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iP©lYDlfllD k©IP>©llFtrilil@lğ~ <Ç©l0D~DY©IF 
ekoslovakyadaki Leh ekalliyet 
mıntakalarında kıyam başladı 

Varşovanın Praga ültimatomu 
Hudut arazisi ·bu .akşam·· 

~ kadar tahliye edilmelidir 
JJ , Bir Askeri tren ~e bir ilk mektep~ 

berh·ava edildi 

P~~©lırD ·n k~n~ 

Paris, l - Almanya Çckoslovakyanın 
Südct mmtakasım elde edince Lehliler 
taleplerini §iddetli bir lisanla tekrara 

ba~lamışlardır. l\1ünih anla~asında 
Çekoslovakyadaki Leh ve Macar ekalli
yetleri meselesinin üç ay içinde halledi
leceği vaadolunmuş olmasına rağmen Lt' 
histan bu kadar zaman beklem~k niyetin 
de olmadığını gö~tercn harekfita başla 
mı~tır. 

Lehistan hükumeti dün akş.1m Pra 
h,ükumetine yeni bir ııota \'ermiştir. B 
ü)timatom m1hiyetinde olan bu noda 
Lehistan Tesen mıntakasınıIJ en kı" 
bir zamanda (bugün ak~ama kadar) <:.".e 
kıtalah tarafından tahliyesini ve bur 

Rahat nefes a la n 

~~ tu ş 
Avrupa 

__ ferberiik 

ıs~anbu , Ankara ve lzm e st. ..:::.___.;!:0,..---

B u sabah baş~adı 

arar,arı 

aldırıhyor 

Pazarlıksız satı~ kanu~u, bu sabahtan l 
itibaren Anka~ ve Izmırle beraber şeh· ı 
rimizde de tatbıka başlanmıştır. 

Birkaç gündenbcri bu i' için hazırlık
lara girişmi~ bulunan esnaf, bu sabahtan 
beri kanunun çerçevesine giren malların 
Uzerlerine fiyat etiketleri asmış bulun-

a . d 
maktadır. Aynı zaman a tatbikat işini 

ı kontrol için belediye müfettişleri, beledi· 
i re zabıtası memurlan 'e iktisat müraldp 
.. eri her tarafı dolaşmak emrini almı,lar-
1 :br. 

1 Pazarlıksız fatış kanunu hakkında İK ı 

tis~ t \'ekili Şakir Kesebir Anadolu ajan
sına şu beyanatta buluinmu~tur.: 
"- ı teşrinievveldcn itibaren pazar

lıksız satış usulü Ankara, İstanbul • 
ve lzmirdc evvelce kararna
me ile tesbit \'e ilan oi111an madde· 
terin perakende satı~larmda tatbikatı 
na başlanıyor. Tedricen diğer şehirleri· 
mizde ve nihayet bütün Türkiyedeher 
türlu perakende satı~larda pazaılığı kal
dırmak hedefimizdir. 
Me\'ztıubahs olan fena fakat eski bir 

tlF" Devamı 7 incide 

_.. Yazısı 7 incide 

inJiltere ve Almanya 
harp etmemeyi 
taahhüt ettiler 1338 

Resiml~ hafta Londra, 1 - İngiliz ba§vekili Çember. , 
~ayn dün MUnlhten hareketinden evvel 3 lYınc(QJ saynso 

ı 

Hltıcrl evinde ziyaret ederek bir mUddet 
görtışmUştUr. 

İki devlet adamının başba§a yaptıkla
rı bu mülakatta, yalnız tcrcUman sıfalilc 
Şmit h:ızır bulunmu!;lur. 

milletlerinin bundan böyle l.ıiribirlerlyle 
kat'iyyen harbetmiycccklerl ve arada çı. 
kncak meseleleri istişare yoluyla hallet
mek arzusunda olduklan beyan edilmek-

tedir. 
1 Almanya ile lngillcrenin bundan bö: e 

asla biribirleriyle harbetmlyeceklcrıne 
dair Hitler ve Çcmbcrlaynm imzaladıkla
rı deklürasyon, I..ondrada bliyilk bir he. 
yecan uyandınnı§tır. Bu haberi veren ga
zeteleri, halk, milvczzilerln elinden ka
parcasına çekip alıyordu. 

liütün kadınlar • ' ııdar eden y - ı 

zıları, biçki, dikit mode • ı !"İ 1< 

re~eteleri, h ikayeleriyle, renkıı, • : ''" 
kapak i çinde çıkıru§br. 

Bu görUşme esnasında çok mühim bir 
anla3ına imzalanmıştır. Bu hususta dek
lirasron gazetelere verilmiştir. 

Bu deklarasyonda, Alman ,.e İngiliz 
\ 

36 sayfa 
5 Kuruş 

Bir çocuk arkadaşını B~~ü'~kü7a~ 
tabanca ile vurdu 16 

Daha küçük bir cocu < ta Satf t~ d·r 
ar adaş.nı uıçaı< ~a yara.ao ı , 

~ l'azısı 2 incide 

~--

D<!Va ı 7 • · 

Alman ordusu Süde 
• • 

arazısıne 

hadisesiz girdi 
Çekler matem için d e 

Sulhun kurtarı lması, Alman 
millet i de dahil, herkesi 

sevind i rdi 
Bcrlln, 1 - Dört hilkümet reisi ara

sında. ynpılnn görüşmeler neticesinde ha. 
sıl olnn anlaıımnyı Çekoslovakyanın da 
kabul etmesi, beıı nydan fazla bir zaman
danbcri devam eden ve son haftalar zar-

fmdn A vnıpuda umumi bir harb doğur
mak tehlikesini gösteren Alman • Çeko~ 
lovnk ihtilfıfına nihayet Vcrmi§tir. "ıı 

Alman ordusu Südet topraklnnm işga

_... Devamı 7 incide 

Belediye seçimi bu 
sabah baŞladı 

Seçim gelecek hafta Cumartesi 
günü tamam:anacak 

R<'yo~lunıla 1ntl1ıap ~:ınılı~ı lıa'}m<la rey ''erenler ... 

'Cl'azısı 4 üııcüc1e)' 
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"3l!idisefec, Pikirler 
aw=zs 

Beylerbeyi 
Faciasının 
mes'ulleri 

Y-Jzan: Nızı1meddı11 Nuil 
Beylerbeyindeki inf ılikta yarala
ardan altısının ôldugunü dün öğ. 
ştik. "Vah zavallılar 1,, derneğe 

dan bir yaralının daha ölduğünü 
ireniyoruz. Hıç yoktan manasız ycrt 

ıarcanan bu yedi betbaht vatandapn 
cerasından elem ve matem duytru • 

,acak aramızda kim vardır?. 
Gazeteler "fabrika,, sahibi Bay Fi. 

baklanda tevkif müzekkeresi ı:esil· 
dilinden bahsettiler. Hidisenin bilan· 

unu yaparken "mes'uliyet h~eai,, • 
bununla kapamak mümkün olruua 

ıerek. Yedi vatandaşnmzı öldüren on 
1tet vatandaıımızı yaralayan facianın 
ceplerinde bula bula ıu tek Fiıeii mJ 
1"aldu'-?. 

Hayır .. Bu hidisenin, bu nevi h!di-
8Clere imkan bırakmamak vazifesiyle 

ukellef olanlara da muhtelıf rütbe • 
rden mes'uliyetler dagıtnusı lazım • 
• Daha ince ~leyip daha aıkı doku-

malıyız. 

HABER'in vak'a mahallinde yaptığı 
uıl tahkikat, doğru olmıyan işleri 

menetmek salahiyetini haiz bulunanla· 
nn Bay Fiıek tarafından idare edilen 

-zaueaseıe., yi "mllsbet dikkat.,lerln • 
d n çok mahrum bulundurmuş olduk • 
lannı tebaril.z ettirmiştir. Vb'a aka• 

binde "bu ne-ri facialan fena tesadüfle

rin neri saymak illetinden artık vu 
ıeçelim. Fena tesadüfler bızıuı devamlı 
ihmal ve teseyyüblerimizin muhassa• 
Jaııdır.,, demekle ne isabetli bir teşhis 
te bulunmuı olduğumuzu bugün daha 
iyi anlryorm • 

Bay Fitek'in •fabrika,, cılık bayatı· 
m §Öyle bir inceledik. Bu vatanda,;r 
mu, bu sahada cidden talıhsiz •. Zira, 
dört yıl içinde, idare ettiği müessese • 

lerde tam be! '.iı filak,, olrnuf.. Yani 
~y Fişek iıletme sahalarımızda Adeta 
lıı!ılik edici bir madde halinde dolat' 
Dllf. 

Ne endüstri müfettişlerimiz, ne çahı 
tılı nuntakanın i.dart imirlen, hattı ne 
4e bizzat iıçiler bu maziden ibret al• 
Clamlflar. Bu hal, kendisi de yaralan.. 
•ıı için, hatasından, ihtlyatsızbğın • 
dan doğması melhuz tehlikelerdeo 
phaan dahi gafil 'bulunduğunu kabul 
etmeie mecbur kaldıfımız Bay Fiıelr 
isin bile bir talihsizlik değil midir?. 

Beylerbeyir.de eskiden hır ıpor klü 
bG tarafından ifgal edilmiı olan ''Cam. 
lı kötk., il ben bilirim. Değil milteha1o 
C9 endüstri müfettişlerinin, lblctta· 
Jln aklı bapnda bir vatandaşın, bu 
1tlna içine infilak edici madde konma. 
mna. bu maddelerin işlenmesine mil· 
uade etmesi imk!n ve ihtimali yoktur. 
Böyle iken, Beylerbeyinde idari sala • 
Jdyetleri temsil edenlerin Bay Fişek't 
tek kelime s<sylememit olmalan cidden 
hayret edilecek 1eydir. 

Belki, bu ıözlerimize; 
•- Efendim, biz onu mantar i§li

JOI' sanıyorduk. l'le bilelim ne yaptı!ı· 
m?.,. 

Diye mukabeleye kalkıJanlar olacak. 
Baydl cevabımızı da peşinden vercl:m: 

•- Bir vatandat fıçı fıçı barut ta· 
111' ft Beylerbeyi 1arayının yanıbapn.. 
• blr tahta kulübeyi ko.koca bir bom· 
ha haline ıokar ve sahilde geceleri çe
fltli fitekler yakıp tecrübeler yapar da 
üs bunu nalll görmezsiniz ve nasıl 
mlldahale etmezsiniz?.,. 

• • • 
b::I c!efa kaza yapan ıoföriln vesika· 

tmJ llhp .. icrayı llln'at,. tan menetmeyl 
lliliyonu. Gilzel. Eğer milesaeıelinde 

Eminönündeki Valide ı,..ın•"'" -'",,,.nas:"" bıt hanın kirasından smede tf'ey
bir gelir kaybeden evkaf idaresi lstanbul Postanesi karşınnda yeni bir lıa11 

''aP!ırmağa llarar vrrnı:ş b1·1mımakladır. /.rsamn açılmaS1na başlanmış. !o 
civardaki bir iki dükkt1n yıkılm~tır. Bina inşaakna başlanmalı üzeredir. 
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Nafia Vexi~i 

Vat.ında şark vııa. 
yetlerl seyahatine 

~ıkacak 
Garbi Anadoluda blr tetkik seyahatine 

çıkan nafia vekili Ali Çetinkaya aehrl. 
mlze dönmiıştUr. Ali Çetinknya diln elek· 
trik idaresini ziyaret ederek bazı tetkik
ler yapm11tır. Nafia vekili ıehrlmizde blr 
iki gUn kalacak ve bundan eonra p.rk vi
llyetlerlnde bUyük bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

Nafia veklllnln Aydm havallaindekl 
tetkiklerinden sonra, Menderes nehrinin 
ikinci kolunun Işıklar gölUnden çıkan 

kolla birleştiği Çivril ovasında bUytlk btr 
regUlltör yapılması kararla!}mııtır. Men
deres suları bu regUlltörle tevzi oluna • 
caktır. Bu suretle Denizli, Sarayköy ve 
Aydm ovasına kadar her tarafın sulan -
ması temln edllmlı olacaktır. Vekil se
yahatinde her yerde halkın dileklerini de 
dlnleml§ ve teabit etmlaUr. 

SDmer Bankın 
tahsile j(Undereceğl 

teleberer 
Stlmerbankm yabancı memleketlere 

tahsile göndereceği talebelerin lmtihan
lan salı gUnU bankanm l.stanbul aube
slnde yapılacaktır. Bu ıene toplu olarak 
gönderilecek bu gençler için almdiye ka
dar mllracaat edenlerden llmngelen ev
safı hab olanlar seçilınif ve diğerlerine 
red cevabı verilmiştir. lmtihana girebile
cek olan gençler pazartesi sabahı saat 
onda bankanın İstanbul şubesinde bir 
toplantı y:ıpacaklardır. Bu toplantıda 

kendılcrfyle görll§Ulecek ve kendilerinden 
istenilen vazife ve prtlar hakkında lzn. 
hat verllecelrtlr. 

Terk os sehe" estnt 
ı~lah 

Şehre gelen terkos suyunu çoğaltmak 
için yeni geUrllen ılfonlarm terkoe ana 
şebekesine rabtma bqlanmıgtır. Bunun 
için, bazı semtlerde buıtın terkoe suyu 
kesllmittlr. 

dört defa "infilik,, otan vatanda§8 
"sen bu ifden vazgeç, bafb bir işe 
giriı 1.,, demesini de bilmit olsaydık, bir 
bcıinci infilak, yedi betbahtı öldürmi· 
yecck ve 15 betbahtı yatalak etmiye. 
cekti. 
Hayır ... Ne bu hlcliae 'bir kazadır, 

ne de mes'utn teıadilf .. Hele Beyler • 
beylilerin bir mazbata ile müracaat e
dip UakUdar kaymakamlığının uzan 
dikkatini celbetmiı olduldan da dil • 
ıünWecek olum., 

Nbamedclin NAZiF 

Nişantaşı mektebi 
için bir konak 
istimlak edildi 

Maarif vekaleti Ni§antaoında mektep 
yapmak istediği blr bina ve analar için 
daimi encümenden mecburi lstlmlik ka
rarı almak mecburiyetinde kalmlltır. 

Mevzubahs bina ve arsalar eski sadra. 
zam Said paşadan kalmıştır. Said pqa 
konağı namlyle maruf olan, içinde birçok 
tarihi hadiseler geçen mııhaldir. Nl anla· 
aı civarında mektep yapılabilecek yer a
nyan maaıi[ vckiiletl Tcşvikiyedeki bu 
konak ve arsnlan münasip görmUştUr. 

Fakat bugUn esas binayla bir kısım a,.. 

razl parçruımın ve evvelce esas bina mUa· 
temllltmdan iken bugUn bir profesörün 
malı ol:ın anıanın sahlblerlyle anlaşıla-

mam11tır. Bunun üzerine maarif vekl. 
letl İstanbul daimi enctlmenlne mllracaat 

ederek 1295 tarihli eüi blr kararname
nin hllktımlerlne dayanarak bu koııU ve 
analarm menafll umumlyeye hadim bir 
it olan mektebe tahvilinde kullanılmak 

llzere mecburi iııtlmllke tAbl tutulmasını 
istemiştir. 

Teıktı edilen komisyon bu hafta ma
halllnde tetkikat yaparak konak ve bah

çesine 38.000, arsaya da metre murabba
ma 12 ıer lira kıymet koymuştur. Maarif 

vekaleti bu parayı derhal bankaya yatı
rarak binayı ve yeri alacaktır. 

Kovaoı aklidi ysp3rken 

Bir çocuk arkadaşını 
tabanca ile vurdu 

Daha küçük bir çocu~ ta 
arkadaşını bıçakla yaraladı 

Dün gece Tak.simde Sıruervllerde 15-
16 y~ında ikl çocuk araamda bir vaka 
olmuş ve bunlardan biri diğerini tabanca 
ilo tehlikeli surette yaralamıgtır. Çocuk. 
lar Jozef ve Harfko iamindcdir. Ve ikisi 
de sinema ve tiyatro meraklısıdır. Dai
ma Amerikan filmlerine giden ild arka
dq evlerinde ve sokaklarda sinema. 
larda gördükleri sahneleri taklld ederek 
oynamaktadırlar. 

DUn de birlcşmi§ler ve yine Amerikan 
fllmlerini taklid eder ıekllde oynamafa 
bqlamıılardır. Bu ıırada Jozef sahnele
rin daha canlı ve hakikate yakın olmam 
için babuınm oda.tında bulunan bir ta. 
baneayı da almq ve kaYJlıyla beline ta
kıp evde kimse bulunmamasından latlfa
de ederek alt alta Ult Uste döVÜfllleğe 
bqlamı§lardır, Bu sırada Jozef blllbUtUn 
heyecana kapıJmıt w ılnemada Ameri • 
kan hafiyelerlnln yaptığı gibi belindeki 
tabancasmı çekmiş ve Harlkonun üzeri. 
ne çevirerek tetlge dokunmugtur. Dolu 
olan tabanca da birdenbire ateş alarak 
patlamıı ve çıkan kurvun 16 yqmda Ha· 
rlkonuıı IOl g ına aaplanmı§br. Çok 
t hllk tİlft(e yaralanan çocuk yere 
yıkılmış ve sll§.h sesine koıranlar kendisi
ni be) gın bir halde Be) o ·1u hastanesine J 

k:;;; ~c:;:Un; ;.~:ur.
1 vüzme 

eğrenayor 

Jo&ef tabancayla yakalanarak tahkl-
kata bnşlanmıştır. 

Diğer hadıse 
Sıraservilerdc Altıniğne apartımanında 

oturan 10 yaşında Torkum adında blr ço
cuk da a) ni sokakta oturan 12 yaşında 
İdris ismindeki blr arkadqını kunduracı 
bıçağıyla kolundan ya.ralamıetır. lki ÇO· 

cuk arasında ötedenberl geçimsizlik var
dır. Ve boylarına bakmıyan yaramazlar 
biriblrlerini fırsat buldukça kızdırmakta. 
dırlar. DUn de arkadqınm fena llkırdıla
nna lçerliyen Torkum ellne geçlrdiğl 

kunduracı bıçafıyla ldrlai kovaI&mıt ve 
blr kötede kıstırarak bıçağı koluna aap
lanugtır. İdrlain feryadma yeti§elller der
hal tedavi albna almışlar ve Tortumu 
bıçağıyla yakalamqlardır. 

()lobUs nıeNelesl 
hakkında alAkadar

ların ltlrazlnrı 
Ankara, 30 (Hususi) - Ot.obUs pıeee

Jeal etrafında Devlet Ş6rası mlllklye da
iresinin kararı alA.kadarlara tebliğ edil
miş, onlar da icab eden cevabla.n vere. 
rek lllıJ.z etın~lerdlr. 

Bunun Uzerlne memurin muhakemat 
kanu unun hilkllmelrine göre tahkikat 
evrakı Devlet ŞQrası umumi heyetine 
bugUn verilmhstir. Umumi heyet bu iti
razları bir ay zarfında tetkik edip kara· 
rmı verecektir. 

Beylerbeyi 
in:i~a,<ı faciası 
tJleoıer yediyi buldu 

Beylerbeyi taclaamda yaralananlardan 
cl1lD biri daba ölmllf ve bu suretle kur
banlar yedlyi bulmuetur. &imdilik diğer 
yara1ılann aıhhl VUlyeti dilzg1lndOr. 

Yapılan tahkikatta fabrikanın kuruluşu 
hakkında yeni safhalar meydana çıkm11-
tır. Fabrika llk defa, lnfilik hldlaeainln 
oldufu ıulnoda kurulmue, fakat lld sene 
evvel vukua plen patlama hAdlsesı ve 
lıalkm ılkl.yeU Dlertne Beylerbeyi ve 
Çengelköy aramada ahpp bir binaya 
nakledllmlıtlr. Bu ahtab binada çıkan bir 
yangın llzerine fabrika tekrar eski bina. 
ya, yani gazinoya tqınmıgtır. 

HAdlseden sonra tevkif edilen fabrika 
l&blbi Hakkı Fi§eğtn tahliye talebi kabul 
edllmeml§Ur. 

Bir otomob:ı 
denize düştü 
~ofUr kurlaru dı 

Evvelki gece BOyQkderede Kefeliköy 
önünde lspanya sefarethanesinc ait 370 
numaralı otomobil garip bir §'kilde de
nize yuvarlanmıştır. 

Otomobil §Oforü Fransuva evvelce ar
kada§larile beraber BQyQkderede kı bar 
gazinosuna giderek gece yansına kadar 
içip eğlenmişlerdir. Saat 12 yi bulduktan 
sonra Tarabyada oturan bir arkadaşını 
evine götürmek üzere yola çıkmıştır. 

Fransuva arkadaşını evine brraktıktan 
sonra Büyfikderede bekliyen diğer arka· 
daşlanna bıran evvel yetişmek üzere o
tomobili süratli sünnüş ve asfalt yoldi 
uçınala ba§lamıştır. Fakat bu Kefeli· 
köye yalan büyük viraja kadar devam 
etmiı ve belki de denizi göremıyerek dol 
nıdan d<>truya kar,ıda gözüken BQyük
derenni ışıklarİna doğru arabayı süreıı 
Fransuva birkaç saniye içinde kendisin 
otomobilile beraber denizin içinde bul· 
muştur. Bereket o civarda bt.J!lan dal· 
yanm uyanık balıkçdan hMiseyi görmQf 
ler ve sandallarile gelerek şof6rü kurtar 
mışlardır. Tamamen parçalanan otomo
bil dün denizden çıkanlmı,tır. 

Oksfoıt 
üniversitesi 
hamalı 

10 Bin firahk bir servet 
birakarak öldü 

lngilterede Qksford üniversitesi talebe
si hamallarını kaybettikleri için mütees
sirdırler- 30 felledenberi Oksford unıver 
sıtesu in qyasını .taşıyan ve üniversıte 

muhitinin '°k sevdığı bir çehre olao To
mas Stilgon geçen ay içinde 59 ya$Ulda 
olduğu halde ölmüştür. 
Dünyanın ~ meşhur üniversiulerin

den biri olan bu mnmesede birklÇ nes
lin yetiştiğini gören bu adam, oklorduıı 
ananevi çehrelerinden birini teşJıU eder, 
talebeler, babalarından i§ittiklert Tomu 
Stilgonun hikAyelerini bir de o~ ağzın· 
dan dinlerlerdi. 

Fakat. Tomas baba öldükte11 sonra ü
niversitelileri bQyük bir hayrdte bırak
mıştır. ÇünkQ 30 senedenberi "hama lık 
eden adamın bizim paramızla on bin Ji· 
raya yakm bir serveti çıkmJ§t l 
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3{,a,'lata da.it - -
Anket 

A VRUPA'nm zengin kadmlanndan 
biri blr gün gair Gabriele d' An· 

nunzio ıerefine ziyafet çekJniıJ ve sofra
da: "Vstad, aık hakkında ne dügilntlraU
nUz ?,, diye 10rmua. MeDbur İtalyan tal
ri: "Bu lluallnlzln cevabml kitablarnnda 
bulursunuz, ıimdilik nıüsaade edin de 
karnımı doy: wnn,, demiş. 

Bu sö.1 ina&Dı' evvela bir terbiyesizlik 
gibi geliyor ama yerden göke kadar hak
lı; zaten biraz dUgUOünce asıl terblyeaiz. 
liğin, mllnuebet iıliğin ıairde değil, o 
suali soran kadında olduğunu anlıyoruz. 
Eserinin bllyUk bir kısmını aşkı anlat
mağa tahsis etmfa Qir ad:ıına: "Aşk hak
kında ne dUgUııUyorsunuz?,, demek onun 
yilzUne karşı eserini pek i.yi bilmediği
mizi itiraf etmek değil midir? Yazdıkla-
rını ehemmiyet vererek, taınaıniyle an
lamak hevts!yle okumaınışsak, söyliye. 
ceklerini de can kulağı ile dlnliyeceği
miz hiç de maUim değildir. Gerçi kadın-
cağızın maksadı belli: ınisafirlne, sözle
riyle öteki davetlıleri hayran etmek, par

lak bir nutuk çekmek fırsatını vennek is
tiyor; fakat o zaman da öteki davetlile. 
re karşı bir kabalık etnılı sayılır: onlar 
lfı Annunzio'nun eserini bJ.lıniYotlar mı? 
pirin asıl dlleUncesinl anlanıak için bir 
de ağzından i itmeğe mi ibtlyaçları var? 

Herhalde İtalyan 1aı.rlnin cevabIDI 
pek beğendim ve bittabi anket meraklı
ları hatırıma geldi. Onlar da bir adama 

gidiyorlar: "Hangi muharrirleri beğenir. 
siniz? Aruz ve hece vezırılerl hakkmda 
fikriniz nedir! Sanatta hangi cereyanla-

ra taraftarsınız?,, diye soruyorlar. Hal
buki blltUn bu suallerin cevabını o adam
ların eserlerinde, 1Azmıgele11 biltiln iza. 
hatla beraber bulurlar. BU yorgunluğa 
katlanmadiklan için gidiP sual sormağı 
tercth ediyorlar. 

Anketlere bUsbUtUn dllf1D&D mıyım.? 
Hayır; hatta bazılarını 11eıı de alaka ile 
takip ederim, lllzuınlu ve faydalı bulu
ruı:e. Jlunlar, zam~ zihinleri 
legal ecl~ ve 0 m~ henllz bir 

makaleye, bir klta1- Jllevtu etmedikleri 
meseleler hakkında yapılan anketlerdir. 
Kırk yıldanberi yazan, konferaruılar ve
ren bir adama, zateıı Jllefgul olduğu :ıne
ıeleler hakkında fikflııl sormanın hiçbir 
manası lOktur. Bunlar o meselelerin ay. 
dmlanınaınna değıl, biJAkis karışmasına 
sebeb olur. 

ff.,ullah AT AÇ 

Karabük sanayi 
şehri 

imar pU\nınıo hazı r
laomosına başlanıyor 

Yeni bir paraşüt 
icat edildi 

Mülıendis Burzinski ve arkadaşları ba
lonttn madeni kısmı önünde 

Bir İngiliz mühendisi giyme ve açıl
ma bakımından gayet büyük kolaylıkları 
olan bir paraşüt icat etmiştir. 
.Şimdiye kadar, paraşüt kullanmak için 

bıraz tecrübeye ve maharete ihtiyaç var-

Buzlar üze,-inde 

boks qapılıgor 

dı. Tay}arede, kaza esnasında insanın 
soğuk kanlılığını muhafaza etmesi, ar
kasına paraşütü geçirerek kendisini, pa· 
raşütün açılacağı bir vaziyette boşluğa 
bırakması l~ımdı. Birçok kazalarda yol 
~lann, hatt~ pilotun bile paraşütü vak· 
tınde giyemediği ve bu yüzden kazaya 
kurban gittiği görülmüştür. Paraşütün 
tayyareye takılarak insanı tayyare 
ile beraber parçalanmaya sürüklediği ve- Amerikada boksörler ouzlar üzerin'de tar'pışmaya başlamışlar'dır. Bu ~kilde ilK mü 
Ya havada açılmadığı da oluyor. sabaka geçen gün Minnepolis'de Joe Reno ile Rafavz Ros arasında yapılmıştır. Bu 

Yeni icat paraşütle bu mahzurların ö- müsabaka bilhassa hakem için çok zor olmuştur. Resimde ayağı kayıp düşen h:ıke 
nüne geçilmiştir. Bu, her yolcunun tay· mi boksörlerden biri kurtarmaya kokarken görülüyor. 

Yareye girerken giyeceği bir elbisedir. 
Sırtta taşınması gayet kolaydır ve insa· ---------------------------- -

na hiçbir ağırlık vermemektefiir. Tayya· 
re bir kazaya uğradığı zaman da aynca 
hiçbir harekete lüzum yoktur. insanın 
kendisini boşluğa bırakması kafidir: Pa
raşüt kendi kendine açılıyor ve yolcuyu 
hiç bir tehlikeye maruz bırakmadan ra
hatça yere indiriyor. 

Havada altı gün •• 

Hem Başvekil, heın 
de meşhur piyanisti 
Lehistanın eski Baş

veklli hatıralarını 
yazıyor 

Lebliler balon işlerinde rekof kumala 
çalışı)·orlar. Balonla Stratosfer mmtaka· 
sına çıkmak için bir Lehli mühendisin 
teşebbüse giriştiğini, fakat Çekoslovakya 
vaziyeti münasebetile bu tecrübeyi geri bıraktığını yazmıştık. Bu tecrübeye te- LehJ.ııtanm eski bqvekill ve devlet re-1 evvel, o gUn gelen mektuplara bir baka-
şebbüs eden mühendis Burzinski, buh· isi Paderevskl ayni zamanda bUyllk bir yun dedim. Bunların bir kmmı qteJL dost 
ranh vaziyet düzeldikten sonra uçmaya plyanistUr ve hayatı siyasetle ııaııat •· tan gelen mektuplardı, bir kısmı a1yu1 

rasmda taksim olunmuıtur. teblliler, telgraflar ... Hepalni ertesi giln 

karar vermiştir. Bugün için Lehistan balon sahasında DugUn ihtiyar bir yaşta bulunan Pa- okuyup cevab vermek tlzere bıraktım. 
ba§ka bir rekor kazanmış bulunuyor. Bu derevski bir İngiliz gazetesinde hatıra • Fakat mektuplardan biri beni ful& 
da, balonla havada en fazla kalma müsa· ~rmı neıretmektedir. Son tefrikalardan meşgul ettL Amerlkadan gelen bu met. 
bakasındaki bir Leh balonunun kazan· birinde anlattığı bir fıkra hakikaten çok tupta, tanmıadığmı biri muılldye dair. 
dığı muvaffakiyettir. merakhdır. bir gey soruyordu: Bethofenin piyano ı

Paderevski o zaman Cenevre sulh kon- çin yazıimıt blr sonatmm "andante,, kıs
Müsabaka geçen hafta Belçikada ya· feransına Lehistan murahhası olarak iş-' mmı pedale buarak mı çalmalı, baama-

pılmı3 ve milletlerarasında olan bu mü· dan ., 
sabakaya muhtelif meınleketlere mensup tırak etmiştir ve o günlerde de Lehistan mı. 

. koridoru ve Danzig serbest llmam iglerl Günlerce gUrUltU içinde geçen bir ha. 
sekiz balon i§tirak etmişti. Lehlı tayya· • · d görügUlmektedir. :Murahhas, mütemadi-· yattan sonra musikiden bahseden bu 
cilerin bulunduğu "Polonia 11,, ısmın e· 

Garip bir kontr 
aleti 

Dudak boyalarmm evsaf 
bile tayin ediyor 

4.;:~~:;.,~'~$t.\.~~W 

Bir genç ktz, auaak boyasımn Tralls 

1 olmadılını muayene ettiriyor 

\ 
Bundan elll aene evvel icad ettiil 

lletle mUıterilerlni memnun eden 

~ torunu bugiln birçok kimseleri 
nık edecek bir lcad ortaya koymıuetı~I~ 

Lovibond'un elli sene evvelld 

rileı;l dalına kendisine biralarının• 

ayni\renkte olmadığından afklyet eder 
lerdl. Bunun üzerine, biracı dlltlln 

nihaY'St bir Alet 'icad ediyor. Bununla, 
ranm derecesini ölçmek ve birayı b 

zam&ll ayni kıvamda yapmak mUmlltbllli 
dilr. 

Ondan sonra da LoTibondun mUtte 
leri blr daha biradan hiç ıikiyet e 

yorlar. Blracmm satqı da gi~çe 
yor. 

Lovlbond'un torunu bugün, dedesin 

elli sene sonra, ayni eaaa llzerlne da 

nan bir Alet icad etmietir. Londra 
bir ıergide teehir olunan bu Aletle 

nız biranm değil, daha birçok mayi m 

delerin en has cinsi ile kangıklarmı k 
trol etmek kabildir. 

Alet ıunıarı tontrola yanyor: 

Blr zeytinyalmdakl vitamJn de 
nedir!' sut ''pastörize" edl1mJt midir, 

dllmemfl midir? petrol hallm midir, 
pk mı? Blr miktar kandaki hemoglO 

adedi nedir? dudak boyumnı cbıll 

mi fena mı? Aletin esa11, maddeleri 

lere aymrıaktır. :MaUmıdur ki, her 
bir miktar larmm, mavi ve landan 

rekkeptir. Bu Uç rengin az veya çolı: 

lunD1&11Da göre maddenin rengi de 

Binaenaleyh, her maddenin halla c 

de renklerin ne nispette bulundufu 

nlnce, bu nispetin fazla veya ekalk 

duğuna göre madde k&rı§ık olup 
madıfmı anlamak kolaydır. 

ki balon Belçikadan havalanarak 6 gün yen planlar çizmekte, projeler hamla • mektup bana yeni bir his ve bı§lra1ı ver. 
· · t• makta, vesikalar toplamaktadır.· Öyle mlıti. Mektuba cevab yazmadan uyumak 

Anbra ve J(arab~ü .ziyaret etmiş o- sonra Romanyada Pojizanaya ınmı§ ır. 
A .. h d k. Bu altı gun·· zarfında balondakiler v~ınla· ki, dört gün dört gece mütemadiyen ça- istemedim. Derhal cevab verdim ve K,. 

lan miıllar t ll"".rımız e ı çah§lllala· J nndaki yiyecek ve içeceklerle geçi~iş· Jışmış, hemen hemen hiç uyumamıatır. merikalı mmikl meraklısma Bethofenln. 

:itte kontrol lleti, her maddedeki 

retkep renkleri ayrı ayn Uç renge •Jlt 

makta ve bunlarnı nlapetinl bir raıı:am~ 

nna ~al·.I\ t ler, nı·hauet yı·yecekleri biterek aşağı ın· Paderevski anlatıyor: bu parçasmm nuıl çalmmaıu Jlzmıgeldl-
AldığullIZ ın ."ma ~ nazaran Türki- J ğ ~ ... h ı ak meg"'e mecbur kalmı1:lardır. Fakat, onlar· "Mesele halledildikten sonra ilk iş o- tnl yazdım. ÇUnkU istenilen izahatı 

ı&stermektedlr. 

Alet blr mikroskop gibidir. Mua 
edilecek madde içine konuluyor, ka 
yor ve yukarsmdald adeseden bakıl yenin ılk şanayı ~·:1 0 ar kurulacak '.I olan Karabük eehrının umumi plan dan daha fazla kalan olmadığı için müsa· larak derhal oda.ına çekllip uyum.ağa vermlyecek olsaydım muhakkak ki biltUn. 

. mı·mar p ost mı baka'-" kazarunışlardır. karar verdim. Faltat, yatağa girmeden gece rUyamda bu meghur p•-anın ....... hazırlama ışı . . r a \'erilmi§tir. 1 ' _,, .J-~~ n~w~~~cakw~-=~~~~~---------------~----~~ ~~~~~~~~~ 
netice görUliYor. 

Aletin daha birçok sahalarda tatbik 
dileceği anlqılıyor. ,.__..;nd ı k olacaktım.,, 

proje ~· e yapı aca tetkikler ve i· 
cap eden rotil Ierden 5?nra esas plfuıla

______________________ _:_ ____ , ______________ __ 
nn bazırJanınasına geçılecektir. 

Mimar Pro t Karabük sanayi merk · 
w civar araziyi gezerek şehrin kurula: 
ıı sa}ıa, kanaliza yon, i tasyon, su ve e
lektrik tevziatı bakımından tetkiklerini 
ikmal etmiştir. Mutehassıs bili.hare Ka
rabüke gene gidecektir. 

Kara!.>ük, bizde kurulacak ilk sanayi 
§ehri olmakla beraber burada yeni kuru· 
lan fa?:>rikada çalı anların ihtiyacı ve za· 
rurl atıs veri' i§leri için gerek fabrika i· 
daresi gerekse halk tarafından bazı bina· 
lar ~pılmtştır. Maamafih esas şehir için 
bu bınalar feda edıleceği gibi fabrikadan 
açıkta olacak §ehirden de bu bianların 
kısmı azamı hariç kalacaktır. 

Silın bankın fabrika mühendi i me
mur ve ustaları iç'n Karabükte derhal 
yaptırmak mecburiyetinde bulunduğu bi
nalar •Yeni şehrin pl!nlarmın yapıl· 
ma ın evvel inşalarına başlanmakla 
beraber •umt plana aykın dü§IDİyecek 

ltalyada "Mtlsolini devri şairleri,, müsabakasın 11 l şintisi geçen gün ya-
pılmış ve merasimde 1ı · iye naz ı kont Ciano da bulunarak kazanan §air-

lerı multô/atlarını bizzat kendı ı n §tar. 

.,,,..__ .. __________________________________ _ 
. ,... ıµı - - - zıwsl"7 ---- -----------

11.cwteie 
Çekoslo vakya n ın 
mukadderatı 

P OST gitti, gürültü bitti. Ne doğru, ne yerinde bir söz Hakik t . . 
gürültü postun ba§Uldaydr. O gidince gürültü de bi~iş d ~ en bütün 

ve rahat nefesine kavu§lllu~ oluyor. ' unya denn 

KAbuslu uykulardan, menba suları kadar temiz berrak kul 
d~ mı, patlıyacak mı, patlıyor mu diye heyecanlanm~lardan ~~a ara, ?atla• 
nı lQgat kitaplarından çıkarıp atacak kadar kati bir sarahate b ~" kelımesl• 

Fa~~t bu, bize göre ... lıi.diseyle yakından al~adarlarda d~ ~ ~aha~lığa. 
tarafı ıçın: "Ev~!!,, ; bir~ için de: "Hayır!,,. Ye mı? Bir 

Çek başvekılı yanıyor: 'Dostlammz bizi terkettiler cümles"l · 
zavallıhğıru, zayıflıimı, acı acı haykırıyor. Bu baimş "ü h 

1 
e 

1~ ?cı~ 
cısıdır. Bu sesten uzakta bulunanlann icıitmemek • . k• ul§ aklp e yok kı ıçler _. 
· • d • ~ ıçın annı g·· _.-aJr ıçın e gözlerini kapayacağı geliyor. • ormeıı-
• ~ana öyle geliyor ki, Çekoslovakyanm mukadderatı ismin 
ş1mdıye kadar kimse farkında değilmiş. İki manasile b .. " de Y.azılmış da 
da "Çek,,ip gittiğini, çekilip gittiğini göreceğiz. ugun Çek,, ıyor, yarın 
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• l\foarif mudüı·ü Tevfik Kut sehrimlz 
ıncktcplerindc ders yılı hazırlıkla~ını tef
tişe başlamıştır. lstanlıul köylerinde yapı
lan yeni mektepler cumhuriyet bayramın
:da acılııcaktır. 

• l\Ieyvo ve sebze ihracatımızı tanzim 
etınek üzere merkezi lstanbulda olmak ü· 
zere bir umum müdürlük kurulmuştur. Teş 
kilat yakında rn:ıJiyete geçecektir. 

• İtalyanın lslanbul konsoloc; muavini 
lluso Varşova elçiliği kl\lipli!linc la'.\ in 
edilmiş, yerine gelen yeni konsolos mu
avini Sl:ıderini ,·azlfesine haşlamıı,tır. 

• ltaıya ile yapılmakta olan ticaret mü
zakereleri devanı etmektedir. Anlaşmanın 
gelecek harta sonunda imzalanması muh· 
temeldir. 

• J\IaarH vekiileli sicil işleri müdürü or
ta mektep ve füelcrdeki sicil lşlerile meş 
suı olmak üzere şehrimize gelmiştir. 

• Silini ehil hayvan sergisi vali tara
fından bugün 11çılac:ıktır. Merasimde Trak 
ya umumt müfettişi Ktlzım Dirik de bulu· 
nacaktır. 

• Toprak mahsulleri ofisinin ilk toplan
tısı yakıncl:ı Ankararla y:ıpılac:ık ve bu 
içtima:ı fütisat vekili Şakir Kesebir riyaset 
cde<'ektir. 

• Sirkeci garı clrafınıfaki meyclanm a· 
çılmasına devam edilmektedir. İstasyonun 
yeni binalarının inşası da cumhuri~·et 

bayramına kaclıır bitirilerek 29 teşriniev· 
:veJde açılması merasimi yapılacaktır. 

• Atatiirk köprüsünün müteharrik duba 
lun hu hafta l·erlerine konularak üst kıs 
mının inşasına başlanılacaktır. Köprü ge· 
Jecek sene haziranda bitceeklir. 

• Yakında Belgradda toplanacak olan 
Balkan deniz konreransına Türki:re namı 
na İktisat vckiilcli deniz n:ıkliyc umum 
müclürü Ayet Alluğ iştirak edecektir. 

• Siyasal bilgiler okuluna alınacak tale
benin imtihana bitmiş, vekiilete gönderil
miştir. Neticeler bu ay içinde bildirile
cektir. 

• Yüksek tedrisııt umum müdürii Cevat 
eehrimiıe (:lelerek ünh·ersite, mnarir mü
'dürlü~ü ,.e güzel sanatlar akademisinde 
meşgul olmuştur. 

• Ycdikuleden B:ıkırköyüne kadar olan 
~ah:ıl a bavagazi için yapılan yolların in· 
ıası bilmiştir. Y:ırınd:ın itibaren cereyan 
Yerilecek lir. 

• Yunan vapur lmmpany:ısı "Nord Doy
çer J,oyd,, şirketinden aldığı "Attikn,, va
purunun ismini "Ankara,, olarak değiştir 
miş ve limanımızfa Pire arasındaki nakli
)'ata tahsis etmiştir. 
DiŞARDA: 

• Almanya ile Belçika arasında yapılan 
anlaşma neticesinde dünden itibaren her 
iki memleketin orta elçilikleri mütck:ıbilen 
büyük elçili~e tahvil edilmiştir. 

• Maruf Sovyet plunörcüsü Kimelman 
ile pilot Savtzof, Dniepropetrovsk tayyare 
r.ıeydanınclan tayyare He çekilen bir kişi 
tik pliınörlerle uçmuşlar ve 1200 metre ka 
d:ır yükseklikte tanareden ayrıJ:ırak e..
vclden tayin edilen güzergah üzerinde 300 
kilometre mesııfe katetmişlerdir. Bu netice 
en-elden tayin eıiilcn güzcrslihta plAnörlcr 
için enternasyonal mesafe rekoru teşkil et 

mektedir. 
• Napoli civarıncla şimdiye kadar görül 

menıi5 şiddetli bir fırtı na çıkmıştır. Bir 
bina yıkılmış ve 15 kişi ölmüştür. 

Belediye seçimi 
Bu sabah saat sekizden itibaren, bütün 

kazalarda belediye seçimine ba5lanmıştır. 
Sandıklar her tarafta büyük merasimle 
açılmış ve halk, belediye merkez ve şu

beleri önünde bulunan S<ındıklara reyle
rini atmağa başlamıştır. 

Seçim münasebetile bugün şehir bay· 
raklarla donatılmış, gerek karada ve ge
rekc:e denizde nakliye vasıtaları bayrak
larla süslenmi~tir. Bu donanma, intihap 
müddeti olan sekiz gün de\~ edecek ve 
geceleri şehircle tenvirat yapılacaktır. 

Bu sene ilk defa olarak rey ver~ kim· 
selerin nüfus kağıtlarına damga vurul· 
ması usulü tatbik edilmektedir. Bundan 
başka bütün kaza merkezlerindeki san· 
dık ba5larrnda bando budunmaktadır. 
Be~ikta~ta şehir bandosu, Beyoğlunda it
faiye ve Üsküdar ·a da halkevi bandola· 
n çalmaktadır. 

Yarın sabahtan itibaren kaza merkez· 
}erinden alı Jcak sandıklar sırasile na· 
hiye merkezlerinde dolaştırılacak ve bu· 
ralardaki halkın reyi alınacaktır. 
İntihap ayın sekizinci günü akşamı 

bitmiş olacaktır. 

Alent teşekkür 
Debbağlar cemiyeti reisi fabrikatör 

Mehmet Rasim Gürelin cenaze merasi· 
minde lütfen hazır bulunmak suretile e
lemimize iştirak eden ve bizleri taziye· 
de bulunan muhterem zevata ayrı ayrı 
teşekküre teesc:ürlerimiz mani olduğun
dan hissiyatı şükraniyemizin iblağına 
gazetenizin tavassut ve delaletini saygı· 
]arımızla rica ederiz. 

Eşi, kardeşleri, oğlu ve kızları 

Terkedilen aşık • 
Fatlhde bir genç eskt l 

metresini yaraladı \ 

BUGON 

MELEK 
Sinemasında 

• • • • a <"". •, O ~ ." ··-' ~· ... • ~· .... '.Jf.,; ~ .•.· --· SIZl EGLENDtRECEK - GOLDURECEK BlR MEVZU içinde; AMERi-
KANIN methur METROPOLITAN OPERASI BiRiNCi ARTiSTi: 

B L A D 1 E S S W A R T H O U T ve J E A N K 1 E P U R A tam.· 
f1ndan ıöylenen NEFtS NAPOLl ŞARKILARI ROMEO _ JOL YET opc

raımın en güzel Jasıımlarmı ihtiva eden: Dün Fatihte boracı Mustafa isminde 
bir genç metresi Şükriyeyi bıçakla ağır ' 
surette yaralamıştır. Hadiseye sebeb son 
günlerde Şükriyenin Mustafadan yüz 
çevirmesi ve başkalarile düşüp kalkma·! 
ğa başlamasıdır. 7-8 aydır beraber otur· 
duğu Şükriyeyi sevmekte olan Mustafa! 

NAPOLi ŞA. R·Kıcısı 
Muazzam mizansenli filmi takdim ediln1ektedir. ı -

Filme ilave olarak: Pa.·amunt Dünya habeı·leri gazetesi ve: 
HtTLER - ÇEMBERLAYN- DALADIER MOLAKATI 

birkaç defa barı~mak teklifinde bulun- iİlll•• 
muş fakat bu müracaatlarında müsbct Bugün ıaııt 12,45 ve 2,30 uanılannda çok ucuz fiatlarla HALK ve TALEBE seansları vardır. IEBBIJ*lli 

bir netice elde edememiştir. Nihayet dün 

tekrar Şükriyenin, lskenderpaşa mahal· ~ u Q u·. n uu·· yu·· k kahkah··a11
• 

lesinde Dcgirmen sokağında 10 numaralı ..-, _,,... U 
evine gitmış ve kapıdan içeri girdikten ı il 
sonra üst kata çıkarak odasında oturmak 

1 
I p EK tufanı gün üct ür 

~~~~:e~aı~:~~~~~ı~I~:i~:st;~!111:p~~ 1 3 Ah bap çavuş' ~ r 
mağa ba5lamıştır. Şükriyenin feryatları· sinemasında u. 
na ev halkı çabuk yetişmiş ve bu aşıkı E G LEN i y O R 

~~~~ 1 . Sol kalçasından ve diğer bazı yerlerin- 1 T O R K Ç E S ö Z L O 1 Filme ilave olarak; Büyük Türk Deniz: kahramanı BARBAROS'ur 
den ağrr surette yaralanan Şükriye imda- şanh adma yapılan ihtifal merasimi- bugün saat 12,45 ve 2,30 seans 
dı sihhi otomobilile Haseki hastanesine larmda çok ucuz fiatlarla halk ve talebe seanslarr vardır. 

kaldmlmıştır. 1----------------------------·-------•m•ll 
Hariciye Vekilimiz 

Belgrat'da Kral 
Naibile görüştü 

Dr. Aras l:eyaoatta bulunarak son Avrupa 
hAdlselerlnden bahsetti 

Belgrad, 30 (A.A.) - Türkiye Ha· 
riciye Vekili Do'l;:tor Tevfik Rüştü A· 
ras bu sabah Belgrada muvasalat et
miştir. 

Başvekil Stoya.dinoviç bugün Tür
kiye Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
şerefine bir öğle ziyafeti vermişti .. 
Ziyafette ezcümle harbiye münakalat 
nazırlariyle Türkiye Orta elçisi hazır 

bulunuyordu. 
Öğleden sonra Türk.iye Orta elçili· 

ğinde matbuat mümessillerini kabul 
eden Dr. Aras, şu beyanatta bulun • 
muştur: 

"- Tekrar güzel hükumet merkezi
nizde bulunuyorum. Dostum Stoyadi
noviç ile görüşmek fırsatını buldum. 
Keza, bu fırsattan istifade ederek naib 
prens Polada arzı tazimat edeceğim.,, 

Dr. Aras, B:ılkan antantının Cenev
rede mutat ve senelik toplantısını yap
mış olduğunu kaydettikten sonra, 
son günlerde Avrupada cereyan eden 
siy<!si hadiselerden krsaca bahsetmiş ve 
Balkanların müstakil olduğu kadar 
kiyasetli siyasetini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Aras demiştir 1d: 

"- J3ittabi bu hadiselere, çok mer
but biılunduğumuz sulh noktai naza
rından ve insani ve Avrupa bakımından 

1ST ANBUL BELEDİYESİ 

~ıhft.Tı·yaf rosu 

11111111111111111 

il... 
111111111 

1 ilkteşrin cumar

si akşamı 20.30 da 
komedi kısmı 

ı.nlı~lıklar lc:omediıi 

3 perde. Yazan: 

1. Şekspir. Türkçe~ 
si : Avni Givda 

alaka gösterdik. 
Her halde Balkanlarda hakim olan 

dostluk zihniyetini mü~hede etmişsi
nizdir. Bu, Balkanlarda 'karşılıklı mü· · 
nasebatım.ııa saik olan kar§ılıklı hüsnü
niyet, anlayış ve samimi teşriki mesa
inin eseridir.,, 

Nihayet, Dr. Aras, Stoyadinoviçin 
kiyasetli siyasetini mevzuubahsetıniş 

ve sözlerini §Öyle bitirmiştir: 
"- Benim fikrimce hükumetlerin si

yaseti hadiseler karşrsında muhakeme 
edilmelidir. Stoyadinoviç, hem vatanı
nın şükranına, hem de BalkanWann 
dostluğuna hak 'kazanm1ştır.,, 

Beyoğlunda bir 
kumarhane 

basıldı 
Dokuz kumarbaz 

yakalandı 
!kinci şube memurları dUn de Beyoğ. 

lunda tstildal caddesinde Anadolu ha
nında bir kumarhane meydana çıkarmış
lardır. 

Hanın 5 numaralı dairesinde oturan 
Yunanlı Nataşa isminde bir kadmtn dai
resini kumarhane halinde işlettiği haber 
alınmış ve diln gece ant bir baskın yapı
larak terzi Sami, komisyoncu Aleko, ko. 
misyoncu Remzi, komisyoncu Mi§on Be
har, emlak sahibi Rauf, Halid, Vehbi, 
borsacı Hayim Behar ve Ahmet Ak is
minde dokuz kişi l!IUÇ üzeri yake.lanmış

lardrr. Ortada birçok kumar fişleri ve 
yüzlerce lira para bulunmuştur. 

Bu hafta SAKARYA Sinemasmda 
Programa ilAve olarak 

Çemherlayn - Hltler l{ÖrUşmelerl 
Ve 2 mfistesna film: 

<.:1:-<GE.'\;E PRE~SES 1 ' DENİZ KURTLARI 
ANNABELLA _ HE:-.<RY FO~OA I GARY COOPER - G. RAFT 

tekmili renkli 
Mühim ihtar: Programa ilAveten ha rt:ı 

····- YENİ PARAMOUNT DÜNYA HAVADİSLERİ ••••• -

•ı••••- Gülmek saati gelmiştir 

SOMER sineması 
Neş'eyi Şarıkılarr, Kahk:ıhayı ve Güzel kadınlan 

Sırnaşık Kadınlar 
Cazip, E~lenceli ve Parisli Voch-ilinde takdim ıediyor • .Baı rollerde: 
HENRY GARAT~ARMAND BERNARDve BETTY STOKFELD 
gibi en büyük sa'atkarlar tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan u 
!aheıer, clün akş:lm salonu ~§tan ~aıa dolduran halkın takdirleriyle kar
şrlanmı11 ve candan alkışlanmı~tır. 
Uaveten: SONSUZ YARI.IK bir yenilik 

1 Cumartesi saat ı ve 2,30 •:la, pazar ısaaıt: 11 ve 1 de tenzil.atlı fiatlarla 
Halk matineleri: 30, 25, ve 20 kuruştur. ··-· .. ... . ~ .. . . . · ........ 

SARAY • 
sznemasının ••• , , 

lLK GALA .MÜSABAKASI 
Senenin en güzel Fransız filmi olan ve 

JEAN GABiN ile MIRElLLE BALIN'in 
temsilleri bulun.an ve hiç bir vakit unutulnuyacak .. --

ı YANIK GONULLER 
Filminin ilk gösterileceii ekf8D1 verilecektir. 

rBugün SARAV sinemasında8il 
1 ~euimlı SE~,~~!.:~.eı!!~P~e'nin 
RADYO KRALiÇESi 
Fransızca sözlü filmi büyük ve 0 kiiçülder için cidden şayanı temap. bir 

~aheıerdir. ilaveten: ÇAMBERLA YN - HlTLER mülakatı, DALADIER 
Londrecla, hakikaten müstesna ve mri.hi bir vesika, aynca Fci!<S Jurnal 

Çocuklara hususi liatlaı : 15 ·r ~ 20 kuruı. 

Bu Akşam ve Varın Alişam •• -•••• 

TAKSiM B. Bahçesinde 
Kapalı kısmında 

SAFiYE 
Konseri 

Bestekar Salahaddin ~ınar ve Necati Tokyay Tunus yıldızı FLIFLA 
ve Tı-upu T AKStM SAZ hey' eti 

Dilclcııt: Salihaddjn Pınar ve Necati Tokyay 4 üncü Vakıf han Krraatha.. 
ncaindeki seanslarını lbitit'd~kten sonra Safiye konse~:te iştirak edecektir. 

Telefon: 43776 •m ~-
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:Benim flClPtulım mu~pl,iAlee ..--- - ._.... ~ - ~ ~ ~ ----- f~EÜLre:f 

Alışverişte Y.alan Papa s çarpmış söyliyere 
Yazan: Osmaını CemaD !Ka~Ç9{olo 

halkı aldatan müesseseler 
hakkında takibat yapılmalıdı 
Aldatılan vatandaşların haklarını her çareye 

baş vurarak aramaları lazımdır 

Vaktiyle benim, şuna buna yapmış 
olduğwn muzipliklerin en sunturlula. 
rından biri de şutlur: 

Yd, ya üç yüz yirmi beş. ya üç yüz 
yirmi altı idi. Tesadüf tam manasile 
yedi sekiz alaycıyı İstanbul kalem o. 
dalarından birine toplamıştı. Bunla
nn içinde en gençleri bendim.. Ara -
mrzda bir kaç tane de zavallı vardı ki 
runların bizim eliınizden çekmedikleri 
kalmazdr. 

Hele o zavallı Baki Bey, hele o za· 
vallı Baki Bey 1 Kalem odasında, Tan
rının günü ona neler yapmazdık, ne
ler .... 

Baki bey, orta yaşh, evli barklı, çok 
saf, ayni zaınanda çok hovarda meşrep 
çok israfçı, çok zendost bir culamdı. 
Aylıktan aylığa eline geçen paraları 

hemen götürüp Beyoğlu gazinoların

da, barlannda, bahçelerinde dolaşan 

bol makiyajlr kadınlara yedirirdi. O
nun en son tutulmuş olduğu kadın Ke
ti isiınli bir kadındı. Kendi söylediğine 
göre (Keti) nin annesi Rum, babası 

Fransızdı ve kendi rivayetince, ha· 
fif bi11 esmer güzeli olan Keti şimdiye 
kadar sevmiş olduğu Beyoğlu kadın • 
tarının en güzeli, en naziği ve en naz
lısı idi. Baki Bey, bu 'kadınla taruştr -
ğmın ikinci ayında ona o kadar abayı 
yakmış, o kcular feryadı vermişti ki, 
kalemde artık 'boyuna: 

- A a a h Keti, ah yüreciğimin en 
büyük afeti! . 

Diye inler, dururdu. 
Bayan Keti, Baki Beyle tanışıp ken. 

disine bir hayli iltifat ve muhabbetler 
uvurduktan sonra günün birinde ve 
tam yaz sonlarına doğru, nedense, bir
den bire yüz çevirir gibi olmuş ve ey
lül ba§lannda kendisini 'büsblitün 
terke:üp ortadan kaybolarak zavallıyr, 
cayır cayır yanan bir a~ık Kereme dön~ 
dü;ınüştü. 

Bizim Baki Beyi, &iz iıte o zaman 
görmeliydiniz:. Her akşam kalemden 
çrkınca Beyoğlunun bütiln bahçelerlnj, 
gazinolarını altüst ediyor, gece yan· 
larına kadar aradığı cananım :buralar
da bir türlü bulamayınca ertesi gün 
öğleye yakın gözleri dolu dolu kaleme 
geliyor ve kalemde akşama kadar sev. 
gilisi için manzum, mensur bir alay 
şiirler yazıyordu. Muziplığin tam sıra
sı gelmişti. Kurduğum planı alaycı ar
kadaşlar katılarak pek 'beğendiler. Bu· 
nun üzerine ben şöyle bir .şey kaleme 
aldım: 

"Benim canımdan raziz, tekerden ı~. 
~z Bakiciğirn, 
Biliyorum, !İmdi sen dehıetli bir ateı 
içinde benim için yanıp tutuıuyoraun .. 
Ya IJ>en? Emin ol ki Bakiciğim, ben 
timdi ııenden dahrı müthit kederler, a
cılar İçinde kıvranıyor, eteıler içinde 
kavruluyorum .. Benim nasıl bir namus
lu aile kadını olduğumu una söy. 
lemiıtinı ve seninle araııra buluıur -
lcen 'ne kadar ihtiyatlı damandlğımı .da 
görüyordun ••• Lakin heyhat! Bize o-

lnnlar loldu itte.. Seninle aramrzdıaki 
gizli münasebeti haber alan zevcim, 
beni timdi on beı, yinni güncfür sıb 
bir nezaret ve İnzibat albna aldı. Kaç 
gün var ki sokak yijzü gör.düğüm yok. 
Sana bu mektubumu s-ayet gizli yazr 
Yorunı. Ben, gayet yakın bir doshım 
ve ı:rdaşrm olan akrabamdan bir ihti
yaı- tadın vasıtasiyle o insafsız zevcim. 
~n İzin alıp yann Şiılide ( ... ) soka::d.a, ( ... ) numaralı apartımanın ( •.• ) 

ll'lda ve ( ..• ) numaralı odada ve ak
ıam ı t d'" b . . aa ort uçukla be§ aralarmda 
•m hekliy ~· ç · 
bu 

cccgun.. ok rıca ederim 
'nlescl · h · •- ' J eyı ıç ll(imıeciğe açmadan 

mut aka Yann ak§am <?ediğim vakitte :rayn gel, beni orada gör .• Bu dediğim 
~r, çok tcmi7: bir familyanın tilaamet

galu oldu~ · · .. 
d • e;u ıçın ıızın oraya gelmeniz. 

en hı~ kimse asli bir §ey §Üphc etrni· 

kaYcccklır. Zaten zevcim de on be~ gün 
dar kalmak ·· d . uzcre yann sabah bura· 

an Maraılyaya mreket edecektir. Bu 
tnP.ldubuınu size göz ya§ları içinde ya
zıyorunı. 

Şay.et ceLnezacniz, beni hasta dö-
telderıne aenn. 1 • . h ıı o ursunuz. Şımdıden 

ararew "'ueler .. 

Sizi candan seven 
~ Ket~, 
'Ş dakikıınrn icind, ka!em~ almr'! 

olduğum bu uydurma mektup o ak
şam, pembe renkli ve kenarları çiçekli 
bir zarfla Beyoğlu postahanesine veril· 

di. 
Aman Allahım, ertesi günü öğle -

den gonra mektubu alan Baki Beyin 
halini bir görmeliydiniz 1 Adamcağız, 
az kalsın sevincinden Mazhar Osman
lık olacaktı .• Biz kendisine çzktınnıya
rak kıskıs gülmeden kıvranırken o iki· 
de bir mektubu açıp kendi kendine 
okuyor, onu, sözde bize göstermeden 
yüzüne, gözüne sürüyor, derin derin, 
içini çekerek boyuna saate bakıyor, 

bütün kalemde yazdığı yazıları şaşı

rıp yanlış yazarak mümeyyizden azar 

işidiyordu. 
Baki Bey, o akşam daha paydos zili 

çalma.dan kalktı ve : 
- Bay mümeyyiz, ben fena halde 

sancılandım, bana bu akşam on dakika 
erken izin ver!. 

Diye yalvararak kalemden çıktı, 

mavi şemsiyesi kolunda ve heyecanlar 
içinde caddeyi tuttu. . "' . 

Ertesi gün Ba'ki Bey kaleme gelme. 
miş, hasta haberi yollamıştı. Daluı. er
tesi glin ise geldiği vakit yüzünden 
düşen sinek bin 'bir parça oluyordu .. 
Fakat zavallı adam o gün akşama doğ
ru gayet güzel bir rumca yazr ve ~ 
ca ibare ile yazılmış olan ikinci bir 
mektup aldı ki bu mektubun içinde de 
şunları yazılıydı; 

"Ah rzavallı Bakiciğim, ah sebebi ha. 
yatım, biricik sevgilim! 

~ Devamı 11 incide 

Evvelki gün bu sütunlarda bir yazı yaz 1 Beyoğlıma gittik; mağaza bize göstCTiletı 
mış ve bir arkadaşımızın ba~ma gelen kumaşın Jngiliz kumaşı olduğun ve menı 
hadiseyi anlatmı~tık. Bu münasebetle Bey nun olmadığımız takdirde mesul bulun
oğlunun bazı mağazalarında, muhtelif ba duklarını ve lıatta"burası ecnebi müessese 
hanelerle ıhtikarlar yapılmakta olduğun- sidir yerli malı satmaz,. sözlerile aldatıl
dan halle be" vesile ile aldatıldığından dık ve kumaşın metresi 9 buçuk lirada11 
bahsetmiştik.. bir elbise 44 liraya lıesap edildi. 
Şimdi aldığımız bir mektupta bizim id Bu elbiseyi Sümerbank yerli mallar pa-

dıamızın ne kadar haklı olduğunu göster- zarı Kadıköy müdürüne gösterdim bu 
mektedir. Aşağıda okuyacağınız bu mek· I kumaşın en ôdi yerli malı oldıığımu ve 
tupta, mevzuubahs mağazanın ismi cismi ayni şerait altında ve hattd daha iyi bir 
açıkça yazılıdır. Fakat biz, gerek mektup dikiş olmak üzere 24 liraya yapılacağım 
sahibinin memuriyet adresini, gerekse söyledi. 
mevzuubahs mağazanın ismini ( •.... ) şek· Hemen Beyo~lıma giderek mağaza mir 
linde yazarak, ala.kadar makamların tale- dürüne anlattım. Kah mııhasebeciyi göre
bi kar~ısında derhal kendilerine bildir- ceğim, kah numara alacağ1m diye haf ta
mek için mahfuz tutuyoruz. Mektup §U· lorca gidip geldim, nihayet lstanbulda 
dur: bir handa bulunan ıımum müdüriyetine 
Sayın bayım: milracaat elmekliğimi söylediler. 
"Gazetenizin eski okuyucıllanndanun. Oraya gittim. Umum müdiirlerine mü-

Güzel yazılarınızla memlekete olan hiz- racaat ettim, mektup yazdım cevap ala
metiniz şayanı şükrandır. Şu derdimi cağım şeklinde on beş giindiir de buraya 
dinliyeccğinize ve bana iyi bir yol göstere- gidip geldim ve nihayet lıaklt olduğumu 
celinize ı·c bu yüzden memlekete de hiz- ıre Beyoğlu mıicssesesi mıidiiriine mektup 
met etmiş, olacağınıza şı"iphe yoktur. yazdığını ve telefon da edeceğini söyli-

lhtikô.rla, aldanmak hôdiselerile hü· yerek tekrar Beyoğlıma gönderildim. Mu 
kiimetin ne kadar mıicadele ettiği ve etmek sevt bayramı olduğıe için iki gıindür yok 

tc olduğu malamdıır. < •.. ) müessesesin- tu. Bugün kendisini buldum fakat ''azı
den bir elbise almak üzere arkadaşlarla hanede adeta dayak yiyecektim. Bana: 

·~~·,,,,: '. • ·.), ·· .. ·-. ·.: ~·· : . . .. " . . 
"Gider mües~ese hakkında müracaat eder 
siniz sonra benim kim olduğumu size gös
teririm,, diye bağırdı ve bıe suretic kovul
dum. 

• ' l 
, f ... ~. 

· - •· 

RADYO,L.i-N 
. ' ... 

.. J ' ' - .~ t : 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutazaınan dişlerinizi frrçalaymız. 
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[-CAFER-MüSh-ii--şekffi.i. 
H
:: Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir H 

Bilumum eczanelerde bulunur. !I 
111 n::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::ım:x=:=:::::::::::::-.::::=::::::::- • .:1 

Elbise meydanda verilen senet de mey
'dauda, dıkilen dikiş te 11wli2m. 24 liraya 
çıkarılan ve bir lza/taJa solan ve 1ıatt0 ıi
tı'i tutmıyan bir elbiseye 44 Ura verilirse 
ihtikar yok mudur. Ve bu elbise 44 liraya 
ı·crildiği için lnRiliz kumaşıdır diye iğfal 
edil rck satılmış değil midir. 

Biz bu parayı nelerle kazanıyomz. Be
nim gibi kimbilir neler vardır. Ben şimdi 
kime müracaat edip dCTdimi dinleteyim. 
Saygılarımı sunarım. 

Kadıköy, O manber, Fıstıkçıkrnazı 

12 numarada Hüsnü Kanbay 
• • • 

Okuyucumuz mek"tubunun sonunda elbi 
senin ısmarlanı~ı sırasında vakaya aynen 
şahit olan birkaç zatın da sarih adresleri
ni bildirmektedir. 

Yukariki mektupta bahsedilen hadise, 
hemen hemen hergiln birkaç vatandaşın 

başına gelen, ve maalesef şehrimiz 
muhtelıf müesseselerin, tuttuğ-.: kötü 
göstermiyc açık ve acıklı bir misaldir • 
Bazı tüccarların böyle bir ihtiklr 

iğfal yoluna sapmalan karşısında yaln 
devlet ticaret teşkilatının harekete g 
si ve milf ettişler vasıtasile tahkikata gi 
şilmesi kati değildir. Okuyucumuza 
böyle hadiselerle ka~ılasmış diğer vat 
daşlamnıza tavsiye ederiz, işi adıt 
den de takip etmekten biran geri ka 
sınlar. Kanunlarımızda muhtekir ve 
falci tüccarların tecziye edilmesi için 
çok maddeler vardır. 

Yeter ki aldatılan vatandaşlar, işi ol 
ğu gibi kabul edip, kendilerini aldat 
larla uğraşmaktan vazgeçmesinler .• 

Okuyucumuz Hüsnü Kanbaya der 
mahkemeye müracaatla hakkını a 
smı tavsiye ederken, İktisat veklletinin 
bu hadise ka~ısında nazarı dikkati 
celbetmek isteriz. Bütiln isi mve ad 
celbetmek isteriz. Bütün isim ve ad 
ederse alakadar makamlara derhal bild" 
meğe amadeyiz. HABERCi 

Meşhur boksör 
Mahkemede, karısından 
dayak yediğini iddia etti 

Şikago mahkemesine kansından bo 
mak için müracaat eden bir adamın, 
şanına sebebi olarak: 

- Karım boıi döğüyor! demesi herk 
kahkahalarla güldürmüş ve ha:Tette 
rakmıştır. Çünkü bu şikayette bulun 
Amerikanın nı~ur boksörlerinden biri 
Menrad Kra ıs'dur .• 

Menrad Kraus kansının belki iki 
misli olan rakiplerini yumrukla yere' 
rerken onu tokatları altında nasıl k 
yor; bu kuvvetli adamı, bir kadın na 
döğebilir? 

Simdi bu suallere mahkeme heyeti 
vap aramakla me.~guldür. Çünkü bok 
bunu ciddiyetle iddia etmektedir ve 
!illerini göstereceğini söylemektedir. 
Eğer, Krausun karısmm kendisini 

düğü isbat olunursa, boksör 
boşanma karan verilecektir! 

onosn~oer annesn 
Ç OK nadir ve çok istifadeli vakalaı·Ia kar!Pla.şma· 

ğa nlı~ık olan orta Avrupa asabiye mütehassıs
ları, bugünlerde gayet garib bir tıbbi hadisenin esrarını 

tan sonra açılabilmiştir. Kadın köyline dönUnce sustuğu 
gllnlerin acısını çıkarmak sitiyormuşçasma çok geveze 
olmuş ve sabahlardan gcceyanlarına kadar komşularl
le çene yarıştırmağa koyulmuştur. 

ÇlYl~aoa giren 
ını DŞcSlliil O o Daıır 

araştırmakla me§guldürler. Hadise ııudur: 1937 yılı 

başlangıcında, Tuna nehri kıyılarında yaıııyan bir Macar 
ailesi, görUnilrde hiçbir scbeb olmadığı halde, birkaç 
giln içersinde dilsiz oluvermişlerdir. 

Köyde herkes bu aileye büyü yapıldığına kanaat ge. 
tirmiş tir. 

Sonra birçok doktorların tavsiyesi Uzerine baba, 
anne, kız meşhur Macar asabiyecisi Benedak'm hasta
nesine gönderilmiş, izinli olarak köyüne gelen ve o sı
rada dilsizleşen oğlu da kıt'asma geri dönmUşUlr. Buda-

peştedc yapılan muayeneler neticesinde, nllenln çok na
dir rasgelinen, fakat tedavisi mümkün olan ve doktor. 

luk aleminde (Sizofroni) ismi verilen bir dimağ hastalı
ğına tutulmuş olduğu anlaşılıyor. 

Birkaç giln sonra dilsizler ailesinin oğlunun bulun
duğu bölük kumandanı bu hastalığın kabili tedavi oldu
ğunu ispat ediyor. Delikanlının asker ocağından ayrıl
mak için temaruz ettiğine kani olan yUzbaeı, neferi söy. 
letmek için çok orijinal bir usule başvuruyor. DeHkan
lmın yalnız bırnkılmamasmı ~ece gilndiiz etrafında ko
nuşulmasını emredi) or. 

Bu gnrlb tedavi tarzı çok iyi netice v<.'riyor. Bir sa
bah delikanlı konuşmağa bnşlı)or. Fakat garib olan 
nokta s.ustugu gilnlC'rc ait vakalnrdan hiçbirisini hatır
lamamasıdır. 

Annesinin hastalıktan kurtulmaısı daha güç olmuş. 
tur. Madam Dcmatcrln dili ııncak 18 ay klinikle kaldık-

Bu işte en feci vaziyette knlan babadır. Doktorla
rın mösyö Demater için sarfcttikleri bUtlin emekler bo
şa gitmiş, biçarenin dili açılamadığı gibi hastalık umumi 
felce çevirmiş ve zavaııı adam bu yüzden ahreti boyla. 
mıştır. 

Kızı henüz hastanededir. Doktorlar onun da yakın
da iyile~erek çıkacağını Umid ediyorlar. 

IQ>lYışeceğn yerD buDan 
tor~ll 

B 1R Rus gazetesinin yazdığına göre, Alman elek-
trik kumpanyası kendi kendine sevkedilcn torpi

le alt bir ihtira beratı almı§tır. Bu icndm esnsı şudur: 
gayet kuvvetli infilak: edici maddelerle dolu bir torpile 

sukutunu hafifletecek surette bir paraşüt ilave edıli. 
yor. Bu torpilde bilhassa kırmızınm altındaki ışıklara 

karşı çok hassas bir elektrikli fotoğraf hlicresi vardır. 

Bu hücre, torpili kırmızı ışıklar saça.'l. yerlere scvkede
ccktir. 

' 
Tayyarcdeki rasıd, torpili rasgele bir şehrin üzeri

n c fırlatıyor. Fakat şehirdeki bUyUk fabrikaların baca-

ları daima sok mikyasta kırmızı ışıklar ncşrcttlk)cri i
çin torpil doğru fabrikaların üzerine geliyor ve tam o
rada patlıyor. 

A MER1KADA Cermen ırkından birtakrm prote .. 
. tan eemnatler vnrdır. Bunlar bugünkü hayatla 
ıcabı ve zaruretlerine uymak istemezler. Maziden kal. 
mış an'anelerlne sadık knhrlar. 

Bunlann en mühimleri Pansilvanyada oturan Amit
lerdir. Bu adnnılar ilk tahsilin Illzumsuzluğuna kanidir
ler, evlerine elektrik ve akar su almazlar, hastaneye 
gitmezler. Hulusa medeniyetin biltUn nimetlerinde& 
kendilerini mahrum etmek isterler. 

Bu diyarda nişanlıların birlbirlyle görilşme prtlan 
bil.sbütlln fecidir. Bir delikanlı bir kızla nlpnlandıktaa 
sonra haftada Uç defa nişanlısının evine gidebilfr. Fa• 
kat gitmeden evvel haber vermeğc mecburdur. Deliltan• 
lmın geliyorum haberi gelir gelmez, derhal kızı aileııl bir 

çuval içersine koyarlar. Kızm yalnız ba§ı sıkı aıltıya 

bağlanan çuvalm dışında kalır. Delikanlı da nifanlm. 

nm evine girer girmez ayni suretle bir çuvala sokulur. 
Sonra niı:mnlılar, biribirlnc tatlı aşk hikAyeleri anlat.. 
mak Uzere yalnız bırakılır. 

Amişliler arasında evli erkekler sakal bırakmaPr. 
bekarlar sakallarmı traş etmeğe mecburdurlar. Burada 
yalnız evli erkekler otomobil sahibi olabilir. Beklrla· 
rın otomobil alması, batta otomobile binmesi ıiddeUı 
yasak cdllmi§Ur. 

Ami§ler, Pansilvanyada yerleşmeden ewel Kanaaa 
havalisindc otururlardı. Bu havalide zengin petrol men 
balan çıkmca topraklarını yUkaek fiatla satarak zen 
olmu;:lar ve gelip Pansllvanyada yerleemiılerdlr. 



nkaranın güzel sayfiye
si Çankırı bir lise istiyor 
ünden güne daha medeni ve mütekamil bir çehre 
alan Çankırıda vilayet ve halk elele vermiş, her 

sahada büyük inkişaflar kaydediliyor 

Atatürk abidesine konacak 
heykel ıçin müsabaka açıldı 

Çankırı, (Hususi) - Ankaramn bir 
sayfiye yeri hc:lir.e gelmiş olan Çan
km günden güne büyük bir inkişafa 
ınazhar olmaktadır. Çalışkan halkının 

.cayreti ve buna inzimam eden vilaye
tin enerjik mesaisi külıı:.ir, sıhhat, na. 
fia ve ziraat işlerinde mühim baıarı
Jar temin emektedir. 
Kültür işleri 

Butu v·ı et dahilinde 68 ilk mek. 
tep var ır Bu mekteplerin elliden faz
lası Cumhuriy-t devrini' yapılmış 

dern mcktcplerdir. Bu mekteplerde 
okuyan talebe mvcudu otuz bini aş. 
maktadır Ayrıca hususi idarenin yar
dımı ve k'"ylünün kollektif iştirakile 

r çok koy yatı mektepleri de yapıl
maktadır. Yalnız ilk tedrisat sahasında 
)l bu inkişafı tamamlıyacak olan bir 
Hseye tiddctli ihtiyaç hissedilmektedir. 
l:lalen vilayet merkezinde bir orta 
mektep mevt.:uttur. Bu orta mektebin 

Ç yilz elliden fazla talebesi vardır. 

lıer sene elliden fazla mezun vermek. 
tedir. Fakat maalesef lisenin mevcut 
olmamasmdan bu mezunlar tahsilleri
ne devam edememektedir. Mükemmel 

binaya ve mücehhez laboratuvar
a malik olan ve verdiği mezunlarla 

u ıınırtannr teşkil edebilecek bir 
ft.riyette bulunan orta okulun pek az 
llbclerle liseye ifrağı mümkün görül. 
mektedir. 

Sıhhat işleri 
Vilayet merkezinde elli yataklı bir 
ıtane mevcuttur. Ayrıca bu hasta
e ıon ıeneler zarfında bir hariciye 
~onu ilave; edilmi§ ve röntgen te

r:, ·}ti getirilmiıtir. Vilayette bir de 
iıtma mücadele teşkilatı kurulmuştur. 

Bu mücadeleye idarei hususiye de 
ienft mikyasta nakden işirak etmekte. 
dlr. Bundan başka vilayet merkezinde 
belediye tarafından bir zı:ihrevi hasta-
:lıklar dispanseri vücude getirilmiştir. 1 
Balkevi de bir klinik açmak suretile-

1 
... tatarın bedava mua•·,.nesini temin 
;etmektedir. Fakir halkın ve köylülerin 

,.e Çankından bir görUnll!j .•• 

ilaç paraları da halkcvi tarafından lS
dcnmcktcclir. 

Nafıa İ§leri 
Vilayet dört yiiz bin liralık bütçe

sinden her sene yüz altmış bin lirasını 
Nafia işlerine ayırmaktadır. Ankara
dan Kastamonu ve Çerkeşten Gerede 
hududuna kadar iki muntazam ıosesi 
vardır. Bu şoseler yaz ve kış inkıtaa 
uğramadan işlemrktedir. Merkezde 
yirmi bin liralık bir nafia dairesi, bir 
garaj ve bir tamirhane inşaatına baş

lanmııtır. 

Çankın \alM U.i"inii Uzgören 

Ziraat İ§leri 
Vilayet halkının ekserisi ziraatçi ol

dugundan bu sınıfın kalkınmasını te
min maksadile metodik bir şekilde ça

lışılmaktadır. İdarei hususiye kağnıları 
tedricen kaldırmak için bu sene büt
çesine mühim bir tahsisat koymuştur. 
Bu tahsisatla dört tekcrlcl:li arabalar 
yaptu ılaı.;ak ve köyl:Jye taksitle dağı-

ı ımmmtrdlRlN - ıt38 

Dülün yemeği Tıazırlıyor, Vt aülün 

Valovanın 20 klDometre lleırlslnde 

Bir köy düğünün-
de neler 

~ ~ 

gördür11 
ISlYlras o mode r n bir köy
dlYıır; v a çarşaflı telk ka
dına raştlıyamazsınaz 

70 lik • 
ımam 

Aynı yaşta eşile, meydan ın ortasında 

ediyor! 
K6yı7n m yaşlı1amidan ikisi bir oyun tsnasınaa 

Bizde örfün en fazla muhafaza edil
diği içtima! hA.diselerden biri, belki de 
birincisi düğtinlerdir. 

Memleketimizin dört bucağında bqka 
başka merasimle kutlulanan dUğün 11en
llkleri o kadar değişik, o kadar baıska 

başka düzenlere tibidir ki, hiç birimiz 
bunların tamamını bilmeyiz, bilemeyiz! 

Her tarafı ayn blr zangırtı Ue t1rtir tlt. 
rlycn, aksak otobllsUmUz Güney köyü
nün dik yokuııunu bkncfes bir insan gi

bi inliye soluya tırmanırken bunu dllşll· 
nilyordum. 

İki senedir, iki tarafın bin bir hazır • 
Irkla tcs'ide kalkıtşğı bir köy düğününe 
gidiyoruz. 
Düğün, Yalovanın hemen 20 kilomet

re ilersinde, etrafı çepeçevre ehin, ye. 
şil tepelerle çevrili İsviçremsi bir köyün
de yapılıyor. Havanın sünbilli oluşu bile bl 

zi, methi muhitinden uzaklara kadar yayı. 
lan, ta lstanbula, gazeteci kulaklarma 
kadar gelen bu düğüne gitmekten alıko
yamadı. 

lstanbuldan Ya1ovaya, Yalovadan köye 
kadar olan mesafeyi Pariaten seyahate 
başlıyan bir turistin Blüci.stana varınca.
ya kadar çekeceği meııekkat ve yorgun
lukla başarırken, bu orijinal dilğilnUn 

bilmediğimiz ve öğreneceğimiz sahneleri 
nl dUşllnerek ancak avunabillyorum. 

Köprüden yazlık pazar tarifesinin Ya. 
lova seferini yapan Akay vapuruyla yo
la çıkıısımızdan iki buçuk saat sonra Ya
lovaya vardık. Vapur, pazar eğlencesine 
giden insanların sllslU ve sazlı topluluk-

tılacaktır. Halkın ve köylünün fidan 
ihtiyacını temin maksadile de bin dö· 
nümlük bir nümune fidanlığı tesis e. 
dilmiştir. 

Belediye işleri 
Belediye şehrin imar plAnını yap

tırmış ve bu plana göre imar hareketi. 
ne başlamıştır. İlk önce su ve elektrik 
gibi amme ihtiyaçlarını karşılamak ü

zere idarei hususiyenin de yardımiyle 
tazyikli su tesisatı vücude getirmiı
tir. Belediye halka bu suyun metre 
mikabını beş kuruşa vermektedir. 

Bundan başka şehir dahilinde iki 
yüz çeşme yapılmıştır. Mevcut elek. 
trik tesisatı tamamen yenileştirilmek
te ve geceli gündüzlü .:reyan verecek 
bir hale getirilmektedir. Belediye şeh
rin ana caddelerini parke olarak döşe. 
mektedir. Şehir korusu ve yüzme ha
vuzu için de tahsisat ayrılmış inşası
na baslanmıştır. İnşaatı geçen ay bit. 
miş olan ''Atatürk abidesi" \izerine 
konulacak heykel için müsabaka açıt
~tır. 

lan yerine, deniz yoluyla memlekete ge
len göçmenlerin kafilelerini taşıyan bir 
manzara içinde ... Kanapelerin elltun bq
larma gerilen iplerde asılı peetemaldan 
yapılma sallncaklarda ninni dinliyerek 
uyuyan yavrular, kiğıt helvasmı etra
fında fırdönen tekir kediye kaptırmamak 
için annesinden istimdad eden bebekler; 
siyah ve yeknasak baıstan geçme çar -
gaflarmın içinde birer umacıyı andıran 

dunıılanyla öbekle!}en ana, kaynana, ge
lin, ve... çüte örgü eaçlarmm, renkli 
kordelllarla sUslU, pilskUUU uçlariyle sırt 
lannı dövdilre dövdüre koşuşan, kama
radan kamaraya ımklambaç, köşe kapma
ca, kovalamaca oynıyan basma enatrill 
kızlar, yalmayak çocuklarla dekor ta • 
mamlanıyor. 

Radyo sesi yerine bol çocuk ağlaması, 
inceli kalmh ninni, tilrkU, ıslık ve ağla
ma sesleri içinde Yalovayı bulduk. 

lskeleye ayak basarken, artık bu ka
fa burguhyan tllrlU gürUltüden kurtul
duğumuza memnun, derin ve içten bir 
ooooooh !... diyebildik. 

Çilemiz dolmamı§. İkinci fasıl otobüste 
başladı. 20 kişilik bir otobüse tam 31 kt
§i istif edildikten, arada kalan boşluk -
Jarda sepet, çıkm, bavu'ı, ufarak denk, 
ve bin bir çeşit tarüeye sığmaz yüklerle 
doldurulduktan 1cınra, soluk filizi boyası 
yer yer dökülmüş, hurda, sarsak otoblls. 
le yola çıktık. Yokuşlarda, homurdanışı
nm tonu meyil tebeddülilne göre değişen 
zavallı, yaşlı araba: 

- Ha durdum ... Ha duracağım. 
Der gibi l,rma yerine, bin bir azab, bir 

o kadar da işkence içinde meşhur düğü
nün yapılacağı köyün a) rılma noktasına 
kadar bizi getirdi. İndik. Önümüzde ge
ni§ ve beton kadar dümdüz mükemmel 
bir toprak yol var. Killi topraktan ya

pılma bu yolun güzelliği karşısında biri
birimizin yüzüne bakarken kılavuzluğu • 
muzu yapan arkadaş izah etti: 

- Köylilniln bizzat meydana getlrdi~i 
yol. .. Köye kadar 5 kilometre süren bu 
şose dünyanın en güzel otodromlarıyla 

boy ölçüşecek kadar rahat, düzgün ve 
sağlamdır. 

• • • 
600 hanelik bütilnlüğüyle modern bir 

kaza halinde görünen köyden coşkun bir 
çalgı sesi taşıyor. Köyden taşan, uzak
lara yayılan; köyü saran tepelerde ince 
ve ahenkli bir akisle ufku kaphyan bu 
seste çılgınca eğlenen, bayram yapan 
insanların toplu hisleri ve hazları var .. 

Köye, iki tarafı bağlık, yeşil bir yoldan 
giri}oruz. Kılavuzumuz, uzakta, bir ya -
maca yaslanmış etrafı çitlerle çevrili mU
teaddid ağıllan işaret etti, anlattı: 

Ömründe ilk defa bir köy gören ada
ma, ıu içinde dilğtin yapılan Gllne) kö. 
yilnll gösterseniz: 

- İşte! deseniz, köy, bu gördllğtin ev 
topluluğudur. 

:Muhakkak yUzUnUze tuhaf tuhaf bakar 
ve Bize sorar: 

- Niçin Topkapı, Slllvrlkapı ve E 1lble 
Yedikule arasındaki ıura bltlgik ıehir 

mahallelerinin sakinleri, köylll olmak, da
ha. temiz, daha. güzel ve daha modern 
bir ev, aile topluluğu içinde oturmak için 
teısebblls ve mUracaaUar yapmıyorlar? 

Gözünüzde §Öyle blr köy canlandırın: 
:Muntazam bir meydan, etrafında mek

tep binası, ve bir hizada evlerle çevrili 
meydana muhtelif istikametlerden gelen 
dllz, blribirlne muvazi, biribirine amud 
yollar ... Yelmasak mimari, ve bembeyaz 
badanalı duvarlarla bol pencereli kUçllk 
sevimli evler ... 

Gelişigüzel dikilmiş bir ağaç, eurada 
burada filizlenmiıı bir ot, ortada boy 
gösteren bir merkep, bir koyun veya blr 
duvara rasgelinmiyor. 

Nüfusu (1000) ile (1200) arasında de
ğişen köyde tek çal'§aflr kadına, bir tane 
olsun kılıksız insana tesadilf edilmi)or. 

• • • 
Şık kostümlil, kravatlı, çetrefil ko

nuşuşlu mihmandarlar düğün evinin ka
pısında gelenleri karşılı) orlar. DUğtln evi 
çepeçe\Te taş duvarla çevrili geniş bir 
bahçenin ortasında. Bahçede deh!,!etli blr 
kalabalık var. Tempo tutan el ııakırtıtan 
çalgıyı noktalıyor. Kalabalığa sokulduk. 
Ortada bırakılan dört köşe bir boıılukta 
göze çarpan bir fevkaladelik var. Bem
beyaz ııaçı, bembeyaz sakalı ve ..• l arım 
asrı bir çeyrek daha agtığı söylenilen blr 
adam, yaşça kendisine denk, ııalvarh bir 
kadınla ritmik bir dııns yapıyor, çalgının 
kıvrak, kesik temposuna yaşından umul

mak değil, daha gençlerin bile ustalaıı -
madıkça beceremfyecckleıi bir çeviklik
le ayak uydurmu , sıçrıyor, zıplıyor, ile. 
ri geri yürlı) or, dönü) or, yüzlerde beli
ren tebessümler, şakla) an eller bu yaş
lı genç çifti co turdukça coşturu) orlıı.r. 

Oyunları 15 dakika kadar sürdü. Son
ra yerlerini kendilerinden biraz gen~ bir 
çifte verdiler, kenara çekildiler. Tipik ve 
çevik oyuncunun l anma sokuldum. Sor
dum: 

- Yorulmadınız mı? 

Yüzünde bir damla ter bile görUnmi
Y"n adam tuhaf tuhaf suratıma baktı, ta. 
bli bir tavırla eğlenir gibi cevab ''erdi: 

- Buncağız oyundan yorulduktan son-
ra daha insan l a§ar mı?. 
Başkalarından sordum. Köl Un imamı 

im.iıı. Partoneri de e 1. •• 
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1 B!R1NClTEŞR1N - 1938 

man 
to 

Baştarafı 1 incide 
le dün gece baslnmışt.ır. tık Alman müf
rezesi dün geceynrısındnn sonra Alınıın -
)C'k huJudunu Passan ve JJntzden geçe. 
rek SüJet topraklarına girmiştir. Çekler 
daha ev\'clden burasını tahliye etmiş ol
dukları için iııgal hUdiscsi.z geçmiştir. ltı· 

g1J bir hafta içinde \•e Münib anlaşma
sında tayin edilen esaslar dahilinde ted. 
ricen yapılmak suretiyle tamamlanacak
tır. 

Alman matbuatı, ııylardanberi ilk defa 
olarak ÇakoslovnltYa hakkında bugiln 
dostane bir lisan kullanıyor. Buhran e.s
nasınd:ı Umanlara avdet etmeğe davet e
dilmi., olan Alman vnpurlan, dünden iti
bnr"n scfC'rlC're başlamışlardır. 

SüdctlllPr lideri Hcnlnyn, Hitlere çek
Uğl tl'şckkUr tc>lgrafnarqesinde diyor ki: 

"Südctli!t>r bUyUk Almanya impnrn
torluğuna b:ığbnm:ılnrı için ynpt.ıklannı
tı daim'l hatırlı.rncaklard.r. Zira milyon. 
lnrc:ı insanın ısttrnbını. dC'rin bir memnu
n! re>t" çr>virdiniz ... 

l .. gal edi '<'erk nuntakalnr 
Ba;;un ı n ıtıbaren ayın ) etlisine kadar 

L5~ai edılecek SUdet araz.isi şu ı:vkilde 
mıntakalara n~·nlmır;tır: 

1 ve 2 tc~rinicvvelde işgal edilecek 
olan birinci bölge: 

Çekoslov:ıltyanın batı cenubu hudu
dunda Boh::mya orma:ılarının cenup 
kısmı dahil:n.de ve Çekosloval(ya i. 
le eski Avusturya arasındaki hudut
ta Pass:ıu ve Linzin şimalinde. Bu bol. 
gede ki miih:m mevkiler şunlardır: 
VaU::rn ve lionehfurt ile Lilhassa Mol
clau üzer:n-ı:: kain diğer mevkiler. 

3 \"C 4 tcşrinievvelde işgal edilecek 
ol.ın ikinci ı-ölge: 

Çek'> "İv\'rtkyanın şimal hududund2. 
dır, mühim r.1evkiler: Badenbah, Te
şen, Frit'and, Şönbinde, Grosşenau, 
Şlukenau, Rımburg, Varnesdorf ilah .. 

J, 4 ve .5 lt'~rinievvelde tahliye edile. 
cck olan 3 üncü bölge: 

Bu b"l ~ o ~c, eger, Karlsbad, Jauhuns-
:ı, Matinbad, Taşau, Nödek, Şodau, 
ışem, Palkt:Tıau, Kaaden, Vebastians. 

berg G ı· • ras ıtz, Franzensbad, Aş, No • 
rnazkt Bosta d' ~ · · • u ve ıger şehırlerıle Ne. 
ger "l' · · u ı:esırı ihtiva eden en mühim 
kısımdır. 

6 ve 7 ,.. • • 
ı ... şrınıevvelde işgal edilc-cek 

o an 4 !in-:ü bölge: 

Ol
Jeger ıdorf, Froytendal, Frayvaldnu, 
tstad JaU" . 'b' . h ' ~rnıg. gı ı şehırlerlc.. Bo -

e:yanın c.loğu şimali hudu.dundJdır. 
.ı: ukarr'al · b"ı 

bi 1 tı O.tieler anlaşma muci. 
nce Alm 

teşr· . an ordusu tarafından 1 
• 

1

1nıevveııe 7 teşrinievvel arasında 
ışga edilecek ı 

A l o an kısımlardır. 
n astl'.anrı· 5 . • • • 

b' · • ıncı maddesı mucı-

dınce d=ğer Sü.dct ara::isinin mukad. 
cratını ol bi . 
Plebislt · e sıt tayin e.:ecektir. 

gil. 1 
.. Yapılacak yerlerde asa,;;ıi ln-

ız. l'.'JIYO 1 • 
tlb i ner E'riylc Fransız oskl muha-

"r temin cdeccklerd' \ ır. 

Çcko;lovaknuJa matem 
:reıPrı·:ı_~· 1 - Dun cUmhurrcisi Beneşln 

s ı "tnde toııla 
l.ıu nan Çek nazırlar meclisi 

nihtc verilen kararlan kabul etmek 
ten ba ka • 

§ çare olnındığı kanaatine var-
tnış ve bu rk dl~. nu na adar devletlere bildir. 

gı gibi halka dn ilan etnıff;Ur. 
Saat ı 7 d b ,_. • 

ra.d 
0 

• e'.. aş~e~ıl general Sirovı, 

k .Y
1 

ılc soyledığı bir nutukta Çe. 
oı ovaky • 

d . anın karannı bildi .. erek 
Cilll§tir ki: 

MUnih karar b"til 
t k.,_ ının u n tcferrüatını 
et 111; ede Ç 
hUküın . n ekoslovak cUmhuriyeti 
nı 

1 
etı, İngilız ve Fransız hükCi-

• et eri tarafından ısrarla yapılan tav. 
sıyc!crj na .. 
h• zan ıtıbara alarak ve tari-

ı mesuliyet' . 
l 

1111 tnmamile müdrik o. 
arak siyas· 'l . .. .. . ı partı erın butun mesut 
unsurlarıle biltiHi.f d" t b" ,'"k d 1 
tin MU ·ı or J}U eve 

. . nı 1 kararını kabule karar ver. 
llli§tır. 

Çekoslovak cilmhuriyeti h"l·u·m t' 
ıniU . u • e ı, 
• . etı korumak lüzumunu ve bugün 
;sın ba~ka birşey yapmağa imkan bu-

..ı 'dığına katiycn kani olara:C bu 
kararı vcrıniştir. 

. Çekoslovak cilmhuriyeti hiikiime • 
tı, bu kararı verirken kendi iştiraki 
ol~aksızrn bir toırııflı olarak ittihaz 
ed.I!n Münilı anlaşmas nı bütün ::ihan 
efkarıurnumiye-ı .. .. d idd 1 '"' onun c ş et c 
protesto eder. 

---- --- - ---

ordusu 
rak arı 
Başvekilin dlln akşam radyodaki nut. 

kunda "Dostlarımız bizi terketti, sözle- ! 
ri bütün memlekette elim bir tesir yap
mıştır. 

Çekoslovakya matem içindedir. BütUn 
Çek radyolnn matem işareti olarak dün 
gece musiki neşriyatı yapmamııılnrdrr. 

Çekoslovakyadaki bütün eğlence yer
leri, gazinolar ve kahveler kapanmış. 

tır. 

ln"iliz başvekili Londrada 
Lo';dra, ı - Da§vekil Çembcrlayn dün 

saat 17,45 te tayyareyle Almanyadan 
Londrnya dönmUştUr. 

Çemberlayn, doğruca saraya gide
rek Kralla görUşmUş ve mfttcakıben 
saat 19 da kabineyi bnşv<'kı1lette top 
lamıştrr. 

Başvl'kil tayyRre meydanında halkın 

tezahürleriyle ve "yaşa" sesleriyle karşı· 
lanmıetır. Çemberlayn tayyareden indik. 
ten sonra demiştir ki: 
"- Çckos:ovak meselesinin halJi be· 

nim için Avrupanın sulha kavuşaca
ğı çok daha geniş bir surC'tl tesviye. 
nln başlangıcından haşım bir şey de· 
ğlldir.,, 

Mütcnkıben Çcruhcı !ayn, kcncllsl
nln ve Bitlerin irnznımır taşıyan ~fll
nlh deklernsyoııuıııı <;ıknrmış ve hnl· 
kn okumuştur 

Framuz b:ış\'ek ili 
Parla, 1 - Fransız başvekili Daladye 

dUn snnt 15,55 de tayyareyle Almanya-

RABER - Akşam postuı 

et 

la Dnlndyenin görünmesini beklemiştir. 
Daladye birkaç kere balkona çıkmak 

mecburiyetinde kalmış ve otele giden 
büyük yolun Ustunde sık saflar halinde 
toplanan Alman halkı tarafından alkıe -
lanmıştır. 

Yarım saate yakın bir zaman halk el 
çırparak Fransız baş\'ekillnl görmek ar
zusunu izhar etmiş ve muttarid bir ses. 
le: 

"Dalndyeyl görmek istiyoruz., diye 
haykırmıştır. 

Dalndyo Alman ajansma da 3u beya
nnttn bulunmuştur: 

"- Öyle zannediyorum ki, MUnlh ko
nuşmnları. A nupa tarihinde fevkn
lflde mUhlm bir yer tutacaktır. BU

yUlc bir sevinçle bizzat kendim mU
şahede ıettlm ki, Almanyada Frnnsa
ya karşı hiç bir düşmanlık beslen-

miyor. Fransızların da Almanlara 
karşı hiç bir hasmnne duygu beslP 
mecllklerine emin olabilirsiniz. lkl 
millet, en snmfml bir esas Uzerlnde 
anlaşmalıdır., 

Rcislclimhunın riyaseti altında topla
nan kabine, başvekil Daladyeyi Fransa. 
nın \'e sulhUn nefine olarak yaptığı gay
retlerden dolayı tebrik etmiş ve kendi
sine hararetle te~ckkUr eylemiştir. 

HUkümet, parllı.mentoyu salt gllnU top
lamnğa karar vermiştir. Kabine, ayni 
glinde bir içtipıa daha yapacaktır. 

italyada memnuniyet 
Roma, 30 (A. A.) - Bu ak§alll Roma. 

ya gelen Musolini, halkın çılgınca alkııı-
dnn dönmUştUr. lnrı arasında demiştir ki: 

Snnt daha l 5 den itibaren binlerce ''- Arkadaşlar, hiç un\llulmaz saatler 
kişi tayyare meydanının etrafına top yaşadınız. MUnlhte li.dil bir sulh için ça-
lnnmıştl. Dnındi ... ·c, ta"'"'areden iner 

" "" lıştık. İtalyan mllleUnin de ideali bu de-
in mcz şu sözlc>rl söylemişt!r: 

• ğil mldlr?., 
''- Almanyadan dönilyorum. Müzakc- Münib anlaşmasını mevzubahs eden 1. 

reler çok ı;etln olmuştur. Fakat aktc· 
dilen anlaşmanın A\Tupa sulhunun 
mu h afnznsı için zaruri olduğuna Ra
tlyen kanllm vo gen e k atfyen emi
nim ki, dört bUyUk garp devletinin 
hareketinde hflklm olnn karşılıklı 

t~\'h: nrzuım ve işbirliği zihniyeti sa
yesinde sul kurtanlmışt.ır ... 

Daladye MUnihte de Alman halkının 

blivUlr altılcnsını dnvct ('tmlştir. 
Fransız murahhas hc~·c•liı.in bulundu. 

ğu otelin önUne biriken halk sabırsızlık· 

Sefer, er 1 k 
. 
.ar ı kar

kal ır .1 yor 
Londra, 30 (A.A.) - Çemberlayn Lon 

draya gelir gelmez, evYelce alırumş olan 
askeri tedbirlerin ilgasına b<'~tanmıştır. 

Bu cümleden olarak harbiye nezareti, 
hava ve sahil müdafaası için silah altına 
çağnlmış olan ihtiyatların terhisini em· 
retmiştir. 

Fransaılıı 
Paris, 30 (A.A.) - Silah altına çağrıl· 

mı~ olan ihtiyatlar tecricen .terhis e-
dileceklerdir. 

Belçika da 
Brüksel, 30 (A.A.) - Belçika hükO· 

rneti, siltıh altına çağnlan ihtiyatların 
tedricen terhisine karar vermiştir. Terhis 
edilecek ihtiyat kuv,·etlerinin meanuu 
yüçyüz bin kadardır. 

1 viçrı>dc 
Bern, 30 (A.A.) - Ilm·adaki gergin· 

l•ğin geni~ mikyasta zail olması dolayısi 
le federal mccfü, yeni tedbirler alınması· 
na lüzum olmadığına karar vermiştir. 
l\feclislerin içtima de\·resi bugün nihayet 
bulacaktır. 

Felemenktc 
Lahay, 30 (A.A.) Enternasyonal 

vaziyetin iyileşmesi üzerine hükQmct ip· 
tidai seferberlik için kararlaştırılan as· 
krri teJbirleri tatbikten vazgeçmiştir. 

İ \'eçte 
Stokholm, 30 <A.A.) - Hükumet, as· 

kerlik hiı.rnetini bitirmiş olup da muvak· 
katan silah altında alık . .mulanların terhi· 
sine karar vermiştir. 

tnlyan matbuatı, bu anlaşmanın muvak
kat ve mevzii mnhlyette olmadığını ve 
fakat Uzcııinde blitUn Avrupa sulhünlin 
kurulncnğı bir esas olduğunu yazmnktn
dır. 

• • • 
Münih, 30 (A.A.) - Sekiz saat sü

ren bir müzakereden sonra, anlaşına
yı ve terkedilecek Südet topraklarını 

gösteren etnoğrafik hcıritayı hükumet 
reisleri imza etmişlerdir. tik imza
yı Hitler atmıştır. 

Dört hükumet reisi ve mesai arka. 
da§ları, büyük şömi,.,~n:n önünde ve 
Alman imparatorluğ . .mun ilk başvekili 
Bismarkın portresi altında bulunan yu
varlak masanın etrafında yer almı§lar. 
dı. 

Masa etrafında ezcümle dört hüku
met reisinden başka Kont Ciano, Fon 
Ribbentrop, Fransız hariciye genel sek. 
retcri B. Leger, Sir Horace Vilson ve 
Fransız, İngiliz ve İtalya büyil!: el
çileri görülüyordu. Mareşal Göring, B. 
Hes, Fon Nöyrat, Fon Veizsaeken ve 
Alman hariciyesinin diğer bazı şahsi. 
yetleri de imzaya hazır bulunmı!şlar
dır. 

İmzadan evvel sefaret müsteşarı B. 
Şmit anlaşmanın Almanca ve İngilizce 
metnini ve B. Fransuva Ponse de ftan. 
sızca metnini okumuşlardır. 

Müteakiben dört hükumet reisi Leh 
ve Macar ekalliyetlerile Çekoslovakya
nın geri kalan arazisi için verilecek 
teminata ve anlaşmada derpiş edilen 
enternasyonal komisyonun teşkiline 
dair olan protokolları imza ettiler. 

Bundan sonra yabancı misafirler 
Führ:rin ikametgahındaki ziyaret def. 
terini imza ettiler. 

Saat bır buçuğa doğru bütün me
rasim ikmal ed:lmiş bulunuyordu. Ve 
B. Bitler hükmet reislerine veda e. 
derken gerek kendisinin ve gerek Al
man milletinin minnettarlığını bil. 
dirmiştir. 

B. Hitler, diğer üç milletin de hiç 
şüphesiz Alman milleti ka.dar mesut 
olacaklarını, zira tehlikenin artık ber
taraf edilmiş bulunduğunu söylemiş. 
tir. ' 

B. Çemberlayn, Münihc geldiğinden 
dolayı çok memnun olduğupu ve Ingi
liz millet:nin B. Hitlerin hissiyatına 

iştirak edeceğinden emin bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

• 7 

Lehistan pay istiyor ! 
Başta1a/ı ı mcıde bildinnektedirler. Bu menbalara gore h1 

ların Lehistana verilmesini kati bir lisan 
la istemektedir. 
Lehistanın "esmi Pat ajansı, Varşova 

radyosu tarafmdan neşredilen bir tebliği 
veımektcdır. Bu tebliğde deniyor ki: 

''Polonya hiih'llmeti, metalibatını a· 
çıkça Praga bildirmiştir. Pragdan hiç bi· 
ribirini tutmryan yalancı \'<lİtler alıyor. 

Omit ederiz ki Çekoslovak hükumeti biz· 
zat kendisi için felaketli olan yalan ve ida· 
rei maslahat siyasetinden vazgeçecektir.Bu 

iki memleket arasındaki münasebatın 

nefine olduğu kadar umumi Avrupa vazi 
yetinin de menfaatinedir. Bugünkü va· 
ziyet dolayısile hükumetin bugün vahim 
\'e kati bır karar alması beklenmektedir.,, 

Dün gece şehrin meydanlarında ve bil 
tün sokaklarda büyük nümayişler yapıl· 
mış ve her tarafta oparlörlerle nutuklar 
verilmiştır. Bu nutuklar şöyle hülasa e· 
dilebilir: 
"Polonyanın sabrı artık tükenmiştir. 

Birkaç gün içinde ve hatta birkaç saat 
içinde Polonya bayrağı Çekoslovakyada 
ki l >olonyalı topraklar üzerinde sallana· 
caktır. Prag hükfuneti anlamalıdır ki, 
ya bu topraklan gönül rizasile bfae verir 
veyahut da biz bu topraklan ondan zor
la alınz. Son gelen haberler, o topraklar 
da artık münf erid müsademelerin değil 
umu.ıni bir kıyam ba~adığını bildirmek· 
tedir. Bu kıyam bugün patlamıştır. Po· 
lon}'a kıtaatrnın o topraklara muzaffera· 
ne ginnesini hamlıyacakhr.,. 

Leh hariciye nazın Bek dün akşam, 

biribiri ardından Alman~'a, İtalya, lngil 
tere, Amerika, Romanya ve Fransa bü· 
yük elçileriyle Macaristan orta elçisini 
kabul etmiştir. 

Milli müdafaa nezareti Polonyanın Çe 
koslovak hududu mıntakalan üzerinden; 
her türlü tayyare uluşlannı yasak etmiş
tir. Ancak istisnai ahvalde fenelkunnay 
ferdi müsaadeler verebilecektir . 
Kanlı hadi 3eler 
Leh ajansı ve gazeteleri, Çekoslovakya· 

Lehistan hududu üzerinde ve Çekoslovak 

diseler şunlardır: 
Bogminde Çekler büyük demiryolu 

atelyelerini tahrip etmişlerdir. Son iki 
gün zarfında atelyelerin tesisat• ile 
dosyalannın alelacele memleketin iç 
tarafına nakledildiği bildirilmektedir. 

Trzyniec, Vitkoviçe ve K.arvinada
ki Lehli endüstri amclesine hep bir. 
den yol verilmiştir. 

Citkoviçede boğulan Lehli amele İ· 

le bunların yerine getirilen Çek İ§

çiler arasında müsademe vukubulmuı· 
ve jandarma ateş açmıştır. 15 kadar 
yaralı vardır. 

Oderberg istasyonunda bir askeri Çek 
trenine el bombalarile hücum etmiş
lerdir. 

Vagonlardan birisi infiHik etmiı 
ve içinde bulunan askerler ölmüş. 
tür. 

Dün gece Lyzbice'de bir ilkmektep 
berhava edilmiştir. Bu mektebin müdi.ırQ 
Leh aleyhtarlığı faaliyetile tanınmıştır. 

Pat ajansının bildirdiğine göre, Ç.e
koslovak hududunda Moloviceden Polon 
ya topraklarında kain Godov köyüne a· 

• teş açılmıştır. 

Pat ajansı, bu taarruz neticesinde Po
lonya hükOmetinin icabeden ~kilde ha

rekete mecbur kalacağını ve bütün rne
suli yetinin tecavüz eden Çeklere ait ol
duğunu kaydetmektedir. 
1\lacarlara gelince 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Gazeteler, 

Münih anlaşmasını büyük başlıklarla 

neşretmekte ve kurulan sulhü kutlula· 
'maktadır. Gazeteler, Macar metalibatı· 
nın is'af olunacab'lnI ehemmiyetle kay
detmektedirler. 

Siyasi mahafilde beyan olunduğuna 
göre, M~caristan üç ay zarfında dört 
devlet arasında yapılacak müzakereleri 
arızaya ui:,'!ô.tmak fikrinde değildir. Bu· 
nunla beraber, binlerce senelik bir ana· 
neye istinat eden metalibatmı kabul et· 
tinnek için Macaristan, her şeye teşebbüs 
edecektir. 

yanm Leh ekalliyetile meskOn mmtaka· -------------
larmda birçok hadiseler vukubulduğunu 

Pazarhksız 
satış 

Baştarafı l incide 
iti~·adı değiştinnek oldu!:ru için tatbika· 
tı ihtiyatla takip etmek kararında idik. 

Ancak halkımızın ve satıcılarımmn biran 
evvel bu sakim itiyattadn kurtulmak yo· 
lunda gösterdiği istek ve tehalük, tah· 
minlerimizden daha çabuk tatbikatı tev· 

. si etmek rnUmkiln olacağım göstermeJ..."te· 
dir. Türk pazarının ciddiyet ve ehemmi· 
yetini haleldar eden ve umumi menfaat· 
!erimize zarar getiren pazarlık çekişmele· 
rine nihayet vermekle rejimimiz iktisadi 
oldu&ru kadar ahlaki ve içtimai bir hizmet 
daha ifa etmiş oluyor. 

Alıcr ve satıcı vaziyetinde bulunacak 
hiltiln vatandaşlarımızın tam bir dıkkat 
\'e hassa'5iyette pazarlıksız satış tatbika· 
trnı kolayla5tırmalarını temenni ederim,,. 

Limanda asri 
tesisat 

Yedi \1inç alınıyor 
Denizbank, lstanbul limanının miha· 

niki tesisatla takviyesi i~ine başlamak 
kararını vermi~tir,. Üzerinde yeni Mum· 
hane antrepoları ve yolcu salonu inşa 
edilmiş olan Galata rıhtımı için bugün· 
kü eski sisten vinçler yerine eşyayı bil· 
yük bir süratle alıp ,·eren \'İnçler getir
mekle işe ba5lanacaktır. 

Denizbank ilk olarak sekiz vinç alm::ığa 
karar vermiştir. Bu vinçlerden birisi tah· 
nıil ve tahliye vasıtaları bakımından pek 
!~kir olan Trabzon limanına gönderile
cek, diğer yedisi limanımızda yerleştiri· 
lecektir. Alınacak vinçlerin tesbit edilen 
şartn:ımesine göre bunlar A vrup::ının en 
i~lek ve modern limanlarında kullanılan 
neviden fakat limanımızın hususiyetle
rıne uyan bir tipte olacaktır. 

Yeni vinçlerin gelmesinden sonra li· 
manm Sirkeci cihetinde eski gümrük bi· 
na'5ının asri antrepo haline konulmasın· 
dan sonra burası da mihaniki tesisat ile 
takviye edilecektir. 

Istnnbul limanının tahmil ve tahliye 
vesaitinin noksanlıtrı bilhassa geçen ve 
bu sene ithalat mevsiminde daha canlı 
olarak gJrülmüştür. Denizbank bunun ö· 
nüne geçmeğe çalı5maktadır. 

Anado u a 
vaki tsiz kar 

fırtınası 
Şorkt K r ahisarda 
60 yo lcu güçl ü ti l e 

li urları l dı 
Şarki K.arahisar, 30 (A.A.} - Dün 

gece kazamızın Eğri~l dağında şimdi· 
ye kadar bu mevsimlerde görülmemit 
şiddetli bir kar fırtınası olmuştur. 

Eğribel tepesinden geçmekte olan 
il~ yolcu kamyonu kar tipisinc tutul· 
muş ve 'kara saplanmıştır. Kamyonlar. 

da bulunan 60 yolcu, tipinin şiddetin

den boğularak ölmek üzere iken Eğri· 
bel jandarma karakolu tarafından kur· 
tanımıştır. 

lhtiyarlar jandarmaların sırtların
da karakola getirilmişler ve bu suret
le kurtarılmışlardır. Dağın zirvesinde 
50 ila 100 santim kar vardır. Fı:;trna 
dinmiştir. Hava güneşlidir. 

ir köy düğünü 
Baştaraf ı 6 mcıda , 

Biz konu§urken bahçedeki topluluk 
daı'üldı, kapılardan d!§nrt, yollara ve 
meydana dökUlmeğe başladı. 

- Düğün bitli mi? •• 

Der gibi biribirimi.ze bakıştık. DUğUn 

snhibi izah etti: 
- Şimdi yemeğe gidiyorlar. DUf;ıiln a

sıl akşamn olacak,. Büyük eğlenceleri o
rada seyredeceksiniz . 

Bizi do düğün yem('ğine c;nğırdılar. 

Geceyi, daha birçok fC\'kaldcliltler van
dedilen gece eğlencelerini beklcm('k 
mecburiyetiyle sofra baı:ıına geçtik. 

Gece eğlencelerini anlatmayı bir ba~ka 
yazrmn bırakıyorum. 

il N.Bor:ı 

Alman iktisat Nazırı 
Belgradda 

Belgrad, 30 (A. A.) - Alman ekonomi 
nazırı Funk, Belgradn gelmiştir. Burada 
Yugoslav hUkfimctinin misafiri olamk Uç 
glln knl:ı.caktır. · 

Alman nnzrrmm bu ziyareti, Yugos -
lnvynyln Almanya ::ı.rnsmdı:ı cltonomi mU· 
na.sebatını inkişaf ettirmek iQindir. 



J \PON lUASALı 

DALG I N 
Sernbaku şehrinde dalgın bir 

adam oturuyordu. 
Bir gün bu adam lnari mabe· 

dindeki merasime gi tmeğe hazır· 
landı ve kansına şöyle dedi: 

- Bayan ben yarm lnan rna 
bedine gideceğim, bana akşam· 
dan, yol için, pirinç hazırla. Gi· 
deceğim yer bir hayli uzaktır. 

Adam sabahleyin erkenden 
kalktı. Karısı henüz yataktaydı. 

- Bayan! benim pirin 
cim nerede. 

- Pencerenin yanında. 
Adam bu ccrnbı: "tencerenin 

yanında,, ~eklinde anladı ve mut· 
fağa giderek tencerenin yanında 
duran yuvarlak bir saksı ka\'a· 
DOZU aldı. 

- Bayan mendil nerede? Bari 
§U kavanozu sarayım .. 

- Rafta. 
Adam bunu da "yatakta,. gibi 

anladı. 

Yatağı aradı \'e kansının ku
şağını buldu. (Japonyada kadın 

·· ku~klan bir hayli ~eni~tir) bu· 
nu mendil zannetti ve kavanozu 

· buna sardı. 
e - Bayan.! Hançerim nere 

de? 
- Dolabın gözünde. 

i. Adam dolabı aradı. Orada ha
i van tokmağı buldu ve kuşağına 

geçirdi. 
- Bayanı Hasır şapkam 

nerede? 
- Mutfakta ara. 
Adam biraz aradıktan sonra 

, mutfakta hasır bir sepet buldu. 
k Bunu şapka diye başına koy
d du. 

Sonra ayakkaplarmı giymeğe 

s başladı.. Çoraplardan birini aya-
:.: 
ğma geçirdi, diğerini giymeği u-
nuttu. Sağ ayağına hasır bir pa

z buç geçirdi. 
Sonra neşeli bir tavırla yola 

1 koyuldu. Bir hayli yürüdü. Ni
• hayet bir köye geldi. 

Köylüler onu görünce gülmeğe 
basladtlar: 

- A!.. A!.. Şuna da bakın. 
Başına sepet geçirmiş. Ama da 

t ppka ha!.. 
r Adam: 
~ - Acaba kimden bahsediyor

lar! 
) Diye düşündü. Arkasına baldı. 
, J{imseler yok. 
, - Acaba benimle mi alay ecfr 

n yorlar? 
g - Şapkayı çıkardı, baktı. Bir 
r ele gördü ki başındaki şapka de-
1 ğil sepctmiş.. Fena halde kızdı 
n ve sepeti yere fırlattı. 
u Bir müddet sonra ba~ta bir 

köye geldi. Köylüler gene gülme
.. le başladılar: 
v - AL Şuna da bakın. Bir 
a tek çorap giymiş bir ayağına pa
t buç ötekisine de sandal geçirmiş. 

Adam ayaklarma baktı: Haki· 
katen öyle. Biraz köyden uzak
laştı. Ayağında ne varsa çıkarıp 
attı ve yalınayak olarak yoluna 
devam etti. 

Üçüncü bir köye geldi, bura· 
dakilcr de alaya ba~ladılar: 

ADAM 
- A! şuna da bakın! kuşa

ğına havan tokmağı geçirmiş! 

Yaman bir muharip olsa gerek! 

Adam baktı; hakikaten doğru! 
Kuşağındaki hançer değil, tok· 
mak! 

Derhal köyden uzaklaştı ve tok 
mağı hiddetle çayıra attı. , 

Nihayet mabedin önüne geldi. 
Burada, harpte ölenlerin aileleri 
ne para toplanıyordu. 

Adamın yanında yüz mon 
(bozuk para) vardı! Kumbaraya 
uç mon atmak istedi fakat gene 
yanılı. Uç monu cebine, dok 
san üçünü ise kumbaraya attı. 

Aklı başına geldi ama, parayı ge
riye istemekten tabii sıkıldı. 

Uç mon ile keyif yapılıp eğle· 
nilemezdi ya? 

l\Iabedin arkasındaki bir tepe· 
ye çıktı Burada kimseler yok 
tu. Omuzlarından bohçayı çıkar 
dı, açtı. Bir de baktı ki bunun 
içinde bomboş bir kavanoz. Fena 
halde kızdı \'e kavanozu uçuru
ma atarak parçaladı. Btınun üze
rine mendili katlamağa başladı. 

Bir de gördü ki bu, mendil değil 
kansının kuş~ı imiş. Bunu da 
yere allı ve tepeden aşağıya doğ· 
ru ko~mağa başladı. 

Karnı fena halde acıkmıştı . 

Artık merasim falan aklına bile 
gelmiyordu. Evine dönme~e ka· 
rar verdi. Yolda bir dükkan 
gördü. Dükkanın önündeki tah
tanın üzerinde, pirinç çoregıne 

benzer bir ta5 vardı. Bu taş bu
rada pirinç çöreği satıldığım gös 
termek için oraya konmuştu. 

Adam dükkancıya çöreğin ka· 
ça olduğunu sordu. Üç mona ol
duğunu anladı. 

- Bir tane alıp yiyeyim! diye 
düşündü. Zaten cebimde de tam 
üç mon var. 

Uç monu oraya bıraktı, tahta
nın üzerindeki taşı aldr ve gitti. 

Dükkancı hayret ederek bağır 
dı: 

- Dur! dur! Bu çörek değil, 
çöreğe benzer taştır! Dur da sana 
hakiki bir çörek vereyim. 

Adam dükkancmın söyledik -
lerini de pek anlayamadı. Ken
disinden gene para istendiğini 

zannetti. 
- Ben sana üç mon verdim 

ya! 
Diye bağırdı ve kaçmağa başla 

dı. Dükkancı ona· yetişmek iste
diyse de muvaffak olamadr. 

Adam bir müddet koştuktan 

sonra: 
- Artık şu çöreği yesem fena 

olmaz! 
Diye düşündü çöreği ağzına 

koydu ve dişini kırdı. 

Dikkatle bakınca bunun çö
rek değil beyaz bir taş olduğunu 
gördü. Taşı attı ve daha büyük 
bir hırsla eve koşmağa başladı, 
ayni zamanda şöyle düşündü: 

- Şimdi kanına gösteririm. 
Bütün kabahat onda. 

Eve koşarak girdi ve bağırma

ğa başladı.: 

Şen Fıkralar 

Reklam 
Ote beri almak ü· 
zere büyük bir 
mağazaya giren 
bir adam yerde 
on kuruş görür. 

l:..l1 aıına bakınır ve hiç kimse
nin bakmadığını anlayınca ya
vaşça mendilini bu paranın üze
rine düşürür ve eğilerek parayı 
yerden almak istera fakat made
ni para yere sımsıkı yapışmış

tır. 

Adam, arkasında satıcılardan 

birisinin ayak seslerini duyunca 
alelacele doğrulur. Satıcı da na
zikane bir tavırla şöyle der: 

- Bayım, tutkalımızın kıy

metini hiç şüphesiz takdir etti
niz .. Bir şişe almaz mısınız? 

Tembellik «şaheseri» 

~ <. !~ak::~ ~~i: 
rak edenlere veri
len mevzu şuy -
du: "Tenbelli • 

ğin tesirleri .. 
Müsabakaya iştirak edenler -

den biri jüri heyetine, hakika
ten birincilik mükafatına layık 

"bir eser,, \'erdi. Bu: bomboş bir 
kağıttı! 

ğum. 

Nüktedan 
- Zayıf adamla
rın nüktedan ol
dukları doğru 

mudur, dersin? 
- Evet, şi~kocu· 

l\lcktep levazımatı satan 
dükkanda 

. 

- Ne istiyorsu -
nuz, yavrum? 
- Bir kürei -
arz istiyorum, e
fendim. 

- Boyu ne kadar olsun? 
- Eh!.. Aşağı yukarı tabii ce-

$amette bir şey varsa! 

Şunda n hundan: 

~ Kartallann bir 

~
~· ~' koyunu bile ha-
• \'aya kaldırabile 
~:.~ ~ cek kuvvete ma-
, , lik olduklarını 

söyliyenler var .. Bu belki de bir 
az mübalağalı bir iddiadır .. Fa
kat muhakkak olan bir şey varsa, 
o da kartalların tavşanı ve hatta 
kuzuları bile kolaylıkla kapıp u
çabildikleridir .• 

Bundan bir müddet evvel, alp 
dağlarında yaşıyan bir çiftlik sa· 
bibi, tavşanlarının hergün eksil 
diğini hayretle görmüştür. 

Tavşanların muhafaza edildik
leri yer gayet genişti ve etrafı 
~adece demir parmaklıkla çevril
mişti. 

Çiftçi, tavşanlarını, ara sıra 
çiftliğe inen tilkilerin kaptığını 
zannederek demir parmaklıklan 
biraz daha sıklaştırdı. Fakat bu 
da fayda vermedi; tavşanlar mü 
temadiyen eksiliyordu. 

Bunun üzerine çiftçi tüfeğini al 
dı ve bütün gün, tavşanların bu
lunduğu yerin yanındaki bir a
ğacın arkasında bekledi. 

Bir aralık, birdenbire başını ha 
vaya kaldırdı ve gökten inen düş
manım gördü. 

Filhakika, azametli bir kartal, 
ağır ağır, tavşanların üzerinde 
dolaşıyor. S o n r a birden
bire k a n a t 1 a r ı n ı bükerek 
bir taş gibi, aşağıya doğru indi. 
Fakat gayet iyi bir nişancı olan 
çiftçi ona ateş ederek, tavşanla· 
nn arasına sermeğe muvaffak ol
du. H ak böylece yerini bulmuştu. 

Bilmece 
Tam size bir hiz 
mette bulunur • 

ken, kendisine 
arkanızı çevir
diğiniz, "İyilik 

seven,, kimdir? 
Cevap: Sandalye! 

- zftq --~~-------------.--------.-.----.----------.-------------------- Aptal karı! beni bugün re 
zil ettin. 

- Ke bağınyorsun, komşu? 

Ben seni nasıl rezil ettim? 

Adam karşrsmdaki kadına hay 
retle baktı ve bunun karısı değil, 
tomşusu olduğunu gördü. Girdi r 
ği ev de komşusunun eviymiş. 

Deli gibi oradan fırladı. Yan· 
daki dükkana koştu, veresiye çay 
aldı ve şöyle düşündü : 

- Kom5uyla barışmak için 
barı bu çayı götürüp ona hedi
ye edeyim. 

Çayı alarak gene oraya koştu: 

- Ben sana karşı demin neza
ketsizlik gösterdim. Beni affet! 

Dedi ve çayı uzattı. 

- Neden bu kadar erken dön
dün! 

Adam hayretle karşısındakine 
baktı : Komşusu değil, karısı i· 
mişl Artık yapılacak bir şey yok 
tu. Şöyle dedi: 

- Orada fena halde canım 

sıkıldı. Döndüm, geldim. Sana 
da işte hediye getirdim. Bu çayı 
pişir de beraberce içelim! 

BULMACA 

Y ukatiki resimde gördüğünüz 
adam ağacın dalında asılı duran 
çantayı almak istiyor. Fakat kö
pek mütemadiyen saldırarak bu
na mani olmaktadır. Adam bir 
az düşündükten sonra köpeği 
zararsız bir vaziyete getirerek 
çantayı almanın yolunu bulmuş· 
tur. Siz de biraz düşünürsenin bu 
çok basit çarenin ne olduğunu 

derhal anlarsınız. Bilmecemizi 
doğru halledenlerden birinciye 
bir konsol saati, ikinciye bir re
sim albümü üçüncüye bir şişe 
büyük losyon Ye ayrıca 200 kari
imize muhtelif hediyeler \'erece
ğiz. 

Bil iyor musunuz? 

ı ) ;/, ., '"", 
~~~~~~ ~· '.J; ı.. 

_,,-~"--·-. ~· .... '""')-::...:;: 
---- - - .a..::::;:_ 

Dünyanın en büyük mütcha;rik köprüsü !':c\·yorkta bulunmakta
dır. Gemilere yol vermek için, bu köprü tıpkı asansör gibi, amudi 

bir şekilde, yukarıya kalkmakta- dır. 

Türkistamn Buhara şehrinde 

tarihi bir kule vardır ki, bunun 
ismi "ölüm kulesi,, dir. Bu kule
ye eskiden hırsız ve caniler ka· 
patılırdr .. Ölüme mahkfını edi
lenler ise kulenin tepesinden aşa
ğıya atılırlardı.:. 

•* ~ ~ 

Soyu şimdiye kadar anlaşılma 
mış olan Haiti krallarından zen
ci Hanri Kristof (1811) Haiti 
adasmr baştan başa değiştirmiş
tir. Bu ada gayet iptidai ve hat
ta Yal1şiydi. Fakat bu şayanı bay 
ret derecede çalışkan \'e akılh zen 
ci 5 sene içinde adayı dünyanın 
en zengin mmtakalarından biri 
haline getirdi. 

Napolyon İngiltereyi fethedece 
ğinden o kadar emin bulunuyor 
du ki bu hadiseyi tesit etmek i· 
çin pe~i nen bronz madalyalar ıs
marlamrştr. 

Arabistanın bazı mmfakaların

da yerliler büyük kayalar için· 
de ikamet etmektedirler .. Bu ka· 
yaların içi gayet hoştur, çünkü 
orada hararet derecesi hep ayni .. 
dır. 

Ağaç kabuklarım, dokuz sene• 
de bir defa kolaylıkla çıkarmak 
kabildir .. Yalnız, bunun için, a .. 
ğacm on beş yaşını doldurma· 
um beklemek lazımdır. 

* * 

Fran:;ız Sudanmda yaşıyan 
"Fulah''larda şu resimde gördü 
ğünüz garip saç tm·aleti çok mo
dadaclır. 

IJı 

Bay Fuat o hızla suyu boylayınca artrk 
taıııamiyle uyandı ve tam bu sırada önün. 
de garib numaralar yapan bir timsah gör-

dedi: "Aziz dostum! sana teessürle şu. 
nu haber vereyim ki annen öldü ve ye
di küçük kardeşinin de halleri ek ber 

Zavallı timsahı bu sözle mi müteessir 
etti? yoksa istenen tesiri yapan, soğan 
kokusu muydu? (Bay Fuad son zaman-

denbire hüngür hüngiir ağlamağn ve acı 
gözyaşları dökmeğc başladL Bunun üze
rine Bay Fuat da yavaşça oradan ka

H A SEP 
'OCUK S A Yi''ASI 
Bilmece kupona 
J Birineitesri 938 ................... •• ıktı. 
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En--?-evkli SPôr iirdan b"ri olan 
rFUD~Olb 

Segircısıni nededen kagbeaigor ! Be§iktaş birinci futbol talmnı Fenerba1zce ile geçen sene yaptığı maçlaraan birinaı 

. Birkaç gündenberi İstanbul çok tatlı f 
bır sonbahar havası içinde yaşıyor .. Ya
zın bunaltıcı sıcaklamdan kurtulan fut
bolcularımız ilk defa olarak böyle güzel 
bir mevsimde lik maçlarına başlıyacak
lardır. 

Tamamen hareketsiz geçen uzun bir 
mevsimden sonra futbol meraklıları ya
rın lstanbulun dört sahasında cereyan 
edecek olan lik maçlarile yeni futbol 
mevsimini bilfiil idrak etmiş olacaklar
dır. 

On beş Yirmi gündenberi aşın bir gay
retle lik maçlarına hazırlanan takımların 
ne vaziyetlerde bulundukları tamamen 

meçh\ıl olmakla beraber yarınki maçla
nn en enteresanı hiç şüphesiz Fenerbah· 
çe • Beşiktaş kar5ılaşmasıdır. 

Beş altı senedenbcri yapılan bütün fiks 
tilrlerde tesadüf bu iki takımı ısrarla 
öne ~ürrnckteydi. Ne kadar tuhaftır ki 
lik maçlarının resmi kü~adıru bu sene de 
sanl~civert ve siyahbeyazlı oyuncular 
yapıyorlar. 

Yukarıda da SÖylediğim gibi takımlar 
hakkında esaslı bir kaat edinmek imka
nını bulamadığımdan bu maç hakkında 
en küçük bir tahminde bile bulunamıya
~ım. 

B" · takımlar umumiyetle lik maç-} haddızatında bu kadar nefret edilecek 
ıan:.::ıazırlıksız girerler ve ancak bir- bir spor da değildir. . 
kaç hafta geçtikten sonra oyuncular açı· Seyircilerine ıutbol kadar hudutsuz b~ 
hrlar.. Takımlar derlenip toplanırlar.. ııeyccan veren spor ben tasavvur etmı· 
Binaenaleyh şimdiden tahminde bulun- yorum .. ~nra ~~~tc~ zekf!ya, ~vve-

k fkrimce versiz olur. te, kabılıyete, suratı ıntıkale, ve nıhayet 
ma ı J • • k b' 

Bunun en güzel misalini geçen seneki talı~ fut bol ·adar yer veren ır spor şu: 
milli küme maçlarında gördük. llk hafta- besı de yoktur. Şu halde bu kadar zevklı 

d b""tün hasımlarını yenerek büyük bir oyun neden ağırbaşlı vatandaşların 
ıar a u . . . f d 111 k 1 b" farkla önde yürüyen Beşiktaş taknnı büyük hır ekserıyetı tara ın an ayı o • 
~ipleri hakiki formlarım bulunca bir- duğu mevkide görülmesin .• 
denbire mağlup olmağa ba~ladı. Ve ar- Ben bunun sebebini yalnız oyuncular
ka arkaya kaybettiği müteaddit maçlar· da bulacak değilim .• Bugüne kadar gerek 
ıa Güneşten hayli geride kaldı. Binaen· idareci, gerek himayeci, gerek yazıcı ola· 
aleyh, bu ilk hamlede ne kazanılacak ga~ rak futbol ~ubesi üzerinde ut'Taşanlar yan 

libiyctlcr,ne de kaybedilecek puvanlar katı lı~ hareketlerile oyuncularda çok fena 
neticeyi göstermiş olmaktan çok uzaktır- zihniyetler yaratmışlar, futbolün gözden 
ıar. Bunun içindir ki oyunculara lüzum düşmesi için ne yapmak lamnsa yap· 
suz yere asabilcşmemelerini tavsiye ede- mışlardır. 

rim.. Bugün nihayet bir telakki meselesi ha· 
Artık memleketimizde futbol yavas ya- lıne gelen bu fena zihinleri kökünden yok 

raş eski alakasını kaybetmektedir. Sık etmek bir gençlik meselesi olduğundan 
sık vukua gelen kavgalar, tekmeli yum· bununla çok esaslı bir şekilde Ub'Taşmak 
ruklu maçlar ... \'C bunların pek açık bir kültür bakanlığına düşer. Ve memnuni
sckilde gazetelere aksetmesi efkarıumu- yetle söyliyebilirim ki bunun için ilk a· 
:rıiycde futbol... ve futbolcular aleyhin- dım atılmış, bulunu):or .• 

rakın b 1 
___ ...._ t 

Beşi taş klübündeki 
ih i at kati bir hal 

yo una girdi 
Kendilerine muhalefet edilen idare heyeti 

azaları dün istifa ettiler 
Aylnrdnn, hatta senelerdenberi de

vnm edip giden ve bir!;ok dn dedikoduln. 
ra yol açan BefJiktaş spor klübfindeki ih-

Yalnız her şeyi iş başındakilerden bek· 
!emek de doğru olamıyacağından bütün 
futbol severlerden ve futbolculardan bu 
hususta icap eden fedakfu"lığı bekler ve 
futbol sahalarını çirkin hadiselere sahne 
olmaktan uzak bulundunnağa gayret et
melerini dilerim ki bu ayni zamanda bir 
sportmenlik borcudur da!... 

Şimdilik bütün takımlara muvaffaki· 
yetli çalışmalar temenni ederim. 

-~---... ..... <116_ .. _ 

O.KAVRAK 

t.Uafm, bugUn knt'i surette halledi 
olduğunu büyük bir memnuniyetle öğren
miş oluyoruz. 

de çok fena bir tesir bı ış u uyor .• 
Bugün diyebilirim ki hiçbir aile yoktur -~...,,..,=--··--=---.....--:-~-~ 

KlübUn temelini sarsncak kadar §iddet 
J1 olan son ihtilılfın klUb idare heye. 
tinde bulunan bazı zevntm tuttukları si 

yaseti, klüb mensuplarından, ba3ta bil. 
tün faal sporcular ve eski idareciler ol 
duğu baldo büyük bir ekseriyetin kat 
iyyen tasvib etmediği ve bu vaziyet kar 
ııısmda bazı idaro heyeti azalannın isti; 
fası istendiği malfımdur. Bu arada klü; 
biln en emektar oyuncusu HilsnU ile yine 
takımın kıymetli elemo.nlarmdan birin' 
nyni idareciler tarafmd{ln klUbden tar. 
dedilmek gibi ağır bir cezaya uğraWdığı.ı 
nı duymıyan kalmam19tır. 

ki çocuğunun futbol oynamasına gönül 
rızasile müsaade etsin! Halbuki futbol 

Lik r11açları 
l 

Başlarında klübün bir!:ok bani.si, eski 
idarecileri olduğu halde, muhalefet parti· 
sinin ısrar ve kararlan ka1"§1Smda, birkaç 
gün evvel de bir ihtimal olarak bildirdi· 
ğimiz gibi klüb katibi umumisi Hikmet 
Balkanla idare heyeti azasından Salfıbad
dln dün kat'i surette istifalarmı vermi§ .. 
lerdir. Katıöi umumiliğc, bütUn Beuik~· 
lı sporcuların (Baba) dedikleri ve çok 
sevdfklcri avukat Abdülkadir Ziya fle, A. 
zalığa da Beyoğlu hııstancsl dnhiliye 
mUtelınssısı doktor Necmeddin veyn A• 
kay işletmesi mildUr muavini İhsanın ge• 
çeceği mubnkkak görülmektedir. 

Miisabaka:ar şehrimizin dört 
s~adı,ıda b:rden yapıJacak 

1'. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajan
lığından: 

Anndoluhisar - Feneryılmaz B takIM· 
ları saat 9,45, hakem Nuri Bosut. 

Anndoluhisar - Feneryılmaz A takım
Inrı snnt 11,30 lınkem Rıfkı Aksay. 

Anadolu - Beylerbeyi A tnkımlnrı saat 
13,15, lıakem Halit Galip Ezgll. 

Kıı.smıpaşn • Galatagençler A takım
ları saat 15, hakem Eşref Tevfik. Yarın Beşiktaşla karşılaşacak olan Sarı,,. Lacive-rılile-r 

,....._,_ 

Kestane neden tatlıdır? 
Yazan: Dr. G. A. 

Kestanenin bu efsanesine ve kestane kelimesinin per1 
kızının adından çıktığına isterseniz inanırsınız ama, onun 
lezzetli, hem de pek besleyici bir yemiş olduğu şüp· 
besizdir. 

Lezzetli olmasına kimyaca sebep, kestane taze iken ter. 
kibinde yüzde otuzdan ziyade, kuruduğu vakitte de yüzde 
seksen beşten ziyade §eker ve şeker yapacalk: nişastalı 

maddeler bulunmasıdır. Bunlar bir taraftan kestaneye lez· 
zet verdikten ba§ka, bir taraftan da insanı besledikleri gibi 
kestanenin tazesinde yüzde iki buçuk kadar azot, yüz'de 

bire ya!~ın yağ vardır. Kurusunda azot yüzde altı, yedi, 
yağ da yüzcle iki !buçuk nisbetine çıkar, 'bunlar da iinsanı 
beslerler. 

Kestanenin kimyaca terkibi onu buğday tanesine yak. 
laşbnr. Ilunun içindir ki kestane sadece kebap olmuş, ya· 

hut su da pişmiş olduğu halde lbile pasta gibi lezzetli o· 
tur. 

Kestanede hatırı 6ayılacak derecede - beşten on ölçüye 
kadar - B vitamini de vardır. Çiy yenildiği vakit bu vinta· 

minlerin diri kafacaklan şüphesiz olursa da, çiy kestaneyi 
çiğnemek, her dişin, onu hazmetmek te her midenin harcı 

olamaz .• Çiy kestanenin bazılarına kannağnsı verdiği de 
vardır. Kimisi c1e çiy kestane yeyince kuru fasulye yemiş 
gibi rahatsız olur. 

Suda pişmişinde, kebabında, hatta külde pişrnişinde, bu 
mahzurlar yoktur. Hele, kestane şekerlemesi her yer.de 

tatlıların en muteber olanlarından biridir. Onun reçelini 
de yapanlar vardır. 

Bazı memleketlerde kestane çorbası yaparlar. Hindi 
kızartması 'kestane ile doldurulunca hindinin eti kestane
nin lezzetinden, kestane de hindinin lezzetinden istifade 

eder, ikisi birib.iriyle pek iyi imtizaç ederek herkesin pek 
ziyade hoşlandığı nefis bir yemek olur. 

Ksta"leden bir de un ya'lıh. Küc;ük çocukları pek iyi 
besliyecek bulamaç yapmağa yarar. Bu undan yapılan ye· 

mekleri rn nazlı mideler bile hazmederler. 

!darc heyetinde 5imdilik ba§ka bir de
ğlşiltlik olacnğmı sanmıyoruz. 

Yeni idare heyetinin, kendileri-
rino mUdafaa hakkı hattA kelam hakkr 
bile verilmeden klübden çıkanlmış olan 
HüsnU ile diğeı:: oyuncuyu bir kere dinli· 
yeceğini ve büyük bir ihtimalle karan ge' 
rl alacağını tahmin ediyoruz. 

Memleketin en güzide klUbUndeki ihU
lı1flarm böylece tamamen halline memnu-' 
nuz. 

Siyah beyazlıların dalına el ele çnlışa. 
rak, renklerinin ve formnlarmm şerefini 
daima arttırmalarını dileriz. 

Hüsnü ve Şeref 
Varıoki maçta 

oynuyorlar 
Son dakikada haber aldığumza göre, 

Beşiktaş klübündeki ihtilaflann halle
dilmesi ve idare heyeti azalarmdan i>a· 
zılannm da değişmesi üzerine, bun -
dan bir müddet evvel klüpten kayıt· 
lan silinmiş olan Hüsnü ve Şerefin 
tekrar klübe alınmaları hakkında te· 
şebbüse girişilmiştir. 

Yeni idare heyeti azalan Beşiktaş 

takımının yarın Fenerbahçeye karşı 

en kuvvetli bir şekilde çıkmasını tc· 
min edeceklerdir. Şeref ve Hüsnünü~ 
de takımdaki yerlerini alması takdi • 
rinde maçın ehemmiyeti tabiatilc daha 
ziyade artmış olacaktır • 

Harut (lflcu sahasında 
Futbol ve atletizm müsabakalar 

ı - Akınspor - Bakırköy rum ta· 
kımlan arasında Atletizm müsabakala
rı. Saat 9.30 da. 

2 - Davutpaşa Gençler birliği - Ba· 
rutgücü Gen~. Saat 11 de 

3 - Beşiktaş Altınova A. B. karı
şığı - Barutgücü birinci B. takımları, 
saat 12 de. 

4 - Davutpaşa Gençlerbirliği • 
Barutgücü B. talamlan. saat 14 .de. 

5 - Davutpaşa Gençlerbirliği - Ba· 
rutgücü A. takımları, saat. 16 da. 
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Şeyhülisliım ve Fettah düşünÜlJor
lardı: Alemdar belki şimdi can 

çekişiqordu ! 
~ Alemdar güldil. Şeyhislfun da. Abdill-
1fettah da, hattA köse kethüda da paşanın 
'kıazcağmı sanmı~larken o gülmüstü. De· 
Ee:u ki: 
e - Eğer üzüntünüz bu ise efendi hazret 
Yteri, varın istirahat buyurun, endişe etme· 
i~, askersiz dahi semarın hakkından 

evvelallah geliriz. Hele bir umura vaziyet 
1·edelim, hepsile görüşeceğiz. 

Abdülfettah söze karıştı: 

e - DevletlO pa~. dedi, Şeyhülislfun '"J 
Ffendi, halk dilinde kendi aleyhindeki 
~'lüftugQlann sern'idevletinize aksedip 
Cbelki kendileri için bir suimuamele teret· 
gtüb eder ihtimalinden elem duyarlar. 

Alemdar ayağa kalktı. 
< - Yok, dedi. ülemaya h€lnnetimiz var· 
tfrr. Uhdei hamiyetlerinde mühim ve ağır 
'vezaif mevcuttur.İnsandırlar.belki hata ey 
IJemiş olurlar, ama, biz hat~larla değil mü· 
ategallibelerle. zorbalarla uğraşmağa gel· 
dik. K.ı11anna hata gelmiyeceğini temin e 

lderim. Ama, başka umura da müdahale
ıye hakkımız yoktur. 
k ŞeyhUllsltun geniş bir nefes almıştı. 

Demek öldUrülmcsl için bir şey dUşUnill
memiş ve takarrUr etmemıştL Ancak va
sifeden affolunabllirdl. Eğer bunu önce
den bilmi3 olsaydı, bu sulkaste alet ol
maz, hele bu ciheti hazırlamak işine 

•kat'Jyyen el koymazdı. Şimdi 13 işten 

1geçml§ bulunuyordu. 
< AbdUlfettahla yUz yUze geldUer. Zen. 
tl kethUdayı igaret etml3 ve o kadar ga

c rib bir Umltslzllkle Atanın yUzUne bak
DU§tı ki, !jeyhUlisltun Fettnhm maksadı
~ derhal anladı. 

[ Köse kethüda nahif ve selim bir a -
\damdı. Onun hakkından gelmek gUç de-
iüdl. fakat, böyle bir 3eye de !Uzum 

yoktu. Onlar şimdi veda edip buradan 
< ayrılacaklar ve ötekiler ne zamanı mu. 
vafık görürlerse o zaman 1.§e b~lıya -
caklardı. Bundan şeyhUlislam veya Ab
dlllfettaha ne gibi bir saz gelebilirdi? Za· 
ten Alemdar idam edUdlği anlaşıldıktan 

·ı sonra da padişah Mustaf~: 
< - Bu hal maazallah teceddildil salta-
natı intaç eder! 

l Diye korkutularak her şeyden önce 
aedlrl saltanatın rakipsiz kalmasına teş

ş Tik olunacak ve birinci merhalede Mah. 
1 mutla Selim idam edileceklerdi. Hazine 

veklll zenci Nezlr ağa, bu cihet için sa
rayda çalışmaktaydı. O halde artık ne gi

! bi tehlike varid olabilir? 
ŞeyhülislAm kalktı, Alemdar da kalk

tı. Biriblrinin ellerini öptlller. Abdülfet
tah da etek öptU. Köse ekthüdanm gös
terdığt ışık önUnde Alemdar konağını 

terkettl.ler. Hiç AbdUlfcttah bir dağlmm 
eteğini öper miydi, ııma, ne halt etsin! 
KöprUyü geçinceye kadar ayıya dayı 

demek gerekti. 
Şimdi her ikisinin de bir endişesi var. 

dı. Acaba molla ile, kim olduğunu henliz 
anlamadıklan arkadafiı konağa girmişler 

miydi? acaba şu dakikada Alemdar can 
mı çekL~lyordu?. 

Bir milddet durarak bir feryad, bir 
gUrUltU, blr kaçışma beklediler. Kapıdan 
biribirl arknsına birkaç kişlnln fırlaması
nı gözlediler. Halbuki bir iki odada ya. 
nan ışıklar da slSndU \'e konak derin bir 
eesslzlik ve karanlık içine gömUidil. 

Şeyhlilisüım ve Fettah boşuna yanın 
saat kadar beklediler. Eğer biraz daha 
kalsalar muhafızlar tnrafından haremden 
görülecekler ve evi gözlemeleri manidar 
tcJfi.kkl edllecek, başlarına iş çıkacaktı. 

Silrntle ilerlediler. 
Yolda, ertesi gUn yapacakları işi gö

rOştUler. Mollanın istediği ve arkadaşına 
vereceğini söylediği bin altını bizzat şey. 
bUiislam Aksaraydnkl eve götUrilp bıra
kacaktı. Kimsecikleri bu işe vasıta etme
mek liizııngellrdi. 

Yalnız anlamadıkları fJC'Y, para pul fs
temlyen, mevki ve ikbal bektemlyen ve 
güya fisebilillah Alemdarın katline el u. 
zatan o keçe killdhlı herifti. ŞcyhUlfsIAm 
yalnız mollayı tanırdı. Hemen hemen 
kendi yetiştirmesi olduğu için ona ftf. 
madı vardı. Fakat ne o bin Urayı isti • 
yeni ve ne de bu keçe kUIA.hlıyı bllml -
yordu. Sesi ve tavn hiç de yabancıyı an
dırmıyordu. ŞeyhUllslAm erteıl gUn nasıl 
olsa o adamı da molladan öğrenecek ve 
AbdUlfettaha blldlrecekti. Tekrar el ele 
tutuşup ahıtlaştılar ve ayrıldılar. 

Biraz daha geç kalırlarsa pfak l!Öke
cek, Fettahın saraya girmesi çok mü3kül 
olacaktı. Halbuki yarın da sarayı hUma. 
yunda ayak divanı hazırlığı olacaktı. Hem 
bakalım Nezir ağa neler düşUnmUş, ne -
ler hazırlamıştı. 

Alemdar belki işin birinci safhasıydı. 
Bir de Selimle .Mnhmudun vücutlarını or
tadan kaldırmak gibi mUhim bir mesele 
vardı. Mnahaza bu iki muhteris adam, 
dUşünmemişlerdi ki ayinei deveran ba· 
zan tersine de dBnerdi. Dünya bu, insan 
kazdığı kuyuya baz:ın kendi de dUşerdl. 
Netekim Aksaraydaki evden çıkan ve 
Alemdarın kellesini keserek ikbal ve eer 
vet toplamağa el atan Uç adama bir da
ha evlerine dönmek nasib olmamış, pek 
kısa zamanda Azraile hesab vererek sey
yielerini hayatlarıyla ödemişlerdi. 

Nezir ağa, hemen blitlln saray erkl. 

nından fazla iş bilir bir Arabdı. O, sa
rayın başıboş olmadığını, içinde Selim 
taraftarlarının hafiye ve casusları bulun 
du/;'Unu biliyordu, ama, bunlarm kim ol
duğunu anhyamıyordu. Bu itibarla dal
ma ihtiyatla hareket etmekteydi. Nete
kim AbdUlfettnh sar:ıy kapısına gelip de 
baykuş ısesinJ taklld ederek .Nezire işa
ret verdiği zaman da ayni ihtiyatı elden 
bırakmamış, güya bir teftiş yapıyormuş 
gibi bUtUn sarayı dolaştıktan sonra bah. 
çeye inmiş, saray kapısı bekçilerini gez
miş, slllihlarmı kontrol etmiş ve bu ara
lık Abdülfettahı gizlice içeri almıştı .• 

Nezir de pek ala takdir ediyordu ki, 
tedbirlerinde geç kalırsa kendisi tçln de 
fdbar muhakkaktı. Hattfı belki de sUr
giln edilecek ve belki de yolda boğduru
lacaktr. 

Bu devlet Myle kurulmuş, böyle gide
cekti. Bir milddet ikbalin en üst kade. 
mesine ayak basanlar, hattfı padişahın 

göz bebeği haline gelenler, hatta padişah 
saraylarında bUyUk itimat ve hUrmet ka
zananlar, hatta ulema bile birçok defa. 
lar yerden yere çalmm~tL 

Abdülfettah, Nezire bUtiln tafsi!Au 
verdi. Hazine vekili zenclııln ağzı kulak· 
Jarma vardı. Demek Alemdardan artık 
kurtulmuşlardı. O halde dUşmanlann en 
kavisi, en ~evketll, en kahramanı şu da
dikada can pazarına dUşmUş olacaktı. 

Nezir dedi ki: 

- Nasıl olsa bu hldiseden sonra Rus· 
çukluların zamiri aşikara çıkacaktır. Bu 
takdirde padl3ah hazretlerini de teceddU
dU saltanatla lhafe etmek ve padişahı 
safderundan, değil Selim ile Mabmudun, 
belki bUtnn orduyu hümayunun bile kJ. 

lıçtan geçirmesine ferman almak mUmkUn 
dOr. Haydi sen müsterih ol. Yarm baka
lım umur nice olacak? Yalnız müteyak
kız bulunmak gerektir. Yerin kulağı 
var .. 

Nezir, güren köleliğinden yetişen Fet
tnhla, topal Atadan bu kadar gUzel bir 
hud'a beklemiyordu. Çok memnun olmuş 
ve neUccclcn çok Umltli görünmüştü. Bu 
vaziyette kendisine dilşenl de yapmağa 
hazırlanmak lazımdı. 

Saray sab:ıha karşı, gUneşin taze ışık. 
ları doğarken yine derin bir sUkuta ka
vuştu. Sanki bir deniz gibi kah bir fır
tına kopuyor ve bUtUn saray ayaklanıyor, 
kah bir silkun gelerek gilya bir an önce 
facialara snhne olan burosr değilmiş gi
bi bir hale gömUIUyordu. 

(Devamı var) 

Yazan: R. Rober Düma - '15 - Çeviren: F. K. 
Doıofe, koıkunç bir titreyişle 

sarsıldı, vücudu katılaştı 
- Ne diyorsun? imkansız bu!... !m

kAnsız ! 
- Heyhat! 
- Onu kurtar! ne mUmkUnse yap. Yal-

vannm sana. •• 
- Yapılacak hiçbir şey yok. 
- Bu korkunç bir akıbet! Nesi var? 
Benua çocuk gibi ağlıyordu. 
- Dostum, kendine gel. Metin ol. 
- Nesi var? rahatsızlığı ne olabilir? 

bu yaşta ... 
- Açıkça söyllyebilir miyim 7 
- Rica ederim. 
- Metresin bir cinayete kurban gidi-

yor! 
- Cinayet mi? 
- Evet. Zehirlemişler... Almanyada 

kanma bir zehir enjekte etmişler. Anla
dın mı? 

- Alçaklar! Onu iadeye neden razı 
olduldannı şimdi anlıyorum. Bana bir 
canlı cenaze gönderdiler. Alçaklar! •• Al -
çaklar! Doktorcuğum. Ne yapmalı §imdi? 

Doktor onu teskine çalıştı: 

- Metin ol Benua. Onu yalnız bırak. 
ma. 

- Sen de kal rica ederim. 
- Peki. Fakat zavalhya bir şey hls-

setttrme. Sakin ol. 
İki arkadaş odaya girdiler. Hasta §a· 

ka etmek kudretini kendinde buldu: 
- Ne uzun müzakere! burada yapa

yalnız canım sıkıldı. Doktor artık kendi
mi l~i hissediyorum. Dediğiniz gibi kor
kulacalt bir rahatsızlık değilmiş! 

Dorote yatakta doğrularak oturdu. 
Gözleri garib bir ışıkla parlıyordu. Si
nirli sinirli gevezÖllğe başladı. Fakat 
biraz sonra gelen bir krizle başr te~ar 
yastığa dUııtU. VUcudu başından ayakla
rına kadar ıspaz:nozlar la titredi. 

Kriz dakikalarca sUrdU. Geçtiği vakit 
Dorote, oyundan sonra bıkan bir çocuk 
tarafmdan kenara atılmıı bir bebek va
ziyetinde, elleri vUcudunun ild tarafa u. 
zanmış, yorgun ve bitkin kaldı. Doktor 
başına geçti. Bir enjeksiyon yaptı. Has
ta gözlerini açtı. Benuanın elini, hararet
ten yanan avuçlarınm içine aldL Ancak 
1.§itUebilir blr sesle mırıldandı: 

- Ben gidiyorum eevgilim ! Bent kol
lannda tut. Bırakma ... 
Doğrulmak istedi, muvaffak olamıya

rak bir çığlık attı. 
- Dorote! ... Sevgilim! 
Yatağın önUndc dfz çökmliş, metresinin 

ellerini öpUyordu. 
- Ôlilyorum değil mi doktor? Aman 

yarabbi başım ne fena dönUyor? 1 

Benua, bir dua okur gibi, hep ayni ke. 
Umelerl tekrarlıyordu: 

- Dorote! ... Sevgilim! Sevgilimi 
- Beni kollarının arasında sık Benua ! 

Gidiyorum artık! 
Be.nua ayağa kalku. Doroteye sarıldı. 

Dorote, başı onun omuzuna yaslanmIŞ, 

kulağına fısıldadı: 

- Ben bittim Benua ... Seni çok fazla 
seviyordum. Beni öldüren de bu zaten. 
Ama böyle dnha iyi oldu .Senden nyrıla
mazdım. Halbuki sen bir gün benden bı
kacaktm. Aşkımızın en parlak ve en ha· 
rarctli zamanmda ayrılmakla senin sev
gini de beraber götUrmilş oluyorum. 

Benua ! ... Benua, sevgilim! 
Korkunç bir titreyişle vücudu sarsıldı, 

sonra katılaştı. Gözleri döndU. Dudakla. 
n t:ı'kallils etti. 

Dorote Şmit, dudaklannda sevıdlisinin 
ismiyle ölmilştU. 

t!ÇtlNctl KISIM 
1 

- Yarm saat dörtte burada buluşuyo
ruz değil mi Stefan? 

- Sizi daha eV\·el garemiyecek mi
yim? .. Birkaç dakikacık olsun ... 

- Hayır. Hem niçin? mademki her 
eeyl kararlaştırdık. Artık blriblrimizo 
söyllyeceğimiz kalmadı kL. 

Hilda Vlokoviç, Stefan Gletzingere ma
sum ve saf görünmek istiyen, fakat zıı.-

11 m bir parıltıyla ışıldıyan gözlerle baktı. 
Onun önllnde ayakta duran Stefan mah. 
cubiyotle kızarmIŞtı. Delikanlı mahcubi
yetle bir iki kelime kekeledi, fakat bun
lar dudaklarını aşmadı bile... Hilda ona 
yaklaştı, mırıldandı: 

- Çocuk! 
Stefan başmı kaldırarak karşısındaki 

muammalı gözleri hayranlıkla eeyrettL 
Nilı'lyet bir cümle s6yliyebildi: 

- Nekadar gUzelsinlz madam! 
Iillda Valkovic gUldO. §aka etti: 
- Tam benden ayrılacağınız mrada, 

kapı önUnde ilanı aşk etmeğe kalkış

manız biraz garlb ve tuhaf olmuyor mu? 
Stefıın kulnklanna kadar kızarmıf}tı. 

BUyUk bir pot kırm13 gibi şa~ırdı. Genç 
kadının pnt neşesi onu afallatmrştt: Hilda 
kedinin fareyle oynaması gibi, devam et
ti: 

- Tahlisiye simidi a.rryan bir kaznze. 
de gibisiniz. Neniz var? haydi s6yleyln. 

Delikanlıyı elinden tutarak yanıbaşla
rmdakl divana doğru çekti. Stefan sıkıl
gan tavnnı bırakmadan, hatta bllsbUtlln 
mahcub yUrUdU ve hemen hemen kadı
nm zoruyla onun yanma oturdu. Hllda 
çenesini tutup gözlerlnln içine bakarak 
sordu: 

- Söyleyin, neniz var? 
- Hiçbir §Oyim yok madam; hiçbir ee-

yim yok ... Sizi seviyorum! 
tık kelimeleri acele acele, yarrşm so. 

nuna gelmiş bir koııucu gibi nefes ncfe
l!e söylemişti. Aşk itlrafmı ise kabahat 
Ustllnde yakalanan bir çocuk tavrıyla bir
den g6zlerinden yaşlar boşanarak ağlıya 
ağlıya yaptı. Yirmi yaşmda idi ve ilk de
fa fl.~ık oluyordu! 

•ıı Jl lllmrJIDfDCll . - . . ,·. ·" . ,, \ .... ı•llrul31EErml•JZ!EllBllnııcmı~unm 
Ertesi sabah, henüz tan yeri ağarırken Nana bahçeye indi. Her 

fCY ona o kııdar ,tcği;mi~ görün.dil ki 1 Halbuki bahçe ayni bahçe 
i. Yalnız, üzeri.nde yeğeninin aklını çeldiği hahçe sırasının yay 

~ gibi tahtası geçen senekinden biraz daha &Olmuştu. Fakat a
laçtan tırtıllar ayni bollukla düşüyordu. 

Nana salıncağ3 g:tır.edi. Sola dönerek, çiçeklerini açmı§ olan 
ylak onr.nruna girdi. 

1 
• Platon da hiç U} uyamaınışt·. Bütün geceyi, 'kendi kendisine, 
azan Muhtarın y~naklarıru, acaba bavanm değişmesi ve yü!t

tek hayatın pa~ı ı:\ı ·ı mı sarattığmı sorrr..akla geçirmişti. 

irfan Timur. lah;eyi gezmek ve Sadun un, hiç olmazsa mad. 
ai olarak hakikati değiştirip değiştirmediğini anlamak için giz 

bir istek d•Jyar:ık, :xlasından çıktı. 

Sadun yafan söylcmem~ti. Çtlgınca macerasmın tablosu ta· 
mamile doğrn olara& tasvir edilmişti: Salıncak, tehlikeli merdi. 
'V'Cn, üzerinde ki:irebe oynanan çimenlik, hepsi anlattığı gibi idi. 
Nazanın köpcğbin kocarr.an kafası da, avludaki bir kulübenin 
kapısından görünuyordu ... 

Platon, hüıiin Larclağını sonuna kadar içmek ve, Nazanın 
ye w eninin kendisini kaç• rmaEını teklif ettiği harap paYyonu but. 
mak ümi:dilc, bahçede rastgele gidiyordu. 

Bir kaç dakika böyle yürüdü. Ağaç yapraklannm arasından 
görünen cle:ıiziıl pıru pırıl yüzü arasıra yolunu g~eriyordu. lki 
tarafı ağaçlıklı uzun bir yolun Eonunda, köşkün açık mavi da
mını gördü. Oraya doğru ilerledi. 

Sadun Alev, tu~laları, kanlı yara gıbi görünen, alç ·ları dökül. 
milş sütunlara v.:rmcaya kadar her şeyi noktası noJ..-tasına an
latmıştı. Yosun tutmuş taş parçaları, söylediğ yerde duruyordu. 

İri bir kurbctğa1 üikkatle Platona baktı. Sonra, büyük bir çe-

·~sul~lAYDN 
KAÇl'RDIGI , KIZ ; 

42 
viklikle, bu gari? yeri çerçeveliyen çimenliğin ıçıne sıçradı. 

Genç ada:n, n:tubctli sıralardıın birine oturdu. Düşünceye 

daldı. 

Demek, lı~ps.i doğru idi! Ah, ne için Sadun susmam•ştı? Hiç 
" olmazsa, dootunurı ;üphe ve itimatsızl.k içinde kıvranmasına ma. 

ni olmuş olur:lu. 

Platon, lı1z.l.n bir tevekkülle, keneli kendine söylendi: 

- Onu seviyorum' Mademki sevecektim, ne için körü körüne 
sevme.:im, yarabLi ! 

Yes!nin verdiği fütuı1a, başr göğsüne düştü. Gene acı .düşün
celerine dal,lr. 

Kulağına hafif !.>!r gürültü çarptı. Bcışını kaldırdı. Pavyonun 
ö'"-iir tar:ıfın.la, hir leylak koruluğu ortasında, Nana elleri biti
şi'k ve entarisinin iizerinde sarkmış, gözleri üzüntü ile bulutlan 
l u. · • c, n:ı b::kıyçı"t.u. 

GörüldüğlinÜ anl:oyınca, baş·yta gayet ciddi, adeta resmi bir 
selam verdi; ve ağe.ç yapr.aklannın teşkil et'dği duvar arasıında 
k•·•"Y.>ldu. 

Platon arkasından gitmeği düşünmedi. Kahvaltı zamanına ka 
dar mağmun: dalgmlığmı muhafaza etti. tki uzun saat. .• 

Akraba vt: mısafü olarai<: kahvaltıya bir çok kişi gelmişti. Sof
rada, Bayan Ser.üıa Muhtar sordu: 

- Bugünü nasıl geçirmek istersiniz? Gezmeğe bir yere gide. 
tim mi? 

Çabucak lı!r e~lence programı tertip edildi: Öğle yemeği bir 
iki saat uzaktaki ormanda yenilecek: sonra, sahil boyundan gc. 
ri dönülecekti. 

Nefis yemek ve tatlılarla yüklenen bir araba, aşçı, vekilharç ve 
sofra hizmetçisiyle berab:r, önden gönderildi. 

Saat on bire .tngru yola n kıldı. Bir kısmı tek atlı arabalara, 
bir kısmı da uzun } aylılara binmişlerdi. 

Nana, görmiyeli, fıçı paıçalamak hususundaki maharetini iyi· 
cc ilerlettiği anb~?Jan, Bayar da b;nmi§ti. 

Uzun zamandır kullan·lmıyan eğerler artık işe yaraını 

yacak hale geldiğinden, genç erkekler atlara binem:mişler, ara
ba ile git~ğe meçbur olmuşlardı. 

Nana, koyu laC"vert renkte külotla çizme, ve üzerine lasa 1col
lu bir beyaz blOz giymi§, başına da geniş kenarlı~ lacivert bir 
fötr başka geçirmış~i. Atını büyük bir ustalıkla sürüyordu. 
Beş dakika kadar, sc&siz ve sakin olarak, arabaları:ı yanından 

yürüdü. Fakat sl)k geçmeden, bu zoraki usluluktan sıkıldı. Ba. 
yarda bir krrbas indirdi. I-Iayvan{n ayaklarından lavılcnnlar tıııç
radt. Ş:ıha kalktı. İleri atıld•. Arababr bir toz bulutu içinde kat
dr. Toz dağıtciığı zaman, Nana, uzakta gözden kaybolmak üzere 
idi. 

Prens: 
- A"l'l"n varob':>i bir yerini ]tTr?cak 1 diye haykırdı. 
Bııvan Seniha Muhtar, tevekkiille basını el!ip, inini çeı·erek: 
- Hayır, dedi, her zaman böyledir işte 1 f"'.,~ l-lr !=l'V olmJı"' 

(Devamı var) 
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1l ~ 0'10\011 ~3~ 
Kanadnda bir altın madeni 
:Kanadnnın §imali garbisinde Yelov Kı

nıf ırmağı bo~"Unca Fred Tomson ismin. 
do. bir İngiliz ehcmmiyelli altın madeni 
damarları keafctmiştir. Bu zat bir tay
y::ırcyle bu mıntaka üzerinde uçarken ba
zı kayalar Uzerinde görilnen parlak taba
k~lann altın olması ihtlmnlini düşünerek 
kuçUk bir göl kenarında karaya inmiştir. 
~urada hrrn mUtraddid altın damarları, 
.em de göl kcıınrınd::ıki çamurlar üze

nn le epeyce mikt.urda altın zerreleri gör
nıUştür. 

1 
Cclbedilen bir mütehassıs buraları do. 

aşmış ve bu toprakların baştanbaı;a al
tın dolu olduğunu röylcmiştir. 

~in -Japon ihtilaf, 
(5 Cl lülden 15 el lüle k:ıı.lar olan ,·a

l<alar). 

5 e.) liıl - Bir Alman ticaret tayyaresi 
Hong • Kong civarında Uç Jnpon tayya-
resinin hU • • cumuna ugramıştır. 

. 6 cylul - Haııkeu civarında Kuangsi
nın zaptı mnl.:sadiyle kanlı muharebeler 
c;ı·C'yan ediyor. Çinliler Pey Şi - Fang 
cıvannd y ' • . a angşan ve Lonşar'ı işgal ct-
ını,.lerdir. Kiukuang ilo Yangse arasın
~akf Çin müd:ı.fa.a hattı Japonlar tarafın
~:n )'.arılmıştır. Çin umumi karargahı, 
h !lhılıngln cenubunda yeni bir müdafaa 
a~tı t('_ı>si edilmiş olduğunu bildiriyor. 

S C'l lu! - Çinliler An-sen civarında 
arınchrın sedlerini l,kmııılardır. 

d. ~aponlar Taykangı işgal C'ttiklerinl bil
ırıyorlar. 

1 Çinin Cenevre daimi mUmessili millet_ 
er cemiyetine Çindekl Japon orduları
~~ z7hirli ~z kullandıklarına dair mll
S ınım malumat vermlııtir. Bu notaya 

Ç~-ŞlJ zehirli gaz hücumuna uc;ramı~ 
lnlil · . "' ·• 

C'n tcdavı eden Kızılhaç hevetinin 
~:~rlnrı ve ölen .Tapon f:ubnyla~ üze-

İk" ıtfulunan vcslkalnr rnp~dilmiştlr. 
ai liınet bir Çin - Alman ticaret tayyare_ 

Yer"adnklicu~?u sekiz kilometre şimalinde 
"" ş'lrulmU t" 

8 . ş ur. 
rind;J.1~11 

-:- Japonlar Sinyang yolu Uze
D 

1 
u-Şıngi znptetmişl<'rdir. 

edil ·Jı~~ıl - Çlinliler §imali Çindc Umid 
lerd~e ık bir mukabil taarruza giriı;mi3-

ır. 

lO C\l"I 
brnda •. u - Çlnlllerin Kuangsinin gar-
faı l aptıklan rnuknbil taarruz muvaf. 

KIJl'tlc ink' 
Fangrt , ı~af etnıektc>dir. Çinliler 
lar. 

1 
u YU lstırdad ettiklerini bildiriyor-

11 1~ ... ·ı-1 . 
.,.. .., u - Pekınden ""Clcn haberlere aore iki J b 

nı i 1 ap0n fırkası bazr Çin şchirleri-
dar ~n C'ltiktcn sonı·a Fuk') hattına ka-

1\1 l'rlemişlcrdir. 
.. ,. aı·I l\Jnrk ın torunu öldü 
rı.arl l\Ja k 

busl:ırı d r sın torunu eski Fransız me-
zası n .an Jan Longe bir otomobil ka
Frans~l'tırrsindc Ölmüştür. Müteveffa, 
azasına sos~·~ı'.st fırkasının en kuvvetli 

p an bırısıydl. 
rcns l'tu"r ı·· K ' -ı·· .. "" < o onoO't un o umu 

.ı:.ski lng1t ~ 
kardl.'§İ dUık er~ kralı yedinci Edvnrdın 
P do Konogt'un yegane· oğlu 

rens ArtUr d" K 
ğu hald Lo 0 onogt 55 yn§ındıı oldu. 

lngilt 
0 ~drada ölmUştur. 

da 15 g~rc rah, bu rnUnascbotle saray
lir. n matom tutulmasını emretmiş-

F ran a, haza ınafl<Jalerin 
ihracını menetti 

neyneı ·1 . 
hUk· 'llı c>l vazıyet dolavısi'-'le Fransa 

umetı m·ıı· "d ., ., 
batı 1 1 mu afaayı alakadar eden 
Yiln rndadd€'lcrin ihracını mcnctmiı:ıtir. 

' eri ııam k k t · · " saıro bu ' u • c en, dcmır, çelık ve 
tatbik meyandadır. Bu kararın derhal 
r:ıç l'~~;a C<'ç.~lmi:J ve LU iskelesinde ih
durdu ı mi <'k uzero olan hu kabil eşya 

ru muştur. 
ltu - J "I apou Ye n ançuko 

ıu ü rıa chatı 
n!\~0r~daki Jnpon sefiri Şigcmitsu ile 
kin n r e ~ e komiseri muavini l'otem
lino ;:1~ınd~ bir hudud komisyonu tcşki- j 
lennıi§Ur~uznkcreler uyuşma ile netice. 

I<omisyon 'k' R 
:Mnnruk 1 ' 1 1 us, bir Japon ve bir 
C!.'k ~·o ~~ m.urahhnstan teşekkül <'de -
Bu k is ç hıtarnf fızi'ı bulunmıyacaktır. 
ni ih~~ ~on, Çnng - Ku - Fang tcpcleri
ro k d a <'den mıntnka1la sekiz kilomnt
dek' a ar devam C'decek bir lınt üzerin. 
tir. 1 hudutıan tn~ in etmekle mlikellef -

41 ~ e\?OlYıD ~~~ 
Leh ıucbu an nıecli inin f cshi 
ka~7hurrcisi, 13 eylülde neşredilen bir 
mi t[ a parlaml'ntonun feshini cmret
tcr;~. rd Yeni ınebusJnrın intihabı 6 ikincl-
a::ıın ° yapılacak, sekiz gün sonra ayan 

sr seçilecektir. 

Y · l · c >li uinin 16 eylül - Majorkdnn gelen dokuz tay-enı A maıı J J ya.re Barselonu bombardıman etmişler-
tccrübe uçuşu dir. Şehirde 29 ölU, 80 yaralı vardır. 

ı. z. 130 işaretli yeni Alman zeplini 17 cyllıl - Almanya ve İtalya hUkQ-
ilk tecrilbe uçuşunu yapmak üzere Fred- metleri, Britanya pla~ının teferrüatmı 
rikslıafcn §Chrinden hareket etmiştir. her iki tarafa jzah için gerek Barselona, 

Balonda mliretlebat hariç olmak ilzere gerekse Burgosa ademi mUdahale cemi. 
74 yolcu vardır. yeti tarafından birer murahhas gönderll-

Hindenburg balonunun yerine kaiın o- mcsl hakkındaki teklife mm•afaknt et-
i ~ mişlcrdir. ' lan bu yeni balon 215 m~tre u~~n ugun. k r· . 

dadır. 800 beygir kuvvetınde dort J?lzel (:inin yeni Ameri a se ırı 
motöril ile hareket eder. Per\'anelerı se- Çin hlikümetinin Vaşington sefiri Dok-
petlcrin önündedir. tor \'ang istifa etmiştir. Yerine Pekin ve 

Bnlon saatte 135 kiloml.'tre sliratle ha- şanghay üniversiteleri felsefe profesöril 
reket edebilir. lçinde Hitlc>r, Göring, Dr. Hushih tayin edilmiştir. 
Hindenburg ve Zeplinin resimleri asılı 1J ~ ~yO lQı U ~~~ 
yemek salonu, hususi signra odaları mev-
cuttur. 

Scfanik nrılnşması ·ve Fransa 
Fransanın Sofya sefiri, Fransa hükü

mctlnin Sclllnik itilafına ait tebliğini 
llulgar hükumetine tebliğ etmiştir. Fran
sız hükümcti Nöyyi muahedesinin Bulga. 
ristana tahmil ettiği askeri tahdidatı kal
dırmağa muvafnknt ctuğini bildirmiştir . 

41 s eyulQıo ~~~ 
1938 pamuk rekoltesi 

Vaşington ziraat dairesi 1938 pamuk 
rekoltesine dair ilk haberl('ri neşretmiş
tir. Amerikanın bu seneki pamuk mahsu
lü 1 milyar 194 milyon balya tahmin edi
liyor. 

Amerika haricindeki memleketlerden 
Mısır, Brezilya, Peru 1937 de istihsal et
tikleri pamuk miktarını buiamıyacaklar. 
dır. Hindistan geçen seneki rekolteye mu
adil pamuk yetiştirebilccektir. Rusyada 
istihsal edilen pamuk geçen seneye na
zaran 20 milyon balya nrtmıştır. 

11 <§ evu lYı o ~33~ 
Lchistauıla ve İtalyada 

ynluuli nlcyhtarlağt 
Leh hilkmcll ynhudill.'rin hudud civa

rında yerlcı;melerini menetmiş, hududa 
yakın bulunan şehirlerdc>ki yahudiler kı
sa bir mliddet içersindo bulundukları 

yerleri terketmeğe davet edilmişlerdir. 
1talynd9. da ynhudiler aleyhinde yeni 

tedbirler alınmıştır. Yahudi muharrirler 
tarafından yazılnn eserlerin İtalyan 
mekteplrrinde okunması menedilmiştir. 

117 eyDlYıD ~~~ 
rohcl nılikafatı 

lstokholmdeki Nobcl müessesesi 1938 
senesi bilfınçosunıı neşretmiştir: 1937. se
nesi sonuna kadnr mlicssesenın varıda. 
tı 32 milyon koronn yUkselmiş~ir. Bln~
enalcyh 1938 de te,·zi edilen Nobcl mu
kfıfatı beher şahıs için 155.000 koron 
olmuştur. Nobcl mükflfatı hakkında ka
rar verecek müesseseler şunlardır: .. 

Fizik kimya mükfıfatını !stokholm ılım 
akademisi, fiziyoloji ve tıb mllkfı.f~tı. ls
tokholm tıb fakültesi, ed<'biynt mil~at'a
tı da 1sveç akademisi karariyle verile • 
cektir. I<'iziyoloji ve tıb mükafatı en geç 
31 birinciteşrinde ve fen mUkô.fatıysıı 15 
ikincitcşrindcn evvel taan'lin etmiş ola-
caktır. • 

Filistin hudi~c1crı 
Filistinin muhtelif yerlerinde hadise

ler biribirini takip etmektedir. So~ on 
beş ~ün iç;r>rsinde 88 arab, 35 yahud~ ve 
5 İngiliz ölmüş, 40 arab, 42 yahudı ve 
13 İngiliz yarnlanmı§tır. . 

17 eylülde Kudüsün şlmalındc Rah
mullahda şiddetli bir müsa.deme olm~ş
tur. Bu müsademeye on ikı tan·~~ ış
tirak etmiştir. Arnblarm zayiatı olu vo 
yarnlı olar.ık 140 ki~idir. • • 
~:cko lornkyn kabınesmde 

değişiklikler 
Çekoslovakya hükumeti bir propa~an_ 

dn vekaleti teşkiline karar Y<'rmıştir. 
Bu vekalete eski sefirlerden Varetc§ka 

tayin edilmiştir. . . 
Varetcşka bir vakitler Vıyana scfıri 

idi. Sonrn sefaretten islifn ederek dip
lomatlıktnn ayrılmış vo meşhur Bala fab
rikalarının umumi dircktörliiğünü kabul 
etmişti. Dnha sonrn ela küçiik itilafın ik
lısadi biirosu başına getirilmiııtir. 

41 ® eyllOıB ~~~ 
İspanyada harp 

( 11 c) liıltlen 17 Cl liıl 1938 c k.ndnr) 
l l cyliıl _ Barselonda nc~redılen res

mi bir istatistiğe göre harbın başlangı
cındanberi milliyetçiler tarafından 39 me-
bus kurşuna dizilmiştir.· . 

12 c,·rnı _Milliyetçi tayyareler bırçok 
şehirl~ri bombnrdrmnn etmişlerdir. 

13 ~~·ıiıl _ Milliyetçil<'r Gatea boyunca 
yeni ~evzilC'r c>Jdc ctmiskrdir. 

J4 .-yliıl - Milliyetçi tayyareler Viia
sarı bombardıman ettiler. 

Çcko lovnkya meselesi 
(13 eylülılcn 19 CJliıle kadar) 

ıs el Iiıl - Hitlerin nutkundan sonrn 
Sildctll Almanların oturdukları mmtaka· 
larda kanlı hadiseler olduğu knydedil
~tir. Dördü Alman ve sekizi Çek olmak 
Uzerc 12 ölü vardrr. 

Prngda Vekiller Jıc>yeti Südet mınta • 
kalarında örfi idare ilan etmiştir. 

Egerde Südct Alman partisinin icra 
komitesi Konrnd Henlnyn'm reisliği al -
tında toplanarak hUkfımete bir ültimatom 
vcrmeğe karar vermişlerdir. Bu ültima
tomda Slidet mıntakasında alınan ted
birlerin lilğvı vo örfi idarenin kaldınl
rnnsı iç:ln 11Ukümete altı saatlik bir müh
let verilmiştir. Tayin edilen mliddet sn. 
nt 17,30 da bnşlıyacaktır. 

Ültiınatomda SUdet mıntnka.sında bulu
nan Çek polhıinin çekilmesi do istenmek
tedir. Burada polis vazifesi belediyelere 
devredilccC\k ve nsayisten belediyeler 
ms'ul olaeaklnrdır. 

Ültimatom, hükumeti, Südctlerin ka -
rarının kabul edildiğini radyo ile bildir
mcğc davet etmekl,..dir. Ültimatom kabul 
edilmediği takdirde Sildel Alman partisi, 
bundan tnhcddils cdC'cck vnkaların bUtiln 
mes'uliyetnin hUkflmetc raci olacnğmı 

da hildirmektedir. 
Prag kabinesi bu tiltlmatomu kabul 

etmemiş, vaziyeti beraberce tetkik et
mek Uzcre Hcnlfıynın muavini Frnnkı 
Pragn davet etmiştir. 

Paristo Cumhurrcisi Löbrön'lin reisli. 
ği altında veklll<'r heyeti toplanmış ve 
"hali hazır vaziyet içersindE'\ Fransanm· 
sulhli idame ettirerek 'şc>kilde hareket 
etmesi icab C'ttiğini., karnr nltınn almış
tır. 

Londrada kabine cncUmr>ni milli mil· 
d:ıfan ve müstemleke nnzırlnrının da iş
tirakiyle toplanarak icab eden müdafaa 
tedbirlerinin alınmasına karar vermiştir. 

ı l cyliıl - Südet .Almanları partisi, 
Çek hiikfımelinin davetine eevab verme
miştir. 

D. N. B. ajansı "son kırk sekiz saatte 
cereyan eden vakalar yUzUndC'n mlizakc
rC'lere devam imk:ını kalmadığını ve bi. 
naenale>yh bu vnzifo ile tavzif edilmiş 
olan Südetli Almnn murahhnslarından 
mli:ı:nkC'rl'yc girişml' hakkının geri alın
dığmı,, bildirmektedir. 

Pragdan gelen bir lC'lgrnf, Çek Baş,·e
kili Hodza'nın, müz:ı.knelPrc devam im
kfınt knlmndığı hakkında Hcnlayn'dan bir 
mektup aldığını bildirmektedir. 

Ruııciman heyetinin Uç azası Henlii.yn 
tarnfındnn kabul C'dilmişlerdir. Henliiyn 
bunlara "ancak Südetlcrin tı>bliğ ettik
leri ültimatom Çekler ta.rafından kabul 
edildiği takdirde müzakerelerin t<'krnr 
başlıyabikeeğini, bu dnkilcada partinin 
s<'kiz maddl'lik istrkkrinin artık görü~
meyc esas lC'şkil <'dl'miy<'ccğini, Südctle. 
rin kendi istediklri, bildiklri gibi lıazır
lanmnk hnkkınn malik olduklarını,. söyle
miştir. 

Polis tarafından silah bulmak maksa
diyle evlerde ~:apılan nraştırmalnr, baş
ta. Egcr olmak üzeri' birçok Südet şehir
lerind I.' kanlı hı'l.diselere sobeb olmuştur. 

İngilt<'re kralı altmcı Jorj Londrayn 
dönmüştür. 

Jnnon hükfım"U r<''mlİ bir tebliğle "ki. 
zıllnrın talırik:"ıtivle mücıu'lclc rnnksa<liyle 
Almnnva ve İtalya ile ku\'Vc>tlerini bir-,. 
lrstirmr>ğe hazrr ol<hığıınu .. bildirmiştir. 

Akrıam Uzeri !n°'İIİz başvekili Ccmber
liiynm Hitlc>rc n~n 1ıdaki rnt"ktubu gön
d~rdii?i haber alınmısttr: 

"Gittikee daha nazik bir saflıawı. j?.İrl'n 
vazivct SC'bl.'hi\'ll' mc>seleve sulh voluvla 
hir hal C'aresi bulmak Uzerc dl.'rhal sizin-
1" ırörfü.ımek isti\'Onım. SC'ynhati tavyarc 
ile ,.anmak fikrindeyim ve yarın harekc-
fo hn?.ımn. , 

Bf'nl l'ÖrehiıprrMtıİ7. en yakın zamıını 
"" Jl"fiıakı>t wri"t hildirm('lnizl rica ~de. 
rim. rnv,,hrmzt sürntlc alırsam çok mC'm-

ı -nun o ar:ı.uım.,, 
HitlC'r .,.·irilıımt>;;"' razı olduğunu Çem

lıt"rlh"ll:ı hildirmişlir. 
Bu. beklenmiyen hadise bütün dünya-
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09""" Baştarafı 5 incide 
Dün akıam Şi§lideki o adrese gelip 

te orada beni bulamayınca ve oradan 
pek .meyuı olarak geriye dönünce kim
bilir ne kadar üzüldün? Ah, ben şim
di bu hali düşündükçe nasıl ağlıyor, 
çırpınıyor, dövünüyordum. Sana karşı 
bu mahcubiyet korkanm ki beni öldü· 
recek.. Lakin kabahat hep o zevcim 
olacak herifte.. O inınfsız, dün sabah 
Marailyaya hareket edeceği yerde be_ 
ni iskandil etmek için hareketten vaz 
geçmi§ ve nereden duyduysa duyarak 
benim Şişlideki izimi keşfebni§ .. 
Akşam saat tam dörtte ıeni bekle

mek için Len oraya gittikten biraz son· 
ra baktım ki bizim adam, ayni yere 
gelip beni !bulmasın mı.' Bereket ver
sin, orası çok namuslu ve kibar bir 
familya yeri. olduğu için bana fazla 
bir şey söylemedi ve benimle birlikte 
orada cecc saat ona kadar oturup bir 
kaç saatlik hayalınu bana zından etti, 
gece yansı da beni beraber alıp gene 
evimize götürdü. işte onun için dün 
akşam sen oraya geldiğin zamnn evin 
hizmetçisi ve bayanı: 

- Burada böyle lıir kadın yoktur!. 
Diye senin yüzüne kapıyı kapattı. 

lar .. 
Bundan ·Clolayı bana loıt'iyyen gü

cenme canımın i~i! Ben her zaman se
ninim, beni senden kimse ayıramaz 

ve işte bunun içindir ki &eni ışimdi çok 
emin bir yerde dört ıözle bekliyorum. 

Bir kere şunu haber vereyim ki ko
cam ·'bu sabah rıhtımda benimle ,·eda. 
laFtmk gözlerimin önünde vapura bin
di ve vapurda gene gözlerimin önünde 
hareket -edip Sarayburnunu döndü. 
Artık görüşmemize kat'iyyen mani 
yok .demektir. Fakat ne de olsa yerin 
kulağı vardır .. Onun için ben seninle 
~imdi Beyoğlunda değil, Beyoğluna, 

hatta lstanbula hılyli uzak bir yerde 
istediğimizden daha ala görüşebilece· 
ğim .• Ben, bu akşam seni o .dediğim 

dostum ve ıırdaıım olan akrabam ka· 
.dının dl\yııının evinde bekliyorum. Ka_ 
dmın dayısı gayet ihtiyar, bekar bir 
rıdaındır, onun bir de kendi gibi çok 
ihtiyar bir hizmetçisi vardır ve evde 
başka kimsecikler yoktur. Onun için hiç 
tereddüt etmeden ve kat'iyen vakit ge-
9m1eden bu akıam saat bet buçukla 
altı arasında mutlaka 0113yn ,gel! Vakia 
burası biraz uzaktır ama hakiki ıevi
!Cnler için bu uzaklık hiçtir. Hakiki se
ven sevgilisini Bağdadd..'\ da olsa gi. 
der, bulur. Gözlerinden Ôperek, dört 
gözle bu alcşam seni bekliyorum. 

Uzun ayrılık günlerinin bütün ateş
leri lbu gece sönecektir • 

Adres: 

Snna her zaman kurban 
olan ıevgilin Ket~, 

Küçükköyde köy papazının evi •. 

dn, bilhassa A \'rupada derin bir heyecan 
uyandırmıştır. Çemberliiynın bu hareke
tindeki nsalet herkes tarafından takdir 
edilmekte ve lngilterc tarihinde böyle 
bir hareketin eşi bulunmadığı söylen
mektedir. 

15 <'.} liıl - Henlayn yeni bir tebliğ neıı. 
retmiştir. Bu tebliğin huliisası şudur: 

"Yirmi .sene kuvvetin tahakkümüne 
boyun eğmenin ve bilhassa son günler
de kntlnnmaya mecbur olduğumuz hadi
selerin bize verdiği tecrübeye dayanarak 
şu noktaları blldirmcğe kendimde bir 
mecburiyet hissediyorull". 

1 - 1919 da arzumuz hi!Mına olarak 
Çek dc\'letinin hfikimiyeti altına zorla 
girdik, bize resmen vaadedilmiş olan hür
riyet hakkmım kullanamadık. 

2 - İstediğimiz idareye tabi olmak 
hakknnızdan hiçbir vakit vaıı:gcçmiş ol
mamakla beraber Çek devleti içersinde 
mevcudiyetimizi temin etmek için en a
ğır fedakarlıklara katlandık. 

3 - Çek hükümeti ve onu idaret\P.n 
mes'ul bulunanlnrt makul ve §dil bir an. 
laşmn yoluna sevk için bütün çabalama
larımız bu idarecilerin kötU niyetleri kar
şısmda faydasız knldı. Sizin, Alman mil
letinin ve bUtUn medc>ni dünyanın huzu
runa çıktığım bu yokluk ve 1stlrab an
larında blitiin kuvvetimle haykırıyorum: 
Biz serbest Almanlar gibi yaşamak isti_ 
yoruz, vatanımızda silkfln içinde yaşa
mak ve çııhşmnk arzusundayız. Almanya. 
ya dönmcği istiyoruz. Allahın rahmeti 
bizim ve haklı mUcadelemizin üzerine 
olsun.,, 

Slldetler mmtakasında yeniden h6.dise
Ier çıkmış, örfi idare mmtakasr geniııle
tilmiştir. 

Çembcrlayn tayyareylo Mliniho vasıl 
olmuştur. Oradan derhal Jıusust trenle 

Parola, yani lcapı açılınca vereceğia 
işaret: Kakomırasi • 

Küçükköy Edimekaprdan araba ile 
bir saat, Eyüpten at veya eşcldc gene 
bir sa..'\ltir, Si:z 1'.J'lngi yolu tercih eder
seniz onunla gelirsiniz. 

K.,, 
Baki Bey o gün öğleden sonra rum.. 

ca, yazılmış olan bu mektubu alınca 

önce biraz afallar gibi oldu ve pcl.az 
eonra, onu aramızdaki Giridli bir arka
daşa bizden gizli olarak okutup tcrcu· 
me ettirince renkten renge girmege 
başladı .. Biraz sonra o arkadaşa ina· 
namayıp kaşla göz arasında soka a 
iırladı. Belli idi ki o pndi ayni mc ~
tubu o civardaki bir rum bakkala okut
mıya gitmişti. . 

Neden sonra geri döndüğü vakit se· 
vincinden ağzı kulaklarına varıyordu • 
ve bcrmutad bizde gülmemek için du· 
daklarımızı ısırıyordu. 

• * • 

O gün, sonbaharın çok ho§, çok şirin 
günlerinden biriydi, öyle ki kırlar, ba. 
yırlar, ağaçlıklar insaru o akşam zorla 
kendilerine çekiyorlardı. 

Paydos zili çalarken ben Baki Bey
den önce kalemden fırlamış, onun 
hangi yolu takip edeceğini köşe başın· 

dan gözlemiye lıaşlamıştım.Neden sonra 
bizimki mavi şemsiyesi kolunda hızlı 

hızlı Yemişe indi ve oradan tenteli, 
şı:'k, bir sandala atladı .. Bunun üzerine 
ben de bir faytona atlayıp ondan önce 

Küçükköy yolunun gölgeli bir geçidin· 
de soluğu aldım. 

Gün batacağına yakın baktım, bizim 
fişık, koltuğırnclaki mavi şemsiyesi ile 
toraman bir eşeğe kurulmuş, dınde 

tuttuğu bir U.ğıda göz gezdirerek -
mahut mektup - fıstıki makamla 'köye 
doğru ilerliyor. Tabii hiç oralı olma· 
dım. O, beni görmeden önümden ge
çerken cşek:iiye sordu: 

Daha çok vaı mı?. 
- Yarım saati. 
- Deeceh 1 Deh deh deh .. 
- Deeeeh 1 Deh deh deh .• 

o\l * "' 
Güne§ batıp ortalık kararalı epey ol. 

muş, zaten ~enha olan 'kır yolları hıis· 
bütiin ıssızia:§mış. tiraz da korkunç
laşmıştı. Onlar önümden geçip gittik • 
ten son·a oradaki uostanlann birind.•n 

tedarik etmi, C1lduğum paslı bir gaz 
tenekesi elimde, sabırsızlıkla onJJrın 
:lönüşünü lı :kliyo: .1um.. Neden so:ıra 

mübarekler göründü. . Galiba zavallı 
eşekte artık yürüyecek hal kalmamış
tı ki, eşekçi boyuna ona sesleniyordu: 

- Dehe bcc meret! dehe bre c~şe· 
oğlu! .. 

Tam önüme geldikleri sırada Baki 
Bey ağaçlar arasından benim gölgemi 
sezer gibi oldu ve ürktü: 

- Hey hemşehrim, şurada bir adam 
gölgesi var galiba 1 

Ben hemen saklandım ve eşekçi ce
vap verdi: 

- Yok bir şeycikler, sana öyle geli
yor! .. 

Tam bu aralık ben elimdeki boş ve 
paslı gaz tenekesini yallah edip eşegin 
bacaklarının arasına fırlattım ve fır
latmamla birlikte her üç ağızdan bir
den feryatlar koptu: 

- Aman, kimdir o, ne oluyoruz 1. 
- Aaai .• Aaai ... Aaai .. 

... . . 
- Çuş bc-11 çuş be, Çil§ be!. 
lki gün sonra, bir kaç arkadaş, lıir 

cuma günü Baki beyi yoklamak için e
vine gidiyoruz ki zavallıcık bir 'kolu 
bir bacağr, sargılar içinde yatıyor. 

- Geçmiş olsun Baki Bey, 1ıe oldu, 
böyle . 

O gülerek şu cevabı veriyor: 
- Papas çarptı birader, papası •• 
- Hangi papas?. 
Benim yüzüme bakarak : 
- Hangi papas olduğunu buna so

run, o bilir! •. 
Oım"1n Cemal KAYGILI 

Bcrhtesgadene hareket etmiştir. 
üç saat devam eden Hiller - Çem.ber. 

Jayn mUlakntı hakkında D. N. B. a3ansı 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: .. 

"Führcr bugün Obersalzbcrgde 1ngılts 
(Say{ U'fll rruiriııi:). 



~1'• lumufbl. leket.lmlz lçeralnde puılk yaptırmak n 
G&ilpıe eeumda liyul vasiyet tı- Çek hUJrQmetinl blltUn milletler arumda 

merlne renfl ve aam1ml noJı:talnazarJar silkiin ve adaleti muhafazaya muktedir 
tat! olmıdu. İngiliz bqveklll lnglllz lı:a- olmıyan blr heyet halinde göstermek ls-
1ıblesiyle temas etmek üzere yarın Lon- l tiyor. Bunun önüne geçeriz ümidiyle mU
draJB d&ıOyor. Birkaç gün sonra yeni ~zakerelere bafladık ve cumhurrcısi fev
blr sGrllplle olacaktır . ., kallde tedbirlerin almmuını emretti. 

Diler taraftan Çemberlayn da "1ftla- HUkOmet sulh tatlyor, fakat mukabil ta-
n llSylemqtlr: raflar eulhil bozmak arzusuadadır. lıfu-

"G6rllpıemlz çok doetça oldu. GörUş. hallf Slovak partiet, parllmentoya diler 
tiklerimizi kabine arkadaılanma bildir- milletlere verilen butUn lmtlyazlannı is. 
mek bere yarın Londraya dönüyorum. tediffnl bildirmekle yanılmqtır. Yalnız 
Bitteri g6rmek için çok yakm zamanda Slovakya ve Karpatlar üzerinde iki muh
tekrar Almanyaya geleceğimi Umld ede- tariyet yaratmak çok faydalıdır. Bu ted
l'lm. Bu yent ıeyahatim belki birkaç giln bir bu ild milletin cumhuriyete aadakati
lpralnde, belki de bir hafta sonra ola- nl tahkim eder. Bu da bugtınktl hldllele
eaktır. Fakat bir daha Berteskadene rln elle tutulur faydalı bir neticesi olur. 
pJmlyecejlm. Zira Bitler benimle yan Musolinl TrtYestede bir nutuk irad et
JOlda bir eehlrde görtışm'Yt kabul etti . ., mittir. Bu nutkunda ltaıyanm. yahudiler 

!ııglllz • Alman mnzaterelerinin bu ka- aleyhinde aldığı tedbirler ve Trlyelte 
tar meri yllrUyUfll ve alman iyi neticeler lmıaıımm lstllı:ballne alt tasavvurlara 
A\'r'Dp&da herkesi hayrete dllıUrmllştnr. geçmeden evvel bqveldl harici vaziyeti 

Alman gazeteleri SUdet mmtakasmda gözden geçirmiş ve şunlan 13ylemiıtlr: 
ntua gelen bldiselerin tafsilAtryla do. "Bu sırada Avrupayı heyecana dtllO. 
Juc!ur, Bu gazeteler ancak SUdet Alman- ren meselenin halli için bir tek yol var
lannm Almanyaya ilhakı esası üzerinde dır: plebisit. Çekoılovakyada yqıyan 
a&1110leblleceğt fikrindedirler. blltlln milletler bu devlete bağlı kalıp 

Pragda eon günler lc;ersinde Slldetler kıdmamak hakkındaki reylerini 11erbestçe 
mmtakasmdakl kargaşalıklar esnasmda verebilmelidirler. 
80 31U, '19 yaralı oldqfu tesblt edilmiş- Söylenecek baışka bir §ey de var. Bu 
tir. ÖlWer arumda 14 jandarma vardır. iş yapılmalrdrr. Zira hldisat ttpkı bir çıf 
Yaralılar 39 u jandarma olan 64 Çek ve gibi gittikçe bUyllyor ve hızlaruyor. Lon-
1' Almandan ibarettir. Binlarce SUdet- dradan MUnihe doğru bir sulh güvercini 
D Alınan, Almanyaya mğmmaktadır. olarak uçan İngiliz başveklllnin bu nok-

Pragda Jkamet eden bütün Almanlar ta:vı gözönllnde tutmıuır t!znndıl'. 
lelll'l terkedlyorlar. Meselenin ıulh dairesinde balll fikri 

U eJfll -ÇeJroelovak btlkfunett eUlh- • Sovvet Rusyanm. aleyhinde «:ok ufral-
11 Sildet mlllelerlnt daiJtmak için devlet m" olmuma nfmPn • bUtl\n Avrupa 
JOllllne emir ve sallhiyet vermiştir. halkının arzuıııudur. Son d"kikada bile 

Diler "taraftan cumhuriyet müddefu- meselenin 11ulhPn hallPdllebileceflnl U
mmnlel; Henllyn aleyhinde "cumhuriye. mfd f'dh·onız. Falnıt eler bu Myle ot
tla aleyhine hile ve tebdid tstlmallyle maz. Pru'm 1 .. hinde yahut aleyhinde 
ı.reıtet., nçundan kanuni takibata bq- müttefik hlr ~erıhe te"1ekkut Pderse bu 
Jaautbt. 11R.flar anı.smda is.,.al ede,.di yeri tbn-

Çekoelovakjada 63 kazada bUtUn eillh ~iden 'b.-arl1111tırmqtır. Bunu dtınyanm 
Jum ylrm1 dlht eaat lçerslnde toplanma- bllmP.ıl llznndll'. 
m için emir verilmiştir. Buralarda etllh- 18 eyl61 - Londradakl P'ranlltZ, fngflfs 
tı dtlJrkJ.nlarmda olan slllhlar da topla- mllzakerelerl pceyarmna lradar devam 
nacaktır. f!tm~r. Bu mtlzakerelerden eonra qa-

Ylrml dlSrt saat içerelnde ellertndeJrl ğı~~l relml tebliğ neue~tlr: 
.Ulhları teellm etJnlyenler tevkif edile-. Beynelmilel vazfvetln m:..nakaşum • 
cekler ve bir aydan bet ıeneye kadar dım sonra, Fran11tz ve İngiliz bUkikmetle. 
llapeedlleceklerdlr ri mUme11111llerf Cekoııtovak meeelelintn 

Çemberllyn Lo~draya dlSner dlSnmez sulh yoluvla hallini lrolaylqtıracaJr bir 
lagllls kabinesini toplamıt ve onlara ıivuet takibi busus11nda tamamtyle mu
Bltlerfn tüllflerinl antatmqtır. Sonra 0 tabık kalmıııtardır. lkl hWdunet Avrupa 
..ı.Jı Pragdan ayrılmq olan Jord Runcı. .sulhU lehinde daha umumi bir hal tarzı 
man'ı kabul etmlftlr. Daha sonra kralla ile karşılaşmanın m&mktln otacafmı da 
bir 1aat g3r8pınettlr Umld ederler.,. 

Daladye ve Bonne ·Çemberllyn ve Ha- KUzalcere ıtraamda buaual bir vurta 
llfabJa g6rllpnek bere Londraya davet ne Çekoelovakyaya tevdi edllmif olan 
edllmltlerdlr bir muhtıranın mealine de ıttıla kesbet-

• mitlerdir. 
17 eyl61 - Çeteka ajaumm bir tebll- Londra mhllkatmda verilen kararlar 
... 1arr ~r: Parl11 ve Londrada lyt ~tır. 
"Prag bllkQmetl SUdet AlmanJan itti- Pragdakl Franıız ve fngilb nflrlerl 

hadi partisini feebetti. Devlet idareli bu- Hodzaya hllkiim~tlerinln kararlarmı teb
na mlmaılil diler tetekktlller halrkmda Uf etmişlerdir. Sefirlerin Cet h~Qmetl
dafıtma kararını daha evvel vermiştir.,, ne ekseriyeti Slldet olan yerlerin Alman· 

Muhtelif kaynaklardan geleu havadiB. yaya terki suretiyle bir hudud tulı1bt 
1ere ıtSre "Benllyn taraftarlan arum- yaptlmU1D1, ve CekoelovaJr lsUJrtllinln 
da fikir •YlanlıP vardır. SUdeW bazı 1&· muhafaza edileceğine dair bQyUk dev. 
lmlar Jıalk& .sulh ve eU1rf1ıı içenlnde ya- Jetler tarafmdan verilecek teminatla fktl. 
181Dak Jlzmı,, oldufunu llSyJUyor. fa etmesini bDdfrdiklerf tahmin olunu-

lngUls kaynaklan Henllyn ve Frankm 
Alman topraJrlarma mfmdığını haber ve
rlJor. Alınan kaynaklan aym dokuzunda 
Bitlerin ÇemberJlynla tekrar görUşece
lfnt 83y1Uyorlar. 

Pragda)d Alman nftrl Ernest Elsen. 
lıür CekoelovaJryanm. merkezlnl terJre
clerek nı.emleketten çıkıyor ve Berline 
mtıtevecctben hareket ediyor. Berlindeld 
Çelroelovak eeflriyae halihazırda Pragda 
balmmıaktdldJr. 

ÇeJr gazeteleri Almanyada birçok ÇeJr
Jerln tevkif edltmil oldufunu yazıyorlar. 

11 alaato. - Daladye ve Bone ?ııgit
terentn davetini kabul ederek tayyareyle 
Loadraya hareket etmltlerdlr. Çember
layn ve Hallfaksta konupnalan biltün 
ıOn devam etmqtlr. 

D. N. B. IJansı tarafmdan DC!lJredDen 
1dr tebliğle Henllyn gerek CekoetovaJr 
topraklan O.Zerinde, gerekee Almanyava 
llUca etmlı SUdetlller arumda g6ntıl1U 
milfreseleri teşkllint bildiriyor. ''Artılıt 
blcak kemiğe dayandı. ŞQdetlerin ıefi bl
ldm meşnı mUdafaa vaziyetinde olduğu. 
mum dtıtUnerek, her zaman ve her yer
te btıttln mDletler tarafmdan tanmmrş 
llüJanmm korumak için SUdet Almanla
n g6n0JJU krt'alarmı teşırtl edlJ'onız .• , 

Ba beyamıameye, Çekoslovak hükiı
mett, ukerf mahiyeti haiz olnnyan fev
bllde tedbirler almakla mukabele et
mlttfr. ÇetoelovaJryada, Uç ay milddetle 
tetJrillb esasiye kanununun bahşettiği 
1ur haklar kaldınlmqtll'. Şah11I hUrri. 
'9t. mesken 1D&111Dlyett. muhaberatm 
mumılyetl, toplanma hakin da kaldmlan 
Utlar arasmdacbr. 

Cmnhurrelsine, 1920 .eeneıinde komn
llfltJerln Ç~koslovatyada tahrlkltı sıra
mnc!a, b1111Jsf bir kanunla verilen sallht
yetler yeniden meriyet mevktlne glrmlf
tlr. 

D. N. B. ntn bir tebllilne göre Alman
yaya Utlca etmlf SOdetlerin sayısı 37,000 
dlr. 

Çekoslovakya bqvekltl Hodza, radyo 
De ftl'dtll bir nutukta 'hUJrQmetiD uayi_ 
il muhafaza ve kanunu tatbik edecefbıl,, 
IB7llyor. "SulhU kurtarmsk için her ıeyt 
yapacalız., demekle beraber ''Çekoelo
ftkya lçenlnde pleblslt yapmak kabul 
edllemes, ç8aktı ılmdl mevcut meaelele
N beulyen yent meseleler meydana çı
lıar,, aBs1rlnf Din ediyor. 

Almanya De uyupıak tdn ortaya çı. 
._ c!ahlll meselelere ı6z yumanak ba
ta etmll oluru. Her taraftan devlet, 
lllillJltJa br1da117or. A1mallıa mem.. 

yor. 
Pragda bUkQmet neırettlğl bir beyan

namede tunlan eöytnyor. 
"Fransa ve İngiltere hUkQmetleri Lon

dra konferansı kararlarmı teblif ettl1er. 
Çekoslovak hUkQmett, mllletl bu hususa 
dair yapılacak neıriyatJ ıUkQnetle kal'I!· 
lamaja davet eder. Devlet relel ve htıktl. 
met meseleyi etraflyle dUıUnmekte ve 
dost devletlerle dıüml temas halinde bu
lunmaktadırlar. HllkQmet bu hususta t
cab eden blltUn tedbfrlerl alacaktır.,, 

Pragda bUtlln gazetele:e eansUr kon· 
muştur. 

Berlinde D. N. B. ajansı Almanyava 
sığınan SUdetJUerfn yUz bine balif olchılu 
nu btldlrfvor. 

ç;a •Japon ibtfW'ı 
U eyl61 - Japon ordulan Henaada 

dallık mınt•Jr•nm eteklerinde ukerllk 
bakmımdan çok mühim olan Fu - Klnpn 
datmı ilga! et.mitlerdir. 
ıs e1161 - Birkaç ytıs Japon bahriye 

ılllhendazı Framız Hlndlçtnlal bududla. 
rma 120 kilometre mesafede bulunan 
Val - Cao adutnı ltgal etmftlerdlr. 

Bir Cin tebUil. J aponlann sehlrll su 
kullanarak Ful Şaıır ve Sinr - Se'de Cin 
batlannı yardıklanm, kezalik Taban yo
luna bilim olan Sl-Kulenr tepe1tnt tepJ 
ettiklerini haber veriyor. 

H cyl61 - Japon tayyareleri bUtlln 
Kuangsi eyaleti llzerlnde UÇUflllUflar, 
bilhallla Şun.Şao tayyare kararılhmı 
bombardmıan etmişlerdir. 19 Çin tayya. 
resi Wırlb edilmiştir. 

Pi}'lldeyle taJrvfye edllmlı .Tapon bah
rivelllE>ri Matıııo - Cen ıehrlnl 1'gal et
mişlerdir. 40.000 kllUIJr bir Çin kuvveti 
Japonlarm elinde bulunan Kuanpi ıeh
rine hllcum etmiştir. 

15 eyl61 - Japonlar Yanpe ve Hanon 
cephelerinde umumi taarrusa ceçmifler
dlr. 

M'a Huellng mmtaJrumda ÇlnJDer ller. 
lem ektedir. 

18 ey161 - Japonlar Hankeu'dan 150 
Jrilometre mel&fede bulunan Çan-Çeu 
vehrlnt santetmltlerdir. 

11 eyt61 - Japonlar yent muvaffakı
yetlerini, bilhaBM& HanJreudan 120 tuo
metN mel&fede bulunan UtJo mtıetah
kem mevldlnl aptettlklerlnl bDdlrlyor. 
lar. 

Cin tebllfterl .TaponJarm tddlalarmm 
ablnl 13ylemekte ve Çan • Ceu'ln J.,. 
ponlar tarafından aptmı teblb etmek· 
tedlr. 

•Am--'I ........ 

lstanbul Valiliğinden: 
1 inci intihap devreal mWetlnl dolldura.n lstanbul umum! meclisi aza1mın yeniden seçilmesi için 1 ilktqrin 1 

de bqla.yacak olan Uçllnctl intihap devreai seçiminde 935 ummnf nUfuı sayımmda teabJt olunan nüfus niabeT.M!lrJ.111111 .. 

nu.aran Adalardan (2). Bakırköyünden (2), Beşikta~tan (4). Beykozdan (3), Btyoğlundan (18). Eminönilnden (8), 

Fatihten (12), Eyilpten (2), Kadıköyilnden (4), Sanyerden (4), UskUdardan ((), aza seçilmesi lazım geldi 
1580 sayılı belediye kanUJ1unun 22 inci madde.ine tevfikan ilin olunur. (7053) 

lstanbul Umumi meclis aza seçimi başhyor 
lstanbul Vali ve Belediye Rels111tlndenı 

latanbul umum! meclisine aza fntfhabma 1 ilkteşrin 1938 cumartesi günü başlanarak seçim sekiz gün de 
edecek ve 8 Uktetrin 1938 cumarteli gilntl saat 20 de rey atma müddeti bitecektir. 

İntihap hakkmı haiz hem3eıilerin apfıda yazılı günlerde nüfus tezkerelerile birlikte müracaatla reylerini kull 
malan lüzumu ilin olunur. 

Adalar: 
1, 2. 3 llktepin 1938 cumarteai, pa· BUyükada mahalleleri Büyilkada lskele civannda bulundu· 

nıJacak aandıfa zar, pazartesi. 

'4, 5 ilktepin 1938 lalı çarpmba Heybeliada mahalleleri. Heybeliada polis mevkii yanında 

lundurulacak ıandığa. 

6 ilktepin 1938 pereembe Burgazada mahalleleri Burgazada nahiye binuı civarmda 
lundurulacak sandığa. 

' 7 llktetrln 938 cuma Kmalıada mahallelen Kmılıada iskele civar.nda bulund 
lacak sandığa. 

8 Ukteorfn 1938 cumartesi 

EyDpı 
1 ilktefrin 938 cumarteel 

1 lllrtqrin 938 cumart.l 

1 ilktefrin 938 cumartesi 

2 ilkteerin 938 pazar 

2 ilkteerin 938 pazar 

3 ilktetrin 938 puarte.l 

3 ilktepin 938 pazartesi 

4 llktefrin 938 l&h 

4 illctefrin 938 ah 

5 llkte§rin 938 çarpmba 

5 llkteırin 938 çarp.mba 

6 llktetrln 938 pereembe 

6 ilktepin perwembe 

7 ilktetrln 938 cuma 

7 Ukteşrin 938 cuma 

8 llktepin 938 cumart.Mt 

8 l1ktepin 938 cumartell 

8 llktepin 938 cumartul 

8 flktepin 938 cumartMl 

Fatih ı 
1 Wttetrbı 931 ~l 

2 llktetrin 931 paar 

• llktepin 938 l&1J 

6 llktetrin 938 pereembe 

6 ilktqrin 938 pel'fembe 

1 llktetrln 938 cuma 

Tayin olunan günlerde de reylerini BUyUkada iıkeleai civarında bulundu 
kullanamıyanlar. rulacak sandığa. 

tallmbey, Düğmeciler mahalleleri. 

Alibey köytl 

Mnıerburgu 

tallmbey Düğmeciler, UçşehiUer. 
GtbrıUpuyu mahalleleri 

Kemerburpa 

Uçıehitler 

Petnahor, Pirinççi. 

Cmikumı mahalleli 

Odaym k&yll 

Cemikumı. Abdülvedud, Fatih Çe· 
ebi, Nlp.ncı mahalleleri. 

Çlftalan lhaanlye k&ylerl 

Fethiçelebi, Nipnca mahalleleri 

Afaçb köyll 

Cuma. Yenitopçular mahalleleri 

Atpmar k6ytl 

Cwna. Yenimahalle, Topçular ma· 
hal leleri. 

KtıçUkköy, CebeciköyU 

Kemerburgaz ve merkez köyleri 

Eyüp camii kebirinde bulundurula 
sandıfa. 

Alibey köyilndeki sandığa 

Kemerburgudaki ıandığa. 

Eyllp camii kebirinde bulundurulac 
1a11dığa. 

Kemerburgazda bulundurulacak ıaıı 

dıfa. 

EyUp camii kebirinde bulundunılaca 
1a11dıfa. 

Köylerinde bulundurulacak aandığa 

Otakçrlar karakolunda bulundurula 
aanchğa. 

Köyde bulundurulacak sandığa. 

Otakçılar karakolunda bulundurulaca 
aaıı.dıfa. 

(Utalu ~i uadığa. 

Otakçılar karakolunda bulundurulaca 
aanchfa. 
Köyde bulundurulacak sandığa. 

RamJ jandarma karakolu binumd 
aandıfa. 

Köyde bulundurulacak aandığa. 

Köyde bulundurulacak sandığa. 

Kilçilkköyde bulundurulacak sandığa. 

Kemerburgaz nahiye binasındaki 
dıfa. 

Ta.yin olunan gilıılerde ve yerlerde Eyüp camii kebirinde bulundurulac 
reylerini kulluamıyanlar. aaııdıfa. 

Saba Huan alemi. Gureba HUeeyln Kaymakamlık binasında bulund 
ata. HUııeyiııbey, Hoca Uve11, İlken· lacak sandığa. 
derpap. KırkÇ8fDle, KirmUti, Mu-
ra.tpqa. Sehremlni. Sofular, Sinan 
ala mahalleleri. 

BeyceiiJs. Dervitalf, Hatice eultan, Ka.ragUnu11kte 17 inci ilk 
Keçeci, Karabq, Kocadede, Kahri· numdakl sandıfa. 
,eı atlk Allpqa, Mimar Sinan, Muh-
tellp lakender, Nesltph IUltan. 

Abdia1ıbqJ, Kilçilk Kuat.afapqa, KllçUk MuaWapaşa, 
Mtıtttl Ali Haydar, Kuap Demlrhun, wıdıfa. 
Haraççı Kara Mehmet. 

Hatip Muallhittln, Tevltil Cafer, Tahta Balatta Tahtamlnare camiinde bul 
Mlnanı, Hımçavuı, KAtip Musllhittln, durulacak llf1dıla· 
l!&ınanıl Muhit+Jn, Molla Aşkt, Hoca 
Kasım GilJwıl, Avcıbey, Balat Kara· 
bq, Atik Mustafapap. 

Kuhçeenıe, Mlrahor nyubey, Hacı Ev Saat 8-12 ele Kazlıçqmede kah 
hat. Hacı Hamsa, Hacı HUlıeybıala aat 13-18 de Virahor camiinde. 

Allfakih, C&Dbuiye, Abdiçelebi, KocA· Saat 8-12 Kocamu.ıa.fa p~ 
mU8tafa pqa. Arabacı Bayamt. San- çekçi kahftlbıde. 
caktar Hayrettin mahalleleri. 

Davutpap. Hubiyar, Keçih&tun. Ktlrk Saat 13-18. Aksarayd& ÇaJaraİ& 
çllbqı, Yalı, İnebey, Çaklrap. Kuap mlln.delrl laDdlfa. 
nyu mahalleleri. 

Arpaemhıl, Bayazrtağa, Deni nblal, Şehremlnl Ha1lc Partüıi bbıaal ldU'lfl9Jll• 
Erelll, l'atma IUltan. MoUaetref, Nev- dakl Ereğll 1&11dlfa. 
bahar, ördek kuap. 

Melü Hatun, Merkez efendi, Uzun Yu· Saat 8-H. Mevlevihane kaplBmda 
IUf, Veledikarabq, Seyit8mer. tbra· inci ilkmelttep bfnumda. 
hlm çavq •ıbılleleri. 

Munen sUnJerde ve yerlerde reyleri• Saat 14.30-20. Ka.ymalramht b 
ld 1ıullanamJyanla. da bulundurulacak saııdJia. 

(DeftmUlltltel 



l B1RL"\'C1TEŞRlN - 1938 
>= 

1 Levazım Amirliği satuınlnıa komisyonu ilanları 1 
Ordu 1ırhhiycsi için 250 adet Türk On beş bın metre sitıl ipi 18-10-938 sa 

ve Kızılay Bayrağı ve tabut örtübÜ- Iı günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
nün pazarlıkla eksiltmesi 4-10-938 amırhği satmalma komisyonunda açık 
salı gilD:.i saat ı 5,30 da Tophanede is- eksiltme ılte alınacaktır. Tahmin bedclı 
tanbul Levazım amirliği satın alma 180 lira, ilk teminatı 13 lira 60 kunı~tur. 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin ~aıtname ve numunesi komisyonda gö 
tahmin bedeli 912 lira 50 kuruştur. Te ;ülcbilır. lstcklilcrin kanuni vesıkalarill' 
minatr 136 li.ra 87 kuruştur. Şartna- beraber belli scıntte komisyona gelmelc· 
mcsi komisyonda görülebilir. lsteklilc- ri. (258) (7050) 
rin kanuni vesikalarile beraber belli sa * * "' 
atte komisyona gelmelui. (2SS) (7017) 40 bin metre kanavjçenin kapalı zarfla 

• • • eksıltmesi 18-10-938 salı günü saat 15 
Bir yapraktan dört yaprağa kadar de Tophanede levazım amirliği satmalma 

muhtelif ebadda alınacak 1029 adet komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
Türk Bayrağının Pazarlıkla ~ksiltmesi deli 5600 lira, ilk teminatı 420 liradır. 
4-10-93g salr günü saat ıs de Top- Şartname ve nümuncsi komisyonda görü 
hanede İstanbul levazım amirliği satın lebilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
a~nıa komisyonunda yapılacaktır. Hep- beraber teklif mektuplarını ihale saatin· 
sınin tahmin bedeli 4305 lira s kuruş- den bir saat evvel komisyona vennelc-
tur. İlk teminatı 645 lira 76 kuruştur. ri. (259) (7051) 
Ş.artname ve nümunesi komisyonda gö • • • 
ruJebilir. İsteklilerin belli saatte ka- 493,800 kilo yemlik saman, 60 hin kilo 
nuni vesikalarilc beraber komisyona yataklık saman 19 birinc:teşrin 938 çar-
gclmeleri. (25i) (7019) ~amba günü saat 15 de Tophanede leva-

• • • zım amirliği satmalma komisyonunda 
Yedek subay okulunda tamir edilecek kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktr. Hep 

elektrik lesi.satı içln 223 lira 49 kuruşluk sinin tahmin bedeli 11913 lira 60 kuruş 
elektrik tnalzcmcsi 4-10·938 salı gUnU sa- ilk teminatı 893 lira 52 kuruştur. Şarl-
at 14•30 dn Tophanede ıe,·azmı amirliği namesi komisyonda görülebilir. lsteklile-
satmalnıa komisyonunda pazarlıkla ek- rin kanuni vesikalarile beraber teklif 
slltnıesı Yapılacaktır. Temlnatı 33 lira 52 mektupklarını ihale saatinden bir saat 
kuruştur. İsteklilerin belll saatte komis. evvel komisyona venneleri. (620) (7052) 
yona gelmeleri. (246) (6916) . . "' 

As. okullar için alınacak 8500 kilo ya
laklık )iln 4-10-1938 sah gUnU saat 14 
te Tophanede Lv. A. St. Al. Ko. da pa

~arlıkla ck"iltmesi yapılacaktır. Tahmin 
ede!! 6375 liradır. İlk teminatı 478 lira 

1~ kuruştur. Şartnamesi ve numunesi 
~· da g6rUlebilir. İsteklilerin kanuni ve
s alariyle beraber belli saatte Ko. na 
nıeleri. (6917) 

r , 

Dudakla-

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI f A,Vı rujlarını kullanınız 

Son moda renklcı:-i var. Sıhhic!ir ve 

Dudaklaıı 
bozuLmaz 

tlskUdsr lldncl sulh hulmk mahkeme; 

sinden: 
üskUdar 1endiyede Arobznde ma ıalle

sinde Barışık sokağında 37 No. Ju hane
de sakinken 26.8·938 tarihinde vefat e
den ve terekesine mahkememizce vazıyet 
olu~an Makto.ğine Karnknşyandan ala • 
cak ve borç iddia edenlern bir ay ve ve
raset iddia edenlerin d<' Uç ny ve mUte- ı 
vcffiye tarafından hali hnyatmdn Beyoğ
lu 5 el noterliğinden tanzim ettirmiş ol
duğu G eyllıl 933 tarih ve 14872.17 No. hı 
vasiyetnameye de bir itirazı olanların ke
za bir ny içinde vesaik ve senedatı kanu
niyelerlylc iJsküdar ikinci sulh hukuk 
mahkemesine müracaat C'tmflleri ilıin O· ı 
lunur. (V. P. 2644) 

~ ~~ IHJ®~HmD 
Ur. Şü k rii Ertan 

Cağaloğh• Nuruosmanı7c cao. No. ~ 
Tel. 22566 (Dr. Osm110 Şcrcfett'n 

ııpartımanı 

~' Dr. Necaeddın Atasagun 1 
1 

Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
ları 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
2 n"İ daire Ne. 17. Okuyucuları. 

mız..!an para almaz Tel: 2395-.ı 
....... 11111!Iİ!lll!D!1'i•>~Ll'lEm5rfml!lm 

HABER - Aksam ooatuı 

anb 
Kudıköy: 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

2 ilkteşrin 938 pazar 

3 ilktcşrin 938 pazartesi 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

4. ilkteşrin 938 salı 

5 ilkteşrin 938 çarşamba. 

5 flktcşrin 938 çarşamba 

6 ilktcşrln 938 perşembe 

6 ilkteşrin 938 perşembe 

7 ilktcşrin 938 cuma. 

7 ilkteşrin 938 cuma 

8 ilktcşrin 938 cumartesi 

8 ilktcşrin 938 cumartesi 

8 ilktcşrin cumartesi 

Sarıyerı 
ı ilkteşrin 938 cumartesi saat 8-12 

2 ilkte~rin 938 pazar saat 8-12 

" ilkteşrin 938 saat 13-18 

3 ilkteşrin pazartesi saat 8-12 

3 ilktcşrin 938 pazartesi saat 14-18 

4 ilkteşrin 938 salı saat 8-12 

4 ilktcşrin 938 anlı saat 13-18 

5 ilktcşrin 938 çarşamba saat 8-12 

6 ilktc~rin 938 perşembe saat 8-12 

6 ilktcşrin 938 pcrı::embe saat 13-18 

7 ilkteşrtn 938 cuma saat 8-18 

8 ilktcşrin 938 cumartesi saat 8-12 

8 ilkteşrin 938 cumartesi saat 14-20 

ilskUdar: 
ı ilkteşrin 938 cumartesi 

2 ilkteşrin 938 pazar 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

3 ilktcşrin 038 pazartesi 

4 ilkteşrin 1938 salı 

4 ilkteşrin 1938 salı 

5 ilktcşrin 1938 çarşamba 

6 ilkteşrin 1938 perşembe 

7 ilkteşrin 1938 cuma 

8 ilkteşrin 1938 cumartesi 

8 ilktcşrin 1938 cwnartcsi 

Başlarafı 12 incide 

Caf erağa, Osmanağa mahalleleri 

Rasimpaşa. mahallesi, İbrahim ağa ma· 
hallesi. 

Hasanpaşa lkbaliye mahalleleri 

Osmaniye, Mecıdiye mahalleleri 

Zilhtüpaşa, Tuğlacı mahalleleri 

Göztepe mahallesi 

Merdi venköyU 

Kozyatağı mahallesi 

Yeni Sahra mahallesi 

Içercnköy mahallesi 

Küçük Bakkal köyil 

Bostancı mahallesi 

Suadiye mahallesi 

e • • 

Kaymakamlık binasında bulundunıla· 
cak sandığa. 

Rasımpaşada ilkokul binasında Çınar 
altı mcvkiinde 

Haydarpaşada ilkokul binasındaki san
dığa. 

Karakol civarındaki bahçede bulundu
rulacak sandığa. 

Altıncı ilkokul binasında. bulundurula· 
cak sandığa. 

Rıdvanaşa cadde.sindeki bahçede bu· 
lundurulacnk sandığa. 

l\:öy meydanında bulundurulacak sandı 
ğa. 

Kazasker camii avlusundaki eandığa. 

İlkokul binasında bulundurulacak san· 
dığa. 

Köy meydanında bulundurulacak san
dığa. 

Köy meydanında bulundurulacak san· 
dı~"a. 

llkokul blnasmda bulundurulacak san· 
dığa.. 

llkokul binasında bulundurulacak san· 
dığa. 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde rey- Kaymakamlık binasmda bulundurula; 
lerlni kullanamıyanlar. cak 'Sandığa. 

Kefeliköy, Kireçburnu, Büyükdcre Saat 8-18 de Kayma.kamlık binasında r 
bulundurulacak sandığa. 

Kumköy, Demirköy. Kısırkaya Sa.at 8-12. Kumköy odasmda bulun" 
durulacak sandığa. 

Uskumru, Gümüşdere, Zekeriya köyle- Saat 13-18 Uskumruköy odasmda bu· 
ri. lundurulacnk sandığa. 

Rum feneri. 

GarlpçeköyU 

Bahçeköyil 

Riımclikavağı 

Maden, Sarıyer, Yenimahalle 

Emirgan mahallesi 

Rumeli hisarı. 

• 
Y<>niköy. Tarabya, tstinye mahalleleri 

Aya.sağa k3yU 

Tayin olunan gllnlcrde ve yerlerde 
reylerini kullanamıyanlar. 

Saat 8-12. Parti binasında bulundu· 
rulacak sandığa. 

Saat 14-lS. Garipçe Parti binasında. 

bulundurulacak sandığa. 

Saat 8-12. Köy ihtiyar heyeti binnsm 
daki sandığa. 

Saat 13-18. Rumelikavağı Ocak bina· 
smdaki sandığa.. 

Sn.at ğ_ı8. Sarıyer parti binasında bu 
lundurulacak sandığa. 

Saat 8-12. Emirgan parti binasında 
bulundunıhcak sandığa. 

Saat 13-18. Hisar parti binasında bu· 
lundurulacak sandığa . 

Saat 8-18. Yeniköy parti binnsında. 
bulundunılacak sandığa. 

Saat 8-12. Ayasağa parti binasında. 
bulundurulacak sandığa. 

1 
Ka:\-ınakamlık bir.asında bulundunıla• 
cak sandığa. 

Selimiyc, İhsaniye, Sinanpaşa, Sala- Kaymakamlık binasında bulunduruJa· 
cak. lmrahor, Ayazma, Ahmet çelebi cak sandığa. it 
mahalleleri. 

Hamza Fakih, Çakırcı Hasanpaşa, Ta
vaşi Hasan ağa, Kefcl"dede mahalleleri 

Dibağlar. Hayrettin çavue, Valdeiatik 
mahalleleri. 

lnadiyP, Aşçıbaşı, Arakiyeci H. Meh· 
met. Arakiyeci H. Cafer, Kazasker Ah· 
met, Merkez Altunizade mahalleleri 

Knymakamlık binasında bulundurula." 
c k sandıga.. 

Valdciatik camiindc bulundurulacak 
sandığa. 

Arakiycci Hacı Mehmet camiindc bu
lundurulacak sandığa. 

Murat Reis, Pazarbaeı, Selô.mi Ali ına· Çinli polis karakolunda bulundurula· 
hallcleri. cak sandığa. 

Kısıklı. Altunizade, Bulgurlu Namaz· 
gah, Mecidiye mahalleleri. 

Rumi Mehmetpaşa, Sclmanağa, Hacı 
Hasnn hatun, İnkılap. Solak Sinan. 
Dtirbalı, Tenbel Hacı Mehmet, Gtiltem 
hatun mahalleleri. 

Saat 8-12 tcadiye, Sultantepe mahal· 
leleri. 

Snat 13 ilfl 18 l{uzguncuk. 

Saat S ila 12 Beylerbeyi. Abdullah ağa, 
l{iipliice, Burhaniye, Çavuşbaşı ma
halleleri 

Kısıklı nahiye binasında bulunduruıa· 
cak sandığa. 

lskele camiinde bulundurulacak san· d 
dığa. 

Fıstıkağacı, eski Hanendeler birliği 
binasında snndığn. 

Kuzguncuk belediye hekimliği bina· 
sın da. 

Beylerbeyi parti binasında bulunduru· 
lacnk sandığa. 

Saat 13 iUl 15 Çcngelköy, Yenimahalle, Çengclköy polis karakolunda 
Kuleli. 

Saat 16 ila 18 Kandilli, Vaniköy Kandilli camiinde bulundurulacak san-

dığa. 

l'mraniyc, Reşadiye. Çekme, Yukan Köylerde bulundurulacak sandığa 
Dudullu. Aşağı Dudullu, Alemdağı, 
Sultan çiftliği köyleri. 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde rey Kaymakamlık binasında bulundurula.· 
lerini kullanamıyanlar cak sandığa . 
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lstanbul Valiliğinden: 
Beyoğlu: 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

2 ilh"teşrin 938 pazar 

2 ilkteşrin 938 pazar 

3 ilktcşrin El38 pazartesi 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

4 ilkteşrin 938 sah 

5 ilkte.5rin 938 çarşamba 

5 ilkteşrin 938 çarşamba 

6 ilkteşrin 938 per§embe 

6 ilkteşrin 938 perşembe 

7 ilkteşrin 938 .cuma 

7 ilkteşrin 938 cuma 

7 ilkteşrin 938 cuma 

7 Jlkteşrin 938 cuma 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

u 8 Hkteşrin 938 cumartesi 
• 

ije 
_ l ilkteşrin 938 cumartesi 

va 2 ilkteşrin 938 pazar 

geı 3 ilkteşrin 938 pazartesi 

ne 4 ilkteşrin 938 salı 
. 5 ilktcşrin 938 çarşamba 

Asmalmıescit, Şahkulu, Evliya çelebi, Beyoğlu kay:makamltk binası 5nUnde-
Tomtom mahalleleri ki sandığa. 

Kamerhatun, Çukur, l{alyoncu mahal· Kamerhatun camiindeki sandığa. 
leleri. 
lfoloğlu, Hüscyinağa, Mahalleleri Ağacamlinde bulundurulacak sandı~a. 

Arapcamii, Yenicami. ?-ıiileyyit zade Galatada Arapcamii önündeki sandığa 
Ekmekyemez, Bereket z:ıde mahalleleri 

GUmUşsuyu, Şehitmuhlar, Kocatepe, Taksimde Köşk gazinosundaki sandrğ:ı. 
l~atip Mustafa çelebi mahalleleri 

I\:ılıcali, Hacım imi, Kemankeş mahal· Toph ınede Kılıcali camii önündeki san 
leleri. dığa. 

Firuzağ:ı Cihangir mahalleleri. Firuza~a camii önündeki sandığa. 

Pürtelaş. Ömer AYni mahallesi Fındıklı camii önündeki sandığa 

lnönü mahallesi Taksim Da~cılrk klübU karşısında Gü· 
listan gazinosundaki snndrğa 

Hacrahmct Pestan. Eskişehir, Yenişe· Kasımpaş:ıda camiikebir avlusunda 
bir Bülbül mahalleleri. 

Hataskargazi, Meşrutiyet mahalleleri 

Küçükpiyale, Kaptanpa§a. Hacı Hüs· 
rev Bedreddin mahalleleri 

Pangaltı, Duatepe, Feriköy mahalleleri 
Feriköy Ergcnckon caddesinde ı.ıusta· 

Harbiye mahallesi 

Bozkurt, Paşn mahalleleri 

Sütlice mahallesi 

Keçecipiri mahallesi 

Hasköy mahallesi 

Şişli, Cumhuriyet mahalleleri 

Mecidiye mahallesi 

Kağıthane köyü 

Slnanpaşa, Vişnezade, Yıldız, Cihannu· 
ma, Türkali, Abbasağa mahalleleri 

Muradiye, Te§vikiye mahalleleri. 

Dikilitaş mahallesi 

Bebek mahallesi 

Arnavutköy, Kunıçeşme mahalleleri 

Ni~antaşında Şişli parti binası önün· 
deki sandığa. 

Knsımpaşatla camiikebir a\·lusundaki 
sandığa. 

fanın kahvesindeki sandığa. 

Vali konağı karşısında Aile bah~esin· 
deki sandığa. 

Kurtuluş kah\'csindcki sandığa 

Sütlice iskele gazinosundaki sandığa 

Halıcıoğlu lskclc gazinosundaki san· 
dığa. 

Hasköy gazinosundaki sandığa 

SilahıJör meydanınüa eski Bulgar çar· 
§ISI. 

Mecldiycköyündcki sandığa 

Kağıthane gazinoswıdaki sandığa 

Sinanpaş:ı camii aYlusundaki sandığa 

Teşvildye camii avlusundaki sandığa. 

Dikilitaş camii önündeki sandığa 

Bebek camii önündeki sandığa 

ı 'ahiye binası yanındaki arsadaki 
sandığa. 

m 6-7 ilkteşrin 938 perşembe - Cuma Ortaköy Mecidiye mahallelcrl 
Bı 

Karakol karşısındaki gazinodaki san· 
dığa. 

dt 8 ilkteşrin 938 

b< 
ğı Em:nönü: 
nı 1 ilkt~rin 938 cumartesi 
bt 

2 ilkteşrin 938 pazar 

2 ilktcşrin 938 pazar 

3 ilkteşrin 938 

3 ilkteşrin !!38 

4 ilkteşrin !J38 sah 

4 ilkteşrin 938 salı 

5 ilkteşrin 938 çarsanıba 

5 ilkteşrin 938 çarşamba. 

6 ilkteşrin 938 per§embe 

6 ilktc.~rin 9~8 perşembe 

7 ilkteşı in {)38 cuma 

7 ilkteşrin 938 cuma 

ı 8 ilkteşrin 938 cumartesi 

Bakırköy: 
1 ilkteşrin 1938 cumartesi 

2 ilkteşrin 1938 pazar 

3 ilkteşrin 1938 pazartesi 
4 ilkteşrin 1938 salı 

5 ilkte;rin ı 938 çarşamba 

6 ilkte§I'in 1938 perşembe 

7, 8 flkteşrin 1938 cuma, cumartesi 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde rey· Sinanpaşa camii içindeki s:ındığa. 
!erini kullanamıyanlar. 

Hocapaşa, Hopayar, Mehmet Geylani Kaymakamlık binasında bulundurula
Çelebioğlu Alaaddin, Rü~tcmpaşa, A' cak sandığa. 
hıçelebi mahalleleri. 

Cankurtaran. Sultanahmct, lslıak pa· Akbıyık camiindeki sandığa 
§a mahalleleri. 

Eminsinan, Küçük:ıyasofya, Binbirdi· I•'iruz::ığa camiindcki sandığa 
rck mahalleleri 

Alemdar, Mahmutpaşa, Mollafcnari Atikalipaşa camiindeki sandığa 
mahalleleri. 

J3cyazıt. Süleymaniye, Camcıali ma· Bayazıt camiindeki sandığa 
lıalleleri. 

Mercan Sururi, Dayahatun, Çarşı ma- Mercanağa camiindeki sandığa 
halleleri. 
Balaban, Kemalpaşa, Ka1cnderhane, Şehzade, camiindeki sandığa 
Molla Hüsrev mahalleleri. 

Hoca Giyaseltin. IIacıkadm, Yavuz Kantarcılar c:ımiindcki sam.lığa 
Sinan mahalleleri. 

Zindankapı, Sarıdcmir, Demirtaş ma· Üç mihraplı camideki san<lığa 
halleleri. 

Şehsu\'ar, Bayramçavuş. Çadırcı ma· Kadırga Cumhuriyet Halk Partisi o· 
halleleri. cak binası önündeki sandığa 

Saraçishak. Muhsine hatun, Nişanca, Nişanca camiin<le bulundurulacak san-
Kazanisadi mahalleleri. drğa. 

Mimar Hayrettin, Mimar Kemal, Tav· 
şantaşı mahalleleri. 

Gcdikpaşa, Cumhuriyet Halk Partisi 
binası öniindcki sandığa 

Kalip Kasın1, Tülbentçi Ilüsamcllin 
Mesihpaşa mahalleleri 

Langadn P.um mektebi önündeki san· 
dığa. 

Tayin olunan günlerde \'e 
reylerini kullanamıyanlar. 

yerlerde I\nymaknnılık binasında bulundurula· 
cak sandığa. 

I\artaltepe, Zeytinlik. Cc\·jzlik ma- Kaym:ı'rnmhk binası önündeki sandığa 
hallcleri 

Osmaniye, Yenimahalle, Sakızağacı Kaymak:ımlık binası öıılin<.leki sandığa 
mahalleleri. 

Mahmutbcy. Vidos. Ayapa. Nifos. I..it-
ros, Ycnibosna, 1kitclli, Ayayorgi, A· Köylerinde 
vas. Ç.fıtburgaz, .Şamlar. 

Köyiçi. Şcvketile, Umraniye, I\nlilnr· Ycşilköy nahiye binasındaki sandığa. 
ya. 
l\Uçtikçckmecc, Halkalı, Safra, Vidus· Köy1erind~. 
köy, Avcılar. 

Tayin olunan gün!erde \'e yerlerde rey Kaymakamlık binasm<la bulundunıla-
·~rini kulianamıyanlar. ca.k sanclığ::ı. 

(Dc\anu 15 incide) 

Hepsine tahmin edilen fiyat 50.000 llra 
olan 500.000. metre idrofil gaz bezi kn
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme lS..:-10-938 salı günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. Satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. İlk teminat 3750 lira 
olup §artnamesi ve evsafı 250 kunı§a M. 
.M. V. Satın alma komisyonundan alınır. 
I<'.:ksiltmeyc gireceklerin kanunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 UncU mcıd
delerinde yazılı belgelerle birlikte tcklü 
mektuplarını eksiltme saatinden behe
mehcıl bir saat evvel M. M. V. Satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. 

(33G) (5982) 

• • • 
Beher kilosuna tahmlft edilen fiyatı i

ki lira olan 25000 kilo idrofil pamuk ka
palı zarfla satın alınacaktır. Eksiltme 

18-10-938 sah ı;Unü snat 11 de Anka_ 
rada M. M. V. Satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. İlk teminat 3750 lira olup 
eartnamesl 250 kuruşa ~!. M. V. Satın 

alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye 

gireceklerin kanuni teminat 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde ya-

zılı belgelerle birlikte tekili mektupları
nı eksiltme saatinden bohcmclıal bir sa. 
al evvel komisyona vermeleri. 

(340) (5980) 

• • • 
Bedeli keşfi 76884 lira 7 5 kuruştan 

ibaret olan Konyada üç adet garajın 

yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. İstekliler teminatı muvak. 
katesi olan 5766 lira 36 kuruş vezneye 
veya banka mektuplarını teklif mektup
larının kapalr zarf alma saatin.den evvel 
makbuz mukabilinde Konyada Kor ııa· 
tınalma komisyonuna vermeleri lazım
dır. Eksiltme 7 • 10 - 938 cuma günü 
saat 11 de teklif mektuplarım alma 
sati 10 dur. Şartname ve keşfi, plan 
Kor satınalma komisyonunda görebilir
ler. Veya beş lira mukabilinde isteye -
bilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalariyle ihale 
gününden en az sekiz gün evvel komis
yona vermeleri. Vesika almak isteyen • 
lcrin Nafıa Vekaletine müracaatları , 

(430) (6626) 

• • • 
Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 

150000 kilo un kapalı zarf usu\ile eksilt· 
meye konulmuştur. Şartnamesi kor Istan 
bul, Ankara le\'azım amirlikleri satma!· 
ma komisyonlarmdadır. İstekliler ~artna 
meyi komisyonlarda okuyabilirler. Işbu 
150000 kilo unun muhammen tutarı 

16500 liradır. Teminatı 1237 lira 50 ku· 
ruştur. Eksiltme 3·10·938 pazartec;i günü 
saat 10 da Konyada kor satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Jsteklilcrin 
saat 9 a kadar teklif mektuplarını Kon· 
yada kor satınalma komisyonuna verecek 
\erdir. (307) (6557) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat 

550 kuru~ olan 250.000 ila 33 7.400 çift 
erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 10 ilkteşrin 938 
pazartesi günü saat 11 dedir. ilk te
minat 69,421 lira.dır. Evsaf ve şartna -
mesi 50 lira mukabilinde M. M. Veka· 
!eti Satmalma Komisyonundan alınır .. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ,3 üncü maddelerinde göste -
ril::n vesaikle ve teminat mcktublarını 
ihale sa<!tinden bir saat evvel Ankarada 
M . .M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (439) (6672) 

• • • 
Ilalıke ir Çarırhisar me\'kiinrle yapıla· 

cak olan 2 adet top hangarı ile 5 adet cep 
hanelik kapalı zarfla ek::;ıltmeye kon· 
muştur. lhalesi 3·10·938 pazartesi gü· 
nü saat 16 da Balıkesir Kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
581 15 lira 18 kuru. tan ibaret olan bu 
ina~atm birinci keşif. plan temel hafri· 
yatını gösteren tafsilat rec:rni umumi ve 
fenni ~artname \·e eki B:llıkec:ir satına!· 

ma komisyonu ile lzmir. Ankara \'e lstan 
bul le\•azım amirliklerinde görülebilir. 
tik teminatı 4157 lira :?6 kuruştur. Talip 
!erin kanunun 2.3 üncü madclclerincleki 
belgelerle birlikte ihaleden hir saat ev· 
\'Cliııe kadar teklif mektuplarını komis· 
yona \'ermeleri. (415) .. (6560). 

!B 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı: 

285 kuruş olan 7000 metre matra kılıflığı 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltmesi 4· 10-938 salı günü saat 
11 ele yapılacaktır. Şartnamesi hcrgun 
:-.r.~I.V. satmalma komisyonunda gbrü· 
lebilir. llk teminatı 1496 lira 25 kuruş· 

tur. Ekc:iltmeye gireceklerin 2190 sayılı 

kanunun 2·3 üncü maddelerinde gösteri
len vesaiklc ilk teminat ve teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden en az bir 
saat e\'\l!line kadar Ankarada M.M. Ve
ktılcti satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4 ı 4) (6559) 
• • • 

Samsun garnizonunda bulunan birlik· 
!erin ihtiyacı olan 350.000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
45,500 lira, ilk teminatı, 3,412 lira 50 
kuruştur. İhalesi 5 birinciteşrin 938 tar
~mba günü saat 10 da Tümen binac:ın
daki komisyonda yapılacaktır. İsteklile
rin aşrtnameyi gönnek ve almak üzere 
hergün eksiltmeye gireceklerin belli edi
len günde müracaatları ve saat dokuzda 
zarflarını Ko. Başkanlığına vermeleri. 

( 417) (6562) 
• • • 

Keşif bedeli 107501 lira 45 kuruştan 

ibar~t Kütahyada in~ edilecek iki top 
hangarı ile üç cephanelik kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur, !halesi 3·10·938 
pazartesi günü Balıkesir Kor satınalma 
Ko. da saat 11 de yapılacaktır. llk temi· 
natı 6625 lira 8 kunı5tur. Bu işe ait plan, 
keşif ,{enni şartname ve umumi şartname 
ile eki ve temel hafriyat tafsilat resmi 
Ankara, Istaııbui \'O Izmir fe\'azmı amir
liği satmalma komisyonlannda görülebi· 
lir. Taliplerin kanunun 2·3 üncü madde" 
ierinde yazılı belgelerle birlikte ihaleden 
bir saat evvel teklif mektuplarını komis· 
yona \'ermeleri. (418) (6563). 

1(. 1(. • 

Akşehirdeki kılaatın ihtiyacı olan 
150.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Şartnamesi Konyada kor, ls· 
taııbul, Ankara levazım amirlikleri satın· 
alma ko. da görülebilir. Muhammen 1u· 
tan 16500 liradır. , artnamedeki j~üı~e 
25 miktar fazlas da dahil oldu~ru halde 
ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Ek• 
siltme 3·10·938 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada kor satınalma Ko. da ,yapıla
caktır. lstekliler 3·10-938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Kon 
yada Kor satınalma komi:;yonuna rerrne
leri. <424) {6569) 

••• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 90 

kuruş olan l 00000 kilo sadeyağı kapalı 
zarf usulü ile münaka aya konulmuştur. 
!halesi 18·10·938 sah günü saat 11 dedir. 
Ilk teminatı 5700 liradır. E\•saf ve şart• 
namesi ,150 kunış mukabilinde M.M.V. 
satmalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat ewel An· 
karada :i\I.!\1.V. satınalma Ko.na verme
leri. (70 lG) 

• • * 
Kapalı zarf usulile münakasaya konu· 

lan 100 bin kilo adeyağına talip çıkma· 
<lığından pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 8·10·938 cumartesi günü saat 
11 dedir. llk teminatı 5700 liradır. E\Saf 
Ye ~rtnamec;i 450 kuruş mukabilinde l\I. 
:i\1.V. satınalma komisyonundan alınır. 

Pazarlığa girecekleri 2190 sayıl kanunda 
gö terilen \'Csaikle ,·e teminatile birlikte 
J\nkarada l\1.:;'\l.V. satınalma ı ... omi )On\J 

na müracaatları. (484) (70 l7) . ... . 
Dcmirkö) ün 36 ton kuru fasulyesi kO" 

misyonumuzca pahalı görülduğüııdcıı 
ycnıdeıı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl· 
mı~tır. Eksiltmesi 23·10·938 giıni.ı çıat 

16 da kapalı zarfla yapılacaktır. Zarflar 
saat 13 e kadar kabul olunur. !-.Iuha.rn· 
men bedeli 7920 lira ilk teminatı 594 
liradır. Taliplerin bildirıleıı gi.ın Ye saat· 
te Ko. muzda hazır bulunaları. (70J8) 

.y. • .y. 

Edremit Ye Bergama gamizoıılnrı ih· 
tiyacr için 7GOO kilo ~adeyağ kapalı zarf· 
la alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
7592 lira 40 kurustur. Ek iltmec:i 17· 10-
938 günü ı:aat 1 ı ·dedir. Şartname ini 
görmek istiyeıılcr hergün ve eksiltmesine 
gireceklerin 569 lira 50 kuruş teminat 
mektuplarile birlikte teklif mektuplarını 
muanen saatten bir saat e\ ,·el Edremit 
tüm. sa. al. ko. na \eımiş olmaları. 

<7049), 

1 

l 
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Columbianın 

Ürgüplü Refik Başaran 
17 4 7 4 Telloean 

Mehmet Bey türküsü 

son yenilikleri 
• 

Bav Rasih Beşerin 
17 4 7 3 Niğde milli halk şarkıları 

Ben mi dedim sana 
Niğde karami 

ürqüplü aşık Mehmet 
17 4 78 Hay~i~em 

Habıbım 

17480 Güzel olasan 
Annem beni evlendir 
Al Sulim türküsü 

Urfah Mehmet Şenses 
17 4 6 7 l?ön h':_ri ~ön beri 

\'. ar yuregım 

17481 llatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
Erzincanh Esat Ertürk 
17 468 Harkimi patladım 

17475 Geçen akşam · 
Aşkım o derin hasreti 

l:eyıan Bayan Sultan 
4 7 7 Kaşların başka başku 1.,.. Şu dağa aşaın <lel1iro 17 4 7 9 ~!e~bcri 

Cemile 

5 • r Üsküdar - Kad.ıköy ve havalisi halk 
tramvayları Türk anonim şirketinden: 

lstarİbu l Vall ve bcledlye refsllği oJn vaki talebi Uze rlne 

1 - 10 .. 1938 gününden itibaren 
iskete yol u durağı Caddebostanı 
Caddebostan ı ,, Erenköy 
$envaı ,, Ç ınardibi 
o.arak tesmiye olunacağından 
larımızm bilet taleplerini bu 
göre yapmaları rica olunur. 

sayın yolcu
yeni isimlere 

, ................ .. . ... . . . . . . ..... : 

ö~tölkD~~ 
DirektörlüğUnden: 

! : Uk, orta ve lise luıımJanna f&tıb ve yatısız, kız ve erl:clıı taJobe k~ydına . bııılanmııtır. 

l hteyenle•e mektobin kay>t ..,ıb""' bôldi...,n l8'il..ame p8'am gondenh•. 1 
ı ....... ... İAmdlr~e~ıİI: ~Ş;eİİhzlİa~başı .Polis karakolu a•r1k1a1s1ı 1.T.e11e1f1on•: •2

1
2
1
5
1
3•4••• 

lstanbul Valiliğinde: 
B Ylioz: 
ı ilk . 

le§rin 1938 curnartesl 

ı ilkt . 
C§rin 1938 cuınartesi 

2 ilkteatin 1938 pazar 
2 

ilkte§rin 1938 Pa7.al' 
3 ilkte~ 

· n l938 pazartesi saat 8-12 
3 il~n 1938 pazartesi saat 13-18 

4 ilkte~ 
-.: n 1938 sah saat 8-12 

4 illcteşti 
n 1938 salı saat 13 18 

5 ilkteşrin 1938 çar§am ba 

5 ilkteqrln 1933 
~ çarşamba 

6 ilkteŞrin 1938 pcr§embe 

7 ilkteşrin 1938 cuma 

7 llkteşnn 1938 cuma 
8 ilkt~in 1938 cumartesi 

...- Daştara/ı 14 uncilde 

Beykoz, Yahköy mahalleleri 

Akbaba, Dereseki. 

Paşabahçe, lncirköy mahalleleri 

PolonezköyU 

Çubuklu mahallesi 

Kanlıca mahalleleri 

Anadoluhisarı 

Yenimahalle, Çiftlikler 

Anadoluka\'ağı, Mirşah 

Beykoz Parti binasında bulundurula· 
cak sandığa 

Köylerinde bulundurulacak sandığa 

Paşabahçc Parti binasındaki sandığa 

Köydeki sandığa 

Karakol önünde bulundurulacak san· 
dığa. 

Saat 13- 18. Karakol önUnde bulundu· 
rulacak sandığa. 

Saat 8-12. Anadoluhisarı' Parti bina
sında bulundurulacak sandığa 

Saat 13-18. Yenimahalle Parti bina
sında bulundurulacak sandığa 

Anadolukavağı iskele gazinosunda bu· 
lundurulacak sandığa. 

Po)Taz. Fener, Riva Köylerinde bulundurulacak sandığa 

Ömerli, Koçollu. Muratlı. Eeenceli, Sı- Köylerinde bulundurulacak sandığa 
rapınar, Hüseyinli. 

\ 

Mahmut Şevket Pa§a, Ali Bahadir, Boz Bozhane köyünde bulundurulacak san-
hane. Paşamandıra. dığa. 

öğUmce, Gilllü, Kılınçlı, Cumhuriyet I<öylerinde bulundurulacak sandığa 

Muayyen gUnlerde \'e yerlerde reyleri· Beykoz Parti binasında bulunduru· 
nl kullanamıyan1rr. lacak sandığı> 

15 
s 

YEN • ı 
"Havalandırılmış,, 

PUDRA 

Pudra hususunda yeni ve 
cazip bir fikir, en son bir u · 
eul ile yapılan bu pudra şim· 
diye kadar tanıdığrmız pud· 
ralardan daha ince ve daha hafütir. 
O kadar ince kl, cildde mevcudiyeti 
bile f arkedilmez, şayanı hayret bir 
ten temin eder. Gündüz. rüzgar ve 
yağmurun bozamıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir dans 
salonunda bile katiyen terden müte
essir olmaz. lmtiyazlı bir usul daire· 
sinde krema köpüğil ile kanştırıl· 
mış olduğundan bu yeni Tokalmı 

pudrası saatlerce sabit kalrr ve cil· 
din tabii yağlı ürazatmı masctmesi
ne mani olur, kurumaktan muhafaza 
ederek buruşuklukların teşekkülünU 
meneder. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meshur Tokalon pudra
sını tecrübe ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizde hu· 
sule getireceği şayanı hayret güz.el· 
liği görünüz. Kadınların onda doku
zu tenlerine uygun olmıyan fena 
renkte bir pudra kullanır ve yüzleri 
makyajlı ve ağır bir manzara kes· 
beder. Teninize uygun renkteki pud· 
rayı bulmanın yegane çaresi, yilzU· 
nUzUn bir taraf ma bir renk ve diğer 
tarafına başka renk pudra tecrUbe 
etmektir. Bu suretle en muvafık pud 
rayı intihap etmiş olursunu~ Şayet 
rengin intihabında tereddüt ediyor 
sanız müessesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelif renklerde ve 
parasız ola."ak nUrnunelikler takdim 
edeceğiz. 

1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 lira 50 kuruş olan 55000 kilo sadeyağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruş olup şartnamesi hergün ko
misyondan 276 kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - i steklilerin 2190 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığrna vermeleri. (6338} 

Naha Vekaletinden: 
17 teşrinievvel 938 pazartesi günU sa at 11 de Ankarada Nafia ,·ekfileti birıasm9 

da malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca ,ragoQ 
içinde ve haydarpaşada teslim edildiği tak dircle cernan 4700 lira muh:ımmen bedell,. 
çıralı çam ağacından 100 metre mikap kerestenin açık eksıltmesi yapılacaktır. l r 
tckliler Anadolu hattı üzerinde olmak üze re teslim istasyonu d~iştirebilirlcr. Ve 
bu istasyonda gene vagon içinde teslim §artile verecekleri fiyatların ne suretle he
sap edileceği şartnamesinde yazılır. 

l\Iuvakkat teminat 352,50 liradır. Ek siltmesi şartnamesi ve teferrüab Ankara" 
da Nafia vekaleti malzem emüdürlü&rün den parasız olarak alınabilir. lsteklileriıı 
111uvakkal teminat ve şartnamesinde yazı lı vesikalarla birlikte ayni gdn saat 11 de 
komisyonda hazır bulunmaları lazunchr. (7011) C4026) 

.· .: ·. JST~NJlUL : HA .RİCi ._ l\S~~~l> .: .. 
._. · < :itrrAı\iı . fcANt·A.aı ·: .. }~·1.~_-'"1 ··? .. . .... . ~ . " . . 

Konya kor. sa.al.ko. nun tarafından 7-10-1 
938 de eksiltmesi yapılacağı bildirileni 
ilanın 6 ıncı maddede yazılı vesikaların 
Nafia vekfüetinin umumi tebligatı mu
cibince mahalli vilfiyette teşekkül eden 
ko. da alınacak vesikaların da kabul e· 
dilebileceği. (6971) 

da görebilirler. l\luhamm0 n tutarı 19500 
liradır. llk teminatı 1827 liradır. Is~ 
lilerin 5·10-938 çarşamba günü saat 11! 
de Kor. Sa. Al. Ko. da bulunmalan . 

(6970)J 

Konuadaki kıtaatın ihtiyacı olan 60000 
.; I' Z' kilo koyun eti 23-9-938 günü yapılan ka 

pah zarfla eksiltmesinde teklif edilen n- yavuz Sezen 
:yat p.-ıhah görüldüi:ıünden 23-9·938 gü· Parla J{adın, Erkek Terzilik 
nünden itibaren bir ay içinde pazarlıi:ra Akndemllcrlnden diplomalı. 
bırakılmı~tır. tık pazarlık 5·10-938 çm- Beyoğlu·Parmakknpı ı ıs Ga7. 
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. Şart 

ret apartrınanı 1. 
namesi Konyada Kor. ve tst. Ankara Lv. •ı·-------••••I" 
Am. Sa. Al. Ko. da dır. İstekliler Ko,. t 
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Günün 24 saatinde hasta 

Baı ağnlanna kartı 

• 
1 

KaıeJerini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, ıızı ve san

cılan keıer. 

GRIPIN: En ıiddetli bat ve dit 
ağnlannı ıüratJe din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya karşı çok 
müeaıirdir. 

cabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. 

TAKLITLERINOEN SAKININIZ 

L 
GZOZLARINI 

Tercih ediniz. Emsalinden temiz ve safbr. Taklitlerden sakınmak için 1 
kapsoldaki markaya dikkat. EE5 

~ 

24 Şişelik kasası 1 
"""'""'m~""""'"'~IR-~lüşteriye 50 kuruşa TESLİM ED1LlR.llllillllmW 

Talebeieı e müide-
Tale be Y~ ı Evi 

Aeıldı 
Beyazıt Çadırcılar No.27 Tel.22902 
Bilhassa talebe pansiyonu olarak yeııidcn lnsa edilmiştir. Fazla malUmat J

r.ıak lı;lo her gün sabahtan ak~ama kadar ml'racaat <'dilebilir. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı keşide: 11 Jiri:.cite~rin 938 dedir 

üyük ikramiye 200.0JO liradır. 
Bundan başka: 40.UOO, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
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ERVi 
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