Sabah - Yarın, eski "Gay

reti Vataniye., süvarisi ve donan -
ma komodor vekili Cemil kaptanın 
başından geçen çok meraklı vaka -
yii neşre başlıyoruz. 

Amrikan gazetsi diyor ki: 
"Son Şimeling, Luiz maçından 

sonra, dünya şampiyonluğu kat'i 
surette Arap boksörün elin.de 'bulu
nuyor. Hiç bir beyaz boksör Coc 
Luizin yumruklarına dayanamaz 
bir haldedir .. Bu noktayı ehemmi -
yetle düşünen Amrikan boks fede -
rasyonu, eskilerden meded umar<ı.k 
bir zamanlar (Beyaz kaplan) un -
vanını senelerce elinden bırakma -
mış olan Cak Dempseye müracaat 
etmiştir. 

Dempsey bugün 34 yaşında bu -
lunma.ııına rağmen kat'iyen boksu 
ter ketmiş değildir. Her zaman an -
trenınanlarına devam eder ve dai -
ma formdadır. 

Dempsey, bokstan çekildikten 
sonra, Nevyorkun en kibar mahal
lesinde bir bar açmış ve bu bar, bü
tün Amerikan mondeninin toplan -
dığı yer haline gelmiştir 

Buna rağmen Dempsey, eğlene'! 

ve paranın hırsına kapılarak ken -
dine bu varlığı temin eden boksu 
bırakmamış ve onda da daima iis
tünlüğü muhafaza etıniştır. 

Zaman zaman beyaz kaplam, 
ringlerde, gösteriş maçıarı için .rö 
rüyoruz. Dempsey bu maçları içın 
10.000 dolar almaktadır. Ayrıca 
hakem durduğu, m.açlarda ücreti 
5000 dolar bulunmaktadır. 

Federasyon böyle bir maçı ken 
dine teklif ettiği zaman Dempsey 
hemen kabul etmiş ve para bah -
sinde de 200.000 dolar üstünde te
vak!mf etmiştir. 

Bize kalırsa •ekil ne olur•a ol· 
sun son söz gan~sterlerin olacaJc· 
tır. Onlar kimi tutarlar~a onun ga· 
!ip gelmesi ve dilt~rinin mağWP 
olması muhakkaktır. UerhaldP ro~ 
enteresan olan bu maçı b·'kli:."c 
lim. Ak mı ka.ra mı, yakın ilnti.n'lii· 

ze düşecek, görürüz .. 

İlk defa iki 
Arap boksör 
Karşılaşıyor! 

Nevyorktan alınan haberıer0 

göre, dünya boi<s tarihinde ilk de· 
fa olarak iki siy&lı, düny:ı ağır si)(• 
Jet şampiyonluğ-·ı için karşılaşac•~ 
!ardır. 

Joe Louis, bnümüzdeki 27 Jdi.· 
nunusanide J ohn Henry Levis iJe 
Madison Sgııdre Ctardende çarpı· 
şac~ktır. 

Kontrat 2 teşriııisanide imza • 
lanmıştır. 

Üç sene yarım ağır siklet şaJll 
piyonu o~aıı Le;ıis .vapmış oJduğO 
birçok müsabakalarda hiç bir za· 
man fazla para alamamıştır. J'lt~ 
I:i.ıvendeki sonuncu maçı kemt;sine 
ancak 3000 dolar kazandır mıştıf· 
J oe Louis'ye karşı olan mi;sabaka' 
sı herhalde epey bir pau elde et· 
mesine yardım edecektiJ. 

- Bu ayrı bir bahis, dedim, bu-
,...,...,.,,,""'""'""""""'""''V"o"-""'vvvvvvv. 

nunla sonra meşgul oluruz. Siz ev-

b.ı rakaııı üzerinde federasyon 
Dempsey ile uyuşunca Coeluize mü 
racaat etmiş ve o da memnuniyet
le bu maçı lrabul etmiştir. 

Eskiden olduğu gibi ş~yani ııaY 
ret ve meşhur ayak oyununu nıu • 
hafaza edebilmiş ise, bu önümüz· 
ıleki müsabakanın çok alika v~· 
rici bir şekilde olacağı tahmin edı· 
le bilir. vela benim isteğimi hallediniz .. 

- Hayır, hayır, dedi, olınaz .. 
Evvela siz bizim derdimizi dinleyi
niz ... Bugün birçok kaptan ve çark
çılar boşta .. işte vakitlerini bu kah
vede öldürüyorlar. Bütün işler bir
kaç simsarın elinde.. bizim bir ce -
miyetimiz var. Patronlar, gemi sa
hipleri, kendilerine kaptan veya 
çarkçı lfizım olunca neden cemiyet
ten istemesinler? .. 
Yaşar kaptanın bu sözlerini ya -

zacağımı kendisine vadettikten 
sonra yine bizim maksaCla temas 
ettim. Bunun üzerine eski kaptan
lardan biri: 

- Evet, dedi, şimdi size başından 
tehlikeli işler geçmiş kaptanların 

isimlerini söyliyelim. tşte şu karşı
ki masada oturan Vasıf kaptan ..• 
O, birçok kaptanların hocasıdır. 

Yanında oturan da Nazmi kaptan
dır. Bu kaptanın harbi umumide 
tngiliz tahtelbablri ile yaptığı bir 
mücadele vardır ki sizi çok alaka -
!andırır. Sonra siz eski harp gemi
lerinin kaptanlarını da gonınuz. 

Onları da dinleyiniz. Biz size adres
lerini verelim. 

Siz hele şimdi şunları dinliye du
runuz da daha isim veririz biz size. 

••• 
Ben ve kaptanlar o kadar dalmış

tık ki kahvenin kapanma saatinin 
geldiğinin bile farkına varamamış
tık. 

1 

Bir zamanlar denizlerin hakimi 1 
olan Barbarosun bugünkü ahfadı -
nın ne yaman sergüzeştleri vardı 

bir bilseniz ... 
Onların o korkunç sergüzeştleri

nin tazelenen heyecanı bana da si
rayet etmişti. Garsonun, vaktin 
geldiğini bildirmesi üzerine, ertesi 
ilin tekrar buluşmak üzere ayrıl -
dık. 

Birkaç gün hep böyle geçti. Ad -
reslerini öğrendiğim eski harp ge -
milerimizden bazılarının süvarileri 
ile de görüştüm ve başlarından ı;e
gen meraklı vakayii dinledim. 

Y alovanın imarı 
Şu hale yakın bir istikbalde, 

Coeuiz ile Cak Dampsel dünya a
ğır siklet boks şampiyon! uğu için 
karşı karşıya göreceğiz demektir. 

........................................ ,.. 

Yeni modem otelden iyi 
neticeler alındı 

Deniz Bank Yalovada yaptırdığı 
modern otelden çok iyi neticeler al 
mıştır. Bu otel halk tabakıu .. rı
nın bu modern su şehrimizden is
tifadeleri için iyi bir eleman teşkil 
etmiştir. Ayni zamanda bu tesisat 
mali bakımdan da oldukça iyi bir 
netice verdiğinden Yalovadaki bu 
şekilde tesisatı da.ha fazla geniş

letmeğ ekarar verilmiştir. Bu ka -
raı· üzeı·ine Yalovanın bir kat da
ha tekamül ederek Avr:ıpadaki su 
şehirlerini aratmıyacak bir teki
miile mazhar olacağı tahmin olun
maktadır. 

Bu enteresan maçın teknik cı

hetine gelince: 
DOKUl\'l.L\CILA!T!ÇlflJ 

Bundan başka şehir mütehassı 
sı Prost birkaç günden beri Bursa
da şehrin iman için tetkiklerde bu 
lunmaktadır. 

Bu tetkikler neticesinde Bursa
nın da modem bir su şehri haline 
getirilmesi imkanları araştırılmak 
tadır. 

Zoraki dilenci mahkemede 
serbest bırakıldı 

Ali isminde bir adam evvelki 
gün (Bolu) dan şehrimize gelmiş 
ve dün Aksarayda Çakırağa tami
ine giderek avluda Kur'an okuma
ğa başlamıştır. Üstü başı biraz pej 
mürde olan Ali, Kur'an okurken 
kasketini başından çıkarıp yanına 
kuyduğu için bunu gören halk di -
!enci sanmışlar ve haline acıyarak 
kasketine para atmai'a başlamış • 
!ardır. 

Kur'ana çok dalan Alinin kas
keti yarım saat içinde para ile dol
muş ve tam bu esnada gelen polis-

Coeluiz, karşısına çıkan en k:ıv 
vetli !ıeyaz boksör Şmelingi daha 
birinci raundu~ birinci dakikasın
da bir daha kalkmamak üzere ha
lıya yapıştıran adamdır. Kdime . 
nin tam manasile müthiş ve vuru-
cudur. Bilhassa sağ yınr.ruklarına 
dayanmak her babayiiitiıı hwcı 

değildir. BütUn bu iyi hasletlerine 
rağmen Coenin kötc tar;ıfı, kati -
yen düşünerek dövüşmemesidir. 

Ulu orta vurur ve tuttu mu da in • 
dirir. 

Yalnız bir defa o da son Şime
ling maçında gayet iyi bir teknik 
kullanmış ve semeresini de fazlasi
le ırörmüştür. 

Halbuki Dempsey, birinci plan
da, gayet iyi bir puncör olduğu &'İ· 
bi, ankesman kabiliyeti de, son 
haddedir. Mütemadiyen yumruk 
yer ve dayanabilir. Fakat işin asıl 
düşünülecek noktası 'udur. 

Acaba Coenin yumruklarına 

halihazırda dayanabilecek midir? 
Bu pek katiyetle belli olma -

makla beraber, &'ÖZÖnilnde tutu • 
lacak bir nokta da Dempseyln tec 
rübesi, ve zekt dövüşçü olması key 
fiyetidir. Yumruktan kaçmasını bil 
diği gibi yakaladığı zaman da ya
pıştırmasını bilir ... 

Her iki boksörün vasıfları bu
dür. Aynca Dempsey olsun, Coelu 
l• olsun bugün çok popüler bir va
ıı!yettedirleı'. Herhalde onların ya 
pacakları maç, bUtün dünya için 
bir sansasyon olacaktır . ., 

ler kendisini dilenci diye yakalayıp 'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _____ ...,!!!!!!!!!!!!! 

dün asliye dördüncü ceza muhake 
mesine teslim etmişlerdir. 

Ali muhakemede Boludan !)ura-

eebinden 82 liı a , kuruş para çık 
mı9tır. Muhakeme heyeti, Anado
lulu bir dükkan sahibinin burada 

ya mal almağa &'eldiğini ve orada dllenemlyeceğine dair karat vere
dükkanı bulunduğunu söylemiş ve rek kendieini ıerbest bırakmıştır. 

Siillayi biriiği bir 
lıazı,.hdi 

proj-. 

Memleketimizin her tarafır.,d~ 
geniş mikyasta yapılar doku,.acl' 
:ık sanayiı son sencı•• zu p:··ınd& 
müstehlik ve san'o.t et baoıru~ u -~
rına olmak üzere bu uık" ( ·~r<if 
o:tınekte idi. MuhteiJI şt!Lll'le y~P' 
lan rekabet yiiı.ünJ~n .-.ı.Jiar1 w·ı· 

Jıteleri gittikçe rozt.larak cb ",,..rı 
da nisbetsiz bir ş•kilde küçülmeJı· 
te idi. Bunu nazarı itih•~a alan r~· 
tısat Vekaleti memleketin ınu~ '"' ,f 
mıntakalrına serr;J.miş ola·1 \e.4'0 
tezgahta dokunan .'llaflaı ~. &3'ni e'1' 
safta bııluru:ı.ı.sını teıri;: mait,._ .. cı!· 
le valilikler vasıtıı..ıl• mahalli te..i· 
birler alınabilmesi içiu taminıı..ıı 
yapmıştı. Fakat bu tedbirlerdell 
memleketin b1r;;ok yerlerinde bil ' 
hassa btanbulıU iyi ne~r a:~ ' 
namamıştı. ı::ıon bu maksatla :;a ' 
nayi Birliğinde dokuma,ıı,.,.,ıı ittİ' 
rakile bir toplantı y.ı.pılmıştır. T<1P" 
lantı geç vakte kadar ve münakıı • 
eaiı bir ııekilde devam edere!: do ' 
kuma ihtik8.rının önün~ geçebil • 
mek için bazı es(l.t!Jar tesbit ~<il! ' 
miştir . 

Alman kararlı. · düz ve ;ar~& 
halinde dokunan mal!ann e;ısafı ' 
nın ıslahı etrafın·1a olmu.~tur. JYO' 

kurnaların metre ile satıl.:.-n ;;~.-ile' 
rinin ne mikdar geni~likte olac:ı~ 
teshit edilmiş ve bir s'nti.netre nıu· 
mbbaında da kaç tone atkı ve f.P 

kadar çbzgü tıli bulunacağı t~sbit 
edilıniştir. Ayrı"a pa: ~a naJirıd6 
ııatılan dokumal"lrır. d• ge,ıişJl1' 
ve uzunl~ğu tesbit ectılıniştir. 

Milli Sanay! l<lıdiir:üğü, dün all' 
nan kararlar etrafır·da bütün nıcn• 
lekette •atbik edilebilecek şekild1 
bir proje hazırlıya,...ık 1ktısad ve. 
kiletinin tasvibine aı z~decektir. 
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KADIM 
Bugünkü Asri Ordularda 
Motörün Kazandığı Mevki 

• ·i···-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Bu Senenin Modaları 
Motörün Tab'iya ve Sevkulceyşsahasında Gösterdiği 
Azami Kudret; Bütün Orduları Makineleştirmektedir 

Şık ve Zarif Bir Kadının Dolabında Her Zaman 
Bulunması !~azım olan Eş_valar NPdir ? -

Bu sene önümüzdeki serilen 
kadın tuvaletleri ve ayakkabıları 
arasından kendimize Iazımgelenle 
ri seçmek, hem de makul bir şekil 
de seçmek çok güç. lnsanın şaşır
maması, kabil değildir. 

At; çok eski zamanlardan beri 
kıymetli bfr harp vasıtası olarak ta 
nınmış ve kulanılmı.ştır. Eski za
man harplerinde atın kullanılmadı 
in bir yer yoktu. Hattı bizzat mu 
harebe bile at üstünde yapılır, heı 
iki muhasım tarafın miktarlan yil21 
binlere varan atlı kütleleri birbir
~eriyle çarpışırdı. Ateşli ıllıl.hların 
ıcadından sonra müruru zamanı. 
tıu silahlarda çok büyilk bir ate, 
kudreti inkişaf ettikçe, atın muha 
rebe meydanındaki rolil de tedri
cen değişti. Cihan harbine gelin
ceye kadar; büyük süvari kitlel&
rinin at üstünde hücumları, akın
ları mümkün görülüyor ve ordula
rın gerek cephede ve &'erekse cep 
he gerisindeki bütün cer ve nakil 
işlerinde yalnız at kullanılıyordu. 

Biz de kendimizi tamamiy1e 
toplıyamazsak da, hiç olmazsa ma 
kOl bir görüş altında kadınlarımı
zın bazı kıyafetlerini tetkik ve 
münasip olanları gösterelim: 

Her vakit kullanılacak bir el
bise ve ayakkabı dolabında evvela, 
altı kalın, çok spor bir çift ayak -
kabının bulunması lazımdır. Hele 
bunların altında çivi de bulunacak 
olursa, pazar günleri kırlarda do
laşırken hem fazla yorulmamış ve 
hem de kendinize sporcu bir tavır 
vermiş olursunuz. 

Bundan başka, şehirde dolaş -
m-ak için, alçak topuklu ayı'.4kkabı
lar, daha pratiktir. Sizi o kadar 
yormaz. 

li'akat cihan harbi; yeni yeni si. 
lalı va~ıtaları, yüks-ek bir ateş kud 
retine dayanan yeni taarruz ve mil 
<lafaa usulleri, yeni sevk ve idan 
sistemleri ile harp sanatinde öyle 
lllilhinı inkıHl.plara sebep oldu kf, 
huırun arhk at; cihan harbinden 
evvelki zamana niRbetle, mevkiin
dcn mühim bir kısmını kaybetmiı, 
"e bu yeri motöre bırakmıştır. 

Motörlü bir ıopçu aıt' ası 
Fakat bunlardan bahsetmek, 

sizi, ince çizgili zarif iskarpinleri 
kullanmaktan tabiatiyle menetme
mesi lazımdır. Bütçeniz bıraz geniş 
ise fantezi ayakkabılar da şıktır. 

11 atta bazı kimseler çok ileri 
l.!iderek (at, artık ordulnrın zinet 
eş\'ası olmuştur) veya (asri ordu 
attık gübre değil benzin kokar) lbi 
!~ diyorlar. Ta doğuşundan son is-
1kliH miicadelesine kadar tarihin· 
ın en parlak sqyıfalarım atın hiz-

~etine meılyun olan biz Türkler i
tın bu kadar ileriye gitmek doğru 
01.anınz, çünkü at bizim için şim
dıye kadar olduğu gibi bundan son 
1~da motör devrinde dahi ·yine hu
sı.ısı bir ehemimyet ve kıymet ifa
~<ı e.cler. Lakin bugUn asri ordu -
kcttda ve harp ~anatindc motörün 
h:ı:ı:aıınıış bulunduğu kıymet ve e-
eınıniyetiıı derecesini takdir et

~eın~k de doğru olamaz. Cihan 
ıırbıniıı zengin tecriibelcriyle bu

~~~ı her tarafta t::~.zıuv elliğini gör 
1 Ugüınüz ordular!l baknrnk (bu
JJ.i.ııı a~ri ordu gübreden ziyade ben 
~l n kokuyor) diyecek olursak, an-
~ak 'bir hakikati ifade etmiş olu-
ı ırz ...... t k' h . 'l' · ı.'\J e ıın genç cnnı urıyet 

r~rkiycsiııin ordu. unda dahi git
l~· ~c artan bir be11:dn kokusu var. 

• 
1

"1. :;;imdi atı ve ondan motör dev 
ı·ı 

1 He.le dahi beklediğimiz hizmetleri 
)~Şka bir mevzua bırak. rnk motö-

l'\J11 b • n tıgun asrı ordularda kazan -
lJ.~ olduğu mevkii kısaca gözden 

ı.:~çiı-elim. 

* .d Ası·ımız harplerinin sevk ve 
ı .., r . 

.. esmdc takip edilen iki esas 
~~rdır ki bunlardan birisi yüksek 
, ır ateş (yani tahrip) kudreti di-
~ı•rj d~ b .. ··k b' h k ' lt · uyu ır are ·et siirati ve 
lı abiliyetidir. Atec~ kuclretiııin ,art
n l'ıl111ası neticesinde orduların eli
ı: birçok yeııi silahlar ve vasıta
n t &'eçnıiş, .mevcut-- • silahlar ve 
<l~~P ınah~eme~i çok ağırlaşmış, or
li ~r battal bir hale gelmişlerdir. 
'ie\bu~ı. büyük bir hareket sürat.i 

abılıyeti de ayrıca matlOp ol-

duğundan, motöre baş vurmak· 
tan başka çare kalmamıştır. Motö
rün tabye ve Hvkülceyş sahaların· 
da temin ettiği faydalar büyük ve 
miihim olduğu gibi bilhassn iktısa
di balomdan bah~ettiği faydalar; 
büyücek ordular beslemek mecbu
riyetinde bulunan memleketler J. 
çin ehemmiyetle nazarı dikkate a
lınacak derecededir. 

Motöriin, bir harp vasıtası ola 
rak bu değeri; bilhas~a cihan har
ibinde anlasılmışt:ır. Cihan harbi
ne girerken Framaz ordusunun e
linde ceman 6000 motörlU vasıta 

me\·cut iken .4 sene süren bu harbin 
sonunda yalnız cephedeki ordu
nun elinde 200.000 motörlü vasıta 
bulunduğuna bakılacak olursa mo
törlin kazaudığ! ehemmiyetin ne 
kadar büyük bir hızla başladığı 
kolaylıkJu anlaşılabilir. 

Bugün, agri ordulara bakacak 
olursak şu manzar:ıyı görürüz: 

Piyade. sü\•ari, topçu, iı:tihkam 
ve muhabere te killerinin çoğu, a
ğırlıklar ve geri hizmet teşkilleri 
geniş mikyasta motörleşmişt\r. 

l\fovcut srnıfların ve sil8hlarm Ln 
suretle motörleştirilmesinden ma ıı. 
dn, yüzlerce ve binlerce kamyon • 
lardan mi.iı:ekkep otomobil kollari • 
le tabur, alay ve hatta tümen gibi 
büyük birlikleri~ birkaç yürüyüş 
mesafesi uzağa süratıe nakli im
kanları temin edilmiı;. nynca her 
;;;ınıf ve silahtan mürekkep motör
lü hm:u:ıi tugaylar. tümenler kurul 
muştur. Zırhlı otomobillerin v& 
tankların snyıhırı müthiş bir yeku
na baliğ olmuş, denizde olduğu gi
bi karada da (kara zırhlıları) adı 
verilen ~eyyar çelik kaleler Hirc
miş ve bunlarcla:ı zırhlı tümenler 
meydana gelmiştir. 

Düne kadar daha birkaç oto • 
mobil taburu ile bir iki tayya • 
re defi batarycsinden ba!;'lk:ı. mot(ir
Jü .b.ir·vasıtası buhınmıyan Ajmnn 
ordusunun elinde> bugiin ~ 5 tane 
baştan.aşağı motörJü ve zırhlı hu
SU'ii lümen bulımrluğu dü ünüle : 

Alman ordu•undan bindirilmi, bir bölük 

cek olursa, sanayii müterakki olan 
memleketlerde orduların baş dön
dürücü bir süratle motörleşmekte 
olduğu anlaşılır. Geceleyin, uzun kollu veya çok 

dekolte roplarla, her Hirlü ~ekilde 
altın veya gümüş renkli deriden 
sandallar çok güzel bir tesir ya -
par. 

Eldivenlere gelince, bu seneye 
kadar, gerek şekillerde, gerek gar
nitürlerdeki deği~iklik ve incelik 
görülmemiştir. Hep bir ceviz kabu
ğunun içine girecek .kalııılıktan 

paltonuzun dış cebine giremiyecek 
kadar kalın eldivenlerin, hepsi de 

güzeldir. Mat 'Ve parlak deriden, 
yapılan spor eldiYenleri, kenarları 

gümüş renkli deri ile işlenmiş eldi
venler çok zarif duruyor. Üzerle
rinde küçük yuvarlak bir ayna 
bulunan roz renginde eldivenler de 
dikkati çekiyor. . 

Çantaya gelince, hiç olmazsa 
iki t~uıe bulunmalıdır: Box - Col'f
den veya krokodilden yapılmış 

bir spor, bir de, şık bir apremidi 
çantası. Bu sonuncu antiluptan o
labilir. 

Zamanımızda vukua g~Jen harp 
!erde bu motörıü - zırhlı teşkiller 

çok büyük bir rol oynamı~lardır. 
Habeş harbinde Dessiyi işgal eden 
İtalyan ordusu; düşmanın mağlu
biyetini tam bir inhidama uğrat

mak ve seferi .~üratle bitirmek ü -
zere (1700 otomobil üzerinde ta
tman bir buçuk tümen ile motörlii 
üç topçu taburu ve bir ~eri tank 
taburundan mürekkep) zırhlı • 
motörlü bir kuvvet ile De~siden A
di:ıababaya kadar olan 400 kilo
metreJik çok fena bir yolu 1 O gün 
zarfında katederek Hal>eşli!erin 

tahtını zapta ve son mükıwem·~l'~
rini kırmağa muvaffak olmuşlar

dır. Kezalik Almanlar~ bir gece 
zarfında Avugturyayı yine böyle 
motörlü - zırhlı tümenlerle işgal 
etmişlerdir. Sahilerlden ve sahil
lerdeki harekat üslerinde binlerce 
kilometre içerilere dal mı~ olan J a
pon ordularının ucsu z bucaksız 
Çin çöllerinde süratle ilerlemelerin 
d-e de böyle motörlü kıtalar çok mü Gece için, fazla para istemiyen 
him işler görmüşlerdir. çok şık yüzlerce çanta bulabilirsi-

Eski zamanın miktarı yüz bin- niz. Şapkalara gelince onları, bil
Ier~ varan ve önüne çıkan bütün hassa bu sezonda kiiçük kıııma a-

mukavemetleri sel gibi silip süpü- yırabiliriz: .. .. . .. 
ren muazzam süvari kitlı:!lerinin 0 Sabahları ve guııduzlerı gun -

d ki 1 
y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nfı ı arı ro ; o zaman ne idiyse, Z .f b• 
asri ordularda artmağa başlıyan 1 arJ ır manto 

• Yukar~a en soldaki aapka siyah kadifeden, ortndaki mor ka
d~fede~ ya~ılmı~tır. Sağda spor ppka. Soldaki eldiven gece için
dır. Sagdakı mat ve parlak deriden yapılmıf spor eldivendir. En 
soldaki çanta el ile yapılmıftır. Gündüz tafınır. Diğerleri lülu 
çantalardır. Soldaki altın veya gümüf renkli deriden yapılmıa aan
dallar her türlü elbiae ile gider. Ortadakiler spor ayakkabıl~rdır. 

delik ziyaret ve gezmelerinize gi- güç ve tabiat işidir. Şnpkaların en 
derken koyacağınız "spor., şapka- garilıini gece ~npkalnrı serisi teş
ları. Rahat ve şık bir bordilk ile bu kil ediyor: Burada her türlii gara
cins şapka dahn yakışabilir. ötebe bette fanteziye yer var: Çiçekler, 
ri almak için şehre indiğiniz vakit tüyler, yapraklar, inciler, vjyolet
katiyen Apremidi elbise ve şapka- ler ... 
sını kullanmayın. Şık bir kadının hayatına ne motörlü - zırhlı hususi birliklerin r~=·=c.=..-==..;;.=;.;;.:...;==== 

• is_tikbal muharebel~rinde oynamak 
istiyecekleri rol de o olacaktır. İs
tikbalde vuku bulacak hiç bir mu
harebe tasavvur edilemez ki tank
lar, zırhlı otomobiller, k:ımyo11Jıt
ra bindirilmiş piyadeler, motosik
letlerle taşınan avcılar, hP. rnevi 

\ Apremidi şapkaları mütenev _ kadar küçük VP. mütenevvi dü~ün-
vidir. Biraz da fantaziye kaçı~·or. celer doluyor! Belki bunlar boş. şey 

lerdir .. Fakat güzel, ve ayni zam-ın 

.. 
motörlü silahlar \'e saire hı ~~mız, 
çıkmış olmasın. Bu sebep!•.!d!:· ki .. 
genç ordumuzda cta, tarihi un:ın•.!
ler}e bağlı bulunduğumuz at.m y:ı- ı 
nı sıra motörlü - zırhlı tccıkiJiıtın 
gün geçtikçe artmakta ,.e ku\wet 
leıımekte olduğunu memnunıvetl .! 
görüyoruz. R. E. 

Elbise Hırsızı 2 aya 
mahkum oldu 

Tahtakalede Hasanın dükkanın _ 
dan elbise ve saire ~alan Mahmut 
isminde bir hırsız cürmümeşhut 
halinde yakalanmış ve Asliye dör
düncü Ceza mahkemesine verilerek 
2 ay 15 gün hapse mahkfım ediJ _ 
miştir. 

-·-
Tıramvaya atlarken düştü ve 

ağır surette yaralandı 

Sabahattin isminde bir genç 
talebe dün Samatyadan geçerken, 
vatman Ahmedin idaresindeki 4 nu ı 

l 
maralı tram\'aya atlamak i~temii' i 

ve düşerek başından ve koluııcln1° 

, 

, ..,. 

ağw surette \'aralanmıs Cenahpn k p t k · 
'' h ti ·. k .,, · · 1 -~· 1 ış · anseço moda ol .:. 
:~•· . as a ı~ııe~.m~ alclırılnu .. "tır. kışlık bir ınuıto ltUlllUDesİ 

1 

B~l~i .bunun içindir ki hoşumuza! da modaya intibak etmek için hun-

i 
g~dıyor. Bunları seçmek oldukça lar ne kadar da lazımdır değil mi? . ~ 

: ı (F~;d~i;·Bii;ii:~ır··-····;:·ii~l 
. •••••••••u••••••.aa••••••••••• .~ '• I y .. d k. ç 1 k.......... • .................................... .. 

· ~z ~ 1 at a ar . Küçük okuyucularımııa 
. Yuzdeki çatlaklar için şu ilaç • l 

çok faydalıdır: Ayni miktarda gül iŞ er 
8UJ'.U il~ tatlı badem yağını karıştı- Ş~md~c kadar verdiğimi.t oyunlar-
rınız ve gece yata?"ken cildinize da ve el işlerde yalnız erkeklere hitap 
masaj yaparak siirünüz. ettiğimizi ııören birçok hz okuyucu)._ 

Müslin ve organdi gibi 
kumaşlar nasıl yamanır? 

İnce muslin veya orgaııdi gibi 
kumhtJlar bir çiviye takılır veya 
başka bir suretle yırtılırsa tamiri 
pek müşküldür. 

Yırtığın belli olmaması için yu
murta akı ile yama yapmak en i
yi usuldür. 

Yırtılan yer;n kenarlarını ağız 
ağıza getirmeli. Bir yumurta akını 

f 

1 ...... 

bir kaşık su ile güzelce köpiirtmeli. rımızdan aldığımız mektuplarda ken· 
Yırtığm altıııa bu maıııu· ttan s··r d·ı · b. · · ·· · . . u - ı erıne ırer el ışı numunesı ver· 
melı Aynı kuma:-ıtan bir par('ayı meJrl ·w· · · t kt d. 

• :r , ıgımız ıs enme e ır. 
yumurta akına batırarak yırtık ye. . . . .. 
rin altına koymalı. İnce bir tülbent Bu arzuları yerme getırmek ıçın b(r 
koyarak kızgın ütii ile ütülemeli. cli~i nümunesi koyuyoruz. Bu nümune 

yumurta akı ütünün sıcaklığı üzerinde fazlaca dikkat ederseniz zor 
ile .sertle~tiği.i~in yırtık yama.lan- tarafı oln1aJıiını wörür ve derhal eliti 
nıış olur. ni taroamlar11nız. 

• 
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YAZAN, DANlş REMZi KOROK 
<ANNN~V."""11J~-~-~·· ........ ,. 

Onlarla meşgul olur. Geceleri sa
bahlara kadar not defterlerini 
yazar. Hele bekarların odamıda 
da yazanıa böyle; mis gibi geçinh· 
gjder. "Bir kahkaha atarak,. bunu 
bilmiyecek ne var? ... 

Amcası azaplı bir tavırla ve bir 
az tekdir eder tarzda: 

zam ve 
bir kıza herhangi erkek dlirilst bir 
müdafi olmazsa onu ben lanetle a.. 
narım. 

Baba - Aferin kızcağıza ... 
Biltibütün hoşuma gitti doğrusu. 

Gülten bir tek kaşını kaldırıp ' 

yalancı lıir iğbiı-arla amcasına ba
karak: 

Vilayetimizde 15 yılda 
İşler Başarılmıştır 

Bu Güzel 
Çok Büyük 

8 n:şıt.nctsANt ı"s 

Benim edim 
Yar:aıı : ZIYA VEHBi 

lstanbulda kedi pençesine ve Mehmet Selime -

Kem kuyruğu ile oynuyor, iliye 
bir söz vardır. Bu sözün bir ata sö
zü mil olduğunu, nereden çıktığım. 
bilmiyorum.. Fa.kat loodimin ni;ôn - Ama ... n Gülten!- Sen de n& 

tuhaf sinirli bir Jazgın ya. İn•an ilk 
gördüğüne böyle ..... 

- Bütün bu ta9lar bana mı? ı kuyruğu ile oynadığını bir Kristof 

bpücükleri ar"8Ulda büyüyerek fa· 
re yüzü görmiyen kedim, bütüıı bir 
dikkat kesilerek ve fareciğin üze • 
riDe atıbn.k ortalığı darma dağın 
etti. Farecik a.z daha korkusundan 
yanlqhlda bir sıçrama ile yüzüme 
çarpacaktı. Tevekkeli dememişler· Gülten kaşlarını kaldırıp sinir

li bir hal ile onu su•turdu: 
- Aaaay amca!.. Erkek değil 

misiniz işte. Biraz akça, pakça ... 

Eli, ayağı düzgün bir kadın gördü
nüz mü hemen nalıncı keserine dö-

•• 1 
nersınız .... 

Can çok ciddi bir gü\f!rnsenıe 

ile sesine acı bir ton \"ererelc söze 
karıştı: 

- Affedersiniz ama Gültea 
hanım, bcndenize de dokunan bu 
sözünüze beyefendinin mü. aııde\e. 
ri ile ben cevap vereecğ!m. Ayten 
hanım, kadın değil, bakir, temiz 
bir kızCllğızdlr .. 

Gülten Can'ın gözlerinin için& 
bakan gözlerini bu egnada aşağı 

indirdi.. Ve çayını içmekle meş

gul görünerek bozlma;ını ortmeğe 
çalıştı. Can ise ezici bir ala;ia sö
zilne devam ediyordu: 

- Sonra, Ayten hanım hiç bir 
bekar odasına girip çıkmaz ve hi9 
bir bekarın ne odasını temizler, ne 
de not defterlerini yazar. 

Gülten fırsattan istifade için 
acı bir istihza kahkahasile onu sus 
turdu: 

- Erdoğanın değil ama, o 
müstesna değil mi? 

- Evet her kaidenin ·~.r veya 
birkaç m!l!!tesnası olduğu gıbi . .A:f· 
ten hanımın da hayatında, ba Er· 
doğan meseleiıi biricik istisnası.dır. 
Bundan dolayı o kızcağız, kirli d .. 
ğil, zannettiğinizden ve edcbileoe
ğiniz en temiz, en masum asli kız
larımızdan daha çok temiz, daha 
çok yüksektir. 

Geçimi ise: Keadi emeği, ken.di 
alınteri ile kazandığı dik~ parasl
ledir. Burade. U~ buçuk ıened.lr 

kiracım olan bu kızca_iızı ben ne 
bir gün sokakta. ne de bir saat bjr 
eğlentide ne gördüm, ne de i.fittim. 
Onun ne cumartesisi, ne pazarı, ne 
de bayramı vardır. Her gün ve, her 
saat çalışır; Jı:uanır. Kira bede
lini, lokanta masrafını, ihtiyacatı

nı temin ve günü günilne teslim e
der. 

Bir •aat makinesi gibi munta-

- Ne münasebet canım Gülten 
dedi. Sen tamamiyle başka şerai
te tabi bir kızsın. Senin paran var. 
Pulun var, malın var .. l\lülkün var. 
Evet sen de, sen de onun giiıi ana
sız, babasız kalmış bir gençsin a
ma .. Klınsesiz yersiz, yurtsuz değil 
s;n kj kızım... "Ayağa kalkıp o
nun önüne giderek,, Bak sem ev!A
dından daha çok seven ve bağrına 
basan bir amcan var ki kardeşinin 
'biricik yadigarını üzmemek, dile
diği gibi yaşatmak için kırk yıllık 
yerini, yurdunu terkeclip buralara 
kadar geliyor. Yok adalarda otur
tuyor .. Yok Beyoğullarında bil· 
mem ne yapıyor ... Tek ne diye? .. 
Gülten üzülmesin.. onun dediği 

olsun ... 
Gülten kalkıp amcasının boy • 

nuna sarıldı: 
- Ah berum şeker amcacığım; 

bütün bunları anlamıyor değı1im. 
Çok borçlu~·um. Çok minnettarım. 
Fakat ne yapayım, teşekkü!'ümü si 
ze anlatacak kelime bulamıyorum 
da işi şımarıklığa ·boğuyorum işte. 
Hele siz böyle arada sırada yalan 
dan bile olsa göz yaşı dökmiyor 
musunuz benim için .. O zaman büs 
bütün yll.z buluyorum işte .•• 

Ve sonra amcasının saçlarını 
okşıyarak &"eri çekildi. Amcası 
güya yaşlı olan gözlerini sile sil& 
- Ah çapkın ah!.. gönül alm.ıuıını 
da ne güzel bilirsin ya. "Cana döne 
rek,, görüyorsun ya evlat!.. Bu çap 
lrınlann elinden çektiğimi 7 ... E
ğer ahır ömrümde bu tatlı be!Ala
rım da. olmasaymış; yalnızlıktan, 
işsizlikten mutlak patlardım ... 

Can güle güle cevap vereli: 

- Tanrı bağışlasın efendim .• 
Tanrı ayırmasın. 

- Mümkün mü? ... Baksana şu 
haşarıya ... Hiç benimle o!urucula
ra benzeyor mu L. 

Can gülüyor Gülten ise yalan
cı bir dargınlıkla: 

- Ama .. .n amca ••• <liyor ve son 
ra ka.,Iarmı kaldırıp mahsus ya.. 
lancıktan somurtarak, ya.n gözle 
de Cana bakarak onıı süzüyordu. 

(Sonu var) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizmat 
ııenalji., .lunklık n bütıın afnlarııun derlaal keser 

• - kabuıcb gtlnde 3 kqe ah.ııabilir. - lllİ 

Dünkü kısmın hülisaaı 

( Nevyorka ırid.,. Meırantic: 

truııatlantijiinin siırara Hionunda 
4 IDti otu.nmı9, Wri .-n okuyor, 
biri iakambil kifıtlarie fa la hain
yor, üçüncüaü ilmi bir mecmuayı 
karlflırıyor, dördünc:üaü de piposu
nu tüttürerek elrafma \akıyor. Bir 
müdciııt _,.. konupnaya l>a9hyor 
!ar, 

Bunlardan Alfred herkeıin mea• 
lelı:üai yihı:ünden obyac:ajmı iddia 
ediyor, fakat yapılan teca·ibe -
tic:eainde bu aözünün ı.o. oldq. 
meydana çıkıyor. Bunwı üz...U. 
bu bahis etrafında azala ·mda bir 
müımkap batlı:ror. ) 

Bu defa aillmek m· Jl 1 J..zb&fl
ya gelmişti. 

- Sir Alfred, içlı:i ~ri ıaıııarlaya
biHrsiniz. 

Blen: 
- Ne o ı Den doiru mu ke.,fe<. 

ti, cliye ıordu. · 
Siı' Alfred, cevap verdi: 

- Hemen hemen aoğru. \'• 
ı:-am:ına içkiler! •etirmetl için ifa
ret etti. 

Blen'ln hayreti ziyadeleşmişti: 
- Peki Den! Buıuı nasıl bul

tlllluz 7 

- Yüzba.şırun ~lleri bir artist 
~lidir. Ben insanlarda daima elle 
re bakanın. Onlar bize öğreneceği 
miz b~k şeyler gösterir. 

- Gilzel ! Fakat dekoratör mes 
leğinf mıredeıı dilşilndünüzT 

- Yüzb~nın, salonun duvar
larındaki re8lınlerj dikkatle tetkik 
etiiğiıri &"iin:!Cim 

- ltasam da olabilirdi. 
- Hayır! RenaJn olamazdı. 

ÇlnkQ pek jyi giyjnmi,ti. 
Bu .sırada, yanlarındaki masa

dıı gilrilltli fazlalaşıyordu. 
Bir İngiliz : 
- Adaletin bütün garantileri

n! haizdir diye bağırıyor, Şjveiln
den Amerikalı olduğu anıa,ılan bir 
yolcu da: 

- .Akaiııi söyledim nıi 7 diye 
itirazda !bulunuyordu. İddia etti
ğim ~ey, onu muhakeme ederken 
~>aslı ispat Vll81ta.lanna da:ramı. 
mllllllftır. 

- Ne 0!1tr11a olııun, asılacaktır 
clyo İıı&"lliıı deTalll etti. Efer 

Gümüşbaneden bir manzara vali konağı 

Cümhuriyetin 15 yılı içinde Gll • zindeld Memleket hasta.hanesine 

müşb.ane viliyetinde de muhtelif 7960 liralık bir v. 7610 liralık da 

sahalarda birçok işler başa.nlmış • bir ki cem'an ild esulı tamir yapıl-
tır. mıştır. 

Aşağıya sıralıyaca.ğımız raka.m

lar, bunlara. beliğ birer bürhandır. 

15 yıl içinde Gümii§hane vilayet 

merkezi ile civar kaza, nıı.hlye ve 
köylerinde 83 tane köpıil ve men· 

fez yapılmıştır. bunların arasında, 

beheri S,000 liraya mal olanı bu
lunduğu gibi beheri 5,000 liraya 

mal olanıda bulunmaktadır. 

Bundan maada 936 yılında 

17.740 liralık 7 kilometrelik çe 987 
yılında da. 17,075 liralık 5 kilomet

re yolun tesviyei türabiyeal yapıl • 

mış ve 34 kilometre yeni §089 ya. • 
pılmıi, 8 kilometre de gose tamir 

olunmuştur. 

Ayrıca 15 yılda. 40 köprü tamir 
olunmuş, 2,000 küsur liralılı: dük· 

kiıı ve alta.rat tamiratı ya.pılmıştır. 

Bu müddet içinde viliyet merke-

Gümüşhane muhasebei hususiye 

mildürlilğü faaliyeti meya.nında da 

bir sıfat istasyonu, Uç okul, bir 

Vali konağı ve bir fidanlık tesisi 

de ba.şta bulunmaktadır. 

l!ahalli Belediyesi de son 15 yıl 

içinde 10 bin lira sarfile modern 
ve muazzam bir Belediye binası te
sis ve inşa etmiş, 9400 lira ile bir 

akarhane ve 30 küsıır bin lira sar

file de 18 dükkan yapmtştır. 

Yine Gümüşhane, a.ıırl mezbaha 

ile umuınt hali, çoculı: bahçesi, pa· 
zar yeri gibi hallan hizmetine nafi 
m.üesaıese ve eserlere Cümhuriyet 
devrin.de k&vıışmuşt'.ır. 

Belediye faaliyeti zümresinden 

olarak 7 çeşme açılmış, 57 45 metre 
uzunluğunda içme suyu borusu dö

şeıı.ııtiş, 450 metre tulünde lağım 

yapılmıştır. 

1 

Gllmüşhane orta okulu 

KATIL ARA IYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POLİS ROMANI • 

2 Çeviren: R. SAGAY 

Ganı:sterlerinizin, memleketimiz • 
· de ms.hut metotlannı yerleştire
bileceğleriru ümit ediyorsanız ..• 

Den, münakaşacıların istikame

tine dönmüş her zamanki ıribi, bl· 

yınız, dedikten sonra Rearden'ne 
hitaben: 

- Çabnk gelin Larri, Jak ka
mara.da Lyun için sizi bekliyor. 

Reordrn kartlarını topladı. Sir 
Alfred de: 

taraf bir ta nrla dinHyordu. Arka-
sındaki bir hareket dikkatini ken· -İçkileri bensiz içersiniz, ve 

genç kıza da: 
dj masasına çekti. Diğer masa ar

kadaşlan ayağa kalkmışlardı. Gü

zel ve kumral bir Amerik&lı genç 
kız masalarının yanındaydı. De
kolt.eli mavi elbisenin ilzsrinden 
beyaz bir kürklil ceket sarkıyor ve 
koltuğunun altında bir oyun aleti 

duruyordu. Genç kız hafif ve so
luyan bir sesle: 

- Rica ederiın. rahatsız olma-

- Geliyorum ruhum, diyerek 
ayağa kalktı. 

Genç kız onu hey&anla seyre
diyordu. Reorden beyaz dişlerini 
göstererek gülümsüyor, uzun kir 
pikleı"iniu arka~ında gözleri parlı
yordu. Kızın koluna girerek uzak-
laştı. " 

~u esnada, yusyuvarlak, kısa 
boylu 'bir yahud.i, Den ile konuşu-

Kolomb ke§fi gibj keşfettim. Be • 
yaz, yıımuk yumuk, pamuk gibi 
ııırtının • U kuyruğundan başlıya-

ra.K • ortasından alnına kadar bir 
sa.n renkle süslü olan kedim, daha 
henüz küçüktür. Şeytan, :zeki Lir 
bebedir. Sevinilidlr. Canını sıkan 

pireleri dIBlerken bir paskalya yu
murtası gibi göze görilnür. önce, 
sokağa bir piç gibi ablan ve sonra 
benim • sinei şefkatime • giren 
yavrucuk bir baydır. Gözleri aÇJk 
gri ve seksapellidlr, güzeldir. 

Ke!ldisini seven komşuların sa. • 
ycsinde pek küçük yaşta et yeme
ğe başladığı jçjn oyunlannda. sal · 
dırdı mı ısırıyor. Tıpkı süt emer • 
ken annesinin memeshri ısıran ton
tonlarm aşlrile ısırıyor. Se~imli ke-
dim, çok defa. kuyruğile oynuyor 
dendiği için midir, bilmjyorum, dP
miştim galiba .. kedim., kuyruğu ile 
oynuyor. tiri genç, toy Aşık nasıl 
biribirile, mektupla, elle, dudakla 
oynarsa .kedim de öyle oynuyor. 

Hareket berekettir. Küçükler ne 
kadar hareket ederse o kadar iyj 
büyür. Kedim oynuyor amma na • 
sıl? 

Tongozun karısı, penceresinden 
nasıl arkada.,ı Oros'un koeasile 

oynuyorsa. kedim de işte böyle oy
nuyor. 

Bir şeyle oynamak bir ihtiyaçtır. 
Hayvanlar üzerinde fazla ibtısa • 
sım olmadığı için kedinin bir şeyle 
oynam&k ihtiyacını ha.ngi yönden 
duyduğunu sezemis-orum. Belki de 
yahuzlığını, can sıkıntısını yok et
mek, kendini • çoculdarile oyruya.n 
bir ev kadım gibi • oyalamak isti • 
yor. 

Güzel bir bay olan kedim, bir ba· 

yan anyor. O bayanı bulduğu za • 
m.an muhakkak "kem kuyruğu ile 

oynuyor., sözlerinden kurtulaca'·. 
Fakat ben ona nasıl bayan bulu • 
rum? O da. kendisine bulamaz Çün

kü evden kapı dışan Çlktığı yok .. 

Kodi damdan atladı, 
Farenin Odü patladı. 

• •• 
Kedim hakkında türlü rıvayetler 

kulağıma çalınmaktadır. Kedimin 
dedesi gençliğinde, Rıımelınde yeni 
ke:;ilmiş bir oğlağı her nasılsa a~ı
np damdan dama sıirükliycrek bu· 
lunduğu evin damına bır:ı.kmış. S::ı· 

bahleyin ev sahipleri bir debakar • 
!ar ki damda kocaman bir oğlak 
kafası aşağıya. doğru sarklp duru· 
yor. Oğlağı oradan :ı.lmak htiycn • 
ler, gazaba gelmiıı, büyük tırnaklı 
el pençelerile karşılaşmışlar. Kedi· 
nin, oğl.a,ğm başl!lda nöbet l:ıckle • 
diğini görenler .katıla katıla gül • 
meğe başla.mışlar. 

••• 
Babasının da şöyle bir vak'a ba· 

şından geçmiş: O z:aman, evin bir 

tanecik küçük bayanı varmış. Ke • 
elimin babası ile evin küçük bayanı 

arasında. • birçok kem ve köpek 
meraklılarında olduğu gibi • sıkı 

bir alılka varmış. Kedimin babası, 
bayanın sıcacık kucağında yıımuk, 

yumuk, pamuk pamuk yatmaktan, 
bayan da kucağına aldığı bu iri ke· 

dinin verdiı;i cam gıcıklıyan, hoş • 
!andıran sıcaklığın biribirlerine 
pek kaynaştıkan için bir gün evin 
bayanı sevdiği bir bayı gizlice evi· 

ne almak ister. Hassas, zeki anla. • 

yıııh kedi, bu hal karşısında. için • 
den duygulu bir insan gibi • garip 
bir adetle • kıskıançlık damarlan 
kabarır. Kırmızı terlikli bayan. 

randevu saatinde kapıya indiği za· 
ınan, kem de kulaklarını dil<erek, 

sırtını kabartarak, bıyıklarını ok 

gibi sertleştirerek ve büyük bir 
hiddet ve şiddet alametleri arasın· 
da bayanım takip eder. 

ıSonu yarını 

Şiıncliki baylar, bugünkü bayan-=-============= 
!ar çok çabuk anlaŞıp "şıp., diye bi- I 
ribirlerini yakalıyorlar. · itıde 

p!Atonik., kiminde romantik, kimin
de teorik. kinlİnde -de pratik aşk 
var dellİliyor. Bazısı ela, bccinı nş • 
kını dinamittir, diyormuş. Keciimin 

aşla var mı bilmem. Lakin muhak
kak ki kuynığu ile oynamaktan 

kurtulm&k için bir bayana ihtiyacı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Komşu yengesi kedime et yedir
mek sıırctile iltifatta bulunduğu i· 
çin tırmalama hadiseleri fazlaca o
luyor. Halbuki benro kucak kedisi
ne et vermemek daha iyi olur. Ge
çen gün odamıı içine l'aStgele bir 
fare girdiği zaman, insan yüzü ~ e 

yordu. Bu ad...m, Den'in sofra ar
kadaşı, meşhur Nevyorklu komis
yoncu Harris Salomon idi. 

- Size aöylemedim miydi, li
mana wıcak yann girebileceğiz. 

Salomon, l>u g5zleri etrafta bir 
tesir yapmak için yüksek sesle söy 
!emişti. 

Sir Alfred: 

- Bu çok biçimsiz, diye mırıl
dandı. Halbuki beru Şikagoda pa 
zar sabahına bekliyorlar. Şirke
tin heyeti umumi~·esi pazartesi top 
)anacak. Ondan evvel de gazete
lere .. _ 

Dildüğiln feryadı sözlerini ya. 
rıda bıraktı. Yanlarındaki yolcu
ların münakaşası uzuyordu. Lon
dralı olmadığı şivesinden anlaşılan 
bir ingfüzle iki Amerikalı yüksek 
sesle bağırmalarına devs.m ecliyor
lardı. 

İngmz: 

- Neden bir şey söylemiyccek 
biliyor musunuz? diye bağırıyor
du. Çünkü suçu işlediği o derece
de sabit olmuştur ki artık her söy. 
!ediği lakırdı hakkında menfi ka
naati takviyeden başka. bir işe ya. 

Madam Atina 
Dün yiDe 5 kadın, 3 erkek 

dinlendi 
fadam Atinaya ait tahkikata 

dün de dördüncü sorgu hakimllğin
de clevam olunmuştur. Dün de 5 

kadın ve .3 erkı:k şahlt sıfatile din· 
leni imiştir. 

-Tahkikatın inkişafı h~r gün 

yeni suçlar meydana çıkarmakta 
ve mezburonin evinde bazı ecnebi· 
!erin mühim miktarda parasının bo 
ğulduğu .ıı.nla.,ılmaktadır. 

Bu enteres.uı hadıselerin mu • 
ha ·,.mesine yakında başlanıla • 
caktır. 

ramıyacakt.ır. 

Kwı boylu olanı: 

- Haydi canım, diye cevap 
verdi Sm .şu Scotla.nd Ya.rd'taki 
adamları.ruz, .,üphesiz mesleki ve 
.ahlili k\ymetlerini inkar etmi . 
yorum, bizim Amerikalı haydutla
rımızın çalışma tarzlanru bilmez
ler. Meseli Beker meselesini ele 
alalım ... 

İngili:ı: hiddetli bir hareketle, 
Amerikalının stızünil kesti: 

- İsterseniz sabaha kadar mü
naltaşa. ediniz, Klav'ın metrdoteli 
öldilrdQğl g!ln gioi aşikarn;r. Scot 
land Yar 'ın bu mJselede gösterdi
ği çalışma ve gayre•i biliyorsunuz 
da neye bunu 1-a.bul etmegi bir tür· 
lü kibirinizs yediremiyorsuııuz? 

- Peki polisiillz, K!av'ın ~asa 
yı nasıl açtığını göstere lıilmi' mi• 
dir? 

- Klav'ın hizmetlerinde çalıır 
lığı Cartvriırtler, onu iyi biliyorlar
dı. Cart vrmer kasasınm na • 
mi açılaca_iını pek Ala gözetliy&
rek öğrenmiş olabilir. Zaten şilphe 
~tmiyorımı. 

(Sonu var) 



8 TEŞR1NJsAld 1938 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatımz hakkında mu
Iasaal malumat iateueniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günU ve müın
künse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufaaaal ve hususi cevap için 6 kurutluk pul 
ilave edilmelidir. 

Rumuza da cevap verilir. 

Halid - İzmir : 
Bilhassa büyüklerinize karşı da.

ima fıınirane tavırlarla mukabele 
edersiniz. Hiddetiniz fazla olduğu 
halde, pek çabuk geçer. Fakat bu 
ahlakı değiştirmezseniz, acı acı 
tecrübelere maruz kalmanız ihtima
li kavidir. Bununla beraber gayet 
zekisiniz. Bilhassa kadınlar Uzerin
defazla nüfuzunuz vardır. Her çi -
çekten bal almak istersiniz Bu ta • 
biat.inizi terketmlyecek olursanız, 
İstikbalinize mani olacaktır. 

Sizin talihiniz en ziyade asker
liktcdir. Mükemmel bir zabit ol -
nııya istidadıruz vardır. 

fnat derecesinde azmU meramı -
ııız vardır. Sıhhatiniz iyi ve mü -
kem.meldir. Size tavsiyem: tnat ve 
tehevvürünüze kapılmadan fena 
huylarınızı gimdiden tadil etmeğe 
Çalışınız. 

kocanızı sever ve mukabilini gör
mek ister.siniz. Sizin için evli bu -
lunmamz adeti farzdır. Siz de iyi 
ve fenayı tefrik edecek bir kabili
yet mevcut ise de koca· hususunda 
aldanmak tehlikesine maruz kala
bilirsiniz. Yalnız, talihiniz son de
rece yaver olduğundan her teşeb
büsilnilz de muvaffak olacağınıza 
emin olabilirsiniz. 

Hayri - Üsküdar : 

YENISABAH 

Karadeniz Yolcuları __ ._._.,.__ __ 
(Baıtarafı 1 irci sayfada) 

doğuran ve bugimkU medeni nak
liyata yaraşınıyan bugünkU vazi -
yet ortadan kalkmış olacaktır. 

Yalnız yolculara tahsis edile • 
cek posta v.apurları azami süratle 
seyrederek Trabzon - İstanbul a
rasındaki yolu iki günde katede
cekler ve bu sebepten bu hat ile 
yapılmakta olan butün doğu posta 
nakliyatının ait olduğu yerlere git 
mesi zamanı yarıyarıya kısaltıl

mış olacaktır. Şimdiye kadar yapı
lan seferler yuziinden 'l'rabzoııla 

4 Erzurumlu 7 - 6 günde mektupla 
muhabere temin olunabilmekte idi. 
Havaalrın bozuk gittiği takdirde 
bu müddet bunun iki misline yakin 
arttığı da vaki oluyordu. 

lsmarlnnacak Diğer Vapurlar 
Dcnizbankm Türkiye sahillerin

deki scyrisefcrin daha muntazam 
bir şekilde yapılabilmesi için y.ap
tığı etüdle1· ilerlemektedir. Bu e
tüdlerden hiikümctin tasvibine ik
tiran etmiş bulunan ikinci dört se
nelik pliinda yer almış olan inşaat 
programı şunlardır: 

4 adet Mersin tipi vapur, 7 a
det Bartın - Ayvalık tipi, 1 ıa.det 
Karabiga tipi var. 

Denizbankın Diğer Siparİ.fleri 

Denizbank Yıalova için kendi 
tersanelerinde üç adet seri motör 
yaptıracaktır. Bu motörler on se
kiz mil süratle hareket edecek ve 
500 kişiyi her seferinde 40 dnki -
kada Bıiyükadaya bir saat yirmi 
dakikada da Yalovaya götiirecek
tir. 

Ayrıca Suat vl! Ülev tipinde ol
mak üzere Avrupa tezgahlarına i
ki vapur dahn sipariş edilmek üze
redir. Bu vaııurlnr diğeı·lerine na -
znran daha mükemmel, tertibat ve 
konfor itibariyle daha kolaylık te
min edebilecek bir şekilde yapıla -
caktır. 

Bundan başka yaş rneyva ihra
cı için üç Frigorofik vapur da si
pariş edilecektir. 

Dün Geceki 
Ay Tutulması 

(Battaırafı 1 inci sayfada) 
Havanın açık ve bulutsuz olması 
dolayısiyle İstanbulun her tarafın
dan görülebilen bu ay tutulması, 
rasathaneden öğrenildiğine g.öre 
saat 22.41 de başlamıştır. Ve 23.45 

Şirketi Hayriye 
Aleyhindeki dava 

_....,_ 

Sayfa1 7 

Pariste Suikast 
(Bat tarafı 1 inci aayfac!a} 

kendisini kabul eden katibin odası
na girer girmez çektiği tabanca ile 

Davacı vekili 10 bin iki el ateş etmiştir. Çıkan kurşun
liralık tazminat istiyor lardan bfir katibin omuzuna diğeri 

de karaciğer nahiyesine saplanmış 
Beşiktaş vapur iskelesinde vu- tır. llomen koşuşanlar mütecavizi 

kua gelen f~et bir kazadan dolayı yakalamış ve yaralıyı Alma kilini
Şirketihayrjye idaresi ile 61 ııuma- ğine Jrnldırmışlardır. 
ralı \•apur kaptanı Bay Hakkı Ba- Yabancı aram komi erlikte \•er 
şak ve Beşiktaş i kelesi bnşmemu- diği ifadede adının Herşel Faybel 
ru bay Hadi aleyhine (10) bin Ii- olduğunu ve Hano\•rada 2 mart 
rahk <bir tazminat ve tedbirsizlik 921 de doğduğunu .söylemiRür. ü
davası açılmıştır. zerinde Polonya geneı-al konsolos-

Davayı açan iki gözü görmiyen Juğundan verilmiş bir pasaport çık 
ve elli yaşlarında bulunan Osman mıştır. Bu tecavüzü Almanyadan 
Nurj Dcmirtürk isminde bir zattir. koğulaıı Yahudi dind::ıc:J rınm in -
İddi::ıyn göre, muma.ileyh bir gün 1 tikamın almak için yaptğnı gizle:' _ 
Beşiktaş vapur iskele inden hare- memiştir. 
ket etmek üzere olan (51) numa- ~~""""!!~~~!.'!!!""~~~ıııııım-!lm""'! 
lı vapura binmek isterken, vapu -
run tornistan yapmasilc iskele ile 
vapur .arasında kalmış ve ezilmesi
ne ramak kaldığı bir sırnda mez -
kOr iskele başmemuru Bay Hadi 
tarafından kurtarılmıştır. 

Fakat bu esnada muamileyhin 
bir bacağı ezilmiş ve bilahara has 
tahanede bu bacağın tamamen ke
silmesine z::ıruret hasıl olmuştur. 

memuru Bay Mehmet Ali iJe di
ğer bir şahit diıılenmişlerdir. 

Bundan sonra davacı vekili D. 
İrfan Emin, vnpur hareket etmek 
üzere iken kapıların memurlar ta
rafından açık bırakılmış olmasının 
'bir cürum sayılacağım ve kolunda 
"kör,, olduğuna dair sarı b zu -
bendi bulunan bu maJOI adam me 
murların yardım etmesi icap eder
ken bunun yapılmadığını söylemiş 
tir. 

Muhakeme şahit celbi için kal
Bayan Şivetaj- İstanbul 

Nezih ve süslenmeyi şeraiti ha
Yatın esaslarından addedersiniz. 
Rıskançlık, kibir ve gurur siz de 

HulQsi niyet sahfüi, açık yürek
li ve kelimenin tam manasiyle na
muskfirsınız. Lakin bazı kere keyfi 
hareket ederek şamatacı, mütekcb 
bir ve hazan da endişeye maliksi
niz. Her ne yaparsanız iyi olmuş 
diye telUkki ettiğiniz gibi herkesin 
de öyle teHikki etmesini istersiniz. 
Çünkü nefsinize fevkalfıde bir iti-

1 
madınız vardır. Herhangi bir işte 
önayak olmaktan çekinmezsiniz. 
Aşk, muhabbeti fazaili insaniye -
den addedersiniz. Fakat, fazla kıs 
kanç olmanız hasebile, hem de ek
seriya beyhude yere betbahtlığmı 
zı celp edersiniz. Bu husustaki 
münazanız çok kere tamiri kabil 
olrnıyacak bir surette perişanii f e
liketinizi mucip olacağından sa
kınmanız lilzımdır. Evleneceğiniz 

kadının mayıs ayında .doğmuş ol -
masını intihabımzda aldanmaz ise
niz evlilik hayabnda mesut ve !hah 

Bunların inşası için muhtelif 
firmalarla iki üç nydanberi temas 
yapılmakta idi. Bu firmaların iç~
risinde ekseriyeti İngilizler teşkil 
etmektedir. Diğer ltalyan, Hollan
da ve Danzig firmaları da sipariş 
almak için teklifte bulunmuı,Jar -
dır. Son anlaşma ile !ngiltereden 
temi ne dilmiş olan l O milyon İn
giliz Jiralık krediden 2 milyon İn
giliz lirası Denizbank emrine tah
sis edilmiı, olduğu için İngilizlerle 

den itibaren ya~ş yavnşörtillme- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğe başJyan ay 24.42 de tamamile r-~-----------••uiiliiiiiiiiiiiiiiiiiir!iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiuws 
hüsuf halini aldıktan sonra. tek - ı·nhı·sarlar U. Mu··du··rıu··g"' 

0 
•• nden •• 

Asliye birinci ceza muhakeme
sine intikal eden bu şay::ım dikkat 
davanın dünkü celsesinde şahit o
larak Beşiktaş vapur iskelesi gişe mışbr. 

rar tedricen hilsuftan kurtulmağa 
nıevcuttur. Bununla !beraber çok 
fri bir ev kadını olmakla kocanı
~a da sadık kalabilirsiniz. Asabı
nız bozuk olduğu halde kocanızın 

ba~amşb~ Külli hil~f 1.07 g~e~•••••••••••••~------~~~--~ 
ve hüsuf hadisesi de 2.12 de niha-

bir tek tatlı söziyle derhal sükunet 
bulursunuz. Son derece hassas bir 
kalbe maliksiniz. Yalnız birini se
vecek olsanız, bu sevginiz geçici 
olmayıp daimidir. Fakat müte • 
lıakkim ve rnilstebidane hareket
le kendinizi sevdirmek istersiniz. 

tiyar yaşarsınız. 

M. Ş. 
• müsait şerait tahtında bu- işi neti

celendirmek ümidi kuvvetlenmiş • 
tir. Önümüzdeki hafta içinde bu i-ı 
şin neticelendirileceği kuvvefıe 
tahmin edilmektedir. 

Mektubunuz<ia doğduğunuz a
yı bildirmediğinizden tahliline im
kan bulunamamış, tasrihi rica olu-

yet bulmuştur. 
Tcsbit edilen rakamlara ve za. 

mana göre ayın külli hüsufu müd
.deti bir saat yirmi iki dakika ve 
hüsuf hadisesi ise iiç saat otuz bir 
dakika devam etmiştir. 

Bundan tam 18 sene 10 ay, 8 
gün ve 1 saat sonra bu semavi hi· 
dise aynen bir daha tekerrür ede
cektir. 

nur. IHSAN AKI •acı!!l!!!!!~~!!!!!!!!v!!!!!7ım:;ı;;&&Z!!l!ft&~' ~~e!!!!!i!!i!!!i!i!iiii!!!i~==~EFiiiii!l!!!li~!!!!i!i!lll!lit&~"iMl~~,...s ...... - ..-.wu 
H ulılsi niyet sahibi rn üs takim ı 

~iatli olduğunuzdan münhasıran 

Garip Bir Dava "Zevcim, gözlerine 
Şehrimizde vukua gelen ve dok Diln bu muhakemeye asliye bl- inanmak istemiyor'' 

corlar muhitinde büyük bir alaka rinci sulh cezada başlanmıştır. Ev· 

1 Uyandıran ~y.ani dikkat bir aahte veli ~avacı dokto:un vekili Bay şte F ransada Sen şehrinde Montre 
l'apor ve imza taklidi meselesi ad· Nazmı Nuri 300 lıra maddt ve 3 • 

liyeye intikal etmiştir. bin ıu:.a m~nevi taz~inat talebine uil kasabasında Emil Zola sokag"' ın-
Hadise şudur: dair bır istida vermış ve sonra suç 

Fabrikatör Sabuncu zade Bay lular dinlenmişlerdir. da 1 O No d B W b •• J 
Şükrü bundan bir müddet evvel ve Bunlardan Ahmet Suat: • a ayan agner J Oy e 
fat etmiştir. İki zevceden 9 çocuğu - Ben Adnan isminde birini d• •J" d• 
ıbulunan mumaileyhin ikinci refi- muakkip tuttum. Tekirdağına git- JyOr Ve 1 aVC C JyOr : 
kası Bay Refia Lütfiye ile oğulları tim. Gekiiğim vakit Adnan iki ra- "0 B S 10 y G l • • D • k 
Ahmet Suat ve İsmail Fethi, ö- por verdi. Bunlardan biri doktor ' ana en aş enç eşmışsın ıyere 
ltım hadisesinden bir müddet son- İhsamndı. Üsküdar hükumet ta·bip Hayretini izhardan J( ôndini Alamıyor.,, 
I'& beşinci hukuk muhakemesine liği bu raporu tasdik etti. Sahte ol
Jnüracat etmişler ve merhumun ilk duğunu ben ne bileyim? demiştir. 
.karısından olan çocuklarına fazla Avukat kAtibi Fevzi de: 
llıal bıraktığını halbuki kendisinin - Adnan bir gün bana geldi. 
•uurunun .muhtel bulunması dola- Bu raporu doktor İhsan Aliden 
hsile bu tasarrufun iptali tazım ge ben gittim aldım demekliğimi ten
leceğini iddia ve vekilleri bay Yu- bih ederek bana 10 lira verdi. Ben 
•uf Kenan vasıtasiyle muhakemeye de sorguda bu şekilde ifade ver
bir de rapor ibraz etmişlerdir. dim. Sonra Adnanın yazıhanesi ba-
F'akıat ibrıız edilen ve Kadıköyün- sıldı. Vicdan azabı duydum. Gidip 

~e doktor İhsan Alinin matbu baş- müddeiumumiliğe hakikati söyle -
lıkJı bir kağıdı üzerine yazılmış ve dim. Raporu ben almadım. Adnan 
Ölü Bay Şakirin ölmeden evvel şu- almış, demiştir. 
'1unun muhteJ bulunduğuna dair Diğer suçlu İsmail Fethi de; 
•lan bu raporun sahte olduğu iddia kendisinin bir :şey bilmediğini ve 
•dilrniş ve sulh hakimi huzuruna hukuk muhakemesindeki davadan 
'ıkan doktor Bay Ihsan Ali de, ka- feragat ettiğini söylemiştir. 
tiren böyle bir rapor vermediğini Suçlulardan Adnan muhakeme 
inızasının gayet mahirane taklit ye gelmemiş bir rapor göndermiş-
~lmiş olduğunu söylemiştir. tir. 

Diğer taraftan ölünün müdavi Müddeiumumi Bay İhsan Fik-
t&bibi olan Bay Neşet Osman da ret: 
ltıerhum Bay Şakirin raporda ya - - Bay Adnanın bundan 2 gün 
ttlan hastalıkla musap olmayıp mi evvel ba.şkn bir davası vardı! O va-

, 4e ve damar hastalıklariyle mal61 kit kendisinin Macaristanda oldu -
Old11ğun1A ve vefatından bir hafta fu anlaşıldı .. Şimdi ise bu raporda 
~eline kadar akıt muvazenesinin basta ve evinde yattıiı iddia olunu 
:;rinde bulunduğuna dair sulh hA- yor .. Binaenaleyh bu raporda sah-

Bayan Wagner'in Biocelli 
Yeni cild unsunınu kul -

)anmadan evvelki 
fotofrafı 

,... 
"Zevcim Jorj, bu adeta bir fnu-

cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar evvel, alnımda, gözlerimin ve 
ağzımın etrafında buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Bugün ise hü
tUn arkatlaşlarını bu şayanı hay

ret tebeddille ~ıışıyorlnr. Onlara 
yaptıtımr !!Öyledim. Yegane cild 

Bayan Wagnerin birkaç haf ta 
zarfında kazandığı 9ayani hey. 

ret g\ızelJik tcbeddülünü 
gösteren fotoğrafı 

derece memnun kı- ldıl:ır . ., 

Her akşam .ratnıazdan evvel 
peml>e renkteki Tokalon kremıni 
kulıanınız. Tcrkihiııdc, \'iy:.n:ı 0-
nivcrsitc.,ı profe:;öl'li doktor STEJ 
SKAL'in keşfi olup tıpkı insanın 
tabii ve hayatı cild ummrunıın ay-

illi önilnde şahadet etmiştir. tedir zannediyorum. Tabibi adli • 
tıa.!•vacıJar ise raporun doktor nin evine gidip kendisini muayene celli Tokalon kremini kullanma'a- reJJ gençlik ce\'neri vardır. Gün 

.Aliden alındığında l!Tar e~ etmesini talep ediyorum.,. demiş- nnı t.avsiye ettim. B:ı çokları bizzat düz için de beyaz renkteki Toka
~~ ~e Üsküdar hilkOmet tablplix.ı 

unsuru olan pembe renkteki Rio -
ni olan ve genç hl\yvanların cild 
hQceyrelerinde nlstihsal · edıJen Bio 

-.-.n g tir. tecrübe ederek şayl ni hayret se - lon kremini kullanınız, ciJdinizj 
"8 ndan bu rapor:daki imzanın Muhakeme heyeti, bu talebi ka mereslni görünclye kadar benim- yumuşatıp beyazlatır ve siyah nok 

dJk ed.Jlmt, olmaınna işaret eyle- bul ederek muhakemeyi. talık ey- Je alay ettiler. Fakat ~oııra bana taları Aritip açık mesamclcri mk -
llıJ•terdfr. lemi~tir. hem teşekkOr ettiler. hem öe son laştınr. 

Bunun Dzerine doktor Bay İh- ==============================================-==================:=:=::=:=====-=:::;:= 
lan Alinin böyle bir rapor verip 111'••••••••••••••••-••••••••••••••mnnussı&il!!Em"i 
lonra unutmuş olıaeatı dUşOnOl - Bir 

tadım 
Hakla 

:•kle beraber iften bir menfaat 
lı ltıini aşikAr oldutundan Bayan 

Adı 
Şöhret Varki Bugüne kadar 

e tfia LOtfiye ile oğulları Ahmet tadı adını 

k~at ve tsmail Fethi ne hadiseye AL•ı MUHı.TTı•N HACI B 1' arı~an avukat katibi Bay Fevzi 
(j~ Adnan isminde fkl -kJti de ıuçlu 
lb ar~k asliye birinci ceza mubate Bahçekapı - Beyoğlu - Karstk6 ı - Kadıköy 
"hıe verilml.tll!rdir. •••••••••••••••.,•••••••••••••••••••••••••..; 

* Cinai Ebadı Miktarı Muhammen B. o/0 7.5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. ------------ . 
Çıralı kereste 400X28X8 ,, 18.099 l\13 43.- 778.25 53 37 

,, ,, S00-400X25-35X3 ,, 22.500 ,, 41.- 922.50 69 19 
I - Cibali Baklmevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yu

karda ebad ve miktarı yazılı çıralı kereste pazarlık usuliyle satın alı
nacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11 - XI - 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeld ahm komisyonund,, 
yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin cks;Jtme içintayin edilen gün ve saatte % i.5 gü 
~enme pnralnriyle birlikte yukarda adı geçen Kamisyona gelmeleri 
ıliin olunur. (808G) 

* I - Şartname ve projesi mucibince Ac!anada yaptırılacak Tuz 
ambarı ve BaşmüdQrJilk apartmanı in.ş:ıatı 20 - X • 988 tarihinde Ih ... -
le edilemediğinden yeniden pazarlık UBulilc ek iltnıeye konmuştıır. 

II - Ke.şif bedeli 22917 lira 16 kuruş ve muvakkat teminat: 
1718. 79 liradır. 

HI - EksiJtme 11 • X1 - 938 tarihine rasthyan Cuma gilnü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve .Mubayaat Şubesindeki Alım komic:yonundn 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruf bedel mukabilinde İnhi
sarlar Umum MüdürlOğO ve Levazım Milbayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmekistiyenlerin fenni evrak \·e vesaikini 
ihale gününden 8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürltiğü 
İnşaat şubesine ibraz ederek aynca fenni -ehliyet vesikassı almaları 
Iazırnclır. 

VI - 1stekJilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukanda .adı geçen komh·oııa gt>lmele-
ri iUin olunur. (7904) 

* Cinsi Miktarı Muhammen B, Muvakkat Eluiltmenin 
beheri Tutarı teminatı tekli ıaa.ti 
L. K. S. L K. L K. 

82Xll4 ambalaj 80000 
kağıdı 

Kg. --80.50 9150.- 686.25 kapa. znrf 1 ! 30 

Toz tütiln çuvalı 2000 Ad. 
3/ 8 200 nı/m bo- 4000 ,, 
yundn yuvarı. k 
başlı civııta. 

3/8 120 m m bo- ~ O ,, 
yunda yuvarlak 
başh civnta. 
3/8 demir pul l 2000 .1 

60 Kg. 

26.7G 035.- 40.12 Açık 15 

' 
j440.- 83.- ., 15.30 

Terazi 20 Ad. 17- - 340.- 25 ~O Pnzarhk 16.30 
1 - Numunesine uygun olmak şnrtiyte 30000 kilo 82Xl 14 amb:ı. -

JAj kağıdı 2000 adet ınce şeyJer konabilen rlandard normal sık ör {JIO 
t"z tütun cuvuJı, C hali b. kıme\.·inc- yapılan t'Jatformlara lazım olan 
yukaı·da eb'at ve m ctun yazılı eiv.ata ile dt·mir pul ve taahhüdünü j. 
fa etıniven m0tea1ıhit h<!sa'bma satın .;.ılın .. k 38 damgalı :ve kefeıt 
10 kiloluk ve vnnhkl n ı:ıleminyum ,-e olçülor mUfottişliğince d mga. 
Jı 20 adet tcı nzi yrı ayn hizalarmJa yazılı usulleı le e'ksiltnıeve kon-o 
muştur. · 

il - Muhammen bedeUerile muvn ?tat temina"ları lıizalanndı 
!:İJSter"lmi tir. 

I l - Eksi1tm 21 - XI - 9$8 rihine rn tlayaıı p z r~e i günC 
h"zı.ılnrı da yazılı saatleıde KabntP. tn I..cva21m ve mübnya t ub si[) 
deki alım komisy-0nunda ~·apılacktır. 

IV - Amblaj kfiğıdı nurnune~ı her gOn 6özU geçen Gtbede ~örü. 
1ebi1Ir. 

V - Açık ek 1ltmeye ve pau rlığ4 iştirak etmek istfyenlerin mtl 
mıka a içtn tayiıı edil n gün ve santıerJe '1ı 7.5 guveorne p .r'l!arilf 
b·rhkt<> ~'Uk. rdn adl yaz1h komisvunn rrelncl ri l{apnh zarf l'l~dilt. 
me in f tirn c <'tm k ist"yenlerin Je rnUhtlrli.l tekl'f me,dubun·ı knnu 
nı vesn·k i! % 7 fi üvenm" paraın mnkbuzu v ya bnnkn teminat n ek 
tubunu •·va edcc k ol.ın kapalı zaıfları ek iltme günü en geç saat 
14 de kna r adı ge en alım komisyonu başkanlığına makbuz muka.. 
bilinde vermeleri lazımdır. (8084) 



, 

.. ,,,.: . 
Daiına Radyolin 
~:ünkü o 

hem 
sizin hem dişlerinizi hastalıklardan, 
paranızı yabancılara gitmekten 

--------kurtarmıştır--·------· 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve azam\ 

itina ile yapıldığı için yurdda ec
nebi mamillatııım hakimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu 
rağbet sebebile elde hiç stok bu • 
lundurulmadığından da mütemadi
yen taze ihzar olunarak piyasaya 
çıkanlır. 

Radyolin kullanınız; sade dişle
rinizi temizlemek, korumak ve gü 
zelleştirmekle kalmazsınız, verdi
ğiniz para da kendi cebinizd& kal 
mış olur. 

Sabah. öğle ve aksaır. her yemektau sQnra 

p · 
traş bışakları en sert ıakalı 

bile yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde 

poker traş bıcaklannı 
ısrarla isteyiniz __ ._. ___________ , 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşa

atı, keşif bedeli (2 400 000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 İkincikanun 939 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat (15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt
me Komi"yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır
lık i~leri genel şartnamesi, fenni şartname v& proJeleri (50) lira 
mukabiiinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin (85 750) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilek
çe ile Nafıa Vekiiletine mürac,aat ederek bu işe mahsus olmak üze
re nsika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde \'esika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Sular Umum :Müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Po•tada olan gecikmeler kabul edilmez (4358) (7571) 

ı--- KASAYI YAPAN KUMBARADIR! ---

Serveti yapan vaktinde ve yerinden alınmış bir Piyango biletidir. 

iş Bankası Karşısında 15 Numaralı 

MALOL CEMAL GİŞESiNDEN 
bir bilet almakla günün birinde İş Bankasında sizde bir 

-kasa kiralayabilirsiniz.••••••••ıl 

1 İstanbul Belediyesi İlanları _____ , __ _ 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan yeni halde 44 nuıruıralı 

ardiye•iz yazıhane üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık art
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 54 liralık ilk temina.t makbuz veya mektubile beraber 
21-11-938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (H.) (8115) 

l
.,.....,,.,,,,,,,,,,.,,,,, .. ,,V..VN~ 

Tiyatrola~ ......... ~ 
..................... ,.,. ......... ı.;..,,r..., .. . ..... ... 

TURAN TIY A TR OSU 

Halk sanatkarı Naşıt, Cemal Sa
hir, okuyucu Semiha birlikte. 
Birinci defa Ba.baları Kim? 

vodvil 3 perde 
Dans, Solo, Düet. 

Befiktaf Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Beşiktaşta tramvay caddesinde 
Tahsinin kahvesi yanında 515 nu -
marada oturan ve halen ikamet
gahları meçhul Mustafa ve kansı 
Reşid eye. 

Beşiktaşta Akaretlerde 20 nu • 
maralı yazıhanede emlak komis • 
yoncusu Bahaettin tarafından a-

YENISABAH 

? ? ') • • • 

PREZESVA-
TIFLERİ 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 
kuruştur. Her eczanede bu
lunur. 
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!! Şapka meşheri H 

548riP '5LAMBALI 1ôQrL. 
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Öksürük Şurubu 
Ôkailriik ve nefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü· 
rükleri için pek tesirli iliç-
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tır, Herks kullanabilir. UE RCEtılTRLARINDA • 

TÜRKTIC.ARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONL'U VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER: 

ANKARA: 
Telefon : 2316 

Adapazarı 
Bandırma 

Bartın 
Bolu 

Buna 
Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdaır 

ISTANBUL: 
Telefon : 24177-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARl 

leyhinize açılan elli lira komisyon 
ve otuz beş lira ücret hizmetlerin- ı 
den mütevellit alacak davasının 

tetkiki sırasında; komisyon ücre-ı 
tinden maada iddLasını usulen is
bat edemediğinden bu hususta ta
libi tahlif olmu0tur. 30.11.938 ta
rihine müsadif çarşamba günü sa-
at 10 da yemin etmek üzere Be
şiktaş birinci sulh hukuk mahkeme 
sine gelmediğiniz takdirde yemin
den imtina etmi' ad olunarak bu 
hu~ustaki kararın kesbi katiyet e
deceği bir ay müddetle ilan olu· 
nur. (11927) 

- E EK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzıın
çarşıbaşıHav:ıncı sokak N. 37Telafon: 20016 
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Dr. Nihad Tözge 
3abıali cad. No. 11. saat 15-1!' 

Tel. 21942 
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ralıacdık elıliyetnamemi zııyi el· 
titn. Ycnigini alacağımdan eL~kLi~ 
ııin hükmü yoktur. 

Arabacı Hacı lbrahim oğlıl 
Rahmi 
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Muvaffak olmuş bir ilaç HAKKJ KA T RAN p AST İLLERİ Öksürükleri kökünden keser 
Sahibi A. Cemalettin Saraco~) 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETtl'I 
Basıldığı yer: Matbaai EbüzziY' • 


