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Macaristan beş sınıfı daha 
çaQırdı silah altına 

HütD<e1r 
Budapeşteye itidal 

... 

tavsiye etti 
Alnıanyanıo artık arzusuna gUre bir devlet 
Olrnağa başlıyan Çekoslovakyanın başkala

rı lehine daha ziyade zaiflaınasını 
istemediği anlaşılıyor 

Macarlar 
Çek hududunda 

hadise çıkarıyorlar 
. Budapeşte, 15 (A.A.) - Akşam neşredilen resmi 
ır tebliğe göre Macaristan yeniden be§ sınıfı silah al

a almağa karar vermistir. Macar - Çekoslovak mü-
\ ) Z kereleri inkitaa uğrad;ğı, "Çekler tarafından bazı 
\ te birler alındığı ve Çekoslovakya radyosu durmadan 
' ~ lehditkarane neşriyatta bulunduğu için,, bu tedbirin a
Pınnıasına lüzum görüldüğü tebliğde ilan edilmekte

\ ~·Bu tedbir ile Macar milletinin emniyeti takviye e-
.._ ınek istenmektedir. 1908 ili. 1912 doğumlular pa· 

ı.ı-tesi günü bağlı bulundukları latalara iltihak ede
ceklerdir. 

Sureti umumiyede iyi h~ber alan mahafilde söylen
diğine göre, Macar askeri makamları tarafından aha ilan bu tedbirler bir yarım seferberlik mahii~c~indedir. 

( 

Komaron mitza1lcrclerinden ild görıiniiş: r eni teşkil edilen mu1ıtar Slovakya lıüktl nıctinin başvekili Tisso (solda) ile 'Af 
hariciye nazırı Konya re Macar hariciye nazırı miizakcreler esrıasmda haritayı tel kik ederken ... 

Sıra evveia kimde ? 

Slezvig 
Almanları da taleplerde 

·bu:lunmağa başladılar 

Alsas ve 

Fransız gaze'teıernnın tefslrlerlne göre 
· Oo Kişilik bir t 

Macar çetesi ~ · llalya, Almanyanın genişlemesi 
yaka landı 'llU~t 

~tlin ı~ , ~1 

1
. 

hari . ' 0 (A.A.) - Çekoslovakya 
lik cıye. nazınnın Hitlcri ziyareti şirndi
zna:ratık olmaktan ziyade sembolik bir 

llih ~r.~t iktisap etmektedir. Şimdi Mü
devı~t~ ~fından çıkan yeni Çekoslovak lht 
taına ı~ın komşusuna karşı vaziyetini ., 

rnııe d ~. . . ğ -
ınek l" egıştırmıs oldu runu göster-
arası ~ırngelmektedir. Prng ile Berlin 
Sebet~ a tec süs etm~ğe bacılıyan müna
da.ı. taer ~llnanyanın Macaristana bir iti· 

l3erı~sıycsıle ba5lamış oluyor. 
lı Old ~ Macarlara ırk noktasından hak· 
lerjn· u !arı şeyleri iı:temckle iktifa etme
claıt·' Yani Karpatlaraltı Husyası hakkın 
}·e ~~aleplerinden vazgeçmelerini ta\'si-

"'-'IYor. 
ı tikb 1 .. 

rtıany a ~çın Pragdan teminat alan Al-
a, COgrafi vaziyeti itibarile Tuna Çek - Uacr.r mrza·:crel~r:nin cereyan 

_..DC1vnım 10 uncuda 

""!;..~ni~erı:lesi U.ı sabahtan itibaren y~ni ders yılına baılamııtır. 
~ .. Bilael, ~onıfcrans salonunda bütün takıbeye kartı açıhı 
~ylenUt ve yeni de:-s Ylh içinde kendilerine muvaff.kıyetler te. 
...-...,. · liuıunrnuıtkır. Resimde Rektör. acıhs nutkunu verirken ııö
~. ı 

önleyecek tedbirler arıyormuş 
ltalyanın teşebbüsile dört devlet Hariciye nazırla 
rının gelecek hafta toplanacağı haber veriliyor 

Paris. 15 (A.A.) - Macar - Çekoslo·ı 
vak ihtilafı hakkında tefsirlerde bulunan 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadı,r 

.................. 1H1ABE~0 nırn • 
; Daimi okuyucuları : 
• 19:ı8 • i Resimli Hafta ı 
t \1ecmuannı iki ay müddetle: 

t Parasız alacaklar t 
ı };,·, ·eler., gazetemizin başlığı yanın. t 
t daki bağıran adam kuponunu t-Oplıyan • 
• daimi okuyu<'ularımız, Resimli Haftaya • 
• 8 nci 'layısından itibaren iki aylık a· • 
• bone yazılacaklardır. Bizde mevcut t 
t adreslerinde değlşiklik olanlann, elle- t 
t rinde iki yüz on kupon mcYcut olup da • 
• henüz daimi kartla değiştirmemiş bu- • 
t lunanlann ldarchaneınizc bir an cn·cl t 
• müracaat ederek adreslerini bildirme- • 
• lf!rl l'e daimi kartlannı almalan rica •• 
t olunur. 

ı··············· 

Burg, Föti Parizyen gazetesinde şöyle 
yazmaktadır: 

"A vusturyanın ,.e Südet memleketleri· 
nin ilhakı tecrübelerinden sonra l\lusoli· 
ninin Almanyanm orta Avrupada geniş· 
leme::.ine nihayet ,·ermek arzusunda bu· 
lunduğu tahmin edilebilir. Bitler ise bil5· 
kis ~imctiki vaziyetten istifade ederek 
Almanyanın hudutlarını cenubu şarki is
tikametinde mümkün oldu6ıu kadar uzak 

götürmeğe gayret etmektedir. Mih 
iki tarafında bulunan bu devletleriıı 
zulannı müsavi derecede tatmin ed 
olan bir anlaşmaya ne suretle vara 
rmı görmek merakla beklenilecek bir 
disedir.,, 

nanimarkada 
Kopenhag, 14 (A.A.r - Politiken 

zetesine göre §İmali Şlezvigin Al 
_.. Devamı 10 uncuda 

Romanyada siJahlanma 
nezareti ihdas edildi 

Milli müdafaa içlo yeni esaslar dahlllnd 
çalışılmasına IUzum görüldü 

Bükres, 14 <A.A.) - Milli Müdafaa' bir tebliğ, teslihatm inki)afını temine 
nazırlığına general Nikola Ciuperca ':e ordunun techizine devam için yeni bir 
hugiin ihdas olunan silahlanma nezaretı· kını esa"::ılar tesbit edilmiş olduğunu 
ne de general Jakobici tayin olunmu5 ,.e dirmektedır. 

yeni nazırlar bugün kral huzurunda ye· 
min etmi5tir. 

Bu tayinleri bildiren tebliğde tac;rih e
dildiğine göre çarşamba günü Sinaiada 
kralın riyasetinde toplanan nazırlar mec· 
!isinde milli müdafaa mü~teşarı general 
Glatz i. tifa etmi~ ye milli müdafaa nazın 
general Ergescano da general Glatz ile 
tesanüt göstererek isifasını vermi§tir. 
Hatırlardadır ki bu nazırlar içtimamda 

Homany~. yeni bir silahlanma planı ka
bul etmişti. 

Sinaia konf cransından sonra neşredilen 

Atatürk 
Harici )'e Vek Ulol 

kabul ettll~r 
htanbul, 14 (.\.A.) - Diın ./\nka 

dan gelen hariciye vekili Dr. Te\ lik Rti 
Aras, öğleden sonra Dolmabahçe sa 
yıll3 giderek reisicumhur Atatürk tar 
f mdan kabul buyurulmu~ ve uzun müd 
yanlarında kalarak muhtelif mesa~ 
kında ..maruzatta bulunmuştur. 



2 

AKŞAM POSTASI 
SoA/61 oe N;ırıgol Mütiiirii 

Hasan Resim Us 
I DAR E EV i ı lstanbul Ankara caddesi 
Poet• ....... bı.a!Hrl .... T-ı.raı ... _, , ı.ı-•·· HAet;n 

Yazı lşlcrl_.tclefonu : 23872 
ldero • .. •• : 24370 
ilin •• : 2 O 3 3 5 

ADONE ŞARTLARI 

S•"etUı 
tJ •v•ık 
3 ....... 
1 4Yhllıl 

.!:::::: 

.; ra,•ır- ~' 
1 . 400 11•. t . 100 b. 

••o • •·• •• • •oo • too • 
100 • 100 • 

3lat1ata dai~ ---=-----
rakır gençler 

H ER yıl memleketimizin her tara
fmda okullar veya mevcut okul

larda yeni eubeler açılıyor; KUltUr Ba
kanlığı hiçbir çocuğun, okumak fstiyen 
hiçbir gencin açıkta kalmaması için elin
den gelen gayreti sarfedlyor, mUmkUn 
olan her ueyi yapıyor. Daha birkaç yıl 
evvel, mektepsiz kalmış çocuklar çoktu; 
bugün bunlar hemen hiç kalmadı denecek 

·kadar a.zalmı§tır. Fakat bizim memleketi. 
mizde bu killtUr, mekteb buhranı öyle ça
buk halledilebilecek eeylerden değildir; 

gayret gUnden güne artmakla beraber 
ihtiyaç da gllnden güne artıyor: daha 
ye~. yetml§ beş talebeli sınıflardan 

kurtulamadık. Yer yok, muallim az, oku
m:ık istlyen çocuk çok ... Bu bllyüme buh
ranı bizi en çok sevindirecek ecylerden
dir. 

Memleketin her tarafında okumanın lU
zumu anlaşıldı; her baba çocuğunun okur 
yazar, mUnevvcr bir adam olmasını isti

yor. llk ve orta tahsilin parasız olınam, 
yüksek tahsil gençleri için de "yurdlar,, 
açılması, onlara her tUrlü yardunlar dil. 
şlinUlmesi bu hevesin yayılmasını çok 
kolaylaştırdı. Parruıız tahsil esası, inkı

ldbnnıznı en güzel, en bUyUk eserlerin
den biridir. 

Fakat onun dn daha genişletilmesi 18.
zmıdır. Çocuğu mektebe parasız kabul et
mek kan değildir. Fakirse kltnb parası 
da ona ağır gelir; iyice beslenmiyorsa 

i çalı.~ıp öğrenmesi imkansız denecek dere.. 
cede zorla§ır. Tnlısil zenginlerin, vakti 
hali yerinde klnısclcrln fmUyazı olmak
tan tamamiylc çıkmalıdır. Bunun bu 
gtinlük mümkUn olmadığını biliyoruz: o
kumak fstiyen fakir çocukların her ihti
yacını temin ctmeği devlet henüz üzeri. 
ne alamaz. Fakat günden güno buna doğ
ru gidiliyor: mektep kitapları ucuzluyor, 
leyli meccani talebenin sayısı da artıyor. 

h 

Okumak istiyen fakir çocuklar, fakir 
gençler ... Bunları gördükçe gönlUnilze U
zUntUyle karı§ık bir iftihar hl!Si gelmi
yor mu? memleketin yarınki büyüklüğü_ 
nü nsıl onlar, her tUrlU zahmeti göze a
larak orta okula, liseye, üniversiteye 
gitmek istiycn o gençler temin edecek ... 
Dün bir dostum, bir taraftnn hayatını ka
zanmağa mecbur olduğu için üniversite
deki derslerine her glln gidemiyen, bu. 
nun için de imtihanda muvaffak olamı
yan bir gençten bahsediyordu: "Ne di
ye okur? dedi; mademki hali, vakti mü
sait değildir, yüksek tahsilden vazgeçsin, 
kendine bir iş bulsun, üniversite tahsili. 
ni icab ettiren mc!lekleri de başkaları-

•· na bıraksın! .... , 
Biliyorum ki o dostum gibi dlişünenler 

çoktur, nk11-sellm'in de kendi taraflıırın
da olduğunu sanırlar. Halbuki bir cemi_ 
yet iı;:in belki en vahim hnstnlık, vakti, 
hali yerinde olmıyan gençlerin kaderle
rine boyun eğip de yüksek yerlerden 
gözlerini çevirmeleridir. İnsanı insan e
den o ihtirastır. Bunun için tahsil haya
tında zorluk çeken gençleri gördükçe on. 
lam aconakla beraber, onlara yardım e
dilmesini is~ekle berobcr sevinmeliyiz: 

~· gençlerin tahsil yolunda rasgeldiklcrl 
mrluklardan kaçınmnmalan, sıkmtryı gö
ze almaları, çırpınıp da line ihtiraslarını 
feda etmemeleri yarın için en bUyUk 
mlljdedlr. 

Nun.ıllah ATAÇ 

Tatbiki mHıanlk 
kon'!reslnde Tftrl< iye 

I1 ' _ _,,, 

f 
l ' 

. ..,, ___ ~ ...._...... .... ~ 

'Ayazaia kasrına nakledilen Süı:ari ve Binicilik tnekl:b.in~n aünkü açılma merasi r.ıinc ait taf:ilat buna aair yamnızc!adır. Resimlerde Genclkurm,ay başkanı Mtrf' 
Fevzi Çakmağın mektepte okuyan subayları teftişi görülüyor. 

Denizbank 
kooperatifi 

ı ... tman kooperatif~le 
birleşerek genişliyor 

Enelce Denlzyolları idaresi memurla
rı tarafından kurulmuş ve muvaffakıyet
le yllrlltülmekte bulunmuş olan Deniz.. 
yollan kooperatifi Dcnizbankın teessüsUn 
den sonra da faaliyetine devam etmi5Ur. 
Denizbank bu kooperatüin bütün Deniz 
Bank memurlarını ve müstahdemlcrlnl 
ortnk yaparak çalışmasını terviç ettiğin
den Denlzyollan kooperatifi heyeti umu
miyesi sonteı;ııinin birinci günU fevkalade 
bir toplıı.ntı yapac:ıl-tır. Bu toplantıda ko
operatif nizamnamesi değ~tirllerck De
nlzbnnk kooperatifi ismini alacak '\o"C bu 
yeni mahdud mes'uliyetli kooperatife 
bUtUn Dcnizbank memurları ortak olarak 
girebileceklerdir. 

Dcnizb::mka bağlı mlicsscselerden İs
tanbul liman idaresinb de ayrıca "lstnn
bul limanı memurin ve mllstahdcmini 
mnhdud mes'uliyetli kooperatüi,. isimli 
bir teşekkkUIU vardır. Yeni şekilde bu 
kooperatif ortndan knlkncak, mevcudu -
nu Denizbank kooperatifine devredecek_ 
tir. Bu sureUe yeni Dcnizbank koop~ra
tlfi ortak adedi ve iş hncmi itibariyle 
memleketimizdeki kooperatiflerin en bU
yilğU vaziyetinde bulunacaktır. 

Dcnizyollan idaresinde, \'C Denizbank 
merkı>zinde bulun::ı.n kantinler yeni koo
pcratl f ta.rafından idare edielceği gibi 
bankaya bağlı diğer milC'SSC'Oelcrdc de ye
ni loknnta.lnr tesis cdılecektlr. 

Zamanında 
gelmiyen vapurlar 

Denizbank, yolculan sinirlendiren, 
bir çek ticari işlerin akim kalma1:mı. 

hesapsız zararları mucip olan bir hildi
se ile mücadele etmektedir. Bu, vapur. 
Jann yaptıkları gecikmelerdir. Mün -
f erid olarak pek te göze çarpmıyan bu 
iş her sene mühim bir yekun tutmak
tadır . 

Kabotaj hatlarımıu:la iş1eycn vapur. 
lar evvelki sene 1885 saat rötar yap
mışlardı. Bu röt~r geçer. se11e 2608 s:ı· 

ate çıkmıştır. Bundan geçen sene kışı. 
nm havaların çok fena 'gitmesi amil ol· 
makla beraber bilhassa deniz ticıı.reti 

filomuzu teşkil eden vapurl:ı.rın gittik
çe eskimeleri de esaslı bir sebep tt'5kil 
etmektedir . 

Deniz ticareti vapurlarımızın l>u se
neden itibaren gittikçe yeni vapurlaTla 
takviye edilmekte bulunuşu yav~ ya
vaş bu rötarla.n izal~ edecektir. Buna 
rağmen eski vapurların yapmakta ol
duklan seferler.C:e de rötarın mümkün 
olduğu kadar azaltılması için tcd"ı..,irler 
alınmaktadır. Bu suretle fevkalade ha.. 

Süvari binicilik 
mektebinin yeni 

· binası dün açıldı 
Merasimde Genel Kurmay Başkanı 

Mareşal Çakmak da bulundu 
Süvari Binicilik Okulu için Ayazağa Genel Kurmay Hava müşaviri Albay 

nan yeni bina ve manej sahaları Şefik olduğu halde gelmişler ve Albay 
nan yeni bina ve kapalı manej sahası Saim Önhon tarafın.dan karşılanmış -
dün Genel Kurmay Başkanı Mareşal tardır. 

Fevzi Çakmağın huzuriyle ve büyük Mareşal Fevzi Çakmak er· ·smi.. 
merasimle açılmıştır. ni ifa eden genç subaylara il ........ etmiş 

Eski sultanlardan AbdülV.zizc ait o. ve okul komutanı ile beraber bümn su-
lan Ayazağa kasn ve müştemilatı 'bun- bayların önünde yaptıkları geçit res.. 
dan iki sene evvel süvari binicilik olı.-u.. mini alaka ile takip etmişlerdir. 'Fcvzı 
Juna verilmiş ve o zamand.:ınheri çok Çakmak bundan sonra mektebi ve teı· 
harap olan binalann tamiriyle yer.iden kilatını gezmiş ve kendisine buralarda 
bir ç.ok binalann in~aına ba§lanmrş.tr • 15.zımgclen izahat verilmiştir. 

Dünkü merasime bir çok asJceı i er- Arkasından ba3ta Mareşal olmak 
kan davetli bul1Jnuyordu. ilk gelen da- üzere bütün yüksek rütbeli subaylar 
vetli kafilesi içinde emekli korgeneral mektebin manej ı:ah~sma giderek Cc -
Balıkesir mcb'üsu Ali Hikmet, tiimge· vat Kula, Cevat Gürkan, Eyüp Or.cü, 
neral Osman Tufan, süvari müfettişi ve Saim Pulatkan.dan mürekkep milli 
tümgeneral Şemseddin, yeni beden ter- ekibimizin ve ikinci ekip süvarilerimi· 
biyesi umumi müdürlüğüne tayin edi- zin yaptıkları mania gösteri§lerini 
len tümgeneral Cemil Tahir, Yedek seyretmişle~dir. 
Subay okulu komutam kurmay albay Fevzi Çakmak bu sırada yanında 
Sırr;: Şener, muh."'.fız alayı komutanı al- bulunan mektep komutanı Saim Ön.. 
bay İsmail Hakkı ve muhtelif rütbede hon'u takcliren ~unları söylemiştir: 
bir çok subayla::- bulunuyordu. Davet. ''- Gördüğüm intizam ve gayretten 
liler okul komutanı Salın ÖI".hon ve o· çok memnunum. Size ve arkada§l?.rını-
kul talim ve tedris erkanı tadından za teşekkür eder ve hepin~zi tebrik e~ 
yol başlangıcında karşılanmışlardır. derim. Bu gayretinizin de\ıınu ile oku· 

Saat tam 15,30 da Genel Kurmay lunuz mensuplannın 'bize Avrupada 
Başkanı Mareşal Fevzi Çalmıa.k, ya - bir çok yeni muvaffakıyetler kazandı-
nında Genel kurmay asbaşkanı korge· racağını ümit ederim .. , 
neraı Asım Gündüz, ordu müfettişi or Gösteriş mlisabakalarından sonra Ma· 
general Fahreddin Altay, Istanbul ko. re§al ve erkanı mektebi terkederek me. 
mutnaı korgeneral Halis Bıyıktay ve rasimle uğurlanmışlardır. 

Belediye seçimi münasebetile 

C. H. Partisi Genel 
Sekreterin"n vatan
daşlara teşekkürleri 
Ankara, 14 (A. A.) _Dahiliye Vekili l lıklarma ve parti te§kilatı olmıyan vila

Parti Genel Sekreteri Şilkrlı Kaya, son yetlcr valiliklerine aşağıdaki telgrafı 

yapılan belediye intihabatından alınan göndermi~tir: 

netice mllnasebetilo, umum müfottiı;le.re, "Belediye intihabatınm neticelerini 
Yali ve cümhuriyct halk partisi başkan. almış bulunuyorum. Bu defakl intihabın 

valar müstesna, vatandaş bir limandan 
diğer bir limana hangi günün hangi 
saatinde gideceğini bile, bilecektir·. 

Tonton caımcaı 
hırsa~ 

her tarafta gerek halkımızın intihaba iş
tlra.ktekl bllyilk alaka ve nisbeti vo ge
rek namzetlerimize kat'§ı gösterdikleri 
itimadı ve intihabın yilksek bir intizam 
ve disiplin dairesinde cereyan eden 
tarzını mütalea ve intibalarımla 

Uşakta 
yangın oldu 

()n dUkkAo yandı 
4 

U§ak, 14 (A. A.) _:.Bu gece saat~ 
tş, Zinıat, Osmanlı Bankalariylc ~ 
parkı kat'§ılıı.rmdaki dükkfı.nlardn ~ ctıt· 

çıkmış ve süratle büyümeğe başiaJill• t• 

ltfaiyc teeldIAtr, asker ve zabıta kU~ 
leri, şeker fabrikası, istasyon ve # 
fabrikalar itfaiyeleri yangın nıııb.,ııf 

yetişerek bir buçuk saat zarfında l 
nm önüne geçliml§tir. 

~ y angmda on dlikkln yanmı§tll'· z 
tesbit odllmektedfr. 

Hamamcıların t 
li ongresl toplanıyo~ 

BerbeTlcr ve Şoförler Ccmiyctleyet' 
den sonra Hamaınc.dar Cemiyeti hC • 

'd . ··- ..... o~ umumiyesı e J>azartcsı gunu -~. ~ 
caktır. '.Bu toplantıda hamanı~l~ eP 

Kırk~cşme ~ulan kesilelidc.nbc1:1 .. " 
mühim dertleri olan ı;u meselcsı ilJ 
rinde de görüşülecektir. 

~ 1tst.anbul hamamcılarının ya.ktı1 •;P 
alakadar olduğu su mese~~. el~ 
halledilmiş değildir. Bu su ışuıın te' 

B
. . . • ö 

cephesi bulunmaktadır. ınncısı Ar( 

denberi Terkos suyu kullanan batJ?"' 

tarın Dahiliye V ekfiletinin emri ~ 
ucuz su.dan istifade etmesi, diğerı 

ktJl1', 
şimdiye kadar Kırkçeşme suyu ~ 

nan hamamların b~ suya ~t h~ld~ş' 
dan vazgeçmeleridır. Belediyenill -~ 
ğine köre eğer Ktrkçeşme suyuna-» 
hip hamamcılar bu haldanru tal"'-. 

1 ıı• belediyeye devrederlerse İstanl:>U . jtlS 
mamcılarm hepsi üçte bir te~ 
Terkos t;uyu kullanalileccklerdit. 

Fakat şimdiye kadar Kırkçcşnıe ~ 
yu bulunan hamamların sahipleri ~ 
bir şeyi kabul etmemektedirler. ~ &e
ham:mları işlet~~r .e~eriya sahiP r' 
ğil kiracıdır. Mustecmn ucuz ver: tıi' 
halı su 'kullanması ve !hele yapacagı ( 

fedkarlıktan 'bütün İstanbul ~~~ij 
nrun istifade etmesi mal sahıbiru 
alakadar etmemektedir • 

1ı" 
işte pazartesi günü toplantıda ~i 

cihetler görüşülecek ve bir !lal ~e 
bulunmağa çalışılacaktır. 

==================~~ ,p 
Parti Umumt Reis Vekiline ~ 

· ve keyfiyetin umumi reisimiz BU iti' 
Şef Atatilrke sunulmas:ıı:ıı kend~~el' # 
den istirham ettim. Filhakika yiiJ' ~ 
Türk milletinin her zaman ve her . e 

'iJıllıı de Ulu Şef Atatürke ve onun r~J go' 
ve c. H. partisine ve hükttmetıııc eııi 

terdiği. itimat ve bıığlrlığın bu en [ol· 
misali milletimizin mede:ıl, siyns ·~· 

gunluğunun ve parti disiplinine d~e· 
kat ve riayetin bariz bir tecelli ve 
za.hürüdür. , rl 

Dahiliye Vekili ve partimizin geıJıı· 
sekrctP-ri olmak haysiyetile yine ıc~e' 
di eseri olan bu parlak ve manalı ~· 
ticeyi milletimize ve: şehirli ,.e k:r " 
balı vata.:ı.da§larnnıza şükranla jJIİ 
zetmeği ve parti üyelerine de bu ııı ,·e 

İBlanbul Üniversitesi riyaziye Doçent
lerinden Dr. Ratib Berker, her dört sene
de bir toplanmakta olan Beynelmilel Tcı:
biki Mihanlk Kongresinin, bu kere Ame
rikanın Cnmbridgc !}ehrlnde 12 eylfılden 
16 eylüle kadar de\•nm ve dUnyanm en 
tanınmış Cılimlerinin hnzrr bulunduğu i~. 
timama fştirak ederek "Navier - Stokes 
muadelelcrlnin sureti hnllerlnin tekliği,, l 
hakkmda mllhlm bir tebliğde bulunduk-

tan sonraeehrim~e nvdete~tir. --~------------------------------------------------_:_ ______ ~------------------------------------------------------------~~------~ 

muvaffakıyetten dola~, teşekkilt ıı,ıi' 
tebriklerimi sunmayı §erefli bir ,,. 
fe bilirim ... 



Zaharof'un 
dostu sahnede! 
Leydi Oven, vnırmnınıcn aısırın 8 lh1ayaıto roman 

mevzuu oDacak ka©lnnlaR"oü'"n<§laın ~Drr dlr 
r Leydi Oven, yinninci asnn, hayatı 
oman 

tid' mevzuu olacak kadınlarından bi· 
ır. 

.,;.: Aslen Fransız olan bu kadın bir dan· 

..,.,z oı ' 
r arak sahne hayatında r:ı.lı~ms son a ın . ~ ~ ~· 

k eşhur silah tüccarı Bazi1 Zaharof 
<'ndisi · · • rı nı scvmıs en sonra Fransada ka· 
~ sıfatı ile uzun müddet hapiste yat· 
••ıl~tır ... 

Y~Ugün Leydi Ovenin ismi tekrar du
l-{ uror: Bu roman kahramanı kadın 
ga

0
?dur.as'da evlenmiştir. Fakat, bu da 

' 

rıp hır şekilde bir evleni~tir Lc'-•di 0-
'en b .. • • J 

ta!{ ugun evlendiği adamı mektupla~a-

1 
tanırnıs ve aşkları pc!{ uzaktan uzağ~ 

0 muştur .. 

li Bdu maceralı hayatı kısa bir hikaye ha· 
n e hülasa edelim: 

de~~:~. Ov~n, henüz Eclme Nodo ismin· 
d .. ı .uçük bır Franc:ız damözü idi; Havr' 
cu<ı bir ·· ·k tnUıikh muzı holde çalr~ı~·ordu. Bir gün 

lord ?l~ son derece zengin bir İngiliz 
nı ~ gırıyor Ye kızı göı ür görmez ke!i-

<'nın b"t·· ~l'l u un manası ile a~ık oluyor! 
10td 

1 
Yoner denecek kadar zengin olan bu 

l.o derhal Edme ile evlenirnr 'e onu 
nrırava · tü ·· Lo d • k' F sız da ~ .. ~o ruyor. n ra. e: ·ı ran· 

ği~ik!' n:ıozu Leydi Oven için yeni bir dc
gin 1~ .~!muştur. Bütün büyük ve zen-

h" 6ılızler kadına hayran kalmıc:lar , .e ..:pk· ~ 

mı 
1
1 0nun etrafında dolaşmaya başla

ş ardır. 

~~u arada Bazil Zaharo! da vardır ve 
llut~~ı <;ılgınca sevenlerden biri de odur. 
\:l\a:n Avrupa için esrarengiz bir adam 
ltıtuı ltıc;hur silfıh tüccarının bir kadın:ı 
Faka ınası herkesi hayrete düşürmü~tür. 
ttıek t, %aharo!un Leydi Ovene yazdığı 
laıa lJ>lar neşredilince hayret daha faz· 
ken'd1:1~.tır. Leydi Ovcn, bazil Zaharofun 
len l ıne yazdığı bütün mektupları harp 

~onra n ·' . 
19,~ eşretmıştır. 

s1 b·"ktı da Lord Ü\•en öldüğü zaman karı· 
h ır a"' .. b' . ~u ır yuz ın !ıra mira"a konuyor. 
c!a Para ile Parise gelen Leydi Oven ora-

e.-v 'tını l b d · · b' · rj.., " \lt;a ır zaman a yıyıp ıtı· .ror ve ı,. __ 
ba~ d ucş para.ız kalıyor. Bu arada 

.•n an b. k ke . .' ırço macera ı;ı;cçmiş. ismi her-

karşısına Çıkarken yakasına l\lak Kol ün 1 
tavsiye ettiği çiçeği takmayı unutmıyor. 

IIonduras'daki İngiliz ona hemen her
gün mektup yazmaktadır. Leydi Ovenle 
bunlara ce\'ap ve dava:,ının her sanıa

sını bütun taf::;ilatı ile anlatıyor. Bu su· 
retle aralarında uzaktan iJir tanı~ık!,ı_k 

ve a~k ba~lıyor. , 

) 

I.cy.:i Oı•w 

yor. Ka~ın da uza:.t:.m geler. bu do.}tça 
sesi memnuniy~ee kar~ılayor. Hakimin 
Kadın da\'asını bitirip serbc~t kalınca 

!\lak Kol kendi .ini derhal llonclurasa 
çağmyor. Leydi o,·cn de hiç tereddüt et
miyor ve yola çıkıyor. Fakat, Hodurasa 
gittiği zaman farkına varıyor ki. bu u
zun yolculuk e«nas:ında, tam on altı ki· 
lo kaybetmistir! 

Dununla berab~r. il~limindcn ,·ücudu· 
nun pek ho~lanmad·ğı bu m~m'.ekette ken 
disini aşıkı beklemektedir. Mak Kol onu 
derhal evin~ götürüyor. Burada bir iki 
ay romantik bir a~k hayatı ya~ıyorlar, 

sonra resmen cxleniyorlar. ı 

Bu':";ün c ki Lc~·C:i Ü\"'.,. yeni ic:mi ile[ 
misis Mak Kol bir miiddet için Londra-

ya dönmüştür. Macerasını şöyle anlatı· 
yor: 

- Artık gürültülü hayattan bıkmıştım . 
Ba51mı dinlemeye ihtiyacım vardı. Onun 
için, uzak bir memlekete çekilip beni se
ven adamla yaşama karar vermiştim. 

"Fakat az katsın şeytana uyup yarı 
yoldan dönecektim: Vapurda bir milyo
nerle tanıştım. O da bana izdivaç teklif 
etti. Kabul etmek üzereydim. Fakat dü-
şündüm.: 

"I\filyonerle e\'lenirsem gene büyük şe
hirlerin maceralı haratına sürüklenece
ğim .. Ra'2ımdan gene binbir Midise geçe· 
c~k ve kendimi gene ihtiraslarımın idare· 
sine bırakacağım. 

"Derhal kati bir karar verdim: Milyo· 
ncrin t~lıfini reddettim ve Ilondurasa 
gittim. 

"Bu yaban,cı memlekete ayak basarken 
beni ilk karşılayan kocam oldu. Fakat 
birdcnbıre §<1~ırdım ve adeta sukutu ha
yale u6rradım: Karşımda kısa pantalonlu, 
beyaz gömlekli, geniş kenarlı mantar 
şapkalı bir adam vardı. 

''Lakin çok t.amimi bir adamdı. Derhal 
kendisine ısındım \'e o binbir a~k mace
ramdan hıçbirinde duymadığım hir saa· 
det içinde evlendim .. Düğünümüzde yer
liler bize eğlenceler tertip ettiler, hediye
ler \ erdıler. 1 !atta bu hediyeler arasında 
bir de garip bir hayvan ,·ardı ki, gerisin 

geriye vermeye m~cbur olduk. Çünkü hay 
'an o ka~lar 'ah~iytlLki .·anımızda el ursa 
muhal.kak kocamı da. beni de parçala· 
yacaktı ... 

"Sonra yerlilerle de ahbap olduk. lç
lerinde ihtiyar hir kadın var ki benimle 
çok iyi dost oldu. Bana büyücülük Ye si
hirbazlık e rannı öğretiyor.. Fakat bu 
bliyücüluk \e ihirhazlık İn:,anlara fenalık 

etmek için dertil. hilaki-; iyilik için. 
"Ya1cındn t,.ı,r~r 1 londurac:a dönece

ğim ve sakin ı-ayatım1 devam edeceğim .. ,. 

p •çın meşhur olmu5tur. 
... ara,ız k ld w l J Ru ç a ıgı zaman kadının buldu· 0 ll Q / Q 11 l 1 
".'\t~re. hatıralarını neşretmektedir. 
derı~ cınsı insanlar., ismindeki bu kitap 

falılat. l 
' 1 

ıaı b .... 
ku le . ~Yuk bir veh·ele koparıyor. Çün-
O!an }.dı Ü\en kendisilc macerası geçmis 
. bırçok b.. ..k esh k' ı . 
ı iın1e . . uyu \'e m :1 ur ·ım:::e.erın 

llleı t·erını, büti.m sıriarını açıkça söyle-,, n ,.. ... , . 
A. ır ... •{ınmemıc:tir 

kaldırımiarı 

şişti ! 

? 

Araplarla Yahudiler 
niçin çarpışıyorlar? 

Meşhur bir lngiliz siyasi 
muharriri, lngilterenin Fi
listinde takip ettiği siyaseti 
anlatıyor 

Ii'llistin hfi.dlsnleri l·inc ~iddctknmi:;ı 
, .n hadi'ic yine giinün meselesi halini 

alou!::lır. 

Son defa, tng,iltcrcnin Fifü,tini A
r:ıbl:ırla Ynhutlilcr arasında tal•..,imclcn 
uzg~ti~i, or:ufa İn~iliz hakimiyetini 
ku\ vC'tlcntlirerek nizamı temine çalı~n
c:ı~ı bilılirihlf. 

İngiltere l' ilistintle nasıl bir siyaoıct 
takip ediyor? Arablarla Yahuclllcr na.. 
sıl 'c nlı:in çarpısıyorlar? Me5hur İn· 
giliz siyasi muharriri llikcrbokcr 1\u
ılüstcn yazdığı bir makalede bunları 

anlatıyor: 

Son iki yıl içinde Aarb çeteleri tara
fından öldürülen Yahudilerin adedi 500 ü 
geçmiştir, yaralananların da sayısı 1700 
den fazladır. Bugün Filistindcki 1 milyon 
300 bin ki§llik nüfusun 400 binini Yahu
diler teşkil etmektedir. 

Aralıların asıl maksadı Filistinden Ya
hudileri tamamiyle çıkarmaktır. Fnknt 
yalnız Filistine bundan sonra Yahudi gel
mesine muarız olduklarını ileri ~ürilyor
lar. Yahudil ere karşı gösterdikleri tcd. 
hiş hareketi tngilizleri Filistine ayda 1000 
den f:ı.zla Yahudi girmesini yasak etmeye 
knd:ır rnrdırmıştır. 

Yine ayni tedhiş karşısında tngiltcre, 
Yahudilere çok yüksek fiat Yerseler bile 
Filistinde arazi satılmasını menetmi§tir. 

Fakat lngİıtercnin li'ilistindC'ki Aralı 
tedhişçiliği karşısında mukavemet gös
termemesi, herkes tarafından, İngiliz hü

kümctinin bir siyaset tutamaması şeklin
de kabul edilecektir. 

Bu, bir zaaftır, fakat maddi değil, ma
nevi bir zaaftır. Kimse şüphe etmez ki 
İngiltere Filistindeki tedhiş hareketini 
durdun•bilecek bir iktidnrdadır. 

Bug-ün Filistinde, 1,383.000 kişilik bir 
nljfusa m·•kabil sulh zamanına mahsus 
olmak ÜZl'rC 13.000 kiı;ilik bir muhafaza 
teşkilatı vardır. Filistinde eli silah tuta
bilecek 300.000 Arab bulunduğun:ı. göre, 
tedh;ş hareketinde rolü olabilecek her 17 

ldşiye bir muhafız neferi düşüyor demek
tir. 

İzinsiz silah taşımanın cezası ölilmdUr. 
Fak:ıt Arablar silahsız veya kru~unsuz 
kaldıkları zıı.man bunları derhal polisten 
tedarik ediyorlar. Ellerinde çok silah o. 
lup tngilir.lP.ri korkutmak istedikleri za

"Yahudi Suru .. ndan dışarda bulun 
Hanitndn Yahudiler en uzak karakoll 
rını kunnu;ılardır ve Lübnan dağlarınd 
gelecek Arab çetelerine karı;ı bura 

çifte bir tahkimat yapmışlardır. Bura 
her gece Lübnan dağlarından Ar:ıb 
leleriyle bombardıman edilmektedir. 

Bumda Arab çetelerine karşı muka\ 
met eden Yahudiler 180 kişiden ibar 
tir. Bunun doksanı bir tepededir, doks 
nı diğer bir tepede. İçlerinde de 20 kad 
vardır. 

Bu, Filistini Yahudilerin Arablara k 
şı tek ba§larına nasıl müdafna edebil 
ccklerini gösteren bir misaldir. 

Filistinde Yahudiler iki asır evvel J 

mcrikaya yerleşmeye gidenlerin bulun 
duklan f}C'raitin ayni bir vaziyet irin 
ynşıyorlnr. Yalnız şu fark var ki Arnbl 

Amerikan yerlileri gibi silahsız d~ği1, f' 

lcrinde en yeni silahlar bulunuyor. B 
na mukabil Yahudilerin kendilerini m 
hafnza için kuUanacakları eiliıhları ln 
gilt('re tahdid ediyor. 

M<.'sclfı Yahudilerin makinelitilfek k:.ı 
lanmnları yasaktır ve tüfcnk yalnız ı 

drrncı polis olarak· muhafnza tec:ldlütın 
girmi§ olan Yahudilere V<'rilmC'ktedir. 

.. Ta}~·areci Lindberg karısı ile berabe 
Hu yadan döndükten sonra bir mudde 
Pari te kalmış, sonra Berline gitmi~tiı 

Tayyareci resimde kansı ile beraber, Ber 
' rtı'· Le . ~ . 

!.'t>hre ·' Ydı Ü\·en korkunç bir kadın 
hiçbi ~ı almı~tır. Birçok maceralar onu 

~ı l-;a~ışeyd~n. korkmıyan, ihtira:ılı bir di-

Dozu!;: kaldırımlı btanbul c:oka~dann· 
dan daha garip bir manzara gösteren bu 
ca:ld~ Londradadır. Fa~rnt bu hale, son 

'\ man da derhal bir şehri basıyorlar ve as
keri kuvvetler gcliıJccye kadar yağma e
diyorlar. 

lincle tayyareden ineceği sırada gönilu 
yor. 

t<ının ..... an &ıbı vah~i bir mahlUk olarak 
h: ... •ııştır. 
4-llrg .. 

taba un tanıdığı; bir erkeğın karısını 
de 0~ca çekip ölduren kadın nihayet katıl 
dan ;ıuş ve \ 'er ay mahkemesi tarafın· 

IIap·sene hap e mahkum edilmi:->tir. 
. ıst . • gıci~.1 Le en. çıktıktan sonra Londraya 

<lı 111 .. k Ydı Oven orada kocasından ken· 
lernıı.~ alan emlfık ve akan iOa a sürillc
lıy0;, olmaktan dolayı mahkemeye Yeri-

\' ak • 
'"· tile.. herk · k · · gı ~eıı· e~ı ·endı::ıınc hayran etti-
,, ırde Le d. O 
-ıır. ıı . Y ı ven ~imdi yapayalnız-
\\; l.atcrx:es kendi inden vüz çe,·irmio:tir 

ırını • • 
tı"tarna• soracak bir ahbal:> bile bula-

t ıı:tadır 
"-t • • e, bu ,. 1 . 

g,ı 1 b' J a nız1ık ıçinde iken kadın bir 
1 ır tn"kt 
t?,1 bıı ~ Up alıyor: Honduras'dan gc-
h"iliı :c.-..tupta ~lak Kol Lmindc bir 
h:ı,·~a llU Uza!-.tan tanıdıg~ını kendi.,ire 
h J' :} O)c]· ~ , ~ • 
tı~urunct u:.,unu cöylüyor \'e mahkerr.e 
1}'e inct a ce::..1retıııi kaybctmeme-:i ta\·· 

-

b e bulunarak. 
cıfikjmj • 

}°akan,.,.a d n karşısına çıktı~ınız zaman 

şiddetli yağmurl:lrd:m sonra gelmi~tir: 
Caddeye dö~enmi5 olan parke tahtadan· , 
dır. t:zun müddet dc,·am eden yağmurlar 
netice~inde tahtalar şi~miş \'e bu ~ckilde : 
kanburlac:mı tır. Fakat böyle i~ri büğrü 
bir yol üzeri~de )'Ürümek t!a!iba İngiliz
lerin h~una gidiyor! 

' a ına lı r o l i ı-.. t ' ınız di} or 
~Va ~ . ,t'farı ~~~- . . 
~'\n kalır bu nı~'an'<o1ik Tn~i!iz . bir ro-
aten • amanını andıran kadına haki· 
ı · <t~tktır ,~ 
ıçincıe ı-.. oranın e5rarengiz hava-

11u ask .. 
• &un geçtikçe kuvvetl~ni-

.............. ·-

t 
~ . 
• . 

nu tedhiş karşısında Yahuc1iler 2000 

s"ne cvvc·I. Kudüsün etrafına çcvirdik
IP-ri surlardan sonra en büyük müdafaa 
hattını bııgiin yapmış bulunuyorlar. 

Yahudiler bu i~tihküm hatlarını Arab 
çetelerinin bulunduğu mmtakanrn orta • 
smrla yapmışlardır. Bu, 3 metre yliks~k! 
Uğinde ve hnzı yerde 2, bazı yerde 5 
mc>trC'W' \"arıın geni~likt~ tf'l örgüdür. 
Filistfnin tekmil !jimal hududu boyunca 
dPvam eden bu hat :...übnan ve Suriye 
tarafından gPlecek Arab çetelerine kar • 
şı bir mania teşkil ediyor. 

Bu btiylik lC'I örgüye yirmi milyon 
mctrP. kadar tel gitmiştir. Çünkü teller 
gayet sık olarnk hir dU\·ar ~ihl iirülmüş
ttir \'P. nrıılısıntlan ancak kertenkele ge
<:"bilir. 

Fılistin ~eki 40() hin Yahudi eğer krn
dilcrin'" İngiltere mü!lnade edecC'k olsa 
ve hari<'tf'n A rab r('tesi gelml'se Filis
t indckl DOIJ bin Araba galebe <·alacak 
ları knnaatlndedirler. 

' !· 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: Dinlerce ol.:uyucımmı sabırsı:JıJ,fa : 
: bclclcdiij ~ 
• 1 

: 1938 : 
• • 
: Resimli Hafta • • • • • • • • • a 

1 
1 

• • • • • n 
• 
" 

MecmOJ1aı~olfDo:f'll : 
• l9>eşnn<:D S~'}!D5D : 

('g) ~ ~ dJı ır1l eç; D ~{Ç D : 

Sizi, evinize, fazla para vererek • • 
iş m<'cmuala:ı nlmaktan kurtara- • • cak. üstelik evinizde en küçiiğii· : 
nii7 .. d<.'n t'n biij•üğiinüze kadar her. : 

kesi tanı bir hafta mc~:;ul edecek : 
bir mecmuadır. • • 

36 
ı lr .. ~ 

• • • • • • • • • il 

• 
·~ ı ln . r l ""' :a türlü Yahudi • • • • . . . .. I" f:<~v•m7. U"n do!~ırn 't' de"erlı • 

d:r r.•mlı:ırrn h~pcı rlunvanın El) rr a\·rı 8 •. • "" : 

ycrtnıir.dcn ~elmiı:ırhd!r. fakat hepsi dii~- : im hf'ıl 'c:I r· : 
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oğıı ll:ırnlır. 



EK~~ 
tÇERDt'.. : 
• ~loarif vekllle?li uınumt ınüfotlı~le? ı in

den İsmail Hikmet Ersan hükOıncti moarir 

müfettişliğini almıştır. 

• Beyoğlu kıız:ı~ı dahilinrfo yııpılun krı
da<.tro muamelesi esnasında sahipsiz 13(i 
gayrimenkul bulunmuş ve lrnnlar hazinr 
namına kaydcdilmişlir. Bu hlnıılıırın kıy

meti 600 bin liradan fazladır. 
• Ifalıcılığıırı ızın inki ş:ı rı i{' in halı iplt-

rinin boyanııınsında e sl,iılcıı f,ulJanılan 

kök boya'nın çiftçilerimiz tarafından yetiş· 
tirilmesine !,arar verilmiştir. nu hoya ile 
boyanan h:ılıların rengi hiç alnı:ııııakl:ı

dır. 

• Yunanistanın İstanbul kon solosu Ga
zos hariciye nezareti Jfolknnl:ır şubesi şef· 
liğine tayin edilmiştir. Konsolo · bu akşam 
şehri ınizden hareket edecektir. \'eni kon
solos olarnk hrıriciyc şuhe m üıliirlerindcn 
Kustas tayin olunmuştur. 

• AYrupa ekspresi dün bazı orta Avrupa 
memlckcl ferin deki giiııı riik muayenesini ıı 
fazl:ı uzaması yüzün<lcn, beş snal ı;ıccikmc 
ile gelmiştir.Awupa trenini heklt'diği için 

Toros ekspresi de dün şehrimizden 5 sanı 

geç hareket etmiştir. 
• Yedinci mill1 tıb kongresi pazartesi 

günü Ankarad:ı Başvekil Ccliil Da) arın Lir 
nutku ile açılacaktır. 

• :Ueşhur bir Fransız piyanisti olan ma 
dam Talyaferro yakında nıcmle?ketimize 

gelecek ve 30 teşrinienelde yeni Ankara 
radyosunun açılması münasebetile verile· 
cek olan büyük senfonik kon~ere iştirak 
edecektir. 

• Efgan kralının do~um yılı münasebeti· 
le bu akşam için Ankara elçiliğinde bir sü
vare tertip ec'ilmişlir. 

• Üsküdar ve Kuzguncuk balkı, bu mm 

takadaki fırıneı1arın ekmeklerin evsafını 
bozduklarından dolayı belediyeye bir şi
kiıyette bulunmuşlardır. 

• Nafia vekllleti müsteşarı Arif ı;ekhlet· 
ten aldığı emir üzerine İstanbul elektrik 
idaresinde tetkikata başlamıştır. 

• Memlektimizden külliyetli miktarda 
tülün almak üzere Alman tütüncülerinden 
rn üre kep bir heyet bugünlerde ~ehrimizc 
gelecektir. 

• Ergani bakır madeni tahvillerinin ik
ramive keşidcsi pazartesi günü Merkez 
bankasında maliye ve banka mümessillcrJ 
huzurunda yapılacaktır. 

• Yüksek muallim mektebi ay başından 
itiharen yeni binasında tedrisata başlaya· 
caktır. 

• Bir müddettenberi şehrimizde tetkik
ler ) npmakta bulunan gümrük ve inhisar
lar umum müdürü Mahmut :\edim önümüz· 
deki çaqamba ~ününe kadar lıu tetkikleri
ni ikmal edecek ve çarşamba günü akşamı 
Ankaraya hareket edecektir. 

• Arnavutluk hükumetinin yeni sefiri 
Asar Caculi dün başvekil CelAl Bayar tar· 
rafından Başvekalette kabul edilmiştir. 

DIŞARDA: 
• Yıırşovada Slratosrer balonunun boşal

tılması esnasında bir infilük vukua gele· 
rek yukarı zarfının bir kıımıını tahrip et
miştir. Kaza neticesinde telefat vukua gel
memiştir. Zarfın tamirine Jüıum görüldii
ğlinden dolayı mutasavver uçıı!}tın sonba· 
h ar esnasıııda yapılahileceği ı:ınnolıınmak

tadır. 
• Yugo:;lavyada 11 ki\nunuevvelde yapı

lılcnk olan teşrii secim mücadelesi önii
miizıleki pazar günü saat 19 da başvekil 
Te hariciye nazırı doktor Stoyadinovic ta
nfndan verilecek bir nutukla açılacaktır. 
Bu nutuk memleketin bütün radyo postala
rile neşredileceklir. 

• lngilterede Brnd Striılin 500 kadar a
rabacı ve şoförü dün grı:!vcilere itıilıak et
mişlerdir. Bu hareket Inşe mnddelerinin 
~erlerine teslimi i 5i n i son deı:erclle boz· 
muştur. 

• Sofya ,.c Bükreşi ziy.ırctıen sonra Al
man iş cephesi şefi doktor Ley tayyare ıle 
dün akşam ncrtine dönmüştür. 

• lngiliıcc Evnig Slnnılard gu1rtcc;I .\1 -
manyanın bir hanı paktı için lnr.ıil!cre ile 
müzakere tcşel.ıbiisünılr hulunduğunu yazı
yor. İyi rnnllımat alan İnF(iliı m:ıhfillcrindc 
h u hususta malumat yoktur. 

• Fransa cumhurb:ıo;kanı J.öbrön dün 
Pariste otuz dördüncü olomolıil sergisini 
nçııııştır. 

Ey ü p ı ü H a 1 i d "l!lllllllllll11111rı~~1ınınııı11111mıı~mını~mını11m~nı11nıııııııımını111111~1mıınıımııımıııııımmıımııııııım~mm1111mıınıııın11mıııııımınımm111111111ıımıııı~mıı~11111ıııımnıı1111nııımııınıımıı 
Gene bir dolandırı~ı- ~ ~Y~Yn ıPEK ve MELEK Sınemalarında 
hk suçt•e yakalandı üiil~ K o N T E s v A L E v s K A Meşhur kadın avcısı Eyüblü Halid yeni ~ 

bir dolandırıcılık suçundan dolayı tekrar 

Ba§ rollerde: 
yakalanmıştır. Halid evvelki gün Bcya- ~ 

zrdda. Karamürselli Ahmet isminde biri- ı= 
nin yanma sokulmuş ve kendisini tanıdı

ğı gibi göstererek bir rehin mukabilinde 1 §il 

on lira istemiştir. Bu sözlere kanan Ah- '= 
met aradan bir müddet geçtikten sonra ~ 

GRETA GARBO - CHARLES BOY ER 
Bugün saat 12,30 ve 2,30 da çok ucuz fiatlarla Halk ve Talebe matineleri. 

re hl n olarak aldığı bu mileev herin altın ımııııwJıınııımımı~ımmmın~mmmıınıımııııııııııımıınıııııın~ınmınııııifı~ınıııııım~wmııı~ı~nımmımıııııım!lllftlll~lmllmlmmmmıı111ııı~mııı11!1lılllıııııııııımımı ıııımıııiı!1mııııııııııı111mııı ımmııımıııııııı11mııııııı ı~ıııııııı 
suyuna batrrrlmrş sahte bir şey olduğunu 

anlryarak polise mliracaat etmiş ve E-

" ..................................... m:I ........................ -. .... 
Bu sene Venedik'te yapılan beynelmilel film müaabakasına Fransa namına gönderilerek birincilikle 

yüblli Halidf yakalatmıştır. 
Halid: 

"- Ne yapalım, artık ihtiyarladık, 
kadmlarla. uğraşamryoruz., demektedir. :.--- ·· Venedik ıehri alhn kupasını kazanan film : 

llahlllye Vek 111 
şehrimizde GÜNAHKAR KIZLAR 

MELEK • 
sınemasının Büyük bir muvaffaldyeti olacaktır. 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 

1 Şükrü Kaya bu sabahki ekspresle Anka· 

radan şehrimize gelmiştir. .._ ._ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •!_ •_ •_ •_ •_ r;._ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ •_ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~·-•••·~-~· 

~f3u hafta SARA V ~iftfMff81UOfl ~ Sebepsiz yere bir 
delikanh öldürüldü 

Dün akşam şehrimizde bir cinayet 

ve bir ağır yaralama vak'ası olmuştur. 

Bir kişinin ölümiyle neticelenen ci. 
nayet hadisesi hemen hiç y.oktan ileri 

gelmiştir. Uzun çarşıda ismailin kah· 
vesinde olan bu cinayet bir san.dı:kçı 

ile bir hamal arasında cereyan etmiştir. 
Ölen, hamallık )'apan ve Meırcanda 

Rü~tü Paşa harunda otı.:ran on sekiz 
yaşında Hüseyin, öldüren de Mercan

da Rıza Paşa yokuşunda sarı.drkçılık 

yapan 22 yaşlarında Alidi':'. Bunların 

her ilcisi de Petürgeliclir. 

Evvelki akşam bu iki arkadaş Uzun

çarşıda İs.mailin kahvesine g.itmişler 

ve diğer iki kişiyle beraber oyun oyna

mağa başla:nışlar.()ır. Oyunda Hüseyin, 

ve Ali ortaktırlar. Bu arada oyunun a· 

leyhlerine bir cereyan takip ettiği bir 

srrada Ali H iiseyine kızmış ve "dikkat 

etsene ... Yanlış oynayıp beni de yen· 

diriyorsun,. diye bağırmış ve ayrıca da 

küfür .de etmiştir. 

Hliseyin bu sözlere ve küfürlere fena 

halde kızmış ve iki arkadaş biribirleri

ne hücum ederek kavgaya başlarruşlar

sa da kahvedekiler tarafından aynlmış
larciır. 

Fakat buna rağmen aralarındaki kız

gınlık yatış.mamrş ve dün gece cyni 

kahvede b:ribirlerine rastlay:ın Ali ve 

Hüseyin yoktan bir sebeple tekrar 

kavgaya tutu~mu~lar ve gene etraftaki

lerin araay girmesiyle aynlmışlard;r. 

Bir müddet sonra kahveden çıkarak 

ilerliyen Hüseyi:tin arkasmdan yetişen 

Ali brçağrnı çekerek, Hüseyini iki de· 

fa kasığından ve kaba etinden yarala

mıştır. Hüseyin yaraların tesiriyle he

men yere düşmü~ ve civardan yetişen • 

ler tarafından hattahaneye kaldırılaca· 

şada oturmaktadır, Hakkınxn m.ariln • 

gozluk yapan Osman isminde Çcıdır

ctlarda Alipaşa hanın.da ohıran bir ar· 

kadaşı vardır. Dün akşam Arap Hakkı 

Osmanın dükkanına gitm~ ve iki ka· 

fadar burada içmeğe 'başlamışlardır. 

Bir ilci saat oturarak adamakllı kafa· 
lan !;eken Hakkı ve Osman dü!dr..anı 

kapayarak gezmek için <lı~arı çıkmış -

lar, fakat bu sırada Osman ansızın 

Hakkının Uzerinc atılarak bıçağını sağ 

böğrüne saplamış ve yere devirmiştir. 

Yaralının feryadına yetiıenler Hakkıyı 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldırmış -

lardır. Barsakları dışarı frrlayan Hak

kı hayatı tehlfkededir. Vak'adan sonra 

firar eden Osman yakalanmışttr. 

Filistindeki 
lngiliz kuvvetleri 
18 Piyade taburuna 

çıkarıldı 
Londra, 13 (A. A.) - İngiliz mat. 

buatı Filistin meselesUe fevkalade al§.. 

kadar olmaktadır. 

Da.Uy Telegraph'm öğrendiğine göre, 
Filistindeki garnizonları takviye için 

gönderilmesi evvelce kararlaştırılan ta

lmrlardan maada Hindlstanda.n da diğer 
bir tabur getirilecek ve bu suretle Filis
tindek1 İngiliz kuvvetlerinin mecmuu pi

yade olarak 18 tabura çıkarılacaktır. 

ı tJu Kenenin en büyük ve en güzel fllınl 

ı RASPUTiN 
== § 

1 
E..: 

şaheseri, görülmemi§ bi · muvaffakıyetle devam ed.iyıcr, 

Baş rollerde: 

HARRY BAUR - MARCELLE CHANTAL 
ve PİERRE RICHARD WILLM 

!LA VETEN: Foks Jurnal - Son di.inyahavadbleri. E::l5 
~ Bugün saat 1 ve 2,31) da tenzilatlı fıatlarla HALK MATiNELERi 

•~ıııwı~1111Mıımı~1Mmi11ım~ııMımmııııııııımıııınııııııımmıımıııııııımıııııımımıınııımmımmıırnıııııımıııııınıı~mııınııı mn 

............ · .·. "' Sı\K.\RYA SlNEMASI 
Haftanın en güzel ve en zengin programı 

MARTHA ~G~ERTH RONALD COLMAN 
Paul Horhıger 

SARI ZAMBAK 
Filminde ... 

Madeleine Caroll 
Zenda Mahkumları 

.\şk, müzik •• ~ifaf'I şarlular . İ btiras... Sera; üze~ t. .• 
• : - •• '!'\... ••• { Dil ~ .. :· • • ;.,·~ .. ı.ı "~f, ' ·.\·• . 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~---~-~~~-__...,.,.-

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~ 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. -~ 

- /!-' .... 
NOVOTNi 

.. ~.1" · 1 ..................... ·- • •• 

Vefat 

lstanbu, ndliyes;ne ~I sırada ölmüştür. Cesedi mua:ıene 
eden Adliye d~·ktoru Salih Haşim ga· 

"Filistinde bugUn vaziyet 1936 daldn
den çok daha vahlmdir. Asilerin tenkili 

öyle kolay olmryacaktır. Çünkü bunlar 

bundan iki sene evveline nispetle çok da. J 

ha iyi teçhizatlı bulunuyorlar.,, ı 
Bir Arap ~efi öldürüldü 

1 

Eski zabitlerden ve halen Adliye E

manet dairesi memurlarından Çen

gelköyünde mukim Feyzipaşa damadı 
Fahri Aksoy dün gece mübtela oldı.ı· 

ğu bir hastalığın ameliyatını mütea

kip hastanede vefat etmiştir. Fahri, 

Galatasaray eczanesi sahibi Ahmet Ce
vadın kainpederi ve bahriye zabitlerin~ 
den Feyzi Aksoyun ve Devlet Demir-

yollan memurlarından Hayrünnas Ak
soyun babasıydı. Merhum karıncayı 

dahi incitmiyecek derecede rikkati kal
biyeye malik haluk, mütevazi, herkes 

hakkında hayır \'e iyilik besler ateşli 

LOKANTA ve BİRAHANESİ 
Mayestro MEHMET ZORLU ida· 

resinde ve Macar san'atkii.rlarmda.D

mürekkep m e mu r al ı n 1 y o r yet küçük ve ehemmiyet.siz olan bıçak 
İstanbul l\Iüddeiumumiliğinden: yaralarının ölüme tebep olmasını gayri 

İstanbul adliyesinde açık bulunan 1000 tabii bulmuş ve cesedi otopsi için n:or· 

kuruB maaşlı zabıt katipliğine. 40 lira ga katdrrtmrştır. Katil Ali hadise<len 

ücretli SÜ\"ari mübaşirliğine ve 600 kr. sonra kaçmış.sa da yak:ılamnı~tır. 

rnaa~lı piyade müba~irli~ine memurin sun zincirlerini çıkarrnrz. 

kanununun 4 üncü maddesınde yazılı - Bu ric'at borusunu Giyom Bii:- -

memuriyete tayin 5artlannı haız istekliler r ask çalıyor. Filipi alrp kaçalrm ! diye 

arasmda imtihanla müna..,ipleri almaca- bağırdı. 

ğından, katiplik imtihanı 25· 10,938 salı Hadise tahkikatiyle nıüddeiıum~mi 

gunü saat 10 Ye mübaşirlik imtihanı 18- muavinlerind!n Besim me~gul olmak • 

10-938 sah giinü mat 10 da icra kılmaca- tadır. 

wmdan taliplerin laakal orta mektep me

zunu oldu~lanna dair ~ahadetname ve

ya tasdikname ile memurin kanununda 

yazılı belgelerini hamilen imtihan günün

den bir gün enrelinc kadar adliye encümc 

nine müracaatları la~ımdır. 1'.fıtiplik im 

tihanma girecekler a yn ca d:ı'< tilo imtı · 

l a"lma tabi tutulaca!~lardır. 

Marangoz Arap Hakkı isminde 1:.iri· 

nin ç.-:•l: ağır yarda•1ma hadises~ de 

şöyle clmu•şur: 

Arap Hrı:{kı çarşrt!a es~d elbise alrp 

l!il ta11 bir acla'.lldır ve KocaMU6ta.fa Pa· 

Kudiis, 14 (A.A.) - Arap Müdafaa 1 
Partit.:d ve Kudüs Belediye Meclisi aza-, 
sı:ıdan Hasan Srtkı Dacana, Kudüsten 
Hayfaya giderken revolvcrle öldürül· 
müştür. 

Şii ide isyan 
teşebbüsü 

vatansever bir zattı. Ölümü memleket 
Buenos • Aires, 15 (A. A.) - Gazete- ve yakınları için büyük bir boşluktur. 

ler, hilkf:ımeti devirmek istiyen yeni bir Cenazesi yarınki pazar günü Çengel-

komplonun polis tarafından meydana çı· köyünde öğle vakti Yukarı camide 

kanldığına dair Santiago (Şili) dan al· namazı kılındıktan sonra aile kabrista·ı 
dıkları telgrafları ncŞretmcktedirler. nına defnedilecektir. Bütün akraba ve 

Bu telgraflara göre, general İbancz taallıl.l<atma sabırlar ,.e merhuma Al· 

taraftarlarından beg kL,ı tevkif l!dilmiş j !ahtan mağfiret dileriz. 

ve ~·apılan araıtırmalar neticesinde bir j •••••••••••••••• 
miktar sUAh ele geçirilmiştir, 

HALASZ 
Orkestra"ı 

Neıf c - Eğlence 

tstanbul üçüncü icra Memurhığıı" 
.. 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve!"' 

raya çevrilmesi mukarrer muhtelif cit1* 
gömleklik kumaş ve gömlek 19 • ıo ~ 
938 tarihine müsadif çarşamha g~ 
saat 9 dan 10 a kadar SultanhaJni1.f1'1 

SaK:açeşme sokağında 23 numaralı ~ 
ğaza ~nünde açrk arttırma sureti~C; 
tılacagmdan talip olanların yevtnl 

ktlrda mahan.inde hazır bulunacak 1"" 
muruna müracaat eylemeleri ilan olıY 
nur. 
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~tifıa Bu şehrin dertleri 

Şaı· a'nın Nazarıdikkate ahn 1 
• 
ıc i A r 

dör eden • 
1 ~ırıı anab 

aıı~.a, Macat istan ve Lehistan ~J aramureş arazisi 

arı 

»dacar uzerinde niçin bir türlü uyuşamıyor ıar? 
~11 l~r.ıa Lehliierin, Çekoslovak- "Biz l{arpatlar iizerınJcki Ukray-

Usküdarlılor, Edirnekapılılar Zeyrekiiteı, 
BeşiktaşJıLarın b~zı şikayetleri nelerdir 

ve 
'da e~ı topraklar istiyerek ara- nahlar muhtar idare haklarımızın ta· \ 
~dl'rıU§te~ek bir hudut. t .... isi c:r- nınmasını ve bu haklara riayet cdil-

'Ya.a cknl {··~ tı ,. .. pı r.n. • bıne d~ mesini mutlaka istiyoruz. Milli \'C 
Önümde bir yığın şlkflyct mektubu. 

duruyor ve ben iki saattenbcri bunları 

okuyup okuyup, bir kısmını ayırıyorum. 
Enteresan ve hakir bulup ayırdığını bu 
mcktuplarm bir kaçını bugiln hep bir a
rada neıredeyim de, ~r\iklclen eiklyctler 
alakadar makamların gözUne çarpsın 

belki bir krsmma çare bulunur diye dl;. 
§ilnUyorum. 

ltıı V n 1: ... 'lel ~nıcr , ardır. 7..a.· müstakıl devletimizi teşkil etmeğc 
~ attova e· ı ıJ~peştcnin vimdi katiyyen karar verdik. Memleketimi-
~ lerı topta,.ıarın mühim· bir kıt;- zin Lehistan veya Macaristann ilha· 

. halkın ek . ·. . kını her ne pahasına olursa olsun ka-
~I eder. scnyetını Rutcn'ler bul etmiycceğiz. Bu iki mıllet Ukray-

Sonra b na milletinin cellatları olmuştur. Le· 
. ~u hu rn~~zle çok ehemmiyetli- histanın bugUnkU hudutlan içerisinde 
~ak c_ crnrnıy~ yüzlinden ilk defa 7 milyon Ukraynalı var. Bu devlet bu 'da liıtıcr, liorti ve Bek kendi ara· yedi milyonluk kütleye milli bir muh-
~ UYUı:anuyorlar. tariyet vermek §Öyle dursun, mahal· 

Hele bu mcktuplarm içinde, eiklyetlc. 
rini eilr ıeklinde ya.mırı bir okuyucu 
muz var ki, i11te cvvell onun mektubun
dan başhyaltm: 

11 tneaeıe M ~ li bir muhtariyet vermeyi bile kabul 
t \'e U • . aramureş daglık ara- etmiyor. Macarlar ise harpten c~vel 

~tı'~eıt \' 2:erınde geçitler oulunan, ve harp sırasında bizi tnzyikle idare Sayın Haberci: 

bakını~ şarki A\Tupanın stratc- etmişlerdi. Bu idarenin elemli hatıra
' b' an anahtarını teşkil eden lan hala kalplerimizde ya{;!ıyor.,, 

Rica ederim sana 
Bu mektubu atma yab&na. 

'1 . ır nııntakaya malik olmak 
~·- e.aidir B 
""'il~ • u ehemmi~et Moskova· 
~ oı~ Leh arzularını protesto et-
~ asının sebebini de izah eder. 

h~-~ aınurc 
-~ Oatk § mıntakası Çekoslovak-

tı"" ucundadır. Lehistan, Ro· 
Ilı. ~a. \'e l.• 
"ll'ılaı. •. •vıacaristan budutlan bu 
h.a "'a \.ltn. 
ı"'.ıa1110 •. rınde birleşir. Rusya bu-

ne a~ı kılometrclik kısa bir mcsa-
ıt rnı~tır. 

d~.ı lU'anıur.... . 
14\1 l\a '""1 mıntakasının şımal hu· 
~ gar~:ıt .dağlarile kapalıdır. Şi
~ıar 19 

1st.ikametindc uzanan bu 

tı~a ..... 1: ten 1916 ya kadar Avus
lt~ vctd f~caristan imparatorluğu· 
~~n unu teşkil etmiş, bütün 
~. ı. -e11 .~arı bu mıntakada kml
rıo 11 bit YUk. liarp bittikten ve müs
\ı~l\ \>a~histan tesekkül ettikten 
~a trneıı 0:a ve Budape§'tenin baş· 
• 

11~ bu erın.den birisi Çekoslovak-
~ ı!eçıt Uzerine ha.kimiyotine 
'~ek iki devlet arasında 
teıu hudut tesisi olmuştur. 

coıh-..,,. &tan 
~~''le Macaristanın, tabii ve 
~ bir h ialarıa tcltdit edilmiş mü§ 
la 

1 
il teı Ududa malik olmalan Rus· v: 1ltıl lt:Cek bütün taarruzlara ko-

t'!tuB oıa rşı koymak imkanlarını 
~il caktır. 

tıa~ h~Usta. 
~e tea.r . ılk müracaat ve noktai 
ı,... ~rı 161 

1924 te Lehistan harici
~hUs ınutevmfa Skrizenski'niu 
1936 ve delaleti ile yapılmıştı. 

~ ır da B k \·Urdu. A.l e ayni noktai nazan ile· 
' laıtvıye 1llan.ya da Bek'in fikirle
~ laıtaa.n ettı. Bek, Prağa, Teşcn h:a terki ın taviz olarak Çekoslovak 
~~bu rn ?nukabilinde Çekoslovak
~ ~lif et~ntakadan f erağat etmesi· 
~ ~ t.kd· · Bu şarta muvafakat e
~llt~adak~rde Macaristan do. Çekos
~le ınea 1 ~acar ekalliyctleri mese· 
~&.tı Ya~a t:U~ 0~mıyacak, hatta Ro
~e ~-':daki ~ edılmiş olan Transil-

"<l.t iddi acar topraklan Uzeıinde 
~ a etmekten vazgeçecekti. 

~li at~ 
~de nıu neş ve Krona bu teklif il-

. Zakere etnıeğe yanaşma-

ı!. ~ll. P'İl-
."'Q-e Q

1411lerdc R 
blt- hlllerltez· •US Karpatlannın i-
~~ecan ı ~la~ Uşgorod'da büyük 
~ıı~ ~il ırıu hUkUm sUrüyor. Burası 
l~ lll'tarl na mensup yanm milyon 
~ ıtaca~ nıesktındur. Bu ırk asır

,.._~ ~lır, ,~ tahakkümü altında ya-
~ b:ı::. .t'akat d - • I~ :"&lamı ag havasile bünye-
~~~ b1ı laı ~rnış insanlar oldukları 
~0etıcı li~~ ve tahakküme muka
~~luğu arı ve dinleri olan or
b-.u ~hatrı:U~ha.faz~ etmif;lerdir Ta~ 
\>~1~ ~anad edemı~cn bir kısım n
biJ. ~cla k ~Ya hıcret etmi§tir. 
\'~ Ittır. ı919a:n haUt. çok muharip 
d~ll ~erı 'tık a kısa bir mUddet de· 
~.-tıda en 1 :aYna Cümhuriyeti or· 
~r. ~ı alayları bu halk teşkil 

l..~fili 
~it ıfkU had· 
'~ §llurıu h ıseıer karşısında bu 

eu bir f" ı:reket ediror ve çok 
ıkır ve h 

&'" t . areket vahdeti \tillt os erıyor. 
'ıı ~a !tıectisıeri 

~.)o.,_ tarafından verilen • "'öl'llen • • 
ılAn olunmu§tur: 

KURTARIN YAHU! 

Unkapan caddesi gibi bir yere 

Bu beyannamenin sonunda, milli 
meclis, eğer arzulan hilafında toprak 
!arının Lehistan veya Macaristana il
hakına karar verilecek olursa bütün 
halkın asırlardanberi yaptıkları gibi 
dağlara çekileceğini ve ölünceye ka
dar Macarlar ye I.ehlilerle mücadele 
etmeği. bu karara boyun <'ğmcğe ter
c "1 edeceğini ilave etmektedir. 

Bu çöp iakeleal kurulmaz yahu! 
Görseniz burayı gelip bir kere 
Kokudan yanında durulma.ı yahu. 

tstanbuhm berbat yonarmaan but 

Milli Meclisin toplanması ve bu kara 
nn ilanından sonra, Çekoslovak ordu
sunda hizmet etmiş olan bütiin Ukray 
nahlardan mürekkep milis kıtalan 
teşkil olunmuştur. Bu kıtalar bugün 
Tatra dağlarının en ehemmiyetli ta
biye noktalarını işgal etmiş bulunu -
yorlar ve icabı halinde Leh ve Mac~ 
ristan ordulanna mukavemete haz1r
lanıyorlar. 

Bu mesele mevzuu bahsolurken Po· 
lonya halkının yüzde 45,5 nun da e
kalliyetlerden teşekkül ettiğini göz ö
nünde tutmak icap eder. 

HAYAT MI BU! 
Roman 

~aısnm 
Kitap halinde çıktı. 

l'İalı 30 kuru~ 

us 

Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKtT Kitapev=. 

Tam ıafakla baılar araba aeai 
Blriai gitmeden gelir ikiai. 
Hele kamyonların boğucu isi 
Ölsek te derdimiz sorulmaı yahu! 
Kaç aydır görmedik rahat bir uyku 
BUsblitUn mahvetti bizi pi• koku. 
Mevtaya çe\irdi bu ölUm oku 
ÔlmUge bu kadar vurulmaz yahu! 
Gelin de yakından dinleyin bizi, 
İyice anlarsmız bu derdimizi; 
1mdat istiyoruz bilin ki sirl 
Seven, seven için yorulmaz yahu! 
Zeyrek: Plrlmehmetpe.Ja s. N o. 8 _Mah 

mut Cihangir. 

Üsküdarlı ların derdi 

Sayın Haber gazetesine: 

Üsküdnrda Selmanağa :mahallesi Kar-:, 
gazarlf sokak 8 No. lu hanede ,!.,kamet Qf.,, 

mekteyim. Bulunduğum sokak gayet dar 
ve harap, ahşap evlerden ibaret olup ge-

celeri elektrik ve havagaıı llmbalan ol
İnadrğmdan bazı serserilerin cevellnglh 
mahalli olduğu gibi terkos çeımesl olma
dığından bir yangrn 8.feti kal'ŞUJmda bU.. 
tUn mahallenin tamamen eUpUrUleceğine 
hiç gUphe yoktur. Belediyeye bu cihet 
defaatle eiklyet edildiği gibi Kadıköy 

sular idaresine mUracaat edildiği halde 
maalesef hiç bir eemere hasıl olmamı~ • 
trr. Binaenaleyh, keyfiyetin alt olduğu 
maka.mm nazarı dikkatini celbetmek Uıc
re muhterem gazetenizin bir köıesine 

derç buyunılmasını saygılarımla dile
rim.. 

Fuat Cn,·er 

Edirnekapılıların derdi 

Haberciye: 
Edimekapıda tramvaydan inince kale. 

nin eağ ve iç tarafında bir yol vardır ki 
bu yol, Edirnekaprya tramvay yapıldığm
danberi Ayvansaraydan itibaren Eğri.ka
pı, Lonca, Yatağan, Mollaaşkl, TekfUrsa
ray sekenesinin sabah akşam işlerine gi
dip gelmeleri için tramvayla olan yegtuıe 
irtibatları temin etmektedir. 

Burada tramvay hattından Kariye ca.. 
mu üst başına kadar olan tahminen ytlz 
em metre kadar yere parke döşenmiş ve 
ondan 10ı:ıra Tekfürsara.yma doğru kale 

bOyunu takip eden dar bir yol gelir ki 
yazm geceleri zifiri karanlıktan, kışm 

ise yağmurlar başlayınca gUndUz ve gece 
dlSrt be11 mahalle halkı yolcusuna havf ve 
endişe veren bir bataklık haline gelir. 

İşinden geç dönen ve buradan geçme:& 
mecburiyetinde olan bu semt halkı Kari
ye camii Ust başındaki parke nihayetin
deki fenerin dibine gelince bu yolo. in
meğe korkar, bilhassa kadın ve genç kız
lar burada arkadan gelecek bir kaç kişi 
ile birleşip geçmek için beklemek mccbu. 
rlyetindirler. 

Bizans surlarmm mahuf glSlgelerl al
tındaki ~5 mahallenin tramvayla yega 

ne muvasalasını temın e<ıen ntr yol olma 
sı sebebiyle, halyi ivlek bulunan bu kor
lrunç mahalde bir tek fener olmadığı g}.. 
bl, beş on gUn sonra yağmurlar bqlaym.; 
ca bele kadar çamur ve bataklık haline 
gelir ve artık değme babayiğit bile bu.. 
radan geçemez olur. 

Munt.azrunan yol parası veren bu civar 
halkı hiç olmazsa buraya Uç fenerle 150 
na. 200 metrelik bir kaldırım yaprlmo.sı 

nı istiyorlar, bu hususta nazan dikkati 
celbtmenlzi :ıicn ederiz. 

Beşiktnşlıların derdi 
Sayın Bny Haberci: 
Biz Beşiktnş Dılrunur Dere caddesinde 

oturuyoruz. Burada yazın to:-dan çektik
lerimiz yctmlyormua gibi, kışın da ça
murdan evlerimize giremez oluyoruz. Yol 
swuk bu mahalleyi öyle bir hala koy
mugtur ki, evlerimize bir tek kiracı bile 
bulamamaktayız. 

Buadan bir kaç sene evvel, yol yapıl
mak üzere semtimize taş ,,ğılmıştı fa. 
kat ,sonradan nedense bu işten vazge
çildi. Taşlar gerisingeri. Biraz yanmıız
da bir un fabrikası vardır. Oraya kadar 
kaldırım döşelidir. Buradan Ilılamum u
zanan kısa bir yerin kaldtrm11 ise bir tilr 
ın yapılnmadr. 

Dereden gelen pis koku ve sineklerin 
rahatsızlığı da çektiklerimizin cabasıdır. 

Bizi bu çekilmez vaziyetten kurtarmak 
belediyenin vazifesi değil midir? 

Seyfi 

74 voocu taşoyacak 
onan Amernkan 

tayya ıresı 

Ta~vaıre kazasaında 
kayboDali"l1 

l~H ır ~aı (ğJ ı fil ~ lYı © u <§1 u n. 

V AŞİNGTONDAN bildirildiğine göre Boeing tipin
de Okyanuslar üzerinde yolcu t&şrmak için ha

zırlanmııı olan devasa tayyarenin tecrübeleri bitmek U. 

zeredir. 
74 yolcu taşıyacak olan bu tayyare, b~ok mevzil 

tecrübelerden eonra, ticaret nezareti teknisiyenleri ö
nUnde resmi tecrilbc uc;uşlarma başlamıştır. Boeing uçak 
fabrikalannr idare edenlerin temin ettiklerine göre 

ilk tecrilbelerdcn memnuniyet verici neticeler alınmış
tır. Yaln:z tayyarenin deniz ve havada daha kolay ma
nevra yapabilmesini temin için bazı ufak tadilata lürum 

görülmüştUr. Ayni tipte bulunan ve yakında invasma 
başlanacak olan diğer altı tayyarenin pllnında da bazı 
değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. 

~n r papağanın 
MU;ğQpU lğ l 

B RESLA V - Mcittelvald ekspres treni Hobclsch
verdt istasyonuna gelmiş, fakat muayyen vak

tinden bir dakika evvel istasyondan har<'ket etmiştir. 
Tabii birçok yolcular trene binememişler ,.e bUyUk bir 
panik çıkmıştır. Bir tali eseri olarak tren makinisti i
şin farkına varmış ve geri dönmüştür. Derhal girişilen 
tahkikat neticesinde, hareket iı;aretlnin, istasyon şefi 
tarafından değil, onı. .. n düdüğüniln sesini aynen taklid 
eden bir papağan tarafından verildiği meydana ı;ıkmı=. 
trr. 

mlYıcevlhıerDeır 

G EÇEN nisan ayında, Arnavud kralının düğilniln
den evvel, Cartler adındaki meşhur kuyumcu

nun en kıymetli mUcevher kolleksiyonu Tirana gönde-
rilmi.fti. Kral Zogonun düğiln hediyesi olarak satmal. 
drğı mücevherlerden geriye kalan kısml tayyareyle sa
hibine iade edilmiş, fakat tayyare İtalyadıı Formia te
pelerine çarparak parçalanmıatı. Derhal İtalyan pollsi

le kuyumcu Cartier'in ve mücevherleri sigorta etmiş 
olan !ngili7; Lloyd sigorta kumpanyasmm adamları ka
zanm vukua geldiği yer civarında ve yakınlardaki or
manda taharriyata ba§lrunıııtı. 

MUcevherlerin bedeli olan yarım milyon Tilrk linı..ı 
11 ödendikten aonra, mücevherlerin bulundu-ğu çanta
lardan birisi ayni hatta içinde ele geçmişti. Fakat ikin. 

el çantayı bulmak kabil olmamıştı. 

Bundan yirmi gün kadar evvel Napoli kuyumculn
nndan bazıları çok kıymetli mUecvherlcri bulunan bir 
adamm kendilerine müracaat ederek elindeki taşları 

satmak istediğini ıabrtaya haber verm~lcrdir. Bu su
retle elde edilen ip ucu üzerine yapılan sıkı araştırma
lar, Formia civanndaki bım çiftlik sahihlerinin evinde 
ve diğer birkaç adamın ~linde bulunan mücevherlerin 
hemen hepsini meydana çıkarnuştrr. 

Etlerinde mücevher bulunan eşhas, haksız mal ik
ti8a.b etmek fiillerinden dolayı mahkemeye verilmieier
dir. 

daın 96(§) o 1Cıre s~ 

V UGOSLA VYA'NIN Mgstar 5chri civıırında Mal· 
loplije kasnbasmda 1dropsi'den muztarlp Ata 

Salçin adında bir kadm bir sene evvel hastaneye kaldı. 
rılmışt.r. 

Hastanede kaldığı on bir ay içinde vilcudundan tam 
966 litre su çıkarılmrşttr. 

Zavallı kadın geçen salı gilnU ölmUıı ve Yugoslav 
doktorlarına bu görillmemlş vakrAnrn hallini miras ola
rak bırakmıştır. 

Dost devlet doktorlarının tıb tarihinde C§i gl>rill
memiş bir hiıdisc olarak tavsif ettikleri bu va.ka, dünya 
doktorları arasında da çok büyük bir hayret uyandır
mıştır. 

Dük <9'l@ VDlfll(ğJsoır 
!hla\?vaıırıı ~oııe~sn

yo~lYl nlYI sattı 
ANADANIN Alberta devleti içinde High River-

dc, Vindsor dükünün, prens dö Gal bulunduğu 

zamanlarda l{anadada yetiştirilmek üze re satmalmış 

olduğu 70 baş muhtelif cins hayvanın müzayedeyle sa
tışı yapılmıştır. Altı saat süren bu mUT.nycdeye Ka

nadada hayvan yetiştiren Amerik:ıh ve Kanadalı b<'ş 

yUz kiş i iştirak etmiş ve hayvanların salı§ından on bin 
dolar lemin edilmiştir. 



senenın modasında 

Siz de bl'nlm fikrlmdestniz şUphestz •. ı 
Bir kadının, kış için olan dilşüncclerinin 
en başındıı manto gelir. Büyük terzihane 
le.r de böyle düııUnUyorlar. Her meşhur 

terzihanenin çıkardığı modıı kolleksiyon
larmda birçok modeller vardır ki şimdiye 
kadar görulmemiş birçok yenilikleri ihti. 
va ediyor. 

Bu yeniliklerin en başında kilrkler ge. 
lir .. Rtirk parçalnrı bu sene uzun manto· 
bra, turvnkarlara kısa paltolara konu -
yor. 

Kürk yalnrz kı§ mantolarma değil, son
bahar modell<'rine de girdi ve beğenildi. 
Onun için kışın da muvaffakıyetle devam 
edeceğinden şüphe edilmiyor. 

Mantoların genişliği, spor biçimlerini 
hatırlatı ı da bu mantolndın mümeyyiz va 
sıflnnnd.ln birisidir. Bu mantolar her -
han •i bir rop veya blf!z Uzerine giyilebi
lir. A "ır kwn::ı,lardnn ynpılmış değildir. 
1 s:ını da'm ge>nç gösteriyor. Şişmanları 
z:ı •ıfl 'ıj or. fazla zaj ıf kadınları Lir pn r. 
c;:ı toplu gJst rebılij or. Basitli;ı hoc:3 gL 
d y r. j cnUi,'.;i, dikkati Uzerinde toplu · 
Y r. 

DJ- h f"f l:urv z f kat oldukça geniı; 
m nt hr lKI parçalı {~ nni bir blliz ve bir 
.... ", ' 
ıw- ö•.)'IJWC~ ı:'1rtı.c ~OK m::KOUI tutu!u
jOr. 

l koç kumn lnr "Kİ l'h('mmiyetini kay. 
b • d 0 1 ... r. ı ar ... li Lk~ kumaşların-

Jnn {IUız Il1Anto'ar ,.e gaye~ güzel tayyör. , 
lcr bu sene de yapılabilecektir. Hatta İs. 
koç kumaşından manto ve tayyörlerin 
altına düz renkli eteklikler giymek kışın 
en devamlı modası sayılabilir. 

Bazan manto, ceket ve eteklik ayrı ay· 
rı kum:ı.§lardan yapılabiliyor. Mesela yün
lü bir manto, ipl'k bir tayyör.. Kumaş 

cinsleri arasında fark bulununca takımda 
renk birliği şart koşuluyor. Bu çe>şit tn
kımlarm çok moda olduğu muhakkaktır. 

Fakat ytiksek z:ırafcte rağmen anıc>li do
gildir. 

lJfak tefek ve ince belli kadınlar için 
1 numaralı modelde gösterilen model çok 
şayanı tercihtir ~iyah yünlü kumaştan 

yapılan bu mantolann yakası ve kolları 

kürklC'Tle ı::üslütiür. Aynı kürkten japıl • 
mış tok biçiminde bir başlık modelin za. 
rafctinl tamamlar. 
Geniş mantoların moda olduğunu yuka. 

rıda söylemiştik. Mantolarda bu genişlik 
oyuk pilllerle temin ediliyor. Bu sene u· 
mumiyetle kollar da geniştir. Yakalar ta
mamiyle kUçUlmliştür. Mantoların boylı:ın 
tnmamiyle kısalmış, Neklik bo;-undn kal. 
ruıştır. Etekliklerin ise bu sene uzun ol
madığını ~eçen gilnkU vnzımızda nnl~t • 
""'" .... 

Oana uzun Doylu ve bıraz datıa vucutıu 
kadınbr irin seçilrce>k mo kl1"'r is<> 2 v<: 
3 numaralı rc>simlerdc gösterilmiştir. 2 
numaralı resim vücuda yapı~ık, yukarı • 

mantolar 

<lan aşağıya dU~meli, bele ve lialÇa11ra 
tamamen intıbak etmiş, redingot biçimi 
bir mantodur. \'ücut çizgilerin~ tam bir 
tenasüp ve zarafet olan kadınların bütün 

güzel hatlarını tnmamiyle meydana çıkar. 

dığı için bu model bilhassa Pariste çok 
beğenilmjştir. 

Mantonun boylu boyunca dikilmiş iki 
kürk şerit ise boyu uzun göstermek ve 
modele çok yeni bir mana vermek için 
yapılmış bir siistür. lstenirse bundan pc
kiılft vazgeçilebilir., O vakit manto çok 
sadrı bir manzara alır ve günün herhangi 
bir saa•lnde giyilecek basit ve çok ucuza 
çıkan!an. faht zarafetini ve güzelliğini 
tamamiylc muhnfaz'.l. eden bir elbise olur. 

3 numaralı mantonun bel kısmı \ ücude 
tamamen yapııııktır. Yalnız bu yapışma 
bir kemer vasıtasile elde edilmiştir. Cö· 
gtis kısmı ta3kınclır. O::luz lıaşlı:rın :fo bir 
kimono manzaraf:I \'arJır. r lan tonun arka 
tarafı tamam bir blüz tesirini verir .. Ka . 

dınların mantodan en mühim şikayeti, 

mantonun umumiyetle k:ıdını olduğun . 
dan daha yn lı gö..,tcı me>sidir. Bu mot.lel
dc de bu mahzurların tamnmiyle ünUne 
g{'cılmiştir. Bu model kadına vaş ilave 

rı~~ 

gcnçlcştirır. Bu manto:ru tombul hntt.8 
§İ<;ru:ın kadınlar dahi ~iyebilirlet'. 

oı.t .. Devamı J.I ii11ciidt 

Sevahat notıan 
.... wwww 

Samsun Belediye 
nasıl çahşıyor ? 

1 
fürklyenln belll başlı temiz şehlrlerl :~ı 

yan ve arka sokakları bu kadar ~ 
tem1zlenmişlne az rastlanır •.... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Vali Fuat Tuksal'ın daimi alakası ile metodlıJf 
: faaliyet içinde bulunan beledi ye Samsun şehrinin " 
• olduğu inkişafı tahakkuk ettirmekle meşguldür. 1111• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Samsrm brfediyesinin sıTıTıi imdat otomobili 
"itl1" Samsun ~('hrinin halihazır haritası/ cclilmiş olup Sıhhat bakanlı~~ 

bundan on lıc~ sene evvel lıu lüz-uuı kik edilmek üzere mezkur ' 
ve zarureti duymuş ve anlumış olan 
Saınsunlulnrca ynptırılmış,ancak ye 
ııi kanun ve taliınatn uygt•n bir şekle 
ifrağını tcmlnen sonradan bazı nok 
sanları ikmal ettirilmiş ve Na!ıa ve 
k1lletiııirı tasdikine arıolunmu.,tur. 

Halihazır haritasının tasdiki mu 
amelesinin ikmalini mtiteakip imar 
uıanınm yaptırılmasına teşebbüs e 
<lilecektlr. 

Bu planın yapıtırılma:ıı için ihti· 
yar edilmesi lazım gelen masraf mik· 
darı her sene bnnka<la tedricen b:rlk 
tlrllmek suretile şim<liyc kadar hn 
zırlaıııııış lıuluıımaktadır. 

Ölçüler \"e ayar kanunu mucibin· 
ce te~isi lüzumlu olan elektrik saatle 
ri, ayar ıstasyonu, belediyece tesis 
edilerek fılaliyctc geçirilm!ştir. 

Samsunun mühim bir ticaret ıner 
kezi olması lım:cbile iskeleleri çok 
ehemmiyetlidir. nelcdıyenin lıiri 

pnrk öt1ünde ve tenezzüh mahalli o 
larak kullanılan. diJerı ihracat em· 
tiasma talıs!s cclilen, UçUııcUsU ınUn 
lıaJırırn yolculnra mahsus olan, dür 
<lüncüsU ynlııız idh:ıl:tt eşyasrna, lıe 

şiııcisi ınahrukat ve inşaat malzeme 
si.ıe, altıncısı münhasıran gaz, hen 
zln gibi mayi mahrukata hasrcdil 
miş bulunan a l tı atlet iskele vaı·dır. 

Bu islcclclerdcn bilhassa ithalfıt 

iskelesi hariç memleketlcnle n geli 
rilcn demir ve makiıı..ı gilıi sanayi 
ağır sanayi eşyasile manifatura, tu 
hafiye, zllcaclye Ye emsali eşyaya 

tahsis edilmiş ve hemen ~UmrUk an 
barılnrı ününde tesis edilerek bcı;: 

ton ağrrlığında eşya kal<lıracak kucl 
rette bir elektrikli vinç ,.e lıir deko 
vil ile teçhiz Nlilıııiştir. 

l.skelelcri ycııi cleni<lccek bir ~ekilcll• 
936-937 senelerinde tamir re ihtiyaç 
nisbetinde uzatılmı~tır. r 

Belediye a~ri bir mezbeha yaptırmayı 
karar altına alarak yerini te:.bit etmiş ve 
burayı satın almıştır. . :\lezbeha ve mii~ 
tcmilfıt ının 2700 liraya yaptırılmış ohııı 1 
plan ve projdcıi nafıa vckalctıncc tasd•:, 1 

• , p • 

derilmiştir. 1 
Keşif bedeli iki yüz bin Ji(.1~ 

tadır. Belediye bir iki ~ened~ 
sine bir mikdar tahsisat ko): ·~·f 
bankada epeyce bir para bırı 

1 
lunduğundan 9~9 mali s~ne , 
güzel ve mühim müesseseyi :rıı~·. 
tireceğini kuwetle ümit etırır 

wdır· unn tahakkukuna çalı~ak 
11 

Belediye; itfaiye, zabıta '~ c 
hiyesini gaz maskelerile teclı1Z..., 

ıw lurunakta·!ır ..• \yrıca çok ınu' 
ris malzemcc;i ele celbcttirere!; 
va:ııtasilc her sene mur.til2'1t11 

gazlcrden korunma kursl3!'1 tr1
1 

t e bu suretle yeni elemanlar ı-ıı · 
tadır. 
Sam.:ıunun bill~ssa ca:Jje ,·e · 

nın temizlıği kayde şayandır. 1. 
belli başh şehirleri içinde iç s'!'f. 
dahi bu derece iyi temizl-::rUf.1; 
sadüf edilir. Sokak her gün ırı~ 
araz(jzlerle sulanmakta • e bı.l 

sa sıcak günlerC:e Samsunlulııftt 
hı:-m:ık imi,fımm verme:(tedır. . 

'snt h::ıınalhğmır kalciınlm~~ 
rafta az çok alclacaip nakıl 
türe<lıği halde bu iş Şamsund:ı ;tfı 
bir şekilde halb::ilz:1iş huıı.ııd 
El a:-aba'arınm şekli, ?badı 
elen tc.>bit edilml5 olruğund:ıfl 1 
kerle1di ,.e verli mamulatı ol:ıfl ~ 

. ~·· !arla hamallar çok rahat bir 5 .ı 
liyat yapmaktadırlar. Bilhac.:"1 :t 
naf bir senedenbcri çok tem~~ t 
şüzel. CGmh mahfuz ve Jastil' 
küçük a:-abalarile so!\aklarda (.1-

tışlarını yapmaktadırlar. W 
Ş~hrin; uzunluğu 70 kilomet~:.ı' 

caddclcrilc yolcu iskelesi, buı; 

~:::ıthanc \e Cumhuriyet mcrd 
kc ile dö"cnıniştir. 

Beledi;.enin iki yıldır belir~ 
f aalh·etinde vali Fuat Tuks..'ll 

dire!,tlflerin büyük rolü oJduğllfl~ t 
lar. Bu metodlu faaliyeti:ı da11~tı1 
mühim kı ımlarını yarınki t1l 

bırakıyorum. (l· 6-
'T 



~ih·1m· 
' er, eski bir ana· 
~ . · bazı dini bayram· 
~ bılh.assa Noelde, baş· 
Scltlıkleri 3 metreyi 

~ I> ~apkalar örterler. 

.. * 

"' ~~ Utah kasabasında 
\ tl~ftçi olan Haroldun 

bdort boynuzlu bir koç 
/r rnüc::ıbakada, birin 
atı lıazanmı~tır. 

+ ~ "" 

~ :ıı 'l'lda bir Nevyorklu 
tnükemmel bir ke· 

~~lup bu kemanla 
~ ekte ve büyük mu 
t kazanmaktadır. 

* * 

t 

Yeni Zelfı.ndada Olemti bumun 
da görülen bu insa:ı başı 25 met· 
re yüksekliğinde olup kaptan Kuh 
tarafından ke~fedilmi~tir. 

* 

Hindistanm tarihi Benares 
şehrindeki altın mabedde bulu· 
nan bu "mukaddes öküz,.ün, taş 
tan yapılmış olmasına rağmen. 
canlı olduğuna Hintliler iman et 
mektedirler. Bunun için. kı~ mev 
siminde. bu hayvanı soğuktan 

korumak maksadile, üzerine yor
s;c:nlar örterler. yazın da, sıcak 
larda, sularlar. 

Biliyor musunuz ki. yağmurlu 
havalarda, Afrika papağanlan

nm renkleri siliniyor? 

Resmini gördüğünüz bu garip 
çadır, Karaiplere ait bir hastane
dir. Hastanın üzerine "sihirli .. 
resimlerle süslenrni~ küçük bir 
dam konmu~tur. "Doktor .. ise, 
bu za\·allı hastayı, okurup üfle· 
mek suretile tedavi etmE>ğe çalış
maktadır. 

IHl~ı\ZE 

Murada Eren Adam 
Bri varmı~ b iryokmus. 
.ı\llahm kulu çokmu~. 
Bir adamın birisi. 

Karısı ve kendisi. 
lki kişi olarak, 
Dağlan dolaşarak. 

Yiyecek ararlarmış, 
Fakat bulamazlarmış. 
Yorgun dönerken eve, 

Rastladılar bir deYc. 
Kadın atıldı hemen, 
Bir rica etti devden. 

Üç gündür bizler açız; 
Sadaknna muhtacız. 
Doyur bizi dev ana 
lçclim kanakana 
Sarayındaki sudan; 
Kucağındaki buzdan. 

Dev etti bunu kabul 
Siz benim için makbul. 
Birer misafirsiniz, 
Evime arnirsiniz. 

Diyerek yürüdüler; 
Tasları sürüdüler. 
Geldiler hep araya. 

Kalifomiada yapılan dünya· 
nın en kuvvetli tcleskopuyla aya 
bakınca. ayın ancak 40 kilometre 
ötede bulunduğu zannedilmekte 
dir. Bu mükemmel aletin başlı· 
ra aynası 5 metre kutrundadır. 

~ .. ~ 
~··# Kurbağa gözleri· 
~ '· le duyar. Her gö 

1::::.. zün arkasında, sırf 
~~ ı bu işi gören küçük 
~' bir sinir yardır ki • 

bu sinir beyin kısmına bitişiktir. 

EGLENCE ----------

Girdiler bir saraya. 
Bu saray devin ıdı 
Onlara şunu dedi. 
Yiyip için hurada, 
Oturunuz şurada. 
Böylece geçti on gün; 
Dev geldi dedi bir gün. 
Ye fındık fıstık üzüm 
Şişmanla iki gözüm. 
On gündür yemedim hiç, 
Bekledim sizin piliç 
Ler gibi olup şişmenizi 
Çabuçak pişmenizi. 

Yanaşınca adama, 
Sırtına girdi kama. 
Dev serildi yerlere 
Oturdu minderlere. 
Bahtiyar karı koca, 

Kondu paraya bolca 
Fakir olan aile. 
Kalmadı hiç gaile. 
Böyle murada erdi; 
Şansım büyükmüş derdi. 

Kastamonu lisesi sınıf II I·A dan 
263 lr/an Göksal 

,. 
;::~ ; 

....:.:...C:...-,;,:~ 
Dünyanın en büyük tohum 

lan Hid Okyanus adalarında bu 
lunan ve deniz kokosu namı \'e· 
rilcn bir ağacm tohumlarıdır, bu 

tohumlar bazan 15 kilo ağırlı 
bulmaktadır. 

'-' - .... ~------

Bir «tesalli» si daha 
varmış .. 

İhtiyar kadm -

' ~ Bu kadar içki iç· 
. . meniz cidden a-

" 1 yıp bir şey .. dün· 
yada sizin y~fı

ne t .. sc.ıfnız bu mu? 
Ayyaş Hayır! Cebimde bir 

şişe daha var. 

• • • 

İstasyonda 

' ... 
Ev ne He inşa edilir? 

Muallim -Bir 
ev ne ile frışa edi· 
lir? 
Müteahhidin oğ

lu - Ben biliyo-· 
rum, bay muallim! Tuğla. k"Creste, 
alçıyla yapı harcıyla ve ipotekle .• 

• • * 

Yanfışltk olmasm 
Berber - Tra~ bı 

' çağını cildinizin ü 
\ zerinden bir defa 

"'"~-..... ~-1 daha geçireyim mi 
bayım? 

1\füşteri ~ Yani, cildimde ka
lan şeyler üzerinden demek isti· 
yorsun değil mi? .. 

Amerikanın Tek· 
sas eyaletindeki 
çiftçilerden biri· 
sine ait bir ta,-uk 
bundan bir müd· 

cet evvel, bir günde tam bir düzü 
ne )ıımurta yumurtlamıştır. Fa
kat işin en garip ciheti bu bir du 
züne yumurtanın, kolaylıkla bir 
f:ncanın içine Sığmış olması \'C 

lıcr yumurtanın ancak 23,33 srram 
::?ğırlığıru geçmemesidir. 

~ * ~ 
ılı ... --11. 

. ~44 i!\~1 i \ 
-r."' :-; - .. '! ~ 'illtJıı.CpıJ 1 . 

. 0 t;)' ~· ' ~ ·=.; .......... ı~ 

Rakamlarla işaret edilen yerle ri. aşağıdaki renklere boyarsanız, 
eğlenceli bir tablo yapmış olursunuz. 

O: Beyaz, 1: Açık ma\'İ, 2: Yeşil~ çalar çok açık mavi, 3: Penbe 
4 l<ırmızı, 5: Açık kestane rengi,6: Çok açık kestane rengi, 7: sa· 
n okr, 8: Açık menek~e rengi, 9: siyrıh. 

Arnerikada l\1asaçussek eya -
!etinin Malden kasabasında, bir 
kamyonun tekerleği büyük bir 
hızla kopmu~ ve bir evin ikinci 
kat penceresinden içeriye ~irerck 
orada oturan bir kadını ağır su· 
ı ette y~ralamıştır. 

o BiZ.\K) SADll( 
BiR KÖLH1tZ 
OL.l\C:AKTlR •• 

~den sapa sarmıc;tı! nev dlsseli 
' 1•1 itkar hi rtaYırl~ Bav Fuade 

~ )' . 
'~ r .tYordu. Fakat tam bu sırada 

t?ııhnedik birisi, onlara doğru 

ilerledi. Bu, kocaman bir boğa )'llamydı. 
\·e bu boğa yılanı şüphesiz. siyah eti 
sevdiği için, doğru zencinin üzerine atıl· 
dr. Bereket ki, Bay Fuat, tıpkı scrgü-

zeşt romanlarında okdub'U sihirbazların 

gibi ) cıparnk. tatlı bir ninni ha\'·asmı 

rhkla çalmağa başladı. Bunun üzerine 

boğa da, bütün hiddetini bir kenara 
bırakarak. mülayim bir ~kilde onun boy 
nuna sarıldı. 

Terzide 
Kadın psikoloji .. 

1 mi gayet iyi bilen 
terziyle müşterisi 

.ırasında, şöyle bir 
- muhavere ecre 

yan eder: 
Kadın. terzi - Bir dakika otu

run, bayan şimdi sizinle meşgul o· 
lurum .. 
Müşldilpesent müşteri - Işim 

var .. Bunun için fazla bekliyemi· 
yecetrim.. 

Terzi - Israrnndan dolayı af
f mızı rica ederim ama, moda tam 
bu anda dei::rismek üzeredir. 
Müşteri - ha!.. O zaman mese

le yoktur •• Beklerim. 

Yardım! 
- Benimle bera· 
ber bahçeye oy • 
namağa çıkacak 

mısın? 

- Maatteessüf 
çıkamıyacağım ! Evde kalıp mek 
tep ten verilen vazifeleri yapa .. 
cak olan babama yardım etmem 
ıazmı ... 

İşte, arkadaşlarınızı eğlendi· 
rip hayr~tte bırakacak olan bir 
optik oyunu. Bu oyun için gayet 
basit tıirkaç §ey lazımdır. 

Müstatil şekilde ve ayni bo)
da iki karton alırsınız (30 santi
metre uzunluk; 20 santimetre 
genişlik) • Kartonların birisi üze 

rine, her biri kartonun üçte biri 
olan üç kfiğıt şeridi yapı~tınrsı· 
mz. Soldaki ktlğıt şeridi portakal 
rengi; ortadaki siyah, sağdaki 

yeşil olacaktır. 

Müteharrik bir ehram vazifesi 
görecek olan ikinci kartonun bir 
tarafı, muhakkak, tarnarnilc be
yaz ve temiz olacaktır. 
Arkada~larınıza, birkaç sani

ye hayretle, hiç gözünü kırpma
dan, dikkatle renkli ~erilleri ihfr 
va eden kartona bakmalarını söY, 
]ersiniz. Sonra, beyaz kartonla, 
bu renkli kartonu tamamile ka· 
parken, arkadaslarınıza gözleri
ni oradan katiyen ayırmamala· 

rmı tenbih edersiniz. Bir müddet 
sonra, beyaz sathın üzerinde, 
Fransız bayra~rınm beyaz, mavi 
ve kırmızı renkleri belirecektir . 

~\ı~~}~ !JJ ~ 
-~ ~ 

i ~ 
~ ~ 
1kişer rakamdan ibaret olan 

rakam gruplarını çerçevenin içi
ne öyle bir şekilde koyunuz ki 
şakuli ve ufki istikametlerde c~ 
mcttiğiniz yekun 20 olsun. 

Bilmecemizi doğru halleden -
lere, birinciye bir konsol saU . ' 
ikinciye büyük bir şi§e kolon-
ya, iiçünciiyc orta boy bir şişe 
kolonya, ve ayrıca 200 okuyu
cumuza muhtelif hediyeler ve
riniz. 

ÇOCUK S~ Yfo'ASI 
Bilmece kuponu 
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. 
Hotivutta btçok yıldız var. Fakat bir sürü meçhul sanatkar da vardır ki 

bunlar filim sanayiinde mühim rol oynarlar. Size burada bunlardan birkaçını 

tanıtıyoruz. Mesela Tiron P.cver, Loret ta Yung ve Annabella tarafından çev -
rilen ''Süveyş,, filminin harici sahneleri Kaliforniya civarındaki bir çö;.Je çekil -
miştir. Ancak, her türlü nakil vasıtasının sık sık gelip geçtiği bu çöle, bir Afri. 
ka çölü manzarası verebilmek için üze:-indeki izlerin maharetle silinmesi icap 
etmektedir. Bu basit vazifeyi ıören ~a ının rolü, takdir edersiniz ki gayet mü
himdir. 

;...-., 'iiilt&" ) - -
Mizansen için sahte- para:!ar Ima1 cd en Holivudun bu ~r "Kal~zan,, 1, 

hiç §Üphe yok ki bütün dür.yanın en güzel para kolleksiyonuna sahiptir. Polisi 

Y.akasma yapışmadığı tek kalp.azan odur. 

Filimlerde işittiğimiz - go1c gUrültü sU, f rrtına vesatre • gibi güı ültülerin bu 
geniş atelyeyi dolduran garip alefürk meydana getirildiğini size söylersek :p
şar mısınız? 

/ 

Rudolf vaıantirı 
dirildi ! 

ıraşeylhllın oğllYJ 00 'IFOOmlırol ~©H~1t<eıren sln®mar11~ 
lkalfJ)osoıro©la IQ)DrD~enl®ırD ©laı~o~m©ık n~11n1 ~@~vaf 

(Q)©mbaaaru IK~DDanma~ n~~emgellmüş 
Rudolf Valantino, öldükten sonra da 

mesleki hayattaki mevkii ve şerefi de
vam eden talihli insanlardan birisidir. Bu 
İtalyan serserisi, Nevyorka hicret eden 
bu zavallı muhacir, orada iken hayatını 
güçlükle ve çok az para kazanıyordu. 

Bir gün, bir salon işleten bir adam, dan_ 
setmek üzere Rudolf Valantinoyu tuttu 
ve tanınmış bir aktristle beraber sahne. 
de danscttirdi. Valantino sahne üzerinde 
görünür görünmez esrarlı cazibesile bü
tün seyircileri bir lahza içerisinde teshir 
etti. Ertesi gün taınamile meşhur olmuş
tu. Sinema bu ııöhreti ikmal elti. Hiç bir 
zafer bu kadar ani ve bu kadar devamlı 
olmamıştır. Kadınlar çılgın gibi ona. tap
tılar, kalbini kazanmak için yapmadıkla
rı kalmadı. Ölümünde tabutnu binlerce 
kadın takip etti. Bu kadınlar arasında 

ağlıyanlarm sayısı hadsiz ve hesapsızdr. 
İçlerinden bir çoğu tırnaklarile yüzlerini, 
gözlerini yırttılar; kan gözyaşma karış
tı. 

Ölümünden sonra dahi sevgilileri "ona 
tapmakta devam ettiler. Her sene ölüm· 
günü merasim yapıldı. Dünyada bıraktı· 
ğı eşya yüksek fiyatlarla satıldı. !smine • 
izafetle hastaneler, çocuk yuvaları, kreş. · 
Ier açıldı. 

Ölen sinema aktörlerinin çok çabuk u
nutulmasına mukabil Valantino'nun ha
tırarası ebediyete namzet görünüyor. Bu 
sanatkarın yaptığı son iş bunu isbat eder. 

Sinema filmleri çabuk ölür, moda tek
nik değişmesi, onun en güzel filmini bu. 
gün. tahammül edilmez hale getirir. Bu
nun içindir ki eski bir filmin yeniden 
gösterilmesi sinema tarihinde vaki de
ğildir. Fakat Valantino bu kaideyi' yıktı. 
Ölümünden yıllarca geçtikten sonra 
"Şeyhin oğlu" filmi tekrar gösteriliyor. 
Bu tekrar gösterme, evvela Amerikada 
başladı .• Bu filmin gösterildiği müddet
çe, gösteren sinema tıklım tıklım doldu. 
Yer bulamıyanlan dağıtmak için polisin 
müdahalesi 18.zrm geldi. Söz kar etme~in. 
ce gözyaşı akıtan gazlara müracaat e
dildi. Halk yine gözleri sulana sulana si
nemanın önünden ayrılmadı .. 

İngilterede de gösterilen kopya dahi 
ayni muvaffakıyeti kazandı. Pariste kur
naz bir sinema direktörü Parisin boşaL 
dığı ve sinemacıların ölü mevsim saydık
ları yazın sinemasını doldurmak için bu 
fırsattan istifade etti. Yazın başlJ.!lan film 
hala oynamakta devam ediyor. 

Filmin kazandığı muvaffakıyetlo yal
nız Valantino tekrar dirilmiş olmuyor, 
sesli filin karşısında on yıl acı bir mağ_ ... .... ~ - - -

Rodolf Valantino 

lubiyetin hüsranını çekerek unutulan ses. 
siz sinema da zafer kazanmış oluyor. Bu 
belki de eskiden çok beğenilmiş sessiz 
filmlerin yenide nmeydana çıkmasına yol 
açacak bir mukaddime olacaktır. 

Sesli filmleri gördükten sonra hiç bir 
kimsenin, mevzuu ancak perde üzerinde 
görünen yazıların yardrmile sezilen, ak -
törleri heyecanlarını çiçeklerle, dudak 
hareketlerilc anlatan, tek bir ses işitil

miyen bir filmi görmeğc tahammül ede. 
miycceği sanılmıştı. Fakat bugiln buna 
yalnız tahammül edilmiyor, tekrar görül-
mek isteniyor. 

Valantinoya gelince, o, film üzerinde 
ihtiyarlamadı, hatıralarda yaşadığı ka -
dar genç kaldr .. Yine kadınların takdiri_ 
ni kazandı .. Hatta Valantinonun filmleri
ni görmemiş yeni yetL~cn genç bir Fran
sız kadın sinema sanatkarı şunları söy
lüyor: 

"Rudolf Valantino için ağlayıp matem 
- -

r<lll~ 
tutan kadınlarla alay cdiyo ~ 

bu filmi gördükten sonra on~ır. 
·~1'11 JÇ"' da yaşayıp onu sevemedio...-rııJ-1' 

Iihsiz olduğumu anlıyorum. 1i ~ 
retinde bir sanatkarın bir ds.b' ' 
ne gelemiyeceğine inandı:ıtı·:•;:;(. 

Bizde de Rudolfun filınlefl J 
rağbet görmüştü. Acaba. bU s'~ 
Türkiycye de dönse tekrar 9• 

fa kıy eti kazanır mı? 

KÜÇÜK HABE~~ 
• Viktor Fransen, Jokondl\ ~y\f 

tmı anlatan "Monaliza'nın s;; U 
mindc Lconard dö Vinci roJilll 

caktır. ııJI 9 
* Framıada çevrilmekte ol oi

La ten filminin çevrilmesi aurJ1l1'/ 
vam edili pedilmiyeci de ıneÇ\~ 

• Aleksandr Dumanın •'J{r11~ 
danlığr., ismindeki tarihi r0rrı 
nlınmasna karar vcri.lın~tir. 

Prisilla Lan, Elen Drev, 'tüsil B.ll, Dorote Kent, Nansi Kenı 

Rejisör, senaryo icabı, metruk bir 

mahzen.de filim çevirecektir, Oyle bir 

maJ.ızen ki, dört tarafı örümcek ağla -

riyle kaplanmış bulunmalıdır. Stüdyo· · 

da vücude getirilecek mahzende, ö • 

rtimceklerin ağ kurması mı beklenecek? 

Hayır... Bu ihtiyaç, Holivutta, örüm

cek afr imal eclen sanatkarfarm da ü -

remesinc sebep olmuştur. 

Ya 1 
1 938 yılır..ın son günleri için Ho

livutta birçok yeni hareketler 
görünüyor. Tanınmış yıldızların artık 
halkın ata.kasım celbetmediğini gören 
birçok rejisörler onları sahnecen uzak
laştırmağa ve istidatlarını ati için Ü -

mitli gördükleri yeni yıldızları tecrübe· 
ye hazırlanıyorlar. 

ın 

l 
ylldızları ki 

SolfilbalilılaırD yaDlfilD(E yaprak <Q'l@~lYı 0 
mıüı <§le~nD 0 '1DllcdJn~ d©>klYımü 

me~sDm 1<§1 ~ ır 

d. '1 
ır .. <. 

sörü mütereddit davranrnağa j 
Her yeni istidat muhakkal' ı1l1'~ ı· 
yıldız olamaz ... Ya müessese!? O 
dülen umduğunu bulamazsıt rf~ı 

Sonbahar, §Öhretleri azalmağa haş
lıyan yıfalızlar için uğursuz bir mevsim. 
dir. Çiin1ı:ü mukaveleler bu mevsimde 
yenileştirilir. Yıldızların yüzde yirmisi 

bu · mevsimde mevkilerini kaybederler. 
Rejisörlerle yıldızlar arasında en ziya· 
de acı sözler bu mevsimde söylenir. 
Meşhur bir yıldıza "Artık sizinle be -
raber filim çevirmiyeceğiz,, demenin 
ne kadar z.or bir şey olduğu çok kolay 
tasavvur edilir. Bu hakikat öyle bir ifa. 
de ile söylenecektir ki hem rejisörün 

maksadı anlaş.ılacak, hem de yılrlızm 
izzetinefsi 'krrılmıyacaktır. Fakat bu 
ekseriya mümkün olmaz. Rejisörle yıl· 
dız biribirin.den dargın ayrılırlar. Reji
sör de bu dargınlıktan mUteessirdir. 
Menfaat teessür tanımaz tabii.. 

Ekseriya, bu tebe<ldülün ne netice 
vereceğinin henüz belli olmaması reji. 

çin sonbahar.dl teheddüUer e~eıı' 
senelik izin şeklinde verili!'- ,o~ 
nini alan yıldrz, ertesi scfl:. 3 ô'ıı 
kavelesinin yenilenmiyecegifl 
de yetmiş emindir. jıl~ 

ı 
Bu sene Holivut bu kad~l" /1 

elit değildir. llolivutun seıt~//l 
ilS';Devanı•~ 



y lik maçları 
ira~snm s~a<9la~<9la: 

Gaiatasaraq - Sülegmonige, Güneş - 1 
l.. Spor 

~a ~ a ~ §> VJ s tç:a ©'l u ifil <91 aı : 
Beykoz - Hilal, Fener - Vefa 

Ş~rce'ff ~ıü;©ı~ o ncflaı: 

Beşiktaş - Topİ< apı karşılaşacaklar 
' 

FcncrbaTıçe ile Tıarşılaşacak olan 

ha~ut~ı lik müsabakalarının üçüncü 
sta~ karş~laşmalan da şehrimizin dört 
>·e rnda bırden yapılacaktır. Süleymani
t.>- stadında ikihci küme takımlarından 
~ara .. .. 
b gurnruk - Anadolu, Anadoluhisar -
~aavutpasa, Eyüp - Kasımpaşa klüpleri 

rpısacaktır. j 
1. Spor - Güucş G .. 

~nün ehemmiyetli müsabakalarına 
G" e olan Tak im stadında ilk maçı 

1~nesle Istanbulspor klüpleri yapacak
e dır. Lik maçlarının birinci haf tasında 
le~Yk~ büyük bir müşkülatla galip ge-, 
be Guneş, geçen hafta da Fenerbahçe ile 1 
tıu~bere kalmakla bu sene henüz formu-· 
d . ~uı.~rnaınış bir takım oldu&l\lllu göster-! 
b· ludafaada Cihat, Faruk ve Omerin 1 
t~tlik gayrelleri ve cidden güzel oyunla
e~~. h.nerbahçc ye yenilmekten kurtulan, 1 

ko elkı pazar da Niyazinin enerjisile Bey· 
i.erı~ galip gelen Güneş on biri yann da 
ı~ Ve gayretli bir hasım karşısında bu-
l aktadır. 

taıcjSPo:, ~cşiktaşa karşı cidden muvaf · 
eıcr:etıı bır maç yapmışhr hem de iki 
hart. anından mahrum olduğu halde .. Bu 
otana ~u oyunculannı takımına koyacak 
ve ~ Sıyah - Sarılılar yılmadan çalışırlar 
0~nceden mağlubiyeti kabul etmiş gibi 
ner lllaıJarsa maç büyük bir sürprizle 

ıcelencbilır. 

(;alatasaray - Siilc}'mani}·c 
.A.y • tas nı sahanın ikinci müsabakası Gala-

le~ay~a Süleymaniye arasındadır. Sü
" anıyenin 28 inci senei devrivesi mü· J 
·•aSebe · · l Sarı _ tıle ayni rakible karşılaşmış olan 
kiple . Kınnızılılar o günkü çok zayıf e· 
di.. rıle de Siyah - Beyazlıları ycnmişler-

llııg~ llan un Necdet, Sille} man, Salim, Ad-: 
~'lusa gibi birinci sınıf oyuncularını 1 
~a koyan Galatasaraym Süleyma- l 

l' efa takır.:ı 

niyeyi daha kolayca kazanacağına şüphe 
yoktur. 

Salimi bu defa da muavin hattında de· 
niyccekleri umulan Galatasarayın bu 
maça şiıyle bir kadro ile çıkmaları muh· 
temeldir: 

Sacit - Lütfi, .·1dnan - Salim, Bfdii, 
Celal - Necdet, Siileyman, Eşfak, Meh
met, Bülent. 

Süleymaniye ise: M11vaf fak - Burhan, 
RuTzi Naim, lbrahim, lbrahim - Ra-
uf, Daniş, Muzaffer, Nedret, Raif. 
Şeklindeki malfun kadrosile oyr ·acak· 

tır. 

Topkapı - Be:.ıiktaş 
Şeref stadının yegane müsabakası Be

şiktaşla Topkapı klüpleri arasındadır. 
Genç hakem Tarık Ozercngin idaresin

de yapılacak olan bu karşıla5may1 Meh

met Ali - Nuri, Faruk - Rıfat, Bedii, 
Feyzi - Hayati, RıdYan, Nazım, Hakkı 

ve Eşref ten teşkil edilece~i muhakkak o
lan Siyah - Beyazlıların, lik maçlarının 

ilk haftasında Sülcymaniyeyi mağlup et· 
rnck muvaff akiyetini gösteren fakat ge-

çen uazar Galatasaraya yenilen Topkapı 
lıları büyük bir sayı farkile yenmeleri çok 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Hilal - Beykoz 
Kadıköy sahasındaki ilk müsabaka bu· 

sene birinci kümeye terfi eden Hilal ile 
dört baş klüpten sonra en teknik ve ener-

8 ortngücü sahasın
daki maçlar 

Pnznr gUnü Barutgücü sahasında saat 
12 de Langaspor genç takımıyla BarutgU
cü genç takımı, saat 14 de Langaspor B 
takımıyla BnrutgücU B takımı, saat 16 
da do. Langnspor A takımıyla BarutgUcü 
A takımı karşılaşncaktır. 

~a!f_~ft fe~e!!!e~ ş_camıPJJvoıry~ / 

Pera -Kurtulu ş - Şişli -Arnavutköy 
~.açları yarın taksimde yapılıyor 

fu lıifedere klüplcr nrnsında birincili- ı n:ıvutköy mUdafii 1stavro ile merkez mu-
ol'taya k ltaıa çı aracak olan futbol musaba- avin Kamranın çıkaracakları oyuna bağlı-

"- drına bu hafta da Taksim stadvomınt- dır. 
"<l ev • 
Şi 

1
. anı l'dilccektir. P f•ra - Kurtuluş 

$a l - Arnanıtköy Günnn son müsabakası olan Pera -
~il\ hahleyin yapılacak B timleri karşı. Kurtuluş maçının sarı siyahlılar tarafın. 
da u:srndun sonra birinci timler arasın- dan kazanılması lcab eder. 

liyıc il. maç, gC'çen senenin şampiyonu Şii]· Geçen senenin en zayıf takımı olan 
h rna\•utköy arasındadır. 
~u tnU J{urtuluı; <Esl'yan) bu mevsimde Vefalı 

h bi sabaknda, geçen hafta Barkohba- oyuncularla lak\•iye edilmi3 bir halde 
h-u dcır•rhayJi müı:;kUJutla yenen Şişlinin n d olmakla. brrnber, bu yeni elemanlar he-
lay,.ft a <'ncrjik Arnn•:utköyUnü ko • ..., ın .. w

1
• nüz birihirlerlre ahşmıc degwildirler. 

.. g ub C'd(' w . .. "d d'I " c; cegı umı e ı c;mez. 
1.. ec;:en 
11;ırırı SPncnın kup:ı. maçlarında "iyah 

IZılıla 
l'lıı ra tehlikeli anlar vaşatan ve 

C> turnu d • 
"ııt1t0~. 

1 
a n onlan ına ,lülı cd<'n Arnn-

Tecrilbeli oyunculardan müteşekkil Pe-
ra. C'ğcr hasmını hakir görmez de, düz

gün bir oyun oynarsa, yukarda da yaz. 
<lığımız gibi gUzel bir galibiyet elde ede
cektir. 

ÇıJt:ıtnbil~krrnı, ~ nrın ela clü::;ün bir oyun 
~o Iehı ıree, rn~r. ı b l!ti be re.bere. belki 

ltı.ı n" olarak l i irc bilir. Fakat. "ne de olsa yeneriz,, düşünce-
\>' O>ıınun . .. . f 1 1tı hntt nl'tıcesl Arna\'lltkoy mua- sıyle hareket edilirse rrsatçı Kurlu uş 
tın tnın l•·i t 1·11 ·· ı· · ·1 ~ . "c b ,, • ı ... ., cc I"' n-
c~'lııı. t u o~ıınrul ırm muv.-ı fala\'(~ tli bir 

Ulluıın l . . w • n aıına, dana dogrusu Ar. 

nl:ın:: ıla rı Per:ının zayıf mürlnfaasmın ha
tnlnrındnn islifnde ederek sürpriz yarın. 

bilirler. 

jik fut bol oynayan Beykozlular karşıla· 
~acaklardır. Hilatliler, geçen haftada 
\'efaya bir tek sayı far~ile yenilmiş ve Sü 
leymanıyc ile de - çok ü~tün bir oyun· 
dan sonra - berabere kalmış olmakla: 
yeni girdikleri birinci sınıf takımlar a
ra~ıııda hiç de yaban.. atılmıyacal: 

bir kuv\'et olduklarını isbat etmi~lerdir. 
Yarınki maçın Beykoz lehine nihayet· 

lenme:ıi ıcap etmekle beraber ~arı - s.iyah· 
lıların bu galibıyeti pek kolay temin e<.:. • 
miyecekleri de muhakkaktır. 

Fcnt•r - \.' cfa 

\:erilen bu karara. göre, en·elce iki 
devreden ibaret olup yirmi dakika süren 

Grekoromen güre3 müsabakaları bundan 
sonra - serbest güreşlerde olduğu gibi -
on bc!j dakika devam edecektir. 

• • * 
Beynelmilel güreş federasyonu 1939 

senesi Avrupa birinciliği karşıla§maları
nm Norveçle Oslo şehrinde yapılmasmıı. 

ve miisabakaların 24 Nisanda başl ryarak 
27 nisanda sona erdirilmesine karar ver
miştir. 

I 

~ · 

K ı rı an reko r · 

masraflar nazarı itibara almirSa - Sipahi 
ocağının bu hususta gösterdiği fedakür
lık ve gayreti tebrik etmemek elden gel
miyor. 

Filhakika atçılık ve biniciliğin inkişafı 
için elden gelen her şeyi yapan Sipahi 0-
cnğr, yalnız senede birkaç konkur tcrtib 
etmekle kalmıyor, fakat ve bilhnssn, 
gençleri biniciliğe teşvik için, hiçbir fe
dakarlıktan çekinmiyor. Her gencin, otuz 
kuruş gibi cidden mütevazı bir ücret mu
kabilinde ve muallimlerin nezareti altın. 
da, her gUn ata binebileceğini söylersek 
biniciliğin inkişafı için gösterilen büyük 
fedakfi.rlık kendiliğinden tebarüz etmiş o

lur. 

GönUI isterdi ki, Türk genci bu an'a
nevi milli spora layık olduğu ehemmiye
ti versin, halkın biniciliğe karşı alô.knsı 
artsın, senede ancak iki konkuripik değil 
fakat, - mesela Steeple chose, polo ve 
saire gibi - birçok atlı müsabakalar daha 
terlib edilsin. O zaman, beynelınilcl mü-

sabakalarda, yalnız kahraman subaylar"
mızr değil, nyııi znmanda sivil Türk bini
cilerini de, daima en önde, daima en par
lak mm·affakıyetlerin ba§mda göreceğiz .. 

nu tahminimizin, yakın bir atide, elbot 
de tahakkuk edeceği ümidiyle, gelelim 
yarınki müsabakaların mahiyetine: 

Gerek yarınki müsabakaların, gerekse 
onu takip edecek olan ikinci müsabaka
ların §imdiye kadar yapılan konkurlpik-

. 1 

sustur. 
Beşinci ve son müsabaka "Süvari bini

cilik okulu müktıfatı" dır. Bu müsabakn 
sırf bu sene Nis'de, Roma ve Varşovndn 
parlak galibiyetler kazanan knhrnman 
milli ckipimizin süvarileri için tertib e
dilmişse de, bunı:ı. siviller de girebile
ceklerdir. Manmafih sivillerimiz arasında, 
henüz böyle kuvvetli .SÜ\'arilerle boy öl
çiişccek hale gelmiş bulunan biniciler bu
lunmadığı için, bu müsabakaya si\ille. 
rin "ns" ı olan Galatasaraylı Orhan Aziz
den başka hiçbir sivilin girmiyeceği tah
min edilmektedir. 

Kahraman subaylarımızın bu son mU
sabakada binecekleri atlar, en iyi manin 
atlarımız olup, beynelmilel müsabalmlara 
ginnt~lerdir. Bunlardan başka bu yaz sa
tınalınarak, ilk müsabakasını yarın sey
redeceğimiz Jüstokı:ı.r adındaki at ise sok 
ıncthedilmcktcdir. 

llulilsa olarak yarının en mühim .spor 
hadisesi olan bu konkuripiklcrin, çok bü
yük bir alükı:ı. uyandıracağını ve zevkle 
takip edileceğini tahmin etmek mümkün. 
dür. Müsabakalarda yapılacak olan bahsi
:mU~terekler ise, alaka ve heyecanı bir 
kat daha nrttıracaklır. 

A. }'uat 
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Alsaışta 
~dra. 15 - Paristen gelen haberlere 

göre Alsas Lorende nazi propagandası 
artmıştır. Muhtariyetçi ve Alman taraf
tan hareketin başında bulunanlar ara
sında en ileri gelen şahsiyet, Fransız me
busan meclisi azasından Rossedir. Bu zat 
Alsasın "Henlayn,, i sayılmaktadır. 
Diğer Fransız aleyhtarı şefler arasında 

Kari Ross. Almanyada satılmasına mü
saade edilen yegfule Alsas gazetesinin 
muharriri Paul Schall, Alsas - Lorenin 
son Alınan valisinin oğlu Rene Haus bu
lwımaktadırlar. 

Biltiln bu zevat, 1927 senesinde kurul
muş olan ve Almanca Landespartei (çiftçi 
partisi) ismini taşıyan partiye mensup
durlar. 

Alsas nazilerinin şefliğine namzet olan 
diğer bir §ahs da, Bickler isminde 34 
yaşında bir avukattır. Aslen Alman olan 
bu avukat mahalli "gençlik ~tı,,nın 
reisidir. Bu teşkfü'Uın azalan yan asken 

1 l>ir staj görmekte ve biribirlerini Hitlerva· 
ri selfunlamaktadırlar. 

AlsaBlı muhtarlyetçllerln şefi mebus 
Roı!se, St.ruburgda intişar eden haftalık 
pzeteılııde au satni&n yazmıutır. 

_.._ J'ransanm 1914 senesinde bize va
adettiğt ve yirmi senedenberi başkalan 1-
çin milletler cemiyetinde terviç etmekte 
olduğu hllrr.iyeti bize de vermesini istl
yoruz. 

Biz, csa.ıılı demokratik haklan taleb e
diyoruz. Milletimizln ve lisanımızın ta. 
nmmıı.smı, modern e!nSlara dnyanan kfil
tUrel ıslahatm yapılmasını ve bir ekono
mik mmtakanm tesislııl istiyoruz. Bu e
konomik mmtakanın mUmessill, bllfımum 
beynelmllel ekono.mllt konferanslarda 
ham bulunmalıdır.,. 

İtalyaoıo teşebbüsü 
Parls, 13 (A.. A.) -Rober Guyon, Ro

m.adan Jurnal'e bildiriyor: 
"'İtalya hU.kfuneti knybcdeeck zaman 

olmadığı kruıaatindeclir. GörUnUae göre 
ltalya evvelA d8rt btlyU.k devletin hl~ldı
met §eflcrinfn yeniden toplann:asmı ar
zu ctmlştl. Fakat bu takdirde Hiilerin 
ittrnzma maruz kalncnkt:I. Bunun için ye
ni bir BUreti tes\iye bulmuştur. Bu ye
ni §ekle göre ltalya gelecek hafta başın
da Vencdik veya Brlonfde Fransa. İtal
ya, İngiltere ve Almanya hariciye nazır
larmın fşti.rokiyle bir konferans aktcdil
meslnl teklif edecektir. Söylendiğine gö
re Polonya dn bu konfernnsa bir mUmes
ell göndermek arzusunu izhar etmiştir. 

Bu itibarla konferansta Vn?'§ovanm bir 
mUşahldl bulunmrun ihtimalden uzak de
ğildir. 

İtalya, Macar hUkfunetile daha §imdL 
den anlnı,ıarak Macar t:ııeblerlcln neden 
ibaret olduğunu tcsblt ctmlı;tlr. Macaris
tan tabii olarak Çekoslovalı:yadakl Ma
car alm111yeUerlnin nnnvatana ilhakını is
temekl~ bcrnber RUtenyanm akıbeti me
selesini de halletmiş oluyor . ., 

Birkaç av sonra ••• 
Paris, 13 (A. A.) - Leon Blum, Po

pulaire gazetesinde eöyle yazıyor: 
"BUttın Mdlsat Uç beş ay sonra mliıı

klilfitm daha ziyade artacağıra gösteri
Yor. Binaenaleyh, Fransa derhal hareke. 
te geçmelidir: dnhUde, enerjiyi canlan
dırmak ve milletin blltUn kuvvetlerini bir 
araya getirmek ve hariçte de Fransanm 
nlh ..... ltltt&ıaelt.,. 
Sifthlanma f naliyeti 
Parltı, 13 (A.A.) - Eski Nafıa Na· 

~ rr Froı.taaı>d tarafından (Homme 

Gazeteler ''hümmalı bir faaliyetten 
ve 6ilfilılanmadan,, lbahse~iyorlar. Ve 
bunun Münih havasile telif cdilcmiyc
ceğini yazıyorlar. 

Alman matbuatı :tngiltercde lbu hum 
malı silahlanma faaliyeti devam ettiği 
takdirde Almanyanm da kendi 6iWı -
lanın.ası hesabına icap eden neticeyi 
istihraç edeceğini kayd ile yeni itimat' 
sızlık hvasırun ms'uliyctini 1ngiltereye 
yüklemektedir. 

Franldurter Zcitung, diyor ki: 
A1manya. Fransa v~ ingilteredcki bu 

yeni silahlanma dalgası karşısında a· 
llika.sızlık gösteremer.. Hitler, Sar
brükte söylediği nutııktll Almanyarun 
ecnebi silihlariyle olan nis'beti göz ö. 
nünde bulundurmak mecburiyetinde 
olduğunu tx:barüz ettirmiştir. 

National Zeitung da şöyle diyor: 
Mes'ul İngiliz makamatI §unu da· 

şünmelidir ki eğer 1ngilteredcl:i lbu 
tahrikat devam ederse Almanya üi 
memleket arasındaki silah nisbetini 
yeni bir tet'lcl.ke tabi tutmak meobüriye 
tinde kalacaktır. 

Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
lngilterenin emniyeti tehlikede de· 

ğildir. Buna rağmen İngiltere yalıuz 

donanmasını ve hava kuvvetlerini de· 
ğ'il, fakat ordımunu ~ karada harp Y«l:-
pacak gekilde tcslihe devam ederse, 
Almanya bütün bu &ilahlanmanın baki· 
ki hedefini bıgiltereden w.nacakttr. 

/spanqa 
Demokrat hüku
metlerden yardım 

istiyor 
Barselon, 14 (A.A.)- İspanya halk 

cephesi beynelmilel demokrasiye hl -
tabe:ı şu beyannameyi n~etmiştir: 

''Biz herkesten ziyade harbe aleyh
tarız, zira harbin bütün dehşetli ıstı
rabı altında bulunuyoruz. Giıya de
mokrat olan hilkiımetler, mücadeleıd. 
zin veçhesini tagyir eden uydu.."IIla ma
lfunata dayanarak, bizi faşist devlet
ler karşısında terkediyorlar. Habc~is
tan. Avusturya ve Çekoslovakyadan 
sooxa, bu devletler İspanyadayenl iha
netler hazırlamaktadırlar. A\TUpada 
bazı k!mseler İspanyol harbini, Çek 
meselesinin Milnihte halledildiği §ekil. 
de bitirmek istiyorlar. DemokrasiJer 
vazife~erini yapmalı ve lspanyol mil
letine yardım etmelidirler. 

Cebefüttarık, 14 (A.A.) - ttalynnm 
Liguarya, Piyemonte. Kalabriya kru
vazörleri bu sabnh Napoliden buraya 
gelmişlerdir. 

Bu kruvazörler, Fl'a:ıkist İspanya -
dan gelecek gönilllUleri yükleyecekler
dir. 

Alman iktisat Nazırı
nın tel{!rafı 

Alman iktısad nazın doktor Funk. 
memleketimizi terkcderken iktisat Ve· 
kili Şakir Kesebire Karaağaçtan 'hir 
telgraf çelaniı ve :t.ktısat V ekili.miz de 
bu rtc1grafa cevap vcnnl~tir4 

.Macarlar ııc istiyorlar? 
K.omamo, 14 (A.A.) - Slovakya 

ba§vekil muavini Durcanski gazeteci
lere yaptığr beyanatta, Çekoslovakya 
heyeti murahhasasının Macarlarla ya.. 
pıJan müzakerelerde her milliyetin 
kendi mukodderatına hakim olmasr 
esasına istinat eylediğini söylemiş 

ve demiştir ki: 
Macar heyetile aramızda ihtilaf baş

lıca şu noktada çıkmıştır: Müzakere. 
Iere esas olarak 1910 tahriri nüfu-
su mu, yoksa 1930 tahriri nüfusu mu 
ele alınacaktır? 

Macarlar Slovakyadan 11.270 
kilomctl"e toprakla 1 milyon 120 bin 
kişi istemişlerdir. Bu rakamın 430 bi. 
ni Slovak, 40 bini yahudi ve 650 bini 
Macardır. 

Keza Macarlar Rutenyadan 1980 
kilometl"e murabbaı 'toprakla 218 bin 
ki§i istemiticırdir ki, bunun yalnız 96 
bini Macardır. 

Çekoslovakya ise Macaristana Slo-
vakyadan 5514 kilometre murabbaı 

ve 44 bini Slovak olmak üzere 378 
bin kişi ve Rutenyadan da 17 bin Ma.. 
cann meskUıı bulunduğu 210 kilo-
metre murabbaı tq>rak vermek teklifin 
de bulunmuştur. 

Çekoslovakyanın teklifi mucibince 
Çekoslovakyada 350 bin Macar kal
makta ve buna mukabil Macaristana 
<la takn'bcn 350 bb Slovak geçmek-
tedir. 

Ayni zamanda Çekoslovakya mütc. 
kabiUyet esası dahilinde Macar c
kalliyetine bütün etnik hukukları 

garanti etmek teklifinde bulunmu~
tur. 

Çekoslovakyanın vermek istediği 

Macaristan taleplerinin nüfus cihetin. 
den dokuzda biri, arazi cihetinden de 
yedide biridir. #- · · · • 

Oltimafom 

\ 

Varşova, 13 .(A.A.r - Pat ajansı bildi· 
riyor: ,. 

Bütün gazeteler, Pragın Macar istekle
ri kat"§ısındaki hattı hareketini tahrik 
edici mahiyette buluyor ve bu hattı ha
raketin Macaristanı ültimatom şeklinde 
bir talebte bulurunağa mecbur ettiğini 
kaydediyorlar. 

Macar ıiabiocsinin kararlan 

Bud&peşte, 14 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi, bu gece yeniden bir içtima ya
pacaktır. Kral Naibi Amiral ~orti, bu 
gUn öğle Uzeri Başvekil lmrediyi kabul 
etml§ ve Ba.{svekil, Kral Naibine ger
gin vaziyet sebebile alınacak tedbirler 
hakkında malô.m.at vermietlr. İmredi, 
öğleden sonra Kont Betten ile görüş· 

Prag, 14 (A.A.) - Uzhoroddan res
mi membalardan gelen haberlere göre. 
Çekoslovak askeri kıtaları ve jandar
ma.lan, Karpatlar altı Rusyasmda Se
lijus mıntakası ormanlarında, Maca. 
rista.:ıdan gelen SOO kişilik sili.hlı bir 
Macar tethişsl grupunu muhasara ve 
esir etmiştir. Esirlerin ekserisi, mü
nevverdir ve hepsi, Macar ilhakçı te
şekkilllerinc mensuptur. Bunların ara
sında. Macar Nasyonal Sosyalist Par
tisi Şefi Sza.lnssinin oğlu da vardır. 

Macar mcnbalorındıın gelen 

karışıklık haberleri 

Buda~te. 14 (A.A.t - Macar - Kar
pat hududundan gelen haberler. bu hu
dudda ahali ile Çek asker ve jandanna· 
sı arasında ciddi hMiseler vukuuna dair 
Leh kaynağından gelen malQmatı teyit 
etmektedir. 

Beregszasz şehri askeri bir kamp man· 
zarası arzetmektedir. Bu şehirde ve ci
varında mühim jandarma müfrezeleri ve 
bir kaç alay mevcuttur. 

Beregszasz, Munkacz. Uzhorod ve ikin
ci derecede ehemmiyeti haiz diğer bazı 
mevkilerde Macar ve Ukren halk nüma
yİ§ler yapmışlardır. Birkaç Macar süngü 
ile yaralanmıstır. Munkaczde, Beregszasz 
de ve diğer bazı mevkilerde örfi idare i
H\n edilmistir. Bu halta başlanndanberi 
bu son şehir mitralyözlerle çevrilidir. 
Halk gönüllil müfrezeleri teşkil etmiş ve 
gizli silfilılar ortaya çıkrnıstır. O suretle 
ki, son iki gece zarfında Karpat Ukran· 
yasının bazı yerlerinde hadiseler v:ukubul· 
muştur. 

Macar ajansı, bu }:ıft.diseler Çek makam· 
lan taraf mdan ehemmiyetsiz gibi göste· 
rilemkte ise de tank ve zırhlı otomobille
rin mildahatesinin bu iddiayı cerhetti· 
ğini kaydederek "r.1ültecilerin raporları 
Ukranya Karpatlarında isyan vukuunu 
kaydetmektedir.,, diyor. 

Fransız Horici1·e .Nazırının 

temas lan 

Pnris. 15 (A. A.) - Hariciye nnıın 

Bone biriblrl arkasından Mncar ve Çckos. 
lovak clÇılerini kabul etmi~tir. 
Budapeşte hUknmetinln mümessili Ko

tnarno milımkerelcrin inkrtamm sebeble
rini nnlntmış ve Macaristanm yakında 

bir istida ile mtlracı:ınt ederek ~tlnih iti
lliı mucibince dört garb devletinin hn
kemliğinl istiycceğini işrab etmiştir. 

Zannedildiğine göre Bone'nin Çekoslo
vakya elçisiyle yaptığı mll18.kat esnasın
da bilhassa, halihazırda Londra ile Paris 
arasında yapılan görü5mclerin mevzuunu 
teşkil eden Fransız - İngiliz malt yardı.. 
mı meselesi mevzubahs olmuştur. 

Bone bu iki sefirden maada İtalya mas-
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Bitler Çek Hariciye NozırilC 
görüştü . n.51 
Münib, 14 (A.A.) - Alman .AJ3 

bildiriyor: ıı.tJ11 
Bitler, bugün Çek Hariciye N t' 

Şvalkovski'yi kabul etmiş ve ınUlii~&b· 
ta Alman Hariciye Nazın Fa:ı ~ 
bentrop da hazır bulunmuştur. Çek ..,. 
riclye Naz.tn, Çekoslovakyanm JJıll iııİ 
yaya karşı halisane hattı hareket ut1' 
Hitlere temin eylemiş ve Hitler de ~it· 
dan memnun olduğunu bildirıtıi~....-lll 
Hitler. Macar ekalliyetleri meseıes~&ll 
henUz halledilmemiş bulurunasıll ıe· 
dolayı teessUrilnil üade ve bu rrı~ il· 
nin de pek yakında memnuniyetı ~de 
cip bir surette halledileceği Uınidjjl: 
bulunduğunu na.ve etmiştir. 

Macar Başvekili ile müllik~ıl 
Mlln\h. 14 (A.A.) - .Bitler, bU::iii· 

saat 15 de, öğle üzeri tayyare ile ~ 
nihe gelmiş olan sabık Macar B~ 
kili Daranyiyi kabul etmiştir. Dnt~ 
yi, yanında Macaristanm Berlin :gıçı_ 
si olduğu halde saat 15 de Führerh11~ 
sa gelmie ve Hitler ta.rafından del'll re 
kabul edilerek mUhim bir görilştllc~§ 
ba.şlamıştn·. Millfı.kat, saat 17 de lı~, 
devam etmekte idi. Görüşmeğc, 
ma.:ıya Hariciye Nazırı Von Ribı:,cıJ' 
trop ile Hitlerin yaveri BX:Ukner de it 
tirak eylemektedir. 

Rom ada 
rA.tJ 

Roma, 14 (A • .A.) - Hariciye :NIJ.I"' 
n Kont Ciano bugUn öğleden ~ 
Macaristan Hariciye Nezareti HUSW: 
Kalem Direktörü Kont Czakiyi kabul 
etmiş ve bu görU~e esnasında ı,W 

e'l; 
car - Çekoslovak mUzakercleri JJl 

zuu bahsolwımuşt;\ll'. , ;;-> ·-
Çekoslovakya, 
arzusuna uygun 

Almaoyôlıııt 
bir dcvıet 

oluyor . 
Prag, 14 (A.A.) - Gazeteler, ye111 

teşkil edilen it kampı ha.klanda u:ıııl 
tafsilat veriyorlar: 

On sekiz yaşından yukarı olan 6tıı• 
hatr yerinde ve fakat işsiz bulunan bil' 
tün erkekler bu hizmete tabidir. ~e" 
za i~ kadınlar da hizmete mecbur e' 

dilebileceklerdir. 
Mecburi iş kampında çalışaca..ıclıl 

üniforma giyecekler ve tıpla ncf crJe1' 
gibi giinde bir buçuk kuron alacaJ.la!' 
dır. 

Bu kampl3.nn ntumandanla.:rnU ~e 
öğretmenlerini ciheti askeriye ta;-ifı 
edecektir. Mecburi işe tabi olanlar :11\l' 

susi müesseselerle rekabet yapacak if' 
lerde kullamlmzyacaklardır. 

Yahudi nleyhtarhğı da bıışb)'01 
Prağ, 13 (A.A.) - Alman a~ 

bildiriyor: Narodni Listy gnzctcsi ''e\11: 
mizde kendimiz hG.kiın olacağız.,, bil~ 
b'lclı bir yazısında yahu.dileıe ihtıar<l' 
bulunmakta: 

Amerikada Alman 
casusların1.n faaliyeti 

''Azmimiz. onlannkinden daha }ctl< 

vetlidir ve misafirperverliğimibe ,de· 
vamdan imtina etmekliğimiz münıldill' 
dUr.,, demektedir. ./ 

-----------------------------.........-' Sofyada bin kiŞ 1 

tevkif edildi Biri kadın, dört 
muhakemesine 

casusun 
başlandı 

• Ayni zamanda tevı,if 
edilen iki bin kişi 
serbest bırakıldı 

Sofya, 14 (A.A.) - Dün Sofyad:ı >:~· 
pılan umumi ara§tırmalar neticesinde~ 
bin ki~i tevkif cdilmicı, fakat buntarır.. i 

Nevyork, 14 (A. A.) -Amerikanın ta.. I 
rlhlnde misli glSrUJmemlş olan en bUyU.k 
casusluk dııvası. Nevyorkta bulunan 
ve hAklm Con Konoks'm riyasetinde top
lanan federal mahkemede bUyUk bir ka
labalık huzurunda rüyet edilmlye baş
lanınl§ttr. 

Mahkemede dört maznun ispatı vUcut 
ediyor: 

1 - Amerikanın nıllll mUdafaasma mü
teallik veslkalarm naklinde tnvııssutta 

bulunmu§ olmakla ithnm edilen Öropa a
dmdnld Alman vapurunda kndrn berber 
Yohanna Hofman. 

2 - Askeri tayyareciliğin şifre mifta
hmı çalmış olmakla itham edilen Amerl. 
kan ordusu sabık çavuıılarmdan asker 

firarisi Gontlıer GUsta.v Rumrih. 
3 - Gizli vesaiki ~almı11 olmnkln it

ham edilen Amerika hava kuvvetleri ef-
radından Erih Glasser. 

4: - Yeni model ııvcı tayyarelerlnln ~ ~ ·gre 
planlarını çalmış olmakla itham edilen bini bilahare serbett bırakılmıştır. J)ı 
Scvcrskl tayyare fabrikası mUstahdemi- bin kişi vilayetle~ sürgün edileeeı..-tir·· 
nindcn Otto Hcrman Vos. Bunların arasında sel cenaha merı'ı.ı~ 

Askeri havacılık §ifreslni çalmakla altı mebusla eski Makedonya kornit~
1 

mnznun Rumrih suçunu itiraf etmiştir. erkanından bir sok kişi vardır. 
Bunlardan çok daha mühim olan diğer Fili tinde yakolannn tedhişçi 

mnznunlnr, mahkemede hazır bulunmıya- Kudüs, 14 (A.A.) - Telavivderı 811 

calı:lardır. Zira halihazırda. ecnebl mem- nan haberlere göre maruf Bulgar -ıecl;. 
lekctlerde bulunmnktndırlnr. Bunların a· ı hişçilerinden olan ve Filistine pasaP" , 
rasmda Alman harbiye nezaretinde suz girerek Bulgar hükumeti tarafıtılıs 
mUstnhdcm bazı zabitlerin isimleri zikre. { dan aranmakta bulunan Dimitri 130C. 
dilmektedir. - lav, dün, TeUivivde tevkif c.dilmW

1
'· 



Ankara Radyosunda 
neler gördüm ? 

Sesımızı dünyanın ©IQ>\Qıır uc1Y1na ©'ltUJ~uıracak 
• müe s s ese hazorBı@ono bDtnırmce~ ddı~<eırecQJ ır 

Rıyaseti Cumhur bandosunun tecrübe neşriyatı, 
.Pariste büyük bir alaka ve takdir uyandırdı 

Yazan: Rahmı YA(i/Z 
IKaıranlıklaır ftçlnde bo~ bDır ~~H~e 
b l rtaınteBbalhlnr Ç91ölgesn beuDrdo~n 

gördlYı&er 
- 112 -

la~ b:rıncit~rinde faaliyete geçecek ~ -- ~ Aradan yarım saat geçti.. E 13 ün baş 
llla nkara studyosundaki hazırlıkları sor güverte rasıtı komodora ilerden bir ku-
lr Yın .• Bütün odalar tıklım tıklım mızı çakmak ışığı gördüklerinilrapor et· 

ır taraft · tarar a ut, ney, kanun selesri, diğer ti. Brodey ile Hilbrük rasıtm yanına koş· 
lerj ~~. k~~an, filut, da,_;ul, kHirinet se:-,· tular. 7·8 gomina mesafeden beliren bir 

ınbınne karışıyor. ışık., yanıp sönüyor, işaret verir gibi ha· 
st~~berimde Türk musiki üstadı Ye reket ediyordu,. lki ~Ü\ari dürbünlerini 
Ce ~onun kıymetli şeflerinden rr.e :ıt karanlığa çevirdiler .. Işık çakan noktaya 
tuz lllıl oldutru halde sütüdyolan gezı) 0 - baktılar! Karanlıklar içinde boz bir göl· 

• Bay Mesut Cemil: ge, bir tahtelbahir gölgesi belirdiğini gor 
-Bug" 1 St\id un prova anmız var, diyor. Her duler. Brodey o noktaya dikkatle baktık-
y~~ ark~da.Jar hazırlıkla meşgul. tan sonra Hilbrüke h:,ıldadı: 

Seti dük, bır numaralı stüdyoda rıp· - E 12 olacak .. Kapiten Nazrnettirl 
ağı~ur bandosu kısa ıasılalarla en - Üyle tahmin ediyorum komodor.. Fa· 
lonu ~arçaları çalıhyor; bu yüz kişilik 5a· kat Fransız gemisi acaba beraber mi? 
}{ . ıdare eden garp musikisi c:efi Cemal - Bilmiyorum .. Nazmet gelince öğre· 

eşıt Sp k ~ . 
bir ~ 1 er odasında oturuyor. ıçerıye nıriz. 
la kım emirler veriyor. çalman parça- Brodey kırmızı ışıklara kendi ışıklarını 
~aıtekrar ettiriyor. yakıp söndürerek \·e bu hareketi birkaç 

tın n °n?a provalarla meşgul sanatkarla· defa tekrar ederek cevap verdi. 10 dakika 
belr eş~~·at esnasında nefes aldıkları bile Yeni radyo sti.idyonıuzuıı spikeri Bayan Emel, mikrofon ba?ında beklediler .. Nihayet biraz en el dürbün· 

,.. 
1 degıl.. Her arkadaş büyük bır \'ecdi· .- EstaHurullah. - lstanbulluyum. le gördükleri tahtelbahir, kapiten Nazme· 

:.inde r ıu e ındeki sazla meşgul. Bandomu· - Bir fotoğ.-.ılınızı rica ediyorum. - Bu lisanları nerede öğrendiniz? tin E 12 si arkadaşlarına yaklaştı. Onla· 
F' n geçen gün yaptığı neşriyatı dinliyen - Oo .. dedi. Ben fotoğraf vermcğe, - 1 tanbulda, İngiliz mektebinde öğ· rın yanına sokuldu. Brodeye aborda etti. 
bara~sız riyaseticumhur bandosu bizim gazetecılerle konu:=mağa mezun değilim. rendim. Komodorla Hilbrük kaı;ara kapağında 
""'n .0 YU tebrik etmış \e onların bır ffülr· - Fakat siz bütün dünya ile konu_ş - 1ııgiltereye ne münasebetle gittiniz? duran Nazmete 8eslendiler: 
q~~ k 1 ~dık or estra kadar ince ve maharetle bağa mezunsunuz. - llükUnıct hesabına gittim. B.B.C. de - Helo. God vning kapitenL nasıl· 

d. . larını söyliyerek hayranlığım bil· Guldü : altı ay tahsil ettim. sın? 
ırnı,~ ~ 

rneu· ~· ~u modern stüdyomuzda kıy·· - O başka. - Orada ne öğrendiniz? Nazmet cevap verdi: 
<ierı 1 .~~ık artistlerimizin faaliyeti cid· - Peki .. bu lisanları nerede öğrendi· - Radyoya ait şeyler.. Gördüğünüz - T~kkür ederim komodor, iyiyim .. 
lk~oğus kabartacak bir hadise. niz? bu aletin kullanılış tarzım, radyoda neş· - Biraz geciktiniz! 
il 1 ~urn1rah salonda Türk musikisi - Ama bu gene mülakat olacak. riyatın ne şekilde yapılacağını vesaire.. ı -Evet.. yolda epeyce tehlike atlattım! 

Serie ~ı:ışanlar da faaliyette. Odadan i· - Ne münasebet. hem olsa bile ne çı· Etrafımızdaki h:ı:zırlıklardan neşriyat Brodeyle Hilbrük biribirlcrine bak15·-
sana ıırdik. Kadın, Erkek sekiz on kadar kar, bunda saklanacak ne var? Yak tinin geldiği anla_şılıyordu. tılar . .Nazmet ilave etti: 
Ut ktkar ayakta sıralandılar. Keman, ~ihayet ü:~tad da dayanamıyarak müda * * "' - Fransız tahtelbahiri Triton da sizle· 
d~ anun ve ney çalanlar da beri tarafta hale etti: Stüdyomuzun cumhuriyet bayra· re ömür .. 
ş YOrlar. Tam ortada mikrofonun ba· - E\ct. Ben de bunda saklanacak bir mmdan itibaren neşriyata ba~Iarabilme· - Ne .. nasıl? .. Fransız tahtelbahiri git-
~~ bay Mesut Cemilin elinin bir kal· şey göremiyorum. si içil'\ her türlü hazırlıklar ikmal edilmek ti mi? 
/) ı~rnesile hep bir ağızdan: Bayan }.';melle konuşarak spiker odası üzeredir. Sesimizi dünyanın öbür ucuna - Evet.. Bir dakika müsaade edin ko-
~ı~ciler demir döğer Tunc olur. na doğru yürümeğe ba~ladık. yetiııtirecek olan bu modern müessesenin modor oraya geleyim, anlatayım .• 

Se,,•v~p sevip ayrılması aman fiiç olı'1. Gülerek: kıymetli idarecilerine ve kıymetli sanat· Nazmet manevra yaptırdığı gemısını 
Sa l•dersen benim halim nice olur? - Sorun bakalım, dedi. Ne soracaksı karlara muvaffakiyetler dıliycrek stüd· E 13 çe yanaştırdı. Sonra kasara kapa· 

ba~kıs.ını. söylemeğe başladılar. Etrafta nız? yodan ayrıldım. . ğmdan çıktr, öteki gemiye, komodor Bro· 
~ ~_ıçbı~ ses yok. Bütün nazarlar üs· - Nerelisiniz? Emin KARAKUŞ deyin yanına geldi. 
ku gozlennde. Ayakta dimdik duran o· ------------- --------------------- --- --------

letjYu~ar pesten, tizden en güzel nağme· ,.---------- ----------------------------·---, 

bie rtııkrofonun kulağına fısıldıyorlar gi- ı ven,· evlenen,· n lı l . ı · .., . 1 
~,,:"bu glizeı ahengin tesiri aıtındaı L 1 Q SIZ l!fl••• 
otUt lllda dura!l koltuğa büyük bir hazla Yazan : O G A 
ken:urn. ~:ırkı bitti. Bay Mesut Cemil r. • • 

1 k.!nciine ba;1ırdı: Eskiden gençler bi· d:ıha evlcnxr.eden önce kura kura, tam evlendikleri gün.. 
; Ol)rnan bey, sesler nasıl? ribirini görmeden • anne· lerde, gerçekten halsiz olmadıkları halde, onun alametini 

bata dada l,ırmızı lambalar söndü, sarı lam lerinin görücü gezmesi kendilerinde hissederlerdi. 
Yan ~).ancJı \'e nereden geldiği belli olmı· neticesi olarak · evlenir- Vakıa, evlenme.den önce hazırlık üzüntüleri (insanın 

aıın birse~: lerken, yeni evlenen .cıc!i· hali v.; va1< nekadar yerinde olsa evleneceği vakit eilnde· 
~\'.ok güzel, çok güzel, dedi. kanlılarda halsizlik çokça ki para inare edcmiyecek gibi gelir.) Sonra düğün yorgun 

8ana~~er akşam seslerini dinlediğimiz i~idilirdi. Aile içinde giz. lukl;ırı, C.ü~Ü:1 günü başlıyan yeni hayat, kuruntuyu arttrr-
Se~ arlarla karşı kar~ıyayız. Sadi Hoş li kalma-ı lazım olan bu mağa sebep olurdu. Bununla beraber, halsizliğin asıl te· 
lfik Mu:ıtafa Çağ:ar, S<!.Illahat Ozden es, halsizliğin etrafa yayılma· meli delikar.lınır. sinirli ve kuruntulu olmasıydı. Çü.-ıkü 
bu ~et Rıza .. C:stad Tanburi Refikin de sına, ç.o;.kça işidilmcsine her ictiyen kuruntu kuramaz, sinirleri esastan zayıf olmalc 
Sôy] eyete pek yakında i~tirak edeceğini sebep düğünden sonra, rn.zımdrr. 
tok erse?1 muhakkak siz de benim gibi güvey gırcn delikanlının fosan sinirli olup ta kuruntuya müstait bulununca, ev. 

l) SC\'ıneceksinız. halsiz olmadığı sabit olun. Ienmed.:n .Snce halsiz olabileceğini merak etmese bile &en· 

kisi I~rıya çıktık .. Hatınma Türk muc:i cıya karla {:~ederi ye tak c.d::sının kap:cında ''yenge,, deni· radan kunınt· gelebilir. Yukarıda söylediğim gibi, hekim-
kaŞal garp musikisi diye yapılan müna· len hir kadının bckletilm~si idi. Böyle <'"irkin bir vazifeyi ii. lerin aymi ettikleri ikinci türlü ddikanlılar da böyle o· 
kend ar, sÖylcnilen sözler geldi. Kendi zerir.c alan i:adının. talıii clil' de ge\: ~~k olacağından aile· turlardı. 

G ırne: nin sırrını, 'Jnunla hl~ alt.kası olmıyanlar bile duyarlaıdı. Bunlar evlenmeden önce kendilerinden hiç ı:üphe etme -
tist~p mu ikisini be~enmiyenkr, Pa· Şimdi geniler b;ribirini gö. erc:c ve severek evlendikleri di1•leri h:ı!r; yeni evlendiklri günlerde il't muvaffakıyetsiz 
tinj b't~ara}:a kadar hayranlık hi ... le· gibi. <lüğ:.'.ntlen sonra yatak odasının kapısmda "yenge,, lik kurunt·:~rı. sebep olurdu. Yeni evlenmi~ delikanlının ilk 
sini ı~dıren.lerı görsimler; Türk musiki· bekktmei• aJ~ti de kalma.11. Onun için şimdi halsizliğin günlerde muvaffak olamamasına da bir çok sebepler bulu· 
lin i~e~rnıyenler de üstat Mesut Cemi· bu türlüsü hi~ işitilrr.ez. Çünkü halsizli~e tutulan deincanh mır. Bir kere yeni gelinin acemiliği.. Yeni evlenen deli-
dını~re~ındeki Koroyu bir defa ohun onu yal.~ız l.ek:mine c:ınl:ıtır. Hekimler ele hekimlik eder- Jc:ınlı ken::'lis:.:.dı;n şüphe etmese de gene acemi olabilir. O· 

Şırndelıdirler, dı}ordum. k~n öğren:El:lcri şeyleri, gizli olma!:>:ı b:le, hiç kimceye nun için ilk günlerde muvaffak olamama·K pek mümkün. 
bu a 1 de ben bu satırları karalarken söylemezler. dür. Fakat t.lıemmiyetsiz olan bu muvaffakıyetsizlik, insan 
clqn ~.~n ılk paza~ ak~arnı yenı stüdyo· Onun •S:İn yeni e" iene:ı deı:::anhların ';Jazılarında halsiz· sinirli ve la.r,•ntuya müstait bulununca, uzun müddet 
hum t Pılan _neşri) atı hatırlıyorum. Mer- lik olur mu .... imaz mı, şim<li b"l~miyoruz. Benim bur:ı.da ha.lsizli~": sebep olur. 
\e ta ~n~un Cemilin şat'araban pe~re\ i söyliyere~im "eyler:n hepsi e:;ki zamana aittir. Onları hi. G<::rüycrsunuz ki, lıer iki tiirWsünde de halsizliğe sebep 
fevka~a urı lshakm ağır semai::.ı hakikaten kaye olsun .1iye yazı} orum. esasından k.truntudıır .. Bir türlüsünde önc:eden, öteki tür· 
ken y de §eylerdi. Bu parçalan dinler· O eski ~aıT~nlarcfa, evlendikten sonra halsiz olmadıkla· liisünde so:ırada:ı kuruntu. Yeni evlilerin halsizliğine se -
ne anımda bulunan \e Türk musikisi· rını c;abuk israt ecıc-m:yen. "ycn~c hanımı .. ya+ak odası ka. bep hemen daima kuruntu idi. Daha ba"lka sebepler olsa 

ınuarıı 1 • • -
- l'ab'• 0 an. hır arkada.ım bıle: pısında bıı çok ~r-~eıer b:klc'cn dc::i arlıları hekimler iki bile pok nad!rdi. 

Sqlaıı 11• tabıi diyordu. Bu klac:ik par· türlü ayuc1 .!'!erlerdi. rak"t hangi türiü;;ıiı olu:-.. a olsun on- Kuruntunun c:;ısı da, sinirlerin zayıfhğı oldu~u lÇın. 
daha~~ herhangi bir senfoni \eya hut tarın iıc;:si sinirli. her ~et·dcn çabl•I: ır.iltcc-ssir olur, bir yen! evlileri habizlikten kurtarmak için en iyisi sinirlerin 
~adar k &ru u herhangi bır konser.atU\ar çoğu da rr:ah·up delıkanlılardı. zay:flığırı tec1avi ettirmeıt c·lurdu. Sinirler kuvvetlendik. 
Onlar g·~:metıi parçalardır. Bunları da Öj'le. sini. lı, her ~eytlen rnbu~< müteessir olan mahcup çe delikanlının kendi kendine emniyeti artar, kuruntu ge· 
biJirıı 1 1 

a}ni Ze\k \e alaka ile dinliye· c'!elikanh mııtıaka az cok kuruntulu da olur. Bundan dola- çer. cesaret P,Clir.di. 

1\arldorda ·· .. 
~r 0 Yuruyoruz. Karşmuza es • 

· eıenç b' '-' 96ylecii ır bayan çıktı üstada bir şey· 
teıl'lliYOrd • Bu ses bana hiç de yabancı 

- S . u. Merak ederek sordum: 
Pıker hayan ı~ 1 • • • • ' - ~ :.me sız mbınız. _ B\·c~ efendim. benım. 
enım sızden bir i tırhamım yar. 

yı <le1 ikanl: daha evlenmeclen ön~e k uruntu kurmağa baş· 

]ardı. Fi'<ln arl·adaş evlcndil:ten sonra h lsiz olmad•;;.,nr 
rahıık İ<'1r ,.;,."l~mic: Acaba kA- -1• .. ; ;ı,.;.. ,,. "'1İ c1--~1-? 

BHirsini1 ı.-· kuruntu pek fe::ıa ~e··d·r. fns"'n rrerçcl-ten 
haı;ta C"im?"3 bile kur;ı kura . hastalı •ı "'ercektcn getir· 
mec;e hile · h;ıca-• JıF-a l•en'7iven al;ımetleri kendisinde hisse· 
ner r-.. •.: .,_.,..,,.., ,., c::-:.ı: " ı, ..... ~· ··11 { eli:·anlıları da. 

O zamanlaı, kuruntuyu geçirme:t ve cesar<'t getirmek 
için, hekimle~ delikanlıya b"r defaya mahsus olmak üzere, 
bira-: ia ::ıanıpanya icirirler•1 i ama, sarhoş olmadan, yalnız 
keyifli vr nes· eli oluncıya kad<1 r. 

Şimcli sampanya ucuzlamış da ... Geçen gün gazetelerde 
ilanını görmt:§sünüzdür. Şampanya eski zarran~a halsiz1e. 
re iHic olt•r.:ıu .. 

Helbrük ile Brodcıy Nazmet 
mez arka arka} a sordular: 

- Na ıl oldu? 
- Ne oldu? 
- Esır mı düştiı? 

- Batırıldı mı? .. 
Naunct bir baş c:allayı~ıa bu 

hep:ıinc toptan ce\ ap \·erdi Komodor 
kadaşlanru El3 ün kumanda kamar 
getirdi. Karşılıklı oturdular. Konu m 
başladılar. Brodey Nazmcte sordu: 

- Kapıten! siz Tritonun felfıkste 
radığını bizzat gördünüz mu? } ok a 
yerden mi haber aldınız! 

- Haber aldım! 
- Kimden? 

- Sakızlı Yakup reisten. yani bi 
eski konsolos mister Palrncrden!.. 

- Mister Palmeri nerede gordunuz 

- Kanal hattı üzerinde seyir ediyl 
verdiğiniz rotaya göre rastlayacağnn 
defleri gözden geçiriyordum. Uzakta 
yelkenli belirdi. Hızla ilerliyor, niz 
pupa~ma almıs. boğaza doğru süzulu 
du. Sokuldum. Tam torpido atacağım 
rada bunun mister Palmere ait San 
tar yelkenlisi oldu~hınu gördüm. Yan 
denizin üstüne çıktım. Palmerle konuşt 
Konsolos çok tela~taydr. Görecekler 
ödü kopuyor, tahtelbahirle yanyana 
rülürse mahvedileceğini her işin me}d 
çıkacağını hesaplıyordu. Palmerin tel 
~mı gidermek için çabucak oradan a 
marn Hizundı. Bunu kendisine soyled 
Bana iki mektup verdi. Bunlar Dvai t 
rafından verilmiş, size mahsusmuş; 

dırn. Mister palmer tela~mda haklı ol 

ğunu da anlattı. Amiral Soşonun Ma 
raya açıldığım, §iddctle bizi takip e 

te oldutrunu, biraz ev~el ilİ\Tİ ön 
bir Fransız tahtelbahirinin O manh d 

royeri tarafından topla batırıldığını, 
rettebatblm bu destroyere alındığını 
Jedi .• 

- Bizzat mister Palmer bunu gö .. , 
mu. 

- Evet.. öyle söyledi! 
- PeklUa size verdiği mektuplar n 

de? 
- hte burada komcxlor! 
Nazmet cebinden çıkardı'fı iki zarfı 

modora uzattı. Brodey bunları a!;tı, 
du 

"-Komodor Brodcye: 
lstanbuldan ayrılmamzdan soma 

rada fevkalade vakalar cereyan etti. T 
tnrikile lstanbula, Osmanlı donanması 
getirilen iki alman tahtclbahirinden 
tanesini 1-1.aradenizde Rus filosuna 11 

sup (l\inyaz Olga) tahlelbalıiri b l 
mış! diğer Mu 23 markaltsı Boğazd 

geçti. Donanmaya iltihak etti. Ami a 
Marmaradan avdetinde tazifc alarak t 
kibinize çıkacakmış! 

Yolda il:i talıtelbahir dalıa bulun 
ğu, b•lgimlerdc lstinycyc varacakları 
ayrıca rivayet edilmektedir. 

Benzin tedariki şim ·;lik çok kol 
la5tı ... Her seft..:rinde Mr. Polimer 
üsse 6 ton benzin getirebilecektir. D 
ğer noksanlannızı da yine Mister P 
rner vasıtasile süratlc b'ldirmeniz l 

zımdır. lstanbula geli; .:~de J:!a~ ır ı 
zadadald ajanımız sizi benimle go 
rüştürccektir. Büyüka' da yenı b 
iptidai istasyon da seri ihtiyacınız 

tahsis edilmek üzere ha"?ırlanmak 
dır. Saygılarımla .• 

l{apiten 
Davist 

Brodcyin yüksek sesle okuduğu b 
mektup iki süvariyi de alakadar et 
mişti. Helbrük sözü ~· ' 1 : 

- Komodor: Yedek aksam ve t:ıhr' 
m:ılzçmcsi tedariki imkanı var mı 
caba'? 

Brodey dalgın, dü~iinccli cevap v 
di: 

- Bilmem? Zannetmiyorum! Fa 
kat ihtiyaç karşısında gcmilcrrnizd 
biri boğazdan çıkıp bunları donanm 
dan tedarik ederek tekrar dönmek v 
zifesini ~lacaktır. 

(Devamı var) 
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Şeyhülisliim sallanıqordu. Birisi 
Yazan: l{. Kohcr Ui.ırna - H9 - \(eviren: fF. t'• 
Sa 'ıte kontes Hilda Fon Hedinger'1 

ıtse düşüp öiüverecekti 
encümeni azalaıından en 

münasip olarak jilberi bu/muşta 
Yorgundu, tam Uç buçuk saat müddet- yeriz. Saat sekizde "LUtcs,, de bul

11=" 

ordu 

Sultan Mustafa sUnnet odasındaydı. O ı 
da Bıı.bUssUade önilndcki galgaleyi işit • 
miş, fakat ne olduğunu sorac3.k bir tek 
kimse bulamamıştı. Ne oluyordu? Yine 
kullan bir isyan mı çıkarmış, bazı dilek
leri mi vardı? Yine ricalden bazılarınır. 

kelleleri mi isteniyordu? 
Bostancıbaşı Ali ağa, teskin için Sul • 

tan Mustafanın yanına gelmiş, biraz son. 
ra da va.lde sultan odaya girmişti. Çok 
ge meden Esma sultan da sünnet odasına 
koşmu§tu. 

Bir şey anlamıyorlardı. Faımt, çok mü· 
hinı bir hadise olduğunu tahmin etme
mek mümkün değildi. Dı§aroa tii. Soğuk

çeşme Bnlerlne kadar yüzlerce, binlerce 
Rumeli atlı ve yayaSJ saf tutmuştu. Ön
de sadrazam ve şeyh11!1Am ve yanlarında 
da Tuna seman, mührU hUmayunun gası
bı Alemdar Paşa varoı. Saraydan elbette 
mfihim bir r,ıey lstemeğe gelmişlerdi. 

AbdUlfettah her şeyden önce akağalar 
kapısını ve bnbllssiladeyi ihtimamla ka. 
patmış, sarayı her tUrlU hUcumdan salim 
bir hale getirmiş, Ebe Selim ile Zenci 
Neziri bulmnğa koşmuştu. Ne Selim, ne 
Zenci Nezir ortadaydılar. Hiçbirini bul. 
mak mfimkün değildi ve işte Mercan da 
ayaklan titriycrek meroivcnlerden ini
yrrou. 

Fettah Mercanın yanma sokuldu ve 
yilzfine bnkmca tedehhüş etti. Sanki 
Mercan ayakta yUrtlycn bir ölfiydU. 

- Ne var ağa, nereye~ 
Mercan nefretle Fettahın suratına bak 

tı ve haykırdı: 

- Nereye olacak, Alemdar istemiş, be
nimle devlet işi g6rUşecekmiş. Benim. de 
başımı nara yaktınız! 

Fettah merdivenleri d5rder döroer at
lryarak aşağı inmiş ve bostancılar odası
na doğru gitmişti. Belki Nezirle Ebe Se
llın orada bir tedbir ittihazil~ meşguldlL 
ler. 

Fettahın 6nftne gelen saraylı korku ve 
hQyccıınla soruyordu: 

- Ağa, ne etsek, acaba ne tedbir ey
lesek? 

Fettah omuz silkerek arkadaşlarını a
nyordu. 

Mercan kapıya indi ve Alemdarın ete
ğine eğildi. Tarih böyledir. Koca DarUs
suade ağruıı Mercan için bir vezirin ete
ğine eğilmek ne demekti, ne ağır şeydi! j 
O Mercan ki kız ağalı{;rt gibi satvetli 
makamiyle nice değersizleri vezir eyle
miş, uzun bir tarih sarayda boru öttUr
mfiş. En bUyUk ve ihtişan:h ricale araba
srnda dildUğünU çaldırmıııb. lşte §imdi de 
Ademlnrın eteğine sarılıyordu. Can pa
zarıydı bu. Alemdarın bir iradesiyle göz
le görülecek bir parçası kalmazdı. 

Çeneleri titriycrck sordu: ·ı 
-,Nedir dcvlctlü pa~a, beni istemiş-

sin! 1 
- Evet ağa. Şimdi bütün halk ayak-

tadır. Umumen ulema ve ricali devlet ,.e 
Rumeli ağaları, ve Anadolu hanedanları 
sultan Selım efendimizin cülusunu mat
lub ediyorlar. Anınçün bu mahalle ı;cl

dik. Haydi Sultan Selim efendimizi çıka
rın, iclas edelim! 

Mercanın akh bUebUtün başından git
mişti. Şimdi ne etsin, ne yapsındı? Öy
le kolay kolay Selimi nasıl çıkarabilircli. 
Halbuki onu himayeye ve muhafazaya 
memur kendisiydi. Binaenaleyh sultan 
Selim elbette kendisinden istenecekti. 
Biraz durakladı, yutkundu, bir şeyler ııöy
lemek istedi, fakat Alemdar biraz şid -
detle göğUstlyerek: 

- Haydi, sersem gibi durma. Sultan 
Selim efendimizi çıkar, iclb edip işimize 
bakalım! 

Şeyhüllsl~m ayakta eallanıyorou. Biri
si itse düotip ötUverecekti. Ta Babıili -
den buraya kadar belki bir hatim indir
miş, kaç defa hayatını Allaha emanet et
mişti. 

Alemdar bu sefer şcyhUlisl!ma döndU: 
- Haydi. Dedi. Şeyhülislam efendi, 

sen de git sultan Mustafaya beyanı hal 
eyle. Merak içredir. 

ŞeyhilliıtlAm ve Mercan ağa içeriye gi
rince kapılar tekrar kapandı. Selim ve 
Mahmud odaJarında Cevriyle beraberdi
ler. Bu gürültüyü duymuşlardı. Cevri: 

- İfjte, demişti, ııevketlüm; Alemdar 
kulun geldi. Maksadı malümundur. Seni 
iclB..!ı etmek ister. Tekrar sediri saltana

ta .geçeceksin. Allah ömrünii efzwı etsin. 
Eski hal ve itiyadından feragat buyurup 
umuru devlete hasn evkat eyler, kulla
rınm duasını iatiellb edersin. 

Sultan Selim tekrar padişah olmak 
hayaliyle mest bir haldeydi. Halbuki bu
rada garib bir kıskançlık sahnetıi cere • 
yan ediyordu. Filhakika şehzade Mahmut 
henüz küçüktü. l<"akat, padi~ahlığm ne 
demek olduğunu '.:ıilccek yaştaydı. Eğer 
Selim padi§ah olursa Mahmuda sıra ge~ 
gelecek ve belki de gcn!:liği bittikten 
.sonra padişah olacaktı. Kırkmdan sonra 
olan düğiin dernekten ne çıkardı'! Bu i
tibarla Mahmut, Selimi kıl!lkanıyordu. 

Belki içinden onun ölümünü bile temen
ni etmişti. Netekim tarihin kahbe tecel
lilerinden biri hasıl olrr.•ış ve bu temenni 
yerini bulmuştu. 

Selim, Cevrinin yan nasihat halindeki 
sözlerinden sonsuz zevk duyuyor, müte
madiyen önündeki kAfıda bir taht resmi 

MANi 

yapıyordu. O bunun asıl 11ah\biyd!. Fa
kat işte dost ettikleri, nimet dağıttıkları 
onu sarayından, tacından, tahtmdan et • 
mi§lcroL 

Selim yine boa bir kağıda yazmıştı: 
Kendi elimle yara kesip , ·crdil;hn kalem 
Fchayı hunu nahakkımı yaıdı iptida ..• 

Sultan Selim bir hattattı. Bu yazıyı o 
kadar güzel yazmıetı ki, hoşuna gitti ve 
katlayıp cebine koydu. (1) 

Bu sefer nizamıcedidi yeniden tesis e
decek ve onun ba§ına geçerek bu zorba 
yeniçeri teokilatını tarihe gömecekti. 

Mahmud somurtup bir kenara büzüldü. 
Ne memnuniyet, ne keder allinıi göster
miyor, neticeyi muhteris bir halde içini 
yiyerek bekliyordu. 

Şeyhüll!ıllm tamamiyle kendinden geç
miş bir halde ayakla sallanıyordu. Sultan 
Mustafa haykırmıştı: 

- Bu fesatta sen de paşayla mütte
fikmişsln ki önün€? düşüp de beni hal'et
meğe geldin. Defol hınzır. Seni şimdi 

parça parça ederim (2). 

- Hünkarım. 

- Yıkıl git diyorum •.. heri!. Şimdi bu 
derneği dağıt ve pa.şa), iade et. Yoksa 
seni çarmıha gererim mel'un (3). 

Şeyhülislam geri geri dışan çıktı. A
lemdara doğru yakla§tıkça dı§arda ihti
yar Rumeli ayanmın, keneli aleyhinde 
bnğmp çağırdıklarını duydu. Büsbütün 
aklı zıvanadan çıktı. Alemdar kendine 
ne sorduysa acaib, man&Jltz cevablar 
vcroi. Bu defa da Alemdar ateş kustu. 

Şcyhüli.ıılamm boynundan yak·alıyarak, 
göğallne demir ııokulmuş bir boğa gibi 
haykı:rdf: •ıt u f. 

J. ı • 
- Bre ıııünafık herif. Sen içerde başka 

kalıba döndUn, tez var, bu işe bir suret 
ver! Yoksa seni parçalarnn, boğdururum 
zmdık herif! 
Şu srrada, böyle bir tarihte şeyhUlis

ınm yerinde olmak ne betbahtlrktı ! Padi
şah parça parça edeceğini haykırıyor, A
lemdar boğduracağını ııöylilyorou. Efen
di ne yap9m? Padişah laf dinlemez, A
lemdar ferman istemezse şeyhülislam ne 
yapabilirdi? 
Pad~ah kapısma gitti, tekrar döndü, 

1 
girmek istedi, cesareti kalmamıştı. Padi
şahın onu tekrar görür görmez bizzn.t 
hançer Uıtürüp parçalaması muhtemeldi. 

( De-t:amı oor) 
(1) Cebinden tılanıştır. '-ı'arlbl Cev

det: 26ft". 
(2) Tarf!tt Ccnlet, sayfa 252. 
3) Tarihi Ce\·dct ıayfa 253. Çok mtis

tehcen bir küfOr oldufu içlıı yeri boo bı
rakıldı. 

le Meclisin ordu encümeninde müzakere. hm. 
lerc iştirak etmiııti. Gözü, içeri girerken 
bir koltuğun üzerine atmııı olduğu evrak 
dolu çantaya ilişti. "Adam sen de! Şim
di bunlarla kim uğrar;ıacak "?,, diye dUııün
dU. "Mecliste çalıştığım yetiıımedi mi"? 
az mı nutuk dinledim?,, Ordu encümeni 
falan şimdi ona v1z geliyordu. DüşUndii
ğil eey bu geceyi nasıl, nerede ve ki. 
minle geçireceği idi"? 

Yatağma ı;lrdiği sinema alemine men
sup şahsiyetlerin yarrlımilc aldığı bir 
kaı;; ehemmiyetsiz rolle kendisini y1ldız 
saymac;a bıışhyan !ren Delkur fena de
ğildi ama o da bir gUn evvel Nise git-

- ..... 
Menıi. Bekllronım. Allabaısn13r1J' 

dık. 

aııat 
.Mebus telefonu kapattı. Konteı~ 

Fon Hcdingen ne de münasip bir c•' 
da Parise gelmişti? M. Jilber ne yal" 111-

ğuu bilmediği bu akşam onunla nı~ıtebıl' 
mel eğlenecekti. Dört aydır Hilda ıle 
1 u§mamıştı. 

llilda, GUııtav Jilberle Uç t1ene e~1;:; 
nışmıştı. Mebus bu güzel metrcsı, t~ 
Strammerin tavsiyesine borçlu idi. bit 
Strammer, Hildaya mebuslardan e.h ..ı 

ml,fJtl. Broşar aileısi; ayni zamanda bele. uıııtl" temin etmeeini, bilhassa onlu ene tffY 
diye reisi olduğu \•llaye.t şehrinin eşra- aznlanndan birine metres olmaıııııı 
fmdan olan Broşar'ın sofrası daima ona retmişti: 
açıktı ve karısı da senelcrdenberi metre- t>Jt" 
si idi. Fakat Bay mebus artık Madam - Ordu encümeni azal~ı bU:: "" 
Bro§ar'dan bıkmı!jtı. Hem kadıncağız !az- tetkik ederek en mUnaslbını seçıtliı· 6lf-' 
la eırnaşmağa baıılamııtı, üstelik kibar mania size itimat edecektir. ŞUpheleıı ıtf• 
hali de yoktu, onunla gece lüks bir ye- ml'zseniz sizinle gevezelik etmiye ~ 
re gitmeği M. Jilber ı:ıimdiki içtimai mcv- Ordu encümeni mUzakerelerinden .rt 

dince sözlerini dikkatle dinleyip bUAb "-' 
not ediniz. İmkanını bulup evrak ds e , 
r.debüirseniz fevkalade olur. Tsbil e"1'f.-' 
km kopyalarından fotoğraffarmdsn b~ 
sediyorum. Orijinallerini elde ctJ11 

kiinc uygun görmüyordu. 

Vojikur'lara mı git.Beydi acaba! 
Bu dUııkün aristokratlar yemek arasın

da ondan para istiycceklcrdi. Kızları fena 
değildi ama onu son defa garsoniyerine 

pek mUmkUn değildir. 
getirdiği zaman bir kostüm tayyör yap. olJJ 
tmnak mecburiyetinde kalmıştı. Sahte kontes Hilda Fon Hediııge11 , 

Komedi Frnnsezdcn Brlgit Gemiye ti- encümeni azalanndan en münesip ol""" 
yatrodnki vaziyetini ona medyundu. Fena Jilbcri bulmuş, onu çabuk ca:ıibestııe rd' 
kadın da değildi. Lakin mebusan meclisi lamıştı. Kendisini, Berlinin soğuk ınub tlt 
koridorlarında söylendiğine göre bu sı • den nefret eden, Fransrz kültnrile )'C # 
rada onun peşinde başvekil dolaşıyordu. mi6 kibar bir Alm~n kadmı diye tanım 
M. GUstav Jilbcr bir kadm,, meselesi için du. 
muhtemel bir nezaret koltuğunu tehlike· Mebusluğundan evvel bir kasabiiCla ~ 
ye sokacak adamlardan değildi. iade bir avukat ve bilahara beledJ:Ye ,,r 

Elinin altındaki kadınlara böyle zih • olan M. GUstav Jilbcr yükselişini bC1\'f' 
ninde resmigeçit yaptırdığı sırada tele?- miğinin inhina kabiliyetine, bUyUk r;eeıı' 
!on Qaldı. Kim rahatsız ediyordu §imdi tın ho~unn giden komik taVll'larma. d dı 
onu? Sinirli bir ta\'lrla telefonu açtı: derecesine varan dalkavukluk meb.ı1' ~ 

- Allo ! ne borçlu idi. Mebusluk onun kottu~l ~ 
Birden yüzü gülümsedi. Telefonda bir ru pek kabartmıetı. Hildanm na%8rtl1 et' 

'kadın sesi onu çağırıyordu: dn kendisini olduğundan mühim g6.~J( 
- M. Güstqv Jilber. mek istiyordu, bu sebeple yaptığı ifl'"' 
- Benim efendim. Kiminle konuşuyo- parlamentonun ordu encümeninde )O; 

rum ?. nuştuğu mevzuları o sormadan kel1 ısı" 
- Kim olduğumu tanımadınız mı? Be. bütün tr.fsilatile anlatıyordu. Hflda -' 

nl tanımadın ha Cüstav? kemmcl bir av yakalamı!iJtT. Mebuııla ~ 
Erncbi şh:esindcn kadını tanımıetı. Ne. bulU!jU§Unun ertesi gilnU Bcrline e ~ 

şelendi ve cevap beklemeden bir sürU malfımatla dolu bir rapor gönderiY0 f 
sual sıraladı: t.ilstav Jilbcr, Ilildanın e\;ne gece gt.~ 

- Ilildacığım ! Sr.n misin? Ne zaman ği zamanlar Kurt Fon Hcdingen ıncbll J 
~eldin? Çok kalacak mısın Parlı!te? Na- antrede bırakt,ığı çantasını alarak içind ~ 
tıılsm, i~i misin"? Beni unutmadın demek C'\'rakın fotoğraflarını alıyordu. GU•tft!' 
ha? Ne zaman görüşeceğiz"? Bu ak§am J ilbcr böylece Uç senedenbcri Bcrlitl .~ 
eerbest rnlsin? sabına mlikPmmel bir ııağmal inek vsSJr 

- ..•• • tinde çahştınlmakta idi. 
- Teşekkür ederim. Beraber yemPk (Dcı•amı tıtrf'~ 

• •- m~ cwumıgırrl!llDCll001JJ•ıa•r,: ~ . '' 

- A! dedi. Duymu~ .. Herhalde idare ederek haber vermişindir, 
değil mi? "O, fazla ıstırab çekmedi .. Ben kahve alm::ığ::ı geldim. Ba

banla bekliyeceğı:ı: .. MEMNU: . ~' . . . , ' ~ .~ 

dumun yırtık gömleğimden görünen kısmına dudaklarını 4' 
<lirdi. Öyle bir heyecan duydum ki, aradan bu kadar sene ~ 
tiği halde şimdi bile utanıyorum. Acaba bu heyecanda. ~ .,-· 
te karışık mıydı? Zannetmiyorum. Bir çocuktaki ihtiras 0 

Aliyeye hitap etti: 
- Telgrafhane ı:aat sekizde açıktır, zannederim. Sabahleyin be-

raber gidin .. Baban nerede ~;mdi. Aliye? 
- lzmitte. 
- Büyük babam öidü,,diye bi:- teh'raf çek .. Paran var mı? 
- Evet, efendim; seksen altı kuru~umuz vardı. 
- Peki. sen, Alinin yatağında yatarsın .. O da iki iskemleyi ucu-

ca kor. kendine yatak ,.apar .. Bir gece. çarçabuk geçer.. Koltut'U. 
babana götürüyorurn .. Aliye. uyumnğa çahş .. Ve kendini teselli için 
dü~ün kı, büyi.ık baban çok yaşlıydı; dünyada nümunelik kalamazdı. 

Bunun üzerine. ikim;zi de öptü. Aliyeyi bütün gece yanımda a· 
lıkoymak fikriyle mem!lundum. Ona yatağunı \'erdiğimden dolayr 
ona hizmet ettiğimd~ dola}'I. onu teselli edeceğimden dolayı mem· 
r.undum. Esa en artık ağlamıyordu. Sessizdi, düşünüyord'J. 

- Dur sana rakın g~lcyim .. dedim .. Benim yatağımda rahat 
edebiliyor musun? 

- Çok! Yn sen? 
Diz çöktum: 
- Benimle mef:aul olma Aliye .. İdareyi söndüreyim mi? 
- Hayır .. Beni hemen uyuyacak mı sanıyörsım? Rahatsız 

olmazsan, konuşuruz. sc,·gılim .. Bilsen ne kadar üzülüyorum .. 
Bir kolunu çıkardı, ba§ımı okşadı: 
- Biraz evvel ne dcdindi? 
- tıerldc evleniriz. dedimdi. 
- Peki ne zaman? 
- On sene içinde .. 
- Söz veriyor musun? 

. ,.M Evv·-·,E' .... ;: ·~ . . . ··:) · .. :·. 
··--·-- ·-· 

' 

- Yemin ederim. 
- Eı;n da r;ana ,·eriyorum .. Göreceksin ne güıel ev hanırru 

nlacağım! 

- Eminim, sevgilim .. 
- Ya sen, nn.sıl olacaksın?. 
- Seni ölünceye kadar seveceğim .. 
- Aferin! Bana bak, yanıma. gelsene ..• 
- Olmaz, doğru değil .• 
- Aptal! Kim bilecek? Ben sıcacık yalarken. ı;en donacak 

mısın? Evlenıl!ğimiz zaman böyle şeyler istemem ama ... Ce· 
kctini çıkar, pantolonunu da çıkar, hemen kos sana yer ayırdım. 

idare Hi.mbasını söndürünce soyundum. Aliyeyc sürünme· 
meğe çok dikkat ederek uzandım .. Onu tebessüm ettirmcğe ça

lıştım. 

- Hanımefendi ile Beyefendi! .. 
Ba§ını göğsümün Uzerine koydu ve birdenbire ba.§ını lta.lı.lı· 

ra.rak sordu: 
- Ay! Sevgilim, senin ent.arin yok mu?. 
- Yar .. Yalnız biraz yırtık ta onun için giymedim .. 
- Bana ver de dikeyim; yaına yapayım. 
Karanlıkta, sefaletfmden dolayı loza.niığımı hissetti; vilcu· 

dar gariptir ki!.. ~ 

O gece çok ağladım. Aliye, sebebini sormadı. Lakin öf 
kuv-vetle yakaladı, vUeuduntı vücuduma yapı9tır'1ı. Sonr• 
claklariyle dudaklanmt nrad1. p 

Bundan fazla bir zevk tasavvur edemiyorduk •. Bt.1 ~· 
bize sonuncu gibi geliyordu; zevkten ziyade deh§etli görUtl ~ 
yor, kalplerimiz korku ile çarpıyordu. Son defa olarak ~ııi 
dudnklannı uzattı. O :mmandan itibaren, onlo.ra :nail otab~~ 
icap ediyordu. Bu uzun gece zarfında bile, istikbal planl3 "'' 
hazırlarken. ancak onu tamamiylc memnun edebildiğin1 

man du<laldannı vermeğe razı oldu. 

Nitekim: ıl 
- Para kazanmak için ne yapacaksın, sevgilım 1' dl)'e 

muştu. Cevap verdim: 
- Resim .. 
- Kime? tJ'ı/ 
- Lokantalara, manavlara, av resimleri. yemiş reııf:;tf 

yaparım, zengin salonların tavanlarına da bulutlu hava 'f 

!eri.. 
- Hayır, portreler, manzaralar yaparsın .• 
- öğrenmek lazım .. 
- öğrenirsin .. 
- öğreneceğim .. 
- Sevgilim!. 

( Devamt 1)(1r) 



1 •-~ SıJıııiv · · • 
....,aum ~mirliği aatıoalma komisyonu ilinları 1 f-.tanlıul · Beledi~ esi . llaııl&ırı 

ııuoı i~ Jesı ıçın alınacak 22 çeşit 
"'ıilen f kapalı zarfla eksiltmesinde 
llr~ :a~ Pahalı görüldüğünden pa
~ saa sıltınesi 19-10-938 çarsarnba 
ı... ... _· -ıc L~5.30 da Tophanede ts~nbul 
~:Qllrı:ı cunırl .... · 
... YlpıJ ıgı satınalma komisyonun 
Pasğ li ~ktır. Hepsinin tahmin bedeli 
\\it, Sa~_ılk t'1ninatı 666 lira 60 kuruş
lı~~ı.natnesi Ko. da görülebilir. lstek
' ko n~ni vesikalarile beraber belli 

nıısyona gelmeleri. (291) (7511) 

67ı kil ••• 
938 ~ rnukavva, 37 kilo çiriş 20-10-
~ ısta:ıbuı be günü saat 14.15 de Topha· 
''Yon levazım amirliği satınalma 
~t unda Pazarlıkla eksiltmesi ya· 
tt~~ !S~eklile:in l üzde 15 teminat 
~'Yo 'esikalanle beraber belli saatte 

na gclrneleri. <289) (7509) 
f\ • • • \iUi .• 

:93s ~ 8757 kilo meşe kömürü 20-10 
~ l tbe günü saat 14,30 da Top· 
illa ~·s anbul levazun i.mirliği satınal
'~syonunda pazarlıkla eksiltmesi 
~k - .tır. İsteklilerin yüzde 15 teminat 
L ""'ll\ını v · k 
"lliSl·o csı alarile beraber belli saatte 

na gelmeleri. (290) (7510) 
Oıı • • • 
btGıı~ bin rnetre sitil ipi 18·10-938 sa 
"lirliğjsaat 14.30 da Tophanede leva.ıım 
~~ ~tınaıma komisyonunda açık 

lira, iıl~e alı.nacaktır. Tahmin bedeli 
~ . temınatı 13 lira 60 kuruştur. 
~bilir 1'e numunesi tı:omisyonda gö
~~he S~eklilerin kanuni \'esikalarilf' 
'l <258) llı saatte komisrona gelmele· 

(705o) 

40 bin • • • 
~il~~tr, kanaviçenin kapah zarfla 

1'0J>h 
1 

lS·l0-938 sah günü saat 15 
b..:.vı>nanede 1 • . . 
ıı:~n evazım a.mırlığı satmalıruı 
"1:1' Und ~~ 1" a .Yapılacaktır. Tahmin be· 
~h·~ ~ra, ~lk teminatı 420 liradır. 
~ır. lst ~l~~unesi komisyonda görü 
!ltıı ~r te~ı·tılerın kanuni vesikalarile 
l'i bir aaa: mektuplarını ihale saatin-
. c259) (70~'el komisyona vermcle-

•93~ ••• 
:,..~ kilo Yemlik saman, 60 bin kilo 

~'f4. ıtl~n 19 birinc~teşrin 938 çar 
~~itUli saat 15 de Tophanede leva· 
~-..V- satmalma komisyonunda 

' 'ksiltmesi yaprlacaktr. H~ 

sinin talunın bedeli l 1913 lira 60 kuruş 
ilk teminatı 893 Jira 52 kuruştur. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. lstekliJe· 
rin kanuni \'esikalarilc beraber teklif 
mektupklarını ihale saatinden bir saat 
ev..-el komisyona vermeleri. (620) (7052) 

• • • 
1300 metre laci\'ert kumaşın kapalı 

zarf eksiltmesi 24-10-938 pazartesi 
glinü aaat 15,30 da Tophanede Lv. Amir
liği Satmalma Ko. da yapılacaktır. Talı. 
min bedeli 5070 lira ilk teminatı 380 lira 
25 kunıotur. Şartname ve nUmunesl Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni \'eııl

kalarile beraber teklü mektupwmnı ihale 
saatinden bir saat evycl Ko. na vermeleri. 

(261) (7188) 
• • • 

Bir No: Ju diltlme\i için dört adet 
Maimin veya Eııtman şakuli kesim maki
nesi 17 Birincite§rin 938 pazartesi gUnU 
saat 15 de Tophanede levazım lmirliği 

l!!atınalma komisyonunda açık ekeiltme i
le almacaktır. Tahmin bedeli 1386 lira 40 
kunı§tur. tık teminat 103 lira 98 kurue
tur. Şartname ve resimleri komi.Byonda 
g5rlllebillr. Jstrıklilerln kanun[ vcslkala
rlyle beraber belli saatte komlayona gel-
meleri. ( 171) ( 6040) 

• • • 
Piyade satış okulu, Maltepe ve Bursa 

askeri liseleri için üçer adet çamaşır yı. 
kama sıkma, ..-e ütüleme makineleri 
1·11·938 salı günü saat 15,30 da Topha· 
nede lstanbul IC\·azım amirliği satınal

ma komısyonunda kapalı zarfla eksiltme· 
si yapılacaktır. Oç makineye Istanbul i· 
çin 4300. Bursa için 4700 lira fiyat tah. 
min edilmi~tir. tık teminatı 997 lira 50 
kuruştur. Şartname komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin kanunt vcsikalarile birlik· 
te teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(6466) 

• • • 
Bir No. lu dikim evi için 21 kalem ma

klna yedek parçalarının açık eksiltme· 
111 17 - 10 - 938 pazartesi günil saat 14,30 
da Tophanede lstanbul Levaznn lmirliğf 
11atınalma komisyonunda yapılacaktır .. 

Hepsinin tahmin bedeli 1712 lira :50 
kuruştur. İlk teminatı 128 l!ra 44 kuruş· 

tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
f eteklllcrin kanunf vcalk&lariyle beraber 

~ anntnı\~ 

belli saatte komisyona ıetmelerl. 
(248) (6918) 

• • • 
Dikim evleri için 24.000 &det tahta 

çelik 21-10-938 cuma günü saat 14 
de Tophanede ist. Lv. Am. $.ı. Al. Ko . 
da açık ekailtme ile alınacaktır. Tah -
lin bedeli 96 liradır. Teminatı 14 lira 
40 kuruıtur. Numunesi Ko. da görü. 
lebilir. lsteklilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. {265) (7172) 

• • • 
Harp Akademisi hayvanatı için 150 

ton samanın a~ık eksiltmesi 21-10-
938 cuma günü saat 14,30 da Topha. 
nede İstanbul Levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli l300 lira, ilk teminatı 
248 liradır. Şartnameıi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunt v:ai -
kalarile beraber belli aaatte komiıyona 
gelmeleri. (267) (7174) 

• • • 
Harp Akademisi hayvanatı için 228 

ton kuru otun kapalı zarfla ekailtmeai 
21-10-938 cuma günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lcnum imirliği 
Satınatlma Komisyonunda yapılacak -
tJr. Tahmin bedeli 6726 lira, ilk te • 
minatı 504 lira 25 kuruıtur. Şartna

mesi komiayonda görülebilir. İlteklile. 
rin kanuni veaı1calarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(269) (7176) 

• • • 
2500 adet çuvalın açık ebiltmeei 

24-10-938 pazarteai ıünil uat 14,30 
da Tophanede Levazım Amirliği Satı • 
nalına komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 1025 lira, ilk teminatı 76 li
ra 88 kuruıtur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görillebfür. tsteklikrin 1ca. 
nuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (270) (7177) 

• • • 
Ordu arhhiyesi için 36 kilo 750 gram 

digalen 18-10-938 sah c'lnil saat 14 
de Tophanede iat. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da açrk ekıiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2817 lira 50 Jruruıtur. İlk te
minatı 211 lira 31 kuruıtur. Şartna
mesi ko. da görülebilir. fst~klilerin ka-

,, - . ~ 

Keşü bedeli 2362 lira 24 ku:-uş olan Silivriye bağlı Kurlallıköy oku. 
lunda yaptırılacak hela pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakiyle şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde gS:füecilir. İstekliler 2490 sayıh kanunda yazılı 
vesikadan başka en az iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa 

Müdürlüğünden pazarld:ıan bir hafta evvel alacakları fen ehliyet ve Tica· 
ret Oda.sı v~ikalariyle 17 7 lira 17 kuruşluk ilk teminat ma1Cbuz veya mek
tubile beraber 17 - l O - 938 pazartesi günü saat l4 buçukta Daimi encü· 
mende bulurunalıdırlar. (1) (7082) 

Beher metre murabbaın:ı 4 lira bedel tahmin edilen Büyükada.da yeni 
sokakta 88 inci adada 1,77 metre yüz1ü 40.75 santimetre mur...bbaı sahah 
arsa satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazrm Mii<lür
lüğünde görülebilir. ist~kliler 12 lira 22 'kuruşluk i1'k teminat makbuz '<eya 
mektubile beraber 21 - l!>. 938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encü· 
mende ıbulunmalıdrrlar. 1.,~) (7215) 4 

Devle( .Demıryöllar(~~· Limanlari · · ;şlt-tme . · 
, · Umum id~;.,esf ilanları . . :. 

• • • • 1 

. --
1935 ıenesinden beri yalnız limanlara müteveccih nakliyata tatbik 

edilen D. D. - 39 numaralı palamut ve çam ka:buğu tarifesine bu kere pala. 
mut hülasasr dahi ilave eôileıck yeni bir tarife ihdas edilmittfr. Bu yeni 
tarife 1 - 11 - 938 tari'hindm itibaren herhangi iki istasycn ara.srnda ya· 
prlacak nakliyata da şamildir. Fazla t-fısilat için istasyonlara müracaat edil· 
mesi. (4302) (7481) 

Muhaımnen bedeli 1750 :ıra olan 350 m2 400x70x24 cb ... atlı 1 inci mal 

me~e parke 20.10.1938 pef!embe günü ısaat on !buçukta Haydarpaşa.da 
Gar binatLI dahilindeki ~omi.sycn tarafından açık aksiltme ile 1>atm alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 131 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ver. 
meleri ve kanunun tayin ettif.i vesaikle birlikte ~ksiltme günü saatine ka~ 
dar komisyona müracaatları Iaumdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtdmakta.dtr. 

nuni vesikalarile birlikte 
Ko. na gelmeleri. (6867) 

' .... 
hem saatte ı 

Nnkllye okulu için 40 çift altlı ve üst
ın karyala 17-10-938 pazartesi gUnU 
saat 15,30 da Tophanede 1st. Lv. Am. Sa. 
Al. Ko. da paurlıkla yapılacaktır. Tah
min bedeli 920 lira, ilk teminatı 69 lira. 
dır. Şartnamesi Ko. da görUlebilir. İstek
liler.in kanunt vcsikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (273) (7193) 

B üR!D AN" 

İstanbul ikinci icra rnemur1uğundan: 
Bir borçtan dolayı haciz altında olup 

paraya çevrilmesine karar verilen (108) 
adet büyük kıtada su damacanası 20-10-
938 per§ernbe günü saat 15 buçuktan 17 
ye kadar Galatada su iskelesinde karaku'" 
lak su deposunda arttırma suretile satı
şı icra edilecektir. Kıymetini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 25-10-938 salı 

günü ayni mahalde ve tayin edilen saat· 
tc icra edilecektir. lsteklilerin mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatla
" ittin olunur. CV.P. 2666)' 

325 .......... ..... ~e-re•d_e_? ______________________ .._..,.._. __________ ,... ________ ..._ __ ..., __ __ 

....._ 'l' · su:ı mıt;ıc ... 1 ) ... .: ... pc.~n; s:ıkm kaklır- -------------------------------------------------------------------eğildi .• Elini ölünün kalbine koyup öl· 
dUğUne kati'yyetle inandıktan sonra, 
kağıt tomarını mantoı:~.ınun altına sak· 
ladı. Ve atına atlayıp, daha d~ünceli 

bir halde yoluna devam etti. 

O, orada, Oraya girdi! Ne söylüyor, ne 
yapryor, acaba?. \ıetilıru lnplde, Valuvaıun nezarcti:ıc mayınız .. 

~rı~~· Büridan: 
~enleri ko, hun.dan aonra baJmdan gc. - Müsterih ol, Lansölo, dedi . ... 
tuıı 11 ' ralJa neler kcnu§tuğunu, u· Hepsi giyinmişlerdi. Biiridan Luvr 
f turı ı 11\ı a an attı ve sarayın her tc.ra· saravının bir nöb:tri z:ıbiti, dig-erleri .. radığ J :ır 
l'UııU ını, kralrn inuaıunı ve mi:h - de kralın askerleri kıyafetinde idiltt .• 
tal\csi:~i'Yan ~ kağıtlardan bir kaç Yalnız Lansöl J, ke111Ji~= .: battan •ta· 
tcdiğj ~i~~e geçirdiğin.i, bunları da is· ğıya kadar örten gem:r ..,;r manto ile 

1"ilibi ~.doldurduğunu ilave etti. hususi bir kıyafet ta~yordu. 
•:.ırtara g~neş doğmadan evvel nasıl • Evden sıktılar. Lansölo onları Ha· 
lllarıı, tagını izah etti ki, biz dahi bu ı=.arat Yatoğının diğer bir evine götür• 
" rı, "e s-""'lc i'a'- cereyan edecek vak'aları, dü. Orada bir masa etrafında toplan. 

l - "nda ··-~•öl .. 0greneceğiz. mıı. temiz g:yinmiı ~n asker vardı. 
ttrırı:_. 0 10.tlerini bitirince herkes k d ı 

"6111n· • Kıyafetleri, Lansölonun ar a aş arı• 
Cfot ı takdir etti. 

d Ye, kard . . _ na bcnziyen bu on ki§i hemen ayala 
11Yurı:a ç eıının kurtarrlacagını kalktılar ve emir beklediler. 

....._ Bu · OCuk gibi scvinmiıti. Lansölo. Biiridana yava~ça fıgılda • 
dı, Sen rıdanın hakkı var, diye bığır· 
•ulli"' ayyaş bir adamsın Lansölo bu dı: 

.r• §er r· ' ' - Dcminl:i a.1amlarım. itte munta. lıio e ıne içiyorum. 
r •0 rn da k zam bir müfreze.. Doldurduğum bir 
1.ırerelc: ' upasını du.daklanna gö. kağıt sayesinde bunla.ra muvaffak ol • 

d" - ~en d · dum. Herifl:r kralın tirendazlarıdır •• 
t?trclr lc e sııin afiyetinire içiyorum. Hapiste idiler. Ben c'e soytarı .. Kralın 

bir t,._ Upayı boşalttı ve sonra alay· 
-zda. mut:medi olduğum i~in !:ralın emrile 

rı.:: ~illin 0°1 onları hapisten çıkarttım. 
?"Ql•rd unuz ki, d:ğcr b:r çok 

''tc taı a olduiu gibi bu noktada da Sonra, as't::n-l::r:n bcışları olduğu ıın· 
Çıkarırım d d" loşılan birisine .dönerek: 

-?.tüb .. --... eı. 
turid alaga edıycırsun Lan::ölo !. - Parolayı ne yaptınız? diye sordu. 

an· - Her yere tobliğ ettik .. -G . 
lcabilj" otye, Bigorn her isi yapma" a - Atlar nerede?. 

ı:r .ret}j bir adamdır " b - Buraya yakın bir yerde .. 
....._ ıgorrı: • - Pel:i, haydi gid~lim efen:liler .. 

ti :erend·ı 
"ıiı Yolc 1 er, dedi, kaybedecek vak· KafiJe hep berabes- buradan çıkt; ve 
C0 ty · liernen beni takio ediniz ... biraz ileride harap bir evin alt katına 
....._ 't..• e sordu: bağlanmış on beş tnne güzel ~ e eğerli 
....... '"e .. reyc?. Cö at duruyordu. 
l _ rUrsün" f ld d ~!\•;.:1 uz. • Lansölo, Büri.dana 1111 a ı: 

d · '"" o onı z ~ .. l~ralın arı baıka bir eve cötür- - Daima Kralın emriyl: !.. !\vallı 
~ " tlb' ~rmatiy!e ıü&lcnmi~ bir Lüi Hüten, has ahırlarındzn 15 tane 
'tıit lltlerın b 1 . ·ı it 1u. licr b" . u uncluğu bir odaya güzel atın soytarısının enırıne verı me. 
~l\diai de b'tr.ne _birer elbise gösterdi. sini irade ettifinin farkında bile der 

bir ıab· ır clbı:ı~ giydi ve Büridana ğildir ! .. · 
...., ,. ıt clbiıe·· ·· h · b' · ' da •bit d . . 1 ı:;o:tercrck: Atları çıkardılar ve epı: ınaırıe 
rıısınıı ~ edı, sız müfreze kuman. binı=:ğe ba~ladılar. Lanıölo, biraz: eV"" 

.. ntr ı.AL--
ne ucwaına olursa ol· ve! 'konuıtuğu aüvarilerin ba!tna: 

Bu silvari, Angerrand dö Marinyinin 
ti kendiaiydi. 

' -13-

MALENG.RlN FiRARiNiN 
ı\1.ABADl 

Bfavlril Marinyi, kendi.sine bir kağıt 
tomarı veren ve bu urada ölen adama 
tesadüf ettikten sonra. dÜ§Ünceli ve ü· 
zilntillil bir halde evine doğru yoluna 
devam ediyordu. Bu sırada ise Simon 
ile Jiyon mahpeslerinden kaçmağa 

çalt§ıyorlardt. 

Bu iki kötü adamın nasıl kaçtrklan, 
"e yo1da i~eriden ziya akseden bir evin 
önünde nasıl durduklarını okuyucular 
hatırlarlar. 

O dakikada, birdenbire bir kapı aç.ıl
mı§tt. Gece karanlığınJa sokakta ıs kiz 
on kişilik bir grup görünmüştü. 

Bunl.ırı gören Simonla Jiyon, can· 
havliyle hemen bir deliğe sokuldular. 
Sonra kapı tekrar kapandı. O grup, 
ca.dılar gibi ortadan kiyboldu. 

Fakat Jiyonla Malcngr, bazı sözler 
i~itmi§, bazı çehreler tanımış olduıtlan 
için titrediler. Fakat bu titremeler fe • 

viçntendi. Hatta o kadar ki açlıkla::ını 
~ile unutmuşlardı. 

Jiyon: 
- işittin mi? dedi. 

Derin b:r dütünceye dalmı.§ gibi gö. 
rünen Simon: 

- Neyi? diye sordu. 

- Onu tanıma.dm mı canım?. 
- Nasıl tanımam, cehennemde rast 

gelsem gene tanınm. 

- Biri bu menhus yerden ~ıkaracak 
f)lrolayı s6yl~iğini i§itmedin mi? 

- Evet, i§İttiml Dö Net ve Valuval 

- Evet işitmek için burada bulun -
mamız keramet nevinden bir şey .. Şim· 
di artık emniyetle çıkabiliriz. 

Simon cevap vermedi. Bahsettikleri 
adamın girdiği eve dikkatle baktı. PCk 
korkan Jiyon: 

- Canım, ne yapıyorsun? Ne bekli. 
yorsun?. Deli mi oldun? Kaçalım, ça· 
buk kaçalım! diye israr ettL 

Simon ise: 
- Adam sen de, artık parolayı bili· 

yoruz ya, burad .. n çılanağa vaktimir 
var, diye söylendi. 

Jiyon ise, Simonun ni~in ~mal: is. 
temediğini derhal anladı ve güldü. 

Simon kapıya kulağını dayamış, i· 
çerissini dinliyor, fakat bir şey anlama· 
sı kabl olmuyordu. Bu sııra.da, yüksek. 
te Haşarat Yatağının evlerinin çoğun -
da bulunan deliklerden birinin mevcut 
olduğunu gördü. ı 

Fa'kat buraya yetişmek imkansızdı • 
Etrafta da üzerine çıkılabilecek bir §CY 

yoktu. O zaman Jiyona döndü: 
- Seni, dedi, omuzuma alıp şu deli· 

ğe yüksctleceğim, içerisini iyice seyre. 
decek ve işittiklerini bana anlatacök -
sın. Başka çare yok .. Fakat işittiklerini 
söylemez, bir kalleşlik yaparsın diye 
korkuyorum. 

Bu itimatsızlığı pek tabii bulan Ji· 
yon: 

- Beni dinle, dedi, eğer orada işitti. 
ğim, bizim işimize yarayacak §eyler i!:e 
el de edeceğimiz menfaatleri beraber 
taksim edecc~imize yemin eder misin ~ 

Simon biJatreddüt cevap verdi: 
- Yemin ederim. 
- Bizim için faydalı sözler i§idir • 

sem sana bunları aynen anlatacağıma 

ben de yemin ederim, 

Bcışka çare olmadığı için Simon acu· 
zenin sözlerine itimat etti ve kısaca: 

- Çık, dedi.. 



FAZLA YEMEK 
Bazan insan kendisini tutaımyarak ve yahut bir bayram, ziyafet veya davette mutaddan 

fazla yer ve içer. Fakat ço1t geçrr.eden vıicu.dda ağırlık, MİDEDE EKŞİLİK veya kusma, elhasıl 

bir keyif bozukluğu his:.ıedili,·. O zaman derhal yarım t.erdak taze suya bir kahve kaşığı: 

MAZON 
Meyva l'uzu 

YARINiN Y f LDIZLARI 
KİMLERDiR? 

Bu senenin 
modasında 
mantolar 

Oksürenlere ve 
göS"üs nczlelarine KATRAN HAKKI 

DF" Baştarafı 8 incide 
bu sene mukavele yapacakları yeni yıl· 
dızları pek 'beğenmiyorlar, ve eğe:- bu 
takdirlerini bir reklam mahiyetinde yap 
mıyorlarsa muvaffakıyetlerinden emın 

görünüyorlar. 

~ Baştarafı 6 mcıda 

Bu senenin yıldız namzetlerine ~öyle 
bir bakalım: Lüsil Bal, Prişilla Hedı 

Lamar, Lam, Dorote Kent, Nansi Kellı, 
Elem Drev güzel kızlardır. 1939 yı -
lmda bunların birer yıldız olmalan ç~l: 
muhtemeldir. Bunlardan birkaçının mu. 
vaffakıyetsizliği veya kısa hır zaman 
göründükten sonra sönmeleri de muh· 
temeldir. Çünkü sinema tarihi tahmin 
edilemiyen vak'alarla daifua karşılaş -
mıştır. 

Bu mantoya geniş bir kürk ilave edil. 
miştir. Gördilğilmüz model mecmualan bu 
kürkün Lenks olmasını tavsiye ediyorlar. 
Lcnks senenin modası olmakla beraber 
çok pahalı bir kumaş olduğu için her ke. 
seyc uygun gelmiyor. f}imal memleket· 

lerinde (1ngiltcre, Danimarka, 1s\•eç) ay
nı model, tilkiden, hatta lmrttnn yapılı
yor. Bu suretle çok fazla masrafa girme
den bir güzel manto yapm ... ~ imkünı cldC' 
edilmiş oluyor. 

15 Birinciteşrin - 1938 Cumartesi 
Hicri: 1357 - Şaban: 20 Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 

.. ~. ..alta" OC.. l•te4ı Atl:ııt•r tal• --· 

6,1112,00 15,05 17,30 19,02 4,33 

Liizumlu 7 ele/onlar 
Ynnı::ı:ı: 
htnrıhul lı:in: 2i222. Beyoğlu itin: 

44li 14. K:ıtlıkö) kın:· li0020. Osküdar l· 
çın: !iOG2.i. 

Mahkemesinden: 

Hedi Lamar üç sene evvel ''Heye • 
can,, filmiyle §Öhretin ilk basamakları· 
na basmıştı. Fakat Amerikada hiç fi. 
lim çevirmemiş olan bu Macar .dilberi. 
nin yeniden sinema hayatına yakla:?ma· 
sı için üç uzun sene st:::ıj görmesi ica? 
etmişti. 

Bu mantonun diğer bir i~iliği de günün 
herhangi bir satinde giyilebilmcsidir. Bir 
arkadaşı ziyarete giderken giyilebileceği 
gibi, bir akljam çayına, hattfı. bir baloya 
giderken dahi giyilir. 

Yeşilkô\'. Bakırköy, llehek, Tarnb)'a, 
Bü)ukılcrc. Fcrıcrh:ılıı:e. Knndilli, Eren· 
l,öy. l\orl:ıl. Bııyiık:ıtln, Heybeli, Bıırsıız, 
Kınıılı. !çın: Telefon muhabere menıu· 
runıı yanı.:m demek k!Hiılir. 

nam i ilfniyesı: 2~711 
Denız ıır:.ıi\'esi :rn .. :rn 
Bcynııt kıılesi: 21!19!i. Galata yangın 

kulesi: 4001ill 
Sıhlıl iınd:ıl: 44993. MOtlılelumumllik: 

22290. Emnı~ el miirliırlüğü: 2 f 382. 

11ustafa Fikret ve Fatma Süreyya ve 
Ay~ Adile ve Mehmet Şevket ve İbra
him Necdetin şayian ve mü~tereken mu· 
tasarrıf oldukları lst~.nbulcla I.fılelide 
Mesih pa~yı atik mahallesinde Alçıhanı 
sokağında eski 10 ve yeni 6 kap1 No. lu 
bodrum katında bir oda ve bir mutfak 
\'e bir haHl. ve bir hamam \'e odası ve 
birinci kattan methal Ye bir sofa ve üç o 
c!a ve bir hala ve ikinci katta bir sofa ve 
dört oda ve bir hala ve üçüncü katta bir 

Nefia Vek{ı)cti lsıanbul Elektrik işleri 

Lüsil Bal, Ginga Rogers'in an:lesi 
tarafından I"leydana çıkarılmış lbir sa • 
natkardır. llolivuttaki yıldızlar mekte. 
binin müdürü olan bu kadın, bu kızın 
ilerde çok tanınmış bir sanatkfır olaca· 
ğıru tcmln ediyor. Kumral Doroto 
Kent sinemaya klasik yol dan tiyatro 
ve radyodan geçmiştir. Nansi Kel he
nüz on yedi yaşındadır. Ve figüran ola. 
ra1: oynadığı ikinci filimden sonra, b<!'? 
rolünü Tiron Pover'in oyn3dığx renkli 
bir fiilinde lıaş kadın rolünü alıvermiş· 
tir. 

Elbiselerin blüz modellerine benzctil • 
mesi yalnız mantolarda aranmıyor. Rob. 
lnr, ipekli tayyörler de bu modaya uyma_ 
ğa çalışıyor. Bunlara da Pagod kollar, 
Raglnn veyahut Çinli elbiselerini hntırln· 
tan hiç dikİ!iSİZ omuzbaşları yapılıyor. 1-
pekli kadifeden, Lameden, krep broşedcn 
yapılan ceketler tamamen blüza benziyor. 

Umum Mütlür1üğü neyoğlu: .U801 • Istan. 
bul: 24378. 
l:ış: 40938. C:iball: 20222. Nuro~manlye: 
2 t 70!\. Oskücl:ır • Raılıkiiy: li0773. 

lfov:ıgazi: lstıınhul: 2.t378. Kadıköy: 
607!10. lleyot?lu: H fi42. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

!'iulıır İdaresi: He:roğlu: 44783. Beşik• 
UcyoAlu cıheti: 49084. Bebek ciheti: 

3G • 101. Kadıköy ciheti GOH7. 

teri ve Çinili Riişk, Askert Müze ''e ~arnıç 
Jar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sılıht müze. 

(Bu müzeler lıer,;ün saat 10 dan 16 ya 
L:adıır açıktır.) 

Türk ve İslam eserleri müzec;i: P:ızar
tesiılcn b:ı.;ka hergün s:ı:ıt 10 d:ın 16 ya 
k:ı<l:ır ve Cuma günleri J6 dan l 7 ye L:a· 
dar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

~"emleket Dışı Deniz 
Sel erler! 

Mantolnrdan bahsederken geçen se -
nedenberi hal! kıymetini mubafoza eden 
klasik redingotu unutmak haksızlık olur 
(Şekil 4) 

Dcnizyolları 
ht:ınbul ocenteli~i: 22710. Karakôy: 

4231i:!. 
Ptızarlesl Tophaneden lG.30 Mudan}·a. 

20 B:ındırmıı. 

Rorn:ınya vapurları: Cumartesi günleri 
13 ele Köstenceyc: Sıılı günleri 18 de Pi· 
re. lleyrut, lskenderlye. 

İtalyan qıpurları: Cuma günleri s:ıat 10 
d:ı Pire, Brendizi, Yr.nedik, Triyesle, 

Sirkeci istasyon Miıılürlüj.:ü Telefon 
23079. 

S ılı Tophaneden 9.:rn Tzmll, 16,30 l\lıı· 
cl:ın\lt, l!l J\:ıralıiR:ı, :!O llnnılırm:ı, Gala
t ıtlau J2 Kııradeııız • .Sirl;el·iden 10 Mer
sin. MÜZA YEDELE: 

Elen Drev bir şekerci mağazasında 

bon 'bon satan bir kızdı. Fakat ilk figü
ranlığı dakikasında nazandi.kkati cel • 
betti ve !beşinci filminde ehemmiyetli 
bir r.ol aldı. Prisilla Lan'a gelinee, bu 
nunla mukavelename yapan sinema 
şirketi, bu kızın güzelliğiyle ilk filmin· 
de muvaffakıyet kazanacağına kan~dir. 

Bu manto bu senenin modelleri arasın 
da 51k ve pratik lıir örnektir. Diğer mo
delleri yeni olduğu için belki garip.siye· 
cek bayanlar bulunnbilir. Fnknt bu sov 
modelin alışkın oldukları manzarası lıer· 
bayanın hoşuna gidecektir. Her rop v(I 

her elbise üzerine giyilebilen ve ayn tu 
valetlere ihtiyaç göstermiycn bu modeL 
lere bizim memlekctir • .zde kıııın çok rast 
gelinmişti. Modanın de\·amı, yeni mnnte> 
yaptmnak zahmetinden kurtulacak ba • 
yanlarmı.ızm belki de hO§una gidecektir. 

Çars:ımhıı Tophaneden 16.30 Muıfan}'1', 
20 B:ındırrn:ı. Siı l,ccıdcn 15 Ayvalık. 18 
llıırıııı. 

Persemlıe Tophaneden 9,30 fımlt, 16,:lO 
Mudanya, 20 nıındırın:ı. G:ıl:ıtadan 12 
l\arııden iz. 

Cum:ırtesl Tophııneden H Mudanya 20 
B:ındırmn. Sirkeciden 15 Ay,•alık, 18 
ll:ırtın. 

Paznrte~I Tophnneilen 9lmroz, 9.~0 İl· 
mil, G:ıl:ıt:ırl:ın 8,30 l\lurlan\'n, 10,30 lzrnir 
Sür. 12 Karodcnlı:, 22.30 Mudanya. 

Menemen o\·ası sulama i~i eksiltme
ye konmuştur. Keşif bedeli 458,514 li· 
ra olan bu eksiltme 27-10-938 per
§embe günü saat 11 de Nafıa Vek!\,.. 
Jeti Umum Sular Müdürlüğünde ya • 
pılacaktır. 

rna"raflan mü~teriye aittir. . ti 
1 

Arttırma şartnamesi işbu ıJaJl ~ t 
den itibaren mahkeme divanbaııt 
lik kılınmıştır. Talip olanların~ 
rnuhammenesinin yüzde 7 bUÇ ~ ~ 
tinde pey akçesini hamilen o gıı~tf 
ate 1stanbulda Divanyolund:ı dal 
susasında Sultanahmct üçüncii •. 
kuk mabkeme"i başkatibinc 938 

GEÇEN SENE BUGÜN' NE OLDU? 

Müzeler 
Ay:ısofy:ı, Roma • Iliz:ın~. Yunan eser-

İtfaiye mektebinin ilk mezunlanna 
diplomaları dağitıldı. ile müracaatları ilan olunur. 

RPRTOAN 

h. dın, inanılmaz bir çeviklikle Si
monun omuzuna tırmandı. Deliğe yak· 
1 tı, içeri&ini seyretmiyc başladı. Ar· 
t k h .. m görüyor, hem de söylenenleri 
i · ... yordu. 

Eu sırada odadaki acamlann ayağa 

kal'ı:tı!darıru görünce müzakerenin ~İt
ti· ine hükmederek htmen yere ;ndi. 

Simon da rah:ıt b:r nefes aldı. 
- Of Senin bu kadar ağ:r olduğı..nu 

ü-nit etmiy,ordum, söyl-:: bakalım herif 
ler ne konuşuyorlardı, diye mın117n.dı. 

Jıyon, evvelce sokuldu1dan l:aranlık 
öel'ge d:.;ru yürüdü ve Simon•J da 

ça 'ırdı. 
Bir ôı1dka sonra kapı açıldı, beş kişi 

dı ~ rı çıktı. 

]iyonla Simon, adamların uzakla~tık. 
lar ~n emin olduktan sonra hemen ver· 
1 r. den çıkarak aksi itikamette yürü· 
duler ve öğrendikleri par.ela mucibin • 

ce Haşarat Yatağından rahatça çıktı · 
lar ... 

Jiyon, artık tehlike kalmadığım gö
rünce, işittiği sözleri ve zürdükl:rini 
Simona anlatmağa razı oldu. 

f, aLngr vakit kaybetmek istemiye. 
rek: 

- Ç b k biribirimiz.de.ı ayrılalım, 

fi n e i Gülliı Bahçede bekle. Ben 
Tan le gidiyorum. Bu .defa hem C\ffo· 
l ca ız, hem de monsenyör b!zi zengin 
~ ~ec kt:r. Haydi git, Jiyon. Den de da· 
ha cabuk vara'Jilmek için Luvrde hır 
ata 'in cebim?. d:di. 

j'yon i c pek en.cfüeli görCnüyordu: 
- E'r s.,n·yc dur, diye t:::ı~ırdı. Si. 

mo , _öyl" bakalım, açlıktan ve s:..suz· 
1 kt"n ölme': ü::ere "oulu:ıtluğu"lluz o 
mc :u hapisten nereden cıl:tık? c'iye 
tı')r:J..ı. 

- Galiba bacadan! .. 
- Pe'lı:i ama, bunu klm akıl etti. 
- Sen!. 
- Evet. cünkü gözlerimi a:rr:ı~~ı..., .. 

Bacadan ayı gördüm ve GY görüne:ı bir 
bacanın bozuk olduğunu anlamak, bo· 

zuk, yani iıstü kapa~ı clmıyan b~ oa. 
canın ise mükemmel bir yol olaiblcce -
~:ni <lüşünmek kafi geldi. 

- Iley kocakarı, çıldırıyorsun ga· 
Iiba .. Ne diye sadetten dışarıya çıkıyor 
sun?. 

- Simonum, aziz Simonum .. Haydi 
yoluna git .. Deminki cevabınla beni 
büyük l 1: vicdan yükünden kurtardın. 
Ilaydi yoluna .. 

Simon: 
- Karı çıldırdı, galiba 1 .diye s?ylc. 

nerek ve ]iyonun elind.m böylece kur
tulduğuna sevinerek uzaklaştı. 

Acuze ise Sim?na v.:ıhşi vahşi baka· 
rak: 

- Git! Tample ve Luvre git.. Sana 
t::krar ettiğim sözlerden istifade et .... 
Fakat duyduğum daha miıhim esrar 
var ki onlardan yalnız Len ıstifade t/e. 
ceğim ve senin mel'un şahsın için de 
müth'ş cezalar hazırlayac:ığım. 

Mal .. nzr ise adeta 'tc ::ı ko~a Luvre 
vardı .. 

Valuvamn hizmet:nde bııkn•l· "u 
için saray ada-nlnrıntl"'n bir Ç'J(,U'1'1 t::ı· 

nıyordu. Luvrcle!>i i!d 'lC '·e~çi rab'ti ., 
b:rinin Vahıv~nin ya'm1 b.r.:eı.r. u n 
biri old•ı.,umı ö.,rcn lı. Pfa'engr l·e -
m~n o z:~:tin ynn·na c lttı. Ve l.ıir •·n
Jan uydur~r~ ': istetlil.Ierini y~pmaı,;ı 
onu ikna etti. 

Ve V::ıluv:ıya ettiği bu hizl!'ct'n :-r.ü· 
kiıfrltsn; kdmıyacağın. da f:ô~·l::ci 

l3u s:ıycr·e i-e bir k;)!". i-':'l::ı .- ,., .. ,, 

mu";em::rd bir c:.tı lı::l r.!: T~r.~l''l :·::ı. 

]•·nıı tuttu. z.,bit t~ Ct"Z l ~car a'l• ile 
Ta'lpl:.1 yolunu tıttmu'ltu. 

B:r kaç d-1.ıkl c..,nra !.1:ılenrrr \·:ı. 

luvanın y'ln•na gir<li. 
V~luvanın ilk hareketi hcr'f; t ı;; :r 

~ttirm(k için aclam Çd3ırm-~~ oi~..ı 

Sh~~n: 
- ~ir ...... ,.,:9 c r-i." ~ ... ., .. ,"" ~ .,.,..,.,. r-

s:ny~:-. ck.:i. l.:t:: r.e~;..: 'rnı ··~rır. "'ri, 
<liri yakarsınız. Fakat şimdi dinleyiniz .. 

__________ a_·o_R_r n A N ~ 

mız ... Vay! Onlan bizim Lansölo J3i • 

gorn getiriyor galiba l diye bağrrd1•• 
Büridan, Got ye ve Rike: 
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LANSöLO BIGORN iŞE 

BAŞLIYOR 

Simonla, ]iyonun gözetledikleri ve 
ne konuştuklarım din!cdikleri dört a· 
dam; Büridan, Gotye, Bürrask ve Od
riyodan başka kimse değildiler. 

Şimdi, lıiz, biraz .da onların vaziyet· 
lerinden ve hareketlerinden bahsede ~ 
lim .. 

Lansölo Bigomun kayoolmasmdan 
e;onra, Gotyc kardeşi hakkım\1 malü • 
mat almak i~in derhal faaliyete geçil -
mesi hususunda arkada§larrn sıkışt;rı

yordu. 
Fakat Bigorn, gitmeden evvel mak -

sadını Büridana anlatmış olacak ki, 
Büridan Gotyeyi teskin etmiye çalışı· 
yordu. 

- Ya gelmiyecek olursa, dtye ho
murdanıyordu. 

Büridan is.e: 
- Sabırlı el, merak c-tme ! diyordu .. 

Bigorn akıllı ve sadık lıir arka.d:!~tır .. 
ller i:ıi mükemmelen halledecektir. 

- Fakat bu saatte, acaba karde~im 

sağ mı, bunu bile bilmiyorum. Nası! şa
bırlı olurum. 

Filhakika Büridan da end:şedeyrli .. 
Fakat helli etmiyordu. 

- Yarına 'kadar beltliyelim, hiç ol. 
n:azsa ... de:li. 

- Yarın da hab:r nhmazsa'd .. 
G'tye sözünü tamamlayamadı .. 
Odriyo ile Giyom: 
- Dinleyiniz, dinley:n·7 .. Bize c1 oğ· 

ru ;elrnler var diye müdahale ettiler. 
Gotye s::rt bir tavırla hoır.urdandı: 
- B:n bir ŞC) işitmedim. 
:Ci.iritlan: 
- Ben de \.;itmedim: fakat b:nda 

lnyret edece!c bir ~ey yok, frkat G.-:t. 

y~ o kacfar güTültü yarır-."lr ki. şevtan 
b 1.., bir ~ey isitcmiyece~{ ... 

nu <;ırada Givom k,nıyı rrTı~ ve 

g•Ienl::ri tanıya··a'; ircri cılmı:tı. 

- İyi işitmişim, gelenler dostları-

- Lansölo, ha! .diye hep birden 1'il' 
pıya koştular. 

- Evet, ta kendisi. 
Bu sırada, Lansölo, birib?rinderı 1'

0

1: ·se puk ve serseri kılıklı en kadar rnı.ı . 
Iah sesresiryle kapıya geldi. Ve tflıı'; 
yetindeki adamla;a dönerek, arn:rııı: 

.bir tavırla: il 
- Söylediğim yerde beni bekleyi~ i 

ve tedbirli olmağı unutmayınız 1 etflrıtı 
ver~li.. ıı 

Serseriler, usta askerlermiş gibi tflıl. 
lazam bir vaziyette soldan geri dÖ:l~ilı 
!er. Tam bu sırada Lansölo, filc1'

111 

değiştirmiş olacak ki: 
- Bir saniye, durunuz, diye p:ıg~ 

dı .. içinizden ikisi, bütün karakolla 
11 

bütün nöbetçileri dolaşsın, bu and• ıı 
itibaren parola .değişti. Bıı dakikad• 
· · b · ı ı D .. N ı vı-ıtıa ren yenı paro a o an, o e • . 
1 ) .. 1 ı . . ı· r.eı1• uva yı soy emeyen :ımseyı ne , 1C 

• • r,O 
ne de dışarı bırakmasınlar .. Bu ışın , 
çabul: görülmesın: istiyorum. 

1 ,_, c;t. 
Manga bu sözJ...:rdcn sonra uzaıu:ı> 

Lansölo ise arkadaşlarına dönüp: 
- Nasıl, dedi, beğendiniz mi?. 
Büridan: , 
- Canım şöyle du:-, halinden }-&< 

gun ol.duğun anlaşılıyor. rı 

Gotye ise bir şey söylemeeen kupıı> 
ağzına kadar doldurup uzattT. 

- iç, dedi. . a· 
Lansölo, hemen kupayı alıp içtı· :G 

ridan: 
- Şimdi söyle bakalım 1. 
Gotye: 
- Filip ne hale.le? Sağ mı?. 
- evet sağdır!. 
Tl epsi de rahat bir r. ef~ atdıtar 
G~tye: 

- iyi! Mademki 
v" ya ıyor, onu tıı. 

:ıdl· 
<: 1 lcrd~n kurtarırız, d'.ye homurda· 

B:iri ;an: 
- Şüphesiz, diye cevap verdi.ı 



~fEŞRIN-ım 

~ >t"'lıda 

KERI 
1 

ISTANBUL HARICJ AS 
KITAATI İLANLAR 

tıtı..~ ~~ns '°' mı'ldarıarı yazılı tevhit sc."nerleri için tamir malzemesi 21·10- ı K~ bedeli 107501nra.45 ktırtıPn 
. ~ıcıııııa l<o ~saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin o gün Vizede Tüın. ibaret olan Ktıtahyada bıp edilecek 

1'1iktarı · a hazır bulunmalan.J546). _ (7522) . - ', olan iki top hangan ile tlç cephaneJi.. 
10 Cinsi 

1 ğe 3-10-938 tarihinde talip zulrJr 
l I<ilo ., Sabunlu kösele etmediğinden yeniden kapalı zarf u-
2 •· Mum sulı1e ihalesi 1-11-938 salı giinü sa-
4 Bütün parça San vaketa at 11 de yapılacaktır. İhale Balıkesir 
ı Paket Sarar ipliği Kor. Sa. Al Ko. da yapılacaktır. :tik 

24 Kutu Sa..-:ı; ;ım-1 . ...,.. "&·-· teminat 6625 lira 8 kuru§l:ur. Bu i§e 
14 :\fetre Tire kolan ait plAn ke...:41 fenni ve umumt .......... _ Kilo ~ S"W> .... 
11 Kaim vaketa name ile eki ve temel hafriyatı taf-
17 " lnc:e vaketa silat resmi Ankara, İzmir ve lst. Lv. 
14 Metre Amerikan bezi Am. Sa. Al. Ko. da ve Balıkesir Kor 
40 Yumak Saraç ipliği Sa. Al. Ko. da garü1ür. Taliplerin k&-
40 Adet Büyük toka nunun 2-3 cü maddelerindeki bel~ 

" Küçük toka lerle birlikte ihale gün ve saatinden 
~ k'I • • • bir saat evvel teklif mektuplarını Ba-
~ ;ci:.~aklık pamuk 20- 10-938 Tüm birliklerinin ihtiyacı için 27600 kesir Kor. Sa. Al. Ko. na. vermeleri. 
~ levazı~ saa~ ~4. de Tophanede ls birliklerinin hayvanatı için 430 ton yulaf (514) (7315) 

1,,:'\lllda anıırlığı satınalma komis kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli • • • 
~. l Pazarlıkla ek · ı . 

stekıilerin Yilzd 51 tmesı yapılacak 22575 liradır. Eksiltmesi 7·11·938 günu 
\'esikaı . e 15 teminat ve ka saat 14 dedir. İştirak edeceklerin teminat 

Oııa ge]~rı:e .beraber belli saatte ko rnektuplarile birlikte teklif mektuplarını 
• e en. (7518) muayyen saatten bir saat evvel Edremit 
~ ... 
~ adet Tilin. satmalma komisyonu reisliğine 

, SOo a:ba borusu, 500 adet alaf vermis olmaları. (538) (7514). 

Beher tanesine tahmin edflen flat 84 
kuruş olan 35.000 adet çıplak anlminyom 
matara kapalı znrfla eksiltmeye konmq. 
tur. İhalesi 19-10-938 çarşamba gl1-

nü saat 11 dedir. İlk teminatı 2205 lira.. 
dır. Evsaf ve şartnamesi 150 kuruş mu
kabilinde M. M. V. Sattn alma komlsyo.. ta%nb et alaturka dirsek 19/10/ 

~. lstanb ~&ünü saat 14,30 da Topha 
1~ p~~ık~evaıu:n amirliği komisyo 
"'<lılenn .. a eksıltmesi yapılacaktır. 

• • * nunda alınır. Eksiltmeye gireceklerin 

~atile ~zde 15 teminat ve kanund 
~~ele · raber belli saatte komisyo 

Tümenin Bergamadaki birliklerinin hay 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nncU madde. 
vanat1 için 315 ton yulaf kapalı zarfla lerindekl vcsaikle teminat ve teklif mek
almacaktır. Tahmin edilen bedeli 16537 tuplarmı ihale saatinden en az bir saat 
lira 50 kuru~tur. Eksiltmesi 7·11·938 gü· evvel M. M. V. Satm alma. komisyonuna 

= 

t:~ı~r .... 
)' cherk 

1 l•J 'ı 1111
1

111 • i :tı 1 J: • ' 11•;, ıtı • ı .. : 1• ,• 
1 

1
1 ı ılf ı 

rı. (7517) 

ı ~alette~ • • 
~:~ele ka st. Mv. için yapılacak 

nü saat 16 dadır.1ştirak edecek taliplerin vermeleri. (337) (5983) 

teminat makbuzlarile birlikte teklif mek- ~ • • 
tuplamu muayyen saatten bir saat evvel 
Edremit Tüm. Satınalma komisyonuna 
verilmiş olmalıdır. (539) (7615). 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı i
ki lira olan 25000 kUo idrofil pamuk ka
palı zarfla satın alınacaktır. Eksiltme 

18-10-938 salı günU eaat 11 de Anka.. 
rada M. M. V. Satm alma komisyonunda 

i. 

o' 

' 

~··111ıııu~tUr.~b za:c usulile eksiltmeye 
tı,.tünu saat halesı 2-11-938 çarşam 
~Sa. Al }( 11 

de ÇanakkaJede Mst. 
~ İ'\keı~· 0 • da yapılacaktır. Yaptın 
ı~ ilk t~~n .keşif bedeli40620 lira 19 
)'aıı ta ait hu natı 3064 lira 65 kuruştur. 
ll\ı ıı.:caıc İSlc sus! fennt şartname karada 

il lsl{ .. 1 elenın fiyat tahl'l' beto bö ar A. qe etü .. . ı ı n 
t~ tıkara 1 du ılk keşif cetveli ve plAn 
~. ~Uir, ·~v. A. Sa. Al. Ko. da 
~ ~~ iÖ?iil .a~e Mst. Mv. Sa. Al. 
ı~ ';:~ ebılır. İstekliler 2490 sa 
~ ~i ınrzııı vesikalarla bu miktar 
~f~~ tealılıidin veya mühendisin 
llJij~L~ ~\~Yapmış Olduklarına dair 
kate ""'lllitliıc • veklletinin ehliyet ve 
beıl~' \'tsikaıanıe teminatı muvak 
~:' ~f \'eya banka mektuplarile 
~ iJıaı lrlektuplanru havi kapalı 
kaı~ ha gon~ iÜnQ olan 2-11-938 
~ab·~st. Mvsaat 10 na kadar Çanak 

ılı tesli • S~. Al. Ko. na makbuz 
l\o rn edılrncsi. (532) (7462) 
~ ll}'adaıc · • • • 

tQr.~ICQ lciı0 ~, kıtaatın ihti,.·acr olan 
•il ""' .( uı f J 

'tıı ... "Qllılan k a ve arpaya 1-10-938 
'"'1 r· aPal 

• ,'fl-l., 1Yat PahaJ 1 z:rna eksiltmesinde 

. . .. 
Tüm birlikleri ihtiyacı için 430 ton 

y~lat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi 3·11-938 perşembe günü saat 
l 1 de yapılacaktır. Tahmin tutan 22,145 
lira, ilk teminatı, 1,661 liradır. Şartname
Ei hergiln komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatten bir saat evvel teklif ve 
tmıinat mektuplarını makbuz karşılığı 
lımir Bornova Askeri satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (543) .. (7519), 

• • • 
Tüm birliklerinin ihtiyacı için 17600 

kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konnm~tur. ihalesi 3· 11-938 peı]elllbe 
günü saat 15 de yapılacaktır. Tahmin fi· 
y..ı.U 24340 lira ilk teminatı 1863 liradır. 
Şartnamesi hergiln Ko. da görülebilir. 
ht~klilerin ihale gün YC saatinden bir saat 
evveline kadar teklif Ye teminat mektup· 
larınr makbuz karşılığı İzmir Bornova 
a,,k,· ri satınalma komisyonuna vermele
ri. (54 f ) (7520) 

~ ·ucs ı>aıart . ı gorüldüğünden 10/ 
tııı~tfıncıa ~ iilnünden itibaren bir • • • ' f0aıarıııc l9-ılığa bırakılmı~tır. Bi· Eskişchirde yaptmlacak uçuş yoluna 
~ da l'apıı 0-938 çarşamba günü 12-10-938 gününde istekli çıkmadı~ndan 
~% l<or satı acaıctır. Şartnamesi Kon- yenide:.n kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
~ 'Ul, le\'aıırn ~ .'K_o. da Ankara, Is- mu~tur. Muhammen bedeli 283,870 lira o· 
~~~ iöruıil~ırlığı satmalma komis· lup ilk teminatı 15105 liradır. Eksitmesi 
tı;t\lr 11ra, ilk · ~uhammen tutarı, 3·11·938 pazartesi günü saat 15 de M.1\1 
~Q • lslclcli!e ~ınatı 2062 lira 50 ku· Vekfıleti satmalma komisyonunda yapı
~ 8aat ıo darın 19-lQ-938 çarpmba lacaktır. Şartnamesi 14 lira mukabilinde 
~~onunda b ~onYada Kor satmalma Ko. dan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
ı~ 11lrnı}·acak~ unınaıan. 500.000 kilo emrettiği vesaikle birlikte ilk teminat ve 

caJctır. (5
33 

ır ve münakasası yapıl· ·~·ı<lif mektuplarını belli saatten bir saat 
ı~~ l · ~463) evveline kadar komisyon reisliğine venne-
~o sa,~ kıtaatrn . ~ leri .(547) (7523) 
'Wl%hlı Unun ka ıhttYacı olan 16,000 • • • 

yapılacaktır. nk teminat 3750 lira olup 
nartnamcsf 250 kuruşa M. M. V. Satm 
alma komisyonundan almır. Eksiltmeye 

gireceklerin kanunt teminnt 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 fincü maddelerinde ya.. 

zılı belgelerle birlikte teklif mektuplan.. 
ru ek.Slltme saatinden behemehal bfr sa.. 
at evvel komisyona vermeleri. 

(340) (5986) 
• • • 

Hepsine tahmln edilen fiyat 60.000 Ura 
olan M0.000 metre fdrofil gaz bezi b..
palı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Ek
siltme 18-10-938 salı günU saat 15 de 
Ankarada M. M. V. Satm alma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. İlk teminat 3760 lira 
olup §artnamesi ve evsafı 250 kuruşa M. 
M. V. Satm alma komisyonund:ın almrr. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden behe
mehal bir saat evvel M. M. V. Satm aL 
ma komisyonuna vermeleri. 

(336) (5982) 
• • • 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 300 
kurus olan 200.000 na. 402000 kilo san 
sabunlu kösele kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. İhalesi 31-10-938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. llk teminatı 49930 
liradır. Şartnamesi 50 lira mukabilinde 
M.M:.v. Satmalma komisyonundan alı· 

rur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve. 
saikle teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le saatinden en az bir saat evvel M.M.V. 
Satmalma komisyonuna vermeleri • 

(390) (6315) ~tırıaı~~Ur ŞaPalı 2arfla eksiltmeye Vized T " b' likl . . . ğıd . 
> ı.. ~ }\ · rtnamesi K . d K e um ır en ıçın aşa a cıns 

~\O. lard~· dadır. lsteklil:n;; a or ve miktarları yazılı rnutabiye e§yası 21·10 - • 

tq... ~bunu okuYabiiirler. İ bu~~ ·938 günü saat 15 de pazarlıkla satın alr ID N d d. At 
~~·Sann nıuıı~en tuta~ 

6
,
400 

li· nacaktır. T~iplerln _ bildirilen gün \-C r. ecae in asagun 
~~ da d~esındeki Yilzd 

25 
ikta saatte komısyona muracaatlan. Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 

~· liradı ıl Olduğu halde ~lk :;1
• ~ • (545) (7521) lan 17,20 de UileJi Tayyare Apr. 

~saat 1{' Eksiltme 2S·lQ.g
38 
= 50 adet saplı kayış yular ba~lığı, 350 12 nci daire No. 17. Okuyucuları. 

~l ~onUn~e l{onyada Kor Satınalma adet ip yular sapı, 397 adet ip yular baş· mızdan para almaz. Tel: 23953 

lticı ~ curn Yapıiacatır l teld'I lığı, 420 adet yem torbası, 527 adet belle· -------ı••••ı•llli 
~ ftıeJttu 

1 
a &ünü saa~ 10 s k ıder me, 742 adet keten kolan, 2050 adet geb· -------------

ıtır. c k°llıisy~ annı Konyada Ko~ S::,11:~ re, 2 adet tırnak numara demiri, 450 adet 
534) ,74 nu başkanlığına verecekler· maya malzeme demiri, 10 adet arpa ve 

tl\aı 64) saman kalburu, 551 adet çul, 7 adet tavla Dr. Hafız Cemal 
lrr' iı..~ gUnij ~ • • halatı, 500 adet sünger. Dahiliye mütehassısı. İstanbul 
l'a ""'e:in· talıp r.t, __ 
~~tı ın ihtiya ~lladı6rından Tüm • • • ~· Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 

iDI 1 i· an 

Türk Hava Kurumu ... 
· 26 ncı tertip 

BüYüK PiYANGC:>SU 
. - Birinci keşide: 11 ikinciteşıin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liractır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000)) 

liralrk iki adet mük!fat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

mesut ve bahtiyarları arasma girmiş olur smmz.. • • 

inşaat işlerinden anlar bir 
fen memuru aranıyor 

Konyada Kolordu lnşaat Şubesintle vazife ,görmek üzcıre ı 00 ına 
ücretle apğr.da evsafı haiz Fen memuru aranılmaktadrr. Talip olanlar yol 
masrafı kendilerine aid olmak üzere derhal Konyada Kolordu Komut.ınlt· 
ğına bizzat ve yahut istenilen vesa!kle bidikte mektuola müıracaatlart. 

Aranılan evsaf: 

1 - Nafıa Fen Mcıtte"M mezunu ~ nususıyıe yapı ve mımaı: nıenne 
vukufu olmak, 

2 - Askerliğini yapmış olmU, 
3 - Ecnebi lkadmla evli olmamak, 
4 - Polisten musaddak 'ft8ika "'siyasi cemıyeuere mensup .onna.aığtna 

mahk\bniyeti bulunup bulunmcoıdxğma dair.,, 
5 - Borıservialcri, 
6 - Nüfua lclğJdı Ycya musaddak aureti. "(530) .(7460)' 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - !darc ihtiyacı için nıuhtcliıf eb'atda 29 kalem lkuırşunlu kara bb

lostt ile 2 kalem denizaltı kabloou ika.palı zarfla eksiltmeye ç&anlmışftr.. 

2 - Muhammen bedel (H6794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltmesi 29-11·!>38 salı günü saat {15) de müdürlük binasındaki Sa
tJnalma Komisyonunda yaP.ılacalct:ır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak!l:)uz veya banka mektubu ite 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı .zarflarını o gün ııaat .(14) e kadar me.zlkur. 
komisyona vereceıderdir. · 

~ 

4 - Şartnamesi (367). kuruş :mukabilinde her :eün . Levazmı amirli& 
mizden almabı'li.r. (7 535) 

~ ı:ıe~telcrar ka:ıolan29·9?9·kilosade Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 90!••••-••1
••••••••

1 
~ ~tUh,,~be iilnü 

1 
2arfla ıhalesi 3·11· kuruş olan 100000 kilo sadeyağı kapalı ---- --------------------------------------=---.. 

~tı 2~en bect sa~t 15 de yaptlacak· zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. _....... A O E M • • K T ı• O A R ....... _ • 
• _,:_:Riizı t.- lira 7- kelı 30.450Jira, ilk te· !halesi 18·10-938 salı günü saat 11 dedir. .....- 1 1 ....,.. 
~ ~o rl- ~ uructu Şa . ~ llat • ~ ö · . ~ r. rtnamesı llk teminatı 5700 liradır. Evsaf ve şart· 

lıı\Utı llıakbuz~a~eb~.ır •. İsteklilerin ilk namesi 450 kuruş mukabilinde M.M.V. 
~·'. 2.3 Uncu e ırlikte 2490 sayılı satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi· 
tı..:eı~ 1haıe gijnü be~ddelerinde yazılı 1 

receklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
· jt'ltadar tekrt 1 

saatten bir saat vesaikle teminat ve teklif mektuplarım 
1~tıc \'~~- Sa;ın~ektupla~nı LOle- ihale saatinden en az bir saat e\·vel An· 

··~eri. (S37)rna koınısyonu re· karada M.M.V. satınalma Ko.na ,·erme· 
• ,(7Sl3). leri, L(7046); 

ve GIEVŞEKLIGINIE KAAŞn 

HORMOBiN 
Tablctlcrl her cczııncdo araymn. Poeta kutusu 12M Bonnobln 
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•• z . 
Çam fıs tığının özünden çıkarılmış saf yağ olup vitamin it.ilııarile Günyad11. me\. cut bütün kuvvetli ve gıda\ maddelerden daha fa:.-Oa bir ~hat ve afiye~ temin eder. Umumi zayıflığı, kant~ 

ve ıbilhassa vcrenü kat'iyetle iyiJe,tirir. İ§tiıayı z:iyacleleıtirir.ı Bir kiJOllU wcude biricaç kilo temin eder. 

Ha$an Ertıbk Ö31Ü yağı içmeden baskülde tarblmız. Hasan Ueı><*J ve ıubeleri. 

Güzellik ve sıhhat için i~k şart 

k uhanmaKıır 

RADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

"s::::: =::1::::::::::::1::::::::::::::::::-.. -=:::::::::::::::::::.:.-: ....... :::::::::.± =• 
Ü RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan 1 
H yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-

ll malarına mani olur, ağız kokusunu keser. .. 
r-;..,_ ·-........ _...__....... ~ ~~ ... - ........................... ._.._ ............ ü: .. ı exm m lnF" 

r-· 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 

~D~ ŞiŞE 

Uykusuzluk - Sinir ağrılan - Asabi 
Öksürükler - Baygınlık - BaJdönme· 
si - Çarpınb ve sinirden ileri gelen 

bütün rahataızlıklan 

iyi eder 

KURTULUŞ· _... 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bütün 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebiq 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKlJ l>ULMA KALEMi 
Avrupada dahi tas3ik olunduğu gibi 
Almanyanrn bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mü-
rekkeb alır, 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
§ekilde durursa dur· 

ıun mürekkeb akmaz ve 
•• kurumaz. TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı mürckkebli 
..:alemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmm 
kuvvetli ~enkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

1 basılırsa Her yerde a:aymrz. Fiatı 3 liradır, 

1
3 4 kop- D:oosu: Havuzlu ban No. 1, İstanbul. 

• tak!ltlerinden akmrnız Kırmızı halka ıizerinde TIKU 
ya sıka-

ma?' ya d:J.~at ediniz. Ta$raya posta il~ gönderilir. 

rılahilir. --------11!111------------• 
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.,rijider, radyo, taban hallları, oda takımı, bisiklet, 
'otoğraf maki- r-·,. .. -········:··· .. ·-··-·····--··~ takımları, kol 
eleri, . Kızılay ! Hedıyeleı1 saatleri, likör 1 

şlernelı sofra L_ ........................................ _ .. i ve çay takımları, 
utfak malzemeleri, kadın ve erkek ıÇin çok zengin 

tuhafiye ve eşyalar 

Biletler 
ruş 

Mukabilind~, 
Sirkeci: Tramvay caddes1nde Nihat Işık Gramofon ve V f 
mağazasında ve d=ğer hususi bayilerde de satılmaktBdJ 

rlc•liycl<'rin çekiliş tarihinden iiç ay sonraya katlar ulanma ı mcrcu ılur 


