
Son HAvadJ~s_ıe.r 

POSTA1 

Sene: 1 - Sayı: 2403 13 B İ RİNCİTEŞRİN 1938 PERŞE,UBE !LAN 1ŞLERt: Tel. 20335 

lmanya Lehistanla bozuşuyor mu 

0 gitmiş olan !ngiliz Tıava 1nan ~alı Sir Siril Neval (solda) Fransız hava
generali Vilmcnle beraber ... 

e f erberlik 
\rrupa devletlerini 
50 milyar fı·ank 
llrfına mecbur etti 
tısllnın bu seneki Milli Müdafaa bütçesi 

1297 500 000 franlihk munzam 
~ t ahsisat la arttır ı ldı 
~ 13 - Fransız nazırlar meclisi Nazırlar meclisi, milli müdafaa için 

llıı,~~atıarak Milli Müdafaa işleri i- 420 milyon munzam tahsisat veren ka
ıtı:."'llanı tahsisat temini işini görüş- ramameyi tasvip etmiştir. Bahriye na

Devamı 8 incide 

Filislinde Arap 
Üy lerini l ngilizler 
tahrip ediyorlar 
Gazzen in ş ima l i nde 25 Arap 

evi berhaya edildi 

ı· 

'>ide Nablus'da ilztiialciler tarafın dan yaf>tlan bir suikasltc ateş alan bir 
lngiUz zır/ılı otomobili alevler içinde... os-- )'a:ısı 4 üncüde 

aa Ş©ıtrlk©ı cdl©~lrlUI DD 

Alman ilerleyişine 
Lehistan muhalif! · 

Bu vaziyette Almany11nın Çekoslovakyaya müsait davranorak 
Macar - Leh taleplerine karşı onu himaye edeceği söyleniyor 

Almanyanın iki Çek şehrini iade 
edeceği haber veriliyor 

Bir lngiliz gazetesine gö~e 

Ror11anya 
petrolleri 

tehlikede! 
lngiliz diplomatı Lord Loyd 
Bükreşte temaslar yapıyor 

lngilizce "Niyuz Kronikl,, gazetesinin 
Bükıeş muhabiri bildiriyor: 

'!yi malQrnat alan ticari mahafildeki 

öbrrendiğime r.öre, Almanya bu gidişle 
yakında Romanya üzerinde öyle kuvvetli 

&:Jllr Devamı 8 incide 

_ . .,.,__,......, 

Lord Loyd 
kanaate göre, Romanya müşkül bir n ok- - --- ----------------------

tada bulunmaktadır. Kral Karol ya mem Belçıe ka Kralı d. u·· 0. leketini tamamile Almanyanm siyast ve 
ticari hakimiyeti altına koyacak bir siya-
set takibine karar verecek, yahut da, tn- p • • d • 
giltere ve Fransadan büyük bir mali yar· a r 1 s e gı 1 p 
dımı kabul edecektir. 

Yüksek bir siyasi salahiyet sahibinden B r Ü k s e 1 e d ö () d Ü 
Binlerce yahudi 
Macaristaoda işle
rinden çıkarılacak 
ltalyada da 15 profesöre 

yol verili yor 
Roma, 12 (A.A.) - Roma üniversite

sinin resmi organı olan "Vita Univesita
ria,, Yahudi olduklarından dolayı 16 
teşrinievvelde derslerine nihayet verile
cek olan üniversite profesörlerinin listesi
ni neşretmektedir. Listede İtalyanın 21 
üniversitesinde profesörlük eden yahudi 
ırkına mensup 95 profesörün ismi var-
dı~ . 

Macaristan da 
Budapeşte, 12 (A.A.): - Alman ajansı 

bildiriyor: 

Yahudi aleyhtarı kanunu hazırlamağa 
memur olan makamat, müesseseler tara-

Belçika Ba_şvekili 
Fransız Nazırlar i le 
Beynelmil'31 vaziyeti 

görüştü 
"' Paris. 13 - Belçika kralı üçüncü Le

opold dün öğle üzeri Parise gelmiştir. 
Elize sarayında Fransa cumhurrcisi 

Belçika kralına bir ziyafet vermiştir. Zi
yafette Fransız başvekili ile Fransız na· 
zırlarmdan ba~ka kralla beraber gelen 
Belçika başvekili Spak da bulunmuştur. 

Elize sarayında Belçika kralı Leopold 
şerefine verilen öğle ziyafetini müteakip 

.- Dct'amı 8 incide 

.ı>••············ • G=ft ABIE~0 n ın • 
ı Daimi okuyuculan : 
~ · l 9 3 8 • 

ı Resimli Hafta : 

Türkiyeyi yanhş 
ttı tan la rla mücad91e 8 ·· k .. ugun u sayımız 

fından kendilerine verilen rakamların tes
biti işini bitirmiştir. Bu rakamlara göre. 

ondan fazla işçisi olan 1095 müessesede 
halen 50.811 işçi vardır ve bunların 
22.000 yani yüzde 44,9 ğu yahudilerdir. 
Yeni kanuna göre, bu nisbct yüzde yirmi
ye inecektir. 

: \lccmu:ı~mı iki ay müddetle : 

• Parası z alacaklar • 
ı ı:' w~cc, gazcfrmiı.in ba~lığı ya.nın_ t 
& ı1alu bagıran adam kuponunu foplıyan t 
• <lnim_i oku;ruruları:ı'.'z, Resi:ı'~i Haftaya • 
• 8 nrı c.;a~ ı-.mılan ıtıhnrl'n ıki aylık a· t 
• bone y:ızılacnklart1ır. Bizde mcHut t 
• adrcslcrint1e t1eği~iklik olanlarm, elle- t 

,~etmem iz ıazım ... 16 
~- '-rt cı m Pmleketlerde neşredilen birçoli 
~I~ ;ıta ve il t a~la rda Türk lyenl n yarı lış Sayfa d 1 r 

llrzda göster ilm e s ine man i olmalıyız .. ,_, ......... ~~~~l!I!" 
- ,(Yazıs\ 5 inci sayfamızda). 

• Parisle Belrika kralı Alber için 
dikilen abide 

• rinde iki yü:r. on kupon mcycut olup da • 
lı " ni.iz t1nimi kartla dcği~tirmemi5 bo- • 

• luııanlann idarchaneınlzc bir an en·cı t 
• müraeaat ederek adreslerini blldlnne- • 
• Jerl ,.c tlalmt kıı.rtlannt a.Imalan rica t 
• olunur. t ......... ~·~ ............. . 
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Garip bir ders 
a lR haberin bir anda bütün dün· 

yayı do~ması müml:ün olan 
bu asırda !hemen hiçbir şeyin aslını 

öğrenemiyoruz: yalan da, yanlış ta doğ
ru ka!ar, belki onlardan çabuk yayılı. 
yor. Hele bazı memleketlerin hakiki 
hali ne olduğunu bir türlü bilcmiyo· 
ruz:, çünkü onlar hakkında söylenen
lere daima ihtiras kanşıyoır. Bir mem. 
leketi hem cennet, hem de ceheıaıem 
diye tasvir eden kitaplar var. Bunlann 
hangisine inanmalı? hangisini yazan 
yalan söylemi§? Bu yalan kelimesini 
kullanınca işin içinden çıkmak bir kat 
daha zorlaşıyor: o menile ketler bak· 
kında makale, kitap yaza."llann çoğu 

sadece gördüklerini, bildiklerini oldu. 
'ğu gibi anlatmak, karilerini aldatmamak 

istiyorlar. Fakat ihtiras yine işin içi.nt 
kanıryor ve muharrir istemeden, bil· 
medcn, tamamiyle doğru fCyler söyle 
diğini zannederek hakikati gizlemi§ o
luyor. 

Bu, yalnız ••kapalı,, memleketler 
için mi böyle? •• Hayır; herkesin di.. 
lcdiği gibi gezmesine, istediğine istedi 
ği auali aormasına müsaade edilen 
memleketler hakkında yazılan kitaplar. 
da karie, oralarm haltlği ahvalini öğ. 
retcmlyor. Öyle ise oralara kendimiı 
gidelim de doğru mal<Unat edinelim. .. 
Çocukça bir söz!. Sanki biz ilitiras!arr 
mızdan ku:rtula.bilecek miyiz? oclarm 
eremediği hakikate biz erebil«ek mi.. 
yiz? .. 

Asıl halini bir türlü' öğrenemediği· 
rni% memleketlerden biri de Amerika 
Birleşik .. Dcvletleri'dir. Orası haklan· 
da akla, hayale sığmaz neler söyleni· 
yor!.. Evvela inanmak istemiyoruz; 
.sonra sözüne itimat ettiğimiz kim. 
aelerden duyunca büSbUtün şaşmyo. 

ruz; inanacak gıöi olduğumuz bir an· 
da başka biri gelip: "Yahu! Ne yapr. 
yorsun? böyle şeyler de doğru clur 
mu?.,, diyor, zihnimiz tekrar karışıve· 
rlyor. 

Bugünlerde frenkçe bir gazetede o. 
kudum: Amerika'nın kız mekteplerin· 
de - bani timdi alafranga oh:un diye -
''makyaj,, deniYQr ·yüz boyama der· 
si varmIJ ; yani kızlara mektepte cku. 
ma yazma, yemek, eliş!, ev idaresi ile 
beraber • belki de yemek, elişi, ve ev 
idaresi dersleri yerin: - podra ve allık 
sürmenin, sürme çekmenin usulleri 
öğretiliyormuş .. 

Kadmlann yüzluini, gö=lerini, du. 
daklarım, tırnaklarını oboyamalanna 
kızanlardan değilim. BilSkis tabiati 
tashih eden hcrşeyi severim. Amerika 
mekteplerinde verilen o derste - doğru 

ise • ç.':llk hoşuma gitti. Hem bunun bü. 
yük bir iyiliği olabilir. Kadınlann ba· 
zılan boyanmasını biliyorlarsa da bir 
kısım o işi hakkiyle beceremiyor, gü. 
zelleşeyim derken, çirkin, hatta gülünç 
oluyor. Tam yeridir: yüzüne gözüne 
bulaıtmyor. Onları ela bu acemilikten 
kurtarmak, her kadına ge:çelcten gü
zel gözükmenin yolunu öğrenmek ıa

zımdrr. 

Bu dersin bir mahzuru olabilir: yilz 
boyamak bir sanattır; kadını yalnız 

güzelleştirmez, cnun şahsiyetini de 
gösterir. Bunun için onu kendi halinı: 
bırakırsanız ltendine en yakışacak bo~ 
yanma usulünU bulması, icat etmesi 
kabildir. l albuki boyanma dersi bü
tün kadınlan hep ayni surette boya-ı • 
mağa sevkedebilir, gUzellik te ~tan. 
dardize edilmiş olur .. Bu yolda bir iti· 
ra.ı ıboştur, çünkü şahsiyet sahibi olan 
kadınlar, çocukluklarında mektepte 
öğrendikleri ile iktüa etmez, yine 
kendilerine hususi bir gUzellik ediI"ebi· 
lfr!er. Edebiyat dersleri !herkesi avni 
tarzda yamıağa mı sevke.diyor? o den. 
]ere rağmen yine kendilerine mahsu' 
bir tarz yaratan insanlar olmuyor mu? 

• llavalar iyiden iyiye .'icrinlemiş bu 1unuyor. llkteşritlin güzel havalarından 
da istifadeyi düşünen ve lıenüz şelıre dön miym hcmşerilcr, artık say/iyelerin tadı 
kalmadığını görerek göçe başladılar. l'ol larda böyle göç manzaralarına sık sık 

rast lam yor. 

• Sirkeci ile belediyeyi biribirine bağla yan vilfiye1 caadesin1n as1alta çt 
sille yakında başlanacaktır. Yolun en dik kısımlarına mozayik parke ~~l ,J 
tir. Ilavagazi şirketi, cadde üzerindeki borularının defillirilmtsini bit•'"' 

: 

ıstanbulun • 
ımar 

planı 
ilk tatbikat Mecidiye 

kö.vHnde yapılacak 
Belediye, mütehassıs mimar Prost tara

f rodan hazmaruruş olan lstanbulun müs
takbel plfuundan bütün hazırlıkları ikmal 
edilen ilk kısmının tatbikine karar ver· 
miştir. Bu ilk kısım Mecidiyeköyü için 
yapılmıştır. 150 hektar arazi üzerine tat· 
bile edilecektir. 
Diğer taraftan mimar Prost muhtelif 

mmtakalann ön projesi hazırlanmış o· 
lan kısımların planlaşmasile meşgul ol· 
maktadır. Mütehassıs bilhassa İstanbul 
ve Beyoğlun tarafına ait tetkikleri bir 
hayli ilerlemiş oldu,b'Uildan Kadıköy ve 
UskUdar kısımlarile uğr~qnakta ve bu 
kısımların planını ihzar etmektedir. 

Bu sene sonunda lstanbulun imar pl:l
DI esas hatlarile tamamen ortaya çıkmış 
olacak ve gelecek sene daha ziyade Pl~
nm teferrüatr, arazi parçalan üzerinde 
tatbikatı ve tashihleri ile meşgul olunma
sı kalacaktır. 

Oniversite yarın 
açılıyor 

İstanbul Üniversitesi, yeni ders senesi
ne yarın merasimle b~hyacaktır. Üni
versite konferans salonunda eski Darül
fUnUnun ilga edilip yeni lstanbul Ünivcr
eltcs1nln kuruluşundanberi ddet olduğu 

vcçhlle, ::ıl'arm yapılacai< merasiml Rek -
tar Cemil Bllsel açacaktır. Cemil Bilscl 

eöyllycceği n:ıtukta bilhassa İstanbul ü
niversitesinin muhtelif fakUltelerine ye
niden iltihak eden binlerce gence hitap 
edecek ve bundan sonra Ünlversite,un 
son bir yıllık mesaisi ile önlimilzdeki se
ne yapılacak işler üzerinde izahat verile
cektir. 

Rektörün nutkunu ilk ders takip ede. 
cektir. 

Onlversitc rcktörU, l.stanbul OniversL 
teslnde yapılan lşlerl, yapılmakta olanları 
ve yaptlacaklan, Üniversitemizin çalı§?lla 
tarzını cfkarrumumiyeye bildirmek üze
re matbuat mUmesslllcrlnl bu sabah Üni
versiteye davet etml§tir. Öğleye kadar 
fakUltelerr ve Üniversiteye bağlı sair 
müesseseleri gezen İstanbul gazetecileri 
öğle Uıcrl de rektörlUk tarafından verile
cek bir ziyafete davetli bulunmaktadırlar. 

' 

Hayır; boyanma dersi de kadınların 

kendilerine yakışacak, kendiltrine 
mahsus olacak gilzelliği bulmalarına 

mani olamaz. 
Nurallah ATAÇ 

zeredir. 

. . . v ıE · . iMi IE iMi· 
Belediye 
seçir11leri 

Seçicilerin reye iştirak nisbeti 
yüzde 80 den fazla ... 

Ankara, 13 (A.A.) - Ulus gazetesi 
bu gün birinci sayfasmda çerçeve için
de "Belediye seçimleri,. başlığı altında 

bir makale ne!lretınlştir. Bu makalede 
belediyeciliğin tarihçesi ve belediye mcc. 
llıılerine dilşcn vazifeler tadat edildikten 
sonra son yapılan seçimlerde vatandaş
lardan hemen hepsinin reylerlnl kullan
dıkları ve müttefikan C. H. Partisine roy 
verdikleri tcbarllz etUrllmektc ve makale 
au sureUe devam etmektedir: 

"MemJckct.iınizde 62 si vilayet 367 si 
kaza ve 92 el nahiye, 23 U köy belediyesi 
olmak üzere 544 yerde belediye teııkllA
tı mevcuttur. Bu yerlerde oturan nilfu
sun miktarı 4.200.000 kiai olup bunlardan 
1.386.000 nl intihap hakkını haizdir. 

Çok yerlerde seçicilerin yüzde 80 _ 90 
nı intihaba iştirak etmi§ler, Seyhanm 
Bahçe kazasmda intihap hakkını haiz ka· 
dm erkek bütUn vatandaşlar seçime işti. 
rak etmiş ve nfabet yüzde yU -
zU bulmuştur. 

Ankarada 42.851 müntehip~ kırk 
bini intihaba iştirak etmiş ,nisbet yüz
de 93 e ~ıkmıştır. 1stanbulda mevcut 
327 bin müntehibin 270 bini rey hak -
kını kullanmıfj, nisbet yüzde 80 :ıi geç
miştir. 

İzmir merkezinde 53439 seçiciden 48 
bini intiba.ha işti:ak ettiğine göre nis
bet yüzde 90 nı mtitecavizd.ir. 
Rakamların manalı ifadeleri arasın. 

da i:ltihaba iştirak eden kadınların ba
zı yerlerde erkeklerden fazla olu.şu ve 
mcdent hak üzerinde yüksek arnka ve 
hassasiyet göstermiş bulunması key
fiyeti bilhassa .ıtayrt ve dikkate Jayik 
görUlmüştür. 

Kastamonuda, Aı:lanada, §ark vilfı -
yetlerimizin bir çok kaza merkezlerin
de !tadın müntehiplerin sayısı, erkek
lere nuaran f azladı:-. 

Bu devre i:ıtihabında alınan netice • 
ler arasında yine esaslı surette ürerin
de dunılmağa IAyik noktalardan biri 
de intiha.hm memleketin her tarafında 
bir haftada ve ayni zamanda büyUk bir 
süklın ve intizam dahili:ıde yapılıp bit 
mi§ olmasıdır. Milii iradeyi doğrudan 
doğruya temsil eden bir dereceli inti
hapların bilhassa nUfusu kesir ve sa· 

Toınton amca 
''ifall<Dr,D 

hası geniş olan yerlerde tevlit etmesi 
tabii olan müşküllere hemen hiç bir 
tarafta tesadilf edilmemi§tir. 

Bu 'Jeticcler bir araya getirilip mu
kayese edilirse. ifade ve manası şu o. 
lur: 

1 - Halkımız, Atatürk rejimine, 
ctimhuriyet kanunlarına ve C. H. par
tisine randan bağlıdır. 

2 - Milli ve mahalli davalar üzerin· 
de çok hassas ve alakalıdır. 

3 - Hakimiyet \'e iradesini §Uurlu 
ve duygulu şekilde bilylik bir vekar ve 
intizam dahilinde kullanmıştır. 

4 - Yaba:ıcı memleketlerde, çok u
zun bir devre geçirmiş olmasına rağ
men bilhassa bir dereceli intihaplarda 
bunun naziri bir misale tesadüf etmek 
ve onunla karşıla§trrıp mukayeseler 
yapn\a.k imkanı bulunamaz. 

Her sahada olduğu gibi belde işlerin.. 
de de reel ve mil.sbct esaslara dayana:ı 
Atatürk inkıtabının fcyizlerinden il -
ham alan ve onun yüksek irade ve ida
resinden tam bir inan ile i::ıanan hal· 
kımızın en mühim bir davada yarattığı 
bu neticeyi şükranla karşılamak ve bü
tün vatandaşları hürmetle selamlamak 
.vazifemizdir. 

lUülbak kazalardeki seçim 
İstanbul umumi meclisi azalrğı için 

Yalova ve Silivride intihabat yapılrnı§, 
reylerin tasnifi neticesinde Yalovadan 
kitapçı muallim Ahmet Halit Yapr. 
oğlu ile meclisi umumi azasından Ö

mer Çam, Silivriden de C. H. ilçe yan 
kurulu başkanı ve daimi encümen ClZa
sından Asım Engin ile avukat Atıf 

Ödül'ün intihap edildikleri anlaşılnır§. 
tır. 

Bugün Çatalcada ve yarın da Şilede 
intihabat yapılacaktır. 

Nafıa teknik okulu 
imtihanında 
kazananlar 

Nafıa. Teknik okuluna bu Bene girl§i f. 
çln yapılan mUsabaka imtihanmda on 
genç devlet hesabına. milhendislik tahsili 
için kafi evsafta görülerek kabul edilml§, 
30 genç kendi hesaplarına mühcndlsllk 
veya devlet hesabına fen memurluğu tah
siline layık görülmUş, 102 genç do fen 
mcmurluğ-..ı kısmında kendi hes::ıplnrma 

tahsile.hak kazruımıştır. 

\ 

Altmış yaşında 
aşık 

Mahkemed1 

Dııakıme yaıv~' 
«Beni isterseniz asın! t 

0 hapise koymayın. Çüıı" 
etiğimi görmeden yaşaya~ 

Evvelki gün Kadıköy sulh . 
kemesi, çok dikkate çarpan bil' 
hakkında karar vermiştir. 

Merdivenköyünde cereyan ~ 
60 yaşlarında bir adamın geıtÇ n 
tepti kıza aşık alınası yüzünde~~t 
miştir. Bu adam deli Emin adıfl""" 
çidir. Uzun müddettenberi ayııi 
oturan bir dülgerin kızı M 
sallat olarak sabah ak,am kı~LIS 
meğe ve sarkıntılıkta bulunmo:ı • 
mı~tır. Vaziyet o derecelere 
artık Muzaffer sokağa çıkcıııl8Z., 
bunu gören ailesi de· bir istida a 
köy sulh ceza mahkemesine ırıü 
derek Emitı hakkında şikftyette 
muşlardır. 

Mahkeme evvelki gün ~ 
miş ve deli Emini suçu sabit gfJ :ıt 
ay hapse mahkQm etmiştir. f~~ 
kemenin kararı okunurken stJÇ 

kendini kaybetmiş ve hfilcimc d. 
- Ne yaparsanız yapın. bC111 

niz asın, fakat hapse koymayıtı-ıP 
bilir ben iki ay değil iki hafta 't 
zaf feri görmeden dayanamam. 1'I 
ynn bu benim elimde değil!,, ,,;; 

Diyerek yalvarmağa başianılŞı 
biatile bu sözlerine ehemmiyet _.,~ 
den kendisi hapishaneye göndeP" 

Piyangoda 
kazananlar 

Tayyare piyankosunun al~cıı 
desi dün bitirilmiştir. 20000 lır' 
numaraya, 10.000 lira 19339 ıı 
ya çıkmııtır. Hiç ikramiye Jal 
yan biletler birer lira teselli ısı 
tı alacaklardır. 

200.000 lirayı kazananlar 
muıtur. Bunlu, Bunadi FidJS' 
da Nesim Baharın çırağı Y~' 
de sarraf Uzümoğlu Jczef, 4' 
cezaevinde jandarma MchD'eC 1 arkadaıı, Taksimde SıraseıviJerd 
mindir. 

bmirde kasap Ali, Zingal 
bekçisi Sabri, Trabzon güınrU~ ..Al 
faza memuru Kemal, Y enilcÖYr 
kerci 1'{anola 40.000 lira, Aydı; 
mencik hava kurumu başkaıU 
ve iki arkadaşı, tütün gil1l'rd~ 
komisyoncu Yorgi, Kadıköyde 
caddesinde Haticeye 25000 1ir8• 

sacla tütüncü Cavide 20000 li'" 
mirde boyacı Mehmet Ali "e 
ile Kütahyada Cümhuriyet J:S~ 
Sabri, Akhisarda lokantacı SBl~ 
simde Firuzağada 113 nurnıarll 
sim, Muğla dağ alayı birinci 

.. b H"l • s·· ki .. ~,ı yuz aşısı ı mı, uras r.1•" 
te.zgabtar Avayoya o:ı beı tıiıt 
Kurtuluıta Yavanali sokağııt~tıf'I 
aandrla ortağına ve Beykıc-%da • .11 
kumpanyasında tbrahime on tıı 
çıkmıştır. 
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~uzvelt, lngiliz hükünıdar
Elrını Arııerikaya çağıracak 

Davetin kabulü 
kuvvetle ümit ediliyor 

• 
Şımdiye kadar hiç bir lngifiz Kra'ı Ame
rikaya gitmediği için, hükümdarların gö
rülmemiş tezahüratla karşılanacaklan 

1 muhakkak sayılmaktadır. 
' ~gi!iz. kral ve kraliçe:ıin, Cumhurreisi Ruzvelt tarafmdan gelecek 
~•lld tlıerikayı ziyarete davet edilecekleri N evyorkt~n. büyük bir ihtimal 

e bildirilmektedir. 
b_ Cieı 
~la eeck yaz kral Vl mci Co~ ile kraliçe Elizabet Kanadaya glt:uıeyi 

1( ~tı~tnışlardır. Kana~ r.cyahatlerini bitirdikten sonra, An,erika Bir
~"tl e~ıetıeriııi ziyarete ct.avet ectlecekleri kuvvetle üıdt eC:ilr:ıektedir. 
~1 ~· lngiliz kral ve kr:tli~ı:sini memleketi ziyarete davet edecek ve 

endı Beyaz Ev'bde alıkoyacaktır. 
bi• 

aı., ger taraftan, ge:eı:-ek ı:ene açılacak olan Ncvyork &ergisi de İngiliz 
ı~i~ kr~~içesinin Arnerikc;;ıı ziyaret illtimalini kuvvetlendi.:nnektedir. 

~t~l'l n tnudürü Grovcr 7a.en bulunduğu bir beyanatta, Ingihz hüküm· 
llın sergiyi görmiye gelmelnini çok temenni ettiğini söylemiştir. 

~lııı~~aı C:orcun Amerikayı ziyaıeti siyasi mahafilde de kuvvetle ümit 
~· tedlr. Buncla iki meI!llelr.et arasındaki dostluğu kuvvetlendirecek 

"ttltg-ll görülmektedir. ır.gi!ı.z milletinin, Çekoslovakya meseıe,;inde gön
gt: ~ektuplana sulhü t.::lr_ine hizmet etmiş olan Ruzvelte karşı büyük 

tİii~ler:gı ve teşekkür his::;i duyduğu ilave edikrck, kralın, ziyareti ile- in
•n bu duygularına tercü.-nan olacağı söylenmektedir, 

.,. h'ldiye k-,1 - h. b" 1· ·ı· k alı Am .k . d" - . . . VI . ·•tı.ı .......... r ıç u ngı ız r en aya gıtıne ıgı 1çın, :nci 
~Yı.ı(ın bu ziyareti çok muhm olacaktır. Kralın bu itibarla Amerikada çok 

~~d~§i\'e göiı..ilmemiş i..ir teıı:ahüratla karşılanacağı tahmin cdılir. Çünkü, 

!~~Ok v~.u inci Edvard, he!1ÜZ Gal prensi iken Amerikaya gıttiği zaman 
iti~: buyük tezahür:ıta sebep olmuştu. O gün Brodveyde prensi karızxla· 

1 ~·l'l t 
·~ üplanan halk, Atlas Cikyanosunu ilk defa olarak tayyare ile geç-
~~~ 80nra Amerikaya dönen Lindbergin gelişinde görülen kalabalığı bile 

e bırakmıştı. 
11 ~ı4ııaaı~ın kral ve kraliçeye, pıense gösterilenden daha fazla tezclıüratta 
Cagı tabiidir. 

<:ıiıı ll:nı.ınıa beraber, r!:Smi Arr.erikan mahafilinde İngiliz kr::.l ve kraliçe. 

tı,Jcıı:v:t edileceğine dair malılmat verilmemektedir. Amerikan Birleşik 
ıta ~" rı hükumet dairesi namına söz söyleqıiye salahiyetli bir zat bu hu-

0Yle demiştir: 
1İ, ~t<'\ırıerikalılar, kral v::? kraliçeyi çok severler. MemlekEtimizi ziyaret

halde büyük bir sevinçle karşılanacaktır. 
\rı 

~il dıncı Corç ve Kıaliçe Elizalbet, Kanadaya, Kanada başvekili tara-
llılı~d a"et c-dilmiş ve kralla l~::aliçe de, bu daveti kabul ettiklerini ve 
lltr.ı·eki Yaza doğru girJer~klu::ini son Balmoral scyahatlcr!nde bildir

ı.ıır n 
• U hususta n<'§!Cdilen resmi tebliğ de şöyle denilmektedir: 

"ı.. 
it <\ta.ı . , ·J? ~~h z· Ve kralıçc, Kanacc-. başvekili tarafından önümüzdeki yaza Ka· 

efl , ~; v 1Yaretleri hakkında yap:ian da\•eti memnuııiyctle kabul etmişlerdir. 
lrıı~~t:di~raliçe, Kanadayr gelecek yazın başlan~ıçlarmda ziyareti ümit 

• rl 'v er . ., 

~~ b~ ıncı Corç ile karı:;ı, prens ve prenseslikleri zamanında da Ameri
ta~in~an evvel ziyaret etmiş değillerdir. Bu ziyaret. tahta çıkışlann<lan 

~~İt ~kinci seyahatleri claı:-aktrr. Bundan evvel geçen Tcmmıızda Pa
• Ptltıtşlerdi. Fakat bu ı;~yahatlerinde de, Faris seyahatlerinde old:ığu 
tteJt~nses Elizabct ile prenses Mar.garit ana ve babalarına refakat et

Ctclir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

Jan Müra ile Anna~ 
bella boşanıyorlar 

Mce~ll<a~ U<Gabn ~Dırl{j)ftırDeır~n<91en aıyırn 
\fe.l~~Va\IFil lkaııro ~©><ba 0 ~~IFil®m~nolFil 

~ ~IYli'"lba11FilD 55al~llUDt?©lrlOır 

.... !; .. ,el',.,,, ..,.r re' 11 ~ ııllıı:ı o:u. _ !< par fıynn on altı yaşımlnki bu gl'nç kız k,a(lın 
ıırti<itlcrd<>n hi~birinin boy ölçiişrmiycl'l'ği Lılr boyda lıuluııuyor! Boyu 1 metre 80 

san' imi ~l'~'"ll bu rc\"ü artisti bu cihetten relmr kmnuk ınnl•~:uı:ıc yakmcla. Amerika • 
~·a gicll'<'r.l<tlr. 

l\ristin Forı-.it a~·ııı zam:ın<lı:ı ı;üzcl ş:ı.rkı söyli~·cn, ral<scdcn, akordiyon ~alan, can
bazlık Jınrc'l\<'tleı·i yap:ılıil:-n, ~üzcl yiizmcslni, güzel süz ı.öylcmcsini bilen bir kızdır. 
Holivutta nımaffall olmasl iç"n de bütiin bu hususlyctlcrhıin biiyük yardımı dokuna.. 
cıı.ktır. 

Annabc:lla ile Jan Müra boşanıyorlar .• 
Fakat, bu ~nma hakkında, yıldızla

rın boşanmalarında daima deveran eden 
dedikodulu şayialara rastlanmıyor. Bila
kis onlara adeta herkes acıyor \"C bİrİbi· 
rinden ayrılan bu iki artisti sinemanın 

kurbanı olarak görüyorlar .. 
Hakikaten, iki artistin ayrılmalarına 

sebeb sinemadır. Çünkü evlendileri gün
denbcri meslekleri icabı hemen hemen 
daima biribirlerinden uzak ya;amışlar

dır: Holivut, bir çok meşhur ve güzel ar
tiı-tleri kaçırdığı gibi, Aıınabellayı da Av
rupadan ayırmıştır. Halbuki Jan Mtira 
Pari::;te kalmaya mecburdur. 

lki artist biribirlerini ancak boş kal
dıkları zaman görebilmckteydiler. Fakat 
yeni bir film için yaptıkları mukavele on
l3rı gene birini Parise, birini Holivuda çe
kerek biribirindE!n ayırıyordu. 

Annabella Amerikaya gittikten sonra 
evvela "Barones ve uşağı,, filmini çevirdi. 
Fakat arka!':mdan ikinci bir film için ken
disile mukavele yaptılar: "Süveyş kana
lı,, da bittikten sonra artist Avrupaya 
dönmek ve kocasını bulmak istiyordu. 
Buna muvaffak olamadı, "~imal oteli,, 
ismindeki filmini derhal çevirmeye başla
ması rnzırngeliyordu. 

Bu müddet zarfında Jan Müra bir ara
lık Amerikaya gitmiş ve kamile kısa 
bir zaman için beraber yaşamıştır. Fakat 
sonra tekrar Parise dönmüş, bir daha gi

dememiştir. 
Bugün, aralarına uzun mesafeler w u

zun ayrılıklar giren iki artist biribirinclen 
ayrılmayı daha münasip bulmuşlardır . 
Yalnız, boşanmak için Annab€lla Ameri
kadan Parise gelmi$tir. Bununla beraber, 
26 tesrinie\'Veldc tekrar Amcrikaya döne-

' 
cektir. 

Jan Müra Annabellanm ikinci kocası-
dır. Ondan ayrıldıktan sonra üçüncü bir 
defa cYleneceği tahmin edilmektedir • 

:.· Çe r11eseleSi=SO 
1 milyar frank! 

~ t ~ 1 
tlıı~h .. " :.,.i 
\'-cııc - ,,..,...- -.J 

~ ı,._ ~ll<lmlar ara!llmdakl sonhıı.ha r ~olf nıU!llaba.kıı.lnrmcla birin<'illl< ve ildneL 
~llıı il)· 'amplyon, kupaları ellerinde, memnuniyetle gülümsüyorlar. 1Uüsabıı

lııı,lııı~1lıt.:<l<let <lcYam etınl5 n lngiıtcrl'nin her tarafm<lnn gelen takımlar Lon_ 
~tı ııo .tnıı;tır. Yakında erkekler arasında da ~olf ~ampi~·oııluğu :rapıla<:a.ll

llta kadın ,.c erkek §ampiyonl&rm ka~ıla~mnsı düi}ünülmcktedlr. 

§©>lr1l sce'ff<eır!Q)~ırUD~ D'=na.1~orllolkıaıro ©Je~lletlleır~ IQ>©>yfi® 
mtb!laJ~;:ğSJm lQ'>Dır ı;oaırraı~a ma:ıo cO©ltYı , 

Devlet bankaları ve hazineler tarafın- henüz t:ımamiyle tesbit edilememiş ol - ll::ılya ve Almanya gibi, masraflarını 
dım neşredilen raporlrıra göre, A vrapuda 
S'ln seferberlik hazırlıkları 50 milyar 
franga (iki ikibuçuk milyar Türk lirası. 
na) malolmuştur. 

Ilu umumi yekun içinde cylfıl ayı zar
fında Fr~nsanm yaptıc;ı seferberlik mas. 
rafı 8 milyar franktır. Bclçikanm ancak 
bir iki gün devam eden hazırlığı 220 mil
yon frank tutmuştur. Jt~akat, Holanda 

harp hazırlığı için 2 milyon frank sarfet. , 
miştir. 

lngiltcrenin seferberlik masrafı ise 

makla beraber "Ekonomist,, mecmuası 

bu masrafı 5 milyar frank olarak tahmin 
etmektedir. Yalnız filonun seferberliğine 
12 milyon. ha\·a müdafaa tertibatına 15 
milyon, gaz maskesi için de 5 milyon 
sterlin sarfedilmiştir. 

Çekoslovakya da henüz masraflarını 

resmen bildirmiş değildir. Bununla bera
ber, Çekoslovak devlet bankasının neşreL 
tiği haftalık blanc:olara göre Prağ hüku
metinin seferberlik masraf! 371 altın 

krondur. 

neşir hususunda ketum davranan memle. 
ketlerin de son seferberliğe ve h:ırp ha
zırlığına ne harcadıklarını kat'i şekilde 

tesbit etmek mümkün değildir. Fakat 
Alman devlet bankasının blançolarma gö
re, Almanyanm harp hazırlıklarına baş.. 
ladığı mayıs nihayetindenbcri tedavülde 
ki banknotlar 1 milyar 800 milyon mark 
fazlalaştmlmrştır. Bunun 1 milyar 277 

milyonu ise son buhranlı günlerde çık::ı. -

rrlmıştır. 
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•Birkaç •üodenberi şehrimizde bulu· 
nan Miııt Müdafaa \'ekili Kıizım Öz:ılp dün 
akşamki ekspresle Ankar:ıya hareket etmiş 
tir. 

• Romanyadan ıöçmen nakleden "Va· 
tan,, npuru 1600 kiti ile dün akışam Kös
tencedcn hareket etmiştir. Buıııınl:ı bu sene 
içinde 9300 sö1:men nnklcılilıni~ olu~ or. 

• it kanunu mucibince çıkarılacak ni· 

@llLtNA 
Y4 RTIL41ıl 
ZIPJ</NIN 
iPi SÜ/llff. 
TEN KOP 
MU$ /J4Lll. 
KURTULMUŞ, 

Du •.• • 

tJ 

-
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zamnamelerln hıızırlanmasına devam edil -----------;._--------:=---:---::---:-:-------::-----------------:--
mekte ve ıene baı,ına kadar bltlrileceoftl o 1 d Ü r Ü 1 en 
ümit olunmaktadır. ' t' .. L ~ 13 - 1 O • 938 per-
•Hamamcılar cemi)·etı idare hc)'eli belt· .,.nİl'ugıfl'OSD ~mhe akşamı saat G 1 Peef 

di)'e ile olan su ihtilUını halledemediili lllll~Jllllll 20,30 da ener a 
tein dün istifa etmiılir. Cemiyet ayın on s r d bu) u k 
i::~;~~~ı~.toplıınaak yeni idare heyeılnil ~1111111 f~~~~~ı:;~R e~~iz~ 8

01
eras1ml 

• Denizbank lararından mühendis tah-1 3 perde 1 d 
ım için Avrupaya gönderilmek üzere imıı· lll'l"ltfn Yazan: v. Şekrpir Y 8 pı 1 
hana ılren talebe evvelA rabrlkalarımızd:ı Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar Ajansı bll. 
ealışacaklar, buradaki ıtaJ devrelerinde Türkçcti: diri~or: 
ınuvatrak oldukları takdirde hariçte tah Avni Givd'l Evvelki günkU suikııstte ölen Genel kur 
ıll ettirilecektir. 

• Edebiyat rıtküJteslnln Romanoloji, Ar· --------------- may Reisi Pcef ile binbaşı Sto~nof'un 
keoloJI ve yabancı dil tubelerlne tahıls cena~elcri bugtin mera!imle kaldırılmı~ • 
edilmek üzere Beyazına Namıkpıt• kona· 13·10-938 perşembe tır. 
lı klralınmıttır. Binada tıdlllt ayın 17 ıl· ıünil akpmı saat 
ae k•dar bilirllec:eklir. 1 20.30 da 

• Son dnlerde tlmıll n orta A vrupo Halk San'atkin 

Dini merasim Kral, saray erk& -
nı, meclis divanı, kor diplomatik 
yabancı ata15emiliterlcr, eski baıve • 
killer ve devlet adamları, yük • 
ıek memurlar ve subaylar ve c;ok mUte
e11lr bir kalabalık hazır olduğu halde 
Harbiye Mektebinin klliıesinde yapılmış 
ve Sofya baıpcakoposunun kısa bir hlta
beılnden aonra Harbiye Nazırı General 
Daakalof söz alarak heyecanlı ifadelerle 
kabolan bUyUk askerin insanlık fazilet • 
Jeriııf ve askeri meziyetlerini kaydeyle
mlıtlr. 

memleketleri TOrklyeden fula miktarda : 
11da maddeleri almaya batlamıttır. j Naiit okuyucı; Se. 

• Konae"eciler, bu ıanayiin ııdat mad miha Mitel varye-
_ delerln aarfındaki rolil itibarile muamelP teıi, Thoıuidoı 
•erılılnden muaf tutulmaları için tefehblh •krubet numarcıaı . 
te bulunmaya kırar •ermı,1erdir. Bunun 
için Ankarayı bir heyet ıönderilecekllr. KANLI GOMLEK 

• Yasın cocuk bahcelerinde çalıfan öl· Vodvil 3 perde 
retmenlerin ilcrellerl bu ay zarfında veril· SOLO • V ARYET 
naeye bqlanacaktır. 

• Parlıte ölen Siirt mebusu İsmail MO~
takın cenazesi lstanbula ıetirilecek ve mr· 
rasimle defnedilecektir. 

• Mısır kralının Bursada bulunan sür 
hem,iresl Fatma, kralın yakında dl1nyaya 
ıelecek çocutuna süt annelik etmek üzere 
Mıııra hareL:et etmitllr. 

• Mıllelleraraaı tayyarecilik tetkilltı baş· 
kanı prens Bibeskonun kar111 prenses Ri· 
besko yakındh fehrimize ıelecek ve istas· 
yonda kadın tayyıırecimlz Sabiha Gökçen 
ve hava kurumu erkanı tarafından kartı· 
la nacaktır. 

• Güzel sanallar ahdimisinde tedrisata 
ayın 15 inde başlanacaktır. 

• Maliye vekAleli dairelere ıönderdiii 
bir teblltle, ml11emeller tarafından memur· 
lara avans verilmesini menetmlttlr. \•';ata· 
cel maırafiar için verilen avanılann sar-

• 

HALK OPERETi 
Beyoihı Halk Ope· 
reti Tiyatroıunda 

(Eıki Çatlayan) M. 
Y eKri ve Seyfeddin 
Aulın hazırladı'1da· 
rı (KINA GECESt) 
Ue yakında bqlıyor. 

' 

MUteakiben muazzam bir cenaze alayı 
teıekkill ederek önde birçok ~elenkler ve 
arkada kıtaat olduğu halde yolun iki ta. 
ra!mı dolduran teouUr itinde bir kalaba
hfm ortasmdan mezarlığa ıidilmi15Ur. 

Mezarlıkta müteveffanın cıki bir arlca
daır nutuk söylem.it ve .kıtaat .eon ihtira.. 
mmı yaparken ve tayyareler havadan çe
lenkler atarken tabutlar mezara indiril .. 
mittir. 

MOSKOVADA 
TÜRKiYE tÇIN RADYO KONSERi 

• 
fını dair mutemetler tarafından defler tu· 14 Birincitctrin Yabancı Memleketlerle KWtür Münuebetleri tdam• 
tulacaktır. ... 

• Kışın yaklaşması dolayısile maden ve Umum Sovyet (Vokl) Cemiy.-:~ile S. S. C. B. Radyo komitesi MGlkov:a 
kok kömürü satışları hararellenmlttfr. Sö- radyo İftalyonu ile (Dalca Tu!ü 1744) Türkiye için tertip edilen bir radyo 
mlkokun tonu 22,5 lira, kok klSmfirü 18,. konseri ne,redccekludir. Konıer, Türkiye uatile 21 de bqhyacaktır. 
briket 15 liradır. 

• Meıunen tehrimizde bulunan Derun Monserln projlramı şudur: 
büyük cicimiz Hamdi Arpat dün akfam 
Almanyayı hareket etmiştir. Tatar Beıtektrı Cihanov'ur. "Kaçkın,. operuından parçalar, MOlkova 

• Deı\izbankın Avrupaya 8öndercceği Devlet Kon1ervatuvarı Tatar ~tildyosu arwtleri tarafından. 

li~ mezunu taleb~er i~n b~~ı lmtilian !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yarın bankanın Halictekl ~·eni kızak atel· _ 

)'esinde yapılacaktır. H ~ K ı\ R \• A Sf N 14; MAS f 
DIŞARDA: 

• İngiltere tayyare cemlyelf reisi Semplll 
mezktlr cemiyetin ııllın madalyeslnin ma· 
ruf zeplinci 8oktor Eknere Terildillni Pots 
'damda yapılan toplantıda bildirmiştir. ·Bu 
madalya ilk defa olarak bir ecnebiye nril 
mektedir. 

• Jtalyada 18 bin ziraat amelesi ailele· 
rlle birlikle bu ayın sonunda Trablusıar
ba gidecektir. Bunlar Trablus Ye Binıazi 
den lidecekleri yerlere 2000 kamyonla 
ıeYkedileceklerdir • 

• Amerlkada Minnesota ve Ontario hudut 
lanndakl ormanlarda büyük yangınlar ol· 
mufhır. 17 kişi ölmüştür. Birçok kimseler 
b~ptır. Maddi hasar çok mühimdir. 

• Sovyet hükumeti şimdiye kadar Ja· 
p0nyanın Brezilya elçililini yapmış olan 
Tot0nun Moskovıı sertrliline tayini Jçin 
yapılan lstimıaca muvafık cenp vermiş· 
tir. 

• Rusya GrandQkQ Kiri! dün ~lleden son 
ra Pariıte ölmOıtnr. 

• Y111J01lnyadı Hırvat köylll ve muhalif 
sırp partileri dün toplanarak Hı"at lideri 
Maçekl umumt seçimde muhalefetin müşte· 
rek listenin ba,ında ı3stermeje karar 
vermiştir. 

• lngıilerenin Hindistan umumi valisi 
Lord Llnlithıov, dört a)·bk bir mezunl• 
yelten sonra vazife'.'line dönmek üzere Lon 
dradan ayrıbuıftır. 

• Fransız hükt\meti Bertin elçisi Fran· 
cois • Pocelnln Roma büyOk elciliAine ta· 
yini için ltalyan hükQmetinin cevabını 
beklemektedir • 

• Balkan antantının deniz komisyonu 
Yugoslavyada Splllde toplancak n mllza· 
kereler bir halla kadar sOrecektlr. 

• Almıın ekonomi naıırı Dr. Funk dün 
ölleden sonra Sofyaya •asıl olmuş, nazır 
lar tarafından karşılanmıştır. Nazır Bulpr 
batvekilinl ziyaret ederek kendisile bir 
ıaallen razla görüşmüştür. 

• Alman iş cephesi şeri doktor Ley, dün 
atleden soara tanare ile Sofyadın Bilkre 
te ıttmı, •• Romanya iş nazırı Racla ile 
hariciye nazırı ziyaret e~·lemiştir. Doktor 
Ley, bu zıyareti ile Raclanın iki ay evvel 
Berllne 7aptılı ziyareti iade eylemektedir.1 

Haftanın en güzel ve en zengin programı 
MARTHA EGGERTH\ RONALD COLMAN 

Paul Hörbiaer . 
SARI ZAMBAK Madeleme Caroll 

Filminde... Zenda Mahkü.mları 

•A•ı•k•, •m•ii•ı•;"···· m'•'=•l ı11'••'•"•d•arlli\••lb•t•ir•a•ı .•..• s.e•r•~•üze•ş·t·.··--· 

r· Bu akşam SARAY Sinemaoında -

t HARR'f BAUR - MARCELLE CHANTAL i 
ı ve PtERRE RICHARD W.f LLM t 
: ı;b; en büyük yıldular taraln:dan yarablan 1 
! RASPUTiN -ı 
! K1'd .~:.::: :::n 

1:a1ıa~~· lılnuı •• kadınlar ..• Ça.hk : 
t Rusyuının lüb ve ibtipmı .• Mtazzam bir dram.. Fevtsalide hir film.. t 
ı iLAVETEN: FOX JURNAL'• Avnapa ıulhu. 4 lerin avdeti. ı 
t Payrtahtlarmda nümayqler... · • ............................. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, lanklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında sünde 3 kate alınabilir. 

Atatürk köprüsü 
inşaat malzemeslnln 

aıUmrUk resmi 
meselesi ha!ledlldl 

27 bin ton 
benzin pc.tla 

A merl kada mOl 
bir "eza ofdd 

Şehrimiıde bulunan ~ümrükler umum Nevyork, 13 (A.A.) _ Ni)'11 
müdürü Mahmut Nedim bu sabah bera· g; 
berinde gümrük ba~mildilrü Mustafa Nu· 
ri Anıl bulunduğu halde Atatürk köprü· 
sil inşaat sahası olan Unkapam ve köp· 
rünün dubalarının montajınm Y.aptldı~ı 
Balattaki atölyelere ıiderck buı tetkik· 
ler ya;>mıştır. • 1 

Atatürk köprüsünün gümrük resmi i· I 
şinde son cjefa neşredilen bir kararına· ı 
me ile bazı dcği~iklikler yapılmıştır. 
Gümrük idaresi parça parça gelmekte o· 
lan bu köprüye ait malzemenin her ~r
çasına ayrı ayn gümrük remi tahakkuk 
cttinnekte iken köprü inşaat grupu bu 
~kle itiraz ederek malıemenin parça par 
ı;:a gel~ine raimcn bunun tam bir köp 
riiye ait oldulunu, böylece getirilmesine 
sebeb de İstanbul belediyesince konulan 
şartlar bulunduğunu ileri sürerek parça· 
!ardan değil, köprünün heyeti umumiye· 
sinden gümrük resmi alınmasını ilm sür· 
müotür. 

Gümrükler un.um müdürlüğü ve veki.· 
let tarafından tetkik edilen bu mesele 
nihayet vekiller heyetine intikal etmi, 
ve vekiller heyeti köprünün parçaların· 
dan değil heyeti wnumiyesinden gümrük 
resmi alınmasmı muvafık gönnilftür. 

Yapılan takribi hesaplara göre bu su· 
retler Atatürk köprüsü i~atı grupu ev· 
\·elce vereceği gümrük resminin beşte bj· 
rini resim olarak verecektir. Grup bu su· 
retle }0 amn milyon lira kadar bir tasar
ruf temin etmektedir. 

Gümrükler umum müdürünün bu sa· 
bah yaptığı tetkikler bu mese ile alMta· 
dar bulunmaktadır. 

Af yon p1y11'tamızda 
c.ın11:ık 

Af yon piyasa • 
mmn bugünlerde 
kayda değer bir §e" 

kilde genişlediği gö· 
rülmektedir. Ame • 
rika fabrikaları Tür 
kiye mahsulü af • 
yanlara rağbet et • 
mele ba§lamı§lar • 

Lideıı'desiti Servis Rcfining 
alt ve 27.252.000 litre hacmi 
on iki benzin deposu infilak e 
kilometre nısıf kutrunda bir d 
de bulunan bütün yerlerin tahJi1f 
sine mecburiyet hasıl olmllftllt 
hararet dayanılmıyacak dere~ 
dir. İliaiyc efradı civardaki de 
tarmağa çalı"maktadır. 

Filistin hadis 
Londra, 13 - Filistinden 

berlere göre Kudüs • Hebron ~ 
de bOtün münakalat d 
Bu tedbirin asken hareketler!~ 
na imkan vermek üzere aJınoır 
edilmektedir. 

lngiliz kıtaatı Meydan şehri 
daki arap köylerine karşı tenJdl 
ne devam ediyor. Gazzcnin · 
ev berhava edilmiştir. 
Şımal Filistinindc, bazı köYl~ 

reş cezalar kesilmiştir. Bu kö~ 
kaya gelen munzam polis kU 
masraflannı ödiyeceklerdir. 

Nezaret, Tiberyad, Cüneyn. 
Yafa, Bellem, Zaze, Kudilste 
köylerde gece seyrüsefer tahd. 
etmektedir. Hayfa • Kantara 
bölgesiyle Lidda tayyare ıne 
fında gece dola~ yasaktır· 

Kudüste bugün bir arap 
Hayfa .kapısında bir Yahudi 
yaralanmıştır. . .A 

Kudüs, 13 A.A.) - Akşam ilP 
suika~tler yapılmıştır. . 

Hayfada asiler arap mahalleSI 
Ali .Ahsudun evine girmişler ,-e 
bir ~at ile muhtarın mh;afirl 
kişiyi öldürmüşlerdir. Ccninede 
arap memurlar, sokak ortasındl 
milşlerdir. Şehirde guruptan 
ğa çıkmak yasağı ve ıııklan 
mecburiyeti ilan edilmiştir. 

:-.Iuhtelif yerlerde üç arap 
tür. ~ 

Kudüs ile Hebron arasında .~ 
müfreze ile asiler arasında ~ 
mfü;ademelerde üç asi teld o~ 
lngiliz polisi yaralanmıştır. 

dır. Şimdiye kadar -----------:
Türk afyonlanna 
kısmen kapalı bu· 

H omza Osmara lunan Amerika pi· 
Erkan yasası, birkaç ay ev· 

1938 
Resimli Ha 
Mecmuası ti 
5 ıncı sa\I•~ 

Cumartesi gil 
çıkıyor 

vel Cenevrede ya· 
pılan toplantıda ıimdiki toprak mah· 
sulleri ofisi ve o zamanki afyon inhisarı 
müdürii Hamıa Osman Erkanın, afyon 
-satJflannda memleketimiıin takip et· 
melde oldulu dürllat ve in&ant ıayeler 
bakmımdan ııa..a çahpnayı tebari1J et· 
tiren nutkun Amerikan murahhaslan ü· 
urinde hau1 ettili müabet tesir üzerine 
açılmqtır. Amerikadan ·memleketimize 
mühim ıiparifler beklenmektedir. ------------

Alemcl&r ainemaıı 
ilci film 

Çannyaveri 
Brodvay melodi 

ZAYİ 
Balatta 3900 numaralı 1&11dalmıdan ce. 

ketimle birlikte nüfus klfıdımı, aakerllk 
tezkeremi ve eandalcılık ehliyetnameml 
BJhhat raporumu ve ceınlyetten aldığmı 
karnemi çaldırdım. Tekrar yenilerini çı· 
karacağmıdan o.kilerinin hUkmU yoktur. 

Sandalcı Banuıa 
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• ~Acı IMESELEI 

Alman birliğine karşı Türkiyeyi yanhş tanıtanlarla 
Şark devletlerile ittifak mücadele etmemiz ıazundır 
y 8'tvekil Daladye, mecllate ver~i be- ····-·- y Az AN.--·-.... Büyük Avrupa memleketlerinde neşredilen bir 
.::ı~:.~.~:::,:ı..::!.ı ... ~ i ıvon ceıbos çok harita ve atlaslarda Türkiyenin yanlış bir tarzd 
zeıce bah etti: Bir taraftan, doıt ve 11 
k&b • Eıkt Fransız Hariciye Nazın • • t • ı kt ( 
hıaa::;:n b~r7a:~:~~ne:e~d:~;

1~~: L .. ·-·--··-··-........ -.............. g o s er ı m e e 
arek sulh kuvvetlerinin daimi ıeferberlllfni ı ' 

et takınmak lazımdı. Bu hareketle Q m a $ 1 n a m a n 1 
ırıb ali.lın olan ihtarlarda bulundu ve sefer. ilan ederken söylediği gibi, bunda muvaf. 
erlik h fak olmanın en iyi çaresi İngiltere ve ı ı 

ka azırlıkları yapıldı. Diğ<'r taraftan Fransanın ellerinde bulunan son kozları. o m a 1 y 1 z 
... n ve gözyaşı sC'li akılacak, Avrupa 
... ede f nı da atmak değildir. Yalnız kuvvetin sö- r~ .. .... n .. ı•-- ld Y-' tabedilMia .... ıı Yetini mahvedecek bir harbin ö· ~· •u.• ~ıuı o u.. ...... .. 
"ilne "" zilnU dinliyenlerle iyi ıerait içinde an - f almanca bi atlas --.ı-r~.,.rnek icap ediyordu. ransızca ve rer ~.uuu. 

b· İhUllfırı, gittikçe halli kabil olmıyacak lagmak ancak kuvvetle kabildir. Beyoğlunda dolapnadılun kütüphane kal 
il' tekil aldığı en buhranlı sırada Fran- • • • madı. Hiçbirisinde aradığım yoktu. 

811 ve lnglliz hUkümetleri her eeyden Avrupayı tekrar kurmak için • 'IKSyle Her sene yüz binlerce liralık, franau-
eV\reJ f bir teıebbllıe Avrupanm hakikaten lhti- ı k"ta sat lan bı·r memı-ı._. 
1 1_ ellketln kopmasına mini olmak ca ve a manca ı P ı ~" 
Lç<Q Alman taleplerini ellerinden geldiği yacı var • yapılacak ıey, kalanlan da tc, bu lisanlarda atlas getirilmemesini 
•ada bllabiltlln bozmak değildir. Sade ıulhtl is. "dd · buld y · · ı"çı"nde bır" r azaltmaya çahıtılar. cı en ganp um. e ı§ln 
ı_ 6bndiye kadar Fransanm en emin doıt- temek de klft relmez, sulha hak kazan.. sebeb olduğuna ıüphern kalmadı. 
"'"' mali:, ıulhU fethetmek Jbmıdır. Bu da T d "-- kita ı .,,ı,...+,..,... bu -. ..: ' en ıadık müttefikleri olan kimıele- anı l!f>""' PÇI an ~ır""•Y• _. 
••il a çalışarak nizam göstererek, fedaklrlıkta beb" ··ğ .... 1 •- .... -4.x..- _ _.: "d !'aıiııinl bugün Alman orduau l11al ı o renmeye ~·ı"&u., vcuu.15.u&& aııı;u· 
" ert.. bulunarak elde edilir. k d · ı--- b" ...,..ı,·ıc1e •--11· ı._1 •en onların nammı hürmetle anmak ce, o a ar lnanJUIUlli ır ~· ~ ı 
~ kl bl-- ŞUpheıiz ki sulh ancak bUtUn milletle- · k" · ı· bana kat' tl ı..ı..-t et n .. _ .. Q doğru olmaz, çUnkU sadece ettı ı, vazıye ı ıye e MKJa • 

~1&rını hUrmetle anmak belki onlara rin .sillhlannı bırakmalıı.n ile kabildir. meseydiler, bir türlü i§ittiklerime aklım 
•arı1 bi Fakat, bu neticeye varmak için Fransa tmı caktı Kütü '-Aneler .-..ı fran .. .,.. r hakaret gibi gelebilir. Fakat bu ya ya • pucı , ,. .... u • 
... ..,, • ile lnıllterenin, diğerleri alllhlandı.ı.. almanca tlasl buraya nı·,.;n 
llilı ... n mukaddes vazifemiz onların he- 6 ' sızca ve a an 11'"'"" 

.... kurtanlabileceklerse kurtarılmaları. mUddetçe silA.hlanmalan, gayrimOsavl getiremiyorlarmq biliyor musunuz?! .. 

.... ,... vaziyette bulunmamalan lbmıdD'. ç··nk·· b tlas1ann ı._;-.ı... ..-.n...1.: d .. .J•ralannı sarmağa ve hUrriyet için.. u u, u a uıw.,-•&MOt "WJU-

Yllanıalarma imkln vermPktir. Bugiln maddi kuvvetlere her zamanldn- yenin hudutlan hakikate hiç uynuyan 
hıı~ını kalan, evi barkı dağılan, yeni den fazla Jhtiyacrmrz var, hattA manevf bir §ekilde gasterilmekte. milli toprakla· 
Ye ~tlar yapmağa, yeni ordular teıkiline kuvvetlerden daha futa. Gerek bizhn em- nmız içinde, bucQn dünyada mevcudiye-
fa 11 bir muvazeneli iktrıadf hayat kurma- niyetimiz, gerek dünya sulhU buna bağlı- ti olmıyan devletler bulundunılmakta i· 
,~ecbur olan Çekoılovakyanm, Umit- dır. miş.. Ermenı"stanm 
~ e kapılmaması için, bUtUn tarihinde Mesela Erzurum, Mla 
•1ıı ıeıı hayatiyet ve vatanperverlik his- Mosltova radyosunda merkezi hükfunetiotara1cgösterıımekteve 
~liYacı vardır. Bu memleket, aym Türkiye hudutlan içinde müstakil bir kü 
bıfn da, doıtıarmm ve bütnn medeni TDrk 1 ye için k ooser çille devletten bahsedilmekteymi§.. 
~ etıer1n mileuir yardrmlarma milhtaç Moskova, 12 (A.A.) _ Moskova radyo Edirneyi~ bir devletin hudutlan 

llıluYor ve buna hak kazanmıştır. ist8,9yonu (dalga tutu ın4) H tıktepin. içine almş olan atlas ve harltalann adedi 
~~lovakya daha fazla kUçUJtUlilr, de Türkiye için tertip edilen bir radyo de aı deiilmit-

ıltreceıl dil UrUlU b bi in t konseri nearedecektfr. Konser . Türkiye Bu İ§İn, kasclen yapıJmadıima eminiz. ~ ne ı rae u r c aye A vrupalılann kendilerinden uzak dav-'a kalmaz, eUpheslz tamiri kabil ol- saatile 21 de ba§lıyacaktır. !etlere ........... gösterdikleri daimi lüaydi· 
' bir hata olur. Anrlardanberl At • Moskova devlet konservatuvan Tatar -~ 
~_l>lrUğt siyasetine kartı p.rk devlet. artistleri tarafmdan bestekl.r Clhuıofun den başka bir sebeb aramak uıanasız olur. 
_,.,._ ittifak esuma dayanan :rnnm ''KaçJnn,, operuından ~ ~ _ Fakat, bütün bu memleketler bizim dos-

1 i b cak•-.· tuımudurlar. Hepsinin neldlnde, elçllmi-!l.. ..... .,.vı ç n u, mühim bir meseledir. ı.u-. 
-~'"Qaae miz ve hariciye te§killtımmn mmrurla· oıa ... ;- kadar Çekoslovakya, pek haklı 

~~ l'raııaız siyasetinin anahtan ola,. 1938 n mevcuttur. ·ı ti '-t ~llkltı edilmiftlr. Bu tellkklnfn isti- Bu mümessillerimiz vasrtasi e. a as ve 
ettıfi haritalarında Tüıkiye hakkında yanlış 

doetı ıey yalnız Çekoslovakyanm malQmat verildiğini, bu dost devletlerin 
~ ~a sadakati, ordusunun cesareti maarif nezaretlerine hatırlatıvermek. 
!lt ta , emesinin kıymtti değlldir, ay- Re s·ı m 11· Hafta memleketimiz aleyhinde bir propaganda 
tf ""'l!ıarıda kUçilk anlqmanm ehernmiye. 

v ~ şeklinde terelli eden bu 90k garip ve aa 
l>lrııii sanm SovyeUer Birliği ile ~ vaziyeti derhal düzeltmeye kafidir sam 

'l':l... __ etınesi imkinlandır. 
-zıla b Mecmu as 1 n 1 n yoruz. Bilhasaa, bugün elde bulunnm lal'llt rı una artık geçmle bir mazi o.. 

doatı bakıyorlar ve artık ancak İngiliz bir hrsat da mevaıttur. 
~rle tıfll tıe Bertin ve Romadaki dikta- 5 1 nCI SBYI Si Avrupa hudutlarmdaki aon delip"klik-
d .... _.l'fıı büırıüniyetlerl üzerine istinat e- ler münasebetile. yeni senede bUtün at· 
~ bir !aslarda ve haritalarda büyük tadilAtlar 
~orıar siyaset ailteminden bahaedi • C t ' " " icra edilecektir. Bu sırada memleketimiz 
11' huk ~ıı eu kanaatteyim ki, ne Fran· Umar es 1 g Un U hesabına yapılacak te§CbbüslerleTürkiye-
~ fi ihnetınlıı, ne de İngiliz hUkQmetl- ..h nin de artık tam milli hudut1an ile gl5s-

ltaı krt bu merkezde değildir. k terilmesini temin çok kolay bir İ1 ola-
tbıu ~~ \'e Almanya ile aramızdaki ger- ç 1 1 y Q r caktır. Bu vaziyet yalnız bizi delil, bütün 
tı~ Kidtrilmesi ve bir anlqmaya va- dünyaya. ve kendi okuma ça.lmdald ço-
lllıunı 1 

llznngelir demiyorum. Bunun cuklanna farkında olmıyarak jranlq mald 
tak buı uııu inlı:rtr etmek reaııteıerden u- Or. lrf an Kayra mat vermekten kurtulacakları ıç1n dost 
~ltet U!lıııak demektir. Fakat realist ha. memleketleri de memnun edeceline eml· acz 

1 
:reauteııın zaruretlerini çekmek ve RöNTGEN MUTEHASSISI 

~~ ~Uklan za ....... boyun ei'Pmek demek Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar- niz. 
~ ....... e- Bqta hariciye veklleti olmak 07.ere 
il-. ka · Ayıu zamanda, iatill thtirulan. 1 şısında eski Klod Farer eokak No. alAkadar makamlann bu hususta ehem· 
bıhı._:'1 ınukavemet edecek kuvvetlerin' 8 _ 10. öğleden sonra 3 ten 7 ye 

""'laza miyetle nazan dikkatini celbederiz. 
ıah olunabilecek kadarmı muhafa· kadar. 1 , .. u 

bt ... __ L • M. APnn. 
ır.._ .'."~· -., acı eeralti dUzeltmeğe ça
--.ııaat llztmdır. 

'1 • • • 
btı- taYI kaybettikten sonra ıapmı atıp 

emıu 
lı:lbıcteıı Yet ve muvazene sistemini kö-
'buıı\ltıla IÖkUp atmadan evvel Fransanin 
en-- ile kaybedip ne kazanacağını dQ.. 
'""lllek llznn 

letıe dır. Çünkü Franıa bu slya-

Çok değerli bir 
kumandan kaybettik 
Albay Şerif Budapeştede ~ldü_ 
Teeailrlıe haber alıyoruz ki: Bi~ 

mUcldettenberi Budapeıtode tedavi e • · 
dilmekte olan emekli albaylardan, Bo
zöyük fabrikalan umum müdürü Şerif 

Yaçagu vefat etmiftir. 
Merhumun cenuelİ trenle buraya 

cetirilmit ve Ualdldar lüıelesindeki ca-ı 
mide namazı Jalmdıktan 110nra Karaca. 
ahmetteki aile bbrietanma defnedil • · 

miftir. 
Çok deierli bir alker ve kuman~n o

lan memum Şerif Yaçagaz, Buna i~ 
dilinden mezun olmuı ve 314 de Har. 
biyeden piyade mülbimi olarak~ 
tan 80llra K090Vadaki 18 nd fırkanın 
69 ncu alayı amine verilmiıtlr. '.Ama• 
vutluktıald iıyan harekitmı tıenld1 iti. 
nin bütün safhalanna iştirak eden mer-. 
hum, 3%2 de 'birinci mUlbimlife terfi 
etmi! ve Vadina. redif taburuna tayin 
edilıni!tir. Bu tarihten 90nra Meıruti· 
yetin illnı için çalıpn ar'kıadaflarma 
iltihak ederek bu ydda da büyük yar. 
dımlan aebketmi1tir. 324 de yü.zbıaır 
rlltbeainl ihraz eyliyerek, Manastıra 

gelmif, Pilbiıle havalisinde, mutlakıyet 
idaresine isyan eden ordunun piştarları 
aruma goeçmiftir. Memlekette meınıti
yet ilin edilince tekrar Manastıra av
det etmiş, kendisine teklif edilen ır.uh. 
telif buaasi itleri reddedeftJC meale • 
ğiııde devama 'karar verdJğini bildir -
miıtir. 

326 da tekrar Arnavutluk isyanını 

tenkile memur kuvvetler arasında bu. 
lunan merhum, bilihara Sellnik orou 
Ntkfl muhafuılul meyanına dahil ot
muş, 328 de Balkan harbinde bilfiil va· 
züe alarak Komanova, Yanya, :Mana~ 
tır muharebelerine ve bilhassa Yanya 
müdafamıda 19 ncu fırknın emrinde o
olarak: bUyiik yararhklar göstcnniıtir. 

Yanyanm sukutu üserinc e8ir düten 
Şerif, sonradan Istanıbula Taıla§laya 

piyade binba1ıs1 olarak tayin edilmif, 
bilMıara Çanakkale muharebelerinde 
alay kumandanı olarak vazife alıruftır. 
Umumi harp içinde !bundan başka Kaf
kuyada ikinci orouda kazandığı büyük 
muvaffakıyetler üzerine altın madalya
larla taltif edilen merhum, buradan ce
nuba Guze ceplıeaine ıönderilmif, göa 
terdiii bhramanlıklar Uzerine 53 ncU 
fırb kuma.ndanhğma cetirilmiı, ikinci 
Guze muharebesinin en caze çarpan 
kahramanı olmuttur. Bunu müteakip 
İstanbul Merkez Kumandan muavinli· 
pne getirilerek mütarekeye kadar bu. 

rada çalJlllUI ve herkes tarafından ıe-

Merhum Albay Şeririn Tıtildil 
Harbinde almmıt bir remü 

vilmiştir. 

Anadoluda harekat bqlayıma der 
hal, İstanbuldan aynlan bu kahr 
a~ker, Y 02gat isyanından s.orıra bu 
takada te§killta memur edilerek mu 

sarnf ve kumandan elmu1tur. B 
müteakip sıra ile Pozanti 21 nci fır 
kumandanı, Adana cephesi kuman 
otmuı, ayni !ırka ile Afyon, Kütah 
cephelerinde büyük ıhizmetler g6rm 
Sakarya cephesinde dütmanm dur 
rulmasında bilhassa temayüz etmi 
Gönderildiği her cephede bilyilk · 

baprmaıı yüzünden takdirlere maz 
olarak, sulbü müteakip İstanbul M 
kez Kumandanlığına getirilmiştir. 
Kıymetli bir asker ve çok adil bir in 
olan merhum tasfiye komisyonu rei 
ğini de yapnuı ve 341 & arruıile 

kaüt olmuştur. Bundan aonra 'bilif 
&zöyük fabrikalan umum mUdlirUl 
ğil vazifesini yapmııtır. 

Merhum Bozöyük fabrikaaı y 
nı aöndünneğe çalııırken kendini 11 
tütmüt ve o zamandanberi iyil 

mittir. 
Büyük kumandan ve tam mı 

iyi bir insan olan merhuma Allah 
mağfiret diler, kederli aileaine taziy 
lerimizi bildiririz. 

e~lardanberi bilyUklüğilnU temin 
1lJıı feıı ve bugiln bu siyasetin zaaflan. 

.Atm a netıcelerinl pekA.lA görüyoruz. 
dUfıı:Ya ve İtalyanın henüz sulhcU bir 
~l ın latnnadıklarmı anlamak için bu 

em~kettn . lteuert devlet reislennin hare • 
\>e ırıa':: dikkat etmek, aözlerlnt işitmek 
"ası Uz U&tııu okumak kl.fidir. Biz hak 
tİlll bıra:rlnde banımaya, ~iddet siyase· 
ltıyeUerfn lftağa çal11ırken onlar muvaffa
ferıert 1

• takıp ettikleri usullerin za • 

Dikkat ı Balıklar 
azalıyor 

B EYNELM1LEL deniz tetkikatı cemiyeti reisi 
profesör Joan Hort, büyük den.Werde balıkların 

gittikçe azalmakta olduğunu aöylemiftir. Bu azalıJm 

çok muratıı blr it halini aidıimdaıı birçok balıkçı se
mlleri tptz kalmqtır. Profeaör bu hale çare olarak, Sik 

örlllmflt bslık ailarmm kullanılmumm bir kanunla me. 
nedilme9ini iltemektedlr. Seyrek deltkll aflardan lıllçük 
bslıklar kurtulabilınekte ve bunlar balık neslinin üre
mesine sebeb olınaktaym11lar. 

Dünyanın en sağla 
insanları 

N EVYORK hayvanat bahçeleri direktörU 
Holand Hal cenubi Amerlkada yaptığı usun 

tetkik seyahatinden dönmüştür. 

ıekllnd 
\'ltcec;ı:rıı e görüyorlar, bu uıulden 

8\lııun ye. de hlc; niyetleri yok. 
~ lbU lçtn, dikkat edelim, göıterdiği
oııJar ı:;:ahald.rlık ve fazla hüsnüniyet 
llkkt et!lt tndan zafiyet eseri olarak te
blllldaa ırıe.a1n, Öyle tellkJd ederlerse 
eclerıe derhal istifade etmiye teşebbüs 
1•~.a1::_ Onlarla anla1mak bu cihetten de 

'4.lr. ll'akat '' n 1 -. a adye vatanm ve 

sebebi motör ve pervanelerin boyuna deniz sathını döğ
mesi ve bundan husule gelen su sarsmtılannm balıkla

rı rahatsız etmesidir. Balıkçılığın tekimlllU ve denizin 
derin tabakalannda balık avlıyan vasıtalar balık neılini 

bir hayli azaltm~tır. 

Bugiln denizler küçük balıklarla doludur. Fakat bü. 
yUk balıklar ağlardan yakayı kurtaramaz olmutlardır. 
Bi~k balıklar da denizin daha derin tabakalarma çe-

kilmielerdir. Profesöre göre birkaç sene evvel deniz 
sathma çok yakm y&§ryan birçok balık cinsleri bugOn 9 
kilometre derinliğe hicret etmi§Jerdir. 

Bu va.ziyetin doğurduğu buhran hayli ebemm!yet
Jidir. Fransada bilyiik balık avcıhğt ~ok zahmetli ve 

BQtün hayvanları 
takllt edebııen bir 

çocuk · 
A MERIKADA Konno §e}ırinde bet yqında bir kız

catmzı kUllarm selini taklld hususunda büyük 
bir istidadı olduiunu Nevyork gazeteleri yazıyor. 

Bu kızcağız hiç müfklllltmz olarak, dudaklarını kI
mıldatmıdan bUtlln kut HSlerfııl taklld edeblliyormuı. 
Annesi ve babalı kızlannı Holiwt'a göndermişlerdir. 

Kmcafız Hollvutta okuyacak, ve bu müddet içenrlnde 

hünerini film rejj9Örlerine gölterurit olacak bu ıuret. 
le bir 11inema .,ırketlne kapılanacaltmış. 

Bu lllm seyahati esnasında Orenok civannda 
yanın en sağlam tnsanlan olan Vey kabilesiyle 1t 

tığını söylemiştir. Alimin tetkiklerine göre 
kalb, mide ve göğUs hastahklan gibi beyaz insanlar 
sında sık sık görUlen hastalıldar bu kabile 
meçhuldUr. 

Bir lngDllzln 

L ONDRADA basılan bir f.statistJle ~re 
vasat! ömrU 70 sene kabul edilmek prttyle 

İngiliz bUtUn hayatı mUddctince 20 btltnn lrktls, 20 
ekmek, 9 ton et, 10 ton sebze ve meyya, 2 ton 
ve 12.000 yumurta yiyormuş. 



ıı:ış için zarif, hafif, yapdması kolay beş yünlü rob ör. 
ıegi veriyoruz. Modellere baktıktan sonra bunların cviniz
:le dik:~ebile.~ek kadar kolay olduğunu tasdik \"dece'ksiniz. 
\ srl mesele, çok sade, fakat sadeliği nisbetinde biribirin · 
ie:ı coK zarif olan bu modellerin arasından bir intihap ya
, abilmek+;e•.lir. intihabmıza yardım için modelleri birer 
bir:-; t:~'~<k edelim: 

97 - 3afl yün ve düz renkli bir kumaştan yapılır. Bu 
ımaş mavi, s:yah, koyu 'kahverengi, !rikclata renginde ola 
·ur. G.:ğüs kısmı iıki parçalıdır. üst parça danteladan bir 

ıyonga ile süslüdür. Bu fiyonga için eski Venedik dante· 
ası tarzır.da örülmüş dantelalar tercih edilir. Kemer elbi· 
ıenin ayni kumaştandır. Kemer tokası fantazidir. 

98 - :Jir Jile ve bir eteklikten ibaret takımdır. Etekli -
~in ön tarafmd<>. boydan boya devam eden bir pili vardır. 
.3u pifüin ÜC'.t kısmı bir dikişle kapalıdır. Alt kısmı açıktır. 
Yaka devrik, cepte kapaklıdır. Bu devrik yaka ve kapaklı 

;ep, elbisty~ sade bir güzellik verir. Elbisenin en orijinal 
Jarsası d :iğ~eleridir. 

HABER - Akşam postut 

Bu düğ!nder adi düğmelerin üzerine kuma§ geçirerek 

zarif çiçekler haline sokulmuşlardır. Bu elbise de yukar
daki gibi düz bir yünlüden yapılır. Mavi, siyah, koyu kah
verengi ve ikolata rengi bu mo'.iele çok uygun gider. 

99 - Yüıulen çok zarif bir tuvalettir. Gece ziyaretlerin 
de dahi girilebilecek 'kadar kibardır. Mavi, bu model için 
en uygı:.n renktir. Göğüs iki parçalıdır. Beyaz fikeden ya.. 
pdmış zarif bir fiyonga elbisenin koyu rengini açmağa 

yarar. 

100 - Yünlü bir rob., Beyaz pikeden yaka.. Düğmeli 
cep kap3.l:b . ..rr elbisenin süsünü teşkil eder. Ayni renkten 
basit t:ıkası zarif bir po.dösüet kemer bu sade elbisenin lba
sit teferrüatıdır. 

101 - Yi~nden kısa kollu rob. Yakası beyazdır. Göğüs 
kenarları işkmelıdir. Bu elbiseyi giyeceğiniz saate ~öre 
renklerim dr ~işt~rcbilirsiniz. İş hayatmda kullanacaksanız 
kcyu renkleri, gündüz ziyaretleri için yapıyorsanız açık 
renkleri gece ziyaretleri için fantazi ren'kleri tercih ediniz. 

Çocuğunuz için, qünle örülmüş 

Yavrunuzun 
:üzel bir emper~ 

neahl ır..antosu var, 
~e sonhaharm yağ 
nurlan, ne de kışın 
;arlan bu manto • 
lan içeriye sızmaz. 
<'akat bu manto .. 
ıun altmda onu sım 
ıkı tutacak yün 
1ir roba muhakkak 
htiyaç vardır. Çün· 
:ü empermeabl vü. 
udu çok scğuk tu .. · 
ar. 

Modelimizi kul
anarak ona güzel 
irülmü§ bir rop ha· 
ırlayı:nxz. Bu ya
nlması kolay bir 
irgüdür, Her renk-
e örülebilir. Daha 
>Üyük bir kız çocu
~u için örmek iste
! diğiniz vakit örgü 
ıralarını fazlalaş-

ırmaktan başka 

ıapılacak iş yok-
ur. 

Modelimiz, bcıy 

tibariyle altı yedi 
raşmda olan kız -
ar düşünülerek ya. 
ulmıştır. Etekli· 

güzel bir rop 
dan .. Bu örgüye muntara.m fasılalarla 
küçük örgü kanştırılacaktır. 

ön: 43 santim irtifaa çıkmcrya kadar 
örgüye ~u tarzda devam edilir: ilk 
altı srra tamamiyle önden örülecek, al
tı sıradan sonra jerse örgüler baş.!ıya. 
cak ve bunlara küçük örgüler serpile
cektir. 

45 santim irtifaı buluncıya kadar 
her beş santimetre her kenardan bir 
ilmik eksiltilecektir. Buradan itibaren 
yalnız arka örgülere devam edilecek, 
her kenarda ikişer ilmik eksiltmek su
retiyle devam edilecekJ 59 santim irti· 
far bulunca omuz başları için eksiltme. 
ler başlıyacaktır. 

Arka: Tamamiyle ön gibi örülür •• 
Fakat yakadan evvel 8 santim bir kıs
mr açık bırakmağı unutmamalxdır. 

Kollar: 17 santimetre irtifaa kadar 
jerse örgü, sonra 27 santime ka.dar 
eksiltmeler başhyacak ve on ilmikle 
kol ağzı kapatılacaktır. 

Kol kapakları: 17 santimetre uzun
luktadır. 

Yaka: 34 santim enindedir. 12 san· 
tim uzunlukta bir de kulağı vardır. 

Kemer: 68 santim uzunluğunda diiz 
bir örgüden ba~ka bir şey değildir. 

!"fn boyu tabii k1zımz1n boyuna göre o. 

j acaktır. 
ipi, 3 numara iğneler. 3 büyük düğme 
ve bir kemer tokası. 

Kenalar : Açık renk yünden jerse ör
gü olarak 2 santim enin.de iki, üç 1erid 
örer ve bunları kol kapaklannın ağzına 
dikersiniz. Yaka için de ayni şekilde 

1 

hareket edilecektir. 

Lazım c.Jacak şeyler: 400 gram kaba 
{Ün ipi, 50 gram daha açık renkte yün 

örgülerin cinsi: J erse örgü .. Bir sr 
ra hepsi ön.den, bir srra hepsi arka -

Bu parçaları dikmeli, yakayı ge~ir -
meli ve kemeri. takmalıdır. 

! ~ B:tR!NCİTEŞRtN - 1938 

Sevahat notlara 

Samsun Valisi son 
çahşma•arı anlaflyor 

Samsun .. Bafra yolu ihtilafı halledildi 
Kültür kadrosu gittikçe genişliyo r 

Tütün mahsulü bu yı 1 çok nefis 
olarak yetişiyo r 

--· Samsutıda Atatürk abidesi 

Orta Anadoludan doğruca 19 mayıs 
kıyılarına gelişim, çizdiğim seyahat prog 
rammda ani bir tadilat yapmakla oldu. 
Bu tarihi diyara girerken hissettiğim 

milli heyecanı ve bu heyecanı uyandıran 
ot eski ve tarihi glinlere ait dinledikleri. 
mi gelecek mektuplarıma bırakıyorum. 

Bu yazımla, okurlarımıza, memleketin 
cidden değerli idarecilerinden biri olan 
Samsun valisi Bay Fuat Tuksal ile yap. 
tığım bir konu§mayı sunacağım. 

Ben, Fuat Tuksah Denizliden tanırım. 
Orada vali bulunduğu sırada. bir kaç ke· 
re ziyaretine gitmiş ve gazele adına ko
nuşmuştum. Beyanat vermek adeti de. 
ğildir. Buna rağmen Samsunda ondan 
beyanat rica ettim. İstedim ki Samsun 
gibi mühim bir vilayetin umumi vazi
yetini en salahiyetli bir ağızdan aynen 
alayım. 

Bu dilşünce~i izah edince Fuat Tuk
sal beni kırmadI. Onunla şöyle konuş

tuk: 
- Samsunun bu seneki iktısadi vazi

yeti nasıldır? 

- Biliyorsunuz ki Samsun geniş bir 
mıntakanın Karadeniz sahilinde en işlek 
bir ticaret merkezidir. Samsun denilin
ce evvela bu mıntakanm bütün dünya
ca nefaseti mallım olan tüttinleri ilk saL 
ta gelir. Geçen sene tütün rekoltesi on 
milyon kilo raddesinde idi. Bu sene hava
ların tesiratr ile mahsul biraz daha nok
san çıkacak gibi görünüyorsa da kalite 
itibarile daha nefis olacağı anlaşılmak -
tadır. Bu itibarla tütün istihsalindcn 
ekiciler eline geçecek para geçen yıJ. 

dan az o1mıyacaktır. 

Tütün yetiştiren yabancı memleket
lerden bazılarında bu sene rekoltenin 
noksan olması da, yurdumuzun ve bu 
meyanda Samsunumuzun tütün piyasa
sında da daha müsait manzaralar tecel
li edeceğinin şimdiden bir delili sayıla. 

bilir. 
Bafra kazamız, tlitun islihsalatı nok

tasından Samsun merkezl gibi ehemmi
yetli bir sahamızdır. Çarşamba kazamız 
tUtünden başka bilhassa mısır ve fasul
ye istihsalatının ziyadeliği ve ehemmi. 
yeti bakımır.dan ayrıca zikre şayandır. 

Mısır ve fasulye mahsulünün bu sene 
Çarşambada geçen yıla nazaran iki mis
line yakın bir fazlalık arzedcccği şim

diden tahmin olunmaktadır. 
Kavak, Ladik, Havza kazalarınuzda 

Anadoluda yetişen hububattan başka 

Turhal şeker fabrikasına pancar yetiş. 
tirme rizaati de vardır. 

Vezirköprü kazamrzda hububat nevi
lerinden maada kendir ziraati de epeyce 
ilerlem!ştir. 

- Vilayet bütçesi bu sene ne kadar
dır?. Ve nerelere ne miktar para talı. 
eis ettiniz? 

- 1937 mali yılında vilayet idarei hu
susiye bütçesi 764.500 lira idi. Varida
tımrzda her yıl mütezayit bir inkişaf 

Samsun valisi Fuat Tıtksal 

vardrr. 1938 mali yılı bütçemiz 829 bin 
34.4 lira olarak tespit ve kabul edilmiŞ. 
tir. Bu rakamlar, en ufak bir hayalden 
uzak ve tamamile hakiki ve müspet va
ridata müstenittir. Üç yıldanberi vilfi· 
yet bütçesinde mali yıl nihayetlerinde 
bu rakamlardan fazla olarak 70 ila 80 
bin lira arasında "varidat fazıasl" elde 
etmekteyiz ki bunları da seneleri içinde 
munzam tahsisat almak suretile icap e. 
den kısımlara eklemiş bulunryoruz. 

1938 vilayet idarei hususiye adi ve 
fevkalade bütçemizin muhasebe kısmı 
129144 lira, yollar va köprüler kısınl 

175484 lira, maarif kısmı 252.81(~ lira.. 
ziraat ve veteriner kISmI 30.017 lira, 
sıhhat kısmı 91.169 lira, muhtelif diğer 
masraflar kısmı 150.714 liradır. Muhıı· 

sebe kısmında bu sone yeni teşkilat ya
pıyoruz. Yollar kısmında başlıca faali
yetimiz Samsun - Bafra yolu inşaatı, 

Terme - Ünye yolu ve betonarme kÖP· 
rüler, Kavakta yeni açtığımız bir yol, 
vilayetin muhtelif kazalarındaki yolları .. 
mızın tamire muhtaç kısımlarının ıslahı, 
ahşap bazı köprülı:ırin betona tahvili gi• 
bi işlerdir. 

Bütün kazalarrmıza şose yollarınılt' 

vardır. Bunların daimi tamirlerine de 
ehemmiyet vermekteyiz. 

- Samsun-Bafra yolunun inşaat ınil .. 
teahhidi ile vilayet arasında bir ihtila.f 
çıktığı ve bu yüzden faaliyetin durduğu 
söyleniyor. 

- Bu vilayete geldiğim zaman gördUtrı 
ki Samsun - Bafra yolumuz esaslı bit 
tamlre muhtaçtır. Bafra gibi iktısadi 
hareket itibarile ehemmiyetli bir kaza· 
mızrn yolu bu vaziyette bırakrlamazdT· 

Bozuk olan 33 kilometrelik kısmrnt 163 
bin küsfır liraya kapalı zarfla en mü.sa.it 
bedel teklif eden bir müteahhide iha.10 
ettik. nıale ve mukavele mucibince bll 
yolun muayyen müddet zarfında iktrlall 
meşruttu. Buna rağmen müteahhit hef 

yağmurlu günUn milddetine ilavesini iS 

temektedir. Halbukj ;:ıerait 'lncak ' 1işlC 
"' r ı \ .. ' "' '1 

'·' 
_.... Devamı 14 üncüdt 
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Milli küme maçları 
~ ve 
ıntakalar arası şanıpigonluğd 

tıcı ~Osabakaları hu sene de yapı ·ac•au 
&ene c • 

ftde.... vvcı - o zamanki - futbol • Bundan b3~ka geçen sene · '!'ürkiye 
"•'!\·onu is 1 llı:ıılak • re i Yine o esnada lstruıbul grup §ampiyonluğu,, ismilyl,o. yapılmı~ o-

lhuı~ r 1181 
futbol ajanı araeında çıkan bir lan maçlar da bu sene "mınt:ı.kc:Jar arası 

~it 11 l:ll%Unden Türk !utbolU için ha- futbol pmpiyonası" namllP. tckr<.tı edi -

A'ltDe~ızm 
~~ .... .-

Yeni bir düriya 
rekoru 

Hamburgda yapılan atletizm müsaba
knlnrında uzun atlamada hlatmnzel Yung 

hans 6 melrl'yi a~:ın bir allama yapmı.~
tır. 

~sıar:Uceler vermiş olan milli kilıne lecektir. 
tdell b lesi! edilmişti. lkl s •ne devam Futbol federasyonu bu sen.: ce milli 
'iıotcuJu kalllllaşmıılar gerek U~ eehlr kUme m:ı,la.rmı yaplll'lrke:ı Anhra, ls. 

arı ~ 
tl.ıı he ' aCrekse futbol meraklıları i. tanbul ,.c hmirf.c:ı ba5ka raın:ı,lıları da 

Matmazel Yunghans G.07 metre atlıya. 
rak, 5.96 metre olan Alman rekorunu ve 
5.98 metreden ibaret olan dünya rekoru
nu kırmıştTr. 

• • • 
Fransız yUrUyUcUsil Laisnc 30 kilo-

A vrupada futbol ııi3Cları 
"u Yccan vcric"ı ı·dı'. 
Q ihmal etmemiş otm:,k ic;:in mm~zl..r.ıar ara-

l~e =~e futbol sezonu baeındn milli eı futbol §8lllpiy"nıun mtsaba!alarmın 
rııtboı f Üflnbnkalrmı ltığ\'cttlğini bildiren tertibine karar vııraıiş bulun..-naktadıı. 

metrelik yürüyüşte dünya rekoru namzet 
lerl meyanına geçmiştir. 

Bu hafta içinde A nupada yapılıın dün
ya llk maı:larmm netk<'lerl ~nnlardır: 

İtalya da 
~ ~C~B • "la b Yonu son \•erdigı bir ka- Bu kar§ıla.şmalar, t'\-Velıl gruı ~rup 
de\"rı.ıtı u eene de bu enteresan maçlara yapılacak, dömi finnlle final t:ıi1snl'aka -

LalsnC', Paris civarında bu mesafeyi 
2 saat 3i dakika 35,2 saniyede katetmiş

tir. Du müddet Letonya yürUyUcUsU Da. 

lins'in 2 saat 37 dakika 37,6 saniyelik 
mliddetine nazaran daha krsa olmakla 

Polonya - Fc. Torlno 7-3 

'O edUecekUr. lan ise Ankarada olacaktır. çUncu 9., 
~e llllbı ' u8 - 939 senesi uıilll kü- Gerek milli klime \'e gerekse grup bi-
bı _ 1;bakalanna da - evvelkiler gi. rinciliği maçlarına alt talimatname ve 
bııılltı dö tnUa.abaıı:aıarı neticesinde letan program hazırlanmıştır. Milli küme maç. 
~ «lUb :ı• İıtnlrin ,.e Anka.r&'l"n ikişer larına 29 §ubatta nihayetlenecek olan iki 
1-l'dır. U rnıııı kUme llkine dr.Ml olacak- 1 devreli lik mlisabakalarından sonra der-
'-...:~ ı bal başlanacaktır. 

~doıuda srooır 

lzm~rd8 lik- rTiaÇı8rına başlandı 
'enlşehir - loeglll müsabakası 1 

hın· herabPrltk le n~t · eelend i 1 
ra:'!an ır Cliusuc:i) - 1::.t:ınbul ve Anka· Bu golden eonra oyun tamamile İnegöl 
landı. ~anra l~ırdc lik maçlanna ba~: kalesi önUnde o.}11andr i9e de gol olmadı ı 
lllıllj k" zar gunu yapılan maçlarda ikı ve oyun 2 - 2 berabere bitti. 1 
tayıf ~ takımının karşısına nisbeten Edırnetle yeni bir ktüp 

beraber ,yine Letonynlı Liebkalns'den 5 
dakika fazladır. 

Motosiklet yarışında 
Meşhur bir koşucu öldü 

Stokholm, yarış pistinde yapılan mo
tosiklet yarışlarmrn kahramanı, yarı!lla 

nn dördünü de ka?.anıın Avnıpa şampi • 

yonu Viyalanı Şneyvays ölmUııtür. Vlya

nah koşucu 350 ve 500 santimetre mika- ' 

bındakl motörlerle saatte savati olarak 

111 kilomctlik bir silrat temin ederek ye
ni bir pist rekoru tesis etmiştir. 

Finlfındiy:ı şampiyonu Lampinen finiş. ! 
ten sonra devrilerek bacağını kırmıştır. 

Lazio Roma - Fc. Lvorno 2--1 
Novara - Fc. Bari 2-0 
Fc. Milano - Gcno\'a 9-3 
Snmvierdarcna - Ambaosana 1-0 
Fc. Triest - As. Roma 0-1 

Fc. İkka - Fc. Modena 3-1 

Fran!ada 
Rasing Strazburg - Fc. Ruen 5-1 
Olimpik Marsey - Fc. Antib 5-2 
Fc. Soşo - Rasing Lens 0-2 
Sc. Fives - Ekselsiyor Nub. 4.-2 
Us. Kan - Fc. Sete 3-2 
Rnsing Rube - Sen Etiyen 
Rruılng Pnris - Olimpik Lil 
Lö Havr - Fc. Mets 

Macar is tanda 
Ujpest - Zkglo 
Hungaria - Elektromoş 

Boçkay - Segcd 
Salgotarjan - Föbuş 

2-2 
2-2 
0-3 

4-0 
2-1 
1-1 
3-4 

Seyirci toıınJar düşmesi stadyoma pek az Edirne, 11 (Hususi) - Trak:;a Talebe 
'en SO Planu~tı. Oyunlar da buna kıya· yurdunda bulunan talebeler (Dlrik Spor pılnn at koşusunda tay yarışında Ahme-ı balknnik atrıı mUsabaknları dün öğleden 
QJrrıaın~~ &eçtı. Takımların formunda klilbU) adıyla bir klUp tc§kil ctml§lcrdir. din Yıldız, sUrat kosusunda Mehmet us. sonrn başlamıştır. 
!arın ,.~ arı, kuvvette muvazenesizlik maç KlübUn reisliğine yurt idare memuru tanın ce~·ıanı, mukavemet ko.,usunda Ma 30 kişiden mürekkep bir Eten ckipinln, 
i't ...:\'k • J " 

\JÇo!( sız cereyarua amil oldu. Sabri, umumi kaptanhğa Tahsin, kii.tipli. bir Yıldızın Mesudu, yerli koşusunda Sa- 49 kişiden mUrckkep bir Romen eklpinin 
lki~ '"' Ücın irspor 1 ğinc de İbrahim seçilmişlerdir. idin Şahini birinci geımi.5tir. kalabalık bir Bulgar ve yine kalabalık 
~~un çıkaramıyacağını bildiren Ta$ k öp r Ü de idin. Şahini birinci gelmiıılerdir ve birin. bir Yugoslav ckipinln i§tirak ~ltiği bu 
beten da n bu sene geçen 'Stllelerc nis· Tn§kôprU, 10 (A.A.) - - TaşköprU citere mı;ıhsus ikrnmiyekrl nlmrşlardrr. mUsabakalar bir hafta silrcccktir. 
~litdı ~. zayıf bir kadro ile çıkacağı panayın mlinasebetilc tertip ediİcn pro- Elli bin seyircl ve işçi iştirak eden pa- ç 8n8kka1 e il b 1s1k1 et-
stz, }\~ttekim Üçokun Saitsiz, Namık fesyonel serbe:st güreşlerde yirmi.5er da- nnytr bUyük bir intizam içinde kapanmış- 1\) 1 erin b 1 r . 
1.'6 &İb' 1~. \'e Mazharsıı takımına k.ilı:ahk Uç devrelik bir müsabakada Mülıi. tır. "' ~ 
J'jllci ~UYük bir farkla yenildiler. Bi· yim, Babaeııkili lbrahime hükmen galip Balkanlar arası muvaffakıyeti 
l\.fsa e ı-ı berabere bitmi~ti. gelmi§tlr. Daha aonra mindere Türkiye Atış mUsabakalarıoa Tekirdağ, (A.A.) - Trnkya~'J dola. 
ea~r~~k. - Yamanjer başpehlivanı Tekrldnğh Hilseyln Kızılka- ı;;an Çanakkelc bisikletçilerinden dört 

tak tak eınıl ve Sam ini kaybeden Al53n ya. rakipsiz olarak !;ıktrğtndnn birincilik h 8Ş18Od1 genç, Tekirdağma gelmişlerdir. Bisiklet -
<lir. c 'lllının bu seneki vaziyeti şüphe!i· ikrnmire!!lni alm!!J ,.e Mani:ınlı Halil ile Sofya, (A.A.) - Bulgar kralı Boris, çiler altı günde 600 kilometre yapmış -
l'lır bu eç~n Reneki rakip Doğanspor takı· gösteriş güreşi yarımıştır. Romanya kralı Karol ve Elcnler kralı lardır. Gelibolu yolu ile Çnnnkkcleye dön 
daha ıSerıe daha kuvvetli iken kendisinin Glircni müteakip beş sınıf Uzerine ya- Jorj'un ihdas ettiği kupalar için enter- müşlerdir. 
lllaktad~~ıf ?.lınası bu şüpheyi uyandır ;iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•"iiiiiiiiiiiiiiiiiiı"\ 
tak~ · Nıtekim bu pazar Yamanlar 

... ,ıını g" .. 
Clnla~ıhyo Ut~uklc 4·2 yenebilmi~tir. Oyle 
tok ka r kı fomıunu ilk bulan takım 
hartay:3ınç1ı. çıkacaktır. Doğansporun 
Cafu ın zın:r ~ampiyonu Üçok ile yapa
flıac a aç rnerakta beklenmektedir. Bu 
kar§ıt/lll zamanda d~Tenin üç mühim 
~l ııtnas:ından b. 'd' ers· ın ır. 

1Udc 
tı1e.rs· 
~u ın OiusuJ) - Şehrimit ldman 
Se~·ha sahasında Adana tdman yurdu ile 1 

" nsPor l'llttu tı arasınd:ıki fut bol maçı ya· 
llU y: ~· Bu defaki maç geçen pazar gü
haık ~tf1. maçtan daha kalabalık bir 

!\.taç esı tarafından seyredilmiştir. ı 
ltıan ~"Utok heyecanlı olmuş ve Adana id· 
İtı ~du Seyhansporu 3·2 }'enmiştir. 1 

E!gol • E'sk· b' · 1 Yeni . J ı c ır 
lneeöı ~ır, (Hususi) - Pazar günü 
bir fut~~n Yurdunun daveti üzerine 
&~ler b' ~a~t Yapmak üzere Yenişehir 1 

Veni~r 1~1 lnegölc gitmi~tir. 
1arı ve~ ha~~ıler lnegöldc . porcu arkadaş
dır. ' tarafından kaı]ılanmışlar-

t .. ~Yun saat ı -
ttırn1 birk t>,30 da başladı. Yenişehir 
a.tal< sah aç oyuncusundan mahrum o· 

l11t aya çıktı. 
)oh daklko.ı 
•

11be1j 'Ve d ardo. İnegöllülerin daha tec 
l'o aha u ha ?'tlu. Birin g zcl oynadıktan görUlü-

lcfın 0~'tl el devre baştnn sona kadar 
~aı:ıarak bt~·an İnc_>göllUJer ııncak bir gol 
1tlrduer rıncı devreyi l • O galip olarak 
l~in · · 

ır cı d"vren· 
1_011Uterın ·h ın de ilk dnklkalan ine. 
ıtat aki.tn· bund •Yeti altında geçti fa 
)etı an sonr y ' • hu ellerin a enişchirliler hakimi. 
~ ı:Uttıtaıınıe aldılar, ve hasmı kalesine 

C\fr d arttırın - b J e e ); . ago. a§}adılar. Ye bu l 
Qlıı\'ar enışeb ı ııı . 
l'lJ. tak Old r er iki sayı yapmağa 
c· 1neraı 8ol~lar. Oyunun sonlarına doğ
ı.:1 drutndal'\ çl Kurt Alinin on sekiz çiz. 

la.ısı ~ıll Çektiği sıkı bir §Ut kalecinin 
nden gol oldu. 

Evii erkeklerdeki halsizlik 
Yeni evlenen dclikanııları 

söylemek istemiyorum. Hal
sizliğin o türlüsü her vakıt 
olagan şeylerdendir. Eski 
den, galiba erkekler daha 
mahcup ve daha ue.lu olduk. 
!arından, evlendiklerinin ilk 
günlerinde, hazan günlerce 
halsizlik gösteren yeni evli 
erkekler çok işitifü ve öyle 
lcrine "bağlı., yahut "dü -
ğümlü., denilir ve bunu söy. 
liyenler delikanlıya göz koy

muş başka kadınların günahına girerek onları "biiyü,, 
yapmal<la ittiham ederlerdi. 

Şimdi l-üyülcre in.ananlar kaldıysa da lüzumundan 
fazla uslı. c!alikanlrların evlendikleri vakit ilk günlerde 
mahcup kallıklan yine arada sırada işitiliyor. Hals.izliğin 
bu türl:isü:ıu de bir gün k:nuşuruz ... 

Halıizl gin en acıklı şekli, haylice vakittenbcri evli 
bazısı da çocuk sahibi, er~klerc gelen şeklidir. Halsizliği 
her erkek • tekar da olsa • az çok bir namUıs mC!l?lesi gibi 
telakki eeerck telaşa düşer. Fakat evli adam halsiz kalın· 
ca, bir ·le v<:zife ifa edememek duygusundan clolayı hal· 
sizlik ~ katlı acıklı olur. Hem o vakit şikayetçi ikik~ir. 
Şi:kayet;ınir ikincisini elbette kolayca tahmin ediyorsu • 
nuz. Or.lann arasın.da kocasını hekime gönderenler bile 
• tabii çok <~("ğil - görülür. 

Do~rur.unu isterseniz, bu gibi hallerde - yani halsiz~ 
likleıU! . h~ksızhk so!c defa i'kinci şikayctçidedir. Kimisi 
çocuk s.ıh:b: olunca kocasını ihmal eder, onun halsizliğine 
kendhi !ebcp olur da, sonra erkeğin dışar<la halini israf 
etmeainJen şüpheye düşer ve şikayetçi olur. Bazısı da ta
biatindcn &<'gukkanlı olur. Kadınlarda soğuklmnhhk saml· 
dığmda:1 zi;.·adedir. Onun da kendi soğukkanlıl:klar!yle 

erkeklerini .!':alaizliğe düşürürler ve bunu dü~ünmeyerek. 
yahut anl:ır~·ıyaralc, şikayetçi olurlar .•. 

Fakat daha çok defa haksızlık zamanc1a<lrr. Zaın.:ın 

geçtikçe icarı koca • nasıl t:öylemeli - kardeş gibi olurlar. 

Yazan: Dr. G. A. 
Erkeklerin lbazılan halsizliğe düşmemek için daima ye. 
nilik ihtiyacmı duyarlar. Bu ihtiyacı temin edemeyince 
de halsizliğe- tutulurlar. 

Mcsel5. şu ressamın hikayesini cinleyiniz: Kendisi 
48, !.ayanı 34 yaşında. On iki s~nelik evlilıer. Yakın vak· 
te gelin::eyc kadar haftada üç dört kilometre otomobil 
yolculu~u yapabildikleri halde şimdi bayan ressamın büs· 
bütün ha~:;iz olmasından şikayetçi. Bunu ressamın yaşı 

ilerlemi~ c-lmasına tıamledemezı çünkü dışarda seyahate 
çıkınca 11l': zün bir kik·metre yol alabiliyor. o halde? 

Keneisi yalnız: evindeki halsizliğinin sebebini iyi an
latıyor. Bayan kocasının yanında pek açık saçık bulunu· 
yor, en. hmıusi tuvaletlerini onun yanında yapmaktan ç.e
kinmiyor. Sr.çlanrun !buklelerini bozmamak için yatakta 
başını\ hi: de acayip !başlık takıyormuş. Böyle halleri bir 
ressamı '.Hkel;:-ıcHriy.cr ve halsizliğ~ düşürüyor. 

::>nun i;b kan koca bir müddet ayn odada yatıyor
lar. Bu sef--r bayan hem öfkeleniyor, hem de kıskançlığa 1 
tutuhıyor. fakat ressamın halsizliği geçiyor. Haftada iki 
üç gece Öt'!ki odaya giderek ba~nın türlü türlü nazlan
masına tahammül ediyor. 

Ail::nir:. hali böyle düzelmişken bir aralr'k l:arı koca 
seyahate çıkıyorlar. Her gece otel odalarında bayan yine 
kendini o1dı:ğu gibi göstermeğe ve hususi tuvaletlerini 
kocasmın önünde yapmağa başlayınca halsizlik yeni<len 
geliyor ... 

Bu haisizliğin sebebini tab!i iyice anladınız: Fazla 
uzun müdd.-t bir arada bulunmak. Çaresini de iyi gördü
nüz: Biraz da a}"".n yaşamak ... Evli bayanların hepsi er -
keklerin pisikolojisini bilselerdi aralarında hiç şı"ldiyetçi 

çıkmazdı. 

Kir:ıi:: de çenesiyle, kavgacılığiyle erkeğinin halsiz
liğine sebep clur. Eski zamanların büyük m-:zofu Sokra
trn bayanı Koantipin huyr.uzluktaki şC~ıretini elbette bi
lirsiniz. 7.avallı filozof balclıran otu kupasını biraz ca o
nun elinden kuırtulmak için içmişti. Sokrat ~üpbesiz halli 
bir erkek <'.t-ğildi. 

Evli e::1~cğın halsizliğine en iyi çare eşinin elinde. 
dir: K~n<li.,inden ve çenesinden bıktırmamak. 

Budafok - Sucrketaksi 
Kişpe3t - Solnok 

Almanyada 

1-2 
2-2 

Sc. Brandenburg - Vr. Glaylvits 0-1 
Föniks LUbek - Blav Vnys Bcrling 0-1 
ltot Vaya Esen - Herta Berlin 3-0 
g, •. Vnldhof - Vestfulya 6-0 
Fvs. Frankfur - Fortuna Dösseldorf 0-1 
Ffb. Mülburg - Vfb. Ştutgart 2- 1 
M'Unııcn Bgo. - Dresdcner Sc. 
Nilrenberg - Vfr. Manhaym 

• * * 

3-0 
l-0 

Fransada yapılan futbol ııampiyonluk 

müsabakalannın bu haftaki ka.I'§ılaııma • 
lıırı içinde en ehommiycUisi Pati.sin Rn
sing klübile Lllin Olempik takmıı arasın
da Pariste Park de Prens stadında ya
pılmıştır. 

Bir rekor teşkil edecek kadar bliyilk 
bir kalabalık önünde yapılan ve çok çetin 
olan bu maçta takımlar ikt,er golle be
rabere kalını3lardır. 

Yukardaki resmlmlzde Rasingin meş_ 
hur muha.cimi Aston rakibi Laurent'i 
tehlikeli bir şarjla durdurmağa çatışır -
ken görUyoru?.. 

IFaıın'{'ç:e~I 

Oç kişi arasında! 
Fener - Güııeş mnçımn 
soıı sekiz dakikasın

dan bnzı notlar .• 
Pazar gtinü oynAnan Fener - Gü • 

ne~ rruıçmm <'D heyecanlı anlannı teş. 

kll eden son sekiz daldkasm<la, meraklı 
bir arkadaşnnrz, tanınmış üç spor sima
sı arasında kono~uJanlan ü~nmemı,, 

harflh:ırfine not etmiş. 
H~m heyecanlı nnmda gayrlihtiyari 
neler söylendiğini ~östcren aşağıkl sa
trrlarm sahipleri, şunlardrr: Meshur 
avcı Bııy Said Salfıha<l<lln, gazeteci ar
kada~mız Ali Naclnln bayanı ,·c ~ki 
sporculardan atlı sporlnnn ılalma ba
~mds gördüğümüz HkTet Atlı-

• • • 
Maçın bitmesine tam sekiz dakika var. 

Herkes pilrheyecan: 
Bayan - Kırk beş dakika olacak değil 

mi, sağ açık bir şey yaparsa yapar. 
Said - Fenerbahçr>nin ... Bak kafirler 

geliyorlar. 

Bayan - Evet .. Aman .• Bravo Reı;ınd: 
Oldu, oluyor. Aman, aman .. Hele şükür ol 
madr. Kale içinden top çıkıyor. 

Said - Vermiyor ki... İşte boşa gitti. 
Bayan - Çocuğum bekletme .. Vursann.. 

Vur, bak, bak topa vuramıyor. 
Said - GUzcl... Güzel!. 

Bayan - Aman yetişin .. Yetişin!.. 
Fikret - Canım, bu topa da yetişilir . ., 

mı. 

Bayan - Biçare yedi tekmeyi. Nııci de 
favl kralı bugün .. Haydi, üstnnc koş .. yü
rli. 

Said - Direk .. Can kurtardı. (Hep bir 
ağızdan bağırıyorlar.) Daha altı dakika 
kııldı. 

Bayan - Cihad ·yamnn şey, ondan gol 
geçmez ki biç ... Ah kaleci... Şunu Yaşar 
vursa, ne olur. Hüsam zaten vuramıyor. 

Said - Onlnr da ... ne oldu, yahu dur_ 
madan vuruyorlar. Çuçuçuçu ... Haydi mar 
kc edin. Aman .• 

Bayan - Aman ... Vallahi, Yaşar, Ya
şar .. Bak, bak. 

Said - Böyle santrfor mu olur, onun .•• 
Bayan - Maşallahı var ... beklesene top 

gelsin. Bak bak, hem nereye atıyor. Hiç 
vurmak yok .. 

•.. (Süki.ıl) .. 
Said - Aman Mehmet. .. Favl olacak. 
Bayan - DUzeltip de topu öyle ayağına. 

vermeli. 
Said - Baksana, hiı.lıi vurmuyor ... Bak, 

J.ı11/en sayfayı ret•iriniz. 



1 - fiAi&( - M'8ftl .,.... r! BbiltJiCftEJRiR - :!)!, 

Lehistan Almanya ile =J~a~p~o~n~ya~lngiliz mÜS' n 
b temlekesi civarına !i ozuşuyor m.u? ,~ 

_.. Baştara/ı 1 incidt Çek hariciye nazmnm bugün Berline alınması~a sebep olarak gösterilmekt~- ask e r ç 1 k a r d 1 '~ 
bir iktisadi vaziyette bulunacaktır kime- vaptı<n seyahatini bu "azı·yetle ala"kadar d" l~ 
seli Romanyanın bütün petrollerini ken- ~ören~~r vardır. • ır. t ~ disi alacaktır. Rum papazlarına karşı Çf ne harp malzemesi gUnderllmesföe ı ~ 

lngiliz diplomatı Lord Loyd kral Karol Çek • Macar müzakereleri nümayiş i 1 k ft b k A a.ı ~ Budapeşte, 12 (A. A.) - Magyar Nem- Vary.Na, 13 (A.A.) - Pat ajansına maD 0 ma zere Bre al& glrlap ~ 
le Sinayada son bir defa daha görüşmüş Y .wl i 
tür. Haber alındığına göre, bu görüş· zct gazetesi, Macar. Çekoslovak müzake- göre İvovdaki Rum katolik rahipler Londra, 13 _ Tokyodan gelen ha _ buriyetin.de kalacaktır ki bu '1"". '11 

mede lngiliz _Rumen münasebatı ve bu relerinden bahsederek bu müzakerelerin mektebi talebesi tarafından Polonya - herler, Japonyanm Çin h.a.ri>ini bitir- münakalat fevkalade mütküldilt· ~ \~ 
münasebatm tak-viyesi imkanları mevzu· en ciddi safhasını Macar • Polonya mü§te Çekoslovakya ihtilafı münasebetiyle mek gayesiyle Cenubi Çimle büyük Tokyoda siyasi malıafilde be'1IO" \ 
ubahs olmuştur. rek hududu meselesinin teııkil ettiğini kabul edilmiş olan Polonya aleyhtarı ~ik!asta a~keri harekata giriştiğini duğuna göre, Japon kumand,aıılıll ~ ~ı 

Lord Loyd prenses Marta Bibeskunun yazmaktadır. hattı hareket dolayısiyle bugün bu mü bildırmektedır. diye kadar Cenubi Çinde bar~tl ~ 1 
Sinayadaki evinde bir müddet kaldıktan Diğer taraftan Pat Ajansı muhabirinin essesenin önünde kanlı bir arbede vu· Japonlar Cenubi Çine büyük kuv. mek istememesinin ~bi harı> fll':. . ~ 
sonra Biikreşe hareket etmiştir ve orada Macar heyetinden öğrendiğine göre, Ma- kua gelmiştir. Bir kişi ölmüş, bir çok vetler sevketmişlerdir. Japon donanma nı geni!llletmemek idi. B~ ;;' ! 

caristanm hattı hareketi Komorn müza- kiş" yaralan t :s • da birkaç gün kalacaktır. 1 m:ş ır. . sı da Cenubi Çin sahillerinde toplan· nr.n milletinin enerkini ..:.-ı; tıit~ 
kcrclerinde açıkça tesbit edilmiştir. r- J--~ Diğer taraftan salahiyettar bir mah· B f k K 1 IJU§tır. Elli bin Japon asşcıri Kenlung • daha arttırması laznndır. Bu~ A 

filden öğrendiğime göre, kral Karol yeni Macaristan, Südet Almanlarma ve Po- e Ç İ a r a 1 K~~n d.~ryolu ~erinde il~rliyerek vahimdir. Çünkü Fransız 'f'e :IJ'l_.:-
bir hiyaset takip edecek olan yeni bir mil lonyalılara verilen aynı haklan yani Ma- İngıliz mustcmlekesı Hong Kongdan müstemlekeleri bu -ı.-.... )Ol"'~ .. 

l hük 
car ekseri-.·etinın· bulundug·u topr kla Spaak, Dalad-.·e ve Bone, entemasvonal K h '"""",,__r-i - umet kurmaya hazırlanmaktadır. .; a rm J J ant~n~ arp ma .. lzemesi gönderilme.si· bulunuyor ve lbinıasaa Hıong - 'lı-...:A 

Romanya bu seneki buğday mahsulünü Macaristana terkini istemiştir. Bu husus- \'aziyet üzerinde umumi bir görüşmede ne manı clmak uzere hareket:e g~ mücavirliği vaziyeti büs'bütihl ..,-
henüz satmamıştır. Çünkil demokrat dev ta formalitelere lüzum yoktur. B utoprak bulunmuşlardır. tir. İngiliz müstemlekesi Hong Kon • leştiriyor. _ ~ 
!etler bu buğdayı alacaklannı vaadetmiş· lar Macaristana teslim edilirken oralar. Belçika kralı Parise, babası kral Alber gun !budu.duna 50 kilometre mesafede Çinlilerin Hankov &ıtinde~ 
lerdl

·r. daki tesisat olduguv gibi kalmalıdır. namına Parisin Konkord meydanında di· bir mıntakaya Japon gemileri a.akcr çı. ği şiddetli mukavemet. ~ 

Alınan iktisat nazın Her Funkun Ro- Macarlar yalnız kendileri için dcği, dL kilen abidenin açılma merasiminde bu· karmaktadır. önümüzdeki ı... .. da devam ~~~ 
d 

ğer Çekosl k d ki ·ıı· ti · · lunmak üzere ge!mictir. Kral öğleden son ~ man}'aya a Almanyadan 8.300.000 ster- ova ya a mı ıye er ıçın de " Mülteciler İngiliz arazisine alan et- ma.lleri, muharebenin bt'i bir ~ 
mecruh ki k 11 l · ra bu merasimde bulunmuştur. Merasim· linlik bir mal dmayı teklif ettiği bildi· '" a armı u anma arını istıyorlar. meye başlamışlardır. Amsyin §imalin- ele almmasmx icabettiımiştir. Ja 

·1 · t" ıı F nk ı-ı · 
1 

f d Bu hak bir plebisit yapılmak sureti\.·le de Fransa cumhurreisi Belçika kralı birer d k k ık 1 -..ı.a. n mış ır. er u ·a ıt er tara m an .; e araya as er ç arı maya t ... ~ .... ..,üs nm harici siyasetinde son :ı ~ 

bi ll'<ı. • ·1 yerini bulabilir. nutuk söylemi~lerdir. tam r sa uıııyet ven miştir. Fakat Ro· edilmiş ise de, henüz bu hususta ma- hasıl olan deg~i.,;Mik bu suretle Fransız cumhurreisi ezcümle demiştir ~ 
manya henüz bu teklifi tamamile kabul Rüten muhtar bük ômeti lUmat almamamııtır. tc de imkan vcMnktir. • ki: ·--:r r 
etmi~ değildir. Prag, 13 (A.A.) - llk muhtar Rütcn .. _ Fransa, majeste birinci Alberin Tokyodaki yabancı ve Japon müp. Cemıh Çininde büyiDc ibik)_,. JI ~ 

Her Funkun başkanlığı altındaki Al· hUkfımeti erkanı, hususi bir tayyare ile hatırasına sarsılmaz bir surette sadıktır. bitlerinin bnaatine göre, Cenm Çini • pon hareketleri baklcmdalci habd'...:,...,ı \: 
man ticaret heyetinin yakında Bükreşe Pragdan Uzhoroda gelmişlerdir. Nazırlar, ve bu heykeli dikmekle bu dost mah- ne yapılan J a P o n aevkiyatı çok drada büyük bir heyecan ~~ ~ 
geleceği beklenmektedir. kesif blr halk kütlesi tarafından karşılan- kOmlara parlak bir tazimde bulunmak ehemmiyetli olan şu iki minayı ta.zam· tır. ~ "' 
Macaristan ve Lchistaoın mışlar ve milli marş çalınmak surctile mun etmeldedir. Press Associationa 2'C>0-ıe, ~ ı istemiştir .. ,, 1 n· 1 ·k bakmı b .,. 
talepteri scliimlanmışlardır. Nazırlar, Uzhorodun Belçika kralı da nutkunda ezcümle - ıp omati dan, u sevki. İngiliz büyük elçisi, ba havalide ı-' 
Paris, 13 - Gelen haberlere göre Çe- bUyUk meydanına gelmişlerdir. Orada na- §Öyle söylemiştir: yat Japonyayı öyle bir politika yoluna Japon hareketinin Hongkong~ 

zırlard:ın Brodi ile ncvav ve müste.,arlar- koymaktadtt ki, bundan sonra İngil • giliz
0 

menfaatlennı· • +.l.1;"'- .. 
koslovakyadan Rütenlerle meskfın mm- .; "' "-Kral Albert, sulh ve muhadenetin ~"'r"' dan Volosen ile Bilesk birer nutuk 

50
-,_._ tereyi idare etmek kendisi ir-fft zor ola· Jeceguu·· · beyan e......,;_. ... 

takanın Macaristana verilmesie hududa J hüküm sürmesine taraftardı. Garbi Av- :s- --:r~ 
ko 

lemişlerdir. ı caktır. Japonlar pek nı
0

kbı
0

n 
mşusu olmağı istiyen Macaristanla rupa:ıın bir geçit noktasında bu unan 

Lehistanm taleplerinden çıkan mesele ye- Macaristana arazi verilmesini protesto Belçikamn vazifesi de sulh ve uzlaş • 2 
- Bu scvk:iyat, tesiri kat'i ola'biL Şanghay, 12 (A.A..) - J=. ~ 

ni bir safhaya dahil olmu~tur. için Preğ hükumetine ve Kormono kon· dırmadır. Bu vazifesini görebilmek i.ı mekle beraber seri neticeleri istıızam cenup Çinine Japon kıtaatı: ~ • 
Lehistan ve Macaristan bu taleplerinde feransmda bulunm.ıkta olan nazır Bashıs. çin Belçika milleti, tam istiklalini mu- eden ve aksi takdirde faydasına tcka • nm Çinliler için tam bir sO:rpriS 

~iddetle ısrar etmektedir. Çekoslovakya kiye birçok telgraflar gönderilmiştir. hafaza etmelidir.Fakat istiklal politika bül etmiyecek kadar çok masrafı mu • ettiğini bildiriyorlar. 
ile Macaristan arasında yapılan müzake- Çek 8 sı, bir "ekilme ve bir infirad politikası cip olacak olan muazzam gayretleri Japo:ıyanm HankoVÜn ariciye Nazın Berlinde ~ · 1........_-kt-ıı: relerde Macar murahhasları bu taleple- demek degı··1dir. Böyle bir politika, ne ıcaıuÇUlJÇ Q.U.r. evvel cenup Çininde de harekit:S 

Berlin, 12 (A.A.) - Münib anlaşma. B h -1-!>tın hedefi - b rinden vazgeçmiyeceklerini bildinnic- yakın bir mazinin şanlı hatırasını, oe u arÇACl 
1 

mun asıran as.. lamasr, Japon mahafilleriııe göteı 
:ı1 smm tatbikma memur enternai'yonal ,_e-"~=r M-'---t r- Ka Ş-'- rd __ .Jf lerdir. de birlikte cesaretle iktiham edilen im- .. •JAU • iiUUMl ~· - Y - CIA 

0 u· ponyanm mali, askeri ve ikt~ 
komisyonun mesaisi, halen dognıv dan dog·. s nun •· eli kadar Kant H k Macaristanla Lehistanın talepleri ise tihanlarm yadını inkar eder. Belçika, u 31m ye on - an ov balannm tUkenmemiş old .. ;:.....,ı nıya yapılmakta olan Alman - Çekoslo- d · ol ·ı leh~ -h· tm - .. t ·Yf>UAO-

Almanyada müsait karcılannuyor. Çün- ancak, bütün halkı:ım en derin arzu- emıry u 
1 

e a gt mu ımma onu ermektedir. 
·s vakya müzakereleri sebebile inkrtaa uğ- kt d" kü bu talebin Almanyanın =rka dogwru sunu teşkil eden sulh idealine hizmet ne geçme e 'r. Yüzden fazla Japon ~ ramıııtrr. Yeni Çe:coslovak hariciye na· B tl K t tedili" Ç -~ ~ ilerlemesine mani olmak üzere bir set vü- emelindedir. Sulha vasıl olabilmek için u sure e an on zap nce an tayyaresinin Kuantungda ve JUSP~,.. 

zrrmm yarın sabah Berline gelişine bakr Ka Ş k d k ı ~· H K •--'.,, 
cuda getirilmesi gavesile yapıldıwgı riva- ve onu semereli bir hale koymak hu. • Y • e or usu 

0 
ayca muuımmat ong ong hattr üzerinde ~· 

J lrrsa, Alman ve Çekoslovak heveUeri a.. ala ak ç· rd a....~ .. 1 yetleri dola~aktadır. Lehistan ve Ma· J susunda çare ise, ancak milletler ara- m.xya.: tır. ın ° usu vutün eva.. defleri bombardıman ettiği bildi 1 ~ 
ra!'lmdaki fikir teatileri anlacma ümitle H. di ç· · B. So lı.ı caristanda ~imdiye kadar böyle bı·r mak ~ · smda k<>.,..,ılıklı itimatla elde edilecek znmru ın ını, ırmanya ve v • Japon mahfilleri, Kantonla. Fi ~ S ~ rinl mUmkün kılacak mahiyettedir. - "" f l: sat hiç ortaya sürülmemi~ti. Fakat olan ekonomik kalkınmanın taharrisi yetler birliği yolu ile temin etmek mec nun yakında düşeceğini umuyıorJtf' tt 

müşterek bir Polonya - Macaristan hu- Resmen bildirildi~'ine göre, Çekoslo • yolunda yürümektir. Bunun için gayri 
dudu ihdası fikrinin Alm:ınya tarafından vakya hariciye nazın B. Şvalkovski, pcr- müsbet ve kısır bir ideolojiye hizmet et 

tenkidi üzerine Lehi standa muhalif parti· "embe sabahı Berline muvasalat edecek meğe değil, fakat dünyanın kalkmma- sete r be r ı ı· k m a s raf 1 ~ 
lere mensup gazeteler ve bilhassa milli ve derhal hariciye nezaretine giderek sma ve onun ahe.,kli bir surette inki· 
demokratların organı olan Varvaski B. Von Ribentrop'ı ziyaret eyliyecektir. şafına engel olan ~etrefil meselelere 

Dzennik Narodov gazetesile Polonia Kre Ukranyahlann nümayişleri petramteilkı·yhı·za.l,.suretleri bulmağa. gayret 50 mı· ı yar f ran1' ,· 
tien demokrat gazetesi bugün ilk defa o· Varşova, 13 (A.A.) - ivovda ikindi 
larak b~ hududun, Almanyaya karşı bir vakti Ukranya nasycnalistleri mua.z • Kral Albert, daha iyi bir umanm 
set teşkil edeceği için faydalı olacağını zam bir takım nümayişler yapmışlar • geleceğine inanarak şöyle diyordu: 
yazmağa başlamışlardır. dır. Halk, bu şehrin caddelerinde ge ~ "İstikbalin mazideki gayretlerb bir ı 

Bu vaziyette Almanyanm Çekoslovak- çerek muhtariyeti haiz Karpatlaraltı semeresi halinde tecelli edebilmesi ve .. _ ..,. _.. Başt01afı 1 incidı 1 Brovn, Leithde dün söylediği bİf 
yaya müsait davranmak temayillleri baş. Rusyasmın ihdasını alkışlamış ve bü.. dünyanın mukadderatını takip eyliye· zın aa 887 milyon 500 bin franklık mun· tukta Çekoslovakya buhranmm lll li 

ladığını gösteren em~areler belirmiştir. tün Ukranyalılann müstakil bir dev· bilmesi için, insanlann sulh içinde ça- ~ ~sisat. d~rpiş eden bir kararname ne bir tarzda halline temas ~ t. 
Filhakika Almanyanm beginci işgal let halinde bir araya gelmelerini iste - lışmalan ve milletler arasında dostluk pro1esı vermıştır. cümle demiştir ki: t 

mmtakasma dahil olan iki §Chri Çekoslo- miştir. ve muhade~et hislerini hüküm sürdü. }'ransadaki lngiliz heyeti Totaliter devletleri demokrat de"l ~ 
vakyaya iade etmeğe muvafakat ettiği Nasnoyalist talebe, mukabil bir nü • ğünü hissetmeleri lazmıdır. Böyle bir Paris, 13 (A.A.) - Cumhurreisi Löb- le beraber çalıştırmak kolay bir İŞ l 
söylenmektedir. Almanyc.nm bu yeni tar- mayiş yapmış ve zabıta kargaşalıklar sulh mefkut iken, terakki imkanı yok- rön, halihazırda Fransada bulunan In- yacaktır. Ancak, iki taraf arasınd' ~ 
%I hareketinin Çek nazın Tisso'nun kati- vukuuna mani olmak i!(in müdahelede tur. Milletler için saadet de mümkün giliz hava heyetinin başındaki hava ma· nihde dar bir köprü atılmıştır. lıd t 
binin Berlln seyahatlle allkadar olduğu bulunmuştur. değildir.,, reşalı Siril Nova! ile Vismaresal Du.ıtlasi arasındaki derin uçurum üzerine 

1 

söylenmektedir. Bazı tevkif at icra edilmiştir. Ukran Bu sözler Be1çikanm ve ayni zaman- kabul etmiştir. bu köprüyü genişletmek Iizımdır. ~ 
ya nasyonal - demokrat fırkasının icra da Fransanın idealini göstermektedir.,, İngiliz Nafia nazırına göre, ~ 

bak. bak ..• 
Fikret - İki taknn da sanki biribirine 

düşmaruruş .. 
Said - Mehmet Reşad vurmuyor da 

duruyor .•. Haydi be Yaııar, sen at ııunu 
bari ... !ki dakika kaldı, aman .• 

Bayan - Aman, şöyle namuskarane 
bitse bari. Of, of ... Of. Ah, versene Ya
şam, ver Yaşara .. 

Fikret - Bravo .. Sol açık bugUn mey-
danda.. • 

Said - Fikrete versene onu. Bak hele, 
nekadar biçimsiz, eksik oynuyorlar. Şu
radan kurtaramadılar topu. 

Bayan - Bak kafire ... Kel kafalı. O ne 
Rebiidir o. Eski Galatasaraylıdır da on
dan. Of... hele !]ükür, olma6ı ... Hiç gUl
müyor da. 

Said - Tac oldu .. Versene aman, bu ya
ni mUhim bir şeydi. Glineş dehııetli sıkış
tınyor. 

Bayan - Vay canına, olur §ey değil. 
Said - Yahu bitiyor, bir dakika kaldı. 

Bak halı:em saate bak1yor. 
Bayan - Ah, bitse bari. Oh .. Hele 

ııükür,tbittL Geçmiş olsun. 

komitesi Polonya başvekiline bir mutı· Sen Nehrinin kenarına Konkord mey- Almanlara göre lngiltere Çemberlayn ile Bitler arasında · "'I 
tıra görı.dermeğe kara:: vermiştir. Bu danma dikilen heykel kral birinci Alberi harp istiyor nan deklarasyon İngiliz silfilılaıııı19 
muhtıra Polonyadaki Ukranyalılann seferi üniforma ile at üzerinde temsil et· Berlin, 12 <A.A.)' _ Deutsche Alge- inkişaf ettirilmesine mani değitdif· 
mutabelatmı ihtiva edecek ve Polon - mektedir. Heykelin altında şu ibare yazı· meine Zeitung, Ingilterede sil8.hlanma· -" 
ya ile Macaristannın müştC'rek 'bir hu· lıdır: run azami derecede ileri götürülmesi le- Ameri'(amn bahriye bü&ÇC'" l 
duda sahip olmaları aleyhindeki pr.cpa.- "Bu heykel, Belçikalıların asn kralı hinde yapılmakta olan şiddetli propagan i 
gandy bir nihyet verilmesi talelbini mu· Albere karşı minnettar kalan Fransa ta· dayı mevzuubahs ederek diyor ki: arttırıldı 
tzanunın olacaktır. Bu ~tıranın bir rafından dikilmiştir.,, ,J Abidenin açılı" töreninden sonra Kral "Münih anlaşmasına rağmen İngiliz v~c:inyton, 12 "(A.A·.ı- - Ref§f~ nüshası Beke gönd~rilecektir. " matbuatının bir kısmında ve hattft Vin· _,. 

/ ~'-maiyeti ile halkın alkıştan arasında E- Ruzvelt gazetecilerin toplantısıııd' 

L h 
tüval me-.·damna giderek meçhfil ask- terton, Kingsley Vood gibi kabine erka- pa vaziyetine dair beyanatta lJOl 

e istana geren arazideki J "' tukl da b ld ıI ~ rin mezanna iki çelenk koymuştur. runın nu arın u yo a yap an pro tan imtina etmiştir. ~ 
Çekler Kral, bundan sonra Belçika büyük el- pagandalar Almanların nazarı dikkatini Reisicumhur ~ako anla'""'~sınıtı P'."J 
Varşova, 12 (A.A.) - Polonya ma· celbetmekten halı' kal Al v ~- ıV,ı çiliğine giderek orada Belçika kolonisini amaz. manya, lünden dolayı memnuru·yet ı.-c~raO r 

kamları, işgal edilen arazide bütün s~- daki 'lalı · bet' · tehlik ı· b. VÇJ ~ kabul etmiş ve akşam saat 18,25 de Brük ara sı nıs ıru e 1 ır şe· ve bu seneki deniz bütçesı· h :' 
hir ve köylere beyannameler yapıştua- 1 d JI", sele hareket eylemiştir • kilde i eri e bozacak olan bu propagan- rulan süallere cevaben de bu ~ ~~ 
rak 1 Teşrinisaniden -evvel Polonya a· dal dah d ~ ara a uzun müd et göz yuma- çesinin geçen seneden 150 milyo0 
razisini tekdebilmek üzere bütün Çtk- llltlııımıılflllllıtııııHllllllllllllUuıııııııın1111111ıııııııllllllnlttmııııııı maz. Diğer taraftan Eden ve arkada~la· f 1 1 w ~ 'J 
leri bir hususi seyahat vesikası almıya D u" g"" u" n rının İngilterede gitgide artan nüfuzları· az a o acab'lnI bildirmiştir. Bu ~ 
davet etmiştir. d k den iki sarfı harp zırhlısı yapıl• 

ru a ·aydetmeliyiz. Bunların Avam ka- da bunların inc:asına ancak öniifSl ."' ,J 
Bu tedbirin yalnız 1919 dan sonra Memleketimizin tanınmış muhallebici- marasındaki son nutuklan Hitlerin Sar- ,. . ·ıı ı~ 

bu mıntakaya gelen Çekleri mi yok<;a !erinden Ferit Nadi Özsütlc Bayan brükte ileri sürdüğü noktai nazarı tama· yaz başlanacaktır. Bu iki gemınt t" 
umumiyet itibariyle bütün Çekleri m·ı N . . d" v.. .. 1 ·1 t •t ed h. ed' B yeni bir karar neticesi olmayıP ecmıycrun ugun toren eri dün gece . mı e eyı er ma ıyett ır. u adam· sene verilen bir karann tatbikidif· 
alakadar ettiği tasrih olunmamaktadır. Beyoğlunda Maksiın salonlarında icra e- lann hedefi harptir.,, .J 

Çek işgali üzerine v:ıkti1e bu mm ta- dilmiş, mes'ut olmalarını dileriz. Münib anlaşması silahlan• dai' r. 
kalan terkeden binlerce Polonyalının (Seferberlik maS1aflarına 
buralara dönmekte olması, bu tedbirin -~------~ ............... _. maya mani . değil 3 üncü saytamızdadır.), , Londra, 12 ,(A.A.), -~Nafia nazın ı 
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l'!Yatl'od Ş> & P kaı 
lıı a kad ıı icapı ının başında modanın 
l'a arına .. rdc. l3ir gore yapılmış bir şap-
~t~tan aralık arka. sıradaki koltuk-

sey· 
'.\fred ırciye dönerek: 
:ııı <?rs· · eııize ınız, dedi, şapkam sahne~i 
<\~- tnani ol . "<ltıı i . u~ orsa çıkarayım. 
' Ra Uraz et ti : 

hatsız ı 
lahn ° mayınız efendim. Şap -

l!dcn d b • . a a eglencclı ! 

'tlnrı ~~dl on n o !ı( 
~ gal[~rını.~x tiyatroda gördüm. Çok 
'lta.~'ll' h ınutemadiyen öksürüyordu. 
~ aırıı. atta değil. Fakat yeni bir 

~'ıta ~~~a 
~::ıa bakmakta devam ederse
' ;va olursunuz. 

~ J'Q 
'~a Parsın sanki! 

litnıa s· . 
ızı tanıştırırım! 

' baOok ~alı it 
~ fazıa avıaınağı pek severim. Aca

~aıııt nerede bulabilirim? 
Pazarında! 

' ~l\lya 1 Sabahı · 
t koca eyın uyanır uyanmaz se. 

' ~ll sına anla ttr: • 
ıh geccb· .. . it k" ır ruya gördüm: Bana 

,b, Utk 
''<lJ'le k manto aldın. 

atııatı, 0rkunç rÜ'\.'Alı:arı h"nA nP. di
. Jorııun? 

;-....._ . 

......., ltırsıı ' . 
~ r~,~: ))q1ts romanını ~lm()illk bı

,,qJllıl ! 

- İngiliz karikatürü -

~drıı _~e(dl iye 
/lld6ııurıı~arrn benim doğduğum gü
~ • bana ne hediye verecek. 
tkek 

~aqııı '-l!lç ! . ..... 

~ Otij~1°n_u geçen sene vermiştin, 
hır hediye bulamaz mısın? 

'ı l<ltl[ 
" il tile • ÇE\'R1L1RKF..N 
'll · tdıvc ~tiiıı b n koparı,;a ne olur! 
°l·, tıal u sahne bozulur. Çünkü se-
l& araıı d ~ ~ W ahn lmılması lazım! 

t~~lt bo~ i:l <SJ D b ll DDD 

l' ltıcle bacı. Çocuk köprü vapur 
~.~tııııa 

1
:kliycn yolculardan biri· 

. 'e ınd b 
'lı e oya sandığiyle, yak 

Vcııt ()Ya'Yalılll 
\ı·tı Pek tnı blyım?. 

;· holl'ı Sotnurtkan ve aksi çehreli 
~ ~te'ttı Utdantlr: 
tltıı1t . e~ t • 

ı i~iıı' ~htirnaı o gü h" . 
" • ısrar . n ıç ı~ ya!'lma-

. "'l'ıı ett1. 
l'ıır a gib" • 
!\~ lltıUzu ~. l:~ Parım bayım, bakın. 
' ~ ltı i;orursünüz ı. 
~ l)Cf::1~1 : 
t~~ J!~~ '- ~~::oYdu ~r gnlümseyişle taşı 
eııi~ ~ll'lt ... 

~aı. <- var y" .. .. .. .. 
ııa iyi 

1 
• uzunuzu gorme -

Erkek - Nası oluyor ı1a. bütün yaz de· 
nlze girdiğiniz halde çok yanmadınız ! 

Kadm - Den bahidcn denize girdim 
de ondan ..• 

v 
1 

ÇÖLDE BİR lUÜSADE~IE 

- Sizi bir serab sanmışton. ı 

- Ben ile öyle! 

Saçma 

- Günün birinde yeryüzü yok olacak! 
- O zaman gökyüzlinde bulunan tay-

yareler nereye inecekler? 

- Burnda sardnl)•a !:tkmaz mı hiç 
- Sardı:ı.lya denizden ı;ıka.r bn.yan. 
- TcYckkeli değil o kadar tuzlu olu-

yor. 

f 
- Fransız Jr~i'--•::rü -

liaı ır(ğnve vceır~ 
- Ya sende utanmak .denilen _şey. 

den eser yok mu?. 
- Ne olmuş?. 
- Ne olacak? Dün gece sizin evin 

önünden geçiyordum; karınla senin, 
Ademle Havva 'kılığmda odanın içinde 
dolaştığınız sokaktan görüliiy.crdu. 

- Ben öyle rezalet yapmam azizim. 
Sözünü geri al.. Dün gece ben evde 
yoktum, karnnx evde yalnız bırakmış· 

tım. 

- Bir tanedl< mi yakalıyabildin? 

~©>~~lkDY~ 
Küçük Muzaffer ağlıyor, terter te

piniyordu: 
- Yalnız odada yatamam ben, kor-

karım!.. 

Babası cnu yatı§tırmağa ~lrştx: 
-Ayıp! İnsan odada yalnız yatmak. 

tan korkar mı hiç?. 

Çocuk hıçkırıklar arasında cevap 
verdi: 

- Sen bile korkuyorsun. 

- Ben mi?. 
- Sen ya?. Annemle bir odada yatı· 

' yorsun!. 

- Otobüse ~arpmanınk kin }>öyle _ya.p. 
mağa mecbur oldum. 

- Sonra? 
- Otobüse çarptım. 

~a~ga 
Sokak ortasında bir kadınla bir er

kek münakaşa ediyorlardı. Bir aralık 
münakaşa büyüdü ve kadın erkeğe bir 
tokat aşketti. Erkek de geri kalmak is
temiyerek o da bir tokat savurdu. 

Bir p:;lis yetişti: 
- Ne oluyorsunuz? Ne var?. 
Kadın cevap verdi: 
- Siz i§İnize gidiniz; ailevi bir me. 

lilele ! Bu adam benim kocamdır .• 
Polis hayretle: 
- Peki öyle ise, dedi, eviniz.de kav· 

ga etsenize l Ne diye sokakta dövüşü • 
yorsun uz?. 

Erkek söze karıştı: . 

rozan: Rahmı YA(i/Z 
~ıro~evo ŞaırD Ka!J2>0°'1'<al: 00 Sauııaı telfiıco 
ıııKeun b!ır "aıznfe veırıv@ırlbnmY "" cğl~(.Çllft 

-110-
Nutuklar biribirini takip etti. Halef 

Selef olan amirallerin nutuklarını diğer 
ekabirin, nazırların en nihayet de sadra
zamın birfaç kelime süren söylevleri ko
valadı. 

So~n merasimle donanmadan ayrıldı. 
Yavuzun amirale mahsus istimbotu So
şonu son defa olarak Istinyeden Kasım· 
paşaya, Bahriye nezareti divanhanesine 
getirdi. 

Her yeni gelenin yaptığı bir deneme 
örneği olarak amiral Paşoviç ertesi günü 
<lor.anmayı aldı, Marınaraya çıkardı, şöy 

le bir manevra yaptırdı, Erdeğe '.kadar 
sürükledi.. Oradan Naraya uzandı. Do· 
nanma ikinci kumandanı Arif beyle temas 
etti. Amiral Ozidoınla görüştü, sonra; o
rada yaptığı tetkiklerin neticesini ken-
di muhtırasına not ederek yeni bir ha:e
kete hazırlandı. 
Paşoviç çok yüksekten atıyor, hatta, 

halefinin uğradığı muvaffakiyetsizlikleri 
çarçabuk telafi edeceğini, değil İstanbul 
slarında, Marmarada, boğaz enginlerinde 
tek düşman tahtelbahirinin seyrine mü
saade ctmiyeceğini açıkça söylüyordu. 
Zaman, Ozidomla Soşonu mahcup ettiği 
gibi Paşoviç için çok beldemeğe lüzum
görmedi, iki ay içinde bir akınla bu ami
ralin de mahiyetini ortaya koymak.ta, onu 
da muyaff akiyetsizliğe uğratmak.ta, çok 
acı bir tarzda donanmadan ayırtmak.ta 
g1cikmedi. 

Kapiten Brodeyin cüreti 
Brodey Bandırma taarruzunu da mu

vaff akiyetle başarmış, şehri topa tutmuş, 
tahribat yapmış her işini tereyağmdan 
kıl çekermiş gibi bir kolaylıkla bitirmiş

ti. 
Sahilden hiçbir tazyik görmemesine 

rağmen Brocky bu taarruzun istenilen 
neticeyi vermiyeceğini pekala tahmin et· 
mi~ti. Orada bulundukları ihbar edilen 
Fransız Turkuvaz tahtelbahiri mürette
batının kurtarılmasına bu şeld.lde hare
ket edilmekle muvaffak olunamıyacaktı. 
Binaenaleyh bu taarruzda da gene Mar
mara sahil şehirleri halkının maneviya· 
tına bir darbe telakki ederek Bandırma· 
dan ayrıldı. B 7 ile birlikte ·yukarıya, giz· 
li ilse doğru yola çıktı. 

İngiliz süv~risinin fikrini kurcalayan 
bir nokta vardı. Gizli üste hayli malzeme 
bulunduğu halce tahtelbahirlerin Mar
marada hareketlerini idame bakımından 
muhtaç oldukları mayi mahrukat çok az 
bir miktardaydı. 

4 tahtelbahirin iki günlük hareketine 
karşı koyacak kadar az olan bu malzeme· 
nin tedariki en mühim keyfiyetti. 

Brodey Davistin bu işle yakından ala
kadar olduğunu ummuyor, şeytan deli
kanlının Ayşe sultam alet ittihaz ederek 
istediğinden fazla mayi mahrukat tedarik 
ettiğinden de bihaberdi. 

Bu düşünce ile Bandırmadan ayrıldık· 
tan sonra gemide beraberinde bulundur
duğu esir Fransız tahtelbahirinin başge
diklisi Şarl Kapoyu yanına çağırttı. 

Gediklide şafak atmıştı.. Bu, komodo
run ileri sürdüğü, yapılmasını teklif ettiği 
iş muhal sayılacak mahiyette bir mc~e
leydi. Türkçe bilmiyen, elinde hiçbir kud
ret ve vasıta bulurumyan, hatta biraz da 
beceriksiz görünen bir adama bu i~i Yer
mek, ona: "sen aramızda fazlasın! böy· 
le erzakı, suyu, havası hesaplı bir tahtel
bahirde bunlara ortak çıkmakla zararlı 

bir unsur addediliyorsun. Seni bu hizme
te gönderiyoruz. Ya öl! Ya kendini kur
tar,, demek gibi bir şeydi. 
Şarl Kapo ne tasvip ne de itiraz ifade 

eden bir harekette bulunmadı. Yalnız, 

başını önüne eğdi, durdu. Süvari sözünü 
yürüttü: 

- Bu, hizmetinin birinci faslı, ikinci 
fasla gelince, o da bize benzin tedariki i· 
çin çalışmalamu arkadaşlarımıza ihbar 
edeceksin! Sana bir mektup verecegım. 

Bu mektubu tarif edeceğim yerdeki ada
mımıza götürecekgin .. Bandırmaya ne su
retle gideceğini, orada neler yapacağını 
gene mektuptaki direktiflere göre o zat 
sana bildirecek. 

Gedikli sözün burasında lakırdıyı aldı. 
İşin içinden sıyrılmak için laznngelen 
noktayı ele geçirmişti. Derhal işin zayıf 
tarafına el koydu: 

- Bizim gizli istasyona malzeme taşı
yan bir yelkenli var değil mi komodor. 

- E\·et .. ne olacak? 
- Bu işi o, daha tehlikesiz ve daha et-

raflı başarabilir bence ..• 
-Ne gibi? 
- Ben ev\·ela türkçe bilmem.. Sonra 

yabancı bir memlekette bu halle iş göre
mem .. Mademki iş sade bir mektubun 
naklinden, bir haberin ulaştırılmasından 
ibarettir. Onu, elimizdeki vasıta pekala 
başara bilir 1 

- Fakat arkadaşlarınızın kurtarılma· 
sı için sizin muhakkak Bandırmaya gi· 
decek müfreze ile beraber bulunmamı 
lfizım! 

- Benden bu hususta faydadan ziyade 
zarar memuldür komodor, 

- Ben, işi etraflıca tasarladım. Sen bu 
tahtelbahirde bulunmaktan ziyade !starı· 
bulda adamlarımızın yanında faydalı o
labilirsin. Ona göre hazırlan! Yarın ak
şam üstü Hayırsız adada karaya çıkara
cağım. Orada adamlarımıza Yerecegım. 

Onlarla birlikte Istanbulda bulunacak· 
sın! 

Gediklinin dizleri kesilmiş, kıpırdaya-
çak hali kalmamıştı. Komodorun bu kati 
ifadesi karşısında itiraza da imkan yok
tu artık ... Çareşiz boynunu büktü. Ken
disini bu kadar korkunç akibct ve ihtimal 
!erden koruyan taliine, mukadderatına 

tabi olarak oradan ayrıldı. Düşün ba
şında binbir düşünce ile dumanlanan bey 
nini taşıya taşıya manganın yolunu tuttu. 

Brodey niçin böyle yapmıştı?. Şarl Ka 
poyu gemiden uzaklastırmakta ne fayda 
görüyordu? Niçin esir Fransız tahtelba
hirinden kurtulan bu tek adamı önce ge
miye almış, sonra E 13 den uzaklaştırmak 
istemi~ti? .. 

- Budala mıyız biz l Evde kavga e
delim de sağlam tabak _çanak kalmasın 
değil mi?. 

Mangada istirahat eden gedikli sürat
le komodorun yanma çıktı, yüzbaşıyı se
lamladı, durdu. 

- Emriniz kapiten! 
'Brodey Şarl Kapoyu uzun uzun süzdü; 

onun duruşundan bir noktayı bulmak, 
çıkarmak istiyor, adeta gözlerile karşısın 
da dikilen yaşlı deniz gediklisinin kabili
yetini ölçer gibi bir süzüşle Şarl Kapoyu 
gözden geçiriyordu. Bir dakika kadar sü· 
ren bu hareketten sonra ağır ağır konuş
mağa başlaElı: 

Şarl Kaponun düşünüp düşünüp de bir 
türlü hak yeremediği bu hareketin Eebc
bi çok basitti: Komodor Brodey, en bü
yük noksan olan benzin işinin hallini dü
şünürken bir akşam evvel gemide ecre· 
yan eden, ve Şarl Kaponun farkında bu· 
lunmadığı bir meseleyi de hatırlamış, ge
diklinin artık gemide kalmasına cevaz 
vermiyen bu meseleyi bu şekilde hallet· 
rnek istemişti. 
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- Beni iyi dinle gedikli! 
- Dinliyorum kapiten! 
- Sana başarılması çok güç, tehlikeli 

fakat muvaffakiyet takdirinde o kadar 
da .;erefli bir vazife vcnnek istiyorum. 

G~dikli bu söze girişi hiç begenmemi~
ti. Fakat hissiyatından komodora renk 
vcrmemd~e çalı~ak cevaba geçti: 

- Teşekkür ederim komodor. 
- Dur. dinle! Seni lstanbulda karaya 

Mcgcle şuydu: 
Şarl Kapo mangada uyurken sayıkla· 

mağa başlamış, vaktllc kendi süvarısı 

Alfrcd Didiye ile aralarmda geçen hadi· 
sclcri yüksek sesle tekrarlamış, uyanık 
bulunan E 13 ün kurnaz başçaYuşu bütün 
bunları duymu5, zaten $arl Kaponun ge 
miye gelmesini, kendi rütbesinde bir ra
kip addeden İngiliz gediklisi Ş:ı.rl Kapo· 
nun beraberinde getirdi~i ufak bir Yalizi
o uyurken açmış. karıştırmış, eline ge
çirdiği bir not def terini süvariye götürüp 
vermist.L 

- Sen nişan al. Benim ellerim titri yor! 

çıkartaca~ım. Orada bizim adamlarımız 
var. Onlarla tema5a geçecek, Bandırmada 
esir bulunan kendi arkadaşlarına yardım 
ctmeğc, onları kaçımıağa kalkışacaksın! 

(Devamı var, 
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Sahalı ışıkları sökerken Babıiilide 
lıazırlık başlamıŞtı 

llltall ıı.tatanm kafaııı kızmıttı. 

- BaJdL Dedi. Git Cevri. Ben de seni 
'1alıı 1ılr Dclm ıanmııtun. 

Cevri blr Wıa bile tereddtld etmeden 
Jedlleb JMmdaıı çıktı. Fakat 8Ö7ll)-ece· 
tbat IGylemlf H padlpbm sUuılnt bir il· 
.. llOlmlQftu. ÇOnkU Cem bu b&di8enln 
Jüm oJdgpnu billyordu n 18Uyordu ki 
llmtafanm hayatına mal obnum. J'akat 
muhteri• bUıık&r b6yle bir kadın saa117· 
ı. durup dururken padloahlılı bırakır 

IU1dlbl9? 
Aklına mllhtm bir tedbir gelmfttJ. Aca. 

lia ulter, orduyu htlmaywı, halk, bak
Janda aeler dUftlntlyordu. Padiphlıfm • 
claa meıımaa muydular, yoku. onu iate
mVorlar mıydı? Bunu bbat t&bldk et
mek aeYldDe btrvok ecdadı ıtbl Mutafa 

Mercanı çalırdı. Glallce bir ıeyler ko-
aattuJar... I 

lltanbu1 lcaranhfa g6mtllllrken 1&· 

ray bpıamdan çıkan garip kıyafetli 
1ıılr: denit 1ıtanbul aemtine dofru yol 
aldı. Soluktan U1ümemek için yüninll, 
J&rllnll adamakıllı Urmıf, NkaJJannı 

kalın kilrldii paltosunun içine 6rtmUt
ttt 

Bir maııcal etrafında toplanmJt bet 
on lıdtlden ibaret bir mahalle lılhveıi
sıe cirdi. fçerdekiler bu ıarip kıyafet
i dervlp ıUzerek ıel&mladıtar: 

- Mertıeba baba 1 • 
- lledlaba eyJad 1 • 
- Hot geldin dlfVit W. I. 
- Bot bulduk evlltlar 1. 
V • her birinden ıamarlanan ~ay ve 

Jmbvelerle dervlfin içi !dmmıptı. Blr 
lücmlecik te o çekerek mangal batma 
aokuldu ve haıpihale iıtirak etti : 

- Ben. dedi, padlph wrgunuyum. 
Hm•l!Nnnnı .SndllrdU. Bir yıldanbe
ddfr lllDt eemt ıuer, kaadladq bir 
pcak aram. 

. !Hrbt blrlblrlDe blkıftr. Şu ihtiyar 
· uJrallk.-mülmek denlt bile ctinilnden, 
amandan, dnrandan memnun delildl. 

Yllftf y&ftf açılc!ılar. Umumiyetle 
padlpıba c!il uzatan yoktu. (•) Fakat 
ılcall dmetı atan ve tutan çoialmıttı. 

V• bu dervlf baylece ti gece yar.ıı. 
na kadar orada burada dolqtr Padif8h 
Kuıtafa dellydi. Deliydi ama, ifte ilk 
ae1a ÜJllıca bir hareket yapdllf ve . 
llaik içln4e kıyafet tebdili ile dolaŞ' -
nk o da dnletia ne halde olduğur.u, 

laallan neler 18ylediğini, nelerden tiki· 
7et ettilinl Qrenmiıti. Kendi 'kendine 
Mtla ifleri düzelteceğine yemin ede
rek araya dlSndU. Hiç kimseler padi~. 
hı tanmwıqtı. Zaten aelimhktan b~t-

ka samanlarda yiiaün\l ,eau yoktu ki toplanıyordu. Halk ta alan alem Bllbı
tanıam •• 

Saraya döndülil uman hünklnn 
aldma Ta17ar pqa ı•lmlttL Tayyaq 
çaizrarak eerdan ekran edecekti. Za· 
ten kendlainı de itimadı nrdı. Her 
naaılaa azline ferman edivermltti • 
Halbulri Alemdarın hWanettifi 7erde 
ne Tayyar, ne de bir bqka dnletlO 
perende atabilir miydi Hilnklrdı, fer· 
man ederdi. Fakat. o da Alemdardı w 
hUnklr fermanı '111 cellrdi ona .• 

Sultan lluıtafanm kararlan aratın.. 
da çok ehemmiyetli olanlan .da nrdı. 
Eıciimlı bütün bu tuviratı Selim efen
dlnin yaptığına kanaat etmJtti. Halk 
Seılm devrini daha futa Gılüyordu. 

llultafa tedbirlerinden PS lallmq· 
tı. Çtlnktl artık bldilelerin talıammtUU 
Jralmımııtı. Yarm Blıbdlide meperet 
yapılacaktı. Bundan Muetafanm Jıabe. 
ri JOlrtu .• Yalnu sencl Nesir bu ~tL 
maı müteakip çok mWıim bir hldlaenbı 
patlak vereceiini biliyordu. Ve gecesi 
uykuauz reçtl. Sabahı d8rt 18zle bek
liyordu. Artık icap edene Aleından da, 
Selimi de, Mamudu da kendi eliyle 
cebertecelrtl. ÇUnktt polt elden ıldl· 
yordu. 

Sabah ıırldan 98ker'ken Babılllde 
ha.arlık batJamııtı. BucUn herkes er
kenden gelmlı, itlerini bltinnit. bOyOk 
salonda yapılacak içtima banrhldan'1ı 
baılamrıtı. JCimler ıeJeceJr, ne olacak 
pek belli dtfildl, ama, •llebl Uıtlmal 
Serdarı Ekremlik bugUn taayyUn ede. 
cekti. Bittabi Alemdardan bafkau da 
8er4an Ekrem, olumııdr. HalbuJd 13• 

baha kadar yan uyanık yan uykı: ara· 
ımda ıinirleri bilabiltilıı peripn bir ha· 
le ıılın PacHfah M\lltafa da henUs 
pek erken olmMma rafmen A.bdBJfet. 
ala ile ~ bir mektup yar 
dırarak Tayyarın acele cılblnl ferman 
etmlttl. 

Tayyar cellnce onu serdar edecektl. 
ŞeyhUliıtım Arap sade Arif efendi bu 
vaziyet karımnda iki cami arumda 
kalmıı bir binamu gti ne edecefini 
taıırmrıtı. Şimdi Babdllde ıerdaruk 
mevzuu babaoluna bittabi o da reyini 
Alemdara Yerecekti. Halbuki itte ce
binde padipbm fermanını bildiren bir 
de tezkere vardı. Hangisini yapma!: 
idi? 1 • 

Muhaza btltlln bu dGfUnceler onu 
Bal:dliye ıltmekten menedemezdl. 
Babılliye cltmene lı fenaya varırdı. 

Alemdarın Byle feYhilllaltmmıı, ıuy. 
muı. bufDIU! pbl hesaplan ycktu. 

Teker teker dnetliler Babrlllye 

Ali etrafma birikiyordu. Buılin bur&· 
da bilyilk bir içtima vardı ve bütün e· 
kibir gelecekti. Halk için bu bir c&len.. 
ce te,kil edecekti. 

Alemdar pap çok erkenden Babr 
lliye gelmiı ve .abah kahvesini bile 
burada fçmiıti. Gelenleri Kase XethQ· 
da kal'fllıyor ve kulaklarına talimat 
vermeli de unutmuyordu: 

- Sakın ola ki devletluye muhale. 
fet edeni~. Hele kijprUyü geçmefe ba
Jrm f. 

Hep toplandılar. Hentıs ıeJlıUlisllm 
ıelmemiıti. Alemdar dedi 1d: 

- Ravnak ef zayı tacutaht ve pa· 
dltahı civanbaht efendimis banetleri 
bir takım mütegallibe elinde ads bhp 
ta te}"hilliıllm ve eair elhabı manuıp. 
tan birinin ull thım geldikte Se'k.'bmı· 
bqı olan kahveci Mustafa ıibl .. ruin 
teıalUlp ve hetld perdei teeddltp ede· 
rek saltanatı ıenlye ile mlicadeleai, ap 
olduluna kanaat etmeyip te umuru 
devlete müdahalesi suretiyle padlpiu 
hareketinden mene muktedir olmaır ve 
bunlara bbim usaktan aeyirel olmamu 
ne demektir?. Bir fe'1bWlsJtm, bir 1et. 

dar uline bile kadir olamıye padfflh 
oluı: mu? Bu ma'lnatla tnketmea1>m 
ruhsatı olmadan askerimle Denaa.dete 
ıelip nizamı umura Yu'ıyet eyledlm ~ 
Devleti aliyeyi mlitegalllbe elinden 
ta:hli9 etmek ıilç delildir, ama, ilk 1r 

yafa dilfmUı, padipha kulluk edenler 
le kendisi arasında bir derbederlik ha. 
111 olmuıtur. Padif&ha boynumu kıl· 
dan incedir. Ama vUkellyı ıamaneye 

Itf anlatamaz, ferm&A dinletemez pa· 
digahın bazuyu saltanatı münkesir ve 
aciz sayılıyor. Myleal yerine yeniahıln 
lcltu ıereıJı:: olmu mr?. 
Alemdarın bu usun mubddem.t 

nefee almmadan cllnJenmittl. Tuna • ıı· 
dan Alemdar, Mustafayı iatemiyordu 
ve itte heyetten de bal' nranna iftlrak 
bekliyordu. 

Alemdar herkesin ayn ayn reyine 
müracaat etmek taraftanydr, fakat, 
Köse itin artık allr'atle ha1l1 icap etti· 
ğinde israr ediyordu. Bu kadar uluor • 
ta açıllillf ıbu mUhlm mesele araya h~· 
men akaedebilirdl ve almecHnce de it
ler lcannakanpJıc olabilirdi. 

Padiphın, hal'mı duyunca bir ta1am 
tehlikeli iflere bqvurmuı mUmkündU. 
Bu itibarla Kase kethOda Ahmet efen· 
di, milçteml halde rey toplamnumı 
muvafık görliyordu. 

(Deva• "°") 
(*) Tarihi ômteL (263 ~) 
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Yazan: R. Rober Düma - 87 - Çeviren: ,, 

Stef an tekrar dudaklarına yap 
tığı sırada Hilda düşünüyordo: 

- Şef çalışmamdan memnll1' 
kalacak I 

- Beni atfet Hllda. Berliııden ayrılır
ken verdllln bu.le beni çılıma çevirdi. Bu 
cece neler çektijlmi bilaen... Sö&UmU u. 
nutmak, odana rf rmek ve ölümden evvel 
kollarında bir kere olaun aaadete kavuı· 
mak için oıJdmyordum. Fakat.., 

Ctlmleetnln IODUD'll Hildanm dudakla • 
rmda esdt. Arzusunu yenememif ve genç 
kadına eanlmqtı. Hilda mukavemet et • 
medl; onu da dellkanlmm hararetinden 
atet alan bir anıu aadnıeel .sarmııtr. Kol· 
larmr, Stefanm boynuna dolayarak lSpU
oOğe mukabele ettL 

tık aynlan, kadmm teslimiyetini tec. 
rtıbesllllii y11dnden anlryamıyan, Stef~ 
oldu. Hllda, g61leri yan kapalı, bolü 
bir Hile JDJfllclandJ. 

- Stefan ! Stefan ne yapıyol'IUJl? 
Bu hitabda bir 1enenJeten dyade bir 

davet ffade81 vardı. 8tefan ftrntı kaGJr
mak tlzere oldulunu gzı1ı1arak kadma 
tekrar earı!dı. Fakat geç kalımttı. Arada 
ıeoeıı bbtauJ l&Dlye Hlldanm kencUni 
toplamasma ve hJllırfnl )'emlleslne klfl 
ıelmiftL Geri ;ekildi ve elleriyle dellkan· 
lı)'ı itU. Stefan d1s '1ltl cetta ve af di· 
ledL Hilda ODU uu'lalDldr, blJü!a lef· 
katle hltab etti: 

- Seni koca cılllll ! neye b&yle beye
canlamyol'llun? Sana alflmden bahaeden 
1dm? Sen hayatına ehemmiyet vermemen 
bqkalan ona kıymet veriyorlar. Evvell 
Almanya; vatanunımı senin gibi fedaklr 
evlltlanna lbtiyacl ftrdır. Sonra da 
ben! artık itiraf edebUirim: seni seviyo. 
rum Stefan! 

Stefan, kadmm ellerini &ptlcUklere bo· 
ğarak söyleniyordu: 

- Sahi mi Hilda? Beni aeviyoraun öyle 
mi? 

Hllda onu duymuyormq ıtbl devam 
etti: 

- Bu adamı aldUrmek vutfeılle Parlle 
&iSnderenler hayatınıza bizzat sizden /aı 
la defer biçiyorlar.Ancak yakalaıuruya. 
cafınrza emin olduğunuz zaınan harekete 
geçmek buıusunda talimat da bundan ile 
ri geliyor. Sb para ile adam lHdUren alel. 
lde bir katil defllainb Stefan.Llalettayln 
bir cani para mukabilinde ılzin görecelt· 
nlz iti baprabilirdl. Fakat bu katl ytlzUn

don çıkabilecek meıelelerl · hiç dUetındU· 
nUs mu? J'raum zabıtan clnayetfn lafk. 
lerinl ve kim tarafmdan yaptınıdJiuıı 

lıretf edene ortaya llyuf bir mesele çı
kablllr. HUk6metlmiz b6yle bir mesele 
çıkmaırm ve itin iç yUstlnQn blllnm.eaini 
istemiyor. Binaenaleyh vazifeniz ele geç. 
meden adaleti yerine ıetırmektir. Bunun 
l~ fIJ"l&t kollıyacabınız. Dün muvaffak 

olamadnm, fakat yarın mu~ 
ımız. Cesaretinizi kaybetmeytafl. 
muvaffakiyetten emin oldu~ 
harekete geçiniz. thtiyatlı oluJI ... 
bunu ben, bir sevgili sıfatile eö_Y -AJ 

Stefan, emin ve azimle titrl1".
vap verdi: 

- Muvaffak olacatmı sevglusP" 
.al.zl bQtUn mevcudiyetimle is~ 
kat efer fena bir talih pençesi 
dtııenem merak etmeytnis, belll ,ı 
yakalıyamıyacaklar. Yemin eder!IO 
nm, Almanyanm sırn, benimle 
mezara gidecek! 

Stefan tekrar dudaklarma 
rada Hllda dtlftlnOyordu: 

- 3ef galıpnamd.an memnUll 
Berllnden hareketinden evvel 

ılfab! talimatı hatırına geldi. ~ 
cUkler arasında Stefanm söyleo-; 
sözlerini değil, artık Velterln 
duyuyordu: "Dikkat edin, Ste~ 
ıı:z zabrtumm eleine geçerek - wıl 

mesele çıkannasm. Benuva'yı 'IJl.r:_ 
adamm l5ld0rm.eel lbım. Soıı. 
tb'ath davranmaJL General ll'oll 
ieln b&yle 1e11lzce halledUeceltJd 
tim. En ktlçUk bir elyu! hldJI' 
•ma Sietzıqer'ln on defa lSlıD~ 
clh ederiz. Stefanm atmesi btsl r 
mUteeıılir etmez; ele geçene Jrı~ 
meaJ. Jbmıa'eldlfini kendlalne teid' 
nlı . ., 

Geno bclın, s&Jerfnln ısnUO• 
bir hayali atSnnemek later gibi 
ladı, dudaklarını dellkanlmm c1ıJ 
rmdan ayırdı ve an! bir merhaJtlet 
le tatlılapn bir sesle mınldandı: 

- Zavallı çocuk! Zavallı Stef 
Gazleri dolu do1u olmqtu. 

fallrdı• 

- Niçin "zavallı"? niçin ağ~ 
bl oldunuz? Ben! aevdlftnize tee""'"ı 
ediyor.sun uz? S<Syleyln Allah ~ 

- Hayır çocuğum. Teessilf e 
Seni sevdiğime asll teessUf e 
ve etmem. 

Hilda samimi idi. Bir an için es» 
şimdiki iğrenç ve sefil hayatma 
den evveli temiz dilgilnceli kadJll 
tu ve bu hallle, ikinci sahaiyetinlılt 

smdakl zavallı genci elinden ıutd 
lllreye, hatta muhakkak bir öltıııı'Jıl 
lediğlni görmUgtu. Kendi ken~ 
tandı ve iğrendi. Elile yüzUnU ~ 
öy{ece kaldı. 

>f-EJ~ K L E O E N : . H u S E Y 1 N 'Z E K 

.. _ Nefes al, sevgilim., dedi. Sanki biz, artık bu eve ait clelild'ık. 
O kadar hafif idik ki. açık duran pencereden uçacalımm sanıyor 
i1uk. Kar, bizim için serilmiş hah, bizim için açılmış çiçekti. Aliye 
lılr avuç aldı: 

"-Çabuk ye!., dedi. Dudaklarımı avucuna götürdüm. , 
Birdenbft: 
.. _ Orada ne yapıyorsunuz!., diye bir 9eS işittik. 

MEMNU 
MEYVE 

Babam, onun yanından geçtiği zaman, hürmetle selftml~ 
dar bey ise, hafi~çe bir "merhaba,, ile iktifa ediyordu. ~..ti 

Haydar beym hayatımda alacağı çok mühim yerden§~ 
meden, ondan korkuyordum. Görünüşü, hakikaten kor~·~1 
metreden yüksek boyu, geniş vücudu, iri gözleri, kaim k~ 
dı. BazJlan, milyoner oldutunu, bazılan da kara kuru karı51"'" 
zabite tutkun olduiunu ve ltalyada yaşadığım söylüyorlard" 

Sıdıka hannnm yukarıya çıktılnu daymamııtık. Galiba kar 
ilimine mani oldulu için keyifi yerinde dfli,ldi. 

- Haydi af3it inin, bakayım! !izi annelerinize haber vereyim 
• &(rinQnQz! dedi. 

APlıYa inerken, Aliye cevap verdi: 
- Ne di~? istediiinizi yapmız. Benim de Bayliyecekle-

* "'· - Ne litrliyeceksin? 
- o. bm bilirim. 
- Nmy. r&illQrilı. 
- ~11 kadar gôrllştük! 
- Biraz daha nezaketli konu~ terbiyesiı. 
-Allah, Allah! 
-Ne dedin? 
- "Allah, Allah!., dedim. 
S:ıdrka hannn. yüzgilz olnından i,J hallet!nek çaresini düeQnO· 

,.,mu. 
- Gidip yatsamz, daha iyi edersiniz, çocuklar. Hasta olımyası· 

- diye ~ylüyorum. Soğuk alınnuı. 
Ve cevap beklemeden odasına girdi. 
Aliye mınldandı: 
- .. 1111* an,. da bek! Ev sahibine t5ylersem, han.yayı kon 

1f1f! anlar. Ev sah:bini tanıyorum. Odasına erkekler getirdfllni c:rt 
Jatsam. .. Haydi Allah rahatlık "'1'lin, sevgilim. Yarm brtopa or. 

- .. -

-4-
nıyac:ain .. Erken kalkımya çalı§. 

Sabahleyin yedide 90kakta idile. Mahalle çocukları da erkence • 
kallanqlardı. Evden çıkar çı:kmaz, bombardımana tutulduk. Top
lardan biri Aliyenin kulağına geldi: 

- Ah! diye inledi. Kulağım kanıyor; kann içine taş koymur 
lar! .. 

Kim? deli gibi olmuştum, hiddetten başım dönüyordu. Hemen 
intikam almak hırsile yanıyordum Rastgele bir ı;ıocuk yakaladım. 
GfilQyordu. Temizce dövdüm. Diğerleri kaçWar. Aliye qlıyordu. 

KulaiJnda bir damla kan vardı. Onu içtim: "Ay! dedi, kanımı mı 
içtin? Öyleyse beni, tamanı yüz sene seveceksin!,, doğrusunu söyle
mek lAzım gelirse, ne ben, ne de o, "sevmek,. kelimesinin manasını 
bilmiyorduk. "Svgilim., beni ne kadar mestediyorsa, "aşk,. da o ka· 
dar az alfilcadar ediyordu. 

Aliyeyi teselli için bütün "servetimi,, feda ederek atejte pişmiı 
kestane aldım. Ve dün geceden kalan muhavereyi hatırlayarak sor
dum: 

- Dün ne söylüyordun? Ev sahibini tanıdJJım mıl 
- Yalan al)ylemedim. Onu tanıyorum. Görerrbin ... 
Bu mal sahibi bizim için "Iktidar,,ın timsaliydi. Bu adam, ba· 

bamın patronu delil miydi? Bir hareketi, yalruz bizi sefale~ ~elil. 
BılWik, ..... atmJya da klfi1di 

Haydar beyin, Cahit isminde bir oğlu vardı. O da biZ 
cuktu. Ukin, pis. kaba, terbiyesizdi. 

Haydar bey, ~elesi. ile az ~onU§urdu. Bu isi bir ~ 1. 
runa bırakırdı. Kiracılanyle katiyyen temas etmezdi; bu ifl 
tibine havale ederdi. 

I~te. Aliye, Haydar beyi tanıdıiını söylediği zaman o ""' 
rette kahşmım sebebi ..• 

Aliye bana izahat verdi: ''Bakkala ekmek almağa gi • 
K~ karp karşıya geldik: ~ 

"-Sabah şerifler hayırolsun, Haydar bey,, dedim. Ne 
ki? O da dilerleri gibi insan değil mi? 

"-Hey! küçük, biraz dur! Yağmur yağıyor, yaırns1' 
yorsun .. Seniı\ ayakkaplann yok mu?,, 

"- Var, ama cuma günü için saklıyorum. Siz hiç rnertJ 
yinlz, efendim, ben alışığım!,. 

Bunun üzerine bana bir çok sualler sordu: 
Babamı, ne iı yaptJimı, beni; bü?ük babamın hakİ1'11"' 

iki Yaşinda olup olmadJğuu .. Gülmeğe başladım. O da bet' 
dıt. Herhalde gülüşümü çok güıel buldu ki tekrar gülmeıııİ 
Sonra, Cahidi çağırdı: 

"- Hava g\belleştiii zaman, bu küçük hanımla ber'bd 
ym.,, dedi. Sen de gelirsin olmaz mı, sevgilim? . Olur, olur .. ·_·A 
ki ben öyle istiyorum, gelirsin .. Belki el arabasının içinde off1" E, 

(Devamı 1J4f). 
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~· agodadır 
İçinde ve dışında dolar havası esen şehrin 

hususiyetleri nelerdir ? 
11 c\xnerlkanın biltün eehirlerl, bir istis- bUyük elektrik ıearcti oradadır. Ameri 
b~Ue blribirine benzer, bazıları daha kalılarla bu hususta münakaşa edemez 
ra:U~· bazıları daha temizdir, o kadar. o. siniz. ÇünkU daima onlar haklı çıkarlar. 
h akı şehirlerin Avrupa eehirleri gibi Onların hafızası bıı cihetten pek kuvvct

Uau · baa 8.iyeuerı yoktur. BUyük echirlcr hep lldir. Eyfel kulesine varıncaya kadar bU
yUkliğile ve yüksekliğilc meşhur her bi· 
na ve kulenin ölçilsü onların zihinlerin. 
de menkuştur. Ncvyorktakl falanca bi. 
na bu binadan daha yUkacktir diyecek 
oleanız yanıldığını:ı:ı size derhal rakam -
larla lsbat ederler. Şikagoda herhruıgf 

bir yabancı kı!5a bir zamanda bütlin iddia 

'• 

hislerinin takdir hi!5lerine takallUp em.- 1 

ğini görUr. 

' 
ŞU.ngonan sokaldarmdıı.n biri 

Y3 

13 Birinciteşrin- 1938 PERŞEMBE 
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lüzumlu Tele/onlar 
V:ıngın: 
lstonbul için: 24222, Bcyo~Ju için: 

44614, J\aclıköy ltın: 60020. OskOdor i
çin: ti0625. 

\' eşilkoy, Bnkırkrıy, De bek, 1'nrobya, 
Buyiıkdere, Fencrbnhço, K:ındilll, Eren· 
köy, Kıırt:ıl, Büyükoıla, licyl>eli, Rurgaz, 
Kınalı, ıçin: Telefon muh:ıberc menıu• 
runo yongın demek k!Hhllr. 
H :ımı ıtrıııyesi: 2271 l 
l>cnız itfolyesi 86 • • :la 
Hcyaııt kulesi: 2Hl9U. Galata )"angın 

kule ı: 400GO 

ııe:a kalıptır. Hepsinde göklere yük
ca le binalar, geniş, asfalt caddeler ve 
ca ıu kanıaetıro.n bir elektrik bolluğu 
§e~rtıllnüz. Ameriko.h, içlndo yaııadığı 
le n hususiyeti ol ayışına aldırmaz bi· 
ru; Ornaı onun hayatı ve cmellerile yoğu
~uıı, canlı, hareketli bir yerdir. Ame
bir hnın içinde yaşadığı eehlr onun bin 
fak te§ebbüsUnUn tatbik sahası, muvaf
rıa 1Yctıerinin beşiğidir. Şehrin hayat kay 
kJ ğı onun damarlarında dolneır, o kadar 
tU 0

• Vehrini bütün diğer eehirlcırdcn Us-

Şehrin ortasında bir mil murabbamda 
bir meydanlık vardır. Bu meydanlığın lliı
tUndcn asma yollardan şimendiferler ge
çer. Bu meydanlık en bUyilk mağazala. 
rm ve tiyatroların tcmcrkilz ettiği nok
tadır. Elektrikli trenlerin, tramvayların, 
binlerce otomobilin pa.tırdısı kulakları 

hırpalar. Se~·rlse!cr kulelerindeki ışıklar 

san kolayca yolunu bulabUir. Meydanın 1 
bir ucunda büyük bir borsa binası var

da.m vardır. Onun kozmopolit muhitin~ 
tek bir hava. eser: Dolar havası. 

Sıhhi imdat: 44998. MOddelomumlllk: 
22290. Emniyet müdürlüğü: 24382. 

r\efia Vekaleti İstanbul Elektrik İtler 
Umum Müdürlüğü Ileyoğlu: 44801 • İstan 
bul: 24378. 

n gcirUr. dır. Bu borsanın bir kısmı zahire borsa. --------
T 

a lUI g lt1ı uıı k tYı 
RADYO 

tRş: 40938. Clbali: 20222. Nurosmantye~ 
21708. Üsküdar - Kadıkliy: 60773. 

Ha \"agazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 
60790. IJeyoAlu: 44642. 

cı ~erika şehirlerini dolaean bir yaban
d ikagoyU biltUn bu bir örnek şehirler
~ bir hayli farklı bulur. Şikngo, büyUk 
8U erika !3chirleri arasında en fazla hu: 
rr:İYctl olan vchirdir. Orada yabancıla· 
llıfk ilk gözüne çarpan her şeyin bilyük 
le Yasta oluaudur. Orndn caıi olan ölçü
'Jı:; dev i5lçUic>ridir. Sanki şehrin asıl se
~esi sokakları dolduran lialcttayin 

bn nlar değil de devlerdir. Hor §C)in en 
ll;vt}ğij • 

ola Şıkagodadxr. Adam, ga;Tiihtiyari 
ını:k Şikngoda gördüklerinin tesiri al
l'o ka kalır. Oranın bUyUk binaları Ncv
l'tl~ lakileri gölgede bırakacak kadar bü
ıtacı' Cs.ddC'lcri akıllara hnyrt't verecC'k 
deı ar geniş vo hareketlidir. BUyilk cad
ııeı:rdo ardı arneı kesilmiyen bir otomobil 
llıa l!aatto 50 mil sUratle akıp gider. Bu 
~ltllıarayı ortalrk karardıktan s nra bU
larnı Cs.ddC'lerdcn birinin üstündeki bina
~ ın iiet katmdan seyredecek olunıa. 1 dlıı~ir hayret nidası çıkartmaktan ken
d~ nıenedcmczsiniz. SUratt.en başınız 

kırmızıdan yeııilc dönünce 15arct memu. 
runun keskin düdUğü işitilir. Bütün ve
sait sanki yckvücutmuıı gibi durur. Yüz
lerce halk koşu§nrak bir solukta kal'fl ta
rafa geçerler. Şikago yaya yUrUyonler 
için pek tehlikeli bir 3ehir olduğundan 

hnlk daima miltcyakkız, daima. telaşlı • 
dır. 

Şikagonun iki en bUyUk caddesi olan 
hükumet caddcsilc Madison caddefllnfn 
birleştiği nokta dünyanın en kalabalık, 
en gürültUIU noktasıdır. Hilkümet caddcsl 
~imnlden uarka doğru Şiınigan gölllo mu
vazi olarak uzanıp gider. Madlson cadde
si onu bir kaime zaviyesi tcşkll edecek 
şekilde şarktan garbe doğru kateder. 
Şikagoda bUtiln sokak numaralan bu nok 

l!ıdır. Burada zahire satıularını simııarlar 
dilsizler gibi parmak iaartlerile ve bil§ 

döndUrUcü bir ııilratle yaparlar. Bir da
kika içinde ortada milyonlar döner. 

Şehrin bir ucunda dUnyanın belki de 
en bilyük mezbahası vardrr. Bu mezba
hada hayvanları pek ln!5ani bir eekilde 
öldürUrler. Mezbahanın bir tarafı !abrl-

kadrr. Öyle ki "bir taraftan koyunhı.r gi. 
rer, . öbUr taraftan sucuk çıkar,, şakası 

burada hakikat olmuııtur. Bir gUn ev
vel mezbahaya canlı giren hayvanat bir 

gün sonra ya sucuk yahut kutu eti ha
linde çıkarlar. Şlkago nehri de pek ga
riptir. Nehir tabiatcn göle doğru akacak 
yerde bir takım kanallar kazılmak l!ure. 
tile göliln aksi istikamçtinde akmaktadır. 

18,30 dans musikisi (plak) , 19 spor 
musahabeleri Eşref Şefik, 19,30 karışık 
musiki (plfü(), 19,55 borsa haberleri, sa· 
at ayan, Nihal Asun ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi ve hal kşarkıla· 
n, 20,40 ajans haberleri, 20,47 Omer Rı
za Doğrul tarafından arapça söylev, 21 
saat ayan, 21,30 Safiye ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla· 
n, 22,20 hava raporu, 22,23 saz heyeti 
Beşiktaş halkevi namına, Hekmi idaresin 
de, 22,50 son haberler ve ertesi gunun 
programı, 23 saat ayar:, istiklal marşı, 
son. 

Taksi Otomobili istemeli 
için 

Sulnr ldarest: BeyoRlu: 44783. Beşik.; 
Beyoğlu el heli: 49084. Debek ciheti: 

36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Denizyolları 
Ist:ınbul acentelij:!I: 22740, Kırak~JI 

42362. 
Pnz:ırtesl Tophaneden 16,30 ?ıfudın)'llı 

20 llandınnn. 
Salı Tophaneden 9,SO bmit, 16,30 Mu• 

dıınya. 10 I~ar:ıbig:ı, 20 Bandırma, Gala. 
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mero 
sin. 

Çnrş:ımb:ı Tophaneden 16,M Mudany11ı 
20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
D:ırtın. 

Perşembe Tophnneden 9,30 bmlt, 16,~C 
Mudanya, 20 Bandırma, Galııtadon 12 
Karadeniz. 

MONAKASALAR: Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, U 
Bnrtın. 

Pazartesi Tophnneclen OJmroz, 0,30 İr· 
mit, G:ılatadnn S,30 Mudanya, 10,30 lzmt~ 
Sür. 12 l\nradeniz. 22,30 Mudanya. 

"Qer nı·ı 
deıı • ı yonlarea elektrik projektörUn-

tadan başlar. Mndison caddesinin şima -
linde kalan sokaklar birden baıılıyarak 

7,200 ü bulur. Madieon caddesinin cenu. 

Şikagonun cenup kısmı endüstriye ay
rılmıştır. Burası kilometrelerce fabrika 
ile doludur. Bu fabrikaların hemen hepsi 
dilnyanın en büyük fabrlkalandır. İ§in 

garibi aikago yilz sene evveline gelin
ceye kadar dümdilz bir meradan ibaretti. 
Nfsbeten kısa hayatı zarfında. Şikago sa. 
dece dlinyanın en bUyük binalarını ve fab
rikalarını ortaya çıkartmakla kalmamııı, 
dünyanın en müthiş gangsterleri ve po
litikacıları da orada yetiını\!Jtir. 

Şartname ve projeleri mucibince lnhi· 
sar idaresinin Kayseri başmüdürlüğü bi· 
nasında yaptırılacak kalorifer tesisatı, 

septik çukuru, sarnıç ve dinamo ile bina 
arasında yapılacak ispirto salış deposu 
ve sundurma heyeti umumiyesinin keşif 
bedeli 7660.43 lira \'e muvakkat teminatı 
574.53 liradır. 

Müzeler 
Aynsofya, Roma • Bizans, Yunan eser

leri ''e Çinili Köşk, Askerl Müze ve s:ırnıQ 
lar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhbt müu 

(Bu mOzclcr herr;tln saat 10 dan 16 ya 
kadRr nçıkltr.) 

t:a U \'e ampulünden çıkan kuvvetli ziya bunda ise tamam 13,500 sokak vardır. 
b~ llUzu kamaştırır. Şikagolular size bir Caddenin gnrbindeki soknklnrm adedi 

~ göstererek mağrurane: 8000 dir. Şarkında göl bulundu~ için 
d; ~u dünyanın en bUyUk binasıdır, yalnız 100 sokak vardır. Caddeler muay-

..... (lr. yen bina kümelerine aynimıııtxr. Her 

Eksiltme 14-10-938 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 16 da Kabata~ta levazım 
ve rnübayaat ~ubesindeki alım komisyo-

Türk ve lslt\m eserlerl mllıesl: PatnN 
teslden bnşk:ı hergOn saat 10 don 16 ya 
kadnr ve Cuma günleri 16 d:ın 17 ye ka· 
dar açıktır • 

~~e d- ı unyanm en bilyük banka81, en m ide sekiz kUmo vardır. Onun için in- Şikegoda, her ırktan, her mııtetten n.. nunda yapılacaktır. · 
Topknpı Mnzesi: Hcrglln snat 13 ten 111 

yıı kadar açıktır. 
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tekmeledi, yumrukladı, kırmağa çalış. 
tı. Fakat bütün gayretleri boşa gitti. 
:Nihayet bir köşeye büzüldü ve halini 
diışünmeğe başladı: 

Simon bir hayli düşündükten sonra: 
- )iyon, dedi, bu inde kapana düş· 

nıuş iki tilki gibi açlıktan ve susuzluk
tan öleceğiz. Bir çare bulmalıyız. 

]iyon istihfafla: 
- Tilki, becerikli ve hilekar bir hay

\>andır. 

- Ne demek istiyorsun'! .. Evvelce 
Lansöt:> bizi buraya kapadığı zaman: 
"a en Uz mahvolmadık !.,, demiştin .. 

- Bir şey demek istemiyorum 1 Sen 
tilkiden bahsettin ben de cevap ver-
d" ' ırn .. 

• - Evet, ama, jiyon, sen tilki bece
tıkli ve hilekar bir hayvandır dedin .. 

- Ona ne şiiphe .. 

- Bu sözden bir maksadın olduğunu 
lllu anlayayım?. 

- Belki! .. 
- Haydi benim lutufkar Jiyonum .. 

O maksadım söyle.. Senin zekandan 
Çok §eyler belderim .. Hem her zaman 
söylemez miyim ki ikimizden en akıllı
sı sensin .. Eğer sana .doğruyu söylemi· 
}'orsam yıldırımla öleyim .. 

1 
]iyon, ona hakaret dolu bir bakış

a cevap verdi: 

t - Akdl-yım; lakin ne yazık ki vası. 
a Yokı .. 

]iyonu b . d n u cevabından ve hakaretın · 
en birdenbire hiddetlenen Malengr: 

l{ ':- Büyücü cadı 1 - diye haykırdı .. 
opck acuze! Söyleyecek misin? Y.ck. 

sa l:afanı . . , z· b 
1 ezeyım mı. ıra aşımıza ge· 
enler hep se . .. .. d :ı· K d' . n ~ nın yuzun en ır. en ını 

tn~~us~ctr göstcrmeğe, Büridamn hfi-
1-lısı gı~i görünmeğe ne lüzum vardı> 
~·~l?ukı ben Lansölo ile uyuşmuştum 
c ~ndanm vucudunu ortadah kaldıra. 

d
a tık .. Hep senin budalalıg· ın yüzün· 
en · 1 • • ış.er karmakarışık oldu. Bi~orn 

1!•e vaz · · geçtı, bız de bu hale geldik. 

Bu ,sözleri biıyük bir sükunetle din· 
hyen Jiyon, ona sadece: 

- Ahmak !. demekle iktifa etti. 
Jiyon iyi düşünmüş, ondan sonr:ı 

tavır ve hareketini kararlaştırmııtı. 

Rakıkaten Malengre ha'karctle muka.. · 
bele etmiş veya münakaşaya giri~mi~ 

olsaydı hiddet yüzünden~ onden her
~eyi bekliyebilirdi. Halbuki bu tek ke-

ı 

lımelik cevap Simonu yumu§atmıştı .• ' 
Çünkü Malcngr, ]iyonun bu tek keli.· 
mcsinden onun bir planı olduğunu sa· 
narak yumuşamış ve bu planı kendi le
hine çevirmek »Brelerini aramağa baı.' 
lamıştı. Fakat evvela Jiyonun fikri ne 
olduğunu öğrenmek lazımdı. 

Hakikatte )iyonun de gerek kendi·· 
sini ve gerek Malcngri bu kötü vazi
yetten kurtaracak bir fikri yoktu. Ji
yon, açlık ~ılgınlığı içinde kızarak Ma· 
lengrin kendisini öldürmesinden kork • 
tuğu iç.in öyle hareket etmişti. 

Malengr sordu: 
- Ne dedin, ahmak mı? Evet hak. 

kın var .. Ben Lansölonun Büridana çok 
sadık olduğunu düşünmeliydim. Beni 
iğfal etti. 

- O halde işı bana bırakmalıydın .• 
Sen de benim gibi Büridana yalandan 
sa.dık görünmeliydin. Bigornu da böy· 
lece aldatıp uyalamahydık. icap ederse 
hi.isnüniyetimizin deliiili diye bir şey
ler göstermeliydik.. O vakit biz onu 
aldatmış olacaktık.. Nihayet bu mu. 
vaffakıyetimizin semeresi olarak ta 
hem Lansöloyu, hem de efendisi Büri· 
danı elleri bağlı Valuvaya teslim ede-' 
cektik .. 

' ı 
- Hakkın var Jiyon ! Ben anlaya

mamıştım .. Demek şimdi bu Bigorn bi· 
zi salıvermiyecek ve halimiz daha fena 
olacak .. Fakat yemin ederim ki Jiyon 
eğer buradan kurtulursam, Lansölo ile 
müthiş bir hesap göreceğim. 

Bunu müteakip Malengrle Jiyon Q

raclan kurtulmak için birer dua ettiler 
ve istavroz çıkardılar • 

-ye haber gönder~ek değildim ya ı 
Lansölo kim oluyor 'ki ... Kralın huzu
runa kabul edilebilmek için bu kadar. 
cık bir yalan affedilemez mi ? • 

- Demek hiçbir şey bilmiyorsun, 
öyle mi?. 

- Ne yazık ki hiç bir şey öğreneme· 

dim. Bildiğim Nel kulesinde 'Size t;Öy· 
lediğim: "Arayınız, bulacaksınız,, ke
limelerinden ibaretti. 

Kral, içini çekti ve: 
- Artı'k bundan bahsetmiyelim 1 •• 

dedi. 
Fakat kral, şöyle düşünüyordu: 
- Nasıl öğrenmeli? Kalbimi kemi. 

ren bu ~üpheden beni kim kurtaracak? 
Hakikati bana söyliyecek adama cya· 
letlerimuen en zenginini veririm. Ya • 
hut bu utanıh•cak ~ım da kendisiyle 
beraber gömmek için onu diri diri me-
0zara gokardnn • 

Kral hiddetle odada dolaşmağa 

başlamıştı. Hiddetinden, bi:: aralık ö· 
nüne rastlayan .bir iske:nleyi bir tt'k • 
medo, odanın ortasına yuvarladı. 

Lansölo Bigorn, kralın hareketlerini 
.seyrederken, şöyle dü§ünüyordu: 

· - Rüzgar, fırtına oluyor. Aşk ve 
haset en kavi ve nüfuzlu bir adamı bile 
pençesinde kıvrandmyor.. Zavallı 

kral.. Fakat karısırun bir fahişe oldu. 
ğunu ona nasıl söyli:, el>ilirim. Bu hid· 
detle benim kemilderimi kıracağına 

hiç şüphe yoktu. Onu kendisi bulsun .. 
Kendisine yalnız izi gösteririm. Fakat 
bugün saraya bu iş için gelmedim .. 

Kral hiddetle gezinirken, Bigornun 
önünden geçtiği sırada gayri ihtivari: 

- Demek, dedi, sureti kat'iyede bir 
şey bilmiyorsun, öyle mi?. 

- Bir şey bilmiy~rum, bununla be· 
raber .... 

- Bunıtnla beraber mi, bu da ne de. 
mek?. 

Lansölo, sanki kendi kendine ı;?yle

niyormuı ıibi bir tavırla: 
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- Bununla beraber .. Eveti •• 'Belki, 

anlaşılır 1 diye mmldandı 
- Anlaşılacak nedir? Ne biliyorsUJlı 

söyle!. 
- Ben bizzat bir şey bilmiyorwıı 

şcvketmeab .. 

Kral, bir hoşnutsuzluk hare.keti yap~ 
tı. 

Lansölo, ağır ağır : -. 
- Faka17 ben bir şey bilmıyorsa... 

da, bilen, her şeyi bilen !birini tanının 1 
dedi. 

- O kimdir? ismini söylet. 

Lansölo, kralın ibu sualini işitme. 

mezlikten geldi ve daima kendi kendi· 
ne söyleniyormuş gibi devam etti: 

- O aaam nerededidr? Onu kimbi
lir? Acaba, hala yaşıyor mu?.~ 

Kral hiddetle bağırdı: 
- Köpek! Sabn mı tüketmeğe mi 

yemin ettin.. Söyle!. Yoksa Meryenı 

hakkı için ..... 
- Peki şevketmeab, söyliyeyim .• 

Filip .dö Net, herşeyi bilir. Fakat o ne 
oldu acaba? Sağ mı? Bunu ancak şey. 
tan bilir ... 

Kralın gözlerinde vahşi bir sevinç 
parladı: 

- Sağdır! Eğer sen bilmiyorsan ben 
onun nerede bulunduğunu · biliyorum. 
Fakat o da her şeyi 'bildiği halde! söy
lemek istemiyor. Yahut, artık istese dt 
söyleyemez 1. 

Bigom, Filibin sağ olduğunu öğren 

mekten doğan sevincini sa1<Iamağa ça· 
lışarak sadece: 

- Çünkü, onu söyletmenin usulünü 
bilemediler 1 dedi. 

- Bu da ne demek oluyor?. 
- Ne demek olacak, şevketmab ! .. , 

Ya onu söyletmenin yolunu bilemew~ı 
ve yahut söyletmek istemediler 1 

Kral, hi.cldetle elini alnına vurdu: 
- Her yerde ihanetten başka bir 

şey görmüyo rum, fakat mahpusu söy .. 
letmenin yolunu bilmedilerse onu kim· 
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ÇoctYlk lhlafta~o 
HediYıe kazan~nların 
simlerini neşrediyoruz 1 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu lıanlan 

Tophanede iki No. lu dikimevin
de birikmiş olan 11 bin kilo kösele 

kırpıntısı 14-10-~38 salı günü saat 
14 de Tophanede pazarlıkla satıla -
caktır. Tahmin bedeli 220 lira, temi

natı 33 liradır. Kırpıntılar Dikimevin

de görülebilir. İsteklilerin belli saatt~ 
komisyona gelmeleri. (276) (7230) 

Samsun Valisi son 
çahşmaları anlatıyor 

W"' Baştarafı 6 ıncıda 1 Samsun, Çarşamba, Terme, Havza. tJ-
nemfyecek derecede yağmurlu geçtiği dik merkezlerinde betonarme yeni ııı~" 
fcnnen tel!lbit olunacak günlerin" mUd - teplcr yaptınldı. Bunlardan üçünU CWll" 
det temdidine ilave edilebileceğine dair- huriyet Bayramında açacağız. Bu yıl ıııL 
dir. İhale eeraiti, 'imdiki eosede mevcut teaddit köy mektepleri de yapt.tracald' 
taşların demonte edilmesinden çıkacak Havza civarında eğitmenler kursu açtırS" 

ı Birincitcşrin 1938 tarihli bulmacada 
be kazananlar: 
BlR KONSOi. SAATİ KAZANAN 

Birinci: l\lahmut Çapa odabaşı 33 uncu 
ektep sokak. • • • 

cağıır.. Bunun için evvelce başlanmış oıt' 
olanlarının da kırılarak kullanılmasını büyük bir okul binasını bitlrmcğe çab-

BiR AI.DCM KAZANAN 
İkinci Lütfi Özin Emirgiin r"I' 

ntn I.OSYON KAZAN.\N 
'Ocüncü: Ahmet Sc,·di Sirkeci Ankarıı 
ddesi No. 103 

lRER UFAK LOSYON KAZANANLAR 
ı - Jrfct Binici Ilc.)oğlu A. K. F. O. 2-

ecati Binici Kumkapı ortaokulu, 3 -
ri Kumkapı orta okulu 1 E. de 1090, 

- Rukiye Akbay Şehremini Hakkı Pınar 
ddesl, 5 - Şadi Agun Aşıkpaşa karadcniz 
ddesl, 6 - Aliye Altıncı Fındıklı, 7 -

sokak, 14 - Zeki Ulcay Yefa lisesi, 15 -
Mualla Aşkel 52 inciokul, 16 - Gulcin Or
kunt Beşiktaş hnsfırın, 17 - Ali Sağlam 
Cağaloğl uort:ı okulu, 18 - Ömer Ersun 
Sirkeci, 19 - Ay~el Göktepe Beyoğlu yeni 
çarşı şalcıoğlu apartıman, 20 - S. llaru 
llc.) oğlu Tozkoparan, 

BİRER KAl.l:.~tTHAŞ KAZANAN 
21 - Leman Doğanay, 22 - Saba Suner, 

23 - Aygın Güney Pcrtevniyal lisesi, 24 
- Mehmet A),·ammray Tatlıdcde 26, 25-
Sühe) ıa Midilli, 26 - Sedat Kızıltoprak 

Şchirkahyası sokıık, 27 - l\Iüzeyyen Erten 
can lleşiktaş kılıç:ıli, 28 - Attila Fcriküy 
Civelek soknk, 2!J - Suna Dalyan llc) heli 
İsmet Jııünü caddesi, 30 - 'l'uran Ozçatın 
Unkapıını H:ıcıkaclın, 

BiRER Sı\Bt.:N KAZANAN 

Topçu okulu için 100 adet gardırop ve 
W adet ders sırası 15-10·938 cumartesi 
günü saat 11 de Tophanede levazım funir 
liği satmalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 1571 lira, ilk teminatı 117 lira 82 
kuruştur. Gardırop ve sıraların nümune· 
leri Halıcıoğlunda Topçu okulu binasın· 
da görülebilir. lsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komisyona 

amir olduğu halde müteahhit, yoldan çı- şıyoruz. İlk okullardan çıkan çocuklatl"' 
kan bir kll!llm taşlan kırmak mecburiye. mrzm bu sene daha ziyadeleşmesl itibl
tinde olmadığını ileri sürmüştür. Bunu:ı rile Samsun merkezindeki orta okUluısJ 
için Nafia Vealetinden bir fen heyeti geçen sene ilave ~ttiğimizden maada bll 
gelerek mahallinde tetkikat yaptı, bizim 
nazar noktamızı muvafık buldu. Keyfiyet 
bu suretle tebliğ edildi. İhale ve muka
vele şartlarının mahafaza edilmesi ve 
buna göre faaliyet tanzimi esastır. 

- Vilayet bütçesinin diğer kısımlan 
hakkında ka i~hat lutfeder misiniz? 

yıl diğer bir bina daha katacağız. 
Samsuna dört kilometre mesafede ~ 

ni ve bilyük bir ziraat nilmune fidantd' 
tesis ettik. Geçen eene başladığmııı bll 
tesisatr bu yıl muayyen bir prograıııl' 
daha vUsatlendireceğiz. İstihdaf ettlif
miz nokta; Çarşamba, Bafra, VezirklSP" 
rü gibi meyva ve bflhassa .muayyen tiP• 
te elma yetiştiren kazalarımıza mebSll" 
len aştlr fidanlar dağıtmak ve ipekbÖC~ 
çiliğinf de ihya etmektir. 

Beyazıt Demiröz apartımnnı, 8 - Beh 
.ı Baykut Vefa lisesi, 9 - B. Çağlı Samat 

?d.M. caddesi, 10 - Yurdagül Çevik Sir 
i. 
BİRER KREM KAZANA?>.'LAR 

11 - Cezmi Pulat lstnnhul erkek lisesi. 
- Fatma Ergen Şehremini Alyanak so 
, 13 - Hami)ct Arat Kasımpaşa fırın 

31 - Zaven Sakal 61 inci okul, 32 -
l\lahmııt Şişli, 33 - Mediha Öpçiin Boslnn 
cı Tepe mahallesi, 34 - Cınit Süzer Ça
talca, 35 .... .Mesut Yaşar Karasiimrük, 36 
- Uzunyusur, 37 - Yaş.ar Kural Üsküdar 
hirinciokul, 38 - Ergun! Dinçe!, 39 - Me 
!ek Şeremini karamc~ dan caddesi, 40 -
Bedi Kerman kurtuluş. 

gelmeleri. <277) (7280) 
• • • 

Tophanede Salıpazannda Levazım 

yollama Md. anbarmda mevcut biri 
30 beygir kuvvetindeki Bolinder mar. 
kalı ve diğeri 25 beygir kuvvetindeki 
Dovi~ markalı iki adet rnotörün pa • 
zarlıkla artırması 14-10-938 cuma 
günü saat 14 de Tophanede ist. Le. 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 1000 liradır. 

Teminatı 150 liradır. Motörler yolla • 
ma anbarmda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

- Vilayet merkezinde bir lise, bir orta 
okul, b_ir ticaret okulu, Bafrada bir orta 
okulumuz vardır. Bu orta öğretim mües
seselerindeki talebe mevcudumuz iki bL 
ne yakındır. Geçen sene vilayet Çevre • 

sinde 147 ilk okulda 262 öğretmenimiz 
vardı. Bu yıl ilk öğretmen kadrosuna 16 
muallim ve buna göre okul ilave ettik. 

Aygyr depomuza geçen 11ene Uç btf 
dahi\ aygyr ilave -ettik. Her yıl ikişer ~ 
ne ilave etmek suretile mUbayaata de• 
vam edeceğiz. • Aydın Nafıa eksiltme komisyonundan: 

At ko§Ulan ve hayvan sergileri çok rtl" 
bet görmektedir. Hayvan tslahı ba.ıaııııo
dan bu muhit yetiştirlcilerindo bilyilk 1>1t 
heves ve şevk vardır.,, 

1-Eksiltmeye konulan iş 49329 lira 51 kuruı keılf bedelli Nazillide hUkflmet deli 1038 lira 37 kuruş, ilk teminatı 77 
lira 88 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. lsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli saatte ko-

in§aatıdır. 

2 - Bu i§e ald ıartname ve evrak ıu nlardır: 
A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme ıartnamesi. 
J! - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık iılerl genel ıartnameai yapı lıleri ıeraiti umumiyesı. (262) (7169)' 
misyona gelmeleri. ,(278) .(7281); ılllL . . . .. .. Bay Tuksa.lm diğer muhtelif f gler 0..

rinde verdiği beyanatı başka bir mektll
buma bırakıyorum. 

D - Fenni §artname. - ••• ,,,- Hol&st GUna1 
E - Keıif metraj cetvelleri. Harp akademisi hayvanatı için 300 ton 
F - Resimler. 
lstiyenler bu evrakı Aydm nafia mUdtlrlUğtlnden görebilirler. 

yulafın kapılr zarfla eksiltmesi 25-lo-938 
salı günü saat 15,30 da Tophanede lst. 
Lv. Amirliği satınafma Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli on altı bin beş yüz 
lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülür .. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvel Ko. na verrncl-eri .( (74) .• (7228) 

19640 kilo yoğurdun açık eksiltmesi 
14 • 10 - 938 cuma günil saat 15 de Top
hanede 1st. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3928 liradır. 

İlk teminatı m lira 60 kuruıtur. Şartna • 
mesi Ko. de görillebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber belli saatte 

Şi,li meydanı 201 numara 
3 - Eksiltme 21-10-938 tarihinden cuma günU saat 15 de Aydın Nafia mll
llğUnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
-' - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat -teminat ver. 
ve ihaleden en az 8 gün evvel vekilete müracaat ederek nafia veklltinden alm
yapı müteahhitliği vesikası g6stermest ve müteahhidin bizzat diplomalı mUhen

Teya mimar olması veya bunlardan birisiyle mUatereken teklü yapması ve muka-
blrlikte imza etmesi lamndır. • • • 

Ko. na gelmeleri. (6969) 

• • • 
.. ı~. 
..,,,~. 

Süvari binicilik okulu için bir adet o
tobüs 18-10-938 salı günü saat 15,30 da, 

da açılan yeni hususi 
haslane umumi C'errahi, rloğum (dimaA 
sinir, estetik, yüz, meme, karın buru 
şuklullu ameliyatları) Şişli Cerrahi 

Kliniği sahibi 'Ve operatörü 
Birinci sınıf operatör 

Dr. CAFER TAYYAR 
Tophanede lst. Lv. Sa. Al. Ko. da pazar- ; Pariıı Tıp fakültesinden mezun 

6 - Teklif mektuplan ~'llkarda Uçllnc U maddede yazılı saatten bir saat evveline 
nafia dairesine getirilerek eksiltme kQmisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

ecektir. Posta tle gl5nderilecek mektu plarm nihayet llçUncU maddede yazılı sa
ı,ctar gelmif olması ve dre zmfm mil hllr mumu ile tylce kapatılmıg olması ll-

53250 adet büyük parlak düğmenin 

müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme
si 26-10-938 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede levazım amirli~i satınalma 

ltkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be- Umumi cerrahi dimağ, sinir ve kadın 
deli 3500 lira teminatı 525 liradır. Şart- doAum ameliyatları mütehassısı. Hasta 
namesi Ko. da görülebilir. lsteklilerin !ardan ameliYJlt hane masrafı alınmaz. 
kanunt vesikalarile beraber belli saatte Zaruret Jıall,olanlara yüzde 50 ren~i 

Ko. na gelmeleri. (285) (7394) 1;..•T•el•cr•o•n :Iİl35••2•61İ1••••••• .. rf'. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (7084) komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be-
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bilir? Söyletmek istemcdilene, kim 
söyletebilir?. . 

• ;.C:: • :.,. ~ 'ıl> 
Bigorn : 
- Anlaşıldr, Filip sağ ve kralın 

mahpusu! Şimdi hangi zındanda oldu· 
ğunu cğrenmek 'kaldı 1 diye düşüniü • 
Sonra krala yüksek sesle : 

- Ben, dedi, onu söyletmenin yolu-
nu bilirim ve söyletmek isterim. 

Kral hayretle : , ~ 
- Sen mi? diye sordu~ 
ı.- Evet, ben 1 •• 
- Buna nasıl muvaffak olacabın? 

- Onu ben bilirim. Filip dö Nelin 
bana her şeyi söyliyeceğine eminim. 
Nasıl. ve ne suretle? Bunun hükmü 
yok .. Esas, onun söylemesidir. Runu 
da ben taahhüd ederim. 

Kral, bu sözlere ne kadar inanmak 
istiyormuş gibi, dikkatle Lansölonun 
yüzüne bakıyordu. 

Biraz düşündükten sonra sordu: 
- Deminden Filibi söyletmek iste

mediklerini söylemiştin.. Bundan mak
aadın nedir?. 

Lansölo, omuzlarını silkti: 
- Kral bir §CY sormz1dığnna müsa· 

ade eder mi?. dedi. 
- Söyle! •• 
- Kral, sualime serbestçe ceva;> ve.. 

recek mi ?. 
- Maskara 1 Haklarını suiistimal 

ediyorsun .. 
- O hal.de ben de susuyorum. 
- Söyle kaba herif 1 Sualine cevap 

vereceğim. 

- Filibi söyletmek işini kim Unrine 
aldı?. Durunuz, sizin yerinize ben 
tevap vereceğim Mutlaka monsenyör 
Valuvadır. Yahut Marinyidir. 

Soytarısının sözü nereye getir.ecef i-
tli düşünen kral: 

- Valuva, dedi. 
- Valuva ha! .. Hiii .. haaaa ..• 
Bigcm: "İyi, Filip Tamplde .. diye 

düşünerek kralın odasını anırma giı· 

rültüaiyle dolduryordu, 

Gittikçe üzüntüsü artan kral: 
- Maskara, dedi, fikrini açıkça 

söyle .• Şimdi gülmenin sırası değil! 3 

- Gülüyorum. Çünkü Filibi Tampl. 
de, Valuva gibi, onun söylemesini ar
zu etmiyen bir adamın nezareti altına 

verdiniz!. 
- Nasıl? Valuva mahpusun söyle • 

mesini istemiyor mu? Bunda onur. ne 
gibi bir alakası otabilirmi~?. 

- Mühim bir alakası vardır. 
- Demek Valuva her şeyi biliyor~ 

öyle mi?. 
- Hepsini demek belki biraz rniiba

lağalı olur. Bakınız, Filibi kendi ida
resinde bulunan hapishaneye koymayı 
da Valuvamn istediğine bahse girerim. 

Kral, düşünceli bir tavırla: 
'- Doğru, dedi, ben de şimdi onu 

düşünüyordum. 

- Hiii .. haaaan .. GörÜ):l'}r!IUnuz ya .• 
- Fakat Valuvanın bildiği şey ne· 

idi?. 
- Onu Marinyiden sorunuz?. 
- Marinyi de i§de dahil ha! Etr=i· 

Frmda herkes bana ihanet ediyor. Pe- · 
ki Marinyi ne biliyor?. 

- Onu da Valuvaya sorunuz!. 
Kral, bir kaç saniye dü~ünceli kal. 

dıktan sonra: 
- Bana bak, dedi, kraldan sonra en 

nüfuzlu iki adamı itham ettiğinin far
kında mısın?. 

Bigorn korkusunu saklryarak: 
- Ben, dedi, kimseyi itham etmiyo

rum. Yalnız bir hakikati söylüyorum .• 
Monsenyör Valuva ile monsenyör Ma
rinyi her halde az çok bir şey biliyor -
lar ve Filibin söylememesi islerine daha 
uygun geldiği için her ikisi de onu 
söyletmemek için elbirliğiyle çalışıyor
lar. Fakat ben onlan hiç bir ıeyle it· 
ham etmiyorum, bir şey bilmiyorum. 

Kral hiddetle: 
- Hemen, dedi, Valuva ile Marin

yiyi çağırtacağım ve anlayacağız. 
- Bir şey anlayamryacakıını, JCV• 
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ketmeab, çünkü onla.r kralın maksadı 

ne olduğunu bilmediklerini ıöyliyecek
ler. Bu hususta ağızlarından bir kelime 
çıkmıyacak. Kral onların yalan ıöyle
di1derini neyle isbat edecek. Elde delil 
yok ki.. O zaman iki senyörün sözle
rine inanarak zavallı Lansöloyu bır 
lokma da yutacak .• Hüi haaan .•• Hüi ... 
Haaaa. Ben ne betbahtım !. 

Kral biraz dütündü ve sonra : 
- Hakkm var, dedi, doğru .. Fakat 

1'.llah aıkına §U anırmadan vazgeç .• 
Birdenbire pek ciddileıen Lansölo, 

kralı hayrette bırakan vakur bir tavır
la : 

- Şevketmeab, dedi, ben Aciz bir 
bendenizim.. Burada ıizi eğlendirmek 

vazifesiyle mükellef bulunuyorum. 
Fakat efendimiz, sert bir kabuk içinde 
iyi bir meyva gizlidir.. Kralım lutfen 
bana biraz itimat göstersin; bilmedi
ğim için diri diri ateıe atılsam bile 
11öyliyemiyeceğim ıeyi, diğerlerinin 

bildikleri ve söyliyebilecekleri ıeyi kra
lıma söyletmeği İsa namına yemin e
derek taahhüt ediyorum. Bunun için 
de hilekarlık lazımdır. Fakat efendile. 
rine karıı ihanet ve sahtekarlık e~en
leri gene kendi silahlariyle mağlup et
mek lizımdrr. Hileye hile ile muk'lbele 
etmek icap eder .•• 

Kral, soytansrnın bu esnadaki ha~i 
ve tavrından ve vakarından pek ziya.. 
de hayrete düıüt. Çünkü onda §imdiye 
kadar böyle bir hal görmemişti. 

Bundan sonra kral ile ıoytanır ne • 
ler konuıtular? Ne yaptılar? Bunu da
ha sonra öğreneceğiz. 

-ıı -

S!.~ON'LA JIYON'UN FiRARi 

Şimdi Haprat Yatağında bir c.daya 
hapsedilmiş olarak bıraktığımız Simon 
Malengr ile koca kan J iycna dönece. 
ğiz. 

Lansölo, Filibi aramak için Haşarat ı 
Yatağından çıkarken, belki uzunca 
• 

bir zaman dönemiyeceğini dilfünerek 
Simonla Jiyonun nezaretini güvendiği 
bir aerseriye havale etmiı, onlara mun
tazaman yemek verilmesini tenbih ey
lemiıti. 

Fakat bu adam Sen Suer eokağt bü.
1 

cumunda ölenler arasında bulunuyor • 
du. Bigorn bir aralık onun ce5edini de 
görmüş, fakat daha mühim şeyler dü
§Ündüğü için Simon Malengrle Jiyonu 
unutmuştu. 

Lansölonun gidifinden kırk 11ekiz 
aaat geçtiği halde Malengrle Jiycn 
kimsenin yüzünü görmedikleri gibi, 
bir lokma eklemk getiren de olmanuı-
tI ...• 

Hap.rat Yatağına hücumun en,pra
retli zamanında ikisi de artık açlık ve 
susuzluktan ölecek hale gelmişl:rdi, 

Malengr kendi kendine ıöylendi: ~ 

- Şu mel'un Bigorn, yoksa bize pc·ı: 
hiz mi ettirmek istiyor. 

Jiyon omuzladmı silkti • Malum ol
duğu üzere, paralarım gasptettiğin .. 
den dolayı görünüşte Malengri affetti• 
ğinden dolayı görünüşte Malengri af
fettiği halde içinde ona müthiş bir kin 
besliyor ve bunun için onun bu halin.. 
den memnun olarak kendisinin de ayni\ 
halde unutuyordu. 

Saatler geçtikçe açlıktan ve susuz ·I 
~uktan çektikleri ıstırap artmağa haş
ladı. Malengrin gözlerinin etrafı siyah. 
lanmış, gözleri içeri kaçmış ve bakış • , 
ları fenizleşmişti. Yüzünün rengi i· 
deta toprak rengini almıı, kansız .du .. 
dakları biribirine yapışmı§tı. Daha !az· 
la tahammül edemedi. Avaz avaz ba
ğırıp çağırmağa başladı. 

Jiyon bu vaziyete omuzlannı silke .• 
rek güldü ve : 

- Bu gürültüler neye yarar? cedi. 
Sana acıdığımdan söylüyorum, eğer 

böyle bağırmakta devam edersen su-' 
ıuzluğun daha fazlalaşacaktır. 

Bunun üzerine Simon Malengr ba
ğırmaktan vazgeçti. Kapıya koıtu • 
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nun e len fııt 50,475 11. 
~ chuoo adet dökme soba kapalı 
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. ınatı 4 7 500 liradır. Şart-

' 'ltnto lıraya M. M. V. Sa. At. Ko. 
~ tılı ~· Beher ba§ katıra 450 lira 
~ krnın cdilmiıti. Pazarlığa gire. 
b.." anun· t · -~il ı emınat ve 2490 sayılı 

tttcrıc ~-2 
• 3 cü maddelerindeki bel. 

~ Lt. ~rlikte pazarlık gün ve saatın-
' ( · 'V. Sa. Al. Ko. da 'bulun. 

. 496 (7167) 
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lslahiyedeki krtaatm ihtiyacı olan 
120.000 kilo sığır veya bu miktar k~i 
eti kapalı zarf usutile eksiltmeye konul· 
muştur. Şartname lst. An.kara Lv. A. 
Sa. AJ. Ko da okunabilir. Tahmin bedeli 
21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Ka
palı zarf urulile eksiltmesi 2-11-938 çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır. İs· 
teklilerin teklif mektuplarını en son 2-11-
938 çarşamba günü saat 14 de kadar Is
lahiyede Tuğ Sa. Al. Ko. haşkanlığma 

vereceklerdir. (524) (7370) 
• • • 

Tümen birlikleri için 2000 kilo ayva 
reçeli, 1000 kilo ze)1in tanesi 500 kilo 
beyaz peynir, 10 ton makarna 2500 kilo 
evsaflı sadeyağı pazarlıkla 17-10-938 pa
zartesi günü saat 16 da Kırklareli Tümen 
satmalma komisyonunca satın almacak· 
br. Taliplerin Tümen satınalma komisyo· 
nuna müracaatları. (7392) 

• • 
SW9urluk alayı bayvanatmın ihtiyacı 

olan 210 ton yulafı kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 26--
1-938 çarfamba günü saat 11 de Balı
kesir Kor. satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktrr. İlk teminatı 866 lira 25 kuru§. 
tur. Taliplerin kanunun 2, 3 cü maddele· 
ri,nde yazılı belgelerle birlikte ihale saa· 
tinden bir saat evvel teklü mektuplarını 

~~areli ~üınen birlikleri i~in 40 ton 
~:~~r Yenıdcn kapalı zarf usulü ile 
~~Ya konulmuştur. Beher kilosu- Kor. satın alma Ko. na vermeleri. (522) 

• ~j Clnunen fiyatı 111 kuru~ olup (7368) 
, natı 3330 liradır. thalesi ?:! teşri- * * • * 

~İle~ J>erşembe günü saat 16 dadır. lslablyedeki kıtaatm ihtiyacı olan 
~~n Ş<irtnamesini hergün tümen 654000 kilo arp:ı veya bu miktar yulafın 
~ ı.~~Ornisyonunda görebilirler. Ta· gerek kapalı zarfla eklıiltmesinc ve ge
~ iJ;muı:un 2,3 CÜ maddelerindeki rekse bir ay içinde pazarlıklarında istc~li 
~tıı beıı·te~ınat mrktuplannı havi zarf ~kınadığından ilk pazarlığı 19-10-938 
ile kact ı gun ve saatten bir saat evveli- pazartesi sııat 15 do yapılacııktrr. Mu • 
'sy~t :Kırklarelinde tümen satınalma hammen tutan 29430 lira ilk teminatı 

nuna \'ermeleri. (503) (n7J) 2208 liradır. Şartnamesi İstanbul, Anka· 
~ • • • ra Lv. Amirlikleri tıılahfyede Tuğay ea. 

~ ·:ıı kilo, fabrika ~u kapalı zarfla tm alma Ko. dadtr. İsteklilerin muayyen 
87~ ı· acaktır. Muhammen bedeli vaktinde Ko. da bulunmaları. (523) 

~tıalı ıradır. Ilk teminatı 5600 liradır. <7369) 
~ ~Oa eksiltmesi 24-1()-938 pa· • • • 
~ ır~ü saat 15 Erzincan tüm satın Xarakösedelı:i blrJlklerin ihtiyacı için 
,~. :"lllisyonunda yapılacaktır. Şartna 200 ton un kapalı zarfla mUnakasaya ko-

knru 1 nulmu§ttır. Tahmin edilen bedeli 30000 
~ ' sa alınır. steklileri teklif lira Dt ternlnat.ı 22!50 liraçlır. EkslltmeaJ 
d...L~an ıı-. ihale saatinden bir saat ev- "'° ·ı0-9-ıo ..n .. rı t 12 d 
~ """QYıl k ~ uo cuma 6 .... u eaa e Kara-
k.: 'sasata 1 

anunun 32 ~maddesin- JdSaede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif 
~&atı uygun olarak Emncanda as-
~~ta ~l ına komisyonuna \rermeleri mektuplan saat 11 de Ko. na verilmiş 
13(),~ e ~öndermeleri. olacaktır. Şartname ve evsafı görmek is. 

lıstııite ~~ kıJo fabrika unu kapalı zarf Uyenler 150 kuruo mukabilinde Ko. dan 
deli 20.;.tın. alınacaktır. Muhammen be- alabilirler. feteklllcıin mezktlr gUn ve ea. 
~~tur5() _lıradır. Teminatı 1608 lira 75 ııttn I\arnk<i8ccleki Ko. nn m!.iracantlan. 

~il sa;; Ek ıltmesi 24·10-938 pazartesi (j29) <7:::93) 

~l'lıisl'o t 16 da Erzincan tüm satınalma * "' '" 
~SYo nunc1a yapılacaktır. Şartnamesi 938 senesinde VekAletçe satın alınacak 
ltııııarın ~ görülür. Isteklilcr teklif mek bi.siklet eksiltmesine bisiklet eatnn firma· 
'it kacıa 1 ihale saatinden bir saat evveli· Jarm iştirak edebilmeleri için mezkur fir
~~~·t 2490 sanlı kanunun 32 inci m&Jarın M. M. V. fen ve sanat umum Md. 
~- ~n . ~ ClSk e uygun esasata olarak Erzin· ne milracaat ederek 11>-11-938 tarihi. 
~•L...., Cf1 satınalrna komi~·onuna ver· ne kadar tecrilbelerlni yaptırarak fennt 
~\·e VJ 
"'ııcrtıeı Posta ile göndermeleri. Postada oartJarmı tesblt ettirmeleri ve bu tarih-

er kabul edilmez. (504) (7274) ten sonrn vaki olacak müra.eaatlnnnın 
~Pal • • • kabul cdilmiyeceğl. (525) (7371) 

~ 
1
1r:;:na eksiltmesinde istekli çık· -- ·-----

~tün :1500 bas beygir 20-10·938 D w.•ç '' 
~ ko saat 14 de M.M. \·ekateti sa· r. Hafız Cemal 
~lr. İlkOınis~onunda pazarhı;ı yaptla· Dahiliye mütehassısı. IstanbuJ 
~i 26 ~ınat 24750 lira olup prt· Divanyolu. No. 104, Ttl: 22398 

~ .... \'c~e !•ra 25 kuruş mukabilinde M. l .. •••••••mm•••••I 
L"Qlr, Be ti satınalrna komisyonundan ,-------------
~ t.d~ı'r . ~ş beygire 350 lira fiyat 
~ rnıştır. Pazarlığa girecekler 
tllıı ~~inat ve belgelerle pazarlık 
~ lınde Ankarada M.M. Vekfileti 

komisyonunda bulun.malan. 

'ttbı~ • • • 
( 494) (7119) 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 

TtfJ Fakülltsi ikinci Cerrahi 
Klinili Doçenti 

lstiklAl Caddesi Elhaqıra Apar. 
trmanı No. 15'19 Telefon: 35.99 Jıan~a Tayyare defi Tb. için 

~l in~a obüs bataryesi için iki 
~~hı tına nıuayyen gUnde talip'--------------

ıı. cı tnad dan 2490 sayılı kanunun -----------~ })~rlt~ ınucibincc bir ay zarfın· 
l~eti lutaln YaptınJncaktır. Keşif be· 
Qaa 2s Ura ~ 225579 lirn 12 kuruş 
'rn.tu Yıl kuruştur. 13000 lirası 
111 ·Oiğind 1 bUt~cslnden Kor muhn- 1 
~ ~Ce( Ceri eki ıncvcut tahsisattan ve
ı,.~lt bo knlanı 939 senesinde öde· 

fh-. noJnra b w 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terı!llk 

Akademllerlndeıı dlploıııalt. 

Beyoğlu·Parmakkapı 113 Gny. 
ret apartımaoı 1. 

~~ ">«tnaın . aglanacaktır. Keşif 

~a "~ biya:~ı 7 ci kor in§aat şubcsin· c:::. e: - n -· - -~ 
l~ıe~'.1t<'bi1irı aJnr Lv. Am. Sa. Al. Ko. 

. .. ------· -_.... - ... 

\t.~ lt lir=r· lstekliler kl'~if ve pro·ı••••••••••••-'• 
''%.' \l. <.'tna ~8. ku':'1ş mukabilind~I O N dd. At 
~ itler kın ın~aıyc tmbcsintlen n-ı r. eca e ın asa g un 

arict · ~k · 1t.ın · ~a taurna~ eye iştir:ık eden!'!!'. 
1 

Sabahları 8,30 a ~adar ve akşam. 
lJ~ ~ ~ 1r na uygun bu işe ait \'C·ı lan 17,20 de Lalch Tayyare Apr. 
İtıı ''l'.ııafk 

1 
anuunun dii{""r tesbit et· ıı 2 nci daire No. 17. Okuyucuları. 

· l'la bıU le temlnatlarile birliktcı mızdan para atmu:. Tel: 23953 
racnat etmcleti. J -•i 

(513) (73H) 

....... l:.ı t - AJusam POata81 

Eden Saçlar 
~===~~r~~iiiiiiiiiiiiiiiiilliiilımiiiiiiimimiiiiiiiiiilJiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiii_.llillllla 

lstanbrıl ikinci icra Daireıinden: 'far ağa isyan 
Ekseriya bulunduktan yeri tcrket mek arzusunda olanlardrr. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate ahştırınız 
Bunun en iyi çarcısi 

TEV HRiYHftli~i 
kullanmaktır. .......................................... 

OCONCO UT: Bu sofa Qıerinde ah,ap 
Mime ile ayrılmış kapısız bir oda ile so
kak cephesi tarafından zemini çinko bir 
teras ve deniz cephesinde lse ahşap üstü 
galveniz sac öltülil diğer bir teras vardır • 
Katlnr tnansııdır. Elektrik tesisatı mev
cuttur. 

ME$AHASI: (120) metre murabbaıdır. 
Yukarda gösterilen gayri menkul hissesi 

17-11-938 tarihine milsaılir perşembe günü 
snat ( 10) dan (12) ye kadar İstanbul ikin
ci icra dairesinde açık arttırma ile ııatı
lac:ıktır. O gün ,·erilen son bedel muham
men kıymetin % 75 ini bulmnısa arttırma 
on beş gfin <inha temdit edilerek 2-12-938 
tarihine mfisadif cuma giinü ayni mahal ve 
saatte icra kılınııcnk ikinci :ırttırm:ırla en 
çok arttırnna ihale edilecektir • 

Bu gayri menkule ait şartname 7-11-938 
tarihinden itibaren herkesin görchilmesi 
için icra dh·anhanesinılc açık buludurula
caktır. 

lpolck sahibi alacaklılarla diğer alAka
darlorın gayri menkul üıerindtkl haklan
nı, hususiyle fııiz ve masrafa dair olan 
iılılialarını e,·rnkı müsbilelerlyle yirmi 
gün içinde d:ıiremizc bildirmeleri aksi tak
dirde topu sicilllnde mukayyet olmıyanla
rın satış bedelinin paylaşmasından hariç 
bırakılncaklnrı ve talip olanların hisseye 
musip muhammen kıymetin % 7,5 u nis
betindc pey akçesi vermeleri veya mi111 bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmele
ri ve fazla mallımat almak isliyenlerin her 
zaman 934/5976 numara ile dairemize mü
racaat cılebilcceklııri ildn olunur. 

(V. P. 2720) 

t tanbul Cçüncü İcra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pamya 

çevrilmesine karar verilen bir adet kuıı. 
dura.er vitrini 18-1(}-938 salı J?ilnü sa.
nt 9 dan 11 e kadar Galntasaray mektebi 

önünde yerde açık artt.ırmn suretilc satı
lacağı UA.n olunur. (V. P. 2727) 

ZAYİ 

Ticaret ali kısımdan 10 temmuz 339 
tarihinde aldığım muvakkat vesikayı za
yi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 150 STITı 

BAŞ 

DİŞ, NEZLE 
NEVRALJt 

veBUtün 
ağrılara karşı 

Açılacak '.Belediye tahsildarlıklanna 30 yapndan bilyük, 45 ya!Jndan 
küçük olmak fUtiyle talip ol:ı.cak ottamektep merunları ile evvelce deV"" 

let hizmetinde maaşla çalışrruş ve mani istihdam lbir hali lbclunmamış olan· 
ların birer istida ve ta1ltıil veya lıirme't vesikalarivlc birlikte Belediyeye 
müracaat etmeleri ilan olunur. (B.) (7317) 

Devlet: Dem1ryölları ve Limanları ·çıŞ"trtme · 
: .. _ ~: ~·· .. .... · ,: Umiım id~resi illinl~ri · ·, . · . 

~ .. ··" .,. ... ... ---9 uncu l§letme müdürlüfünden: 

İstanbul - K. Çelancce B:ınliyö kısmı kış ıtarifesi. ıs. X. 1938 tarihin. 
den itibaren mer'iyet mev!dine girecektir. 

Cep tarifeleri gişelerde ı;atılmaktadrr. 
Fazla tafsilat için Lrtasyonlara mUracaat edilmesi rlc:ı olunur. °t7408)' 

MEKTEP Kitaplarınızı 

VAKiT Yurdundan 

Türkiye (.;umburlyet Merkez Bankası 8 ı 10 ı 1938 vaz iyeel 
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.. edat cıU'r.daall 

fta.ztııı tıonolan. • • • 
r•~.,r1 wn•tl• , , , , ı • 

c.aı.am n ra.ıınıAt cftlıda•m 

tt>erubt• ed11ea ••rakı aU. 
~ )tirenin lrarşılıtı Hila• .,. 

{t&h'11AI ttltınr1 tfymttk 

ı llerbut ntıam " t.ahY1lU 

4-..ııları 

Hazineye kı~n t'B<1cli nt"nm 
"'tlll •• tiLn: ııaertJ11 

.-..Y111lt naertrıı 

lbMedana. 
llalateW 

15.1S7.602.00 143.610.961.00 ::. -==.::::-· 
Altına tabt11.I lıtabll dO~er 

1')00.000.00 
74.:>51;.4H.38 

01ftt dllv4•''"' " alacaktJ 75.0ö3.414.38 1 

"''r1n« ... ktyelerl • • ------
30.46 ı .4-18.·18 

(;.7tl8.ü23.8:; 46.220.072.3 

1.1 n.r.oo.oo 
230.208.i>e'J 

U.27 l.0:'>1.38 17 .2:t8. 7öD.f} 
4.500.000.00 
ıa.315.020.2:> 

UWiıtelJI 1 _ t e ı ._ t 

w .... 
1 Tcııınıuı ta3S lıırilılndcn ilih:ıren: 

367 .a24.53o.oı 
Iskonto h:ıılıll CO 4 Altın üzerine a~:ıns % 3 

16.120.~'7~.28 

2.014.:-:7 

44.fl20.8tS.l'l6 44.62R.~~.03 
80.442.036.60 

367.524.536.91 
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U w urlu adı yµzlerc_e talihlinin gönüllerinde yer ed811 ~ 
leıer 

Vatandaşlarına Refah, servet ve saaa_et dagıtıy9_~ 

Gelişi güzel seçilen şu foto "tAflar, onun zengin ettiklerinin binde biri bile değildir--· -- -. M L · c M A L . 
Bu defa da: 

• 4 VI • 
1 . 

Bay Arife vermiştir. (Arzusu üzerine teşhir ediJmemiştir) 

1 S 000 ·ı .:;ı· ·ra'il Sultan Hamamında Suraski Mağazasmda 
• · ), Bay O V A Y O ' ya kazandırmakla 

Büyük ikramiye dağıtmak rekorunu kırdı. 

l 
.A.I Çr n ikramiy ler !J.lları üzeJine teşhir edilmez. _ 

~I Eminönü Meydanının açılması -nıünasebefife 
........ -lstanbul Dş Bankası karşısında 

.. . ~·. ·. . . , . ' ~ 

Günün 24 Saatinde 
HASTA 

Bat ağnlarma kartı 

GRiPiN 
:FJ.şelerini kullanınız. 

GRIPtN: Bütün ağrı, sm ve ıan· 

edan keser. 

GRIPlN: En şiddetli ba~ ve di~ 
ağnlanm süratle din 

<lirir. 
' GRIPIN: Nezle, grip ve roma. · 

tizmaya kar,ı çok 
, müessirdir. 

-r:=oc- . 

: icabında günde 3 kaşe -alınabilir 
, isim ve markaya dikka . 

TAKLITLERlNOEN SAKININIZ 

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

1 

(115) numaraya taşonmıştır. 

~ 

] 


