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Atatürkün sıhhi vaziyeti hak 
kında bugün verilen rapor 

Umumi ahvalde hafif bir salah görülmekl 
beraber vaziyet Ciddiyetini muhafaza ediyo 
Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğinden: 

h 1 - Reisi Cumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 
akkında müdavi ve müşavir tabipleri tara

~~ fından bugün verilen rapor ikinci maddededir. 
2-- Reisi Cumhur Atatürkün düçar oldukları 

. · ~araciğer hastalığı, normal seyrini takip eder· 
en, 16 Birinci Teşrin 1938 tarihine tesadüf 

e9~en Pazar günü birdenbire aşağıda•,· arazı 
ostermiştir. 

"" , . A - Saat (14.30) dan ( 22) ye kadar gfüikçe 
'. hrtarak devam eden l'mumi zaaf i'.e birlikte 

azmi ve asabi araz. Bu saate kadar nabız 
~kik~ua (116), teneffüs (22) ve hararet de
cesı (36,5) idi. 
B - Saat (22) den bu sabah· saat (10) a ka

~~r Yukarda ismi geçen araz kısmen hafifle- · 
"ış ve nabız dakikada (104), teneffüs ( 20) 
e hararet derecesi; (37) olmuştur. 
s~ - Yapllan muayene ve müşavere netice
u •nde Atesbit ve tatbik edilen müdavattan sonra 
r rnurnı ahvalde hafif bir salah görülmekle be-
a ber Va Zİ yet Cİ d d j ye tin j m U hafa za etmektedir• Biraıı evvel sılılıat ve üjiyete0~:~·ız:;;~~ ~!::~:tirk milletinin '" can'dan 'dı 
~ - Müteakip sıhhi vaziyet raporlan neşredilecektir. , 11 Bi ri nciteşrin 19sa 
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Slovakyanın 18 Başvekil Italyada Faşizm 
ıruntakasında örfi şehrimizde aleyhdarı bir teşek 

içdare ilin edildi ~~~~::~;~~~::~~~!~};~;~!:~ k~IA meydana çıkt . 
ek - Macar i hti 1 afı bütün yma gitmi§tir. T eşkll atın yuvası o 1 an re ıs ve bı 
ciddiye t ile devam ediyor s"""···m:~·-k·~·1....,....."•-11 çok Yahudiler yaka lan d ı 

s 'f>resbur.-. u gun u sayı lllJZ Rom:ı, 17 (A.A.) - Italyanın sima. ketlerde ikamet etmekte elan, di 
• ~O\>akyanı:;, 16 (A. A.) - Bugün makamları, Çek kronu üze.rind~ ' tinde faşizm aleyhtarı bir teşekkül .~y yahudilerle siyasi münas.cbetlcr id 
cUtnı~ ı,. 1) ın l8 bolgecindc , e ez- spekülasyonn mani olmak üzere l 6 1 #_ 4 dana çıkarılmıştır. Irkan yahudi olup etmekte olduğunu itiraf etmistir. 
~au ve 17~-:>hrn. N u'hı. ıı::cl, !'o •· i • · • 'u.r ro:o ya • Çek hu- Triyestede mukim bulunan ve bir çok Diğer bir çok yahudiler de tev~if 
uı}""'I c nu'd,, .. fi · ı ·ı~ 1- 1 · ·h · d b ' 1 · ı ·· . . d"l . . B 1 d b"lh .. ı Ur. .. or ı ı are ı an c- dudunun knpntılmnsınn karar ver- ve crı ı tlva e en u te e • '"' un reıs1 ı mıştır. un arın arasın a ı 
l..eu,.P, .. 1- I · " di s f d olan profesör Ojrnya Kolorini tevkif eski mebuslardan Filipson vardır. T 

'-'~ mı .. •,.r r . ay a 1 r 
\r:ır!>;v ~ulu lu kapat ı'dı Budap tc, l6 <A.A.) _ tmrcdi, dt\n edilmiştir. kif edilenlerin kaffesi hususi mahk 

a, l6 (A . .ı\.) - Polonya ~ Devamı 14 ii1lciide lllMlllllHUıN Kolorini, İtalyada ve ecnebi memle· ye verilmişlerdir, 
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lir mas.ıl k iiabz 
AKi Tezel, lstan!:>!ıl ınasalları. 
nı, ( 1) Halk Bilgiııi Hal: erler; 

ıecmuası için toplamıstı: şL-ndi bun. 
ı.n büyük bir kitap halin.de toplacış 
ana gönderdii;ri nüshayı, eve götür -
uğüm gündenb!ri, kızımın elincen 
urtcıramıyorum. Oturup onu uzun u. 
un okuyor, etrafındakilere dinletmek 
tiyor, kendi anlatmağa hazırlamyor . 
.itabın hoş, ta.dlı olduğuna bundan iyi 
'r delil ister mi? Onu bütün çocukla
ın, benim kızmun sevdiği kadar sc•ıe
eğindcn eminirr_ 

Yalnız çocuklar ını? onu hiç şüphe. 
ız büyiıklerinden çoğu hazla, geçmiş 

unlcrini, ninelerinin, dadılanrun, ibti· 
ar komşu teyzelerin artık bir rüya ha. 
asına bürünen seslerini hatırlamanın 
erdigi hem hüzünlü, hem de tadlr 
ınletle okuyacaklardır. 

Masal... itiraf edeyim ki masal :;ev
neyen, peri kızına vurulan şehzadeye 

laka göstermeyen kimselerden pek 
ıazetmem: onların bir iç t:ılemi teşek· 
tul etmemiş, kendileri realiteye hi~ e. 
ef duymadan boyun eğmiş demektir. 
akat zamanımızda "masal,. kelimesi 
ır istihfaf, adeta blr hakaret söz.il ol· 

Ju. Genç muharrirlerimizden birinin 
lir kitabı için .. hoş bir peri masalı., 
lemiştim; onu okumaktan zevk duydu
tumu söylemek istiyordum; falrat mu. 
1arrir gücendi, kendisinin h akiki ha
yattan, ancak olagan §eylerden bahset
mek istediğini royledi. Zamanımızın 

etbahtlığı!.. Bu asrın çocukluktan , 
aflıktan kaçmak istiyen insanı ukrl5.. 
lığa düşüyor ve bunu akıllılık sanıyor. 

Zannederim masal yazmat: en güç 
işlerden biridir: buna ancak en büyük 
muharr'rlcrle halk, yani ferdi dehtı ile 
umumi deha muvaffak oluyor. Masal 
diye yazılan şeylerin çoğunda gizli blr 
lana, ha1dkati başka şekillerde söy!cmck 
arzusu vardır; bir masal okuduğumuz 
zaman muharririn ne demek istediğini 
düşünürüz. Bu da ukalalığımızdan de
gil midir? İnsanların niçin sadece hoş 

bir alemden bahsetmeğe, hayalleri ile 
realiteden kurtulup ta her hareketin 
kabil olduğu, her arzunun derhal tat· 
min edildiği bir dünyayı tasavv·ıra 

haklan olmasın? Büyük Ingiliz roman. 
cm Georgc Meredith harikuHide bir 
masalının (R:tspat'ın tın;ş edilmesi) 
ba,ında, karilerin. bilhassa münckkid· 
!erin çoğunda görillen bu "manasını 

anlamak,, huyuna isyan eder: ''Ben 
sadece bir masal anlatmak istedim. bı: 
kitapta gizli bir mana, bir timsal ara
mağa kimsenin hakkı y.cktur,, der. 

Naki Tezel'in topladığı lı;tanbul ma. 
"111an da öyledir: Hal'kın hayalinin e
seridir, onları düşünmeden, içind .. bir 
takım hakikatlerin örtülü ifadesini ara
madan, sırf eğlenmek isin, muhakeme. 
den yorulan zihinleri dinlendirmek, u
y<ınıkken rüy<'lar alemine girmek için 
okuyun. Asıl zevkini o zaman tadarsı
nız. 

Nurullah ATAÇ 
(1) 1 cild, 100 kuruş (Halk Bilgisi 

H aberleri neşriyatı.) 

Kuyuya düştü senala o 
çocu k 

Topknpı Arpncmini yokuşunda bir bos
tand:ı oturan Necntinin karısı Senlhn ev
velki gün polise müracaat ederek iki bu
çuk yaşındaki oğlu Tuncerin bostandaki 
kuyuya dU~tUğUnü haber verml~lir. 

Keyfiyet derhal itfaiyeye bildirilmiş, 
bostana gelen tüalye bütün aramalara 
rağmen kuyuda çocuğun cesedine tesa
ctnf etmemiştir. Civarda aramalara dc\'am 
cdilmlş, nihayet Tuncer sağ olarak Yenl
bahı:ede bulunmu§, nne.sma teslim edJJ
miştlr. 

/ 
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• Cımılıurij•etin o:ı beşinci yıldönünı"ı1 nı'ünascbetile şcTırin Tıer tarafında ~m
Uk/er için Jıazırlıklara başlanmış bulımmakladır. Umumi ve hllsusı müesseseler 
binaları süslemeğc başlamı§lardır. Şclırin ana caddelerinde de taklar kumlmaktır. 
Bu arada Şişhar.c yokuşunda da taklar :yapılmal~tadır. Bunlar birkaç güne kadar 
tamamlanacaktır. 

• Ankara caddesinin asfalta çevrilmesi lıozırltklarına devam ediliyor Cadde,\:~ 
asfalt dôkiilmcdetı evvel Jıa1•agazi, elektrik ve su tesisatı gözden geçirilip tamır 
edilerek asfaltlı caddenin sık sık bozulmasının önıine geçmek üzere tedbir a/ıtr 
maktadır. Asfaltlama işine :yakında başlanacaktır. 

Devlet Hava 
Yollarında 

Dört senelik progra· 
nun tatb~ katına 

başlanıyor 

Devlet havayollan yeni teşkil~t kanu
nu meriyet mevkiine girdiğinden bu ka· 
nun esaslarına göre devlet havayollan teş
kilfümm kurulması tamamlanmı"tır. 

" Havayollan umum mildürlilğü dört se-
nelik programın ilk sene ine ait hazırlık
lara başlruwc:tır .. Program mucibince ö
nümüzdeki ilkbaharda devlet havarollan 
tayyareleri hep birden ~u hatlarda çalı~ 
rnağa ba51ıyacaklardır: 

1 - Ankara - İstanbul, 
2 - Ankara - lzmir 
3 - Ankara - Konya - Adana 

lslan ~ul liknıekteple1inde 

ar ıma · muhtaç 
14000 çocuk var 

Muhtelif hayır müesseseleri bunlar
dan 11000 çocuğa yardım edecek 
İstanbul vilAycti dahilindeki 73.000 

ilkmektep talebesinden 14.000 inin 
yardıma muhtaç olduğu tesbit edılmiş. 
tir. Bu sene bunların ancak yüzde sek-

senine yardım edilebil~ektir. Muhte. 
ur hayır müesseseleri tarafından 11.000 
çocuğa yardım edilecek ve her ~ocuğa 
sene de 12 lira 'kadar sadolunacaktır. 

Kızılay Cemiyeti de bu sene İstanbul 
ilkmekteplerindeki gıdasız çocuklara 

lcrek miktar ve isimlerinin bildirilme
si istenmiştir. 

Kızılay Cemiyeti bu sene· de haf tada 
dört gün öğle yemeği verecektir. Haf· 
tanın diğer üç gününde mektep öğle 

ü:ı:eri, veya tamamen tatil clduğundan 
yemek verilmiyecektir. 

Onu takip edecek iki ~en zarfında tla yemek tevzii i§ini daha geni§1Ctmcğe ka 
hava postalan şu hatlarda çalışacaktır. rar vermiştir. Gesen sene ilk mkt'P • 

Bu sene de bazı kazalar çocuklara 
sıcak gı.da vereceklerdir. Fakat tcşki -
latı müsaid olmıyan ko.zalar eskisi i;ibi 
hafta da ~ört gün helva, peynirli pide 
ve zeytin ekmek vermekte devam ,.de
cekJerdir. 

4 - Adana - Gaziantep - Diyarbakır. 
5 - Diyarbakır - Van 
6 - Ankara - Sivas - Erzurum. 

terde yardım ettiği talebenin miktarı
nı biraz yükselterek 2850 ye çıkarmış 

Kızılay Cmiyeti ilkmekteplcrde gı.da 
tev.zii işine önümüzdeki ayın birinci 

olan Kızılay bu sene bu miktan 3000 e gününden itibaren başlayacaktır. Ay 
çıkarmak kararını vermiştir. Bunun başına kadar müddetin geçmesi yapı. 

Yalnız bir işletme hattının açılabilmesi için her ilkmektep başöğretmeninden Jacak hazırlıklar için zaruri görUlmek-
için, esas meydanlarla emniyet meydan- kt t f k" t l b • t b"t ed" tedı'r. me ep e en a ır a e enın es ı ı-

lannm intihabı ve ıslahı, telsiz istasyon- -------------------------------
lan tesisi, esas meydanlarda istasyon bi- Ad 
nalarile hangar, atölye, depo, pist, gece a n a 
inişleri için tenvirat ve sair tesisatın in teye

za dan koru acak 
tesisat yapıhyor 

ovasın·ı 
şa ve ikmali iktiza etmektedır. 

Yüzbinlerce lira sarfile vücuda getiri
lecek bu tesisat ve insaatm hatasız \'e 
noksansız yapılması her şeyden evvel i}i 
bir teşkil~t kurmağa, kafi miktarda ehli
yetli memur ve mütehassıs teminine va
beste bulunduğundan bilhassa bu nokta
ya ehemmiyet verilmektedir • 

---o---
,. 

Belediye fstenbula 
b ir o pt .. ra ı?"el ~ recek 

Belediye, 6Chir halkının yaz, k15 mev
simlerinde eğlence vesaitinden istifade 
etmesi için esaslı tedbirler alınağa ka
rar venni5tir. Geçenlerde de yazdığımız 
gibi halka meydanlarda mecqmi filmler 
göstermek için A \·rupadan seyyar sine-

ma makineleri getirileceği gibi bu sene 
halka Avrupanm en büyük artistlerinin 
temsillerini göstermek için de bazı ted
birler alınacaktır. Önümüzdeki kış mev
siminde Almanranın en büyük opera tnı
pundan biri şehrimize gelerek bir kaç 
temsil verecek, bundan sonra Ankaraya 
da giderek Ankara halkına da bu opera
ları tekrar edecektir. 

Belediye, Alman sanatkarlarının yol 
masraflarını verecek, İstanbul ve Anka
radaki mirafirliklerini de temin edecektir. 

Natıa Vekili dün inşaat işlerini 
tetkik etti 

Adana, 16 (A.A.) - Nnfın Vekili Ali 
Çetinkaya, bugUn saat 10 da refakatinde 
blr fen heyeti olduğu halde Adana'ya gel
miş ve istasyonda Vali Tevfik Hadi Bay. 
sal, Belediye reisi Turhan Cemal Berlker, 
Kumandan, Emniyet mUdürU, bir askeri 
kıta, memurin ve halk tarafından karşı
lanmıştır. Vekil, on dakika kadar gar sa
lonunda istirahattan sonra otomobile bln
mL5 ve Adana ovasında açılmakta olan su 
kanalları inşaatı ile baraj yerini gezxnlş
tir. Çetinknyn bir kaç saat kadar ova
daki tesisatı tetkik ettikten sonra Seyhan 
bölgesi su işleri teşkilatı şeflerinden işler 
hakkında izahat almıştır. 
Öğle yemeğini vagonunda yiyen vekil, 

bugün yapılmakta olan işleri müteakib 
başlanacak olan inşaatın projelerini tet. 
kik etmiş ve bundan sonra vekilimiz, şe-

Toıntton amca 
şatoda / 

hir hipodromunda at koşularını takip et. 
mlştir. 

Ali Çetinkaya saat 16 da hususi va
gonuna dönmüştür. 

Vekil geceyi vagonda geçirecektir. 
Ali Çetinkaya ynrı:t Tarsusa. giderek 
o bölge ov:ı.smda açılan büyük kan:ıllan 

görecek, regü!atör yerlerinde tetkikatta 
bulunacaktır. 

l\1otoslklet dev rlldl 
iki kişi yaralandı 
Kadıköy, Bayranıra§a mahallesi Ferid 

Bey sokağında oturan Hüseyin evvelki 
gün karısı ve çocuğu Silheyla ile birlikte 
bir motosiklet gezintisi yapmağa karar 
vermiş ve karısıyla kız ~ocuğunun moto
sikletin arkasına oturtarak Üsküdara 
doğru hareket etmiştir. 

Sarsıntıdan muvazenesi bozulan moto-

r 
siklet birdenbire devrilmiş, Hüseyin ve 
km SilheyIA yaralanmışlardır. 

----~--------------------

Şeker 
bayramında 
Kızılay rozet 

dağıttırmıyaca k 
J ~ 1 · t• 1 b 1 ·· essı1Jı' ~ız1 ay cemıye ı stan u mum ır 

ği genel ·merkeze mühim bir teklifte b • 
lwımuştur. Memleketin, esasen J(aidJfl• 

ması dü~ünülen ve gençliği, velevld ~ 
yırh maksatlarla da olsa, avuç açtırıll 1 

ve bir takım fena huylara alıştıran ro . 
mukabili para toplama usulünün J<ııl. 
a~,n önayak olmasilc ortadan kaıdıfl 
masını teklif etmiştir • 

Balkan harbini müteakip gene 1'1~~ 
tarafından ihdas edilen bu şeklin teıv•~ 

~Kızılay tar.ıfmdan ortadan kaldırılf11 0 
cidden yerinde bir hareket olacaıttr~ :ıı 
zamanlar 3·5 bin altın lira temin e 
rozet hasılatı bugün Kmlaya kutol:ı~ 
ki köprü müıuriye fişleri, teneke par 1iP' 
n, e.ski bakır paralar çıktıktan sonra p 
cak 7(}80 lira kadar bir şey temin etıı c.el" 
tedir. Yaklaşan seker bayramında bU ~.:;l' 
lin kaldınlmıs oİrnası çok münasip görv 
mcktedir. 

Bu arada iane cemi işinin de bir 
1
" 

clde toplanması için yalnız KızıJaya ~~et. 
düşünülmektedir. Memlekette fel~dı 
hastalık, açlık, kıtlık ve harp gibi J1 11' 
selerde yegane yardımcı olan J(ıııl~ 
aynı zamanda yegfine muavenet edil • 
müesse3e haline gelmesi münasip gö~ 
mcktedir. Bu şekilde çeşitli mua'~ 
istenmesinden dolayı halkın çok azal .. 
olduğu hayır cemiyetlerine muav~~ı:~ 
ni tekrar eski şekline getirccetri rnub!Jı"' 
görülmektedir. 

Bu husus da 3}7lca tetkik edilınel<tedi1 



Bir bar kızının 
~Yaraladığı boksör 
ıı:"York barlarından birinde Cek Doyı't1n 
s!asıoa sevglllsl şampanya şlşelerlnl altı 
~ oıa! nıeıhur boksörleri mağlfıb et- de ne varsa, eline ne geçtiyse kaldınp 
&ece ?i bir Y\Unruk: gampi>onu geçen bokaörUn kafasma atıyor, yüziine tukllrU
le, ~Yorktaki bir b:ırda bir kızm eli- yor, elleriyle bokııörUn saçlannı yolmaya 
1 - un gozUnün kan içinde kaldığını hazırlanıyor. Araya giriyorlar, ayırıyor • 

.""' tUr 
Sır nı udd t 

"ıt 0 evv 1 Londrada çarpış-

ı. \';'or~~k ~O)l Amerika;a gitmiş ve 
o g lııtırahate çekilmişti. Fakat, 
~ ha ına gel :n hadise onun için ea 

nıu aba d 
tlınor T lla an daha acı olmuştur. 
~ b roy Nev)orktaki bir barda ça
teııç ~ dansozdur. Bu esmer güzeli 
~ b rçok rakipler araıımda pay
~ n:rnaktadır. Fakat Elinor kendisine 

Ylubilb· l Gtıu.ıı. ile aın olarak seçmiştir ve 
lfıl-. vg ıne güv nerek ; aşamakta • 

Orec b k 
ltcaktır F or se' gilısi) le barda bulu. 
ti or v · akat onu uzun milddet bekle-
llıı d ~ 11 

d n sonra geli)or. Lakin. ~ .. ı. 
"lrd r. ğıldır, ) anında başka bir kadın 

Dok ör 
!lor 'l'ro ' uznktan kendisine bakan Eli-
f r ka-ı Y'a aldınş etmiyor, yanmdaki di

"nıla b b İşte era er bir masaya oturu) or. 
rı 

0 
° Zaman, dansözün kan beynine 

bo ur., liızıı hızlı yUrU; erek Cek 
n nıasa - a sının başma geliyor ve ona: 

lııı h••ra o! di)or. Bana böyle ;apacak
• edid !tıl}>dın,, e gehp beni bulmıyacak 

llo~ 
bir hatd ' karşl!ında hiddetten klSplirmllş 
)0r: e bulunan kadım teskine çall§ı-

.... --:- :at.et anıa, di)or, unuttum .. Sonra 

t'atat 
~ tltnor Troy, bobörUn ~zllnQ 

8 bıraıuıuyor. maaanm 11aerin.. 

e~;z yaşında: 
ış arı yor! 

lar. 

Boltsör Ctlt Doyl'" yaralayan bar artisti 
Elinor Troy 

Cek Doyl bqma yediği pmpanya ıl
§eleri, bardaklar ve çatal bıçak &ibi ıey
lerle ağır surette yaralanmıttır. Kendi
sini zor toparlıyor ve arkadaşlarmm ko
lunda derhal; otomobile konualarak 
hastaneye kaldınlıyor. 

Bundan aonra iki rakib kadın kavgaya 
tutu3uyorlar. Cek Doylle beraber gelen 
kadm, daııaözUn pek yaman bir ıey oldu. 
ğunu görmli§ olmakla beraber ona: 

- Sen bize ne hakla kanşıyorsun ! di
ye çıkışıyor. Cek senin nen ? 

Bu sözler, Elinor'u tekrar hiddete ge
tirmeğe kafidir: 

- Cek benim nem di? diyor. Nişan
lım! 

Şimdi hiddetlenmek sırası diğer kadı
na gelmiştir. 

- Nişanlın mı? diyor. Ne mUnasebet! 
O benim niıa~lım ! 

Bunun Uzerine iki rakip saç.saça bqba-
1& geliyorlar. Fakat etraftan yeti§enler 
onlan da kurtanyorlar. 

Şimdiki halde hadise bununla kalmıt 

bulunuyor ve herkes Cek Do~ lun hasta. 
neden çıkma.sını bekliyor. Acaba boksör 
hangi kadınm taraf mı tutacak? Şimdiye 
kadar Cek'ln de Elinor'u sevdiğini zanne
diyorlardı. Buglin de bu kanaatte olanlar 
çoktur ve boksörün sevgiliainl affede • 
ceğl kavvetle ümit ediliyor ..• 

R'ikl dostuna 
Tehdit mektubu 
gönderen kadın 

Londra mahkemelerinden birinde 55 
yaılanndakl bir kadm pntajcılıktan do. 
layı mahküm olm111tur. 

Misia Florena Hilbarn .ismindeki bu 
kadm, 1914 de, henUz genç bir yqtay. 
ken, kocası ölmilş, dul kalmJ§lır. O sıra
da, burUn ismi yalnız Mister "A,. diye 
zikredilen bir adamla l&nlfDllf Ye bun
dan bir çocuiu olnnqtur. Fakat oocuk, 
ancak 10 rUn yaşamış ve 6lmUş. Ondan 
IOllra da kadınla mister "A .. blriblrleri. 
ni uzun müddet ıöaıtermemf§lerdir. 

Senelerden IOnra ilk defa olarak Mis
ter "A" ile Misis Floren Hilbarn bundan 
bir iki ay enel ka~ılqıyorlar ve iki 
eski arkadq gibi konuıuyorlar. Adam 
7:e>'lgin VP yUk!!<'k bir mP.vkl 11ahihf nt-
• 

nu da ~; Ulyor. 
O ı:ıman kadmıa aldma, bu adamdan 

bir intikam almak ve mazllhıln aırnnı e. 
ek 
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(Kendisini Çar ilan eden 
eski veliaht 

Büyük dük Siril 
Fra nsada Uldü 

Dir gün olup Rusya çarlık tahtına 

çıl-.acaıını ümid eden büyük dük Siril. 
62 yaşında olduğu halde Paris civarın· 
da bir Amerikan hastahanesinde öl• 
müıtür. 

Büyük dük Siril, ıon Rus çarı II intl' 
Nikolanın kardepnin oğlu icii ve ihtiıtl 
:>lrnasaydı, Rusyada Nikoladan 1<1nra 
tahta o geçecekti. 

lhtilalden sonra Holandaya kaçan, 
sonra İsviçre ve Fransada yaıayan bil. 
yü'k dük 1924 de kendisini Roman~{ 

hancdanınm reisi ve Rua Çan olarak 
resmen ilin etmişti. Rusyadan dıtarı 
dağılmış olan bütün beyaz Rusların ça· 
n olduiunu iddia eden büyük .dük Siril 
bu muhayyel hükümdarlık sıfatı ile. J 
gene bu muhayyel tebaalarina dair ka
nunlar, fermanlar çıkarır ve emirler 
verirdi. Bugun çarlık veliahdi ünvanı Sirilin 

oğlu prens Vladimir Kiriloviçte bulun. 
maktadır. Bu ünvanı babası 1924 de 
kendisini çar ilin ettiği zaman vermiı· 
tir. Prens Vladimir 21 yaıındadır. 

Romanof ailesinden bazı prens ve 
prensesler, hctnedan mensubu olmıyan 
kimselerle evlendikleri .zaman onlan 
aile risi esıfatı ile, reddeder, fakat bu 
"11fatı,, 'kullanarak, bazı kinwelere de 
prenslik veya prenseslik ünvanı ve
rir. Meseli, Romanof ailesinden kı.z 

alan bir çok Amerikan milyonerleri ve 
ya Romanof prenslerinden biri ile ev
lenen zengin kadınlar prens ve pr~nses 
Unvanlarını almı§lardır. 

1 
Prens Ernst 

serbest bırakıld ı 
Büyük dük Sirilin "Çarlık,, vazifesi 

de ~ ıekilde. anca'.k ualet Unvanı da
iıtmaktan ibaret kaltdlttrr. 
Diğer taraftan, bir kısım beyaz Rus· 

lar kendilerine çar clarak Sirili nnı -
mak istememişler ve bu sıfatı ba§ka bir 
büyük düka vermi§lerdi ki, onun da 
Alman nüfuzu altında olduğu söy!enir. 

Büyük dük SiriJ bolşeviklere düt
man olmakla beraber, Rus tahtını bir 
harple ele geçirmeyi düşünmüş değil -
dir. Bunun için, Bitlerin boltcviY.lere 
kar§ı bir harp planına taraftar olan ba· 
zı beyaz Ruslar kendisini "hassasiyet 
ve zafiyetle,, itham etmiıte:-dir. 

Büyük dük Siril İngiliz idaresi ıek· 
linde mepııti bir krallığa taraftardı •• 
Ken.diıi daima liberal temayül besle _ 
miştir. ihtilal esnasında fazla muhale
fet göstcrmediii için de beyaz Ruslar 
kendisini suçlu görürler. 

Bunda kaynatasının 
yardımı oıdu ma ? 

Eski A wsturya ve· 
liahdi Fransuva 
Feredinandın oğlu 

prens Emst A vus -
turyanm Almanya -
ya ilhakı sırasında 

tevkif edilmiş ve bir 
nazi tecrit kam • 
pına gönderilmiş -
ti. Bugün haber ve • 
rildiğine göre prens 
Alman hükfuneti ta· 
rafından serbest bı· 
rakılmıştır. 

Saray Bosnada uğ -
Prens Ernstin karısı radığı suikastle u· 

mumi harbe sebeb 
olan Fransuva Ferdinandın diğer oğlu 

Maks da Viyanaya Alınan ordusu girdiği 
günlerde prens Emstle beraber te\kif e
dilmişti ve memlekette krallığı tekrar te-

Rusyada Sovyetler idaresi kurcl • 
duktan sonra iki sene kadar kalmış o
lan büyük dük Lenine yapılan bir sui. 
kast esnasında bir çok aristokratların 
itham olunması üzerine Holandaya 
kaçmış, oradan Danimarka yclu ile 
Fransaya geçmittir. Romanof ailesinin 
vcliahdi bu suretle ölümden kurtulınuı
tu. Çünkü Siril, çar ailesinden 21 kiti· 
nin öldürülmesinden pek az bir müddet 
evvel Rusya.dan kaçrruya muvaffak ol. 
muştu. 

. sise teşebbüs cürmile itham olunuyorlar
dı. 

Büyük dük Siril, İngiliz kralının kar 
deşi Kent dükünün kansının da aır.ca.-
ııdır • ' 

geliyor. Derhal bir plln kuruyor. 
Ertesi gün adamm adresine ıöyle bir 

tchdid mektubu geliyor: 
"80 lngiliz liraııı gönderirsen glSnderlr

sin, göndermeaen mazlndeki biltUn geç. 
mlılerini, maceraJarmı karma haber ve
receğim ... ,. 

Mister "A•• bu mektubun kimden gel
diğini derhal anlıyor ve polise haber ve
riyor. Pollı de kadmı bulmakta zorluk 
çekmiyor. Mahkemede de misil Florens, 
yaptığını ltiral' ediyor, fakat buna hak
kı old11ğunu ileri sUrUyor ve: 

- Çocuğum ölmeml!J olııaydı, babası

nm f'n& hıt.lnr"!llY l!\~i!r 

tst"rn "dl"D •• 
P'ııı'kat mlll'ılu~m· lrı!dTttm MdfaPmı hat

h buJmamııt 'f"e tehdid cnrmnnden dolayı 1 
mahkümiyctine karar vermiştir. 

Prens Emstin kansı İngilizdir ve lngil
terenin eski Viyana askeri ataşesi Corç 
Vudun kızıdır. Corc Vud, damadı tevkif 
edildiği zaman, serbest bırakılması husu· 
sunda Alman bükfunetine biha ıta te· 
şebbüslerde bulunmuş, hatta Jngiliz hü· 
kılmetinin müdahalesini bile istemişti. 

Bugün, belki bu teşebbüslerin yarduni
le, prens Emst ile kardeşi serbest bıra· 

kılmıştır. Fransuva Ferdinandın oğlu, 
kansı ile beraber lngiltereye gidip oraya 
yerleşmek arzusundadır. 

Japonya da 
tabii afetler 
devam ediyor 
MUlhlş bir su 
taşması oldu 

Tokyo, 16 (A.A.) - Kagoşimadan 
Domei ajansına bildiriliyor: 

Kiusiu adasının cenubundaki su taş
maları 192 kişinin olmesine sebeb ol· 
m\13tur. 205 kişi kayıptır. 400 ev yıkıl· 
mıştır. 

E hiradan tele-
ion.a a.ıııa.1 bu me.5aJa go. e o mmtaka· 
daki tuban neticesinde 81 kişi ölmU,, 
270 kişi kaybolmuş \e 357 e.. harap ol
muştur. 

Londrada 
T~levizyo n' 

orkestra müdür' 
Kit ob çaldı diye 

karakola gUtilrOldlU 
Meğerse .kiıap!arıo parusıoı 

vermeyi uoutmu1 ! 
Londra radyo;, unda tele\ iz) on ork 

rası şefi mister Grinbom bir kitapçı d 
kanından iki kitap "çalmış,, olmak u 
ile karakola götürülmüştür! Fa1cat, a 
mm bu kitapları çalmadığı, para mı ' 
meyi unuttuğu anla~ılmış \ e derh 1 
best bırakılmıştır ... 

Mister Grinbomun kan ı bu garıp 
diseyi şöyle anlatıyor 

- Kocam çok dalgındır \eben mu 
madiyen, onun dalgınlığa gelip bir 
işlememesine dikkat ederim.. M
trende uzun bir yere giderken sabahl 
pijama ile dı~n çıkmasından korka 
Çünkü bir kere bö} le bir ı:eY oldu: 
bahleyin tren bir istasyona gelmış .. 
henüz uyuyormuşum.. kocam arka ı 
pijaması olduğunu unutmuş \e ya 
yağmasına ra&rmen, bu kıyafetle i ta 
na inerek öteberi almış... Geldiği z 
uyanmıştım 'lie onu bu şekilde 
şaşudmı kaldım. O da ancak 
farkına vardı l 

"Ondan sonra ne zaman böyle bir 
culukça olsak, kocamın, pijaması ıle 
şan çıkmamasına dikkat ederim .. 

"Evde de dalına gözlerim omm ·· 
dedir. Bazan elbisesine gitmıy 

kravat taktığı, gideceği yeri unutarak 
ka §ek.ilde giyindiği olur.. Bunlan 
kendisine söylerim. 

"Geçen kış tam iki kere pardesu 
bir yerde unuttu geldi. Nerede unutt 
nu sonradan da hatırhyamadı .. Bu 
le, bir sene içinde üç pardesü almak 
buriyetinde kaldı. 

"Geçen gı.in başına gelen hidise de 
le bir dalgınlık eseridir: Kıtapçı}a 

miş, gazetelere bakmış .. sonra dükld 
çıkmış .. 
"Kitapçı da dükkandaki diğer müş 

lere dalmış bulunuyor. Neden sonra 
kma varıyor ki bıraz ev\el ıki kıtabı 
müşteri dükkandan sıvışmıştır! H 
hokağa fırlı) or .. epe} ce uzakla~ş 
kocasına } etışerek kolundan } akal 
ve karakola sürüklüyor .. 

"Bizim dalgın ha}', kitapçı yanma 
diği zaman bile. dükkindan para v 
den çıktığını batırlamı}or, adama: 
"- Ne istiyorsun? Sen kim ın? 

terden çıkışıyor. Bunun üzerine kita 
onun, kitapları hakıkaten çalıp ka 
zannediyor \e kocamın hu ızlıwmd n 
ha fazla şüphe ederek karako a ıd ) 

"Nihayet kocamın. bu kıtapları 

mak maksadile kaçırmadığı, parasını 
miye unuttuğu anlaşılıyor .. Fakat b 
caba kocam için bir ders olacak mı 1 

zannetmem! .. 

Diğer taraftan mister Grinbom d 
çunu itiraf cdi) or 

- Benim ne kadar dalgın olduğumu 
kadaşlarım da bilir. Kanma da çok 
borçluyum. Çünkü o olmasa hPrhald 
gınlık)a daha birçok şe} ler ) a 
Param daima karımda durur \ e 
harçlığımı o \erir ... 

Karı:ıı mister Grinbomun musnfli 
den de ~ikAyetçidır, dıyor kı: 

- Bütün kazancını elinden alıp 
malda 'e kendi ine !Azım olanını ' 
le de basa çıkamadım .. Karsı ma 
kıp paraya ihtiyacı olduğunu söyle 
hal "Verir .. yanında fazla para )'O 

men çek yazar .. Bu kadar cömert 
görmedim ..• 

• Şuphesıı ki dalgınlıgın111 \e ıy1 
liliğinin sebebi, musikiye olan 
dır. Jşi ile o kadar meşgul bulunu 
ne para düşündü var, ne baska y!. 
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1
•, Ank:ırndn hir Tiirk sana) i müzesi ku· 
imasına karar verılnıişlir. Müzede b:ış· 
·a eski Türk snnnt e•erlerinin na~aı yn· 
~dığı göstcr~ccck, hilhns5a oymarılık, 
J}cm:ıcılık, k:ıbnrtmacılık, ve sedercilik 
bi küçuk sanntlnrn yer \"Crileı•ckl ir . 
• lşçi :.igorl:ıl:ırı k~ınurııı proje-;i iş ıtn· 
si lıırnfınıl:ın ınrıınnılarınııık iiıcredir. 

• {'nı\'ersiteye :ılınacak l 3 do~·ent için 
öo;ah ıkalara bugün b:ışlnn:ıe.1klır. Talip· 
•in cvvcliı rckliidııkle ılıl iınlılıanları \tı• 
~acak, 'IOnra (okiilte)erinde yn1.ılı ve Üz· 
inıtih:ınlnrı ) npılııraktır. 

• nÖ)lcrde kadın C'ğilmenlerin artıırrl· 

jlS• .. kııı :ırlaşırılmıştır. Kadın e~itın~nlcr 
'ylıılcre, çoruk bakımı, sağlık ışlerı, ıli· 
ş ~ihı bilgileri tf.: ö§releceklcrdir. 
• J.,.ı:ınbuld:ı haımımlar gilllkçc metruk 
ldıgı ve ) ıJ..ılmayn başladığı görülerek, 

'üzeler idnrc:;i l:ırıırındıın, larllıi l.ıymcli 
lan, h:ıın:ıml:ırın ·ıkılınııc;ına ınani olun· 
;ala 'e tamirine karar ,·crilmişlir. 

Müstemle 

• •• 

SAKt\R \' A Sl!\Jfi;~ASI ' ·1-· ... ' . 

en zengin programı 

RONALD COLMAN 

Haftanın en güzel ve 
MARTHA EGGERTHi 

Paul Hörbiger i 
SARI ZAMBAK ! Madeleine Caroll 

Filminde... i Zenda Mahkumları 
Aşk, miizil\ •. "İizf'I Aarkıler ft11· S ·· t ,.., . :.- ıras .... f"r~uzc~ ••• 

~~dD:rmu~B.!§~llilll---
• Anknra ile htnnbul :ır~mnclnki lelcfon 
ını"jmelcrinde nlıonclcrı lıel.lctmemek i· 
n ~ ıria \'ekiılcli resmi ıniıesse~elerın gö· 
şnıelcrinin de nltı dakikadan faz.la ı>Ür· 
ıcrncsine kanır ,·ermiştir . 
• ht.ı{ıhul vıliıyeli dahilindeki ha:p·nn 
rgilcrinin sekiz:ncisi rumn günü Şilede 
ılacaktır. 

• ll:ılal ile Türkiye arasındııki telefon 
ıtıı nı,·ılmış H 1111 hatla A'·llıpad<1n muhn· 
•reler haşlamışlır. ı~tnnhul ve lııırnlisin· 
•n ll.ıloy ile bir ımılıııhere 4 ı.ı, Anknra· 
ln 324 kuruştur. 

gozu 
•• so 

Lizbon, 16 (A.A.) - Portekiz Rei
sicumhuru Salazar verdiği bir mülakat· 
ta aşağıdaki beyanatt:ı bulunmuştur: 

• r 'Araplar Firs i 
yolu bom etmez bir şeydir. Bizim m:.istemlekele · 

rimiz başka bir milletten fütubatla a:ın· • 
mış dcı,~ildir. Biz onlan keşfettik ve 
daima biz:m olmuşlardır. 

de demir-
a adılar 

• Sıhlı::ıt ''cktıJcti, halkın haçl:ılıkl::ırılan 

'lrunma!'lı iı;in ) en iden lıir seri s:ıj!lık 

·opagnndası :ıfişlcri tabetlirmişlir. nıınlar 
1il). er.ekeli hüınma), (Çiçek hasla lığı • 
ı~ı), (Kuş palazı • difteri) mevzuları Ü· 

rincdir. 
• Bu hnrıa İzmir borsasında yedi kuruş· 
n on lCdi buçuk kuruşa kad:ır ij.501 çu· 
l.l ıiziım ,.c altı huı;ıık kuı uşlan on yedi 
unışa kadar ı:ı.9Gt çu,·:ıl ıncir satılmış· 

r. Satışlar hararcllidır. 

DIŞARDA: 

• Yııgoslnv)·a başvekili Storodinovic inli 
ab:ıt mücadelesini dün hır nutukla açmış 
e hııkumetin it ''e dış polıtikasında lı:ı~
Jıın işleri anhıtmışlır. Bu nutuk bütün 
1dyo postnlnri) le neşredilmiştir • 

• ~I ı"ılel f mesleklere mensup '43 Alman 
'.erlınden Pnrise hareket elmişlerdir. Ora· 
,an ~l:ılnrnl.;on \'C Verduna, oradan da l.oi· 
•a gideceklerdir. Bu seyahat, turizm ~a-
sindc Alman ,.e Fransızlara kom~u mrm 

keti d:ıha iyi tanıımak imkanını ,·ermek 
in Alm:ın halk küllürü orisinin ı:ramm 
ı:ıkaml:ıriylc yapıını anlaşma çerçe,·esine 
hildir. 
• Polonya poli~ sen·isi şefi general Kor· 
ıan Z<Uııorski, ro,isl poli!! kongresine iş· 
r:ık etmek üıerc Romaya hareket elmiş· 
r. 
• Alman iktic;:ıl nazırı Fıınk, do~ıı cenıı· 

ıı A ''rup:ısı ile Türkiye scynhatindt'n dün 
kşıım Berlinc dônmüş \'C gıırda Türkiye 
uyuk elçisi ılc lhılgarislaıı m:ıslahatsüzarı 
ırafındnn selüınl:ınmıştır. 

• Danimarka \"elıahdi dün akş:ım Lon· 
ra~.ı gilıııişlir . 
• Cıüm ba~h kongresindeki beynelmilel 

:um! bağcılık komi~yonu, gelecek bernel· 
ıılcl üziım hası kongresinin 1941 senesin· 
e Alinndn toplnnmnsına prcn'iİP itilı:ırilc 
arıır ,·ermiştir • 

Arnavutluk 
meclisi 

Krohn hl r mesı'jlle 
diln açtldı 

Tiran, 16 (A.A.) - Arnavutluk a· 
ınsı bildiriyor: 

Meclis, kordiplomatik ve kalabalık 
bir sami hazır old:.ığu !lalde tekrar açıl· 

mıştır. 

Başvekil Kotta, kralın mesajını cku· 
muştur. Mesaj dış münat.ebctlerde hü. 
kumetin şimdiye kat"ar tal~ip etti~i ana 
hatları takip ederek komşu devletleTlc 
ve bilhassa münasebetleri geniş d::5t -
luk ve samimi teşriki mesai ruhı.: ile 
temayüz etmiş olan İtalya ile daima 
dostane ve halisane münasebetler takip 
edecegini bildirmektedir. 

İç politikaya gelince, mesajda, mali· 
ycdeki salah memnuniyletlc kaydedi • 
lerek devletin bütün faaliyet aahalann 
da başarılan terakkilerin bir bilançosu 
yapılmakta ve tali tahsildeki ıslahat, 

ziraat meslek mektepleriyle ka.dın ve 
erkekler jçin halk mektepleri tesisi ve 
memleketin ekonomi ve turizm variye
tini 1co1ayla~trran yollar i~ bilhassa 
kayd~ilme_!ttedir._ - · 

"- Bazı devletlerin Portekiz müs • 
temlekelerinin peş:n::Ie oldukları fikri 
bana maziden kalma bir fikir olara!: ge· 
Jiyor. Bu müstcmle"kı::krin ldm peşinde 
olacak?. Bunları müdafaayı muahcde
lerle deruhte etmiş olan İngiltere mi? 
Fransa mı? Hiçbir zaman hiçbir kimse 
onu böyle bir şeyle ittiham edememiş • 
tir. Almanya mı? Fakat Hitlı::r Alman 
müstemleke isteklerinin yalnız eski 
Alman memleketlerin: taallük etti. 
ğini ve diğer herhangi bir memleketin 
müstemlekelerine şümulü olmadığını 

bildirmemi~ midir? • 
Salazar, bu kabil maksatların ltalya, 

Belçika veya Holandaya .da atfedHmi • 
yeceğini ilave etmiş ve sözlerini biti· 
rirken demiştir ki: 

Portekiz hakimiyeti münakaşa kabul 

Salazar, İngiliz - Portekiz müna~e· 
betlerinden bahsederken, bu münase • 
betlerin her z .... mandan daha iyi oldu • 
ğunu, İspanya harbinin iki memleket 
arasındaki ittifaka zarar vermediğini, 
bu itt:fakın terazinin kefelerinde: hak 
ve vecibeler tevazün hasıl ettikçe claha 
kuvctli olacağını söyliyerck demi§'tir 
ki: 

F..,sasc:n, İngilterede bizim açık hare· 
ketimi% umumi hayatımızdaki istikrar 
takdir edilmekte ve hiçbir zaman yala
na çıkmamış elan halisane: hattı hare • 
ketimize güvcnilmektedir. ,, 

Lizbon, 16 (A.A.) - Sal~zarın c-to· 
mobili bütün siir'atiylc giden bir tak· 
siye çarpmış ve araba hasara uğramış· 
tır. Salazara bir şey olmamıştır. 

Japonya 1 il e 
kata tutuyo ı 

Tokyoda logllterenln Hongkoog oufuzunun 
kırıln1ası mUmkUn olduğu tehditkar bir 

lisanla ileri sürülüyor 

Japonya, lngilterenin müzakereye 1 

girişnıek teklifini iyi karşllamadı 
Tokyo, 16 (A. A.) - Kabine dUn baş

vekil prens Konoyenin riyasetinde topla
narak bir tek parti ihdas: hakkındaki mü 
za!cerelerin~ devam etmiştir. İyi haber a 
l:ın mahfcllerc göre prens Konoye, milza
kerelerin bidayetindenberl kabul etmek 
istemediği diğer nazırların fikrine niha -
yet i§tirnk ctmi~tir. Münakalat ve demir
yolları nazırlan müsait raporlar vererek, 
liberal, muhafazakar ve sosyal kitleler 
partilerile yapılan mlizakercler netice -
sinde ııeri ilerleme imldlnlarr gösteren bir 

iUlflf zemini bulunduğunu tasrih etmiş
lerdir. 

Siyasi mahfell::r, tek parti fikrinin 
knt'i surette fillen tahakkuk etmek üze
re bulunduğunu beyan etmektedirler. U
mumi hayat totaliter devletler örnek tu-

tutarak yeniden tanzim edilecektir. 

İngiltere)'e hücum ! 
Tokyo, lö (A.A.) - Kantona yapı. 

lan sefer bUtun matbuat tarafından 
şevk ve heyecanla karşılanmıştır. Ga 
zeteler bu münasebetle lnglltcreye 
karşı ekseriya itidal çerçevesini aşan 
ihtarlarda bulunmaktadır. 

Yamiuri Şlmbun gazetesi, batı dev 
!etlerinin ortaklığı sayesinde devam 
eden Japon aleyhtarı Uslerln imha 
edileceği ilmidinl göstcrdilcten sonra, 
lnglltercnin Hongkongdaki nüfuzu · 
nun da aynı akıbete uğraması mtim. 
kün olduğunu kaydediyor ve Japon • 
lnglJlz mtizakerelerlnin tekrar başla 
ması lmk1'lnına işaret ederek diyor 
ki: 

Japonya, !nglliz menfaatlerini dik 
kate almak imkfrnlarını tetkik etme· 
den önce, İngiltcredcn l\lnraşal Çan. 
Kay.Şaki bırakmasını istemelidir. 

Müzakerelere yeniden başlanması 

hakkındaki İngiliz teklifi hiıklımet 
mahfellerindc tetkik edilmektedir. 
Teklif şiddetli itirazlarla karşılan

maktadır. 

Japonlar iki şehir almı~!ar 
'l'okyo, 16 (A.A.) - Domel Ajansı 

bildiriyor: 
İmparatorluk erldlnı harbiye büro· 

sundan bildirildiğine güre, pazar gll 
nU öğle zamanı firar Pdcn Çinlfler, 
Kuantung eyaletinde k~in Ouaçlen ve 
Ouaiyeng şehirlerini terketmişlerdir. 

Bu ki şehir, Japon lhrac kuvvet • 
leri tarafından 1şgal cdllmiştlr. 

Kolera afeti 
Tokyo, 16 (A.A.) - Domel Ajan. 

ıı bfldf rlyor: 
Ccnubt Çin cepheslndE'n alınan bir 

habere göre Çen rıhtımın.da bir ko· 

Kudüste 
çıkmaları 

Arapların evlerinden 
24 saat yasak edildi 

Kudüs, 16 (A.A.) - Rcutcr ajan. civarında bir çarpışma olmuştur, J\Sİ• 
sı bildiriyor: · lcr b::ynelmilcl dcıniryclunı.: ha~Y' 

Yeni tedhiş hareketleri üzerine, es- attıktan sonra, kaçmağa te~ebbiıS 
ki Arap şehri sakinlerinin 24 saat ev- etmişlerse de kıtaat çeteyi çevirnıd' 
lerinden !i•kmalan yasak edilmiştir. muvaffak olmuştur. Asilerden üçü ı;t. 

Kudüs, 16 (A.A.) - Bugün Gaze müş ve iki kişi yaralanmtştır. 

Çör çilin Amerikalılara hitabı ,, 
ve o ünist 

• es n rşı 

ız!, , 
siyasisi, Amerika 1 il ardan' 

lngiltereyi yalnız bırakma-

il 

ci kam 1 
İngiliz 

malarını istedi 
Londra, 17 <A.A.) - Ç-0rçil dün rad· 

yoda Amerikaya da verilen bir nutuk söy· f 
lemi5tir. 

ÇOrçil "muhtelif iki isimle zikredilen 
fakat ayni şey olrın nazilik ve komünistlik 
gaddarlığından., bahsettikten .onra .\mc· 
rikahlara hitap ederek dcmiştır kii 

"- Büyük Okyanus ve Atlas Okyanus 
!arının himayesinde olan siz Amerikalı· 

lar, bu facıa ve cinayetlerin doğrudan 

doğruya gittikçe alakadar olan seyircile· 
risiniz. l\Iüstakil ve serbest bulunan ln· 
gilterenin dörtte üç nisbetinde kaybolmuş 
bir davayı yalnız basma müdafaa ederken 
mahvolacağı ana kadar 'bekliyecek misi· 
. ' nız ... 

1 Iatip bundan sonra her ~ye rağmen 

"medeniyet kuwetlerinin uzakta daha a· 
zamctli göründüğünü,. ~öy:cmiş Ye şöyle 
demiştirr: 

"- Biz tekrar silnhlarunal~ mecburi· 
:-etinde bulunuyoruz. Fakat bu kafi de· 
ğıldir. İngiltere asırlık ananesinden vaz· 
ge.;erck bütün vatandaşlara milli bir va· 
zife t<ıhmil eden bir kararname ne~redc· 
cektir .. , 

Çörçil netice olarak "Bütün askeri ve 
manevi tecavüzlere karşı koymaya hazır
bulunan,, miHctleri mütayakkiz bulun· 
maya davet etmi~tir. 

Bir kadın yüzOndell 
boğaz boğaza 

gelmlşOer ~ 
Dün Tophanede sokak orta'5ında \lf 

kişi arasında kanlı bir boğuşma oltıı ı:Jıf 
tur. Kavgacılardan ikisinin nıubt 1'11 
yerlerinden yaralanmasilc netceıerıetl ıı!• 
hadise bir kadın meselesinden doğrıııı~~ 

Tophanede Boğazkesen caddeSl ~ 
Bostaniçi sokağında 8 numarada ot ·r/I' 
Re~it ile Galatada Mwnhane cadde51 tlt 
oturan Sabri ayni kadınla münascbt ~ 
bulunmaktadırlar. Fakat ikisinin .de tıi' 
vaziyetten haberleeri yoktur. Günil11 (/ 
rinde iş meydana çıktığı için iki ar1':,< 
~ın aralan açılmış ve bir iki defa da ıır' 
gaya tutuşmuşlarsa da arkadaslal'l. Jfl' 
fmdan ayrılmışlardır. lşte dün Sabrt• fi 
san ve Ihsan isimlerinde iki arkad~d' 
Tophanede dolaşırken Reşitle kaıf 
mıştır. Bu karşılaşma gene iki ar~a ~ 

boğazlaşmasına sebeb olmuş "e üç~· 
hep birden Reşid in üzerine at.ılnUşl ~ 
Reşit oldukça güçlU kuvvetli olduğtl / 
bir müddet kendini müdafaa e~~ ~ 
hayet bıçağını çekerek üstüne ılk ~ 
Sabrinin göğsüne sapla~ştır. sağ 1'll j 
galanndan yaralanan Sabri de can ~ 
le bıçağını çckmis Reşide hQCUJtl ~ 
ve koluyla kulağından yaralamıştır. ./ 

lern salgını hUkUın sürmektedir. Bu. tü ,.(' feryatlara yeti~n zabıta ın~ 
ruda oturan l 00.000 kişinin ~0.000 lan iki yaralıyı da tedavi altına ;;ı1 
den fnzla.~ı koleraya tutulmuştur. !ar \'e diğer suçluları da yakalal11' 

Şimd_ı~_·e_k~n~d~a=r=S~.O~O~O---k_Iş_ı_o_·ı_m_u=·ş=t=U=r~·=--=d=ı=r=.,-:=---:.-----~ 
~;:;c...~.ı-.:~·ı;':.r' ,·t: .. ,. --: ....... '"'' r 
.. '\. ·."' y •• 'i, . ' .. • : ı ... t, 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keıet• 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 

:·· 
' ' ' 'Ilı ' ıtı 
'•• 



~ıms...___ = 
"Bittere e 1Fk&ro uı m-lYl-
rtıı -'"•sı ne düşQnüvoır? 

Dünya sulh nas 
:····· kurtarılabili ? . 

1 
Radyo ve telsiz · telgraf 

nasıl icad ed·ıd· ? 
' ······· 1 8~1 ••··~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Markoninin bu hizmetler nelerdir? sahada yaptığı 
ll!ıll't ~rı, Mılletler Cemiyetinin bir ordu ve donan.: 
ıti bu 0~hip olına.aını, güzellikle başarılamıyan pürüzle-: 
'•••••••••unun kökünden halletmesini ileri sürüyorlar. : 

L •••••• • ~~ ··· ··············••D••••••••••••••&••••••• 
ıı~llden ~ntt~ar eden Daily Herald ri yüzUndcn pek vahim bir· ekonomik va. 
~ ttiıfn k ziyeto düşen ftalya için de varittir. 
bir lltUc arantık ~lerindbn orta- Gazeteye gelen mektuplar ara.smdo. bir 

'\ hakttııı e çı~ bulunuyor: Herkeıı üçüncü zümre daha göze çarpıyor. Bun. 
ihuY&cYete dayanan devamlı bi; lar müfrit silahlan tahdit taraftarları, o 
~ ııa~;:r. kadar ki, yalnız Milletler C:emiyetinin 
~ :ıı!arnıı r esnMında gazetemize o- kuvvetli bir ordu ve donanma!! olması-
~t~lanıı. ~~an .binlerce mektup yağ- nı istiyorlar ve bu kuvvetin bütUn dün-
~ P•ınde alellde insanlar yaya hükmetmesini, glizellikle halledile-

. Yanın töz göre göre payla-
~lr ~Yan ediyor, onun gUvendlği 
ti eınokru· . • tlıatın trun ona lAyıkı veç-

ltıı_dıı111Yor lllnıı olmasından dolayı hL 
h~ bir +ave dUnya eulhünUn artık 

~ıneıe b -1 ~ te te~lfğin ~g ıı.nrnıuıı sırasmm 
tı1ttrede i bagınyorlardı. 

.. , ~~ildir ki e~rtumumiye bugün o 
~112 b daıınr sulh ancak lngil-

t Cl§ına arn l eessu e e fırkası geçtiği za.-
1 .\Jd~ 3 ~bniş olacaktır. 

it ıı hını 
t. etlik ve erce mektubu tetkik ve 

miyen prrıjeleri bu ordunun kökünden 
halletmesini ileri sürüyorlar. 

Onların fikrince beşeriyet arasmda na. 
stl gayrikabili ıslah bazı mUlecaviz fert-
Ier varsa Milletler arnsmdn da hiç hak, 
hukuk gözetmiyen, fırsatını bulunca kom 
§Ularını istiladan çekinmiyenler vardır 

ve onlnnn bu tecavUzkarane hareketle
rinin önüne geçebilecek yeşil mıuıa kon
fcro.nslart değil kuvvetli bir dUnya poli
sinin mecvudiyetidlr. 

Radyo, bugünkü medeniyetin en tabii 
ihtıyaçlan ara ma girmiş bulunuyor. 

Bugun çok ba3it bir Alet olarak kullan• 
dığımız radyonun icadı diğer bir çok i· 
catlar gıbı, basit bir tesadüfle olmamı~ 
tır. Radyonun üzerinde çok çalışılmış 

emek verilmi~ ,.e çok zamanlar da muvaf 
fakiyetsizliklere uğranıhruştır. 
Dünyanın mc§hpr fizik filimlerindcn b\ 

sahada çalışmış ,·c telsiz telgraf ve telef o 
nun esaslarını bulmuş olan mühendisler 
den ba~hcalarz Herz, Branli ve Markoni· 
dir. 

Herz Alman fizik alimi ve elektrik mü· 
hendisidir. 1857 den 1894 e kadar yaşa· 
mıştır. Elektrik hadi sesleri hakkındaki 

tetkikleriyle meşhurdur. Telsiz telgraf \'e 
telsiz telefon nazariyesinin istinat etti[, 
elektrik dalgaları hadisesini ilk defa keş
feden I Ierz olmuştur. Onun için dalgalara 
Herz ismi verilmiştir. 

Herzin keşiflerini ilerleten Fransız 

~ e tercUnı İngiliz halkının dü§Uncc
t ~~ ınu. an olan fikir ve tekliflerin 
~J~ YYen t · ~eti g?ııpa n.ynldıklannı 

ldarehancml:r:de biriken mektuplar ara. 
smda teferrüt eden bir grup ta millet
ler arasında beynelmilelcilik hislerinin 
yayılmasmı istiyor, genişliyen bir demok
rasinJn faşizmi söndürecl'.!ğini, Alman, 1-
talyan ve Japon halkının, başlarındaki 

diktatörlerin hakikati kendilerinden sak
ladıklarını öğrendikleri vakit onları ta. 
kip etmiycceklerini düşünüyor. 

fizik alimi Branli oldu. Branli, bu sahada 
birçok yenilikler gösterdi. Kendi ismiyle 
anılan ve radyo • kondüktör veya ka· 
herör denilen cihaz sonradan Markoni· 
nin tetkiklerini çok kolaylaştırması bakı
mından ehemmiyetlidir. Bu Alet telsiz tel· 
grafın başlıca unsurlarından birini tey' 
kil eder. 

Radyonun en .uıu iratl.anwlan 
\ 

~ tilter,,. t'.c §unu gösteriyor: 
.~ · efkt lıtı hUniıı rıuınurnlyeııi Milletler 
, l!tiıı ona ca.nıandmlmasmm ve mil-

ta dalla 
b~ :q trıııı dUn • esash bağlarla bağ-
l(~ taııaar la suthuna çok hlı.dim 0 • 

ttler tr ınde. İngiliz halkına göre 
t~ f!Cffsj b . 

idare lı ugUnkU İngiltere hUkQ-
~?'tıb~hı.ıı.ıııaı:ta Uğı Ytizünden zara uğra
~ ;lllltrin a dır. Halk enternasyonal 

~lıtı llıetıer ~cak ve ancak otoriter 
~ ' haııedu ecıısı tarafmdan JAyıkı 
~ ~ l:ı'ıtlııtıı 1 l!ceği kanaatindedir. Bu 

~~fıcrıhlı se Afrnanyayt, İngiltereyi 
a itte~ eıttte~rar Milletler Meclisine 
~ ~l!d' edır. Halkın noktai nazarı 
l~ lııe hağ;r ki Almanya M11letler Ce
ı..,_ tr °"ıı la.(~ndiğr takdirde diğer dcv
t~ ~'ıal'arı bı~ edeceklerdir. Bu da on-

lt"-~ • it t • 
~"lll "e e onıet"M akdiyle ve bil. 
~~ %ıu ko~oı:nik dertlerin orada 

~ ~tıtınU:dıbnesi ve el birliğiyle 
t~ e ~ edecek hal §ekilleri a
~ ~ ı.. 1'1labilecektir. Halk bu 
~ ~~ı· .-;oJaniler ı · . ' 
'1 ~ ı:reu • ptıdaı maddeler 
ı.ı.. ..... 31eıtdiır.t er tneıeleai tetkik edilece-
~~ 61 tnkd.i ()..ı._, lılhlo rde Almanyanm ona 
~ il tiSaterece~-' dü . ~ "J\tiQ ltarııı. Al ısuu ~nUyor .. 
~~ ' ~ ınanyayı Miiletler Ce
' >..r \'t d~ \\celt böyle bir yem u.. 
~ıta~ ['- huUıu naınma bu vldi

~ lıtr ~::klrlığa değecektir. 
'1 ~e bi l'd~ de Milletler Cemiyeti 
\ cı..~~ 6di unya sulbü konferansı ak-

"'111 ~r. Bu ...tı 
<>lına.ıt ~umre, Amerika 

' bir tlzere bUtUn dUnya mil-
~ b tııaıa °hA--

' llt1111 lt ~da toplanmala. 
l'I ~ t lhaıt~~~arını ortaya dökerek 
~ ... ~.~oııa-.. n, UYuvamamwıkla
~ ·~d -~ı doata 
'' t~ e •taet ne ve muslihane 
"-~ ~tı ICk.il~~ı istiyor. Onla-

öldUrecektirbır umumi anlo.§ma 
~~ ~etlerin · Çünkü fqimı an-
~lklatt uğradıklan ekonomik 
lb.t.: da d .. :_<>~l~ dalına tekrarlıyarnk 
t.~ h~btrh 
l"'Gltt l.Yatın1 'd arp hırar uyandır. 
~, !'\ ~~anıe edebilmektedir. 

' ~. l'e Trfano \lnıiyeıi Veraay, Sen 
hıt ~ )(acatieta n nıuahedelerinln Al
~t~ ~ :vil\:l n. ve Polonyaya haksız 
~~· lte.ıYaya crt tahnıu ettiği kanaatin-
~. ~ h-. ' ngUte · ~'tlat rp etttiği re ile müttefik 0 • 

~. "lla<tedlltn~kdirde bir çok mU. 
~ tethiıııı.eın· ı fakat, bu valt ye
t'\ bu .. helll "?aıı 'ltir. Flliatin ayni za-

-~ltıı. Udilere h 
l} lllı1ttr. em de Arapla-

~11 blr 
~ tı. ~dlt ~P lae •ulhu Yeni bir si.. 
l'.tt u'ilro .-;ollferan 

llt~ııı r "e .\hn anını Y&pılınum-
~~ bir elton !UıYanm bu yarıata 
ı..... oııu oınık du 
~qıe 11 böyle bl rwnda bulunu-

h. e~edecetı.nı r teklifi kolayca ka-
"Q t?ıJ dil UnUyor. 

\.... ~ P e6y1e bl 
~~~: Son kriz dr nazariye daha ileri 
~ tur. Onlar 

11 
t!lnokrasUert pek kor. 

~~kinden filtblan.rna iatne eimdi 
~b.. .. • QJI aua b' h 

Velhnsıl gelen yığınlarca mektup İn

giltere halkının dUnya sulhiyle ne kadar 
yakmdan alakadar olduğunu göstermesi 
itibarile pek manidardır. 

....... .......... 
t IHIAIBlE~0 D ır11 ı 
• Daimi okuyucuları t 
: 1938 • 

ı Resimli Hafta ı 
• Mecaıun3ıoı iki ay nıiidlletlc: 
t Parasız alacaklar t 
ı En•clce, gazetemizin başlığı yanın. t 
• daki b:lğtran adam kuponunu toplıynn • 

Fakat radyonun babası diye tanınan 
Markonidir. Havanın mevceyi nakletmek 
hassasından istifade ederek beşeriyet ta· 
rihinc en mühim ihtiralardan birini kaY. 
dettiren Markoninin bütün hayatı bu 
fikrini tahakkuk ettirmek ve ihtirada bu· 
lunduktan sonra da onu daha mükemmel 
bir hale koymak için çalışmakla geçmiş· 
tir. Bu bakımdan Markoninin hayatı tet· 

Gugliclmo Markoni 1874 tarihinde Bo
kike drğer. 
lony şehrinde doğmuştur. Babası İtalyan, 
annesi lrlandalıdır. Livurnda ve Bolony 
ünivcrs.itesindc okumuş, fen doktoru p!
yc,.ini almı~tır. Sonradan kendisine Oks
fort, Glaskov. Aberdin, Liverpul ve Pan· 
silvanya üniversitelerinde de fahri dok· 
torluk üm·anı verilmiştir. 1900 da Nobel 
fizik mükafatını kazanmış, 1914 de ltal· 
ya ayan meclisi azalığına seçilmiştir. 

yat arasında haberleşmeyi temin etti. Bu 
sırada İngiliz elektrik mühendisleri cemi
yetinin azalığına seçildi ve 1899 da bu 
cemiyet huzurunda telsiz telefon hakh,n
d3ki muhtırasını okudu. 1901 de telsiz 

1telgraf muhaberelerini 250 mil uzaktaki 
istasyonlar arasında kurmaya muvaffak 
oldu. Bir sene sonra bu mesafe 2000 mile 

ılmdar yükselmiş bulunuyordu. Artık bun
dan sonra muhtelif istasyonlar arasında 

muntazam telsiz telgraf postalan kurul· 
maya başlandı. Onceleri telsizle haber a· 
ıp verileceğine kimse inanmıyor ve işi 5.· 

deta alayla kawıyordu1 lW9 Pfi,l>~~ıı 
0 

Repüblik adlı vapurun göoderdi"' ' ıtcl i.a 
imdat haberi üzerine imdadıı~ koşula
bilmesi Ye birçok insanların bu yüzden 
ölümden kurtulması herkesi hayrete du· 
c§Ürdü. Bu tarihten sonra vapurlarda tel
:S\iz telgraf cihazı bulundurulması mecbu· 
ti bir hale girdi. 

• daimi olroyur.ularımız, Resimli Haftaya • 
• 8 nci sayısmdıın itibaren iki aylık a· • 

Markoni henüz mektep sıralarında iken 
telsiz telgrafla uğraşmaya başlamıştı. llk 
zamanlarda muhtelif tecrübeleri için ltal· 
ya hükumetinden kafi derecede yardım 

gtlrcmemiş ve lrıgiltereye giderek orada 
çalısmaya başlamıştır. 1896 da ilk ihtira 
beratını almış ve lngilteıede Vestum· 
parkta ilk tecrübelerini yapmıştır. 1897 
mayısında ilk defa Lavemokla ·Davn a· 
rasmda telsiz telefon muhaberesini kur· 
maya muvaffak olmuştur. Bu mesafe he· 
nüz 9 milden iharct bulunuyordu. Muvaf· 

\ n· J k. • ır ra yo ma mest 

Cihan harbinde telsiz gerek ordu, gerek 
donanma hizmetlerinde kullanılmakla 
kalmıyarak tayyarelerle karargfilılar ve 
gemiler arasında da kullanıldı~rı için da· 

• bone ya7.ılacakhırdır. Bizde menut t 
• sdreslerinde değişiklilI olanlarm, elle- t 
• rinde iki yüz on kupon mc,·eut olup da t 
• henU:r: daimi kar11a deği~tinnemı, bu- • 
• lananlarm irlarehanemize bir an en:el • 
• müracaat ederek adreslerini bildirme. t 
• Je.ri ''0 daimi lmrtlanru nlmalan rica t 
• olunur. t .......................... 

D o n, ~ömllek v eca
k e tBe ge~en ~1 oırsızl 

G EÇEN hafta, Milii.no şehrinde, gecenin üçünde 
polisler, bisiklet üstünde yalnız don, gömlek ve 

bir ceketle giden bir adam görmüşler. Kendisine neden 
böyle sabaha kal"§ı don gömlekle ge:r:diği sorulunca şu 
cevabı vermiş: 

- Biraz evvel karşıma iki adam çıktı. Ancak pan
talonumu terkederok ellerinden kurtulabildim. 

Fakat bu izahat polisleri tatmin etmediğinden adn
mı karakola kadar götürmüşler. Komiser, donla gezen 
bu adarnm ikametgilhı meçhul takımından olduğunu an
lııyınca üzerini araştırmıe. cebinde bir maymuncuk, u
fakte!ek bırtılZ Aletleri ve bir gece feneri bulmuştur. 

Adam, evvela bu Aletleri sokakta bulduğuna dair 
bin bir yemin etmi§, yapılan sıkı sorgular neticesinde 
nihayet bisikleti bir yerden çaldığını ve başka bir yerde 
hırsı:r:hk yapmağa gittiğini söylemiş. Fakat neden böy. 
le donla gittiğini bir tUrlU ifşa etmemiş ve bu srr hal
ledilemeden kalınış ! 

~ı r hlüi1dl baDokçınon 
geçlırdD<§JI koırkunç 

takiyetin anla~ılması \'e şöhretınin yayıl

ması üzerine kendi ini ltalyaya davet et· 
tiler. Orada. karadan gemilerle ve 12 mil 
mesafe arasında muhabere temin etti. 1 · 
talyadan tekrar İngiltercye dönerek muh· 
telif zamanlarda mesafesi gittikçe geniş· 
liyen telc::iz telgraf muhabereleri tecrübe
lerine girişti. O zamanki lngiliz kraliçesi 
Viktoryanın sarayı ile kraliçeye mahsus 

ha büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 
1\farkoni geçen yıl 20 temmuzda 63 ya· 

şında olduğu halde vefat etmiştir. Son 
günlerine kadar telsiz telgraf ve telefon 
sahasında daha mükemmele vannak, onu 
pratik hayatta ve endüstride tamamiyle 
kullanılır Ye faydalı olur bir hale getir_ 
rne!( i.;in uğraşrmştır. 

lıkçı kayığına ait olduğunu ve üzerinde .sıkı sıkı bağlı 
baygın bir adam bulunduğunu görmüşler. Derhal suya 
aWarak zavallı kazazedeyi çözüp kendi teknelerine al
mışlar. 

Kurt.arılan adam sağlam yapılı olduğundan, deniz
de baygm bir halde birçok saatler geçirmesine rağmen 
ölmemiş, yalnız, götürUldUğU hastanede birkaç gün 
kendine gelememlş ve bir tek söz söyllyememiştir. 

Nihayet s<Sz s<Syliyecck kudreti ikUsab ettiği zaman, 
geçirdiği korkunç macerayı anlatabilmiş: ada açıkların
da iki arkadaşiyle beraber balık avladıkları sırada bir
denbire çıkan fırtına kayıklarını açık denize doğru sil· 
rüldemiş. Çok geçmeden kayık p:ırçalanmış ve dalga
ların kendilerini alıp götürmemesi için, kendi kendile
rini enkaza bağlamıılar. Üç gün korkunç dalgaların ku. 
cağında vo hayatla ölüm arasında çırpınmJDlar. Deniz 
sükünet bulmağa başladığı bir sırada balıkçılardan biri
nin tahammülü kalmayıp son nefoslni vermiş. Ertesi 
gUn ikinci arkada§t da ölmile. Böylece yalnız kendisi 
sağ kalarak ölUmU bcklemeğe baıılamıa. 

• 

Nihayet bir tcsacfüf eseri olarak bu balıkçılar tara .. 
fmdan kurtarılmış .• 

4 mOByon 1FrankBık 
veırgn tt»a(ğalfll da böyl 

öc9Jenır 
AR1s maliye §ubcsinde geçen gtin çok enteresan 

bir vaka olmuştur: 

BUyUk bir çikolata fabrikasının, Fransanm hC'mcn 
her eebrinde otomatik çikolta s:ıtış mahalleri bulunmak
tndır. Bu fnbrika sahibleri, otomalk yerlerde çikolata. 
satışından kazanç vergisi vormediklcri için son zrurıan. 
tarda büyük bir mebltığı tediyeye mahkum ed.ilmlşler
dir. Fabrikn, karan tam mannsiyle )'erine getirmek 
için, dört büyük kamyon içinde on tanesi bir Fransız 

frangı eden onar sııntlınllk ufak paralarla dolu çuvalla
n getirip maliye şubesinin kapısına dayatmı:ııtır. 4 mil
yon franklık bir verginin böyle ufak paralarla tediye 
edilmek istendiğini gören memurlar ovvela tahsilatı bu 
şekilde yapmağa katlanmak istememişlerdir. Fnknt 
fabrika memurlnn tahsilden imtina fiilini noter huzu
runda zııbıt tutturulmak suretiyle tcşebbUse girişmek 
istedikleri zaman, maliye tahsil mlidilrll çarnaçar para
ların sayılarak tahsil edilmesini emretmiştir. 

~l'\ • 'l'zıf hnkA ır ız verecek-
~ n llrltUtece:lara Sahip olmıyan s 
'ı:ı llt-e11.eıbine ' onu alllhları a
~ anı ~~klaetıracaktrr. Bu 

m a cera 
EYLAN adaaı açıklarında bazı balıkçılar uzaktan 
bir gemi enkazı görmUııler ve o tarafa doğru dü-

Açlık ve susuzluk kafi gelmiyormue gibi bir aralık 
aç köpekbalılı:ları enka:r:m ctrafmı sarmışlar. Korkudan 
çıldırmak raddelerine gelen zavallı balıkçı, bu canavar
ları yanından uzaklaştırmak için, ölU arkadaşlannm ce
setlerini onlara yem olarak bırakmaktan başka bir ça
re bulamamış ve zavallılarm ipini koparıp denize atmış. 
Aradan bir gün daha geçince artık son kurtuluş Umidile 
beraber kuwetini do kaybetmeğe başlamış ve kendin
den geçmif. 

Bunun üzerine para çuvalları büyük bir salon içine 
taşınmış ve büyük bir memur kütlesi seferber edilerek 
saynna başlanmıştır. Çikolata fnbrlkasmm birçok me
murları huzurunda yapılan bu i§ birkaç gUn sUnnUı:ıtur. • liabtıiatan ee.f e-

men krrmışlar. 
Enkaza yaklaştıklan zaman bunun batmış bir ba. 
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Fransis 
Sevı--ez 1 11 • 

O., parasını dellcesıne haırcavaını a<dlam ıardan 
lhloşıanmıyor; kendısn de ka:rza nc11ığıının 

mühim b;r kı srn.nk 'lt!lsarıruf stı12r 

Key Fransis; gözleri, ağ'n, temiz ve 
dümdüz alnıyla yıldı.:ların en ~üzellcri 
arasındadır. • 

Uzun boylu, çok mütenasip endamh 
olan Key Fransis, aşkın bütün zevkkri
ni tattırmağı bilen olgun ve güZ'Cl bir 
kadmm heyecan veren bütün caz;bele
rine de maliktir. 

Kcy Fransis kadar !;ÜZcl bir mahlfık 
için hayat güç b:r yol değil:lir. Cü~el
liğine meftun ola:ı bütün erkekl:r, giz
li bir maksat peşir..-.:e koşarak yahut 
koşmıyarak onun bilt:in arzularını ye· 
rine getirmekte b:ri~rlcriyle yarr;a 
çıkarlar .• 

Annesi Katerina bir aktristi, fakat 
bu meslek ihtiraslı bir kız olan Keyin 
ilk günlerde hiç hatuna gitmiyord'! .• 
Keyin daha pek küçük ya~ta iken rd
temadiyen tekrarladığı b::- cümle vu. 
dır: 

- Bence para, her İ§in 4ba§rnda ge· 
lir! .. 

O, bugün de hala bu fi'rirdedir: 

''- Vaktiyle az para ile geçil'WlY'ğe 
mecbur kaldığım günkrim oldu .. Şimdi 
o günleri tekrar yaşamağı istemem ... 
Parasını israf eden ve delice.ine hac -
cayan adamları hiç sevmem. Eunlar 
bana başkalarını:ı emeğini çalanlar &L 
bi görünür., 

Key Fransis'in mütnui hayab baı
kalanna örnek olabil«ek bdat" gibıııel
ıdir. 

Key, küçücük bir evde oturur. Yal
nız zenti bir hizmetçisi vardır. Bu 
zenci kadın on ser.edenberi yılchnn ya
nın&r.ıır. 

İda ismindekt bu hizmetçi kadın, e
vin b~tün işlerini görür; ortalık süpiL 
rür, yemek pişirir, bulaşık yıkar, 9tüd· 
Y?~a yıldızla beraber gider. Onu ~iy • 
dırır ve evin hesaplarını tutar. 

Keyin hesaplarını tutamk çok zor 
bir iş değildir. Çünkü Kcy çok az pa.. 
ra sarfeder, haftc:da kazandığı 5000 do
ların hemen hep&:ni biri.l.."tirir. 

Key, ihtiyarlayınca para cihetinden 
aıkıntı çekmemeğe 'kafi surette azmet 
mi:.ıtir. 

Keyin zarif bir kadın diye !<)hret 
kazanmasını sebep, etrafında ya!'ılan 

re!damdan ve bir de ~altıttğı kumran
yaların sarfettiği ihtimamdan doğmuş· 

tur. Key, elbieslerini kendi yaptır.naz. 
Bir şirkete cirerken elbiselerinin o ıir· 
k .t ~a,. ... t • ., •.," ··.,;ıı1nnsı i~"P etti ~ :nı 

~ T" 

ôt, bcll..l ue u:~cmn m Jtotü g~)i.ıen 
kadını olacaktı. 

Key J?rı:tnsis, barit kültüriyle ve ba
sit zevkiyle orta halli bir k-aıd111 ...-te· 

Key Fransi ı Örgü trrncyi P'-~= s~-:--.. 
Yıldızın a üzel bir ı><>zu • B;r & :>lf 

partiıin<len sonra Kcy .. 

besinden daha yükseğe çıkamamı~ttr. 

Örgü örme~i se\·er, hay\anlara bayı. 
lır, evinde iki köpek, iki ~Ji, bir papa
gan, bir tavpn, bir kanarya, bir kır,!llızı 
balık ve üç kurbağa besler. 

Lükse kaçan yalnıız bir tarafı var · 
dır : içki . En rüks.ek mar~alı iç1cikri 
içer ıve bu ela a.z murafb bir it &~il. 
dir. 

Key Frans·s·n, bu kadar büyük bir 
§Öhret kazanma·ı, zekası ve :stida.dı 

yüzünd~n değildir. Şöhretini temin e· 
den sebeplcrd.e:ı birisi güzelliği, diğeri 
de lcibzr muhitlerle olan münaı:eb:ti _ 
d :r. 

Parayı çok sever- yrlJız, dıüıa çccuk 
denecek kadar gençken, yüksek muhit
lere girmek imkanlarını aramıştır. Kol. 
lejden ayrıldığı vakit Misters Mcro 
vun h ususi katibi clmıı~tur. Bu kadı _ 
nrn kocası m~hur milyarder Var.der· 
biltin ort.lğı idi. Da~1a sonra Diı lt"ı:i:~ 
Ameril:a Cumhuriyet!er:n ·n Mekstka 
sefaretine tayin edil:li "e kızını mF;~.ur 
tayyareci Lindberge verdi. 

Bu ailenin yanından ayrılan Key 
Fransis Amerikanın Pansilvanya vali
si Miater PCSl§o'nun yanına girdi. Bu
radaki varifw valinin evinde yapılan 
resmi kabullere n:zaret etme!:, davet
lileri kabul etme!:, mel:tuplara cevap 
vermekti. 

Müstakbel yıldız bu suretle bir çok 
fCyler öğ~ndi. bir çok §eyler dinledi, 
bilgisini ve görgii&ünü arttırdı. Artık 

kibar muhitlerde nasıl hareket etme!< 
icap ettiğini , nasıl konuıuldui;unu bi
liyor ve hareketlCTine bu b'.lgi.>ine uy
durabiliyordu. 

Bu:a.,, !tii: ;--:-a ;,::,. ;.::. l üy;ı:.. .,:a!:
lann da nakli l; .. ım&tl~r. Bu işle <le 
ufra98n mütehassıs i~iler vardır. 

,; 

İşte Xey, Divigt Fransis isminde 
bir adamla ansızın Sevişip evlendiği 
vakit kibar hayatın bütün icaplarını bi· 
len bir kadındı. 

Bu ilk evlenmenin aşkla hiç bir ala
kası yoktu. Yalr.tz menfaat esaslar.na 
dayanan madJi bir evJcnme .• 

Bu evlenme.den kısa bir zalt'an sonra 
Key Avrupaya bir seyahat yaptı. Paris 
te iken Nevyorkta şöyle böyle tamdığı 
bir Amerikalı ile karşılaştı. Ayni va · 
purla Amerikaya döndül~ v~ tüver
tedc gezerk~n biribirleriyle cvlcnmeği 
kararlaştırdılar. Key Amerikaya Jöner 
dönmez kocasından ayrıldı. 

Boşanma kararı v"'rilmeden evvel 
scvgilLi, b:r memuriyetle Ncvy:;•krktan 
uzaklaşmış, ve Dostonı gitmişti. Kadın 
Nevyorkta kaldı ve da11a çabuk para 
kazanmak için bir defa da talihini ti -
yatroda clenemeı:i ılüşilndü. 

Bu işde çab'.lk muvaffaJc oldu. Para 
ve şöhret b.zandı. Pari3te tanıştığı 

sevgilis'.yle evlendi. Fakat hayat iki 
emeli b.irden kucaktam<:ğa rr:üsaa<i~ et
mez. Bu tatlı aşk macerası çabuk bittı 
ve Key, ikinci kocasından da bcşan.1ı. 
Hak:katen se·ıcliği kocasından ayni · 
mak mecburiyeti yıldızın kalbinde de
rin bir yara açnuştı. Dir:birinden ayrı
lan karı, koca, hayatlarına k:ı.dedn ç:z_ 
diği yolda devam ettiler 

Birisi me~hur bir yıldız olmak eme· 
liyle sinemaya ge'imeği G'Jşündü, di. 
ğeri memuriyet hayatmdn terakki et· 
ti ve bugün Amerika:ıın ıç 'k mülıi.m 
mevkiini işgal o.den ad:ı.mlarından bi· 
ri:si oldu. 

Kcy Fransis. Holivucla d.:::ğru yol. 
landı. Oratla Kcnnet Mak Kenna ile 
ilk filmini çevir.Qi. Bu filmden $Onra 
da evle~iler. 

Bir ay scnra bo;~:ıcıl:r. Bu b:s:!n -
manın sebebi çek gariptir: Sin-e~acı· 
hk zevkleri h!ribiıine uymuyormuş .... 
Key Frars:s artık sevda aleminden e
lini, eteğ·ni çekmiş görünüyordu. 

Senelerce yalnız vaziyetini düşiindü 
ve para k:ızanmağa çalıştı. . Serbest. 
gürültüsüz, evinde yaşadı. hizmetçisi -
1

C, hayvilnlariyle ber:ıber .. 

:Cu ... :.ın Key Fr.:ııcisden ~c!; ba.'ısolu
nuyor. 

O şimdi Varner Drosa ba~layan :nu· 
kav::lcyi bozarak, şirketten ayda aklız ı 

800.0JO frangı feC.:a cdere:t, H~livud· 

' d.ın ayrı!uı, Nevyorl.a g:t;i. CraC:a b..ı. 

• ""rı~..:r~e tayynr .. ci '/e mil yener Eri:~ıc 

, a· 

ı . ' iı 1-..ey 
F::- ns:s yalnız para a;:uyla sincmaöa 
ça ' ı ,ıyordu. Zengin bit adamın a,kı 

uğrunda mesleğinde11 vazgeçmesi !:3Şı· 

lacak bir şey değildir. 

/ 

Sevahat notıan 

Samsuna 
iskeleler 

Ötedenbcri muhtelif şehirlerimizin 

mallarına mahreç bulmak için bir pi
yasa merkezi .olan Samsun, Cumhuriye 
tin başarıcı azmilc demiryoluna kavuş 
tuktan sonra yepyeni bir inl:işaf imka
nı bulmuş ve igtisadi durum~ı büslJ'Jtün 
değişmiştir. 

Evvelce arabalarla, merkep sırtlarmtla, 
bin bir mihnete katlanarak malını sevk 
eden köylü· bile mahduttu. Ger:.':!e za
vallı köylüler, ihraç vasıtasızlığı yü
zünden malını ı;:atamaz, mü~teri bula
maz, türlü eme!derlc yeti§t;rdiği rr.ah
sulün gözleri önünde çilrüciüği\r.ü 

görürdü. 
Demiryolu ku::-ı.U:ul:tan rnnra köylü 

malına mahreç bulabilmiş, beş boşuna 
çürüyen malı sevkolun:ıbilmış ve pe'k 
tab:i ol:ıral: S:ırr:.sun milyonlar değerin 
de yeni bir piyasa hareketine merkez 
olobilmiştir. t 
Satn!:unun baştanbaşa bir altm haznesi 
olan hinterlantı her hafta merkeze mü 
him miktarda mal gönderir. Buna, c!e
miryolu sayesinde S:ımsun lim~mnı bir 
trans~t yeri olarak seçen ve doğ-;.-udan 
doğruya Samsunla irtibata girişen ci
var şehirlerin sevk:yatı .da inzimam e· 
<lince piyasa i'.1le:·i gi'ui liman i:1 e:t ele 
hararetlenmiştir. Bugün yalnız Sam 
sun limanında binden fazla aile ge~in
mektedir. 

Samsun limanına her sene uğnyan 
Türk vapurları ortalama bir hesapla 
dört yüz kadar tahıni:ı o!unma'!:t~dır. 

Bundan başka ecnebi vapurları 70 den 
a13ğı değiL:lir. Büyük bir rol oynıyan 
motör nakliyatını da unutmamak l~:ıı:ı 
clır. Bu motörlerin Samsun limanına 
uğrıyanlarırun s:ıyısı yıldc: 1500 uen 
az değildir. 

Samsunun altın haz:nesi ır.uhak~;:~falır 
ki tütündür. Ama bunun yar.mda, .lıcr 

yıl memlekete rr.ilyonlar getiren baş

kaca mahsuller daha vardır ki buğday, 
arpa, nusır, fasulye bunlar ar:ısın :!a sa
yılabilir. 

Bu hususta bir fikir verebilmek için 
s::ın senenin ihracat ve ithalatı hakkın
da buraya iki yekun k:ıydetmeliyim: 

ihracat: 20 m.iiyon 896 b;!1 lira. 
ldlıalat : 10 milyon 915 bin lira. 
İhracat kı:mur:da gö:;ter<liğim 20 

milyonluk rakamın bir kısmı gerçi 
memleket içine yapılan se1;kiy4ttau 
temin cdilmi§sC de büyük tir kısmı doğ 
r udan doğruya Avrupa limanlarına ih
raç edilen malların kaqıltğııllian husu
le gelmiştir. Memlekete döviz sokma'k 
!>akımından Samsunun yurt iktisadıya
t mda ne büyük bir rol aldığını bu ra· 
kamlardan anlamış oluruz. Buo:lan 
ba~ka, her iki yekun bize şunu da an
latır ki Samsun limar.ı Karadenizin 
en işlek bir ticaret iskelesidir. 

Şuracıkta istir.daden bir noktaya ili
şeceğim : Ben, bu rakamları elde ettik
ten sonra, kendi görüşiimle, limanın 

tesisatını gayri kafi buldum. Eu kadar 
büyük vazifeler gören Samsun limanı 
mükemmel iskcl:lerdcn maalesef mah
rumdur. Hal:hazır birb?ç ticc:.ret iı:!>e

Iesi vardır ki tabir caizse bunları:ı te
sisatına ''süm:nettedarik" elemek lazım 
gelir. 

Gönül çok arzu eder ki mühim bir 
güzel Samsunun 

kadar kısa b:r zamanda el kO 
Samsun limanının eheınıniYeti 
dıı ayrıca bir fikir daha 
alelitlak herhangi bir hafta 
manmdaki ihracilt mil;t::ırıtıl 

Samsrmım bt1giitıkı'i iktisadi 
hiç de yaraşmıyau nıeı:cul is 

bir bakış 
Ağustos 1938 in s~n ba 

ihraco:.t; 
Avrupa limanlarına yüz b~n 
Almanyaya 6145 "kilo tütün, J 
300 ton antiınuvan, Alnıa:l 

bin kilo arpa ve 65 bin kilo b 
Görüyoruz ki bu bir 11-.rtalı~ 

miktarı Samsun lim;: nmdaki 
faaliyeti anlatan açık bir ves 

Samsunda tü-tün istihsaıats 
(8.000.000) kilo kz.dardır. H>36 
miktarın 9 milyon kiloyu b • 
söylüyorlar. Bur.un en tn ... 

hissesi Sas:nusunundur. 
tütünleri balye haline kcnulu 
dar Iazrmgelcn tedbir ve terbi 
lerini almak husunda bir ib 
kezidir. Tütün, balyeye yerlel 
den evvel muhtel:f safhalar gc 
nazlı b;r mahsuL:iür, hiç ihınal 
ğe gelmez 

Bu işi, Samsuncla mevcut t 
yapar. "Hevenk" haline konul 
lerin depolarda rutubette bı 
bile başlıbaşma bir iştir ; 
kayitsizlik mahsulun kıymetlı11 
clüşürebil:r. Bu i~lerde 3000 
işçi çalıştırılmaktadır. 

Samsunda çok büyük de 
.dır. Tütün mahı:uülnü seken 
Almanyadır. Son Tür'k-Alrnat' 
anlaşması imzalandıktan sonra 
yadan talepler fazlalaşmış, 

gerek tütünün ve gerekse dil. 
sullerin fiyatlar.nda malıı;us bit 
Jık belirmiştir. 

Tütün ve zahireden başka 
varidat kayn:ıkla:-ı çoktur. :caf 
sı dahilinde Kıztlırma!c, Çar 
ge~en Y eşilırmak, havyar t' 
doğmasın:ı yardım etmiştir. St' 
mağın denize döküldükleri yerdf 
havyar çok beğenilmekte ve 
tadır. 

Samsun hudutları dahilinde 
veya kıyılarda tutulan ba1ı1' 
yılda altı yüz bin kiloyu bulu 
rağmen işin gc:rip tarafı, 

mücavir şehirlere sev'kediJmc91 
den Samsunlular balığı çok 
ler. Hatta bir!:.::>1: günler iyi ,,·e 
lık bulamıyan yer yine sa:nc 

Hayret değil mi? .. 
• 

1 
Hulusi GO 
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• • •"• "'•••••••'"••r- ••'"••r•a•, • • Hangisini tercih edersiniz: yUnlüyU mü, ipekliyi mi7 A • • : YUnlU kumnşlan \'(' örgüleri kadınlar çok takdir ederler. Ra- ~ 

• hattır, sıcak tutar. çabucak eskimez: iktısadi ve pratiktir. : 
• • ipekli hıc kadınların gözlindc bir idealdir. lpcklinin gilzelllğine : 
: vurulmıyan kadın yok gibidir. Bugün verdiğimiz modellerin : 
• • ekeeriyetlnı yUnlliler teşkıl ediyor. bunların hepsi bayanları : 
• • tatlı hulyalara sevkcdC"cck kadar gilzeldir. Biz, onlnrn inli- : 
• • haplarında yardım etmis olmak için fikrimizi şimdiden söyli- : 
: yeccğiz. BizC' göre yünlü kumaşlar ve örglilcr de ipekliler ka- : 
• • dar yumuşak ve gUzeldir. : 
• • ı - 1nce yünden örülmüş bir r;ccl'lik. Yaka plise §erld. : 

" • lerlc, dnhn iyisi plise örgUlPrle süslc>nmiştir. lfollnrdn küçük : 
• : gizli pıltler vardır ve kol ağızları geniş ve içerden kapalıdır. : 

: 2 - Glil renkli fantezi jPrseden güzel bir rob. Korsnj bir : 
: şeridlc tutturulmuştur. Biçki do her tarafı çok zengin olarak : 
: biçilmi;-stir. Omuzlar dilzdllr. Kollar r.ok zariftir. Kol ağızlan : 

: ve ~tek geniştir. • 
: 3 _ Zarif bir g1.?ce elbicıcsi. Ceket Bolero biçiminde kısa- : 

: dır. üzeri balpeteği §eklinde Brodedir. Yaka ve kollar ayni : 
: suretlC! brodc olup, önden ve yakndan saten 6eridlerle kapa- : 

: nır. : 
: 4 - İ§IC bir de ipekli. Bu rob çok gUzrl gUl renkli bir sn- • 
• • • t<ındcn yapılmıştır. üzeri göğüs kısmında emprime satenle : 
: sUslüdür. Kemer ayni rengin daha koy•ısundnndır. Korsnjm • • • • altında Brode fistolar gUzel \"C &çık bir r;ırland teşkil ederler. • 
• • er••••••••••••••••••••••••E•a••••••••••••••••••• 

ı:ı atıııı t 1 ince bir c çıbana yakın 
~he..... (!,llınsınd lllerhem tabakıı.sile ~ , .. , llıil arı te . üzerine çıbanı her türlü temaııtan menet-
~'!: lt~tr.ı s~·\'i tniktıırd:rıd edilir. Bu mek üzere bir pamuk tabakası konur. 

tatlı bndcmyağı kullanılır. Eğer par. 

mnklnrınız çntlamt§sa blr parça gliserin 

sürUnUz. Sonra onu siliniz ve hemen tat
lı bademyağıyla yağlayınız. Bu usulde 

çatlaklar çok çabuk geçer. 

\o'baıı <lo t"nkt Lanolin, vazc-
Bu tedbirlere dikkat edilirse kan çı-~ ~ \ıUcutta~sa en terekküb eder. 

~ r~a. ır gi~·aklnız ince ketenden banlan sirnyet etmez ve çabuk geçer ... 
: .. r ., -..ıe ı· 
arıııı ıı Çtbanıarı lah ~ırndır. Diğer 

r. ~aıı lkınnktan Çok rış eder. Kan çı- Parmnldnrmız nu ~atlıyor? 

'tıı a ıııtırnb v C::cklnnıek lazıın-
~11~an8ttıan , eren çıbanlan sabah Havalar soğuyunca, eldiven giyilmcdL 

llıa~ 'lttiı &onra çı~=~~ak lazımdır. Pans~ 1 ği takdirde parmak uçları kurur ve ba-ı 
llııta !Ur l<oll arın Uzerine bir P<>· ı· zan çat~ar. Bunun önUnc geçmok i~in ('). 

ta\'s· argon · 'Ye CdilebiUru Pömadlar bu . leri her yıkanı§tan sonra yağlamak kiıfj-
. Bu nıerheınin dir. Elleri yağlamak için I.anolin yahut 

Güzel tırnaklara malik olmak için de 
onlnrı haftada bir defa ılık zeytinyağı i
çersine batırınız. üç dakika orada bırakı· 
nız. Ve sonra oğmadan siliniz. Fakat bu 
işi yapmadan evvel tımaklannızm temiz.. 
knmi§ \'C cillsının {amamiyle çıkarılmış • 

olması sartlır:. 1 

Sinema yıldızlan 

• !ve er 
• 

1 
tavsi11e 

ı ediqorlar? 
Fransız sinema yıldızlarından Anni 

Veme diyor ki: 
"Becııın n10.la•fan ve güzellikten 

bahsetmem Çvl< gar ib ')luyor .. Çünkü 
;:ımdiye kadar k~nı~i b~ıma bir tek 
rob bile almadım. Ben kırda bol gü· 
neş nltında koşn.rak, derelerde yıkana
rak. \)üyüyen bir c.ocuğum. Benim için 
en güzel kaam cildi güneşte ya:ımış 

bir celiredir. Fakat şehirde boyanmak 
içtimai bir zaruret oluyor. Hatta biraz 
da tabii. Çünkü elektrik ı~ığı cildin 
rengini bozuyor. Ve~ slirlilen ruj
un kimseye zararı yoktur. 

1'.,akat t""i.izelliğ:n en chu:1miyetli sır
rı sıhhi bır şekilde yemek yemektir. 
(',ok se-bze ve meyva yiye.., genç kızlar 
bu sırrı cğrenmişelrdir. Onlara hiçbir 
tavsiyem yok. Fnknt biraz da tatlıya 
kıymet vermeleri lazım. 

Mcyvalar bizi besler, hem de güzel
leştirir. Gü1,el olmayı istiyen her gene 
kız ne içki içer, ne de sigara .. Cildimin 
güzel renginin sebebini soranlara veri.. 
lecek tek bir cevabım var: mcyva su
lıırı ... İlkbaharda yüzümü çilek suyu 
ile yıkurnn. Kışr:ı dn havuç suyu ile!,, 

Marscl Şantal'ın tavsiyeleri de şun
lar: 

"Bir kadın için en müşkül iş. moda-
' J- I vücuduna, profiline, şahsiyetine uy

r f-aydaıı bılgıler _, 
• İçerisinde su kaynayan 'kapların 

kenarları ekseriya kireç tutar. Eun~ 
önüne geçmek için ~u kaynayan kap· 
Jarm içerisine temizlenmiş bir istirid
ye yahut m1dye kabuğu atmak kafidir. 
İçerisinde böyle bir kabuk bulunan 
kaplarda kireç bu kabukla.r üzerinde 
birikir. Kabm kenarları daima temiz 

kalır. 
* Bulaşık yıkayan kadınlar ellerinin 

beyaz ve yumuşak kalması için işlerini 
bitirdikten sonra ellerini sirke ile yı· 

kamalı dırlar. 

durabilmektir. 
Uzun boylu, ince bir kadın, vücudu

ı:mn, çizgilerin\ meydana çıkaran, ağır 
bir kumaştan yapılmış bir rob ic;ersin
dc {.~k güzel g§.z:.ünür. Fakat kışa boy~ 
lu bir kadın ayni elbise içinde adeta 
gültinç olur. Buna mukabil zengin ve 
taşkın bir elbise bu kadına çok yakı

§ır. 

Be'.1 §ahsan mübalağalı bir surette 
modaya riayetten adcüı ürkerim. Ha· 
kiki şıklık sadelik içersinde olan sık
lrktır, Zarafet demek pahalı kumaşlar
dan, tanınmıs terzihanelerde dikilmiş 
elbise giymek demek değildir. Tuva
letinin tef errüatmı biribiriylc nhenk
tar kılmak ve zamanr:ıa, yerine göre 
glymeği bilmektir . 

Fakat bu hususta çok söze ihtiy~ç 
yok. Her kadının zevki, güzel giyi~ 
mesi için en gü~l ölçüsüdür. 

Siyah, senenin bakim rengidir. Fakat 
siyahın verdiği ciddiyet, vakar ve biraz 
dn matem manzarasından kurtulmak W
tlyenleri de memnun etmek mümkündür. 
Bunlar koyu renkleri intihnb edebilirler. 
Mesclô. gayet koyu mavi ve yeşil, birkaç 
metre uzaktan siyah hissini verir. Siyah
la menekııe rengi arasında. bir renk de bu 
sene modası anısındadır. 

Koyu kestane, gece mavisi, deniz mavi. 

si de beğeniliyor. 

Gündilzlilk elbiselerde renkler biraz 
daha açılıyor. Fakat umumi temayül 
gündfiz elbiselerinde de koyu renklere 

doğru kaçıyor. 

Kestane rengi roblar Lutr mantolarla. 
çok iyi imtizaç ediyor. Tilki, astraganla 
silslil mantoların altında koyu mavi ro~ 
Iar çok gUzcl duruyor, Diğer hayvanların 
kürkleriyle süslenmiş mantolar altında 

kmnızıya veya zeytuniye bakan renkler 
beğeniliyor. 

• Cilalı mobilyaların üzerinden si-

Gri rengi mevkündcn indirmeğe galioo 
imkan olmıyıı.cak. K~yu renklerin çok bfi.
kim olduğu bu sene yalnız koyu gri de
ğil, açık griler bile eski mevkilerini mu .. 

hafaza ediyor. 

nek pisliklerini temizlemek için kır 
mızı şarapla ıslatılmış bir bez parçasilc 
silmelidir. Eğer mobilyaların ci15.sı 
çok açık renkteyse kırmızı şarap yeri
ne beyaz şarap tercih edilir. Sonra mo
bilyalar kuru bir ipekli par~iyle uğu. 

lur. 
* İyi kesmiyen makasları bilemek. 

için onlan kuru ve temiz bir şişenin 
boğazında bir çok defalar açıp l:apa· 
mak kifayet eder. 
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Galatasaray Süleymaniyeyi, Güneş ı. sporu - Beyl<0 

Hilali, Fener Vefayı nıağlüp etti 
BeŞiklaş Top kapıyı 11 goile yeneı ek biı gol ı ekoı u tesis elti 

Taıl}:(sD m s~aı'91 o nı aıaı 

Güneş 3 - lsfanbıılspo~ O 
Güneş takımı: Cihaıl - F:ıruk, liri to -

Yusuf, Rlı.a, 1br:ıhim - l\lclib, Sali'ıhacl

dln, Hakkı, Ömer, lUtır:ıd. 

Jlnkem: Ahmet 

GUneşin, bu sene kendi ayarındaki 1 
klüblerle yapacağı maçlarda, en i)i tn- ı 
kım §eklini bulmak gayesiyle O)'Uncular 
arasında yaptığı bu dcği5ikliğin ne neti
ce vereceği merakla bekleniyordu. 

Bu sene, likte iyi bir derece alabilece
ğini ilk yaptığı maçta gösteren lstanbul
sporun da kuvvetli rakibi karşısında, seri 
oyununun semeresini görüp görmiyeccği 
de bu m<'rnkı körüklemekteydi. 

Oyuna 1stanbulspoı !ular başladı. Ta
kının :reni girmiş olan Enverin ağır ve 
antrenmansız olduğu ilk dakikalarda gö
ze batıyor. Maamafib diğer oyuncular da, 
geçen haftalaı a nispetle bUyUk bir canlı
lık gösteremiyorlardı. 

Güneş muhacimleri, ilk dakikalardan 
itibaren, rakip kaleyi sıkıştırmağa başla
dılar. lstanbulsporlular da buna cevab 
vermekte gecikmiyorlardı. Güneşliler a
kınlarını daha ziyade soldan yapmağa uğ
ragıyoı lar. Sağdan Melih vasıta.sile yapı
lan bir iki lıilcunı tecrübesi muvaffakı

yetsizlikle neticelendi. 

18 inci dakikada, Muradın güzel bir or
talayışını yakahyan Melih, yanında bulu
nan sağ mua\inin, nezaketle şütü çek -
meslni beklediğini görünce gayet rahat 
bir vaziyette ilk golü ntmağa muvaffak 
oldu. 

Galib vaziyete geçen Güneşliler, bu
nun üzerine daha ağır basmağa başladı
lar. H~ncn ekserisi soldan yapılan bu 
hileumlan, lstanbulspor müdafileri, Mu -
radı ofsayda düşürmek suretiyel akim 
bırakıyorlar. 25 inci dakikada yapılan 

bir lstnnbulspor akınında, Güneş aleyhi-

İ!'ötanbul por: Saim - Ali, Samih - I!:

nis, Seyfi, 'l'nrık - Uahı·i, Rıd\an, Orlınn, 

EU\ er, İsmet. 

Adem (lia ımımşn) 

ne olan bariz bir penaltıyı hakem verme
di. 30 uncu dakikada, iknci defa olarak 
muhakkak bir golle neticelenmesi bekle
nen bir İstanbulspor akını avta kaçtı. 

lstnnbulspor hücum hattının becerik
sizhği ve müdafaanın, evvelce gördüğü
müz canlı oyunu çıkaramamasına rağmen 
Günc~lilcr de fazla bir şey yapmağa mu
vaffak olamıyorlar. 

Birinci devrC', mütevazin bir ş<'kildc bu 
suretle 1-0 GUneş lehine neticelendi. 

&kinci devre 
Bu kısım, 15 dakika müddetle, ayni 

tempo icindc devam etti. Bu esnada ls
tanbulspor aleyhine verilen bir ecza vu
ruşu kale önünü karıştırdı ve Hakkı, Me
lih kadar serbest bir vaziyette takımına 
ikinci golü de kazandırdı. 

lki gol yedikten sonra kendilerini to
parl:ımağa muvaffak olan !stanbulsporlu
lar mukabil hlicumlarmı daha ziyade sık

l:ı.§tırmağa ba5ladılarsa da, forvet hattının 
iyi anla!iam:ıması yüzünden gol atamıyor
lardı. 

Oyun bilmek üzereyken, sol bekin ıs
ka. geçmesi netice.sinde Hakkı; takınıına 
üçüncü golü de kazandırdı. 

NASIL OYNADILAR 
Güneş, dün gnlib gelmiş olmasına rağ

men, formunu bulmuş bir tal:ım manzara
sı nrzetmiyordu. Oyuncuların hepsi vasat 
bir meharet gösterdiler. 

lstanbulsporun yediği üç golden de 
müdafiler mes'uldür. Bundan daha. iyi 
bir nelico alabilirlerdi. Takımda en iyi 
oyuncu bernıutad kaleciydi. Forvet ağır
dı. 

Galatasaray • 1 Süleymaniye - O 
c:alntas:ırny: Sacid - J,ütfi, Salim - :Ek- ı Sülcl mnniyc: 1\Ju\'affak - Ruhi, lliir

rcm, Bedii, Celal - Necdet~ Süleyman, han - tbr:ılıim, Orhnn, lbrahim - l\luınf-
lUehmct Yılmaz, I~.,fnk, Ilülcnd. dr, Ncclret, Unni , Niz:ımecldin, Raif. 

llakcm: Kemal Halim (İ. Spor) 

Oyun başlamadan önce Galatasaray 
antrenörünün ölen annesinin hatırasına 
hürmetle bir dakika sükflt edildi. 

Topa ilk vuruşu Galatasaraylılar yaptı 
ve derhal hücuma geçtiler. İki takını ara
sındaki klas fnrkmın, mühim bir gol far
kı doğuracağı zehabını uyandırıyordu. 

14 Uncu dakikada Süleymaniye aleyhi
ne iki korner oldu. Bunun akabinde ya
pılan bir f:ıvl üzerine hakem bir ceza 
vurusu verdi. Bunu, kargaşalık arasında 
yakalryan Süelyınan, oyunun yeg-d.nc go
lünü atmağa muvaffak oldu. 

Bu golü müteakip Galatasaray daha a
ğır basmağıı. basladı, fakat bir türlil gol 
olmuyor. 30 uncu dakikada bir Süleyma
niye hücumunda, kalenin dibinde topu 
yakalamağa muvaffak olan Ral{., ~tense 

yapılnmıyacak bir hareketle muhakkak 
bir golü avta attı. 

Bir aralık açılmağn başhyan Süleyma
niyeliler, müdafaadan taarruza geçerek 
oyunu Galatasaray nısıf salıarına intikal 
ettirdiler. Fakat bu hal kısa bir miitıdct 
devam etti. Galatasaray muhacimleri 
tekrar kale önUne yığıldılar. Birinci dev
re bu şekilde 1-0 Süleymaniye aleyhine 
bitti. 

1kınci deYre 
lkinci devre başlar başlamaz Galatasa-

trny akınları tekrar biribirini kovalamağa 
başladı. Top Süleymaniye kalesi önünden 
bir türlU ayrılmıyor ve buna mukabil gol 
de olmuyor. Bütün Süleymaniye takımı 
mlidafan halinde. Hücum hattında kalan 
yegane oyuncu sağ açık. Sık 1:11k gelen a-

a ~n ınH.en ~lYı mener ---- - -tl takımları 
DUn Süleymaniye sahasında ikinci kü

me B takımları maçları saat 8 den itiba-
ren oynandı. 

llk maçta Eyüb, Kasımpaşa, ikinci 
maçta da Anadoluhisar ile Davutpaşa 

(Yıldırımspor) 1-1 berabere kaldılar. 

(A) takımları 
Karagürııriik: 3 

Anadolu: 1 
GUnUn ilk ikinci küme (A) takınılan 

maçı Garngümrlik ile Anadolu arasında 
oynandı. İlk devre Ifarnglimrüğün 2-0 
galibiyetiyle bitti. İkinci devre Knragüm
rük ve Anadolu birer gol yaptılar, o)'lın 
da 3-1 Kııragümrüğün galibiyetile bitti. 

Anadolubisar: 3 
Davutpaşn: 1 

lkin<'i oyun Anadoluhisarla Davutpaşa 
(Yıldırımspor) arasında oynandı. İlk 
devre 1-1 beraberlikle bitti. İkinci devre 
Hisarlılar çok güz<'I bir oyun çıkararak 
neticeyi 3-1 kazandılar. 

I\asımpaşa 1 
Eyüp: 1 

Günün son ve on mühim oyunu Kasım
pasaylu EyUb takımları arasında oynan
dı. 

Ilu heyecanlı oyunun ilk devre.si 0-0 
·beraberlikle bitti. İkinci devre evveıa E
yüb, sonra Kasınıpaşa birer gol çıkardı
lar ve berabere netice yine değişmeden 
oyun bitti. 

Ankarada serbest güreşler 
Ankara, 16 (A. A.) - Bugün Cebecide 

Kara Ali He BulgaristanlI Kiro arasında 
on bcı::cr dakikalık dört ravnd Uzerine 
yapılan profesyonel serbest güreş müsa
bakasında, üçüncü ravndun beşinci da
kikasında Kara Ali J\iroyu yenmiştir. 

Tekirdağlı Hüseyiııle Manisalı Alinin 
gösteriş mlisabakası da üçüncü saniyede 
Tckirdağlının galebesiyle neticelcnmi.stir. 

Bu miisabaknlardan evvel yapılan Tc
kirdağlının ağabeysi Bckirlc Ahmet ara
sındaki müsabakayı, Bekir kazanmıştır. 

ııırma pasları - yalnız oldUb'U için - kap
tırıyor vo totı tekrar Süleymaniye kale
si için tehlikeli vaziyetlere geliyor. 

Galatasaray muhacimlerinin, oyunu bir 
tlirlü açamamaları yeni bir gol olmasına 
lmkfuı bırakmıyor. ?ılchmedin biribiri ar
kasına fırsat kaçırmaktan başka bir iş 
gördüğü yok. Galatasaraylılar o kadar 
sıkışık oynuyorlar ki, rakiplerinin ayak
larından aldıkları topu, biribirlerinden 
kurtaramıyorlar. Süleymaniye kalesinin 
önü bir kör döğüşü manzarası nrzcdiyor. 
Oyunun yansından sonra, boş kale önün
de, kaleci topu diğer taraflarda ararken, 
Eşfak, Süleyman ve Mehmet kale çizgi
si üstünde, aralarına sıkışan topu bir 
türlü içeri atamndılar. 

J{argalja!ık devam ederken, Süleyma
niyclilerin canlandığı ve oyun üzerinde, 

Giincş - 'lstan'fmlsPor, Ga1atasaray - Siilcymaniye mı7sabaka1a mıda kale önlerinden görii11iişlcr 

Ş~reif $t<aıdoın~csı 
-. ~ - ~-- _...___......,, 

Beşiktaş 11- 1 opkapı O,.,. 
Bc5iktn~: IUelımct Ali - Nuri, ·Faruk -

Uifnt, ED\·er, }'uat - Hayati, UHh·an, Xiı

:1.ıın, Jlakı..,, Eı:rcf. 

Hakem: '.l'arık 

Oyun Beşik.taşın çok seri bir akınıyla baş
ladı. Daha Topkapılılar göz açıp kapama
ğa vakit bulamadan derhal vaziyete hfı
kim olan siyah beyazlılar, üst üste gol 
çıkarmağıı. başlamışlardı. Hakkı ve Na
zım vasıtnsiyle yapılmış olan bu sayılar, 
ilk devre sonuna kadar beşi buldu. 

ikinci devre 
Müsabakanın ikinci devresi de yine Be

§iktaşın çok açık hakimiyeti altında geçli. 
Hele rakibine tekme atan Topkapıh bek 
de hakem tnrafmdan sahadan çıkarılmen 
siyah beyazlıların üstünlüğü büsbütün zi
yadeleşti. 

Mükemmel idaresiyle hücum hattını 

çok güzel işleten Hakkı bu kısınıda da ar
ka arkaya Uç gol <lnha attı, bu arada Rıd
van ve Hayati de sayıları on bire kadar 
yükselterek takınılannı - herhalde - bu 

Eşfak kafa atlt'ktıf'H sonra 

kısa süren bir hakimiyet tesis ettikleri 
görül dil. 

Fakat, Galatasaraylılar topa tekrar hü

kim olarak oyunu Sülcymaııiye nısıf sa
hasına intlknl ettirdiler ve oyun da ilk 
kısımdaki neticeyle 1-0 Galatasaray le
hine bitti. 

• • • 
Galatasaray: dün kötü bir oyun oyna

dı ve muhaeimlcrin biribirlerine girmele
ri ve oyunu bir türlü açamamaları, bu 
neticeyi doğurmuştur. 

Sacide iş düşmedi, müdafaada Lütfi ve 
Salim formda olmadıklarmr gösterdiler. 
Muavin hattında Celal, ikinci devrede de 
Ekrem iyi idiler. 

Muhacimlerden Necdet de henüz for
munu bulamamı§lı. Mehmedin çok kölü 
oyunu yüzünden Süleymanla Eşfak da 
sönük kaldılar. Bülcnd, - bilhassa ilk 
devrede - tamamen ihmal C'dildi. 

Sülcymaniyc takınır: rakibini marke et
mek hususunda bUyük bir mcharct gös
terdi. Müdafaa ve muavin hattı canlı ve 
gUzcl bir oyun çrkararak Galatn.saray 
muhacimlerine göz açtırmadı. Hücum 
hattında Daniş tek başına kalmıştı. lki 
nçıklar bilhassa heceriksi:>.likte na:>.arı 

dikkati cclbettiler. 
Hakem Kemal Halimin idaresi kabil ol

duğu kadar fenaydı. 

Toıık:ıııı: Abdiilkndir - sc l 
ıtd • 

din - Hayri, Hal>kı, nan ~ 
yacddin, Osman, füimil, '.l'ıJI 

Ozcrcngin (Sülcynıani~ c) 
1 

sene çok güç kırılacak bir go 
galib getirdiler. 

• • .. 
1 

Bu maçtan evvel Beşiktıışl.$_.ıı 
"tır B timleri karşılaştılar. ?JU Jıl 

raz eden Topkapı oyunculııt1 , 
ı!IP 

fından sırayla dışarı çık~~- I( 
knn altı ki§iye kadar indıgı 
hükmen galib addedildi. 

Ankara ve lıl11 
Lik maçta 

. o~ 
Ankara ilk maçlarına diıtl . 

gücü sahasında devam cdilıtıl 4 

sabakadn Harbiye ile Giiııe 
karşılaşmışlar ve Harbiycn~1 
:ıttığı gole üst üste üç s:ıY1 •1 

eden Güneş, birinci dcvrcY1 ll' 
bitirdiyse de ikinci kısuııdıı. 
rin fevkalade enerjik o~lJ ~ 
galibiyeti idame ettircınecU 
beraberlikle bittf. ~ 

lkinci müsabaka Galatasıı~ 
cpor arasındaydı. Sarı krrıı1 ~ 
buldan Ankaraya nakleden~ 
ralarına almışlardr. oyun . e 
kadar Galatasaraym bfikiıJlij 
cereyan ettiyse de vaziyctteıı 

' tifade eden Demirsporıutııl';,. 
gole mukabil Uç gol çıkıırtl 
zandılar. 

İznıirde ı .. ıııı 
İzmir, 16 (A. A.) - J3U!~.O 

maçlarında Ateş, Alsancııf;1 "'ııe 
Üçokla Doğanspor 1-1 bC1'

11 

_ı_n_r_dı_r_. _____________ ~ 

Matbuat ta
1
, 

Pera mütekait f 
karşılaşıf0r 

Yaptığı bülün mu.sabıık919 e 
gazetecilerin futbol taklll'l~ 
bayramına tesadüf eden c ı:ı 
gayrifedere klliplcrdcn pc~) 
futboleülcriyle Taksim stıı 
müsabalm yapacaktır. , 

.. çn. 
ı•latbuat takımı bu ınıı if# 

lzzet Apakla Ercümend it ı: 1 
rum bir kadroyla, fnkllt ; 11 l 
müsabakasına iştirak edet11b ıı 
demle Murad Kayahan dn <Jııtl 

·C 
zere şu SC'kildo daha kU\" 

ile cıkacaktır. 
Namık - Osman Münir,~~ 

"\ı" rnd, Ahmet Adem, sntıı 1. f' 
Osman Kavrak, Sedad, l}l\ 

bol maı:ı yapılmıştır. c'' . s . 
Oldukr:ı kalabalık bır ; 

linünde oynanan bu o)'ll~~ııf 
takımı 15-3, ve 15-2 gibi 

la kazanm15tır. 



Lik maçları 
!:enel('lQ>a IMH.~e s~ad o lf1lda 

•uıaı t k 
Hilal - 2 Beykoz - 5 

~I b . n rmı: Murad - Akif CcHlet • Ucykoz takımı: Safa - Bahadır, Salletl-
11 sın G li ' 

~ai ' a b, Zel,lCl - Uauf, Mustafıı, din • Cahid, Kemal, l'llustafıı - Turhan, 
rn, Hakkı, İlhan. ::Said, J~tcm, Kazım, Gaıanfer. 

ı..t. Hakem: Feridun Kılıç (t~yüb) 

başı usa baka Bilıillilerin iıstiın oyunu ile neticesiz hücumundan sonra lckra; hücu
nı 11 akdı. Güzel hiıcumlarla Be) koz kalesi- ma geçen Hilal muhacimleri Rauf vasıta

ı Sık ' 
~a· zıyaret eden Hilalliler 11hnn ve siyle Be~ koz kalesine çok kuvvetli bir §Üt 

un vasıtasivJe 'k' .. ·· d d'I T " t k- d t ıkt Ier D J ı ı guzcl sa 'l kaydetti- gon er ı er. op us oşc en a\• a ç ı. 
· evren· hfllt· ın ortalanna kadar Hilalin bu Biraz sonra devre 2-2 beraberlikle ni-
un Vaziyeti d 

ltozıul evam ettikten sonra Bey- hayet buldu. 
ar Yava" t 1 1 6avi b' ~ Yavaş açılarak oyunu mil- K NC DEVRE 

lar. ır ~ekle sokmı:ığa muvaffak oldu- Hakemin düdüğüyle Hilfı.l nısıf sahası-
na giren Beykozlular, hakimiyeti ele a-

l<alc>ci M 
Said kale .. uradrn yumrukladığı bir topu larak hasımlannı taz;rika başladılar. Ve 
lesine onUnden l akahyarak Hilfı.1 ka- Ethem vn!!ıtasiyle üc·üncü, Kazım dUr
!lı.en 13 ~kunca bu defa hfıkimiyet tama- düncü ve ) ine ı:::tem fcvka1üde bir vuruş-

Soı ieyk~za intikal etmiş oldu. la beşinci gollcl'ini yaptılar. Ve müsabaka 

tnuvarrçl:rı. vas~siyle beraberliği tesise böylece ikiye knrş ıbeş golle sarı siyah
a olan sıyah beyazlıların bir iki l Iıların galebesi~ le nihayet buldu. 

F..,,>i> Fenerbahçe :-1-Vefa - O 
l'asar ı:hçe takımı: llü amcddin • , \'efa takmıı: Ahmet - Saim, \'ahid -
Saj,,,. '.,.. lıib • Resacl, J\ngclidis, J..sad • Abdus, Lutfi, Şükrü - Rcceb. Litu. Sulhi, 

q'• "'a . cı, \ a ar, Şaban, }":ikret. Hfisclin, Muhteşem. 

Saat on 
Jiakem: Şa.,i Tezcan (Günt-Ş) 

~Unun beşte başlll an bu müsabaka 
ı en ın··h 

r ncŞik u hn maçıydı. Fenerbahçeli-
dıittan taıı ve Güncı:ılc berabere kal

l!onra b Ilı.itli V • u hafta kadrolarına lz-
ahabın kardc:.i Sairni alarak nis-

petcn kuvvetli bir takım teşkil etmhler
cll. 
· 0)'lln baıılar ba!j1amaz san lacivertliler 
saha nlı§ka.nlığınm verdiği cesaretle bir 
iki sıkı hUcum yaptılar ve bunların birin
de 
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Konkur ipikler 
Şimdiye kadar görülmemiş bir seyirci kalabalığı öotınde 

ve parlak bir şekilde yapıldı 
Sipahi Ocağı tarafından tertib edilen 1 

iki konkur ipiktcn birincisi dün, §İmdiye 
kadar görUlmemi§ bir kalabalık öntinde, 
parlak bir şekilde yapıldı ve, halkın, bu 
asil sporn karııı ne büyük bir rağbet gös
terdiğini açıkça ispat etti.. 

olan • bahsimUşterekler tertib etmekte- dünkil müsabakaların neticelerine: 

Ne yazık ki, maddi imkansızlıklar, a
kıncı cedlt'rimizin yarattıkları bu halis 
Türk sporunun, yani binicilik müsabaka
larının, ancak, senevi iki konkur ipik şek
linde tezahür etmesini mümkün kılıyor. 

Maamafih, zamanla, bu imkiıııların ar
tacağı ve bu nevi müsabakaların her fır
satta yapılacağı şüphesizdir. Biniciliğin 

en mütc>kiLmil \'e modC'rn şekli olan kon
kur ipiklerin, bizde kısa bir zamanda 
görmeğe ba ladığı rağbet, yarın için gü
ze I bir garantidir. 

Filhakika, dünkü müsabakalar bu fik
rimizi teyid edecek mahiyettedir. Yalnız 
dUnkü müsabnkalardan bahsederken, bir 
noktaya temas etmek isteriz. Memlc>kette 
atçılık ve biniciliğin inkişafı namına gös
terdiği büyUk gayret ve fnaliyettc>n dola
yı her fırsatta takdir ettiğimiz Sipahi 0-
cağr, geçen senedenberl konkur ipikler
de - ancak at yarışlarında tertibi mutad 

dir. Konkur ipiklerde bahsimüştcrek tr!r
tib etmek - birçok sebeblerdcn dolalı • 
dünyanın hiçbir yerinde iı.det değildir. Ma
amafih, ihtimal, Sipahi Ocağı, bizde hC'-
nüz yeni olan bu !ıporn karşı halkın 

rağbetini arttırmak ve dalın fazla hcy<'
can ve nlfı.ka uyandırmak için böyle bir 
"varyasyon" düşünmüş olabilir. Bu tak
dirde de, "heyecan" ve "alaka,. nın par
kur sahası haricine çıkarak, muhasara nl
tına alınan bahsimüşlerek gişelerine hü
cum c>klinde tl'zahür etmemesi, yani hal
kın - rahat bilet alıp, hcsab görmc>k ic;ln 
b3zı tertibat alınması lüznndır. 

TC'rtib heyetinin, bu huslisu nazan dik
kate alacağından emin olarak, gelelim 

1,enls maçları 
İstanbul mmtakası tenis ajanlığı tara

fından tertib edilen tenis maçlarına dün 
de devam edilmiştir. Güneşle Fenerbahçe 
arasındaki dünkü karşılaşmalar sonunda 
CUnt>ş tenisçileri bir mağlilbiyete muka
bil sekiz galibiyet elde ctmi!ilerdir. 

Fenerin y.cgô.ne muvaffnkıyctini eski 

futbolcü Zeki Riza temin etmiştir. 

Saimin ayağıyla güzel bir de gol kayde- tuttular. Muhtefiemin, Sulhinin mütead
derek galib vaziyete gcçmeğe muvaffak did vuruglan sırf talihsizlik yüzUnden 
oldular. Fakat bu golden sonra yavaş ya- avutıa neticelendiğinden Fenerbahçe kö
va.ş sahayn alı.san Vefalılar, oyunun mer- tü bir O)'Undan sonrn ilk devreji 1-0 
kezi sıkletini Fenerbahçe nısıf saha.sına galibiyetel bitirmeğe mm·affnk oldu. 

intikal ettirerek mütemadiyen san lfı.ci- İkinci devre 
vert kalesini zorladılar. Zamnn zaman Bütün seyirciler sarı lfıcivertlilerin i-

Birinci müsabaka 
zrn ~AT Il.\NKASI MOKAl,ATI 

ı - Ca' it Tıılı:a (Uoğan) l,6 dakika 

hatasız. 

2 - llnsan Yüce oy (Şanlayık) 1,1 

<lakikncla. 
3 - Bnyan Jale Haeıbekir 

zı) 1,45 clakil,a<la. 
Cavid Tulça.nın, güzel bir parkur neti 

cesinde kazandığı bu mUsabakada, ba 
yan Yoland Pikko, gayet muntazam b 
parkur yaparken bir maniada diişm.ü§ 
imdadı sıhhi otomobiliyle hastaneye le 
dınlmışsa da, kazanın hafif olduğu an 
ı;ılmış ve kazaya uğnyan "Amazon" 
çük bir tedaviden sonra evine dönm\lşt 

İkinci miisalıak 
MERHll\I GÜi.SON il.11 \N ıtlKAF 

1 - Ca\icl Tulı;;a (F4fckızr) 1,15 

l,22 dakika. 
3 - Ctnid Tnlça (Doğan) 1,25 da:kll:lil 

da. 
Kıymetli kadın bine.ilerimizden 

geçen sene vefat eden Gülsün İlhan' 
hatırasına hürmeten, ismi verilen bu m 
snb~kayı yine ayni muvaffakıyetle Ca 
Tulça kazandı, kadm binicilerimizin •• 
dız" I Melühat Aksel de ikinci oldu. 

Üçüncü müsabaka 
1Ş UA:SKASI MtiKAFATI 

1 - Teğmen 1h an Akal (HlncaJ 

1,23 dn.kikadl\ lıatn ız. 
2 - Tej;;'Dlcn Salihndclin (İlal) 1,27 

ldka. 

Fcnerbahçc de Fikret ve Saim ns1tasile "kinci devrede daha güzel oynij acaklan

hUcum te§ebbüsünde bulunuyor, Vefa ka- nı ve sayı adedini nrttıracnklarmr ümid 
lesini ziyarete çalışıyordu. Fakat mer- ediyorlardı. Fakat vaziyet hiç do böyle 
kez muhacim Yaııarla sagv iç Nacinin gö- omadı. Fencrbahçe bu devrede berbad 

" l,88 dakika. 
rülmcmiş derecedo bozuk oyunları ve An- oynamakta devam ederek taraftarlarını Her nevi atlara bin.mi.~ binicilere ma 
ge1idisin silik müdahaleleri yüzünden bu sukutu hayale uğrattı. Denebilir ki Ya- sus olan bu müsabakaya bazı siviller 
hamleler Vefa müdafaası için tehlikeli §arla Lebibin gnyreUi oyunuyla güçbcla iştirak etmisler ve kuvvetli rakipleri k 
olamadan bertaraf cdiliveriyordu. mağlubiyetten kurtuldu. Yavaş yavaş §ısında fazla is görememişlerdir. 

. . f formunu bulnn müdafi Ya§ar, dün yalnız Oo''r(lt"ıncl·ı· mu"sabaka Vefa merkez muavini Lütfının muva -
lıa§ına birçok V~Ja hücumlarını muvaf- $1PAllİ O<'AGI MVKAJ<'ATI 

fakıyotli gayretiyle Fener nısıf sahasına L b"b d b 
fakıyetle bertaraf etmi'], e 1 0 u ı - Orhan Aziz (lUebrukc) 1,21 da 

G 1 __..__ _. "' ,, _ ~ok kolay inen yeşil beyazlı muhacimler hususta zaman zaman Yaşara tefevvuk 
~a~-~~h~~m~~_N_'~n_d_e_ıı_~_n_m_cr_r_~_~_k_a_l_a_n_b_ı_~_a_k_ı.n __ ı ____ F_~_n_e_r_k_a_l_e_~_·_b_ir_a_r_~_~_ş_ü_t_l_~_i_~_u_ro_na. e~egve~w~~~~~e~ill ~a~~L 
.~ ~ 2 - Orhruı Aziz (Olgn) l,32 daklka. 
'-..:~0 'fF~cdJStreleır ŞSlM ply@ını 0 lYI ~ M IÜSal~S!kala lrD oyuncu istisna. edilirse bUtün Fenerli o- 3 - l'lleffih:ıt Akscl (Murat) l,36 

__ - --- ---- - -- -- - - - yuncul r köUlydülcr. Hücum hattında J.iJ,a. 

P 6 K t 1 2 vazifesini başarmağa. muvaffo. kolnn iki . b · .1 e r a - U r U U Ş -
Zati ntlarn bi.nnuş Utün hinıcı e 

oyuncu ancak gösterebiliriz. Fikret, ve mahsus olan bu müsabakaya yaln.Iz ıBi 

Saim. biniciler girdiler. Neticede, sivil binicil 

Ş • ı • 2 A t k • • 1 Yeşil beyazlıların içinde barıtn Lutfi ol- rimizin Rüphesiz en i)isi olan Orhan 
ı ş 1 - r n av u oy • ınak Uzerc, Muhteşem, Hüseyin, Şükrü, hem birinciliği, hem de ikinciliği k 

Oayrifed . . . Salın gibi cidden çok güzel oynıyan ele- dı. Melahat Aksel de üçüncü oldu. 
~Onlu!( .. ere klUbJer arasındaki §ampi- Sayı farkının büyüklüğüne rağmen hşmas1yle çok heyecanlı geçerken, ılk manl~r vardı. Fakat futboldo güzel oyna- Be inci müsabaka 
lliı:ı:ı. ııta:usabakalarrna dün sabah Tak- canla başla çalışan Kurtuluşlular 11 inci lıaflaymda oyunu kusursuz idare etmiş o- mak neticeyi kazanmağo. kufi gelmiyor. SCVARt ut ·ıctLtK OKULU 

nuylik ın~a devanı edildi. dakikada Ccvadın ayağıyla bir gol çıkar- lan hakemin ikinci devrede verdiği yersiz O yuvarlnk yumurcağı kaleye sokmak l\IUKAFATI 
etuğt ka bır seyircl kalabalığının tak.ip dılarsa da san siyahlılar buna Bambino kararlarla müsabaka futbolden ziyade bir Iaznn. Bu ise biraz şansa bağır bir 6ey. 1 _ Yüz.ba 1 Ccmd Gürkan 

~ecanır t'§llaşnıaiar cidden güzel ve he- vasıtasiyle derhal mukabele ettiler. O- kör döğüşU halini aldı. Oyun dakikalar i- 1,46 (lakikada hatnsız. 
haıtenı1e~ldu. licr iki enteresan maçı da yunun bundan sonraki kısmı Kurtulu§ lerlecllkçe sertleşmekteycll, devre ortala- ~ • 2 - Yüzba ı Saim Polatkan 
b~lel'd.i d~ba dUzgün idare etmiş ola- hücumlariyle geçti. Bu arada Naci takı- rında. hakem Arnavutköy kalecisinden ~ ---.. ~. 1,58 dakikada hatasız. 
~ll!ıanını ' Cldden zevkli bir futbol günü mmm ikinci golilnü de kayda muvaffak tekme yiyen ve bu suretle Şişliye bir pe- U;b1d"?J..f!' ti,,_~dFf::1 3 - ruzba51 Oe\'ad Kula (J'üstoko 
l>eı-a § .. olacaktı. oldu. MUsabaka da böylece 6-2 Kurtuluş naltı kazandırmış olan Mikrobu oyundan 1,53 saniycdo hatasız. 
l>eru Kurtuluş aleyhine nihayetlendi. çıkarmak garabetini de gösterdi. Fenerb:ıhçe bu kadar berbat bir günün- Her ne'lıi atlara binmis bütun binle.il 

l>era _ ~n bire karşı Uç golle kazandığı Şisli • Arnavutköy Bundan sonra O)'Un büsbütun karıştı, de bile o §anslı dakikayı bulduğu için re mahsus olan bu müsabakaya, Avrup 
llab~ Urtuluş CEscyan) B timleri mil- Günün son ve mühim müsabakası olan son dakikalarda eksik Şişli takımı büyük galibiyeti ve dolayısiyle Uç puvanı kazan- da birçok parlak muvaffakıyetler kazan 
litnlerı ;dan sonra ayni klüblerin birinci Şi~li • Arnavutköy maçına tarafeyn ta- bir enerji sarfederek rakip kaleyi sardı- mış oldu. Fakat biz buna rağmen Vefalı- milli ekipimizle beraber, diğer subay 
tlltıaıı ~Urhan Atağın hakemliği ile yap- kımlan şu 6ekilde çıkmışlardı: lar ve maçın sonuna iki dakika kala da larr tebrik etmeyi vazüc sayarız. da girdiler. Büyük bir nlii.kayla takip 

l>era: ç~~ şu ~adrolarla i tirnk ettiler: Şi~li: Armenak - Onnik, Vlıı.startli • Hraçm yerden bir §Ütü ile ikinci golleri- Hakem Şazi Tezcan oyunu gtizel idare dilen müsabakada, bilfı.istisna, bütün 
t'lel"\lç -... •ntıno • 1\lesinczl Roberto - Agob, Nubar, Arsevir - H.ra~, Şava~. Snl- ni de atarak müsabakayı 2-1 kazandılar. etti. baylar, parlak birer parkur yapblar 
ları ' .-:..tyen ç ~ ' }:N l.'R 

.; l>rak:ıkıs ' ... aços. • F~konomiclis, Çu- •lıır, IU!krok, Dir:ın. • • co~kun tezahüratla al.kı,şlandılar. 
"'llrtuı , uarnbıno, Todori ---------------------..::.------------.. --•· 

Ce Us: \z8.(} • ı\rnn\ulköy: Dostancıoğlu - Yorgo, h. 
~ 'ad, Ga..,. • • erkis, Uodo - Nuhar, 
°'l'tL •v - Naci tauo - lstralo, füimrnn, l\fihal • Anesti, 

•11, l'iora : • ulclman, Varoj_)an, 
~üt ~1r. Gogo, l\larull, llnyılar, Sararim. 

Iİakika:::ın :a Iryan bu maçın 15 inci Şişlinin üst üste tazelcdit';i akrnlarlA. 
~ısın ı:..konoınfd' b:ı lıyan ilk haftaymın 11 inci dakikasın-

a 
1 ka~ lettı ıs, P rnnın ilk sa- da 20 metreden Amavufköy alev. hine ve-
dakik · 

l·arı 1> Ya k da hl rilC>n fnvlü Vlnstardi çok güzel bir §Ütle 
...._ rı.urtuıu 1 1 

r <' de f na oynamı-
"<llti 1 u ar h gole tahvil et ti. 
" ll ı inin • u gold<'n bozuldular, 
\(en ll a bı hail · . . 
ı. <'raıııa rıncl<'n ıstıfnde c- Şi li baskısı devam ederken Arnavut-11.ara r da U 
~?'ak il k d t U t iı ol daha cı- köy soldan fıni bir akın yaptı ve Sarafi-

ler. evre~ i 4-0 g lıb olarak bi- min ortasını Anrısti falsolu bir şiltle Şişli 

!ıcıncı k lı\tNcı DEVRE 
allııı TStındn P 
~ da başladı \'c 

6
C>r hl nn n -ır h cıkısı 

bc"incı go]" ıncı dzıkiknda Dmka-
u attı. 

"'-,.,_.,.,_ '11 ı " 11• ,., .. ..,.., iki tnrafm da 

nf'ticesiz ga\Teth'le 1-1 berabere bitti. 
1K1NCt D EVRE 

Müsabakanın ikinci devresi iki tarafın 
da. bcrnbcrllği lehlerine bozmak için çtı-



- EY\ıili 1 ben bir funcsllc basa ~ıka
mazken tmdl fül kişi oJclular! 

Ç@~lYJ ~~aı li1l (6) u 
lhıeIDbe ırn 

KilçUk Selma, afacan bir kızdır. 

Geçen gün anne11ine muziplik yapmak 
için: 

- Anne, dedi, mutfakta bir adam 
var, hizmetçi kızla öpüşüyor 1. 

Zavallı kadın birden öyle sinirlendi 
ki çocuk yaptrğı muziplikten vazgeçe· 
rek hakikati anlatmak lüzumunu duy -

'11;ricck - Sevgilim, sen benden bir ~ey 
Iİ)dqonan! 1 ~ r--

- Siz. de yaz sporu yaptınız mı? 
- Evet, gtlncıl banyosu yaptmı. 

Seyyah - Bu hUcrcdc Sef.:ml11 tarihi 
bir vaha bahrhyor musunud 

Rehber - Evet. 1029 dan C\'\'CI bir ZI. 
yaretçt bana iki lira babşt' vermlı;ti. J 

- ltalynn karikaturU -

Kadın - Şu çaldıkları tango ne kadar güzel! 
- Çaldıkları parça tango delil, Betove nin senfonisi ... 
Kadın - Ya öyle mi? Nede olsa l>ir tango kadar güzel aofrusu! 

1939 Münih konferansı 
• 

MUnih, mart, 1939 - 1938 de toplanarak Çekoslovak- ,. 3 - Frn.nmmn Ovemy eyaletinde ve diğer bu!ı 'viliyct-
ya meselesini herkesi memnun eden bir şekilde halleden ilk lerde yapılacak plebisiti kontrol için beynebilel bir tejlcilat 
Münih konferan&ırun verdiği dersler, ço.k §UkUr, bo§a git~ kurulacaklar. ı 

memi§tir. Filhakika 1919 danbcri çok kıymetli zamanlamı 
boşa gitıLeslnin başlıca sebebi nedir? Bir meselenin haIJ.lııe 
karar verildiği zaman bu işle doğrudan doğruya altkadar 
olanlann fikirlerini sormak gibi saklın tiir yola 1Xlpmak de· 
ğil mi? Böylece mesele i~inden çıktlmat bir arapsa'çr haline 
getiriliyor ve bir türlü ballcdilemi'yordu. Halbuki mcıscle 
ile birinci dcı ecede alakadar olanın rey sahibi olmadığı e
sası prensip olatrak 'kabul .edilinoe her şey derhal düzclive· 
riyor. 

Uzun za.'?Ulndanberi zihinleri işgal ;eden Fransız mils· 
tcmlekelcrinin taksimi mes.clesi İ§tc bu ruh ve hava iç.inde 
realist ve müsbct bir hal safhasına ginni§ \bulunmantadır. 

Dörtler iş hn~ıudn 
MalCim olduğu üzere Çemberlayn, Hitler ve Musolini. 

Mllnih konfeıansında dördüncü mevkii Çek Ba§vekili Ge
neral Siroviye tek1if ctn"ırşlcrdi. Genernl bu teklifi lr.abul 
etmiş ve l>ugUn halkın çılg'lnca nllaşlan arasmda Müni!he 
gelerek Fr.ınsu: milmmlekclerini gösteren haritanın .etra. 
fında açı1an mUzakcrelcre iştirak ctmi§tir. 

Terclİ::rut:l §mitin yardımiylc yapılan müzakereler sı· 

miml ve doı:tça bir hava içinde cereyan etmiş ve mesele so~ 
kısa bir zaman zarfın.da kökünden halledilmiştir. Bu akşam 
neşrolunan resmi tebliğe göre muhtırayı imza eden dört ~ 
ler agağıdaki hususlar üzerinde tam minuilıc mutabık kal. 
mış bulu:ıtn<'.ktadırlar: • 

1 - Tıago, Kamerun, Madngatlmr, Framız Hindiçini'İ 
ve Antil adalan Fransız kuvvetleri tarafmdan üç gün zar· 
ftnda tahliye edilecek ve burıalan hiçbir teıiıah tahrip edil· 
meksizin Almanyıaya teslim olunacaktır. 

2 - Tunus, Cezayir, Fas, ıim:ıli Alrikadaki ve Hattıüı
tuva Afı-llamndaki bütün Fransız müstcmlekel-'!l'inden Fran 
sız kuvvetleri üç gün içinde çekilecek, bııraJan h~ ~rlü 
~i5atİy~ İt\\lyaya terkedilecektir. 

Pragda sevinç 
Prağa dö.1üııünde Çek Bqvelrili General Sirovi halkın 'bü-

yü"k cAhilratitc lca.rıılanftu!tır, açık !Dir otomobil içindo 
şehri dola~ mecburiyetin.de kalmıştır. Halk bu esnada 
şöyle ba~nyordu: 

- Y~nın Sirovi! Yqasm aullıl 
General, beyanatta bulunarak, 1938 de Fransız Baıve

kili Daladycnin beyanatına ıayanı dikkat dere<:ede benzeyen 
sözler söylemi§ ve ezcUmle §Öyle demi§tir: 

''- Franıız dostlarmm:, hiç ıüphe etmi,.orum lö> müL 
tel'ıklerinin Müııih anlapnumı bbu1 ebnekt.e olduğunu an
hyat"aklaı;dll'. Sulbü kurtannak ~in Fransanm fedakarlık 

yapması lanmdı; Franınlar lbu Hıdakarlığı yapır.nsmı biltn 

bir millettir. 

Hem Fransa, saf Fnıuız olmıyan bir bur. allRli•~c-:ı 

kurtulunca daha mütecaniı, daha derli tophı bir devlet he· 
tine gelmit bulunacağı için Münib anlapnasından evvela 
FranıızJın·ın memnun olmalan laz:nngelir.,., 

Lehietanın talepleri 
Varşovadan bu akpm telefonla bildirildiğine göre, Mi.ı. 

nihe taksim i§i tamam olduktan sonra gelen Le!lliler unutul., 
duktan i~in büyük bir asabiyete ·kapılmışlardır. 

Dörtle: konf eıransı Leh miltalcbatı ,ile eeaalı bir ıckildc 

~ıgul otmanuı bulunmakla beraber dünya sulhUnU koru· 

mak bakımından bunlarm haklı olduğunu kabul etmekten 

bq'ka çare yoktur. Pol~ya için Cibuti Yeni Kaledonya a

razisinden bazı tavizatta bulunulması düşUnülUyor. 

Soı~ tlakikada öğrenildiğine görıc, Lehistan Fran.aaya 

24 saat mGhletli bir ültimatom göndenniştir. 

( Parille çıkan "Le Canarcl Enclıaine,, den naklen) 

Keder Cennet SevDnç 
- Ne o? Kederli görUnUyorsı.;n, nen 

var'? 

- Karını darıldı "seninle bir ay ko
nu§mnm !" dedi. 

- Bunda UzUlecek ne var? BilAkfs se. 
vin. 

- Nasıl sevineyim, bir aylık zaman 
g8z açıp kapayıncaya kadar geçti. 

Erkek - Dlln gece rüyamda kendimi 

cennete gitmiş gCSrdUm. 

l~adın - Ben de )'anında mr lelim? 

- Sana rllyamda cennete gittiğimi 

s~yleclim, yanımda .sen olsaydın gittiğim 

yer cennet olur mu idi? 

Bayan, hizmetçi kw azarladı: 
- Ben evde yokken bakkalın çırai:'lnı 

mut!nğn nlrp saatlerce alıkoyuyormua. 

sun. Böyle §CY benim hoşuma gitmez. 
Hizmetçi sevinçle cevap verdi: 

- Te§ekkUr ederim Bayan. Emriniz 
Uzerc bir dahn mutfağa almıı.m, salona a
lının! 

--......-,.- -

.. 
l'ZJSIZ lfl KAl'E: 

Plajda yakalanan bir bahk! 

dol 
- Ben çıplaklığın a1eylıtndc~iıtl ~ 

ru~u; biz meRlektcldlcrin mab'"nıı r,t 
olur. 

Taşbebek 0~ 
Zengin aile, blt~ik komşularının ~eıı 

ııevlmll kUçUcük kııuıa acıyarak on~el 
di c::ocuklarmm oynamaktan bıktığı ı;~ 

1
, 

bir tqbebck hediye etmişti. HcdiYe>1 
1, 

lan çocukcağız evvela sevindi, sonr3 ~ı 
leri dolu dolu oldu. Sebebi sorulııfl 
izah ettl: ıısif' 

- Bebek çok şık ve güzel gtyiıı Jılf 
Beraber sokağa çıkarsak hcnl oııuJl 
metçlsl z:annedecekler! 

bebeklere bayılıyor, krzım tla 
._e,·lyor. 

- İngiliz karikatUrU " 
~ 
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• ~ h ••••••••••••••••••••• •••• • • •••• • • • • •••• •••• • • • • • • •••••••••••• • ••••••••• • •••••• 
: l:J er afta pazartesi günleri, dünyada olup biten iktrsadi, ıiyasi, edebi hadisebri, enteresan vak'alım, kazaları, : 
'• C}'nelmilel ıpo h k ti · · ·· ·· k'' · d k' d - h l · · ..ı_ k .. .. .. .. t -L't : • d' r are e erını, dunyanrn dort oşesın e ı en ogru me az ara ıstınat oacre gunu gunune e"'ı • 
• e ıyoruz. Oku 1 b · • '- ı· · · · k ak'-- 'b' b' k • ı 

1
• yucu arımız, u yazıları kcsıp Sl\klama;da çok ~ıymet ı bır tarihı es.-:r azanac ..u-ı gı ı, ır ço • 

• rrı:ı urnat d .. - ., 
• •• a ogrenmiı olacaklardır. • 

1•··~·· ~ ~ ••••••••••••••••• •••• • ••• • ••• •• •a••••••••••••• • •••• ••••&••• •••••••••~•• ••••••• 
~ "iJ le:~nU Q U c:;ı ta\ .::;,1 (Ş) ecnebi mekteplerinde ırkçılık lehinde bütün bilgileri derhal milletler cemiyeti-

! f/ U ~ '2> (.9) propaganda yapılmasını ve herhangi bir ne bildirmelerini rica etmişti.·. 
P~rı Yada Vt• lta h·a ela milletin tezli! edilmesini menetmLcıtir. A 1 rnan yada da bili istikraz 

2 ... Şınıendöfcr kai:al~rı ~(Q) Ey~QI 1 ~~6 Almanyanın giriştiği nafia işlerinini-
n il \•e 27 (' l" 1 cab ettirdiği masrafı karşılamak üzere 
<ıtseıon ' u gecesi iki yolcu treni (;cnc>ral Kravs ö ldü hükumet ,·üzde 4,5 fai:ı:li \'C ikramiyeli 

da Cİ\'aıı\lnnJ 30 kilometre garbında Celi- c· d . - k ı :ı birib' ıhan harbi esnasın a Avusturya - hazine tah,•ilatı cıkarmnga arar ver-
.. \ •c 50 · ırinc çarpmıştır. 30 ö- .Macaristan ordusunda mühim bir mevki miştir. Bir buçuk ~ilyar mark kıyınetin-
~llrlar ;u~1;1~ \'nı:ırr. Kaza, §iddetli ya;. sahibı olan general Kravs bir kalb sek- de olan bu tahvilat 1938 dahili istikrazı
l~ olmuştu; en •Şnrctler görünmediği tesi neticesinde ölmü~tür. 76 yaşında olan nm üçüncü parçasını teşkil edecektir. 

G e\•lfıld ::\ muteveffa öteden beri A vuırturyanın Al - -=:5l c:;ı d"" 1 ,-re Ş r ft lfi) ~ ~ ~ 
~de Pozzo e rtc:1P~1~ - P.oma hattı üze- manyaya ilhakının en şiddetli taraftar - s u ~ :u 

0 

1• Pan bir ınarı:' d~s nsyonunda manevra !arından btrisi~di. 'sı•anya har lıi 
ı trenine an ız treni Roma - Napo. 1J 1 il ı 938 do earpnırşt .. ,.. u ,, eş n::ıı il n - 2j cyliıldcn 1 te~rinie\'ele kadar o-rt vag ır. L'farşandiz treninin ~ u 

l\lierd iven den çıkan otomobil 
iilıtı onu harab 1 . lan nkalar -
..... U!{tUr 20 1 ° muş, sPklz ınean Milletler ccmİ}'etioiıı kararlan 25 .-~·lfıl _ Fena havalar yüzünden 
l\~ı ltr. · Yo cu ağır olarak yaralan- • rr Cencvrede toplanmış olan Milletler ce- Ebre mıntaka!"mdaki harekat durmuştur. 

arı :ula i k miyeti as:ımblesi bilhassa misakın on al- 28 "''IÜJ - Barselondan gelen resmi 
l3ank d" onto fivah viik~chJi tıncı maddesinin tatbikı meselesini tet • habcrl~rc göre milliyetc;ilcrin Ehre mm

flatı Ytlzd 
0 

Prans dnimi meclisi Iskonto kik etrniı,ıtir. t..'lkasındaki mukabil taarruzları akamete 

Ti em karada giden, hem suda yiizen bu otomobil, ayni zamanda merdiven de 
çıkmaktadır. Tripper ismindeki bir lngiliz miihcrıdisinin yaptığı ı•e kullandığı bu o
tomobil burada, Romada bir kilisenin yiik sek merdivenlerinden aşağı inmek 
konulduğu ı·aziyelte görülmektedir. 

"crınışur. c 2•5 dan 3 e Çıkarmağa karar Milletler cemiyeti bu misakın on altın. uğnımıstır. 25.30 temmuz arasında cum- bir komisyonun dnimi surette lspanyada 
bulunmt\.Sı verilen kararlar artı.sındadır. ().. cı maddesi, cemiyetin iki devlet arasm- huriyetc;iler milliyctç:ilerdı-n gayet mü-

tınyanııı en hii V ük "f>Dl 
1 

dnki bir ihtilafa müdahalesi için iki ta- hiın 700 kilometre m\•rabbaı yer istirdad 
d . ,., rafın muvafakatini ~art koşuyordu. A- etmi~tir. Bu altı giin icersinde milliyet!:il 

Cu cnızc İn dirildi samble bıı maddenin tadilini dü~ünmüş- elrin zaviatı ölü ve a<Tır yaralı olmak ü-

Marrşnl Avcrcsko öldü 
Romen mareşah A vcresko Bükreşte 

ölmüştür. Müteveffa Besanı.byah bir 
kö;\'lü ç:ocuğııydu. Umumi harb sırnlann
da birinci Romen kolordusuna kumanda 
etmiş, mareşal Makenzcn ile yaptığı iki 
muhnrcbcde de galip gelmişti. ~Iüto.reko 
den sonra siyasi hayata atılmış, üç de
fa Romen başvekili olmuştur. Geçen se
ne kral Karolun teşkil ettiği eski başve
killer kabinesine nezaretsiz nazır olarak 
cirmişti. 

nard V ·t ,, 4 a l\iJde t il). Stnr kumpan)ası lı~abı- se de Lehistan ve Macaristan vaziyetle- zere 1'.:!.000 den fazladır. Ayrıca 7000 de 
~laıı 1\uın ~1:~tı.hlarında inşa edilmekte rinin itira~larz rneddenin tasdikı için la- esir yakalamıştır. 
~·eginin lı lızabct vapuru, lngiltere kra- zım olan rey birliğine mfıni olmuştur. Cumhuriyetçilerin bu altı gUnlük ta-

rali"" 1 uzurunr!n denize indirilmiştir Asamble hw:;usi bir kararla misak met- arruzuna milliyetçiler 60 gün devam eden 
l' '" •e>nd' · · ~ c trni t' 1 ısmlnı taşıyan gcrr.iyi \'af. nine ithal edilecek tadilatı tcsbit ctmi~. bir mukabil taarruz yapmışlardır. Burnu-
~liııd ... n ~r. Beynelmilel hadiseler yü- tir. kabil taarruzun devamı esnasında milli-
•raı, kran~d:nda _ ltnlmağa mecbur olan Çin - Jnpon ihtilafı münasebetilc, Ja- yctçilere yeniden takviye kıt'aları ve bol 

3 
l{ltin E/~ le hır mesaj göndermiştir. ponya, ihtilfıfın tetkiki için mlişt<'rek miilıimmat gelmiştir. Bu 60 günlük mu-

b. 13. ~ctre ı~abet ~5.000 ton hacminde, meeaiyi kabul ctmemi!'lti. Bina<'naleyh kabil taarruzda milliyetçiler 42.000 ölü 
h ~lıgindna· zunlugunda ve 36 metre ge- konsey uzun bir mlinaka.'jadnn ııonra dev. veya ağır yaralı mukabilinde ancak 60 
c: Ilı Sn.rayını~ .. 2.140 yoku alabilir. Bu sa- lrtleri ayrı ayrı 16 mcı maddenin göster- kilometre murabbaı bir saha;•ı i~gal e-
Ct(I, 60 ıçı~de 10 bin kapı, 2 bin pen- diği tarzda hıırcket Ptmeğe davet etmiş- debilmlı:ılf"rdir. 

~ 4J el iieşıran ~38 
Çekoslovak meselesi eası i~n ~ansor olacaktır. Teknenin in- ti (zecri tedbirler). Fnkr.t konsey bu tav- Bu tebliğe muko.bll Burgo~ radyosu Eb. 

tıa gellrs Ullanılan saç levhalar yan ya- siyesine "mazideki tecrübelerin gözö· re hnrekatınd:ı cumhuriyetçilerin 75.000 - 27 r.ylühlcn 3 hirlDdte~rine kadar -
llıeııar(':ti\ kırk kilometreden fazla bir nünde tutularak bu tedbirlerin halen c;ok zayiat verdiklerini ilan etmektedir. 2i P~ liıl - Hitler tarafından Berlinde 
Uir ap}ar. mUşkül görünen umumi bir vahdet içer. 30 e\ Jiıl - Bir kararname ile başve- irad edilen nutka ve Çekoslovakyo.yn vc-
ln"İltl' ki lngiliz nazırı ölrlü sinde yapılması icab ettiğini,, ilave · et- kalct ~-e milli müdafaa vekaleti doktor j rilen ültimatoma mukabil lngiliz başve-

0 eren· miştir. Negrinin uhdesinde bırakılmaktadır. kili bir beyanname neşretmiş ve bundn 
~" e ın eski iş ve harbiye nazırı Dünyanm diğer bir tarafında başgöste- 1 hirinritc~rin - Milletler c"miveti a- "Avrupayı kanlı bri harbden kurt armak 

o'ı ~1ınu8 Yaıiındn olduğu halde Lon- ren beyn<'lmilr.l gerginliğin cemty('t aza- samhlesi İspanyadaki ~·abancı gönülllile - için elinden geleni yapmış olduğunu ve 
ı. U oı- §tUr. Bir maden amelesinin ı ç· ili t' · kt·ı;· t hl lh · · - · · \ ı;.:r. '<ltı naz arına · ın m e ının c:;e ıbı 1s ıra arı rln c,ekilmesinl mah:ıllinde tetktk edecek su ıçın çsı.lışmalarında devam cdecegını, 

'::c .'PJıı. fab .. rr on yııeıına girer gı'rmez tt . t b b" b Al 1 . '!!ağ "I. k v unu urmaması \'e cemıye e mensu u- ir heyeti seçmek üz~re 3 ki~ilik bir ko- manyanın da · ngiltere tarafından gös-
~ a başı rı asında amele olarak çalış. tUn devletlerin Cinin muvaffakıyetini a- mite ayınnı~tı. lngifü;, İran murahhruıla- terilen sulh arzusunu hüsnUniyetle kar. 
3o r, ôi;ıedarnıf:itır. Sabahları mektebe gi- zaltacak hareketlerden sııkmmaları icab riyle milletler eemi)•etinin umumi kati- şılıyacağını ümid etmek istediğini ve 
ii· latıında<'n sonra fabrikada çnlıı:nrdı. etti0'ini de bu davette bilhMsa zikret- binrien ib:\rE't olan bu komite Ccnevredc heniiz sulh ümitlerinin bitmediğini,, an-
~eıılllek ~eBon:a fransızca ve almanca mi"tJr. toplanarak 1ran haı:iciye vezirini reisli- !atmıştır. 
t'lt> e de\'aın vesıne düştü. Gece dersle- Konsey bunlardan haı::ka gerek konsey, ğe sec:mis \'l" kC'ndisinc tevdi edilen va:rl.. I Gece Çemherlayn ayni e aslar daire-
?tı b?Yneıın~derek bu işi de bnşardr. Hlll gerekse uzak ~:>rktaltf isti~ari hl'yeto ~a- fej; ııüratıe ba"arabilmck üzere ico.b eden sinde radvo ile İngiliz milletine ve dün-
l!~ıtı, kiltib 

1 ~l dokumacılar birliğine u- Jıil d~ .. ı~ıı~r" Jıit ... h "n°rek harhde zl'hir. kıı.mrları \'ermiştir. yavıı. hitah f'tmistir. 
t kr !?ıc\•k'? du. 1924 de fnctlterede. ik- li gnz ku!lnnı:ınl2r 1'::ı.kktn in cdin"eC'kl"ri Bitaraf E"cnchi murahha'llardan ibaret Hitll'r, Ruzveltin sulh mcsaima bir 
öıu il l"ttığ~ ~elen _amele firknsınm -----------------------
lnr 'l. \ e knd nbıncde ış nezaretini aMı. , ' 
J lı'rli ~ 1 k. .ar hC'\ ııelmilel dokumacı -

t!Jloııv: tı lit!ini muhafaza ,..tti. 1 b J[ •kt . g l h l • ,- 'k 
~J,,,~·l.ç~: ... ~;"'::;~i-~~r~oma em eı. l en e en a sız. l 
çııı~~ta v1rn?~~r;ı.~oru, Mö~y~ Şigemitsuyu Yazan : Dr. G. A. 
~ !'hl' h . ~ 0 Şrrntoriyi de Roma el-

İ tı~ ti
1

~~1it~. 1 ~38 
l"ııft,,rel.f 

1 
: }'eni bir torpido 

J rı>e•· ~ <'lltl.t> inılirilıli 
llıı ı· J ıııınındck' 
tııı ">v .. d d . ·1 YCni 1ngiliz torplto. 
aı:.d169o ton h~n17.~ lndirilmi~tir. Bu ge. 
ı:ra c Yarıılan 1 cnıı~deciir. Ve 1937 sene-

mi 11\"\ dahna· ngtıız bahri inraatı pro-
~lı· ır. 

' 1 hn ı 
8 S tı aeneı' f 11 İiett>n zir11ati 
oıı d l'rde L<'hi 

<:ltJ.ı !.'rece ilen . ·tanda keten ziraati 
he1ı:~n toprakı gıt.ıniştır. 1937 de keten 
ke4> nıı g crnı ~ı ın ınesahası 145.000 
flon 11 ziranti~d r. Bu suretle Lehistan 
~l ra ikinci 1 e .Avrupada Rusyado.n 
d r ~Uğt ke~~n~~kt:dir. Lehistan, islih
l'at~ Uzde ~·irın· )~zde 40 ını ihraç c
lu t ~an kuııanıiı be"ı Y;ru fııbrikal!lr ta
ltrıtn~ um olarak r. GPn kalanını da köy
llı.ak ti 4-h k t Sarf.eder. L<'histan hü· 
<!• l'ladt)•le k e enlerıne lvi fiat bulmak 
~k tıı.ııavv C'tcn ihrncatinr standardize 
~ ~ fi.!:a urundadır. 

lap ~\fl(QJO 11 ~~6 
onya k ı · 

rı Jarıonya h 8 11111~ inde tadilat 
ti cdJaPon 0 .....,arlciye nazırı general Ogaki 

!.'\' •uusu ar 
ol'tlus arn eden bi ~ında haftalardanbe. 
li, e> u <;ıne> ait r ihtilaf vardı. Japon 
~le~ r~kscı siyas~('{~~. askeri, gerek ida.
<laı~" ıtrni altn da tun. mnselclerin "Çin 
1ll kt tarnrrnda . le kıl olunan tek bir 
'- t'I h n ırlare dil . . ıı:abu1 ' aı-ıciye <' meııııni ıste-
l on 1 ('! ,..,,."" , t n n~~ırı bir türlü teklifi 
l rı 11

r· '" ' 1
• f111tı> bu ihtilaf Ja-

, •' •· ' -·rı~ · 
tı,. '" ın ıstirnsiyle ıı~tice-

tı 'a ~ 
aı:ır'ıkı ~ ". : • ., 

\'(lrtrıı .-ırıııı h'.\Şv , "P miicıtPmlekat 
illi lt.at~ır. Jnııon ha ~ . ı '""nR 1\onoyeyc 
l'tı"lıt bı. iltl sıv r ncıve n<'zareti umu-
rı 0 "':\ as ınu vı "I ·~ 'll'lntısub sa r, ve parll-
dı.. rıazırt)'l::ı. b slyasf müsteşar da ha-
A rJ t-raber istifa ~trni.3ler. 

lltıtf n rl 
r Jrkç ' t nleyh· I 1 ı ' Cc>rvanı 

.l\rfanuıı. h~nı e tt>dhirler .. 
unıet1 .A.rjanlinde bUtUn 

Onun i~!n lıeki:n~::r hcrk::sc 
lcr. 

Herkes bilir ki insan 
- hiç hasta olmadan bile -
uzunca bir müddet, is~iye .. 
rek, yahut istemiy~rck, 

oturur, hareketsiz kalırsa, 

yeniden hareket etmek is· 
tcdiği vakit adalelerinde 

gcvşe!=lik duyar. Çok ya· 
tan adam güçlükle kalkar, 
çok oturan da güçli:.kle 
yürür .. Sözün kısası işle • 
miyen alet paslanır, işle· 

miycn adaie karıncalanır • 
~airr.a hareket tavsiye oder-

Bı.mur. gib.i hal~:z olmadrl:hrını uzunca bir müddet 
isbat ct:ne': fırsatını bulamıyanlar, yahut isbat etme'k is
temiyc:ıler cle sonra bir giin i!bat etmek btcyince ken
dilerini ha!ım. bulur~ar ve bunun gcrçôktcn, devamlı bir 
halsizli!< oi·!uğcn'..l sanarak tela~a dii::rl::r. 

Eskiden yelkenli ~emile:cle - Aynaroz manastırlarında 

olduğu gib.'. - h:ıitalarca yalnr. kalan gemicilerin limana 
vardıkları zamc.;r. hal:iz dl' ş:neleri me~hurdu. Şimdi bu· 
har~ı ve nıotCirlü gemiler deniz üzcrir:d:: haftalarca 'kal
madıkları eH .. i, yelkcr.li gem~dler el:: sıksık limanlara uğ. 
ramal:~a kLsur etmezler. Onu;> için bu türlü 1ıalsizliği:ı 

1:emidkrde görülmesi pt!< nacli:.·Iir. 
Buna kar~ılık, ~birlerde bekar yaJa7an erkeklerin ha· 

zılarında ı;öı ülür. Bunların kimisi bulaşık hastalık kor
kusundan. yahı.:t usluluk iddiasından aylarca, yıllarca 

tembel kalırlar. İlk z~manlarda, hal::iz 'lmdıklarım isbat 
etmeğe arzu cJuyrnlar ela, arzularını yerine getirmeme'!<:· 
te i'ira• .. ttikçe, sonunda arzu da kaybolur. Halsizlik 
yerle~ir. 

Kimi'li de, bekarlığında bula~ık hastalıktan korkmasa, 
yahut u<sluluk iddiasrrv:la bulunmasa bile evlenmeğe te· 
~bbüL •dip te bir h 1a n.i~anlandıktan 1<mra bufo1ık 
hastalıkta:ı korkar, \'ahut n=~.,.nlmnrn kuia~rna gi~cbile -
cek dedikoc•ıdan r-ekinir. t,.mbellik eder. Nisar.lı kalmak 

uzun zaman sürerse, halsiz. olmadığını i.sbat etmek zamanı 
gelince halsiz kaldığı meydana çıkar. 

Böyle, terr.be1J:kten gelen halsizlik de gerçekte deva 
kabul ctm~z bir hastalık sayılmaz, Nitekim, oturmaktan 
yahut yatmaktan gcvşomiş, hatta Y.arrncalanmış adaleler 
de yavaş y2\'&:Ş düzelir ve insan gene yürür, koşar bile .. 
Paslanm:ş alet de, bir daha i~e yaramaz, demek değildir .. 
Pas temizl~nir gene ~öreceği işi görür. 

Ancak, iş:emiycn aletin paslandığı gibi, .insan halsiz ol. 
madığını uzı•n bir rr.ü<ldct isbat etmeyince, vücudunun 
bazı yerlcr:ndc de, acleta pas tutar, idrar yolunda devamlı 
olarak kan toplanır. Erkeklik guddelcrin<len olan pr-;stat 
gu.ddesi de l:an toplanmasından büyür. Böyle k!.n toplan· 
m:ısı da babzliğe ayrıca bir sebep olur. Evlenmeden önce 
fazla uzur.ca rnüd.det uslu kalmış gcnçlt"rin evlendikleri 
vak.it hals;;: kalmalarının sebeplerinden biri de budur. 

Bereket versin ki, söylediğim yerlerde kan toplanmış 
olup olmadığı bd<im muayencsile anlaşılır. Anla§ıldığı 

vakit te kar. toplanması tedavi edilince halsizlik geçer. 
Halsizl~k meydana çıktıktan sonra da tedavi mümkün ol
makla bcral:cr, bekarlıktan uzun müddet büs1.:ıütiin b<i-kar 
kalmrş olaniarın evlenmelerinden önce kmdilerini idrar 
yolu hastalıklarında mütehassıs bir hekime muayene et
tirmeleri ihti!•ath bir hareket clur Herhangi hir arıza 

meydana çıkmadan, onun önünü almak ise daha iyidir. 
Zaten, uzun zaman tembelliğin ilk zamanlarında, hal· 

sizliğ~ ~bcp olup olmadığını, muayeneden ele önec, ha· 
ber verecek aLimct vardır: Tcmb:lliğin ilk zamanlarında, 
halsiz olmadığ-:r.ı İ!bat etmek arz\·su sıksık geldiği halde, 
te<nbe'1lik drvaın ettikçe o arzu s-eyreklesir ve sonra büs. 
biitün kaybolur. Bu arzunun seyrekleşmesi. hele büs"oü· 
tiin kaybolmösı, cvlene<ek gencin kendisini muayene et· 

tirmesi için bir i;ıaret demektir. 
Çocuk koritusu da, uzun zaman tembellik gibi sokça 

devam edene, gene halsizliğe seıbep olur. Bir erkeğin 
halsiz olmadığını isbat etmesi baba olmasiylc tamamlanır. 
Halsi:ı:lik~m ~ikayet edenlerin bazıları da, evli ıelr.un, ya.. 
hut bekar bulun<sun. çocuk babası olmaktan 'korkanlardır. 
Ne demek i-;tcdiğhıi, tabii, anlıyorsunuz. 

telgrafla cevab vermiştir. Bu telgrafta: 
"Almanyanın, Amerikanın samimi hUsnü
niyetlerinl takdir etmekte olduğunu, bu 
dakikaya kadar harbe rnfmi oimak i~in 
her şe~i yaptığını,, söylemekte ve Südet 
meselesinin tarihini de hulfışa etmekte
dir. Bundan sonra Hitler "Eğer Südet 
Almanları ihtilafı yüzünden bir harb ı.-ı
kacnk olursa bu harbin mPs'uliyeUnin Al
rnanyaya değil, Çckoslovakyaya raci ola. 
ca~ını., yazarak telgrafını bitirmektC'dir. 
Beneş doğrudnn doğruya Leh cumhur

reisine mliracaat eder<'k krı.ılıklı bir an
laşma yapılmagınr, hududların tnshibini 
ve bu suretle Çekoslovnkva - lA'hiı:1tar. 
ihtilifınm kat'i surette hallini istemiştir. 
Lehistan reisicümhuru bu talebe Leh is
tckl,.,rini gösterir bir notayla cevab '\er
miştir. 

28 ı-~·Jül - Aml'rika cumhurreisi Ruz
velt tekrar bir telgrafla HitlC'rC' müra
caat etmiş ve sulhün muhafazasını rica 
etmiştir. lngiliz haşvckili Çembcrla'ı.-n a. 
vam kamarac;ında bir }\utuk s"l lr-mi • 
"bütün milletlerin sulh istedıklnini V<' 
umumi arzudan kuvvet alarak ll"'giltere
nin sulh lehinde elinden ~elc>n her fl<''"i 
yapacağını,, bildirmiş, Bitlerle olan roU
zakerelerin ve Çekoslovak - Alrn:ım·a 
ihtilafının bir tarihçPı::ini yapmış. :Hıısoli
ninin tavassutundan bahsetmiş ve Bitler 
tarafından Münibe davet edllmiıı oldu -
ğunıı anlatm~t.ır. 

Bu tarihi nutuk alkışların karşılnnmı3 
ve meclis mllzakeratmı tatil etmiştir. 

Fransız ba!';vekili Daladyc, Hitlcr tnra
fınd:ı.n Münlhte görüşmeye davet <'dil -
diklerini saat on dokuzda radyo ile Fran. 
sız milletine bildirmiştir. 

Papa dahi radyoda bütün dünya mil
letlerine sulh tavsiye etmiştir. 

29 C\'liıl - Hitelr, 'Musoliııi, Çembl'r
layn ve Dalndye :Münihte müzakereye 
başlamışlardır. 12,5 kırk be~ geçe baı;h -
yan müzakereler muhtelif kısa fasılalar
la geceyarısmdan sonraya kadar de>vam 
~tmiııtir. 

Ct>ncvredc milletler cemiyeti asam
blesi uzun münakaı:1alardan sonra röyle 
bir karar kabul etmiştir: 

"Milletler cemivrti asamblesinde mu
rnhhns srfatiyle t~planan 49 milletin mü
messilleri A \Tupada si vasi buhranın inltl. 
şafmı dE'rin bir 1stırab içinde tak\b et
mişlerdir. Asamble buf?Ün mevcut ihti
laflnrm sulh ycıluyla halledilebilec ~i ka
naatindedir. A'lamblt>, harbin nl't°<'C'"i ne 
olursa olsun. herhangi lıir ihtilZıfı adn -
lctl" halledPmC'diğini bilir.,, 

"Binaen:ı.leyh asamble bütün billctle -
rin sulh yolunda hUkiımetlerine ?.ahir ol
mahrını rica eder.,, 

SO cvliıl _ Dört basvekil arnsındal-i 
müzakereler uyuşmn ile nC'ticclC'nmi!:;tir. 
Uyu~manm rsasları şunlardır: 

ı _ Sildr.t topraklarının Çeltl<'r trıra
fmdan tahliyesi ve Almanlar tarafından 
işgali 1 lıirincitcşr:ndc b::ı..cıhyacnktır. 

2 - İngiltere, ltalya ve Frnıı"~ hu 
toprakların Çekler tarafından 10 birin. 
citeşrine kadar, üzerlcrirıde tahribat ~ n.
pılmadıı.n tahliye <'dileceğ'ini tanhhüd e
derler. 

3 - Ru tahlivenin tefer-rüatına ~it 
şartlar Almanya: lnı;iltorc, Fran~ . . tıı:ı'
ya Vt' Çeko11lıwak'\·adan mütl'şekkil h"\'· 
nelmilı>l bir komis:on tarafın~an ta~,, 
edilecektir. 

4 - Tahlivc P.dikn mın t akalnnn A 1-
man ordusu tarafından icırrRli dört rnr:ıt<t
ka üz<>rinde ve ayrı tnrihl.,rde ynptla
caktır. 

5 - Ahalinin rC'vinP. müracaat ,..df1P. 
cek verleri beynelmilel komis'·on tavin 
cd"'cektir. 

6 - Hudııdlarm kat'i ,.e nibat t!'Sbiü
ni beynelmilel komisyon ~:ııpacaktır. 

7 - Tahliyl" edilen topraklardA \':'t''"
yan ahal!d('n Çek 1abih·ctinde hlmRlc 
fstiyC'nlerin altı aylık bir hakkT hıyarı 
\•ardır. 

(Devamı 15 incide) 
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"Haremi hümalJunu bastılar. Selim· 
le Malımudu katledil}orlar,, 

- Babluuade meadud tutulsun, hün- ı 
kir fermanıdır. 

Bqta Abdillfettah ve buine kethüdası 
Ebe Selim olduğu halde yirmi kadar sa
ray memuru haremi hümayuna doğru yll

rtldWer. Ellerinde yağlı kaytanlar, han • 
çer ve yatağanlarla sanki bir cihada gi
der gibi qkla, eevkle giden bu mel'unlar 
Selimle lılahmudun klrmı tamam etmek 
için acele ediyorlardı. 

Mercan ağa korkudan bir kenara 
ainmi§ti. Halbuki sultan Selimi muha
fazaya biu.at Mercan memurdu. Guya 
bu badirenin ö:ıüne geçmek muhalmiş 
gibi odasma kapanarak bu müthiş ta
rihi ha.ileye seyirci kaldı. 

Nezir haykırıyordu: 
- Yürüyün bre yUrüyün. Vakit yok

tur. 
Boetancıbaşı Ali ağa henüz hünk!r 

Mustafarun huzurundan çıkmış ve kori
dorlarda yirmiye yakın insa.:ım elle
rinde yatağanlarla hareme doğru ko
ftlltuklarmı gör11nce gözleri yerinden 
oyn&mlf, aklı başından gitmişti. 
Arkalarından bağırarak koşuyordu: 

- Nereye gidiyorsı.cuz? bu sevda
dan, vazgeçiniz. Bunun vahameti görü
lür. Neticesinde nedamet çekilir! 

Ebe Selim Ali ağanın karnına şid
öetli bir tekme indirdi ve biçare bos
tanabaşı nefessiz bir kenara yığıldı. 

Bu gilrilltü ve korkunç akın bütün 
saraylıları ürkütmüş, herkes bir delik 
bularak savuşmuştu. Baş lala Tayyar 
efendi don gömlek dı.şa.nya fırladı: 

- Aman ağalar ... dedL Ne oluyor? 
Çıldırdmız mı? Hiç hareme böyle si_ 
llhla yU.rUnür mU? Velinimetlere sili.h 
lca.lkar mı? 

Nezir haykırdı: 
- Sus bre kahpe oğlu. Arkadaşlar, 

önce §11 sultan Selimlilerb işini biti
relim. Gebertin mel'unu söyletmeyin! 

Tayyar dört nala kaçıyor ve müte
madiyen söyliiyordu: 

- Allahtan ar etmezler, namustan 
trf deyyuslar. Velinimet efo:ıdilerimi
zin kanma girmekten haya etmezler .. 

Nezir bununla uğraşmağa vakit ol
madığını görmüştü: 

- Bırakınız. Anınla uğraşmağa va
kit müsait değildir. Biz işimiı.e baka
lım. 

Hepsi ha.:ıei hassaya yakm olan ha_ 
remi hümayun kapısından girdiler. An 
her ağa, hafız Isa ağa, imamı evvel 
§ehriyari Tatar Hafız Ahmet efendi 
ve Seferli kethüdası Receb p~azade 
Mehmet bey, bunları görünce felaketi 
anlıyarak ne yapacaklarını şaşırmış 
bir halde önlerine geçmek istediler. 
Yumruk ve muştalarla birer kenara yı-

kıldılar. Anber ağa haykırdı: 
- Çabuk, ef endilerirnizi kurtaralım. 
Ve hepsi yüzleri gW.leri morarmış, 

kan içinde hareme daldılar. Haremde 
canhıraş feryadlar koptu. Kadınlar 

haykırarak oradan oraya kaçışmağa 
ve haykın§mağa ba.şladılr. Bayılanlara 
dönüp bakan bile yoktu. 

içlerinden bir kadın ters yüzü döne
rek sarık odasına doğru koştu. Hünkar 
sofada söyle:ıerek geziniyordu. Aya.k· 
}arma kapandı: 

- Aman hünkarım. Haremi hüma· 
yunu bastılar. Selimle Mahmudu kat
lediyorlar. Meded ya hünkar! 

Mustafa kadma bir tekme savurdu: 
- Kahpe yıkıl! Mukadderat böyle 

imiş. 

Kadın pencereye fırladı ve avazı çık· 
tığı kadar haykırdı: 

Alemdar askeri bili kapıyla uğraşl. 
yorla.rdı. Alemdar bu sesi duyunca 
tüyleri ürperdi. Askerin gözü döndü. 
Alemdar korkunç bir sesle gilğredi: 

- Bre yazık erliğinize. Kırı:ı kapı· 
lan. ~e efendilerimize bıçak üşürmüş 
Ier. Biz hala kapıdayız.. 

Asker ellerindeki büyük direklerle 
kapıya '\.~ kuvvetiyle vurdular. Kapı 
arkasına dayandı. 

Önce Alemdar \'e arkasından a.nker 
ellerinde yatağanlar parlıyarak saraya 
doldular. Asker önüne gelen ~eye pala 
sallıyor, camlar, çerçeveler. avizeler 
büyük ~ılarla yerlere seriliyor
du. 

Hafız İsa ağa süratle hareme girdi. 
Sultan Selimin oda.sına koştu. lki bos
tancı göğüslediler. 

Ebe Selim, Nezir, deli Eyüb oğlu ve 
diğer beş kişi Selimin odasına girdikle
ri. zaman Anber ağa Mahmudu kuca.. 
ğma kapmış ve arz odasına nazır oda
ya almı~ı. 

Cevri kalfa aşağıda bu haileyi duy
muş ve merdivenleri kurşun gibi sü
ratle çıkarak ve katillerin arası:ıdan 
geçerek Mahmuda ko.~muştu. 

Sultan Selim ayakta duruyordu. Yü
zü sapsarı ve ~özleri sönüktü. Saçları 
alnının üzerine dökülmüş. kürklü pal
tosu omuzlarından di41müştü. Ayakla
rı çıplak bekliyordu. 

Mel'un deli Eyüb oğlu bir kayaya 
çarpmtş gibi durakladı. Hepsi durd:ı
lar. 

Selim. donuk gözleriyle t~tnn bir 
heykel gibi tüyler ürperten bir deh
şetle sessiz duruyordu. Dudakları hafif 
hafif kımıldıyordu. Birdenbire göğsü 
kabardı, gözleri açıldı, yumrukları sı
kıldı ve haykırdı: 

- ?\'c. durursu:lUz kahpe evlatları? J 

Mustafa gibi mecnun ve alçak bir pa
dişahın kelp uşakları. ne durursunuz? 

EyUb oğlu arkasına dönerek haykır
dı: 

- Haydi bre sersemler! 
Ve önce kendisi sultan Selimin üze. 

rine sıçradı. Selim bu ağır cüsse altına 
yuvarlandı. Eyüb elbdeki hançeriyle 
önüne gelen yere vururken Nezir ve 
diğerleri de yardıma koştular. 

Herif bıçakla sultanın şakağını sa
kallarına kadar ayırarak boynuna doğ
ru yüzdü. Selim gerilmiş, ölüm çırpı
mşlari içinde yerden yere çarpl!liyor
du. Tüyleri Urperten vahşi bir inilti. 
kırılmış dişleriyle deşik bir yara gibi 
kan içinde kalan ağzından yayılıyordu. 

Ebe Selim haykırdı: 
- Bu tamam. Haydi Mahmutlu idam 

edelim. 
Elleri, bıçakları, yatağanlarr, yüzle

ri gözleri kan içinde Mahmudun odası. 
oa koştular. 

Hafız !sa Selimin odasına girince 
bu dehşetli sahne karşısında kendini 
tutamadı ve hıçkırarak sultan Selimin 
cesedi üzrine yuvarlandı. 

Mahmut kendisini şaşırmıştı. Bir 
tek müdafaa imkanı bile yoktu. A:ıbcr 
ağa Cevriye haykırıyordu: 

- Dama çıkaralım kalfa. Şimdi mel
unlar neredeyse gelirler. Ye zaten de· 
meğe kalmamıştı. Ebe Selim ve Nezi
rin haykırması duyuldu. 

- Buradadır. Haydi vakit geçirml
yelim. Alemdar kapıyı kırdı. 

Sarayın arka tarafında vahşi hay
vanlar istila etmiş gibi bir Uo<rultu sa.. 
rayı sarsıyordu. 

Cevri kalfa iradesini Kaybetmemiş, 

fakat hıçkıra hıçkıra ağlamağa b~la
mıştı. 

- Zavallı Selim, zavallı sultan! 
Ve derhal hamam külhanına koştu 

ve büyük bir tas sıcak kül kapıp gel
di. O sırada Ebe Selim ve Nezir odaya 
girdiler. 

Mahmut pencere kenarroda korku
dan titriyordu. Üstleri b~lan kan i
çinde katillerin yanına girdiklerini gö
rünce kendinden geçmişti. Cevri kalfa 
sıcak külü heriflerin suratı"1a savurur_ 
kcn haykırdı: 

- Anber. Hafız, Mahmudu dama çı
karın. 

Ve bir daha attı. Herifler kızgın kül 
yağmuru altında bir kenara sığındılar. 
Gözleri dolmuş. ulumağa başlamışlar
dı. Anber ağa Mahmutlu göğsünden 

yakaladı ve masanın üzerine iskemle 
koyarak dama çıkardılar. 

(Dt:mamı var) 
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Yazan: H. Roher Düma - "9t - Çeviren: F· f(ı y 
"lki dakika evvel dolaşıp durlJ' 

yordu. Birdenbire öldü ,, .;;, 
Hilda odasına çekilin.:e rahat bir Rokur, Bcnuanm gösterdiği~· 

nefes aldı. Müşkül bir meseleyi epey ğa henilz oturmuştu ki, Vikt.or \ıaJj 

kolaylıkla halletmişti. Fon Hedingen çeriye girdi: ıJll' 

ertesi günü saat ikide gelecekti. Hilda - Yüzbaşım, kediye bir eeytd' t 
gece, mebus Güstav Jilbcri yatağına - Ne oldu? tJI" 
kabul ettiği sırada onun rla mebusun - Birdenbire titredi. sonra 
çantasındaki evrakın fotoğraflarını UstUne serildi Kımıldamıyor ~ ,,rl 
alması artık mümkün ol:ıcaktı. Bu- Bcnua teli§la mutfağa ko§tu. ıt0• 
nun için de Stcfanın evden gitmiş ol- peşinden gitti. tJ1 °" 
ması lazımdı. Zavallı hayvan, ağzmdan ıraııtı ~ \ 

vn ptik sıımış bir halde, bareket.sitAI· ._, 
- Yüzbaşı kalktı mı Viktor. Saba· onu kucağına aldı ,.e teessürle a1J1 

hın saat yedi buçuğunda ziyarete gel- - ÖlmUş zavallı! 

mem biraz ınanasız ama. Viktbr şqmnıotı: ~ 
- Yüzbaşı saat altıdan':>eri uyanık - lki dakika evvel dolasm tJfJfO"' 

M. Roknr Buyurun. Yüzbaşı dokto Birdenbire 6ldll. 
run emri üzerine on gündür odasın- Rokur sordu: ~ 
da~ çıkmadığı için can :sıkıntısından - Masanm ilatılnde dur&n fi '--
olüyordu. Kolonel Gero ona tetkik e· sUt içti mi? lçmemiş olacak, ç~ ~ 
dilecek bir dosya gönderdi. Şimdi hep can mal!lanm nzertnde... ~ 
onu tetkikle meşgul; yine Almanlara - İçti efendim. Kedinin pri1t ~-
dair bir mesele galiba ... Sizi gördüğii- lnn vardı, kibardı: imklnı yok ye~ 
ne pek sevinecek.. şey yemezdi. Biraz evvel masantll ";; 

de ona sUt vermiştim. Fakat dilitl - Evet, ziyaretine gelemedim. 
- !~e olduğunuzu biHyorum. Pa-

ristcn dışarıya yollamışlar. Yüzbaşı -
mın emri üzerine her gün müdüriye
te telefon ederek dönüp dönmediğini 
zi sordum. 

- Dün gece Parise döndüm ve bu 
sabah erkenden soluğu burada aldım. 
Yüzbaşı nasıl? 

Bu suale, komiserin geldiğini du· 
yarak odasından çıkmış oian, Bcnuva 
cevap verdi: 

- Çok iyiylm dostum. Teşekkür e· 
derim. 

- Geçmiş olsun. Elinizdeki ve yü
zün üzdc ki sargılar çıkanlmış. Tama· 
mile geçti şu halde? 

- Evet. Fakat doktor dört beş siln 
daha sokağa çıkmamı menetli. l\:olo
nel de onunla görüşmüş olmalı ki haf
ta başıJ!dan evvel nezarete gitmemi 
katiyen istemiyor. Burada mahpua 
kaldım. Müthiş canım sıkılıyor. 

Vlktor söylendi: 
- Yib:başmı, biraz daha sı:.brediniz. 

Çok bir şey kalmadı. 
Bcnua yalandan sinirlenmiş görünerek: 
- Ne, dedi, gene mi nasihate baflıyor. 

sun? Sen mutfağa gitsene bakayım, M. 
nokur da geldi, beraber kahvaltı edece
ğiz. Hala kahvaltıyı hazırlamadm. Hem 
kedi de acıkmış, ona da sUtUnü verme. 
mişsin. 

Mavimtrnk gri renkte bol tüylü çok 
gilzel bir kediyi işaret ediyordu. Viktor, 
peşinde kedi, mut.fağn girdi. Benua ile 
Hokur da ) Uzbaıımın odasına geçtiler. 
Bcnua: 

- Benimle beraber kahvaltı edersin 
değil mi dostum. DcdJ. 

- Kahvaltı etmiştim, fakat bir kahve 
içerim. 

bir iki defa sokup çıkardı, o kaDI'"'~ 
Rokurun suali Uzerinc ona )'-' IS: 

olan Benua mınldandı: 
- Acaba? ~ 
Rokunın aklma gelen ellpbe1' ~ 

ti. Komiser cevab vermedi. Baffll1;/ 
dı. İki ndrun gözgöze bakıştılar· ~ 
Rokur söyledi: rtJ"!! 

- Hayvancağız efendi.sini ltıJ ~ 
Kedi)i, Bc•nuanm kucnğmdıuı 1 

bir isk~mle üzerine koydu. Şae~,I 
Vikt.or, bir Benuaya, bir Rokur9 1 
kedinin ölüsUnc bakıyor ve bir şe'Y' 111 
mnmış ~örünllyordu. Bcnua mırııd.ıı 

- Zrhirlenmiş! 

- Evet, ben de o kanaatteybO' 
Viktor bağırdı: 
- Vay canına! Bu haltı )dnıin 

ğini bir öğrensem ben yapllcsiı!ll1' .. 
Rokı~r onun sözUnU kel!lti: ./ 
- Kim olduğunu öğrcnmemls i~ ti 

yardım edebilirsin Viktor. Beni iti 
ve suallerime sarih cevab ver: ~ 
Viktonın isticvabından §Unlaf'l.ırtl I 

diler: eve süt her sabah altı bu~1 
vardaki bir sütçünün çırağı ~ 
getirilmekteydi. Süt şişe içe~ ';! 
fakat mühürlü değildi. Çrrak şi3etf I 
önUnc bırnkır, Viktor yediye aoftl' 

rlı. tı' 
Komiser, Viktorun verdiği uab';ı/ 

katle dinledikten sonra şapkasını 
B~u~a: ~ 

- Birkaç dakika müsaadcni rir;. / 
rim. Dedi. SlitçliyU \•c sizin kapıc 
rc-ceğim. 

- Hayhay dostum. I 
Ynrrm saat sonra döndü. ıuzb.e1 

du: 
- Ne var ne yok! 

v ıe TA aK!tJ[!fEE MANi. ·' , ··~ 
. . . ,._. - .. . ... r~ ... ~ l$ -EJ~Cl!l·Jmll:!l!DDJmEl:Etl 

Aliye farkında değildi, alı~ın bir aktris tavrile gülerek attan ini 
yordu.~ ~un da mı.iteessir olmasını istiyordum. Kohuna girdiği ıa 
rnan butun bu fena dı.işünccler kafamdan uçtu, gitti.. La.kin bu uzün 
tü içimde bir iz bıraktı. 

Eve gelince Cahidle karşıla~tık. Daha birkaç gün evvel o kad;r 
kibir, azamet satarken. bugün - iltifatla - rammıza geli~ine doğ 
rusu hayret etmi~tim. 

Ali}·eye dedi ki 
- Babam beni sizinle oynamağa gönderdi. 
Cahit bana bir kelime söylememi~ti.. Bununla ht'rabcr onTann 

peşinden gidiyordum .. Cahit arabac:ınm üzerine çıktı oyun b:ışla 
mıştı. 

- Beyazıta. Beyazıta! Gidecek var mı? buyurunuz, binc:enize. 
hanımefendi. 

Kamçı ile dizginleri bir eline aldı. Diğer eliyle de Aliyeye bin 
mesi için yaroım etti. lşte bö} le::e, Ali>·e:nin ilk arm u olmuştu. 
Ve ben bu defa da, Yahşi bir kı:ıkançlığm kalbimi ısırdığını hi ·.:.et 
tim. 

Aliye: 
- Ya kocam? diye scsler.di .. Sen de gelsene, Ahmet Ali!. 
- O sizin kocanız değil ki.. 
- Canım, oynamıyor muyuz? 
- Ha, o ba5ka .. 
Her ne baha ma olursa olsun onlara ben de karışmak i•tiyoı 

dum; davet edilmediğim halde, arabacı yamağı vazifesini almıştım. 
())"Un muyordu. Birdenbire ismimin söylendiğini duydum: "Ahmet 
Afi!., basmır kaldırdım .. Babam çağırıyordu. Aliyeyi bırakmak mec 
buriyetinde kaldım. Vakia benimle beraber gitmek istedi ama. pek 
~·arım ~zla .. 

Babam gene bulut gibiydi. Şunu bunu istedi. Yaptım .. Ve sonra 

:MEMN~tt 
.. . ' . . . : . . ~ 

.··- M :EV·' v·· ··E ··· } ' ' . ' ' . ' . '- . 
. ~ : . . 

. . . 
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üc:t kata çıktım. 

Pencereyi açtım, a>lura şöyle bir göz attım. Ve aptal aptal ba 
kakaldım. Oyun da değişmişti. Aliye arabanın içindeki ı~kemleye o 
turmuştu. Elinde dizginler vardı. Cahid arabanın atı olmu5tu. Avlu 
nun içinde onu gezdiri}•ordu. 

Evveıa yürüyor, sonra hızlamyor, nihayet koşuyordu .. Aliye: 
Dehcy!., diye haykırıyor ve elindeki kamçıyı müt madiycn 

S<ıllıyordu. Cahid kan ter içinde, nefes nefc e durdu. Ali} c onun ) a 
m~a ~itti. yanağını öptü. Sonra, evın merdhenlcrini tınnanınağ:ı 

ba5ladr. 
l Ierhalde sap"Clrı kesilmiş olmalıydım .. Lakin Aliye farketmedi. 
Ve bana: "Ev sahibinin oğlunu at yaptım, hendimi gezdirttim .. 

Ge!ece' defa, daha hızlı gitmek için, arabaya ikinizi birden ko~aca-
ğ.m., d:?di. 

-2--

O tarihte Aliycler ile bizim aile arasında bir delfüiklik olc:!u: 
Müteahhit Haydar bey, Aliyeye maddi yardımlarda bulunınağa 

basladı. Buna herkes he,·esleniyordu. Annem: 
" - Bu kız hamam böceği kafir; diyorou. Benim -0lc:.3 , adam e

derdim.,, Bununla beraber ona yüz veriyorlardı,. Zira artık, onu 

adam hesabına katmak Iazmıgeliyordu. 
S::ıbri efendi de kızının vaziyeti dolayısile. evine m\1 

g"IİP gitmeğe çalışıyordu. Saat sekize doğru eve dönüyor. l< 
rabcr yemek yiyor, sonra boş yere u;mm:ılra kalkıyor ,·e 
dördüne doğru kayboluyordu. 

Aliye onu azarlamıştı: 
- Büyük babamın cenazesinde, yüzün kir, pas içinde 

S3"ho~tun da galiba, ben böyle ~ey istemeII' 
- Kızcağızım.. ~ 
- Evet, sarho~tun .. Sen de, Yeli bey gibi ıspırto ıco tJI ,J 

Yürürken, sağa sola yalpahyordun. Hiç olmazsa. hayatJ11~1"r 
re olsun heyecanlı olduğunu görmek isterdim .. Bir daha 
yapmıyacaksın.? 

Ve en çok beğendiği tehdidini ~\-urdu: 
- Yoksa karı~mam; külahları deği:;iriz. 
Sabri efendi utandı: 
- Bir daha yapmam, Aliye.. /. 
Biran siikQttan sonra tekrar etti : ttf/: 
- Bir daha yapmam .. Fakat biliyor musun ki, b, 

culuk ,·ar? Hem sonra parosız kaldık ... 
-Git! .. 
- Peki sen? 
- Ben kendimi kurtarırım. Benimle meşızul otma .. 
- Akıllı oldu[hınu biliyorum .. Şüphejz benden daJıa 

re ciddisin.Annen gibi. Şu halde, hakikaten, seninle ın~ 
r1::1 mı? 

- Elbette! Gittiğin yerlerden bana mektup yaz, ka~~/ 
- Bir ay sonra gelirim . Gelmeden evvel de para go 
Aliye bana anlatıyordu: 

(Devamı vor) 



Ya2an·Ş.u U rl U 
··~i ·.Mıh. Zoşçenko 

insanlar 
~ :ı... " ıstasyon nd 
b7""basına b; ~ a Yegorka Glazov 
oıraı :ı. .ndım. 

tı.L ucrled.ikte 
~ ba~ladnn: n ronra onunla konuş-

~!; .. ~ bak, Yegorka d--'' · · h """kı insanı . ıc:u un, sızın a-
tllsts. ar şuurlu mu? 

' . ıni kasıyarak. 
t • eden · ~hı ~ ŞUurlu olmasın ded' t b··I .. ~UUrlu 1 ' ı, a u 
~Peki decı· o mayıp da ne yapsın? ) 

kauını ım, Ya kadınlar? Sizin ta
' l\a an da şuurlu mu? 
~ ~ dınlar mı' T .• 

\>UUrlu 
1 

·.. abıı onlar da ruur-
h' l>ek'ı so· rnayıp da ne yapsınlar~ 
"to ' !Zd k. ' k mu' e 1 şuurlu kadınların savı-
\'~()rk . ' -
' 't-h a gene ensesini k d . 
~ 4;,. , epe aşı ı. 
\ı~k ıaı Y va:, dedi. \"alcia doğnı 
t.i ·: liani ;:1gelırse pek o kadar da ~ok 
~~o kacia~a ~yabilirsin! .. Ya
~ bir kad aı a degıl.. J ~te bizim o 
c.ı.ı,ı>:... ın va·dı Fak 

lh'' ... '"""u Pek ~ r. ·at şimdi na·ı 
"it(ir bile bel)ı değil.. Belki de öl-
~1~ .. 
'~ ~ SOrduın: 
'ş~~ vardı bu kadmın? Neden ölü· 
\• 

ıl~ ~Orka 
111: ta}'li 

muayyen bir cevap ver 

~ liit i~e ö 
~" Acitta deıi Yl~ ... Kadınm kocası pek 
hG l\ı°l>o\. isnı· ıtbı bir §ey .. Vasili Iva
bir htrir .. Sarh~e biri .. Allahın belası 
~y -~ b'. ....._ ~ .. 9ol'Una k ın .. Kavgacı .. rezil 

1 !tadın tll, lcoc:asrn ansmı döver cıurur. 
tt I ....._ ~ nı ')ın bu hallerine karşı 
., ~--.... ~ u. 
df: '\ ... C':tvap \'tri:.ı\'c diye sussun? O da 

llılıdtr Stnin bu . 
~ f • diYor s·'Yaı>tılm §eyler çok za-
~~ kuJİ~ Vasili 1vaniç ellerinizi 
'l>~\ciir.. 0rsunuz! .. Devir, eski 

~l'et !tadı k 
....._ t; ''~ ~51nın bu halinden 
q~ ~ <>lurmı · , . 
?11 ... J,.~ ttnıı• t.. mu. Tabıt gı'tm.ic:ı c.i-
... ~ .... • ~ .. ~ener· · 'S 'S 

tııı da· 'l<adınun ısını. tok hi karşıla· 
d~ f §~Yete " ~erntşler, çok iyi yap 
trıı~~la aile h gddın ! Simdi biz her şey 
~h <ier~İ~i·atrn_a, kadının ailedeki 
~ h· haı bu \'cnyonız.. Binaena· 
ij,.~ır arad ~riden bo ' On ,..:-ıoUk· a oturu şan... un-
~~ kactın ne P ne yapacaksın? .... 
rl?tı, cı· ısteıniyo dde olsa koca~ından av-

'" r u ''B' -"1 .r0rdu, ben k.' ıraı daha bekle-
t• Yo?'\lnı. OCamdan avrılmak 
<\adın .• , • 

Uzun rn·· 
tiddet daha bu hale ta-

Çeviren: Ferah Ferruh 
hammül ettikten sonra sehre gitti. Ora· 
dan birtakım haplar getirdi.. Birini ken
disi yuttu, bir tanesini kocasına yuttur· 
du. Kocası hem hapı yedi, hem de gene 
kansını patakladı .. Demek ki bir hap ko
casına tesir etmiyordu .• Kadın bu defa 
da ikişer hap kullanmağa başladı. Yani 
iki hap da kocasına yutturuyordu. Fa
kat iki hapın da hiçbir tesiri olmadı. He
rif gene eski aksiliğine devam etti.. 

Kadın bunu görünce bu defa altı hap 
birden yuttu. Kocasına da yutturmağa 

\•akit kalmadan yatağa düştü. Zavallı ka· 
dm hala da yatmaktadır. Doğrusu ben 
bu kadına çok acıyorum .. Bizim' tarafın 
biricik şuurlu kadınıydı .. Ölmesinden çok 
korkuyorum .. 

Kendimi tutamadım. sordum. 
- Peki Yegorka, dooim. sizin tarafın 

diğer kadınları bu kadından daha mı ca
hil? .. 

- Evet, dooi, daha cahil. Diğerleri bun 
dan cahil. Bundan çok daha az şuurlu. 

Mesela, biıim köyun kadınlarından bir 
tanesi kocasından dayak yeyince mahke
meye müracaat etmiş .. Tabii kocasını 

para cezasına mahkQm etmişler .. Tam 
beş rubleye .. Hani bu şikayet ibret ol· 
sun, sakın ha bir daha karınla kavga et· 
me! .. gibilerde ... Bu karardan sonra ka
dın feryada, figana başlamış! Şimdi ben 
bu parayı nereden bulup vereyim diye 1 
ağlayıp durmuş! Kadın aklı .. Bu parayı 
nereden bulup verecek? Cahil, kadın ne 
denir? Bir başka kadın da, boşanmak i
çin müracaat etti. Kocası ise sevincinden 
deli gibi oldu. Öyle ya. mevsim kıştı .. 
Kansı nasıl olsa aylak aylak oturacak, 
hazır ekmek yiyecekti.. Halbuki şimdi e-
nai gibi bu ekmeğinden de olacak .. Şuur
sın: kadın .. 

Bu defa ben de ensemi kaşımağa baş
ladım: 

- Fena, dedım .. 

- Tabii işler fena, dedi. şimdi biz de 
mujikler her şeyi mükemmel surette bi· 
liyorlar .. Neyin neden olduğunu gayet i
yi anlıyo .. lar .. Palb··':i kıdml:ırımız ha
kit.:atc:ı biraz ~uursuz .. 

Ye..,orkanın sırtına ba!rnra:( 

- Ev:?t, dedim, hakikdten fem! 
Yegorkanın sırtı zayıf ''c üc::tü ba~ı yır

tıktı. Sarı bir takım pamuklar ceketinin 
şurasından bura .. ından rnrkıp duruyor
du. 

~~it~~ . ·M ü;hirş~·i~~~n 
atı 1 ~.~ı kolay en iyi müshil şekeridir 1 

~..::ı:••ı ılumum i!Czanelerde bulunur. • .. 11111:::::::-·-·................ . ...................... ·-················· ..................... r.ı.ll ..• - ................................. .. 
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6,14 11,59 15.03 17,27 18,59 4,35 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
fslnnhııl tçin: 242:!2, ReyoAlu tein: 

H6U, Knılıköy !çın: 60020. Ü~küdar I• 
çın: ti0ti2:ı. • 

\'esilköy. Bakırköy, Bebek, Tarobya, 
Büyükdere, Fenerlı:ıhçe, Kandilli, Eren· 
kliy, Karini, Oiiytikada, Heybeli, Ourgaı, 
Kınalı, içııı: Telefon muh:ılıere menıu· 
nına yanıtın elemek kAridır. 

R:ımi itfaiye.sı: 2271 ı 
Uenıı itfaiyesi 31i •• 20 
Rl'v:ıııt kulesi: 21996. Galata yanlf'ID 

kulesi: 4001ill 
Sıhht irnd:ıl: 44998. Mlldcleiumumilik: 

22290. Emniyt.I miidürlnAu: 2~382. 
Neria \'t'kAletı htanhul Elektrik işleri 

Umum MüdürlüCü Be)oğlu: 44801 • lstan. 
bul: 24378. 
1&$: 40938. Clball: 20222. Nuro"maniye: 
21708. C~kfıdar • K:ırlıköy: 60773. 

Hauf(:u:i: htanhul: 24378. J\adık6y: 
60i90. Re:roltlu: 441i42. 

Taksi Otomobili I stemek 
için 

Sular ldnre.si: Be~·o~ıu: 44783. Beşik· 
He)o~hı cihell: 49084. Rehek cıhelı: 

3li • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Deniz yolları 
lstnnbııl acenlelilti: 22740. J\araköy: 

42:J(i2. 
Pnzarlesl fophonerlen 16.30 Mudıınya, 

20 llnndırm:ı. 
Salı Tophaneden 9.30 lzmlt, 16,30 Mu

danya, 19 l\orabign, 20 Bandırma, Gala· 
tndan 12 l\ararlcniz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<.:nrşanıhıı Toph:ınl'rlen lfi,30 Mudıınyıı, 
20 B:ındırm:ı, Sirkccirlen 15 AJ"Vahk, 18 
Bartın. 

Perısenıhe Tophan.t'rlen 9,:\0 lzmit, 16.~0 
Muclanyn, 20 Aandırma. Galatıdan 12 
Knr:ıclcniı. 

Cumıırlcsi Tophaneden 1' Mudanya, 20 
Randırma. Sirkrcidl'n 15 Aynlık. 18 
Barlın. 

Pazarlesl Torıhant>ılen 9f mro~. 9,30 lz. 
mit, G:ıl:ıt:ıdan S,30 Mnıtnnv:ı, 10.30 fzmir 
Sür. 12 Rar:ıdeniı. 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
A vao;ofva. Romıı • Rlzon~. Yunan l'!ll'r

lerı ·,·e Çınili Kôşk, Askcrt Müze ve .sarnıç 
lar. Ticaret TC Sonoyl Miizesi, Sıhht müze. 

(Bu milzeler herRÜn saat 10 dan 1G ya 
k:ırlnr acıklır.) 

Tiirk ve f slAm eserleri mi1r.e!li: Paz:ır
teslılen b:ışka herRfın sııııt 10 dan 16 ya 
kadnr ve Cuma aünleri 16 d:ın 17 ye ka
tlar ac:ıktır. 

Torıkapı Mlizt>~i: Hcrgün saat 13 ten 10 
ya kadar açıktır. '· 

~femleket Dqı Deniz · 
Seferleri ' 

Roman ya urıurlan: Cumırtesf l({ln teri 
13 de J\Ö!l!Cn<'C3•l': Snlı aünleri 18 de Pi
re. Beyruı. hkcnderb·l'. 

flalyan 'rapurları: Cuma gQnleri !'i88I 10 
ıln Piri'. nrf'ndizl, \'enedik, Triye!llC. 

~ ' rkt•\:I 1 ~ı:ı~' on Müdürlül:ü Telefon 
23Ui9. 

A nad olu hattı 
llcrı:fin hnrckf'I t'ılen $lmendHerlrr: 
Sani ~ rle l\onyıı. 9 ılı Anknr8. 1!'\,15 ıle 

l>ıyurlıakır ,.e Snm. un. 15,30 dıı Eskise· 
hlr. 19.10 da Anknra ekspresi, 20 de A· 
d.ıo:ı1:ı rı. 

nu ı ren lerılcn s:ıat 9 dn hnrekel l'ilen 
'.nkıml mııhlt•liti pıı7.arle~ı. çnrşnmlı:ı 
,." runrn ı:iınlrrı ll:ı lelı ,.e l\lusula kadar 
sefer ctmeklcılır. 

Avrupa Hattı 
Semplon eksnrcsl ht>rı;rün Sirkeciden 

saat 22 de kalknr ve Avrupadan Relen! 
ırnnl 7,25 te Sirkeriye muvasalat t>der. 

Ko"'·anslyonel 20,30 da kalkar. 10.20 
de ııelir. 

Edirne J>OSla~ı: Jlergün saat 8,50 de 
hareket eder. 19,33 de gelir. 

MÜZAYEDELE: 
İnhisarlar idaresinin Paşabahçe fabri

kasından monte edilecek bir adet 400.000 
litrelik ,5 adet 200.000 litrelik, !! adet 
100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 litrelik 
ceman 10 10 adet ispirto tankının şartna
me ve resmi mudbince imali kapalı zarf
la ek;:,iltmeye konmuştur. Heyeti umumi· 
yesinin muhammen bedeli sif İstanbul 
32.f-00 lira, ve mU\cıkkat teminatı 
2437.50 liradır. Eksiltme 18·10-938 ta
rihine rahtlıyan cuma günü saat 15 tc 
Kabataşta levazım \'e mübayaat c:ubesin
deki Alım komisyonunda yapıla;aktır. 

GEÇEN SENE BüGÜN NE OLDU? 

Yeni beş liralıklar piyasaya çıktı. 

Yazan: Rahmı YAli/Z 
Davnst blu- Qıa~lka e\trafona roa
kondlı. ~ğ)~Derını lkaııranDokıar<dla 
caouaş'\eura ©lclaştııra cQllQışünd«Jı 
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Maun sandaldaki fesli adam ingilizce - Anlamadım! Hangi tertibattan bah 

mukabele etti: sediyorsunuz? 
- Kapiten.Davist, komodor! - Osmanh donanmasının burada al· 
Bu kelime Brodeyi fevkalade sevindir- dıb'I tertibattan, karakollardan, amiral 

di. Esasen komodor, Davisti bulmak için Kolçak fırsattan istifade ederek Karadeniz 
çare duşünüyor, geceyarısı gelecek kıla- sahil §clıirlerini topa tutmak üzere hareket 
vuz vasıtasile Davistin yanına ıı;itmek i· cdiyormu~. Siz de yeniden bir taarruz ya· 
çin hazırlanıyordu. Aradığını böyle bir- parsanız korku, dehşet paniğe dönebilir! 
denbire yanıbaşında bulunca. bir sürü Esasen halkın maneviyatı, Ittilıad ve Tc
külfetten kurtulduğu için haklı oalrak rakkiyc karşı olan itimadı tamamen sar
sevindi. Hemen kasara kapağından dışa· sılmıştır. Binaenaley bu hücum zamanın· 
n çıktı. Güverteye indi. Borda korkuluk- da ve yerinde olacaktır. 
larının vardavelalarına asıldı. Tahtelba- - Bunu düşüneceğim kapitenl Ba§ka 
hire çıkmak üzere bulunan delikanlıya neler van 
Daviste scselndi: - Sırasile izah ediyorum komodor ... 

- Ho~ geldiniz dostum! Dün kapiten Şimdi size en mühim haberi verece~im! 
Nazmet vasıtasile bir mektup aldım. Almanyadan getirilen Osmanlı ordusuna 

- apiten Nazmet mi dediniz?.. Ha!.. ait cephanelerin mühim bir kısmı da 
evet .. Evet. Hatırladım. .Mektubu size Köstenceden yola çıkarılmış. Bunu evYcl· 
göndermiştim. Tabii Mister Palmer va- ki akşam öğrendim 'c Karadenizdeki Rus 
sıtasile .. Palmer kapitcn Naımete vermiş- donanma~ınm muhtemel bir taarruzu kar 
tir. şısmda felakete utrramamak için cephane 

- Evet.. öyle!. işte o mektupda bahset- kafilı-sini klwetli bir kruvazör ve destro 
tiğimiı fcvblftdelikler bizi süratlc buraya yer fırkası muhafazasında getiriyorlar. 
gelmcği icbar etti. Cephaneler bugün gelmediyse bile bu gece 

- Çok iyi ettiniz, ve tam zamanında gelmi~ olacak. Bu kafüede bilhassa donan· 
geldiniz! ma için Alman Iabrikalannda imal edilen 

- Demek "fevkaladelik,, diye adlandır- yeni torpidolar da ıbulunuyormuş. 
dığınız hal elan de\'am ediyor! - İyi fakat biz Karadenizde biri~ göre-

- Evet ... kısaca anlatayım.! meyiz ki .. Oraya çıkmamız imkansızdır. 
Brodey, delikanlının sözünü kesti. - Siıc ora~'a çıkmanızı tavsiye etıni· 

Kolundan tuttu, ifivc etti: yorum. Cephaneler Filistin cephesine, 
_ Haydi kapiten! kamara}·a inelim; Şam ve Gazze civarında muharebe eden 

Orada daha rahat konu5abilirız. Hem, ve müşki.il vaziyette bulunan Osmanlı 
diğer süvariler de bizimle bulunurlar. ordusu emrine gönderilmek üzere de ha· 
Delikanlı bıleğındeki saate baktı. Kar- zırlıklnra başlannuş! Şimdiye kadar ge· 

~ılık verdi: len cephaneler lmmen Fındıklıda kısmen 
_ Burada konu~lım komodor. Zah· de Sirkecide ve Gülhane parkının aşağı 

mete ne lüzum var, hem bcııim.vaktim de kısmındaki mahfuz ve titiz bir itina ile • 
yok. Ancak bir çeyrek geçiye kadar kala· korunan parklarda saklı aufüyor:J3u c· 
cağım. Bu gece, adadaki gizli mahalde ar fcrki posta sevkedilccck miktar tamam 
kadaşlarla bir toplantı yapacağız.! lanacağından cephanelerin trenle gönderil 

mesı l§t bugünlerde yapılacaktır. Bu 
- Peki.. o halde buyurun, anlatın! 
Davist bir dakika etrafına bakındı. 

Gözlerini karanlıklarda dolaştıra dolaştı· 
ra düşündü. Sonra orta sesle söze başla
dı.: 

- Büyükadada yeni bir toplantı yeri 
tesis ettik. Sıze şimdi oranın bir krokisini 
vereceğim. Lüzumlu zamanlarda acele is· 
tilzam ettiren hallerde oraya ba§Vurabilir 
siniz. Daima adamlarımız bulunacağı i· 
çin beni en kıc:a zamanda oraya müraca
atla bulursunuz! 

- lstanbuldaki fevkaladelikler nedir 
acaba kapiten? 

- Şimdi onu da izah edeceğim! Size, 
e\'velce Almanların Osmanlı donanmasına 
tahtelbahir ilhak etmek istediklerini haber 
venniştim. Bu hal §İmdi teeyyüt ediyor. 
Tuna yoluyla Karadenize indirilen iki 
tahtelbahirden bir tanesi yolda Rus destro 
yerlerinin eline dü~üş, batmlmış, ikin· 
cisi buraya geldi. lstinyede donanmaya 
ilhak edildi. Bır de Boğazda esir edilen 
Franc:.ız tahlelbahirini Alman mühendis
ler tamir ettiler. Şu halde iki giindcnberi 
Osmanlr donanması iki tahtelbahire ma· 
lik bulunuyor. Amiral So§On donanmayı 
bırakıyor komodor. • • ' • 

Brodey tehalükle sordu : ' 
.:_ Artık Alman kumandan getirilecek 

mi Omıanlı donanmasına? 
- E' et gene Alman kumandan 

getiriliyor.! 
- Yeni kumandan kim olacak acaba?. 

öğrendiniz mi? 
- Evet komodor .. Amiral fon Pa~viç! 
- Kasıl Pa50\ iç mi..? Bunu kim tasvip 

etmi5;? • · • 

cephaneler yerine gonderilernezse Filistin 
ve Gazze cephesinde muharebe eden kın
vetlrimizc en büyük yardım yapılmış o· 
lur. 

- Buna biz'Irlani olabilir miyiz. 
- Mani olmak, hiç olmazsa sevk İ§ini 

geciktinnek çare ve yollannı arar, bunu 
temine çalışmalıyız! 

- Siz nasıl bir çare düşünüyorsU" 

nuz? 
- Sö)'.liyeyim: Cephaneler bulunduk-

lan yerden trene yükletilmek için Haydar 
paşaya geçirilecektir. 

Cephane sandıklan ancak mavna ve 
dubalarla karşıya, Haydarpaşaya geçiri· 
lecek. Aradaki bir millik mesafeyi ka~ 
derken bu vesaite hücum edilirse yolda 
batırmak imkftnı elde edilmiş olur. 

Brodey dikkat ve alakayla Davisti dİ.11"" 
liyordu. Delikanlının ileri sürdüğü bu ta .. 
:ırruz yapılabilir ve rnuvaffakiyetle tctev
\'ÜÇ ederdi. Komodor mırıldanır gibi SÖY.· 
lendi: 

- Evet .. QU yapılabilir! Fakat, sizin 
nakliyatı haber Yereceğiniz zamana kadar 
muattal kalmak, me'scla burada gizlen· 
mck ve beklemek icap eder .. Işte bunun 
en mü~kül \e yapılmaz safhası budur. 
Başka bir şekil daha dü5ünelim! 

- Şimdi bu bir komodor; evvela ma ... -
nalann Haydarpaşaya nakli sırasında 

bir tahtelbahir ve torpido hücumu ... 1 • 
kincisi de cephaneler karaya çıkarılır, 

Gara götürülürken yapılacak bir hareket· 
le infilakı temin etmek! 

- Bunu biz yapamayız! 
- Yalnız siz yapamazsınız. Ben. bu· ~lUl~ltlıınkü 

~AOVO 
17 Birinciteşrin - 1938 PAZARTESi j 
18.~0 dans mu ikisi, (plak), 19, kon· 

ferans, Prof ::\1urat (fen musahabeleri), 
19.30 kanş1k mu iki (plak). 19,55 borsa 
haberleri, 20 l lamiyet Yüceses ve arka
daşalrı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkrlan, 20,40 ajans haberleri, 20.4i 0-
mer Rıza Do~nıl tarafından arapça !l()y
lev, 21 saat ayarı. Bedriye Tüzün, şan 
stüdyo orkestrası. refakatile. 21,30 Darüt 
talim musiki heyeti, Fahri Kopuz ,.e ar
kadaşları, tarafından, 22.20 Hava raporu 
22,23 Keman konseri. Liko Amar, p;yano 
da Sabo. 22,50 rnn haberler \'C ert<;::! gü
nün programı. 23 saat ayarı. istiklal mar·ı 
şı. son. 

- Tabii Soşon d~ğil ! 
- Paşo\ içi biiirim .. Persüel kritiklerin 

de bu adamı pratik kunıandanların en 
iyileri ara rnda gö terirler .. Yalnız O::ı
manlı donanmac:ı gibi fakir materyalli 
bir deniz kU\'\etinin başında bu adam
dan iyi bir idare beklemek doğru mudur, 
değil midir bunu da zaman ve hareketleri 

gö:ıterece!' ! 
- Bunu size haber vermek aynca şu 

noktadan ~hemmiycti haizdir. Donanma
da bu de\ ir Le 1 im işi yapılırken reni den 
tertıbat ahnmıyacak. Belki bir kı~ım ter
tibat da kısmen hafiniyccc.ktir. 

nun için kendi adamlarımdan istifade ede· 
rim. Sizin iştirak edeceğiniz kısımda. mav 
nalar boşaltılırken top ve torpido atmak 
olabilir! 

- Torpido atmak ve topa tutmak mı 
dediniz! 

- Evet! 
- Sonra biz na ıl yakayı kurtannz? 

-- Doğru, kurtulmak imkanı ~k guç· 
leşir ama, harbin neticesine tesir edecek 
bir hareket yapmak uğrunda fedailik hiz 
meti deruhte etmek meselesi burada ken· 
dini go:sterır! 

(Dcrnmı tıar) 
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ilan edildi 
..,- Baş tarafı 1 ncide 

ııkşam Daranyi ile Kont Esakiyi kabul et· 
miştir. 

Bu iki zat, kendisine Hitıer ve Mu.sao
lini ile yapmış oldukları görüşme hakkm. 
da malümat verm.i§lerdir. 

Bir İtalyan gaztttesinio 
tavsiyeleri 
Roma, 16 (A.A.) - Giornale d'ltalia 

gazetesi, Macar - ÇeK müzakerelerinin 
tekrar baalamasından bahsederken, bu 
yeni müzakereler de akim kaldığı takdir
de dört devletin eiddetle müdahale etme. 
lcri icap edeceğini, zira bu devletlerin Mü· 
nihtc Macar isteklerini teılim etmiş ol
duklarını kaydederek diyor ki: 

Çekoslovakya için yeni toprak feda· 
karlığı oldukça çetin olmakla beraber bu 
fedakarlık mesut ve milsait bir tem hasıl 
edecektir. Zira bu surP.tle cilmhuriyetin 
yeni topraklarında dahHt nizam barı§ ve 
hudntıarm emniyeti znnan altma girmif 
olacaktır. Nasyonalistler mesele$! bir 
kere hal edilince, kom~ devletlerin yeni 
cUmhuriyetin blitilnlüğünde menfaatleri 
olacak ve hu cümhuriyetin kendiai de ye
ni Avrupa muvarenesi için bir teminat 
halini alacaktır. Xa11ılık un.surlarma kar
§I mlicadclcsinc Prag, komşu~m bu 
tesanUdil j\e kendi.sine llmn olan yardı. 
mı bulacak ve İtalya da bu komfUlara il· 
tihak edecektir. 

Peştedeki nümayişler 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Havas A. 

jansı bildiriyor: Macar gazeteleri, 1. 
talya Ue Lehlstanın gerek tamamen 
Macar olan topraklann ilhakı ve ge
rek mUşterek bir Leh _ Macar hudu 
du tesisi için .Macaristanm ~anında 

y er almalarını bU~-Uk bir memnuııi. 
retle kaydediyorlar. 

Bununla beraber, yan resmt Macar 
sağ gazetesi, Çek -Alman )'ÜlaflllUJ 

karşısında bazı Macar mahftllertııln 

endişesini açıfa vurmakta 'H Buda.. 
pej~ılln Bıırllne sıkİ blr eunttte 7&k 
laşmasını istemektedir. 

Diğer taraftan, nasyonal ı..,-allat 
propagandası öntınde korkuJ& d&ten 
mahfiller de mukabll ntıma:ylşler ter 
tip etmekte ve hUkfmıetln fesat umur 
1a rma karşı enerji ile hareket.etme· 
sini is temektedirler. 

Nasyonal sosyalistler, B. 1mredl _ 
ııln isti fasını ve Çekoslovak yada as· 
k <'rl müdahalede bulunmasını iste • 
ın ck l~ln reYizyonlst tezahürler ter· 
tip ed ilmekte olduğunu bildiriyorlar. 

Almanyadan Lehistaoa tavsiye 
Hcrlln, 16 (A.A.) - Ekseriyetle 

Almanyanın sala.hiycttar fikirlerine 
t e rc Umnn elan Dantzlger Vorposten 
.azet esi, bug Un Lehistanın Çekoslo • 
vakyadaki is tekleti ve Leh - Macar 
müşterek hududu meselesindeki nok. 
tainazarını bildiriyor. 

Gazete diyor ki: 
Çek m eselesinin hallinde Amil olan 

şey otodispozisyondur, politik birleş· 
m eler Yeyahut devletler grupları de. 
ğildir. 

Dantzlger Vorposten, Lellistana Al 
manyaya karşı hasmane bir hattı ha 
r e k et takınmaktan sakınmasını tavsl 
ye ediyor ve diyor ki: 

Geniş Leh halk tabakaları arasın 
da şu sabit fikir hnktım stırmektedlr: 

Leh milletini. Alman7a7a karşı va 
ziyct aldıran her politika doğrudur. 
lki millet arasında şerefll bir teşriki 
m esaiye varılmak isteniyorsa bu fi · 
J,ir ortadan kalkmalıdır. 

Leh 1stao mahafili ne 
dü~ünüyor '! 
Varşova, 16 (A.A.) - Hava .. ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Polonya mahfclleri İtalya i-

le Almanyanın Praı üzerinde mi:euir 
bir tazyik yaparak bu hükumeti Ma-
car taleplerini kabul etmeğe icbar 
edeceklerini ümit etmektedir. 

Fakat Slovakya ve Karpatlaraltı Ruı 
yasında vaziyetin tehlikeli olması 

dolayısile bu tazyikin bir an evvel 
yapılması lazım gelmektedir. 

Slovak mebuslann.dan Sid-:>run Po
lonyanın tavassutta bulunmaamı ir.e. 
mck üzere Varıovaya celdili hak
kındaki haber ne teyit ne de tekzip e
dilmektedir. 
Dün'a~ hariciye ·nHIT muav:ni 

Jan Szembek ite Çekoslovakya ve :r.~a

caristan elçileri arasında yapılan mü. 
lakat esnasmda bu meselenin görü
tiilmüı olması, ihtimalden uzak de
ğildir. 

Pariıe, Berline, Romaya, Londraya 
ve Varıovaya tevdi edilen Macar no. 
tası hariç olmak üzere fimdiyc ka. 
dar Polonya hükumetinden Slovaklara 
la Macarlar ara11n.da tavassutta bulun-
ması hakkında hiçbir resmi talepte 
bulunulmamıştır. 

Çekoslovakyaya ıtalyadan 
bir tavsiye 
Roma, 16 (A.A.) - Vocc D'lblia 

gazetesinde Virginio Gayda, ,.,., '>Slo
vakya mesclcıinin tama.mile halledil. 
meıi lazım geldiğini kaydettikten son. 
ra, §Öyle demektedir: 

.. Bundan evvelkilerine inzimam ede
cek olan tadilat ve kırpmalann pek a
ğır geleceğine şüphe yoktur. Fakat 
bunlar ÇekOt1lovakyayı !elcimcte götü. 
recckler ve bu cumhuriyetin yeni top. 
raklannda tam bir nizam, hudutların
da ıulh ve asayi§ temin edecekler
dir.,, 

General Sirovi'nio seJibiyetleri 
Prag, 16 (A.A.) - Harbiye Bakanlı

ğmm bir tebliğfnden Ba.svekil General 
Sirovinin, başvekilliği müddetince CUm

hurbaşkanhğmm a§ağıdaki salihlyctlerini 
kullanacağı anlaşılmaktadır: 

, 

ı 

1 - Milli meclis daimi komitesinin 
çıkaracağı biltnn kanun ve kararnameler. 
le enternasyonal m.uahedelerin ve Cüm· 
burbqtanınm tasdiki lazım olan bUtün 
lcra emfrlertnhı lmsasr, 

2 - Devletin dahilde ve hariçte şılhsen 
tsmili, 

1 I ı 

Bf RIKTIRIRSEN EL 
3 - Memleketin silihlt kuvvetlerinin 

bqkumandanlığı. 
/ATAMAYACAGIN 

J - -

Prq, 16 (A.A.) - Uzhoroddan Çete
b •J8'81D& blldlrlllyor: 

iŞ YOKTUR 
lCat'l*t • Rus muhtar btıkt\metJn!n ilk 

• batanlar meclisi dün toplanmış ve ba-
kaıılıklan azası arasında kati §ek.ilde tev. 
zt etm.iftlr: 

iŞ•llAMKASMBAH•Sal•ıaJM&üA.P 
Bafvekil ve maarif: Andrej Brody, Da

hiliye: Bacinsky, Nakliyat: Revay, 
Diğer hizmetler, bakan Unvanını haiz 

olmryan bükCimet azasma verilmiştir: 
tktısat: Fenick, Sosyal yardım ve sıh. 

hat: Volosim, Adliye: Prespack. 
Prag, 16 (A.A.) - Çeske Slovoya gaze· 

tesine göre, halen Prağda 10 binden fazla 
Sildet Alman mtiltecisi vardır. Hükumet 
bunlan memleketlerine geri göndermek 
Uzere tesbit etmektedir. 

<<Almanya ile dostluk politik 
bir vakıadır» 
Prag, 16 (A.A.) - Czeske Slovo gaze

tesi, Çekoslovak hariciye nazırı Şvalkovs. 
kinin Almanya seyahati hakkında tefsi
ratta bulunarak diyor ki: 

"Hitler Çekoslovakyanm Almanyaya 
karşı halisane bir hattı hareket takip e
deceği hakkındaki teminatını kaydeyle • 
mlştir. Bu bUylik komşumuzla münasebet 
!erimizde yirmi senelik devreye nihayet 
veren bir merhaledir. Şvalkovskinin be
yanatı hükumetinin ve bütün bir mille
tin arzusuna uygundur. Bu, hadiselerin 
ln.klşafmm emrettiği politik bir vakıadır.,, 

Bir otomobil 
parçalandı 

Plakasız arabanın ehli 
yetsiz şoförüne bir 
şeycikler olmadı 

Dün öğleden sonra Şehzadebaşmda bir 
otomobil, bir tramvay ile diğer bir oto
mobil arasında kalarak parça parça ol· 
muştur. 

Parçalanan otomobil, Saim adında eh· 
liyetsiz biri tarafından kullanılan pli.ka
sız bir arabadır, Saim Millet caddesinden 
otomobilile geçerken önde giden tram· 
vayın ters tarafından sıyrılmak istemiş 
fakat bu sırada karşı taraftan gelen şoför 
Mehmedin idaresindeki 3770 numaralı o
tomobille tramvayın arasında kalmıştır. 

Vatman, hadiseden haberi olmadığı i· 
ç~n arabayı çabuk durduramamış ye Sa· 
imin plakasız otomobili tamamen hurda 
tir hale gelmi~tir. Diğer otomobil \'e 
tramvay büyük hasara uğramamışlar ve 
Saime de bir şey olmamıştır. 

ispanyada yara-
lanan ltalyanlar ..-----·-. 

N ). 16 <AA) s 1 Opr. Dr. Fuad Özpay apo ı, . . - on spanya 
muharebelerinde yaralanan yüzlerce J Zeynep Klmil hastahanesi do· 
ttalyan Lejiyoneri Kadisten gelen Gra· turu ve kadın hastalıkları mtite 
disca hastahane gemisinden buraya çı- 1 hassısı . Beşiktaş Tramvay dura-
kanlmıştır. ğı Erip Apt. Tel : 49366. 

Yaralılan askeri hastahaneye nakle. 
den basta otomobillerinin ycllardan 
geçmesi "Halkın vatanperverane tcza· 
hürlerine vesile., olmu§tur. 

Bombardıman 
Valansiya, 16 (A.A.) - Frankocu. 

tarın tayyareleri bu sabah Alcoyu bom 
baya tutmuJlardır. üç ölü ve 25 varalı 
vardır. • 
upbede Vttzİyt>t 
Barselona. 17 (A.A.) - Cumhuriyet 

çiler tarafından ne!r!dilen bir te!>Jiğde 
yalnız Eber mıntakasında hafif top ve 
tüfek ate§i teati edilmiş ve Endi:lüs 

................... ! ..... 

cephesinde düşmanın Nertice Grajo 
ve Martch Alkaid mevzilerine karşı 

yaptığı bütün taarruzların püskürtül · 
müş .clduğu bildirilmektedir, 

Arada Büyük FarR Var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafınd~ 

edilmemiştir. Bu pudranın, en bil yük meziyeti bilhassa çocuk cı 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bul 
sıdır. . •••·s 

PERTEV 

Çocuk PudrasıfJ• 
Şişman vücudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadn-lar. Vücud~ ))it 
nnda ve koltuk altmm pişiklerine karşı bundan daha müessif 
henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk pudra) larile karrştırnı8 

!'"N JNn-)IN'18 JS!NVJON 

?J::IClJ NfW::ll ?1~1ltl~ 

-· 

!A3 'VHV<l 'ti 
''13SJtn6~ 

zı w ıa3ıa3ar~ 
lVW!lSlLi ·- - ~ 



lT 11tnr,..,cı .... 1EŞ--RtN~~19_3_S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. ....... 
RA"BER - 'l\lcsftm OOltur lS 

Giinlerin Tarihi 1 a r!ba nA'u ~ D o D a 
,.a' tek .... Baştarafı 11 incide "Sayın başvekil, o ~ l!::a o ~ a o ~@ ~ o 

,lllı llıa tc:;ovak hUkumeti itillfm im- 11A\·nıpa siyasetinde bilyUk bir zafer 
~~buluna~ ~~rt. haf.~ içerslndc silah kazandığınız §U dakikada sizi üzecek se- D. re k t o·· rıu·· g'ııJ u·· d . ~ lr. tUn Sudetleri terhis c- bcblcr üzerinde yazı yıızma.lt benim için 1 o en e 
rit IUJtıra ba ~, çok C'limdir. Bildiğiniz sebcbler yUzünden, • 1 

re hUk(ı g 1 zeyillerde ''Fransa ve (bu sebebleri müsait bir zamanda pıı.rlD.-
~~~ huduurnctıerlnin, Çekoslovakya- mcntoda izah edeceğim) bugünkü hükU. 1 - ilk, orta ve lise kmmlarma yabh ve yahıız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
~ l!Cbcbi , ~nnı Çekoslovakya tanı- metin takip etmekte olduğu vo bu gidi§le 2 - isteyenlere mektobin kayıt tartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 
• ~ k le verllmiyen herhnngi tnklp edeceği anlaşılan siyasi hattı hare- Ad Şehzadeb Por k k 1 k Tel f 22534 1 
~~~:n~~:1~;1~;;;1\ir~ttik~~e~·::n~~ ~~i!.:n~~a~~:ı~~:h ~s~n~~r~e~~:i ~~~~~~~~~~r~e~s~:~~~~~:a:ş:ı:::ıs::a:r:a:o:u::a~r::a:s:ı~.=::·e~~o~:n::~~:~~::::::::::::=. 

'!!kilde t Alman~ a ve 1talyannı bir nnmus ve şl.'ref borcu olarak telakki !!1119§ 

ı ,,li' ernınat verecekleri., yazı. ettim. Bu }'tizden çok derin ncı duyduğu- ı---------------
UJ _ n·· mu itiraf etmek mecburiyetindeyim. Çün- I A • 1 · S 1 

~:en be~ıı~~ ~evletin itilAfi~le tees- kil bugünkü vazifemi aşkla seviyorum ve ..C\'azım mır iğı ntma ma 
Cı>• :ı.ğa başta rn (il komisyon Borllnde onu işgal ettiğim için de mağrurdum. Bu Komisyonu ilanları 

~,<,~~ovakynrn~i~: mevkii bana emniyet etmek için hakkm:ı- 1-:..---------------
liıtı "'lllllyeye b umeU SUdet toprak- da gösterdii;riniz tcveccUhe karşı tıükran-

er bUytık tışlanııetır. lanmdan hiçbir şey eksilmemiş olduğu-
ı:.~~a dö .. te.zahUrat arasmdn Al· nu bilmenW arzu ederim.,, 

.Nakliye okulu için 30 ton lavamarin 
kömürü. 1000 kilo odun 761 kilo silindir 

D EN iZBA'N K - ~ 
Dizel deniz motörü allnacak 

~er Çe~nıuştur. 2 cyliıl - Alman orduları saat 13 de 
e tahliy~~~r~kynya Teşen mmta- merasimle eski Çekoslovak hududunu 

yağı. 386 kilo kra~ yağı, 351 kilo gres Bir Dizel motörü satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Materyel daire-

yağı. 19·10-938 çarşamba günü saat 14 1 mizden parasız alınabilir. Teklifler en geç 17-11-938 tan'hine kadar kabul 1 
de Tophanede İstanbul levazım antirli~ 

.\~lr. sti~·C'n bir notn ver • geçmişlerdir. 
ıı• Pa devıetı • • S cylfıl - Alman orduları MUnih an. 
~~tını terh· erı silah altına aldıkları lnşması mucibince takarrür eden ikincl 
~b: bahrh~eb?~slamışlardır. mıntakayı i§gal etmişlerdir. Hitler bugün 

satmalma komisyonunda pazarlıkla ayrı edilecektir. 
~nek~~~~p~~ı~th~gbü ~~~~~~~~!·~~~~~~~~~---••••••••••~ 

·~ ıı nş:ııbaalttncl lordu Dur Kopcr işgal edilen Eger şehrine büyük teza
t:ıı ve..!· . tn<'ktubu göndererek hUrat i"ersinde girmiııtir . . uıt~tır: .. 

Leh orduları Livczini i~ı;al ebnişlerdir. 

'"'-& 
'~nesinde V 
l ehııtnı . ekaletçe satın alınacak 
~'iraıt csınc bi!iklet satan firma· 
tın ?ıf 'Iedcbllrnelerl için mezkur fir-

ıı: "'· v f ~Uracaat ed. en ve sanat umum Md. 

~dar tecru::tk 10-11-938 tarihl-
lıııı tesbı erlnı Yaptırarak fenni 

loııra .,, k~ ettirmeleri ve bu tarih-
i . a ı olacak . 
Cdıtrrııycc . mürncantınrmın 

eğı. (525) (7371) 
Citea • • • 
~ Ooo lltı gam. 

lır kilo ek ızonu ihtiyacı için 
· l\apah ineklik un satın alına

cıınıa gUn·~arrıa ihalesi 28-10-
~~Uharnnı u sant 15 de yapılacnl;· 
~atı 1575e~ tutan 21000 lira ilk 
'' lırd ' "0tıda .. a ır. Şartnamesi ko-

ll'ılnat g0 1iileb·r ·L 190 ?n:ı.ıtb 1 ır. ı.steklilcrin ilk 
'litı lla.~1lı k uz veya ınektupln.rıle 
1111d~ ~ılı ~~n 2, 3 üncU madde

~dat lli 8aatte ala:ıa beraber ihal~ 
ltı, k 1 n hır saat evveline 

ı zarf} . 
~ arıle Alay Satınal· 
~una tnUracaatlaıı. 

~ (501) (7227) 

r Crlf fab • • • • 
acıeo. tik atar 

ş ıne tab . mamulatından ve be· 

\i ~laıı 10 OOornın edilen fiyatı 180 ku· 
llıı . t 

'ııı ıı~'lıın illa ane bardaktı ,.e kılıflı 
a1ırıacakt tara kapalı zarf usulü ile 
Pe~rrıl.- ır:. Eksiltme 20·1.teşrin· 
tı.1,.6 ~ gun'" 

lh- "v1.v. sat u saat l 1.30 da Anka· 
'ıt lenf rnaı ma K d rı 1rıatı, 

13 
• o. a yapılacak 

v!Utıurıesj h 50 lıra olup şartname 
tr~; sa. aı. I< ergan oğleden sonra 1\1. 
~ler k o. da MrT· 
ltıl anuni t . u ur. Eksiltmeye 

1 be~n 2. ve 3 .ernınat ve 2490 sayılı 
4tı &el.erle birr~ncu maddelerinde ya· 
~ e aatind 

1 
te teklif mektuplarını 

lll.;ı ~ kadar ~n behemehal bir saat 
"o r nkaracta M rı, · s. verrn 1 . .ı 1.V. satm 

1500 adet soba borusu, 500 adet alaf 
ranga, 500 adet alaturka dirsek 19/10/ 
938 çarşamba günü saat 14,30 da Topha 
nede İstanbul levazım amirliği komisyo 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
isteklilerin yüzde 15 teminat ve kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyo 
na gelmeleri. (7517) 

Kitaplarınızı 

VAK iT 
Yurdundan 

Tedarik ediniz 
._ -511-- . 

OPERA TOR 
Dr. H. Ziya Konuralp 

Tıp Fakü/Usı iNnrı Ctr1a'1l 
K lımğı /Joçmtı 

istiklal Caddesı l~lhamra Apar. 
umanı No. l5ıl9 Telelon: 35.99 

Bayanlara Mahsus Dl 
~~n moda şapk<;lar, her ti'rlü 

renkler ve çeşitleri 

ARI 

teslim ~artile alınacak olan işbu malzeme 
için isteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
bcr belli saatte komisyona gelmeleri. 

(283) (7378) 
• • • 

Süvari binicilik okulu için bir adet o· 
tobüs 18·10-938 salı günü saat 15,30 da 
Tophanede l st. Lv. Sa. Al. Ko. da pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 3500 lira teminau 525 liradır. Şart· 
namesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (285) (7394), . . "' 

5000 adet patiska yatak çar§ah 
25-10-938 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği s::.t: •• nlma 
Ko. da kapalı zarfla eksiltme-· yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 5750 lira ilk 
teminatı 431 lira 25 kuruştur. Şart
name ve numunesi Ko. da görillebi
lir. 1steklilerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mcktuplannı ihııle san. -
tinden bir saat evvel Ko. na verme· 
!eri. (275) (7229) 

400 kilo 25 No. 2800 kilo 60 No. lu 
bej renkte keten ipliğinin l\apalı zarf
la eksiltmesi 24-10-938 pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
Lv. Amirliği satınalma Ko. da yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
35000 lira ilk teminatı 2625 liradır. 
Şartnamesi 175 kuruş mukabilinde 
Ko. dan alınır. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber teklif mektupları

nı ihale saatinden bir saat evvel Ko. 
na vermeleri. ( 7224) 

• • • 
!ki numaralı dikim evi için ı 7 liste mu 

cibince alınacak Singer ve Adler makine 
parçalarının açıl: eksiltme i 31·10-938 
pazartesi gı.inü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satmalma ko. da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3535 lira 42 
kuruş ilk teminatı 265 lira 16 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarilc beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (279) (7374) 

• • • !:' ır. e. erı. (7021 ) 
· r~. ~ir t lf. şapka mağazasmda bulabileceks~niz . Eşya ve techizat anhan i~in 5000 adet 
'Cll)rıka anare ala , 
~ilrf ~na iki !:a Hndan. Eskişc· Beyoğlu: ingiliz Sarayı karşısında tahta ve 2000 adet latanın a~ık eksiltme· 
eni~ ~k iltrney; ~angarın nakli ka· 1 ve Otel Turing yanında No. 61. 1 si 31-10-938 pazartesi gür.ü saat 15 de 

ltrtıi Cdeli 303s
2 1 

onuıınu~tur. Mu· Tophanede lx. Amirliği satmalma Ko. 

.< ~P~.iııet Deniıryo_/ı'a~} 'Ve Limonları işlrt .-ne . ::: . 
i3.:~.~;:~:(: ... :.' ... ~ .. . _ _.:. Umum ··_ .idaresi . illin/arı ·. · ·. · ... 

1 

fi'.,... .. ~..... ,, . .... . • • .. • ,_· : 

Muhammen bedeli 1750 :ıra olan 350 m2 400x70x24 eb'atlı 1 inci mal 
meşe parke 20.10.1938 pel'§cmbe günü saat on !buçukta Haydarpaşa<la 
Gar binası dahilindeki ~o:ıüsycn tarafından açık aksiltme ile satm alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 131 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ver. 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ika· 
dar komisyona müracaatları liamdrr. 

Bu i~ ait prtnameler komisyondan parasız ola:rak dağrb!lma:kta.dır~ 
(7109) 

• • • 
17· 11-1938 tarihinde yapılacağını iJan ettiğimiz 79 lia1em Jastik fren ve sofaj hOI"' 

tumlarına ait eksiltme görülen lüzuma binaen feshedilmiştir. 1,(7548); 

* * • I 
Muhammen bedeli 199000 lira olan alev ve duman borulan ve teferrüatı ba• 

gahk boruları 28 - 11 .. 1938 pazartesi günü saat 15,30 da ika palı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satm almaca ktrr.. , · .. 

Bu işe girmek isteyenlerin 112(10 liralık: muvall:kaf" temrnat fle Tranumm 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynx gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri llizımdır. 

Şartnameler 995 kuru~ Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satılmakta.. 

dır. (7343) 

Deniz Levazım Satınalma 
Kon'ıisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lira 13 kuruş olan 107900 kilo sabun, 1 ikincitey 
ıfo 938 tarihine rasthyan salı günü saat 11.30 da kapalı zarfla almmak ~ e1., ... 

siltrneye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kuruş olup şartnamesi komisyondan 181 

kurus bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarım en geç belli gün ve saat ten bir saat evveline kadar Kasnnpaşada 

bulunan komisyon basJcanlığma vermeleri (7452) 

Te efon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

lstanbul Telefon DlrektörlUğUnden: 
3054 No lu. kanuna daya.,an talimatname hükmüne göre telefon ma· 

kinclerinin ve teferrüatınm n~kli münhasrran idaremize aid ikeıı bazı abo
nelerin bu nakil islerini bizzat yaptırdık.lan görülmeltte- ve kanun hükmüne 
göre kendilerinden ceza abnmak:tadır. 

1 
llat (2277) lir ıra 19 kuruştur. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

~ ~t ~-10.g38 a 15 kurutşur Ek· 4800 lira ilk teminatı 360 liradır. Şartna· , 
~tt .. v!.V, Sa. ~a~rtesi gUnü ·saat mesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu· 

Cayd fenni bit §ekilde ~rapılmarlan mütevellid anzalar ve şu cezat-n 
tcdiyetlf'n :zarar gönn'!kte olan ~nclerimizin iciarcin17e haber 
vermecle:ı telefonlannr nak?ett~ı-memelcrini ken.di m~nfaatleri noktasından 
da ilan etmeği lüzumlu ::mlduk. (7477) 

lbı1ıtıaı:1e i 152 k 0
· da )apılacak- Or. irfa n K a yra ni \:esikalarile beraber ~li saatte Ko. 

~~,1~· l::k iltıneye ~:U'i mukabilinde na gelmeleri. (282) (7377). 
1 ij

1
f ~e<.ikalariln b,.,~r1~ceklerin kanun· RÖNTGEN MOTEHASSISI * * * 

.,,-.• "" ır ıkt 'Ik Türbe, Boz'kurd kıraathanesi kar-t'\'\et .:ı{tupJariıe . c ı teminat Bir numaralı dikim evi için 124 kalem 
l\.o. na •hale saatinden b. şısında eski Klod Farer sokak No. Singer dikiş makine parçalarının açık 

h...... ."errn. eleri. (498) c7194
1
)r 8 _ ı o. öğleden sonra 3 ten 7 ye "l:.tı~~ eksiltmesi 31-10·938 pazartesi günü saat 

~ • ?netrec;· • kadar. l ı d a ' 0lan ıne tahzn· ••••nı•m••••••• ' e Tophanede Lv. Amirliği satınalma Birinci k""ide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 
~ 300.0Qo ın edilen fiyat 55 - Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· -,ı 
ltır 1 tltı <lDalı 2arnrnetre arka çan talık d r 1939 . B . . . . k . k . 4 o o o o ı ı· r ad . k a ek ·1 -------------- c 1 lıra 93 kuruş ilk teminatı 145 uyu 1 ram 1 ye 1 r 

3e ternınatı 9~ sı trneye konul- lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görü· • • 
..f \'e cuınartc 

1 
!( ~oo liradır. lhalcsi - - lebilir. ı .. teklilerin kanuni vesikalarile Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000); 

~ ~.~artnaın(' i 8~~\ saat 11 dedir. D r. N eca ed d ın Ata sagun beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. liralık iki adet mükfifat vardır .. 
~ ~1~1\el,fılcti ;tın~ru~ ~~ahi· Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. (284) <7377) Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

~;;ay 11ı ~· Eksiltıneye rna. komısyo- lan 11.ıo de Laleli Tayyare Apr. * * * mesut ve bahtiyarları arasına ginniş olursunuz .• 

~ ~'e~~nun~2~un~ır~ekl~in 2 ncidai~ Ne. 11. Okuy~~arı. 40nOO~~~~.~wh~ire~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~\ thaıe sa e ~eı?1inat ve ~ c~·fmaddele- mızdan para almaz. Tel: 23953 mak'1ramn kapalı zarfla eksiltmesinde ta· verilen fiyat pahalı görüldüğünden pa- komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya-

!ı.1 atınden e ı mektup iİll••••••••••••••lllİİ Iip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi zarlıkla eksiltmesi 19-10-938 çarşamba pılacaktır. lsteklilerin yüzde 15 teminat 
~ '1 'ek. fileti sa't en az bir saat e'"' o- "--" h ed l t b l k A ik · ı beli. -.. q erı (~ ınaıına k . • --------------- 2 l'r:ı38 perşembe günü saat 15 de Top· günü saat 15,30 da Top an e san u ve anunı ves alan e beraber ı saatte 

1 · '>40) C7sı 0mısyonu· !!!••••••••••••• .. !I h:ınede İstanbul levazım funirliği satınal· lcvazun amirliği satınalma komisyonun komisyona gelmeleri • • <289) ,(7509)1 
ı:r ~~ılo }'at~l • • G) rn:ı. komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin c:!a yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli * • • 

b -~ gu ık ı>arn .. ı. G ~· ~ H e k n m n tahmin bedeli 30352 lira 50 kuruştur. llk, ~888 lira, nk teminatı 666 lira 60 kurus- ütü için s1s1 kilo rnese kömürü 20-10 
uıı,.,, nusaat1• ...,.. 20-10-93s · d ··rülb·1· ı ek g o •\aı ,. d 1' 1 ) r. ŞU k r Ü Er t a o temınatı. 2276 lira 44 kuru~tur. Şartname ,ar. Şartnamesi Ko. a go e 1 ır. st .• - 38 pe~be günü saat 14,3 da Top· 

1 ,_:ı amirliği c Ophanede ls ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklile- l lerin kanuni vesikalarile . beraber bclli hanede İstanbul levazım amirliği satmal-
~lt~lile. rlıkta ~si:n~hna 'komis Cağaloğh• Nuruosmani7e ead, No . .5 rin kanuni vesikalarile beraber belli sa- saatte komişyona.gelmeleri. (291). (7511) ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

lrı 1% ~ikaı~~ }·üzde 15 t esi. Yapılacak Tel. 22566 ( Dr. O sman Şeref ettin atte komisyona gelmeleri. (292) (7512) · · - • • • f.ıptlacaktlr. Iste1fülerin yüzde 15 teminat 
na~ 1 rıle bcrab eınınat ve ka ııpartımanı * * * "672 kilo mukavva, 37 kllo çiriş 20-10- ''e kanuni vesikalarile beraber belli saatte 

e ?llC'l('rj (_Ser be.ili saatte k 
· ı 18), o -•••••••••••il Ordu Sıhhiyesi için alınacak 22 çeşit 938 perşembe günü saat 14,15 de Topha- komisyona gelmeleri . • (290) .. .(7510)J 

tıbbi ilacın kapalı zarfla ckc:iltmesindel ne J<:tanbul levazım amirliği satınalrna 

Türk Hava Kurumu 
2~ liil©D 'lteır'tD p 

B ü Y ü K P i Y A N. G O S U 



IMHtıııtlfH 

Güııel sağlam ve neş' eli 

Dişlerdeki leke, pas ve küf -
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Sabah öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişleri
nizi mutanazaman 

f ırçalayınız . 

......... MnııtJIJIJ ............... ..-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 

Divan yolu. 
mütehassısı. İstanbul . 
N~. 104, Tel: 22398 

--

Mide Rahatsızlıkları: 
. .... ;,,.,. . - ) 

KASE 

~Aovo·LARININ 1939 MODE-LL' 
GELİP c.b·RURSENİZ RADYO İNTİHA 

ARTIK TER.EDDÜD ETMEZSiMİı 
VERESİYE 
S~TlŞ. , 

SAMİBİNİN SESi 
VE ACENTALAlUND" .-•• 

Yanmaları, mide a!:rr1ları, ekşilikleri, mide ağırlığı M 
\'e yemeklerden sonra bütün vücuadda hissedilen 
çokünt~ ve ağırlık .n~ işk?pce. Bu haller~n kat'i ça- az o n 

resı olarak tesırı tabıı olan Meyva Tuzu: 

' ,,,,.- ' -
( 

Nevralji® Nezle 

Sizi günlerce rstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baı, di~ ağnlannr, Ü§Ütmekten mütevellid bütün 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa kar§ı 

Dind~ ~ 
çok müessirdir. ~ 

I\lideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! .. 
ismine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine ~ 

başka bir marka verirlerse §İddetle reddediniz. 

Rahatını, kccesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCVC kullanınız 

lstanbul Deniz 
Ticareti 

Müdürlüğünden 

Müdürlüğümüz için alınacak 

bayraklar hakkında yapılan a«ık e'ksil· 
tmeye talip zuhur etmediği ve keyfiyet 

10 gün müddetle temdit edildiği halele 
yine müracaat eclen olır.adığr cihetle ay 

m şerait dairesin.de pazarlıkla mubayaa 
edileceğinden taliplerin 18.l 0.938 ~alı 

Hir liraya kumaşile ku~tÜ}'Ü yastıklar 
günü saat 14 :30 da muhasebe veznesi

Yorgan, şilte \'e ya_tıklarda muhirn tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşlarının 
ne yatınlımş 57 lira 84 kuruşluk terni

cn iyisi ve her rengi bulunur. Fi~·atlar çok ucuzdur. 

S:ıtı~ }'erlerimiz: Ankarada. Be\·oi{lunda Yerli Mallar pazan. müdüriyet satınalma komisyonuna mü· 
Adre<>: İstanbul Çakmakçılar yoh."Uşu Ku~tüyü fabrikası. Tel. 23027 j natı muvakkate makbuziylc birlikte 

----------•-ı•-------•-•••• ~acaatlan ilan olunur. 
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