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Atatürk' ün 1 Macarların istediği arazide 
Sıhhatinde Hergün birçok anlı 

saıah A. • 

Şefimiz geceyi Fakat ıhtllafın muzakere lle .. hal-
au rahat geçirdi ledilebileceği ümidi tazelendi 

. sabah ki rapor zır;:;;e~~is~~~~~~a-; v:e~~s:::a~a:ı~ tı ~::~~:in-inç~~o~~::7:abi~ü::::~~ f:~~d:r!ö:kis:t~~~~~~:~~a; 
tip{~lanbu/, ? J (A A ) R . . .. h U ,.. K " lann da huzuriylc dün yapmış clduğu halledileceği ümid edilmektedir. dise üzerine Çek Hariciye Nazın, Al-

rginden. - · · - ıyasetıcum ur mumı a· toplantıda Münih konferansının neti- Bir hadise man hükfunetinden özür dilemiş ve tah 

k J - R ·. • celerini tetkik etmiştir. Prag, 21 (A.A.) - Sivil Çekoslo - kikat yaparak mücrimleri cezalandıra. 
ından 111 .'!:t1

c';!mhur Atatürk' ün sıhhi vaziyetleri hak- Salahiyettar mahafil hükQmet ma· vaklarla Alman muhafızlar arasrnda cağını vaad etmiştir . 

SQQf 10 d u av~ Ve müşavir tabibleri tarafından bugün hafilinin Macaristan ile müzakerelere Melnikin şimalinde Selşoviçde Alınan Rom anya - Leh müznker eleri 
2 - c Vcrılen rapor ikinci maddededir: yakında tekrar başlanacağını ümid et- kıtaatmın işgali altında bulunan mm.. Bükreş, 20 ,(A.A.) - Havas ajansı 

fQdrr . Nabeceyi rahat geçirdiler.Umumi salah artmak- mekte olduğunu beyan etmektedir. t aka hududunda bir h adise olmuştur. ..- Dcvamı61ncıda 
ces; ,16 9 drz m untazam , 94, tene! füs 20, hararet dere

D .. ' ur. 

lst~rı~uı ~k~amki rapor 
,. l - Rci . O (A.A.) - Riyast icumhur umumi katipliğinden . 

c trıii sıcunıhur At t " k'' hhA • l · h ı .;1 __ • ··d • •1ı. !avjl" t~L· a ur: un sı ı vazıyet erı &KKITl<ll mu avı 
"•ıı . ...:ıpJc • 

cı llladdcd d" rı tarafından bu akşam "Saat 20 de verilen rapor 
2 c ır· 

?i h - J\'l'l'b· ~· 
ili 1~ nıuntaz 1 

nrazlar tamamen geçmİ§tİr. Umumi salah artmaktadır. 
aın, 94; teneffüs 20; hararet derecesi 37,l dir. 

Şehrimize gelen 
• • rn tetkiki rı 

ak ve Ziraat Vekilleri dün 
1>c~'1lriııer H~~ nı Anka raya dön d Ü l 3 r 

}' C ıtah J Ctı top} 
dün ··-"" tinıizd antısı münasc - dairelerde bazı tetkiklerde bulunmuş-

ogıcdcn s e bulunan Vekili er lardır. 
onra al~k ' 

a adar oldukları (DC\·amı 2 incide) 

1( lngiliz ordusu 
& Udüs sokaklarında 
r~~larıa çarpışıyor 

layy klarda barikatlar kurdular, 
areıere karşı ateş aç• yor la:-' 

lııtsttniJ 
<.' ~efeler t ,. _ _...___.~.4."0i 

( ( nrafından bomb:t ile atılan blr lrnm)·on ... 

OS-- Yazısı 4 iıncıide 

90d1on tayyareleri 
düt zavalhyı öldür

er ve yaraladılar 
.-: l' azısı 4 üncüde 

Altın kaçakçılığı yapan 
randevucu kadın 

Madam 
dün 

Atina ile arkadaşı 
tevkif edildiler 

Haklarında, kadın ticareti ve genç kızları fuhşa 
teşvik suçlarından da tahkikat yapılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı tarafın 
dan mühim bir kaçakçılık vakası mey. 

dana çıkarılmıştır. lki aydanberi giz!i 
olarak-devam eden tahkikat neticesin 

de Beyoğlunun meşhur simalarından 

Madam Atina isminde bir Rum kadını-
nın mühim miktarda döviz kaçakçılığı 
yaptığı ve piyasadan altın toplıyarak 

harice gönderdiği anlaşılmıştır. 

B u tahkikat sırasında mühim bir iş 
daha meydana çıkarılmıştır ki, bu da 
Güzel Atina namilc maruf bu kadının 
aynı zamanda senelerdenberi gizli r an
devu evi işletmekte olduğudur. Döviı: 
kaçakçılığı meselesiyle gümrük muh,\.. 
faza teşkilatı meşgul olurken ikinci 
vakaya da zabıta ve müddeiumumilik 
el koymuş ve Madam Atinanın evine 
ani bir baskın yapılmıştı r. !Ik araş-

Df"" Devamı 6 ıncıda 

Amerika Dahil iye 
nazırının nutk ·1 
Faş;zm l eh li"es ine 
ksıışı halkı ikaz etti 

Los Anjelos, 20 (A.A.) - Holivud 
Kunsil For Demokraside lıir nutuk söy 
liyen Dahiliye nazırı l larol<lik, bilhassa 
şöyle demiştir: 

" - Diğer memleketlerde akıl me~a· 
leleri lıirer birer sönüyor. Bugün hür
riyetin nimetlerinden demokrat hüku
met şekli altında mütenaim olmakta o· 
lan memleketler, yarın totaliter bir tiık. 
tatörlük yüzünden bu hürriyetlerden 
mahrum olabilirler. Tahşid karargah
ları ve tasfiyeler, insaniyet muhibbi ve 

[')lr" Devamı 6 rncıda 

Ramazan 
Salz günü 

lst anbul Müftülüğünden : 
Birinciteşrinin yirmi beşinci salı gü. 

nü Ramazanı §erifin iptidası olduğu i
lan olunur • 

l\lıul:ım Atma dün a•lliycyc .. ~;türülürkcn ..• - (1 " 

Danzig ·yüzünden 
Almanya Lehis anla 
bozuşacak mı? 

Danziglilerin Alman 
askerlik yapacakları 

ordusunda 
ilan ediliyor 

Varşova, 20 (A.A.) - Bugün Dan

zigde Senatonun yeni bir kararnamesi 

neşrolunmuştur. 

Bu kararnameye göre, 18 yaşından 

25 yaşına kadar her vatandaş feyezan, 

yangın, zelzele gibi felliket anlarında 

mecburi olarak p~lis kuvvetlerinde ça. 

lıştmlabilecektir. 

Diğer taraftan, 25 yaşından 50 yaşı

na kadar da her vatandaş polis teşkilatı 

is;in ihtiyat kuvvetleri elde bulundur-

mak maksadiyle hususi talim ve terbiye 
ye tabi tutulacaktır. 

Danzig nasyonal sosyalist partisinin 
gazetesi olan "Danziger Verposten,, 
burulan bahsederek diyor ki: 

"Bittabi, Danzigliler, evvelden oldu· 
ğu gibi bundan sonra da Alman ordu
sunda askerlik hizmetlerini yapmak im
kanına malik bulunuyorlar.,, 

İlk defa olarak Danziglilerin Alman 
ordusundaki askerliğine böylece yan 
resmi bir surette telmih edilmiş olmak 
tadır. 
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D ÜN ya.,ırco. bir pehlivanla tanış

ı.im. Eski gi.ircşlcrd.?n, ustnların

dan bahs:?tti: 
- Biz, dedi ,onların a.;zıııdan hiçbir 

zaman: "Falanı yenivcrdtm, filanı scrl
verdim., gibi sözler duymadık. ".Falanla 
da tutuşmuştuk, o giın ben ml kazandımdı. 
iyi hntırlnmıyorum,, derlerdi. Böyle teh· 
ditler, kUfilr savurmalar yoktu, kimse bö· 
bUrlenmez:li. Pehlivanlar dostça birlblri· 
n1n ellerini tutar ve gilreşte bir kaza. 
çıkması ihtimali de olduğu için helallaşrr
lardı. 

Bugiln de futbol takımları, sahada kar· 
aılaştıklan zaman selfunlaşmakla, blrlbi 
rinc yaşa! diye bağırmakla başlıyorlar 

Fakat önceden ve sonradan ne tndsız söz~ 
ler oluyor. Pehlivanlar arasında da öy· 
le. .. Hele zamanın mc~hur boks §ampl 
yonları, Amerlkada bulu!}madan 6nce ne
ler söylüyor, nekadar 6vUnüyorlar! 

Bunun spor aleminde böyle olması bel· 
ki pek o kadar ehemmiyetli değil; hattJ 
bir dereceye kadar zevki olduğu dn in· 
kar edilemez. lnsanlann böbUrlenmeğe, 
biribirlerine meydan okurken ileri geri 
söylt'nmt'ğe ihtiyaçtan vardır. Fakat yal 

nız sporcular nrasmda mı kalıyor? ede 
lıiyat ve ilim adamlarına da geçti; hattJ 
şimdiye kadar terbiye ,.e nezaketin tim 
sııli sayılan diplomatlann da biribirlerl 
hakkında hayli ağır sözler söylediği du. 
yuldu. DUnya ilerliyor, bütün havasmıı .. 
zm şehadet ettiği bir terakki var; fakat 
bazı hususlarda da geri gittiğimiz, geçmlp 
asırlar insanlannm Metlerine d6ndllğil 
mUz muhakkak. Geçen eylfılUn son gUn 
l<'rlnde bazı devlet adamları ne garib, nt 

şiddetli kelimeler kullruıdılar! bunlanJJ 
emsaline tesadüf edebilmek için İlyadıv 
nm, Odlssln'nm tasvir ettif;'i gtlnlere, tJ. 
o zamanlara çıkmak lazımdır. 

Nezaketin bir mUrailik olduğu çok söy · 
lenmiştir. Nezaket insanın samimiyetini 
6rter, ona inanmadığı, dil§Unmedlği, ya, 
lan olduğunu bildiği sözler söyletirmiş .. 
Bu, hiç de doğru değildir. Gerçi n!!zaket. 
icabı kullanılan eUmleler, kelimeler bin 
zlm hakiki hislerimizi ifade etmez; fakat 
onlar bizi sadece hislerimize kapılmama 
ğn, düııUnmeğe, s6zlerlmlzf tartıp ölçme
ğe sevkcder. Nezaket insanın, bazan bl 
rer düııman olan, Şeytan gibi yanlış yola 
götUren ihtiraslarına karşı kullandığı bir 
ıılJA.htrr. Bizim göstereceğimiz nezaketten 
hasmımız değil, bilhassa btz istifade e• 
deriz. Yoksa düşmanımıza karşı besledi
ğimiz nsıl hislerden bizim kadar elbette 
o da haberdardır; göstereceğimiz sahtr. 
hürmet ve muhabbete lnar..maz. Neza
ket biriblrlmlzi nldatmnğa değil, fhtlras
lanmızı mU:nktin olduğu kadar susturup 
da aklımıza, mulıakememlze uymıımıza 
hlznıet eder. 
DilnUn pehlivanları kuvvetlerinden ziya

de hilncrleriyle kazanmağa çalı§JI'larmış; 
bugiln daha !:Ok cUs .. elerinin büyUkJllğil
ne gUvenenler çıkıyor. DünUn slyastlerl 
- sadece menfaatlerini dilşUnseler btle • 
haktan bahsetmeği tercih ederlerdi; bu
günküler kuweti en büyUk meziyet say
dıklarını söylemekten çekinmiyor. Bunun 
için de tabll olmıyan, yani bllhatsa insan 
aklının bir icadı olan nezaketi hor görü
yorlar. Yazık! çünkU bu hiç şüphesiz ki, 
bir gerileme gösterir; insan oğlunun ih
tiraslarma galebe çalmak için yarattığı 
bir silılbtnn vazgeçtiğini haber verir. 

Nurullah ATAÇ 

Tramvay Şirketi 
Uütün emlak ine 
ha~ z konulacak 

Tramvay airketi lstanbul Elcktrık 
İdaresine olan iki yi.iz doksan küsur bin 
liralık borcunu ödcmcdit:inden elektrik 
idaresi §irketin emlakine haciz konul· 
ması içirı meh~ye müracaat ebniş. 
tir. On gUn zarfında Tramvay Şirketi 
borcunu ödemezse bütün emlakine ha
ciz konacaktır. 

......-.....ı.......J. 

Cum:wri~et bayra:~ınünasel>~tile Ankarac'.a yapılacak geç:t ;c::wı:n~ i:ti r~:: etm3k ~z;::-c ~,nkaraya gii.nıeia 
kafi Is (Yazısı dığer sutunlarımızda) 

Anke:raya gide
cek izciler 

Dün akşam noksan 
malzemeleri 

verlldl 

·Cumhuriyetin on beşinci yıldönU
münde Ankarada yapılacak lıüyük ge· 

çit resmine iştirak edecek olan lstanbul 
liselerinin izcilerinin ıson hazırlıkları 

ikmal edilmiştir. İzciler her akşam 
mekteplerinde askeri ders muallimi 

subayların nezareti altında talim yap. 
maktadırlar. önümüzdeki hafta §ehri • 

mizde, Ankaraya gidecek bütün izci • 
lerin iştirakiyle iki büyük prova yapr 
lacaktır. 

izcilerin noksan olan malz.emcıi dUn 

akşam kendilerine tevzi edilmiştir. 
İstanbul izcileri, Edirne, Trabzon, 

ve Bursa izcilerinin de iltihakiyle ayın 
yirmi yedisinde Anl:araya hareket ede. 
ceklerdir. 

Ankarada iki gün kalacak olan izci· 
ler ayın otuzuncu günü gittikleri gibi 
hususi bir katarla !stanbula dönecek
lerdir. 

Türkiyenin her tarafın.dan Ankaraya 
gidecek olan izcilerin geçen sene yapıl 
mış olan izci talimatnamesi mucibince 

ayni renkleri ve ayni üniformayı taşı
maları lbmı geldiği Maarif Vekaleti 
tarafından bir defa daha işaret edilmiş. 
tir -

Hükumet doktor lan 
aı asında tayinler 

Anknra, 19 (Tele!onln) - Muğla 

M. hastahanesi röntgen mUtchas11ıs1 
Cclfl.1 Kamnr Mersin memleket 

hastahanesi röntgen mUtehasssıshğı
na; Ankara N. hastahanesi kulak a-

sistanı Hamil .\laman Manisa mem
leket hnstahıınesl kulal: mlltehassıs-

lığına: İstanbul S. mUdUr muavini 
Haydar Bulal{ Eyüp belediye dispan-

seri tnbfbllğfnr: Tıp tnkUltesl 1937 
mezunlarından Naci Demlrcioğlu 

Lapseki H. tabipliğine; Manisa sıt· 
ma mücadele reisi Şevket Balıkesir 

sıtma mücadele reisliğine; Balıkesir 
sıtma mücadele reisi Halil Manisa 

sıtma mUcndele reisliğine tayin edil
mişlerdir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
idare heyetleri 

Mürakabe heyeti, ·seçimleri iki 
ay sonraya tehir etti 

Esnaf Cemiyetlerinin yıllık iC:are 
heyetleri seçimleri zamanı gelmiş, fa· 
kat Ticaret Odasr, bir kararla - idare 
heyeti hep birden istifa eden Hamacı -
lar Cemiyeti idare heyeti müstesna -
diğer cemiyetlerin intihaplannın ya· 
pılmasını tehir etmiştir. 

Ticaret Odasnun bu tehirine sebep 
bundan sonra her cemiyetin he}~ti u· 
mumiyesinin toplanmasına ve şimdiye 
kadar dükkan dükkan dclaşı!arak 

yapılmakta olan idare heyetleri seçim
lerinin de ou beye • umumiyelerae ıc
rasına karar vcrilır.iş olmasıdır. 

Bu suretle idare heyetleri seçimleri 
her esnaf zümresinin yekdiğerini gör-

r mesi, idare h~!~~i içi~ seçilec~k. ~ahra
ları tanıyıp goruşmesı ve reyını o ıu· 

retle kullanması teklinde olacağı için 
idare heyetleri daha mütecanis olacak
tır. 

Yeni şeklin tatbikine önümilz.deld 
i1dncikanunda başlanacak ve yeni cıf'-

nenin esnaf cemiyetleri idare hevet. 

Jeri hep cemiyetlerin ayrı ayn yapıla· 

cak heyeti umumiyelerlnde seçilecek
tir. 

e rımizde otuz altı cemiyet oldu -
ğundan ekseriyet olınıyan içtimaforla 
beraber bu toplantıların ancak iki ay· 
da ikmal edileceği anlaşılmaktadır. 

Şehrimiz gelen 
Vekillerin tetkikleri 
lktısat ve Ziraat Vekilleri dün 
akşam Ankaraya döndüler 

_... Baş tarafı 1 ncide ı ağır suçlara teşmili ço'k iyi neticeler 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu öğle- vermektedir. " 

den sonra adliyeye gelerek müddciu. Nafıa Vekili Ali Çetin Kaya da saat 

mumi Hikmet Onat ve adliye er!:anı 14 de Sirkecideki dokuzuncu işletme 
ile görüşmüş, müddeiumumilik daire· müdürlüğüne gelmiş. Gar binası inşa-
ııinde bir müddet meşgul olmuştur. alını tetkik ederek bazı direktifler \"er-

Şükrü Saracoğlu, bu sırada gazete· 
elleri de kabul ederek muhtelif adli me· 
scleler Uzerinde şu beyanatta bulun. 
mu~tur: 

"- İcra miitehassısırun memleketi
mizdeki tetkiklerine ait raporu geldi. 
tercümeı.i bittikten sonra alakadarlara 
.dağıtacağız. Rapor, alfikadar makam • 
larca tetkikten sonra bir tadilat ISyi· 

bası ile Meclise verilecektir. Tebliğle
rin posta vasıtadyle yapılması hak· 
kındaki k:ınun geçen yıl Meclise veril· 
miş ve encümenlerden geçmi~ti. Kanu

nun bu sene Meclisten çıkacağmı u. 
muyorum. Cürmümeşhut kanununun 

Tcnttcn amcaCI 
nnn kalıroso 

miştir. 

Nafıa Vekili Elektrik işleri mlidüril 

Kadri ile görüşerek izahat almıştır. 

Zıraat Vekili Faik Kurdoğlu da 

Türkofis Jstanbul §Ubesine gelerek 

Müdür Cemal Ziya ile bir müddet gö • 

rüşmüştür. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ra

na Tarhan, inhisarlar Umum Müdilı

lüğüne geforek bir müddet meşgul ol

muş ve Istanbul Gümrükleri Başmüdü

rü Mustafa Nuriyi de kabul etmiştir. 

İktısat Vekili Şakir Kesebirle Ziraat 

Vekilı Faik Kurdoğlu dün akşam An· 

karaya dönmüşlerdir • 

idaresi paylaşıl 
mıyan mekteı 

Berberler ceıJJ 1~~1 
maarife murac 

etti 
~ 

Berberler Cemiyetinfo ~ liıı' l 
sinde dört saat gürültülil ıı1 ll' 
lara sebebiyet veren 1stanbıJ~ ~ > 

• 11ıt 
ler Mektebi meselesi yenı el 
daha doğurmu" Berberler ııt'~ 
idare heyetiyle Berberler Jde~ 
ris heyeti arasındaki anla~.d~ 
Ticaret Odası ve Maarif ~~,.o' 
nün de i§e kanşmasiyle daha 

tür. ~ 
Berberler Cemiyetinin ııon 

1 
sinn" bPr~r\,.,. -~hi~;,,, .~ 

idnre heyetinin mürakabc ,.e ~ 
tında bulunduğuna karar ,.e 

1 
f 

b~nu müte<~ldp .. T~.c~.ret od;~ 1 
iıleri şubesı muduru bu k~(ll' 
senesi kongresinde verilen ~ ~o 
ni olduğunu ve yeni. ~.a~ar~rl'· 
bir §CY ilave etmedıgını ~ıı 

Fakat 1935 kongresinin bu. tlıı1'1 
mektep tedris ve idare beye oııf' 
sene milddetle seçilmiş oldll~t. I t 

Son kongreden wnra ce~~eı:ı ı,.t 
heyeti mektep tedris h-cyetı ;,e it 
tep muamelelerinin ccroiy~te 

istmiştir. tcttP J 
Fakat söylendiğine göre ıtJ'biJ er-. 

ris heyeti bu talebe müsbet JJef 
vermemi§tir. Cemiyet idar~ sai1' il' 
bu müracaatı yapmasındaki . de 

eti umumiyenin 1935 kongre~ e 
diği ve ıson kongrede de ıe. jS 

·nın karar mektep tedris heyetı 11etı' 
ettiği şey de kendilerine bCŞ j 
Lilıiyet veren karardır. oôl'i 

Berberler Cemiyeti Ticaret esl1~; 
müracaat etmi§, fakat oda ti,., ~ 
besi müdürlüğü verdiği cev-•P eJ~ 
tıep Kültür Direktörlüğiln'e. :~r~ 
dilmlt olduğundan kültilr aır .s ,; 
ğüne bat vurulmasını ve ıı~•:,e 
tepler talimatnamesi ınucıb ., ~ t 

• tıı• (J'' 
araıtmlmasmı tavsiye .. e~t ~ 
di iı Kültür Dircktörlunilnt 
tir .. 

---t.O'----- . ,,e 
Kızkardeşı ~ 

t€cavüz ed6 

adam e 
Beş sene hBP: 
mahkftm old ·ı:ı4ej 

Üsklidarda oturan Abbas iS:f:,J 
d ıcı.ıı ; 

bundan blr mUddet evvel 0 .ıııil' _., 
rde r(I.,. 

da HayrUnnisa ismindeki ltıı ).ş~ 
. ...ıı11ı musuna tecavüz etmış, zıı I 

ati• ztihrevl bir haetalık aşılanll!< tııl 

. d - ··ı ..+c ol~..t1 mahkcmesın c goru meA• 
11
., 

dUn nihnyetlenmiş ve Abba.s 

haosc mahkfun edilmiştir. 



azı Alr11an r11ekteplerin 
&vak atıl111ası kararlaş ırıld 
ız ve erkek talebelerJ 
llasıl dövülecekler ? 

ı ın~ttnburgda ç·kan m ıı· 1 . . d - .. h. d .: enı rd ua ım er gazetesının yaz ıgına gore, o şe ır e 
, G;ı;: te b" c talebeye d.ı.yak cezasının tatbikı kararlaştırılmı~tır. 
' r· 1

• ır de dn.1"'1· · · · • h. ld - b"ld" · · 'lıcscı:ı k· ' .... • cezasının ne "tbı nızama ta ı o ugunu ı ırı-

b llduı-une habz talcb_c. muallimi tarafı~dan dövülmeden t:vvel, mektebin 
tc:ektir. Bir e~ vcrıJ~ccl=, dövülmesini ancak miidürüyet kararlaştıra. 
~~ laleb~ye d gunde b,r k-..re muallimi tarafından cViviilmüş olan bir er· 
~ rnus._.,,.,de, t.,krar dayak atılması icap ederse aynı şekilde müdüri-
Yara .. e alınaca~:tır. 

eılers lll".z veya t 
0 '\ lipJ e . cnb~I tal b~. us1'lnm:ım'1I-ta ve ,.. .. ııc:mamakta devam 
lam • • ız ki m .. t · 
~ an, ~ocu~ · u cmatliyen daynk yemek tchlikcsindeclir. Fakat 

ta l'nürac:ı.at'u~ s·hhıti-i 1 buna m:isnit olup olmauı~-ını tayin için dok. 
oıunacaktır 

indberg alelade bir 
~::ı"~ze m~, yoksa ... 

· YO Ksa esrarengiz faa ıiyetini n arka sında 
!')hrecı i l giz i bi r şey mi var!.? 
"ha•ı ' nı.Jber ·ı 

ıs 'He ort " n S<>n Rusya sc- Lindberg Rus ve Alman hava km·vetleri 
:l\lq aya bir • -

li bt &aıeteıe . . meseıc ~ıkfıgmı, hakkında İngiltere ve Fransada bu kadar 

111 r ''dreyı rının ,tanarccinin giz- açık konuştuğu gibi, hiç şüphesiz Al -
ıı. ~drka_ e Rusyayı ziyaret ettiği- manyada da lngiltere hava kuwetle -

Bir anket 

Harp 
tehlikesi 

M~nnırn aınua~

masaoe be~~ara'fr 
e~ıum ş mD<Q.hır? 

Çekoslovakya meselesinin halli husu
sunda İngiltere ve Fransanın li.abı.:I et
tikleri ~ekil birçok kimseler tanfınd:ın 
tenkid edilmiştir. Rilhassa gerek Ameri
kada, gerek İngiltcrede son parti men
supları bu siyaseti tenkid etmişlerdir. 

"Amerikan efkarı umumiye müessese
si .. bu münasebetle halk arasında bir cn
kct açmıştır. Anket neticesi şudur: 

1 - tngiltercyle Fransa harbetmeyip 
Hitlerin arzularını yedne getirmekle iyı 

mi hareket etmişlerdir? 
Bu suale cevab verenlerin yüzde alt-

mışı "evet" diyor. Yüzde kırkı da "ha-

yır ... 
2 - Almanya talcblerindc haklı mıy-

dı? 

Yüzde 27 kişi Almanya), haklı bulu-
yor. fakat ekseriyet: yüzde 73 "hayır" 
diyor. 

itte" L l'rn ı, tn -.ıı ı k 0 ld k k b h t "lldı ~ z gazetelı-rlnden rinden ayni ~e ı e açı açı a se -
İııtııtt l'ınlştik. 
llııe t~ de tı 
lf._ ~tıı, "eriJd~dbergtn !lon seyaha
~"""ıiı g" ığl, bunda bir maksat 

hl iştir. 

Bugün kimsenin bilmediği ve herkesin 
öğrenmek istediği bir şey var ki o da şu
dur: bütün bu esrarengiz faaliyetin ar-

3 - Münih nnlnşmnsı sulhü uzun müd- , 
det muhafaza edebilecek mi, yoksa 
harb tclılikeı:inl daha fazla mı arttırn-

~""l'lıu ttre.:..:~ -llif Yor. Bn •rada "Sandey 
~" . t6'1 ili kasında :izli olan..lled.,..· ....,"._...---.,.......... __ ____ 

cnk! 

Bu suale cevab verenlerin yüzde 42 ı:i 

~fünih anlaşmasıyla sulhüıı kurtarıldığı 

~ löyıe dl eae1c71 gözden gc-
lo dbtrg Yor : Llndberg birisini mi temsil ediyor, 

ı-,~,,. ..\lnıan k dl il bir 

Ye oldukça uzun müddet muhafQ:ı:ı. edi

leceği kanaatindedir. Fakat c>kseriyet 
(yüzde ri8) harb tehlike.sinin bundan 
sonra daha fazla olduğup.u düşünüyor. 

~ J,. \> YaYl R yo sa ken hesabına geveze k eden 
~~ e ~ranııa ' usyayı, Çekos- adam mıdır? 

le Ve • ııh}'l . Yl dolagtı, Geçen ):az r ~ ~~~u·u _ __ D _____________ b _________ k ___ _ 
ol"il illi.in~ ..\lnıan havı erle ve Göring- enız /ıa> ı'ne ço 
l! · a generalleri ile ' 

ı.ı il 
~ ene lllt . 

'·~ b•.u. ··~:':':~:~,::~.::: merak iz bir mu lıa rr i r 
$oıı 

l.tzıtlber 'tyahati.tıd 
'er· g >.ı..,_ en döndUğU· 

ı ili) ··"'ıı 'Ve 1ıı zaman 
1tliıı.ı l!ıtıda rn glliz hava kuwet-
lt ııoyı Ukaye 

J)-lltı?J enı.iııtı. Lın:e Yapmış ve fikir-
~t~ erı bfılrn• . bcrge göre, Alman 
l eldi ·tılerde 

tilt r. Suııd n <.:ok daha mU-
" ered an bagk 
'\lı ı eıı !:alt t a Almanyanın 
~ ngut ayYare · 
it. ereııınk· sı 'Vardır ve iı:na-

lnden b 
S(I eş rnisll fazla-

~. l lendı-
..._lltı... gine"" .. t"h oure L • 
tUter ı iline Ye • lndberg bunlan 
"'- e lçı rleııtird·k 
."lllaıı. n legane ı ten sonra, ln-
ltııı la Ue b· kurtuluş .. 

IJeli ır anı çarcsının, 
4ı sUrecektı aşma Yapmak olaca-

~ıı- dherg r. 
d tllııu da· kendlSinln 
1 r. 1"a1t lllıa SôyJer nazı aleyhtarı ol
tıııerııı dat onun filet ve bunda ısrar e-
\>e edlğ· rlerını 

.\Jııı. ıne gör Yakından bi- 1 t'ııJı· n hUkı:ırn e, tayrareci, Hitlere 1 
fltı. glrıı etine k 

"tlt[,. llçıltça .. arşı olan hay _ 
. ııoyıcrn 

Ceç ekten çekinme-
Oııı.ı eıııertle 
~. Otad Ltndbe 
.._'lıı a bUYUk ~g Rusyaya g·ıu 
~~ ldıJa bır . ı . 

eltn r ve Sav nıısafir olarak 
d;ı eııı iç· l et tay 
b er, Et ın biiYUk YareciJiğini tet-
ir l uıı ta . kola1·J ' l 

liın lYare 1 " ıK ar göster-ilt b c lcrı 
t • eııuYorı ona karııı bU .. k "'\lldbe lltdı yu 

dl "e rg bunda . 
tıı ll1ıa h n sonra 1 . 

lltı 'ılı- ava kuvv ngıltcrcye gel-
ııı.tJna etıer1 . 

.\vl'\ı .Ya blltlad nın zayıf oldu-
1'\ı_ lllda b ı. 

rı:ı, t Uhran1ı 
!la'"'" lndbe,... vaziyet 
•a.ı "'Qİ IJe"ı ·ır. li'ransa arttığı sı-

141l h " erı .. 2 Ya gitt' 
)' Ul"ilk "'-'Yledi. Sö 1 ve orada 
dı~tla, t _ btr altia \ı Ylediklerı F ran-
~'CI "' "G"'J l andırd ~-....... · • • tera ·ı 1• Bunun ı ._,_ ,,.. ~ e nıu ' 
t , lltııtı h Y11• lift ite.teken ver _ 
~tlb '"• t~fri 1 dı.ı e""" lallayu 0 rrıu15tur. 
~•ltta ,_raaııretı h l'ltahanıı albay 

~en.ı=- •kkınd 
'<48inı h a endişe 

a1tıı h" 
ıaaediyor. 

Amrrikalı bir mulıarrir : Fleçer Prat cleniz harbine çok meraklı bir 
adammış ... Fakat lıarp olsun da, denizdeki bir çarpışıha:,, .. ~lrcdeyim di. 
ye beklemiyor, Amerikalılara has garip icatlardan birini ortaya çıkat L· 

yor: 
Fleçcr Prat eline yumuşak ve hafif bir tahta ile bir ustura alıyor ve 

başlıyor küçük küçiik harp gemileri yapmıya ... Bugün I• leçcr Pret'in yap
tığı z:rhh, krovazörü diğer büyük küçük harp gemilerinin ,Yl:kfınu bin. 
lcri geçmektedir. Çünkü muharrir on seneye yakm bir zamandanberi bu 
işle meı:;guldür! 

Fleçer Prat tahtadan oyarak, keserek yaptığı bu küçük captal=i ge
milerin beşini, onunu yere diziyor ve aralarında muharebe taşlatıyor. 

Muharebeyi kendisi idare ediyor. Gemilerin tonu, mermi mesafesi 
onca malumdur. Şu gemi ötekinden şu katlar mesafede bulunursa ve şu 
kadar menzilli bir mermi atarsa ne netice \"erir? Diye hesap ediyor. Mer
milerin istikametini ok şeklindeki ince tahtalan dizerek gösteriyor. Yere 
eğilip bakarak topların istikametini tayin ediyor ..• 

Bu, hakikaten çok meraklı bir cğlcn~edir. Aynı zamanda çok iztifa.. 
deli. H atta, N iyoport'daki harp mektebi bu modellerden Flc c;er Prt ! a 
yüzJer~e sipariş \"eriyor ve bunlarla mckterte tathikat ~·aptırıyor ... 

Fleçer Prat bütün ailesine de bu c0'\cncc zevkini aştlamı. tır. Öyle ki 
knrı sı. k ardc§i, cocuklan bütün bo~ vnkitl<>rini yerlere yatarak küçük ge
milerle harp oyunu oynamakla geçirmektedirler. 

f 

Hitler, ba:ını eline dayamış, dinliyor. Fakat dinlediği nnzi konfor, n~ nd'.l 
bir konferans ve siyasi bir nutuk değil, konser. 

Hitler Münihte Lcopoldhol"de verilen bir orkestra konserini böyle, her 
kesten uzak bir köşeye çekilerek dinlemeyi tercih etmiştir. 

Denizin dibinde 13 
• 
ınece kilometreye 

laııdD~te~n S©nG"al ©la 0 6?~'1\t fi11 \fa@ole 
suı~uın lYı$'\ÇlQı~ce tÇD~c§.1«:<a1~ R 

Zt'ytinyagının daimn suyu:ı üstiindel 
kaldığı mal(ımdur ve dilınıizdc bir de: 
"Zeytiııyağ gibi RUyun iıstüne çıkmak., 
sözü v:ıı· !.r. 

lşte, bu ılmi nakikati oir lta!yan 
mühendisı l iı t0··ı iıbeyc tatbık dille) i 
<iüşünüyor. 

Zcytinyı ğııı .::ıJyun üzt1 in le kalmak 
hu::.usuıı:lal.ı ;r.aclından i:;Lif::ıdl' cdiJe 
rek yapılacak olan bu tecrübe belkı 

Belçikalı profesör Pikkar·ı tekrar kız
dıracak. .Malumdur ki, Profesör Pik. 
kar balonla gökyüzünde J 6 bin mc.tre 
ye çıkarak hava taba.knsınır. dışındaki 
stratosferde tetkikatta bulunınuşttı. 

r'a!:-t, son günlerde. preıf sörün lJJ 
tccril.bede kullandığı usulü tekamı"l 
ettirerek yaptıJ,ları bir balonla iki L• 11 

li mühendis 22 bin mclr~ye çıkabile 

ceklerinden emin olar:ık bir teşcbblisE 
giriştiler. Bu tecrübeyi !-lC", retmiye 
Profesör Pikkar·ı da çağn mışıurdı. Jfa 
kat profesör. ilk tcşebbü~ii kcndiFıwin 
yapmış olduğu bu ilmi te •1iib•"' le bu· 
lunmak istemediğini bildirmişti. 

Lehli mühendi.,Icr. son günlerde t<>c 
rübelerine çıkmak üzere r.azırlanırlar. 
ken balonları parladı ve teşebbüsleri 
yarım kaldı. li'akat. balonu tamir edip 
bir iki aya kadar tekrar tecrübeye gi 
rişeccklcrini söylüyorlar. 

Gelelim 1ta1ynn müh\'..'ndisinin ica • 
dına: 

Gnlcnzzi ismindeki bu genç miihcn 
dis te Profesör Pikkard'ın u::-uliinden 
ilham a lmıı;: o da, göklere çıkmak te
RebbiiRün ii bitirdikten sonra, denizin 
dioine i nmcyi dii~üncn p:-ofcsöı ii n ta. 
~arlndığı balonun bir benzerini yapa
cak. F'aknt, daha iyisini yapmayı dü~ü 

nüyor ve Pikkar 10 bin metreyi ine
bıl~cekl:en o 13 bin metreye kadar i-
necc>ğini sôylüyor. 

Profesör Pikknr·ın düŞÜI!düğü balon 
denizin dıbine indiği zamaı. yulmı ı. a 
bir kablo ile bağlı olacaktı. Galeazzi 
ise icinc girip denizin d ıbine indiğı 

kürr.:e~ i ze~ tinyari dolu d.ı.ha bü) ul: 
bir kürreyc, yani bir balona bağlıyor. 

ırnrrc, aldığı ~afra ile, ::ığ r olduğu 
irin, balonla beraber flıvuc. içine ini
yor. Balonun bir gözünde de h:ı.\·a 

Yardır. Onuıı içın yukardr..n knb1o ile 
hnva göndcrm-.ğc de i ' t:). c h_. lr,1 ın ş 
tır. O ha\•a ile uzun ma J t c!e : in 
dibinde lı:alıp tetidl.atını ya· tıi.~"'n 
sonra miihendis yamnd. l'i safrayı a
tac,.k. O zamnn z :ı. •h. ·~ - . "U~'Un ü. 
zerine çıkmnk iml:unını bulac~k ve 
altındaki kürre ile b rab ... r, yüksele -
cck. 

Italyan miihcnc1is t"crüb J rinc ya
kında b::ıc-hyacn·;ıııı lıub .. r \ermekte
dir. 

Suriye Başvakili 
Frunsı z Hnr c~~·c 
Ntt1 ı ri l e görüştü 

Paris, 20 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 
bildiri~·or: 

Fıansa Hariciye Nazırı Bonnct dün 
Surj)e Ba ... vC'kili Mard ım Beyi kahul 
ederek kendisiyle Suriye Fran• a mu. 
::ıhcdesinde ynpılncak tadfüıtı tetkik 
cylcmişUr. Mardnm B ) ın görii. ınclı ri 
aynı 7.arnancla nskcıi mc <>lckrc de ta
alluk etmektedir. 
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• Türk - Yunan ticaret anlaşması mü
za.kereleri için Türkofis başkanının riya
seti altındaki heyet yarın Atinuya hare-
ket edecektir. ı 

* Türk hava kurumu ba3kanı Fuat Bul-
1 

ca aün sabah Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

• Denizbankın Kadıköy ve Yalova hat
tı için Almnnyada ~·nplırmış olaugu "Su
vat" vapuru Cumhuriyet bayramında !'C

ferlerine başlıyacaktır. D. B. (Denizbank) 
işareti de ilk olarak "Suvat" m bacası
na konulacaktır. 

* Üniversite meıunlarından &klora 
•erıneıı: lsUyenierin imtihanları önümüz . 
dekl pazartesi günü yapılacaktır. 

* Yeni B tlln t!.carc-t atnşeml! Saiil Rfl
ul nzifesiiie başlamak üzere tlün Bcrli
ne hareket etmiştir. Tüccarlarımızın Al
manyadan alacü:larınrn da tevzii için 
lıfefkez bankası tarafından hazıflıltlara 
biŞlanmıştır. 

ili Son hafta Y.aifında 1stanbul güm
fllkl~füidcn sevkedilen mallar 100 bin li• 

fayı ~ çmc:ıkte ve ounun elfseflslnl Yu
Mlil.sUiti, :Mıs.rr, A !manya ve Fransayn 
)'lpifan Uirncat tetltil etmektedir. 

• Da:tpfıaM ~11. e111 ve yirmi lieş ku
rıteluk: gümüı, paf larm basılma§ını lii • 
tlffiıiş, ön, beŞ. 11d buçuk 1üıruslult nrneı 
J)&taları basmaya başlamıştır. Yeni ily

ruıt altmlrırı lçtfi tttılan mUsaoaltafüı hiç 
bir tıümune l)~cnllmemlştfr. DArphanc 1-
<Iiresi tarafından bir şekil düşütiUlmcJt
tedir. 

• Eski eserll!r mlizeei tarafından KU. 

~Ultçekm c deki Roma hatabelcttnde hnf
ri7nt yipllttltiSmtı. karar verilmiştir. 

• Yuğosiıwyıının ICahtre elçiliğine ta
)'lö edilen Yugoslavya lstanhul başkon
i901ô~u Dugötlç tlUn akşam BcJgrada ha
tek:ot cılmiştlr. 

• Paı1ı.Uı öl~n Siitd mcbuıu aman 
llllştaJCtft cenazesi yarrnıı:ı cltepresle 
ı~hfitniı ğetlril~cek ve pnttlr ğilnU defin 
fı:ıeraıılml tapflacali.tır. 

• 1ttalye taraflndan bir yardım sanaı. 
lı kurulmuş ve niza1T1nıımc11t dUn vilayQte 
"terllmt3t.lr. 

• 19tanbul vltfı.yatl ltlıy fiıhhat ltunım
lıı.tı att11ıib karar <vt;rml~tlr. Bu teşkilat 
hasta köylUlcrJ dispanserlere ..,evk ve 
tedavi ile meşgul olacaktır. 

' "' Adliye vekfılMi tarafından, ÜskOdar
Cla bir adliye sarayı yapılmasına knrar 
'Verilmiş ve tahsisat ayrıJmı§hr. lnşaata 
:takında başlanılacaktır. 

• İkinclteşrinin onunda Ankarada ikin
ci fotoğraf sergisi açılMnktır. Fotoğrııf 
amatörleri eserlerini göndermeye l::aşla
tnrşlardır. 

* lııtanbulrla yapılacak büyük daimi 
Bergi binası hakkında Ankarnda teşeb
'bOsleI'de bulunan ınllli sanayi birli~i u
mum! katibi Halid GülcryUz pazar günli 
eehrimize rli5neccktlr. 

• Efgtın bUyUk elçisi eksel!ns Ahmed 
hanın pederleri serdar Şlr Ahmed hanın 
Kabilde vefat ettiği teessUrle haber a
hnnuştır. Bu mUna9Cbctle Efgan bliylik 
l!lçisine dUn majeste Efgan kralından ve 
~kelld&n tatlyet telgrafları gC'lmlştir. 

• Evvelki gece saat 4 de Boluda Uç 
IJanlye süren cenuı>tan şimale şiddetll bir 
tyer aarsmtısı olmuştur. Hnsarat yoltttır. 

* Hariciye vekfılC?tl umumi kfı.tlbl Nu
man Menemencloğlu bugUtı Ankaradan 
"hrltnite gelmistir. 

* eehrlm17.de bulunan beyn~lmilcl ha
:wacılık kurumu başkanı Romanyalı prens 
:Siebsko bu akı,am BUkreştı dönecektir. 
DIŞARDA: 

1 
• Amerikan hariciye ne~areti ltalytı

nrıı Anıerikalı yahudiler hakkındaki nola
llttlın bl.r hulasasını neşretmi~tti. 

Bu hulAaaya na.ztırıın ltalyaC!al<i Ame
rilı:alı yahudiler, d;ğer tabiivcttcki yahu
Wlere yapılacak muntı1elenln aynına tabi 

olacaklar ve çık:ıctık lhtllil.tlar dahiliye 
nezareti tarafır.dan t('şkil olunacak bir 
komisyona havale edilecektir. 

* Alınanyada dahiliye nezareti tarafın
ôan. bugün nı>şredilcn bl: emirname ile, 
~ivil makamıı.tııt dini ayinlere restnen 
mUmessill<:r göndermeleri ve dini bay -
ramlarda bayrak asmalan menedilmiştir. 

* Amerika asken havn kuvvetleri tam 
bir ttnsilta tftbi tutulacaktır'. 

Harbiye nazırı .tarafından rei!llrümliu- \ 
n vetilen raı:ıorda gerfik ttıyynrn lıtttıJfı

tı, terek pilot ve mııldnillt yetişt1rm6 sıs- [ 
temlerinin t&mamfyle değlşllilltrıosi ttıv- 1 

••ot ,..,.., ı 
Dt!rpi' odllon yoni plan, AmE.irika llnr· 

bô girditf t.akdirdc dcl'hnl kitle lHılinde ı 
byy~rcler yapılabilmesini lsUhdtı.f et • 

,, 
___ __. .__ ________ ...:;.....;:... ~(UGliıt!?'.:;:v 

I 
Slnemosıod& ord su ,..._~ugün SAKARYA 

Cazip, hareleetli ve çok zengin bir program: 

a larında 
çarpışıyor 

t(adı~ Vicdan azabı Gökten Düşen 
VICTOR MAC • 1.:;AGLEN, M Y R N A L O 1f ıtf 

JUNE LANG, PETER LORRE ROBERT MONTGOWMt p 
tarafından oynanmış Fransızca ~özlü tarafından oynanmış Frarısıt~ 

hissi ve mUcss!r bir dram. eğlenceli bir komedi, ri. 
ı İla-·cten: PARAMUNT JURNAL son tlünra haberle barikatlar kurdu•ur, 

karşı ateş açeyorlar ızmli!lim!:::I~ Suvare ~at 8,30 da her iki film birden l!2! ,./ 

Kudüs §el'ırinin araphtrla meskun eski 
Jtısmınlla na rekat §iu :Jelle devam et· 
melttetlir. 

Fecir val<ti eski Kudüstc llir askri 
ltordon, asiJtitı Eittı ına mani olrnak için 
mastahkcm mahalleyi sıkı bir çember i

çine almıştır. Ulr tııkını müff'cz(?Jer 
<le yer nlllnrrnda ve l'ıIA.bccli SUJej•ma
nın t~~lıklnrınan araştırmalar yap. 
makUı<1ırltır. tnslliz kıtantr, Gamli 
Önıer'e srgınmış olan tısllerln hariçle 

mtlna ob tta bulunmalarına mani 
olmnğa çalışrnnkttıdrr. Get'elcıyin bil

hnsım I<udUsUıı şimalinde ltMn Mon
toflor naındnkl Yalıu<li varoşunda 

bir ta){ım tccnvuzıor yapılın ıştır. Za· 
bıla, mllteco,·izlerl nğır ıinylnttı uğ
ratmıştır. 

Ask ·ri harek<'t 
Ku<'IUB, ~O ( A.A.) - Evvelki gece 

UHek vo mltraltöz ateşi fnıulasız su
rotte ılc•·cım etmiş ve Ku(hl8 tihnlisi 
korliu ve örıellşc lçlnıHı cvli:ıdnôo ka
palı kıılını~ttr. Asilerin relel Mamad 
Madavl'nln Eskişehrl tnmamiylo ele 
geçirmek ve oradan şehre karşı umu
:mt b\r taarru~n gcı:mok tas1vvurun-
da olduğu zanncclflmektedir. Plt\nr
tırn ikinci kıAmr. muvaffakıyetle tat
bik eclilemcmiştlr. ÇUnkU zabıta. 
şehrin bUtUn knpılnrını lrnpatmış, 

geceleri soltnğa çiltılmll.Sınr ve ı~ılt 

yakılmnsını yns:ııt etmt~tlr. nu su
retle ıl.si1er, Esldşchirdc mahsur bir 
halde kalnıışlnrclır. Fecir vakti, U· 
çUncü muhafız taburu. KudUsUn os
ki mahallelerinin tathiı·i amcllycsinP 
bnşltımıştır. Nöı·stimberlırnd sil~h· 

cndazları ile lnglllz znbıta lrn\'Vetle· 
rl, teşrikimesai etmişlerdir. Bu sı-

rada tn;yarelcr, mmtalrn Uzerinde 
cc,·elanlnr ynınnışlnr 1/e l\~ndilcrin<' 

karşı açılnn ateşe rağmen en dar so-

mektedlr. 
"' Almanya adliye nıızm Frank dilrt 

öğle üzeri B•ıdapcşteye gelmiştir. Alman 
nazırı, Macıı.r adi iye nazırının Berllne 
yaptığı zlj.'areti iade ctmcktedlt. 

Alman adliye nazırı öğleden sonra na
ip tar'afuıdan kabul edilmiştir. 

Adliye nazırı Dudnpcştede üç gün ka• 
lacnk vc.> Macar devlet adamları ile görU· 
şeccktir. 

"' Rel~ika ktalı He prcnıııes Pil-mont 
dün ak~atn tm'lt 16,20 de Londraya gel~ 
.ıtıi;Jerdir. Kat'iyyen hususi mahiyette O"" 

lan bu ziyaret c:o!< kıs:ı <ıürecektir. 

"' Fransız sosyalist lideri Blum dUn 
başvekil D:ılndi.re ile bir saat görügmüş
tür. Blum gıızotccllere beyanatında, baş
vekille slya11i. mali ve diplomatik me!'le
lcler U7.erlndc genis bir fikir tcati!iı\dc 

huHın"luğunu söylC>miştir. 

* Sov~·etlC'r birliğinin müdafaa knbill
yetinlfl arttırılması sahasındaki fevkalfı
ôe y:ırtırlı'.!larırtdnn dolatı u5fi kumnn~nn 
siya<-i dirij n. mıjenlvör, trıkttltien ve 
mulınt'ib nİfitııılar vıırllmlçllr. 

* ı\.lmtmyach çıktın Tclcgtıı.f gazetesi, 
noıctor DPnctş'in Şikııtto iinivercıittsinde 

konfcranıılar v('rmc~I k:ıhul ettiğini te • 
yld ediyor. Bııtıclj kurlarına 103!> minunu
surıis;nde b"'ilıyııcnlctır. 

* Alrran tan:ıreclsi Helmult Kalsten. 
4 ila G litre filendire'li hafif tayyarC'1E!ı1n 

beyn"'lmil"l ittifn rckortltıu 8;j50 metre
ye ı:ıknr~k ltımı"tır. FrrnıJız Arnti'yn ald 
olıı'l cr.1:1 rckôtdn irtifa 7483 metr'e~'/ll. 

"' Yugoslııvytı kr:ıl nnibi pr~nfl Pol'un 
bnba•H prMiı At:.ı"n İ{tırAyorğôVIÇ v~fat 
etmiştir'. oe:ııı:t'.'tıi ayııı 23 ünde kal6ıtı-
1Ataktıt. 

kaklara vanncıya ka.dar şehrin her ta
rafına, halka ve asilere hitap eden l>e -
yannamelcr atmışlardır. ~lrnlllilllllllillm!ll!ll ~ \' .\R&N AKŞA \l BE \'OGLUND .\ ~: 

Şehrin blilün mahtcçlori. kRrakol- fr f ~~ A ö l!t 
lar tnrafından ve mitraly:H~ler~o mn ~ ' AN BAS D " 
lıafaza edilmekteilir. Esliışehrın tat- ·~ J 1 
liirt ameliyesi, mtişkül~tla ilerle ~ 
mcktcrlir. Zira birçok cadde ve so• ~ 
k:ıklarcla barikatlar vücuua gctir!!ır.iş- t.Ei 

SALONU COYOK BiR GALA tLE AÇlLIYOR 

= tir . §; ;.:.=::: 
Oiğt>r mıntakalarda E 

Yafa, 20 (A.A.) - Acami mahal- ~ 
lesinde yenldc-n katgaşalı!tlar çık- ;=_-g 
nııştır. Asil~rln adh.ııılat'mClan biri ~ 
bir Ermeniyi ölclUrmU$tUr. 1 

'MUALLA 
JF TL iLFYICI A 1 

Ilayfada Uir Yahudi oteli ateşe ve- ~ SAZ HE vE] 
rilmiştir. ~ ı i .. ~· 
Te,·kif er ~ K.eıua.n: Nub.ı.r, piy;mo: Şefik, kemançe; Sotiri, klarnet: Şükril• / 
Kudüs, 21 (A. A.) - Bütiln gün as- il Ah l .ı._ c-1·-:ı.ı· Abdi ,.__ c::~ k t darbu'-· Jf 

~ nun: mecı, uanço: .,.:; •"-- ı , IDllDÇO: ~v e , - • 
keri kıt'alar girdikleri mahallelerde te- 1 .. · 

· l'k 1 ·· f "d •• 1 . t ,_, Tahsin okuyucu CdA.J, oku)rucu: Haımd. 
mızı yapmış ar, mun crı ası en aıup · ' 
ederc!c bunlardan dördilnü öldiırmüşler- _ ~ Be.yanlar: faytla, Bit5'!n, AydA, Saadet. 

birkaçını da teYkü etmişlerdir. !ll!filiill~ıJJmll!Jlmffi~m~~llJmmrı ~ TELEFON: 43776 ..-·~ffill00 
Akşam, eski §ehrin bilyük bir kısmı iş-

gal edildikten sonra kıt'alar, Ömer camii 
civarındaki mahallelerde faaliyete de -
v:ım etmişlerdir. 

Eynlcllf\rdc ı:cn_n biı:lııktm tnarrU11ar 

vukua gelmiştir. 

Yahudi çençleri 
ltaJyan Universllcle

rinde tahsfl 
fı?Örem .. ye celi ler 

Roma, 20 (A.A.) - Milli terbiye ne 
zaretinln bir tamimi, ltntyan veya cc. 
nebi Yahutli talebenin tMrlsat yılı ba3 
langıcınfüıki vaziyetlerini turih et -
mcktedir. 

Bu talebeler, üniversiteye kaydolun 
mak hakkına mnlik değildirler. 

Univcrsitcde derslerine evvelce baş
lamış olan Ynlıudl talebeler, tahsilll!
rini ikmal edcbllccehl~rdir. nınnclioo 
1talya.n toprıı.ğını tcrltctmclcri iCin ken 
dilcrine mühlet verllmi1' olan talebe, 
tahoillcıini ikmal edinceye kadar ttal
yada ltalabilcccklcrdir. 

Manmnrih bu madde, Almnn Yahuili 
!erine ttıtbik edilmiycccktir. 

srt:-az nr 

Nevyorktaki 
casusluk 

muhakemesi 
Maznunlar suçlarını 

itirof ediyor.ar 
Ncvyork, 21 (A. A.) - Casusluk da

vasının başlı~a rrttıznunu olan Alman 
Rumrih dün mahkemede cürüm ortakla
rının Amerikan hava kuvvetlerile sahil 
mildaflia servisi arasında yapılan gizli 
telgraf muhaberelerinde kullanılan (Z) 
işaretli §İfreyl ele geçirmt!ğe Çl\ll~ttkları
nı söylom.iı;tlr. 

Maznun, Erih Glıı.cser'e Alman casus
luk servislerinde kullanılabllecek olan 
aslen Alfılan bazı Amerikan aekerletinin 
liste!lini vetdiğlni Hava eylemiştir. 

Rumrih'in lfadeııi almdrktan sonra Eu

ropa vapurunda betbcı'lik eden Johanna 
Hoffman'rn tahriri i!.ıdesl okunmuştur. 

Johanna bunda, Eef'litıdeki casusluk ser• 
vislerllc AlherllUıdaJU ajanltırı nra$U1dıı 

irtibat rn(J.tnurluğü yaptığını itirıU etmek- ! 
teydj. 

lngiliz Harbiye 
~ azırı Hitlerin 1 nutkuna cevap ve_t 

Londra, 21 (A. A.) - lngil~ harbiye 

nazırı Hor, dün Kalton - on - Sea'da bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutuk, Hitlerin 9 
ilkto~rlııde Snrbuk'da irad etrrıiş olduğu 
nutkun cevabı addedilebilir. Hor, llitlc
rin sulhe müteallik olan valdlcrindl'.! sa-

mimi olduğuna kani bulunduğunu söyle
miş ve mUteaklben bizzat Hitlerln "daima 

sulbü v<ı dtılma kcndlmizl mUdafaa)a ha
zırız . ., §Cıkllıtdekl vcciZesini kabul ede• 
rek eiluttıanmayı muhil< göstetmiştir, 

II~ib, Çombcrlayn aleyhindeki tr.n
kldlorl reddetmli ve b:ı9vekilin qu~h le
hindeki mcsaleifiin lfiU'l/atfnkıyctıe rntev
vUÇ etmiş olduğunu b~) an eylcmi§tir. 
Hor, ölçülU bir sabır ve mlitckabil anln-

yışa lemayUI sayesinde Avrupayı yekdi
ğerlne <!llşmau kamplara ayıran çulrnr
ları doldurnıak ve mlistaknı· hlr sulhli te
slii edecek lfü milletler ltomitcsini bir ke
re daha ihdas etmek mllmkUn olnbitce~-
ğini sö)'lcmiŞtir. 

İngilterede ölr milll servili ihaası me
scleshte geçtın Hor, l:iüyilk s:ınayl catnia-
smt mul!teıncl bir hava taarruzunun 
me3'um darbesine karşı keD.alsini mUdıı.
taa. edelHle ek bir §Alllltle teneik etmenin 
kafi olncağı mütaleasırtı serdetmiştir. 

Hatib, sözüne §Öyle devam etmiştir: 
"- Böyle bit drbeyi gayrimUmkUn kı-

Iacak surette memlekette teşkilat vticu
dıı getirllc1iğl takdlrae istikbali asla mağ-
lüb olnııyacağımız itnılnanr ile derpiş e
de biliriz.,, 

Ha tlb, İilgiliz krırakterlne ve lnglliz 
müesseselerine intıbak ettitllfi1eıl a~ıtn
l{clon bu vaıifenin üası için bilyük bir 

istiklal caddesinde Şehir tiyatrosu 
komedi kısı 

SıhirT.·yaf rosu 

1111111111111111 

11...111 
111111111 

21-lÖ-938 Cuma 
"'iihil ak§~mı saat 
20,30 da 
YANLIŞLIKLAR 

KOMEDYASI 
Yaian: V. Şcl<spir 
Türkçesi Avni Givr-
da · 

• 

milll gayret sarfı l!znn oMur" 

miştir. . u~ 
Hor, hükfimetin teda!\Ü Jl'I tsO' ı 

teminin ıslahı için zaruri ola~J1" 
almak tasavvurunda olduğu lı 
minat vem1iştir. ,# 

HUltlımet, icabında y~rtl tır· 
almnkta {(!reddüd etmlyeccl< 

1 
t 

Hor, yakında ıttilıazr ıstıır ti 
ilb cdebiloceğlnl titnid eurıtJ :I 
nu beyan etmiştir. de'.ı 

Hatib, netice olarak şö~·IC utPO "ı 
"- Anavatanın emniyctı b ~ ıJ' 

daşlarm antrenman yapmıŞ ııl j ~! 
daŞt gibi rollerinl o~"tlamala~öit·~ 
lacak Sl)rctte tensik cdllırı~1~t! 

Hatib, nihayet şöyle deIJtlf~ 
"- Böyle bir teşkilatın ı 

daima hatırımdadır.,, 

ispanyada~1 ı 
dönen ıtafyan; 

Roma, 20 (A.A.) - Lı~~:r:ı 
nen 20 bin İtalyan gönUUU>tl~ 
:Kralın ve kesif bir lialk ıcU rJj1 
ııunac yapılan kabul pek P8 ,J 
tur. Jl~~ı 

Kral ya.~mda veliaht ~e '-14 duğu halde sa.at 15 ten bırŞI ~ 
miş, askerleri teftiş ettikte~ .,J' . 
büne çıkmış ve geçit resoiJ • 
tır. 

1938 ı 
Resiııtl1 

HaftB,~ 
Mecmuaıt•~,ı 

$ ncu saY ot 
Yann çıKI~ 



,~ 

i 

Fı·ansanın 
dostluk bağları 
~ çözülüyor 
Soıı Spbere ınecmn•--A--. l(bı A:vrupa k .._..._. dı, iki devletten herhangi biri tecavtıze 

er UYand &rlBıklıklarınm en derin ufrarsa diğeri onun yardımına kO§acaktL 
~adtr. ;cağı Yer biç gUpheslz ki Bu anl&.§llla el!n bakidir ve ancak bir 

koslovakya hAdi.satmm sene evvelinden haber verilmek aartİ'-'le 

Almanyanm Lokarno muahedesini 

dtılh. dı esi ,, ~ 
t1ıuıu ~Ylenı :asetlnl tamamıyla boz- milııfesih olacaktır. 

hı. leııı k e le nıUbala.ğa etmiş olına-

f~~SIEL~( 

Kullanılmış kitap. satışı 
men edilmelidir 

Böylece milyonlarca mikrobun evJerimizin 
girmesi önlenmiş o1acaktır . . 

ıçıne 
Geçen gün bir arkadaşım anlattı: tılması, basılan kitapların muhtelif 1 
·•- Sokaklarda kurulan sergilerin sebeplerden dolayı ancak ilk hamlede 

birinden eski bir kitap aldım. Böyle satılacak miktarda tabedilmesi ve bu 

sıhhi mahzurlanna aldırış e<lrnlerimi:ı: 

parmakla gösterilecek kadar azdır. 

Uıı1ıı uruıacat Fra 
de ııe esasa is nısa harlct ırlyaae-

ıı talunin . llnat ettirileceği gimdi • 
ııı11 Cdileınez M 

tnııuını ha bd · &amafib, Fransa-
6011 rene k 
illa "&zlyetıer onra urduğu ve bu 

hltCıın ola dolayısfyle yıkılnıağa 

yırtması U.Zerine İngtlterede bir üçler 
ittifakı aktedil.mlştL Fransa, herhangi 
bir tecavüz halinde İngiltere ve Belçlka
nın yardımına. koşmağı taahhüd etmişti. 
Diğer akidler de ayni taahhüdil Fransaya 
karşı yapmışlardı. İşte, Fransanm yaptığı 
bUtUn anlaşmalnnn en haklkisl ve gUve
nlleblliri bu sonuncusudur. Fransanm di
ğer dostlukları zaafa uğradıkça. lngilte
reyle olan dostane mUnrusebatı kuvvetlen-

şey adetim değildir ama, o gün nasıl 
oldu,bilmem, ismini beğendiğim bu ki
tabı bütün eski püskülülüğüne rağmen 
satın aldım. Ayni akşam, kitabt okuya
cak '3eğil a, şöyle bir göz atacak vakit 
bulamamıştım. Paketi c.lduğu gibi ya· 
tak odamda bırakmıştım. Ertesi sabah 
işimde çalışırken telefon çaldı. Karım 

heyecanlı heyecanlı ve yan da k:zgın 
bir sesle bana çattı: 

yüzden eski kitapların bir müddet son 
ra yenilerini bulma'k imkanı kalmama
sı, kullanılmış kitap ticaretini meyda -
na çıkarmışnr, 

Medeni memleketlerin bir çoğunda 
bundan senelerce evvel, aynı halin ö
nüne geçmek için şiddetli tedbirler al. 
mış, kitap fiyatları ucu:ı:latıldığı gibi, 
kullanılmış kitap satışı da kat'iyyen 
menedilmitşir • 

tar &lfetnıe1ı:n dostluklarına son bir na· l 
ltııs taf nıcraklı olacaktır 

Biz de bir kitap, belki 15 - 20 el do· 
laşır. Bu iş bizde de tatbik edilse hiç şüp· 

he yok ki, çok yerinde ve faydalı bir 
hareket yapılmış olacaktır. 

~('Un crtnden b rf • 
e urnunıı e Fransız dış aiya-

lr. lr.izıı otınuııt~·eue ''eınnlyet" mefhumu 
aıaııdığı bi r. Fransızıar, ordul<>nnm 

t •laııınd r anda bile ikinci bir dilşınnn 

Yüksek fiyat verip yeni kitap alanla 
nmızın adeti cidden pek azdır. 

Ve eski kullamlnuş 'kitap satı~u11n f" ') RF;Rt;l 

l:if nn korku . mektedir. 
l!t(n ll. ~ orlardı. General Foş 

rıı en kıyıJn 
lstetnişu Bö tna kndnr götUrlllme- Fransa d~ siyaseti şimdi bl.:ı:zarure ye-

.ıdafaa ed · ~ Clikle Fransanm kolay niden tanzim edilmektedir. Neticenin ne 
F'ranaa hU:~lleceği bir hududu :>lacaktı. olacağını şimdiden kestirmek mUmktın de-

1~ııgto • A nıeu bu fikrinden ancak bir ğildir. İhtimal ki Fransa son buhrandan 
\aıg ltll.'tfkan g sağ ve salim çıkabilen munbedelerinl ta-
ı. beç~tL Lakin h arantısı vaadiyle r 
'<1ll lr BUrtı ' arbden sonra yapı- ze ıyecek ve mieter Çemberlayna uyarak 
lUrıu ~'l'rlne Vaidler gibi bu vn.id de blr dlktat8rlerle bir anlaşma esasına doğru 
.\tıı. geurııın . yürüyecektir. Şurası §ayanı dikkattir ki, 
ta erilta cutııb eınışu, Vaidi veren Fransanm hemen hemen blltlln anlaşına-
tafından tenk~;elai VUson kendi halkı lan milletler cemiyeti ahtnameleri esası-

Çtkllı:nesı t l'dilmı", Amerikanın na. istinat ettirllmiatir. Bu "Covenant" ın 
bir b ' DgiJtcrenhı .. 

Chane ll'Şki de çekilmesine iyi artık hUkmü kalmamışsa Frnnsanm itti • 
~Utteflklerıua 1 et.n:.tşu, Fransa.. eski fnklannm da hükümden sakıt olduğunu 
aYınc en fa,·d f 
A a baska t ~ a çıkmıyacağmı an- arzetmek lfıznngclir. Fransa ilcrdckl 
<ılıxıa CdbJrıe 1,. • r ll)'lllı Bık re başvurmu;s, ve p i.illlartnı hazırlarken bilhassa bu nok-
t'atıs ı bir " ta ö d k ti, ız dosuukı guz hapsi altına alan l, g z en açırmamalıdır. 

nn böyle teessU.s et.mi§-

"Dün akşam yatak odasında bıraktı· 
ğın paketi açtım. içinden pis ve hurda 
bir kitap çıktı. Merak edip şöyle bir 
karıştırayım dedim. Gözüme kitabın 
sonuna kurşun kalemiyle yazılmış bir 
takım nctlar ilişti. Bunları okuyu.'lca 
tüylerim diken diken oldu. Aldığır. ki
tap, yüzlerce veremlinin elinden geç· 
miş, bir verem sanatoryomunda aylar· 
ca, belki senelerce ayni kitabı bir yı
ğın hasta okumuş .. Eve getirdiğin ki. 
tap değil, müthiş lıir mikrop yuvası 

imiş. Hemen ateşe attım .. Kuzum, Al
laha aşkına eve bir daha böyle es.ki, 
mikroplu şeyler getirme.,, 

~ l3u d 
ıtııı oeullltlara 
hat ~ııeaınde p~ ilki Pamt.e 19 §ubat "tylD•"lı•---•nfll••-. .. - .......... .. 

Karımın telefondaki sesinden, çok 
sinirli ve müteessir olduğunu anladım 

ve muhavereyi uzatmadan tel ... fonu ka
padım. 

Zaten kabahatli olduğumu da bili -
yorum. Fakat doğrusunu istersen, l)öy, 
le eski mikroplu kitapları satmak ya· 
sak edilmelidir., , 

An karada aÇll_acak 1 

sergı 
"e ltlfaktı. n . nya ile imzalanan ai
ıı~tarareYtıd u tedafüi bir anlaşma idi 
OtllcJ.ı.ı:... en he ha 

ll. 16 
61 \'akit <U- r ngi bin tecavüze 

Uı.ı hiıincl~ gerı ona Yardım edecek-
~ttnıeltet !Jtin 1926 senesinde yine bu 

Q1 ~lllt-- ~~da ikinci bir "müteka
dıı lkla l..oka aaı Yap ıotı. Bu ye. 
l"~.::1nıa11ya t ıııo ittl!akını perçinllyor-

-..ııa aahhUdl 
l'lılll'\ \'e Polon Criııl ifa etmezse 

HAYAT MI BU! 
Roman 

H. ~aısnm us 
Kitap hnfüıdc cıkb. 
FiaJı 30 kuru~ 

Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKiT KitapeY:. 

Arkadagımın anlattıkları, epey va
kittir benim de zihnimi kurcalayan bir 
mevzuua temas ediyordu . 

Eski kullanılmış kitaplar, mecmua~ 
lar satmak, etrafa bir yıgın mikrop de . 
ğıtmak demek olduğuna §Üphe yoktur. 

l'a 1c taatıa A.lnıaYa tnnttefika.n silAha 
~!!tur.bar edel'ekl DYaYt taahhüdlerini ifa
llo aııı kt 191G ın erdi. Şurası ı:ınye.nı dik· 1111~_.~D 
gllıı l:; ll3nıası hll:~ında Almanya Lokar
~u t gaı c•u·ı rna olarak Ren hın'%8.· 

Bu iş bizde kökleşmiş bir adet ha
line gelmiştir ve bu adetin bir ihtiyaç· 
tan doğduğu muhakkaktır. Yeni kitap· 
ların memleketimizde çok pahalı sa. 

u~ g "akıt p 
ııe ~- U3 \'cı ord olonya verdiği sö-

-.ıha· usun F 
1cılc.Jif ille allı.ad u rnruıanm cmrl-
at:rıe İntUtcıre ~~lduğunu bildirmi§tL Bu 
de r l'cddc<lilınte v~Cttnetının mildahale
llıtıahratıaanrn l> 

1 
° tarihten itibaren 

eııe ı o onn il 
~ 8 gf tgid e olan dostluk 
~ caıısa e 2:aa!a -

tı11ıı 19 Cekosı utramıetı. 
tt ne 24 tal'ihln;"~kya ile 25 birincik!
de"ıe;nelıniltı b; 1r dostluk akdet.miş
~dc :nıeucr cern~ll!JküJ karşısmda iki 
bııibır lltter11:a Yeu ahktunı daire-

lcırtn1n n harek 
llıı anı llletıafiln et edecekler ve 

toııt?ıı•tn aı:nıanrn 5 ini koruyacaklardı. 
0~~ ıad~ et ınaddesl Hohen-

ko:yu e tnuka 
'etıe.ttn Yol'du 1 vetnet kaydını 
'1 de Loka . 6 birlnciteşrin 1926 
~~ btr ., l"IıOda iki 
~dl. Q llllltekabıı devlet arasmda 
~ Poıo erek bu itt~e?ninat•• ittifakı ak 
ti lttıra:Ya ile Yine ak, gerek Fransa-

' lstıtı CSası Loka~Ynl tarihte akdetti
~l'a at eturilnıı: anlaşması ahkft.
~ dif~karno anı u. Binaenaleyh, 

hayıı 1ltı ltUfak ~ı hiçe aa-
~ taı..._~Yhetnıı .. 1 da kuvvetıerlnden 
t\Jı•- ~ "erdi. Artık <ıJ Ya Cdilınıvu. Ren hav. 
lı)ol'du rdllnına ı:ıitab Tarateyııın blrlbl-
'8 · etnıesı hnkAnsızla 

ete a. no · 
et ~ lllan:va ve 
d~.~926 ıı .. ~ Yaptnı••· b Yugoslavya ile 
. """lltl "lles· ""'· uun1.arcı l~ lllt anı llıde l>ariste an birin-
~ s~eııtn llşnı.asıydı y hnu.lanan bir 
"tan lt.ıb de bnı ı' ugoslavya ile 
<ıe 1 atiyı a anan 
d~~laı:ı e henıcn h rnuahedeyse 
-~ t allln emen Ro lill eca\11 alo'lllydi İki manya 

d e dı :ı...a z ahdine ~,,, devlet bira-
' llııı ·~an ~" •!nntuı ınn lc•ıer Cclecek t er, kendile. 

'tı. ~tenıran ~cnıı3·eu nh:avtlzlere karşı 
l'a~ l!tdı. llu 8l'ckeıe te Arnı dairesinde 
b .. ve ~lt lttırnkıa Çnıefi kabul et
~ .... ~slovakYa fl~an hiçbiri Polon
lle'ttttrt~-;:1 ~ bafta Yapılan ittifaklar 
\ta ele bft kfb b J1traıı Y1cı değildi. 
tı. ~ 193:5 a:181bJa lo'ap ~ $o\.yet Rusya 

u bir ınu~~8fnde l>:;etı. Muahede 2 
eltabn l'ard ete hnzalanmış. 

llll nnla.şma'1y-

- tkinciteşrinin ~~l~da topla-.:ıcalc o1an köy kalklnması ve tiraat icon-
gersi için modern vasıtalardan mürekkep bir ~rgi a~ılacaktır. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Bu sergi.de Türk Ticaret r:ankası fabrikalarında yapılan araba, pulluk ve 

saire gibi köylülerimiz için çok faydalı ekim ve emsali vasıtaları da teşhir edi 
lecektir. Resmimiz, son günlerde Ankara Ziraat Müdürlüğünün ko~ü için ban 
ka fabrikalarında yaptırdığı, he:n sap ve hem yük arabası ularak kull:ınılan 
çok pratik arabaları göstermektedir. tedir. 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi hrçalaymız. 
ı \ • • ı • ,"' .., . .., r " .. '"': l ~ • . 

KadanDaro dDırD <d!Drl 

tımsalhlOaıra yednnen 
adamı 

A YERİK.ADA urun milddettenbcrl devam eden es
rarengiz bir cinayetler serisi nihayet, caninin 

ölUmilyle meydana çıkmıştır. 
Kadınları işkenceyle öldürmekten vahşi bir zevk 

duyan bu caninin, birçok kadınlan diri diri, timsahlara 
yedirdiği anlaşılmıştır. 

Coe Bol ismindeki cani 55 yaşlnrmda bir adamdır. 
Tekaaa civarında San Antonio'da tek başma bir hayat 
yaşıyan bu adam şimdiye kadar polisin hiç nazarı clik
ka tlnl celbetmemiştlr. ÇUnkU Coe Bol her giln kilise
ye giden, fakirlere yardan eden dindar ve iyi kalpli ( !) 
bir ihtiyar olarak tanmmıştır. 

Yalnız, kasabada. ve civarda senelerdenberl, bazı 
kadmlann esrarengiz bir surette ortadan kay~ldukla
n görülmektedir. Fakat, ne oldukları meydana çıkanla
mamaktadır. Yalnız, bu kadmlarm kaybolmadan evvel, 
Coe Bol'un evine geldikleri tesbit edilmiş, bununla be
raber ihtiyarı itham edecek bir delU bulunamamıııtır. 

Coe Bol öldUkten eonra bugün bir zenci çıkıyor: 
- Ben bir gün ndamm çıplak bir kadını bıılıçesin-

de sUrllklediğinl vehavuza atarak timsahlara parçalat
tığını gördüm, diyor. 

Cani, zencinin bunu gördüğUnU anlayınca: 
I 

- Kimseye bir 5ey söylersen seni de, kannı da, 
çocuklarını da öldürürüm! diye tehdid etmiştir. 

Zenci, tchdid üzerine, gördüklerinden kimseye bah
setmemiş, ancak bu sım caninin ölümünden sonra ifşa 
etmiştir . 

Bu ip ucu elde edildikten sonra caninin, ayni şekil
de beş kadını öldUrdUğil anlaşılıyor. Bunlar 25 le 30 a
rasındaki genç kız ve kadınlardır. 

rıeke'\!:Dn<dlen 

m lUı kaf aı'\!:1 an c§.1 o ırı a a ın 

şof§>r 

S TOKHOLME 30 kilometre uzak bir yerden, bir 
taksi garajına telefon edilerek ncele bir otomo

bil gönderilmesi isteniyor. Verilen adrese giden oto
mobil şoförll kapıda sabırsızlıkla bekllycn bir kndın gö. 
rüyor. Derhal otomobile ntlıynn kadın kendisini şehir-

deki doğumevine götürmesini, faknt çok acele gitmesi
ni söylUyor ve otomobilin içine uzanıyor. 

Son gilnlerde fazlnlaşnn otomobil kazalarının çıl

gınca sürat ytlzilnden ~ıktığını tesbit eden zabıta ise 
sıkı tedbirler almış bulunduğun<!nn birnz sonra taksi
nin pe.~fne iki polis motosikleti takılıyor. Fakat verilen 

dur emri Uzerine şoför, otomobili durduracağı yerde stl
ratlni daha fazln arttırıyor. ÇünkU, içerdckl kadmm 

iniltilerinden vaziyetin nezaketini kavramış bulunmak
tadır. Nihayet yarım saat suren çılgınca bir takipten 

sonra polisler, bir doğum evinin önUnde duran otomobi
le yctişiy<>rlnr. Derhal motosikletten inip şoCörlln Uze. 

r!ne koşnn polisler kendisini tevkif ettiklerini bildiri· 
yorlnr. Faknt şoför ce,·ab bile vermeden yerinden fırlı

yor, mlişterisinin dı§an çıkması için kaıpyı açıyor. Gar
dUkleri beklenilmiyen manzara karşısında polisler de 

şoförle beraber hayret içinde kalıyorlar. tçerde, yatan 
bir kndm ve henüz doğmuş bir çocuk vardır! 

Otomobil şoförilnün pek haklı olduğunu anlryan po
lisler kendisini tevkiften vazgeçiyorlarsa da nizama 
muhalif hnreketinden dolayı ceza kesmekten geri kal

mıyorlar. Fakat §ehrin otomobil klUbli, insaniyetperver 
şoföre verdiği milkfı.fatln bu cezayı fozlasiyle telafi et
miş oluyor. 
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Macarların istediği arazide 

Hergün birçok kanlı 
hadiseler oluyor 

_... Baş tarafı 1 ncide 
muhabiri bildin yor: 

Romanyanm emin mahafilinde Bük
reş hükfımeti tarafından Rütenya me
selesinde Polonyanın tekliflerine karşı 
gösterilen muhteriz vaziyet şu sebepler. 
le izah olunmaktadır: 

1 - Çekosl~vakyaya karşı sadakat, 
2 - Romanya ile Çekoslovakya ara

sında siyasi ve iktısadi teşriki mesai 
için doğrudan doğruya teması idame 
etmek, 

3 - Macaristanın vaziyetini fevkala. 
de kuvvetlendirmek, 

4 - Transilvanya hakkındaki Ma. 
car teminatına itimat edememek, 

5 - Almanyaya karşı hasmane te
lakki edilebilecek bir kombinezona gir
memek. 

Romanya hükumeti, Rütenyanın Ma
car idaresine geçişini Polonya için olan 
ehemmiyetini tamamiyle takdir etmek_ 
le beraber Rütenyaya yerleşecek cıan 
Macaristamn Transilvanya ve Bukovin
yanın müdafaasını fevkaHide güçle§tire. 
cek mühim sevkülceyş noktalan elde 
etmiş olacağını da göz önünde bulun_ 
durmak zaruridir. 

\:arpışmalar 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: Ru ten yada politik 
tezahilrat ve galeyan gittikçe art
n:.aktadır. Zabıta birkaç tezahürü 
bastırmışsa da mtisademeler ekseri
ya asilerin zaferiyle netıcelenmekte
dir. Kassa şehrinde büyük bir yiye
ccK buhranı vardır. Macar ve Çek 
talebesi arasmda çarpışmalar olmuş
tıı r. Yaralılar vardır. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Slovakya
daki, Çek ınakamatınnr zUlmiinden 
kaçarak 1\Iacaristana iltica eden si
vil halkın sayısı mütemadiyen art
maktadır. 

Çekoslovak ordusundan Macar, 
Slovak ve Rutenyalı askerler, Çek

JF~rin Macar hududunda tahkimat 
yapmakta olduklarını müttefikan 
hf'yan etmektedir. 

Macar - Leh müzakereleri 
Budapeşte, ~O (A.A.) - Macaris

tan ile Poloriya arasında müşterek bir 
hudut kurulması müzakereleri bu
rada faaliyetle devam etmektedir. 
Polonyanm Belgrat elçisi de buraya 
gelmiştir. 

Varşovadaki müzakereler 
Varşova, 20 (A.A.) - Dündenberi 

Varşovada bulunmakta olan Slovak 
mebuslardan ve milli Slovak komi
tesi reisi B. Karı Sidor, gazetecilere 
beyanatta bulunarak seyahatinin ga
yesi mlinhasıran Slovak meselesinde 
Polonyanın hattı hareketi ne oldu
ğunu öğrenmekten ibaret bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

B. Sidor, Slovaklarla Macarlar a
rasında cereyan etmekte olan mü
zakerelerin bir ihtilllf zuhuruna ma
ni olmağa medar olacak bir itilafa 
müncer olacağı mütaleasmdadır. 

B. Sidorun Polonyalıların Spiz ve 
Ora~ mmtakalarına Polonya Ut> 
Slovakya arasında yapılacak bir ltl· 
laf ile halledileceği merkezindedir. 

D. Bek, avdetinden sonra B. Sido
ru kabul edecek ve B. Sidor. mütea
kıhcn Br.atislavaya gidecektir. 

}~[ na:.-1 - Çek müzakere!eri 
Prağ, 2D. .( A .A.) - Slovak heyeti 

Münihten bugün Prağa dönmüş ve 
tayyare ile Bratlslava'ya hareket et
miştir. 

Heyet reisi ve Slovakya başvekili 
Lisso gazetecilere beyanatında, sa
Iahlyettar Alman makamatı ile yap
tı~ı konuşmaların neticesinden mem 
ııun olduğunu söylemiştir. 

Malüm olduğu üzere bu konuşma
lar Macar - Slovak hududunun tes-1 
biti hakkında idi. 

Pariwte tttma~Jar 
Faris, 20 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 

Bu sabah Romanya elçisi Fransız 

hariciye nazırı Bonne'yi ziyaret etır.iş
tir. 

Salahiyettar mahafilin intibama göre, 
Romanya hükümeti müşterek Macar 
- Polonya hududu projesine pek ta~af
tar değildir. 

ÇekoiJlovakyada komüoisı 
partisi lağvedi. di 
Pra.ğ, 20 (A.A.) - Çetelr.a ajansı 

tarafından neşrolunan resmi bir teb
liğde 'rnglinden itibaren bütün Çe
koslovakyada komünist partisinin 
faaliyetine nihayet verildiği bildiril-ı 
mektedir. Komünist gazeteleriyle 
mecmuaları da kamilen kapatılmrş
tır. 

Hitlerin seyahati 
Berlin, 21 (A.A.) - Hitler, öğleden 

sonra Alman - Çek hududu civarında 
kain K;rauman ve Şöningberg şehirleri_ 
ni ziyaret etmiştir. 

öğleden sonra Linz şehrini gezmiş 
ve akşam Berchtesgaden'e hareket et
miştir . 

~üdet mıntakası hakkmda 
bir karar 
Berchtesgaden, 20 (A.A.) - Hit

lert Alman kara orduları kumandam 
general Von Branchismhi'ya gönder
diği bir mesajda 21 ilkteşrin.den itiba. 
ren Alman Bohemyasmda idarenin si
vil makamatma geçeceğini bildirmek
te ve Sü-i~tlerin işgali sırasında gene
rale V'erilmiş olan icra1 Saliihiyetleri 
geri almaktadır. 

Çekoslovak mültecileri 
Londra, 20 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, İngiltere hükumetinin yakın 
bir istikbalde kabule amade olduğu Çe 
koslovak mültecileri adedinin takriben 
200 kişi olacağını haber vıermektedir. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 21 (A. A.) - Gazeteler, Kalas 

mülakatı hakkında tefsirlerde bulun
maktadırlar. 

Ekselsiyor diyor ki: 

''Romanyanrn, Almanyayı Sovyetler 
birliğinden tecrid eden Varşova - Buda
peşte "şakul" üne istikbal için endişe i
le krışık bir itimadsızlıkla bakmış olma-

Garbo bir 
muamma! 

Stovkovski ile aralarında 
arkadaşlıktan başka 

birşey yokmuş! 

Greta Garb.o, yaz me•:simini memle
keti olan Isveçte gcçii.dil:ten sonra, 
Amerikaya dön<lü. Ni§anlısı - ve bazr 
şayialara göre kocası - Stokovski de 
on<lan evvel Isvcçten ayrılmış ve Ame. 
rikaya gitmişti. 

Fakat, Greta Garbo Nevyorkta çık
tığı zaman Stokovski ile evlenip ev -
lenmecliğini ken.disine soranlara kat'ı 

bir cevap vermemiş, yalnız: 
- Stokovski ile aramızda büyük bir 

arkadaşlıktan başka bir şey ycktur, de
mi§tir. 

sı muhtemeldir. Çekoslovakya için mer
hametsiz, Macaristan için ince ve mahi
rane, Berlin - Roma mihveri için de biraz 
müphem olan Polonya siyasetinin, Po -
lonya, Macar tedbirleriyle bir kat daha 
vahamet kesbetmiş olan Alman - Çekos
lovak buhranı esasında !ngiliz - Fransız 

siyasetini oldukça inkisara uğratmrş ol
duğu bir hakikattir. Bu siyasetin tama
mile parçalanmak tehlikesine maruz bu
lunan Çckoslovakyanrn Almanyanm vesa
yeti ve himayesi altına daha sıkı bir şe
kilde girmesine amil olduğu muhakkak 
gibidir.,, 

Pctit Parisien, şöyle yazıyor: 

"Polonya ile Romanya müttefiktirler. 
Fakat müttefikler arasmda bile cömertli
ğin bir haddi vardır. Kral Karol mem
leketinin emniyetini tehlikeye koya
mazdı. Kral, Yugoslavya ile tamam.ile 
mutabık kaldıktan ısonra bu basiretkara
ne tarzr hareketi ittihaz etmiştlr. Po
lonyanm meydana çıkardığı bu garib kav 
gamn nasıl biteceği suale şayandll'. 

Oeuvre gazetesi, şöyle diyor: 
"Kral Karol, görünüşe göre Polonya

nm teklifleri karşısında pek büyük bir 
kat'iyetle hareket etmiştir. Umumi ka
naate göre kral, bunda isabet etmiştir. 
Çünkü hemen her gün Alman iktısat na
zırları ve bilhassa ley, Romanyanm 939 
mahsulünü tamamiyle Almanyaya sat -
·masmı istihdaf eden yeni bir planı Kral 
Karola kabul ettirmeğe uğraşıyorlar. Fa
kat Almanya para mukabilinde Tuna del 
tasında Ren - Main - Tuna kanalını u
zatacak olan yeni bir kanal inşa etmeğl 
teklif etmektedir. Kral Karol, Aimanya
nm bu müdahalesinden haklı olarak 
korkmaktadır.,, 

Altın kaçakçrlıqr 
_.. Baş tarafı 1 ncide 

tırmada evde mühim miktarda altın 
ile 20.000 Türk lirasına ait vesaik bu
lunmuştur. Aynı zamanda evde birçok 
genç kadınlar da yakalanmıştır. 

Tahkikat derinleştirildiği zaman Ma 

. ~ ~ - j.: . ;j. fi 
Şarlo ile karısının ~ynlacağr, ay'nldrğı tekrar tekrar'haber verılJ'.lllŞ 0~ 

Holivuddan bildirildiğine göre, Çıuli Çaplinle Palet Go.ddar gene ~ 
iki artist olduğu gibi çok iyi bir çift olarak yaşamaktadırlar. 

-Japon tayyarelerı 
900 zava'llıyı öldür1 

.düler ve yaraladıl~J 
Hanken, 21 (A.A.) - Santral Niyuz olacaktır. Bu medeniyet Jllil ./ 

Ajansına. göre, Japon tayyareleri dün nin başlıca düşmanı, dün~ıı.Y1J,f 
Pingatiyang'ı bombardıman ederek ma sürükliyen demokrasidil'~c:ı~ 
300 evin yıkılmasına ve 600 kişinin ö- nın vazifesi şarkı yalnız klıl""' ot; 
lümüne veya yaralanmasına ve sabah- kurtarmak değil, aynı zaı:naJld#· 
leyin de üç defa Huan'ın payitahtı o- ya yeni bir nizam temin etJ11.e 

lan Çangha'yı bombardıman ederek Cephelerde vaziyet 0 
300 kişinin ölmesine ve yaralanmasına S t r 20 (AA ) _ }lotıırl ~ 

400 . ılm b b. va o , . . ~ı 
ve evın yık asma se e ıyet ver- J d 1 .1 b. J poll 1ı . 

1 
d. apon san a ı ı e ır a e 

mış er ır. Svatof açıklarından geçınJŞ f 
Tokyo, 20 (A.A.) - "Japonların konga doğru gitmiştir. 
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Lavrensi,, diye anılan General Doliha- Bunların Kanton deJtasılll 
ra itiyat edindiği sükutu ihlal ederek noktasında karaya asker çı!C~1~Japon entellektüellerine hitap eden hü için kullanılacağı tahmin e 
yük "Şukuron,, aylık mecmuada bir toclir. ~ 
makale neşretmiştir. Bu makalede, de.. Tokyo, 20 (A.A.) _ Resıoi t~~! 
mokrasiye istinat eden garp medeniye 1ar, Tsang _ Şing ,,e Şeklııı:ıgeaı~ 
ti tenkit olunarak Japonyanın yapmak pon kıtaatı tarafnıdan za!tıef· 
ta olduğu "medenileştirici harp,, met. dır ~~ 
hedfünektedir. olduğunu haber vermckttl ı:ı J J 

Tokyo, 2 O (A.A..) - JaP0 ili~ 
Doihara, Çin harbinin tarihi men - Kantona 38 mil mesafede~~ 

şelerini tahlil ederek diyor ki: sing şehrini zaptetmişlerdif· do'~ 
"Geçen asırda garbin şarkta yaptığı Tokyo, 2 o (A.A.) - JapoJ) ~,ır 

ıı.e • 
yağmadan kurtulabilen yegane devlet ması namına söz söyleıneı; 11,o 
Japonlardır. Bu Japonya yirminci asır- yettar olan bir zat, Japoll1

11
.ef1 

' ~ı.1 , ' 
da Uzak Şarkın medeniyet şampiyonu nubi Çine yapmakta oıdug tıff~ 

dam Atinanın birçok aile kadınlarını L o od r 8 da bir ot o m o-
şimdiye kadar beynelmilel ,.el~ 
ihtilata sebebiyet vermeıniŞ 

1
,;r 

terenin ihl:lsk:lrane bir aııl~ıt çı 
termis olmasmdan müt~_vel J 
nuniyetini beyan etmişt~ ~ 

ve mektepli kızlan kandırdığı da tesbit b f l 1 • 1 d 
edilmiş ve Madam Atinanın baştan ~ı- serg Si BÇI 1 
kardığı genç kı2ları fuhşa teşvik et _ Lon<lrada büyük bir otomobil ser_ 
tikten sonra da ecnebi memleketlere gisi açılmıştır. Burada İngiliz otomo
gönderdiği şüphesi de ortaya çıkmış . bil ve motör sanayiinin son eserleri 
tır. teşhir edilmektedir. 

Dün tahkikat evrakile birlikte müd- Ingiliz gazetelerinin bildirdiğine gö 
deiumumiliğe gönderilen Madam Ati _ re, otcmobil sergisini geçen gün iki 
na ve kendisine bu yolda yardım eden Alman mühendisi de gezmiştir. Bun
Katina ismindeki diğer kadın birinci lar, sergiyi görmiye hükOmetleri ta.

sulh ceza mahkemesinde sorguya çeki- rafından gönderilmiştir ve vazifeleri 
lerek tevkif edilmişlerdir. Almanyada yapılması düşünülen "halk 

Şebekeye mensup diğer bazı suçlu _ 
!arın muhakemesi gayri.mevkuf olarak 
devam edecektir. 

otomobilleri,, için İngiliz otomobille
rin.den fikir almaktır. 

Sergiyi ziyaret eden Alman mrthcn
dislerinden Dr. Parşe Almanyanın en 
büyük sanayi dehası olarak kabul e-
dilmektedir. "Auto Union,, yarış oto· 
mobili bu mühendisin elinden çıkmış
tır. Bu otomobil İngilterede yapılacak 
büyü kotomobil yarışına iştirak edecek
tir. Otomobil 200 beygir kuvvetinde

ispanyada h'11 

vaziyeti ~~ıt 
F ııJı:O O' 

Burgos, 20 (A.A.) - ra M~ 
metinin hariciye nazın B. Jar rt r 
İtalya büyük elçisini kabul ~~:i,l!• f 
disiyle uzun müddet görüşıtl~01sf~ 

Salamanka, 20 (A.A.) - ~l 
list resmt tebliği: Cephelerdeı1"~cı'' 
değer yeni hiçbir hadise olftl<l i.)ig· ır 

'12 • ttV ,Jlf 
Barselon, 20 (A.A.) - .ı:.M 0jıır ~ 

tün cephelerde hiçbir faaliYet t~fY1 
ğmı ve Barselonanın dün ıo :,i" 

pet• " tarafmdan bombardımanı 11 111~' 
birkaç kişinin ölmüş ve y:aralıı ı/ 
duğunu bildirmektedir. ·stıer,. 

ıılc1 dil 
Burgos. 20 (A.A.) - Fra 0 111' t 

Madam Atina bu sabah da tevkif -
haneden adliyeye getirilerek istintak 
hakimi tarafından tekrar sorgu7a ı;:e
kilmiştir. Gerek memleket hazinesini 
ve gerekse memleket gençliğinin ve 1<a 
dınlığının zararına çalışan bu teşkila
tın bütün i~lerinin meydaına çıkarılma
sına çalışılmaktadır. 

Amerika Dahiliye 
Na2ıtının nutku 

rafından esir edilmiş olan 103!e~".f 
Almanyada halk için yapılması dü- gönüllüsü, yarın !ngiltereY~. 11aıtı'~J' 

ştinülen ucuz ·-:>tomobillerin planım çi - deceklerdir. Bu esirler, hülı: ·rtefl 

dir . 

~ Baş tarafı 1 ncide 

sulh'! a!irk ol<luklarmı iddia eden m]lct
lerin lisanlarında müşterek tabirler ha. 
line gelm:ştir. T.otalitcr ideoloji, seyri
ne devam etmektedir. Biz, emniyet için· 
de bulunmuyoruz.,, 

Nazır, Amerikanın faşizme karşı ilk 
mü.dafaa hattının kardeşlik ve müsavat 
esaslarına istinad eden Amerikan ide
aline muhterisane merb'uti yeti olduğu· 
na işaret ettikten sonra §Öyle demiş
tir: 

zen de Dr. Parşedir. rin elinde bulunan İtalyan esı , ~t 
Onunla beraber Londra otomobil mübadele edilmiştir. a111'il I~ 

sergisini gezen diğer mühendis Mer- Barselona, 20 (A.A.) - p Jf'ı 
/. 

sedes kumpanyası şefi Alfred Noyba- va cevelanı esnasında Lake td i~1 ;f 
verdir. ve Afrikan Eksplorer adrnD3 t eıl 

· abe Alman mühendisleri Londra sergisin giliz vapuruna bombalar ıs 
de evvela Auto Union ve Mersedes kö tir. 
şelerini gezmişler ve ondan sonra ln· 
gilterenin yaptığı ucuz otomobilleri 
tetkik etmişlerdir. 

Amerikalılar bu "büyük arkada~

lık,. m ne şekilde tefsir edileceğ" ni ,1ü
şünüyorlar .. 

l "- Amerikanın son hadiselerden öğ. 

1 
renmiş olduğu bir şey varsa, o da, 
hürriyetini ve mülki tamamiyetini 

1 

Maliımdur ki Almanyada "Halk .o._ 

tomobili,, denilen modeli bizzat Hitler 
düşünmüş ve bu hususta mühendisleri 
seferber etmiştir. Bu otomobillerin in
şası üç senedenberi düşünülmekte ol
duğu halde ancak bu sene bir fabrika 
açılmıştır. Fakat şimdiye kadar henüz 
otomobil yapılmış değildir. Bu otomo
biller bizim paramızla 350 - 400 liraya 
satılabilecek ve halka taksitle de veri
lecektir. 

Resim.de Greta Garbo N evyNkta 
çıktığı ~aman ken.disini kar§ılayanlara 
gülerken görülüyor, 

j muhafaza hususund~ yalnız kendisine 
güvenmesi lazımgelmekte olduğudur.,, 
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un ayol, masrafı 

Çin ını? 

·-.. .... 

Binanm ln~mda banyocular biraz ça
buk clananmıı:;lardı. 

lngıonz fokıraso 
İki hırsız arasında: 

- İşlerin nasıl? 
- Çok iyi. Evvelki gece son sistem 

bir kasa açtnn. 
- Ya? içinde ne vardı? 
- Kasa boştu! 

- Peki, işinin çok iyi olduğunu söylü-
yordun! 

- Orası öyle .. Çilnkü yeni sistem ka
sayı yapan fabrikanın sahibi rnhat dur
mam şartiyle bana aylık bağladı. 

Mahkfım - lla,·a o kadar sıcak ki! 

- Geçml, olsun, lcnza mı geçirdin! 
- Bayır, fakat :ı;pl,ım. Sc,·dlğim hasta 

bakıCl)'I bastanf'de ııık sık ziyaret edeblL 
itin bu çareyi buldum. 

• 
Sebep • 

Levlnin oğlu bir motosiklet almıştı. 

Annesi sıkı sıkı tenbih etli: 
- Aman oğlum, sakm otuz kilometre

den fazla gitme ... 
- Peki ama anne, babam otomobilile 

80 kilometre gidiyor da ona ses çıkarmı
yorsun. 

- Onun hayatı sigortalı oğlum! 

Dalgınlık 

--- -- -- . ~....._,--- -......... ....... ................... 

...... --,,, ..::::-- -
leıı~ "" ........ :::::-- - -
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Bu haftaki lik 
maçları 

T. S. K. htanbul Bölgelİ Futbol 
Ajanbğınc?an: 

22 - 10 - 1938 cumartesi günü 
yapılacak maçlar 

Şeref Stadı: 

Güneş _ Topkapı A takımları saat 
10. Hakem: Nuri Bosut, yan hakem
leri Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayrak. 

Süleymaniye · Beykoz A. takımları, 
saat 11,45 Hakem Kemal Halim. yan 
hakemleri Bekir ve Rahmi. 

Galatasaray - Beşiktaş B takımları. 

Saat 13,30, hakem Feridun Kılıç. B. 
takımları saat 15,15 hakem Adnan A
kın. Yan hakemleri Necdet Gezen ve 
Fahreddin Somer. 

Fenerbahçe stadı: 
saat 13. Hakem Şazi Tezcan. Yan ha· 
kemleri Neşet ve Ahmed. 

Fcnerbahçe • Hilal A. takımları, 

saat 15 hakem Tarık Ozercngin. Yan 
hakemleri Halid Özbaykal ve Salahad 
din Özbaykal. 

Sülcymaniye Stadı: 
Fcneryılmaz - Galata Gençler B. 

takımları, saat 9,45. Hakem Ahmet 
Gögdün. 

Galata Gençler: Ortaköy Gençler: 
A. takımları saat 11,30 hakem Ahmet 
Adem Gögdün. 

Beylerbeyi • Feneryılmaz A. t:ıkım 
lan saat 13,15. Hakem Eşref Mutlu. 
Boğaziçi - Altınordu: A. takımları 

saat 15. Hakem Bahaeddin Ulugöz. 

Serbest güreş 
Başpehlivanlık müsabakaları 

yarın yapılıyor 
.Emlııönll Balkevlnden: 
1 - 22 ve 23 .llkteırln cumartesi ve 

pazar gilnleri Taksim stadyomunda yapı
lacak olan profesyonel serbest güreş ba!'
pehlivanhk milsabakalarma saat 15 de 
başlanacaktır. 

2 - Başaltı mUsabakalarma (90) kilo

dan fazla gelen pehlivanlar iştirak ede
miyeceğinden başaltı mUsabakalarına gi
recek pehlivanların tartılmak Uzere saat 
11 de Taksim stadyomunda bulunacaklar
dır. 

3 - Saim Arıkan, Yusuf Aslan, Refik 
bu müsabakalara hakem olarak seçilmiş
lerdir. Yukarda yazılı gün ve saatlerde 
müsabaka yerinde bulunmaları rica olu
nur. 

"Şeref klobU.. Beşlk
teşla birleşti 

Beşiktaş jimnastik klUbünden istifa e
derek kurduğumuz "Şeref spor klüt>U,, 
nil bu kerre fesh ile klübilmilze i1tihaka 
karar verdiğimizden keyfiyetin sayın ga- ı 

zetenizle ilanını rica eyleriz. 

Milessislerin esamisl: Necib, Hayati 
Pertev, Hulüsi, Necmi, Şükril, N:ıri, Ne· 
cib Berkkam. 

1 Milli küme ma~ları 
Nasıl ve ne şekilde yapılmalldır 
Futbol sezonunun başlarında yapılma

sından sarfınazar edilmişken, bundan on, 
on beş gün evvel, bu sene de devamına 
karar verildiği şayi olan milli ktime mü· 
sabakalan _ dünkü gazetelerden birinin 
yazdığına göre • bu defa garip bir şekle 
sokulacakmış. 

Henüz ne mmtakalara, ne de klilplere 
resmi bir tebliğ yapılmamış olduğuna gö
re inamlması bir hayli müşklil olan bu 
havadis şudur: 
Yapılmakta olan iki devreli llk mUsa _ 

bakalarından sonra milli küme maçlarına 
başlanacaktır. 

Milli küme maçları bermutat İstanbul, 
lzrnir ve Ankara takımları arasında ola.. 
cak fakat bu defa Ankara ve lzmirden 
dörder takun 1stanbuldan da sekiz klüp 
girecek ve bu suretle maçlar on altı eki· 
bin arasında yapılacak; müsabakalar lik 
şeklinde değil de turnuva usuliylc icra e_ 
dilerek final maçı da Ankarada olacak-
mış ... 

Bu havadiste bize çok garip gelen taraf 
milli kümeye on altı takımın iştirak etti· 
rilmesi ve müsabakaların turnuva usulile 
yaptırılmasıdır. Turnuva şekli müsabaka.. 
!arın biran evvel nihayetlenmesine yarar 
milli küme müsabakalarının eğer yazın 
sıcak günlerine bırakılmaması düşünülmüş 
ise o halde iki senedenberi devam eden 
sekiz klüplük lik neden on altıya çıkan· 
lacaktır? 

Yine aynr yazıda gördilğümUz en mU· 
him nokta da bu turnuvanın birincisine 
Türkiye şampiyonu unvanı verilecektir. 
Futbolde hiçbir zaman turnuva usuliyle 
yapılacak maçlann galibine şampiyonluk 

otomatikman yer değiştirmelidir; Na.sılkl 
bugün birinci küme sonuncusu ile ikinci 

1 
kilme birincisi otomatikman yer değiştir-
mektedirler. 

Futbol işlerinin düzelmesine yardım e
deceğini sandığımız bu teklifin tetkik cdL 
lerek kabul olunacağına emin bulunuyo
ruz. 

Bu şekil tatbik edildiği takdirde şehri
mizde sekiz on takım arasındaki ilkler 

- bugilnkil vaziyete nisbetle - daha kısa 
silreceği için - hiçbir sene doğru dilrüst 
tamamlanmıyan - şilt ve kupa maçlarile 
futbolcülerimize en bUyUk istifade temin 
edilecek ecnebi temasları için zaman da 
kalm11 olacaktır. 

Haydarpaşa Ltseslnde 
atletizm hareketleri 

Geçen sezonda fevkalade bir varlık 
göstermiş olan Haydarpaşa Li~inin 

atletleri bu yıl daha esaslı iş~r bap -
rabilmek için kayıt açmışlardlr. Bugü· 
ne kadar yüz elli atlet kayolunmuıtur. 

ikinciteşrinden itibaren Atlctimı 

Monitörü Naili Moran oradaki vazife
si~ başhyarak bu grubu alikadarlar
la birlikte teşkilatlandırarak saiııtıra. 
caktır. 

unvanı verilemez, çünkU turnuva şeklin_-----------------

de yapdan müsabakalar daha ziyade şan- B isi k 1 et 
sa bağlı neticeler verebilir. 

Futbol fc~erasyonunun böyle bir karar iki rekor kırtldı 
verdiğine inanmamakla beraber - şayet 
verildiyse - derhal dUzeltlleceğini Umit e
diyor ve her mevsim başında binbir dedi· 
kodu doğuran lik müsabakalarının mun

tazam bir programla tatbiki ve müsabaka 
larm kış ortasında başlayıp yazın sıcak 
günlerine kalmaması için en doğru bul -
duğumuz şu formülil teklü ediyoruz: 

:ı. - Milli kilme müsabakaları _ ilk iki 
senede olduğu gibi _ lstanbulun dört, An· 
kara ve lzmirin de iki baş klübil arasında 
ve iki devre olmak üzere yapılmalıdır. 

2 - Milli kümeye girecek üç şehrin se
kiz klUbU diğer klüplerle lik maçı yapma· 
malıdırlar. (Mesela lstanbuldan Galata. 
saray, Fener, Beşiktaş ve Güneş milli kU
me takımlarıdır, birinci kilmede boşalan 
bu dört yere ikinci kilmenin on Uç klü· 
bünden dördü terfi ettirilmesi ve bu su.. 
retle lstanbulun dört milli kUme, on bi
rinci küme, dokuz da ikinci kUme klübU 
olmalıdır. Bu şekil diğer mmtakalarda 
böylece tatbik edilebilir.) 

3 - Her sene eylül ayı içinde nıilll kil· 
me birinci ve ikinci kümelerin takımları 
hep birden müsabakalara başlıyacaklar. 
dır. 

4 - Her senenin lik ve milli kUme mü
sabakaları sonunda o şehrin sonuncu ka· 
lan takımı ile birinci kümenin şampiyonu 

Bordo, 20 (A. A.) - Minyar ile Şay .. 
yo binmiş olduklan ild kişilik bisikletle 
yan millik dUnya rekorunu 52, 5-4 sani
yede ve 3-4 millik rekoru da bir dakika 
20, 1-5 saniyede krrm11lardır. 

• • • 
Bordo, 20 (A. A.) - Fransız bisiklet

çisi Rönodan, İngiliz milli dtlnya rekoru
nu 2, 3-5 dakikada kırm11tır. 

Eski rekorun sahibi Belçikalı Antuan 
ve müddeti 2 dakika 1, 4-5 saniye ldJ. 

Hokey 
Dünya şampiyonası 

1Sl40 olimpiyatlarında yapılmıyacağ'ı 

anlaşılmış elan hokıey dünya pmpiyona.. 
sı yerine diğer bir dünya şampiyona -
sının yapılmasına karar verilmi§tir. Şim 
dilik, bu turnuvaya 12 milletin ittiralc 
edeceği tahmin edilmektedir • 

Böyle bir turnuvaya karıı tngilter' 

Skoçya ~ trlandanın büyük bir alaka 
göstermekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Turnuva 10.000 seyirci almak kabi -
liyetinde olan Amsterdam stadında ya.. 
pılacaktır. İtalya, Yeni Zclanda ve A· 
vustralya enternasyonal hokey federas
yonuna kaydolunmuştur. 

Deniz motörü yarışı 
Mermi şeklindeki deniz motörlerile yarış şampiyonluğu müsabakaları evvelki glın 

yapılmıştır. Motörleri meydanda olan ve bu yüzden "Hors - Bords" ismi verilen bu 
tekneler arasındaki milsabakada Jean Du puy saatte 109 mil yaparak birinci olmuş· 
tur. 

Müsabaka esnasında galib sporcunun motörllnde husule gelen arıza Dııpuy'un 

daha iyi derece yapmasına mAni olmuştur. Resimlerimizde bu yarıştan iki enstan
tane görUimektedir! 
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Gızlice bir zanpara nibi Gülefşan'ınStefan, kollarını açıp ~udak.10~ 

. ' ' uzatarak yaklaşan Hıldaqı ı 
Odasına nıren kımdı' ? Askeri bir rapor verirmiş gibi soğuk ve çıkarıp Stefana verdi.' Bu, usJ; 

' • vazıh bir iki elimle ile Stefan Hildaya o gamalı haç oturtulmuş raka~ J-
Yanm saat, bir snat, iki saat sedirin 1 

altında kalan Cevriye artık fenalık bası
yordu. Ne kadm uyanıyor, ne de Süley
man ağa geliyordu. Sedir alçak olduğu 
için CC\TJ çok mUşkUffitla ve ancak yüz 
üstU durabillyordu. 

Bu gece muvnffnk olnmıyacağma karar 
vererek yerinden çıkmağa hazırlandı. Fa. 
kat kadın birkaç defa yatağında döne -
rek uyandı. Kalktı, rş1ğ1 açtı ve aynanın 
karşısına geçerek gözlerinin altına, yanak
larma baktı. Gözlerinin altı morarmıe, 

yanakları çökmil§til. Fakat bukadarcık za_ 
yı!lık GUlfeş:ınm ne gUzel rengini soldur· 
mua. ne güzelliğini kaybett.irmiştL Bilfı.lds 
yO.zünde daha derin ve daha tatlı bir ma. 
na toplanmıştı. 
Knpı hafif bnfif vuruldu. Gillfe§an he. 

men arkasınn gecelik hırkasını aldı, ka· 
prya kulak verdi. Bir d!lha çalındı. Cevıi 

heyecan içindeydi. ~te kapıyı çale.n mu_ 
hakkak SUleymrın nğa idi ve ~imdi her 
eeyin lçyilzll anl8.§ılacaktı. 

Cevri nefes nlmaktan bile korkuyordu. 
Kula~'IIlI dalın fazla kapıya yaklaştırdı. 

Gülfc§an sordu: 
-mmsin? 
-Aç. 
Bu ses Süleymanm değildi. Fakat ka

dın alışkın bir tavırla kapıyı açtı, içeriye 
kırmrzı pa~uçlu bol ve ipek çizgili şnlvnrlr 
biri girdi. 

UstUnde kendileıinl kaybetmiş bu çütln' 
biri Cevrinin hayatını feda ettiği padişah 
Mahmut, diğeri de Sellinin katili olması 
eUpheli bir kadındı. Anlaııılıyordu ki Malı.. 
mut, mahlfı' padişah Mustafaya nlt bu 
kadınla gizil gizli uzun zamandanbcri mU
nnsebette idi. Cevri nefretle lrgildi Pa· 
dişah değil her ne olursa olsµn L!ite insan 
böyle adi ve maskara mahlüktu. Bir pa... 
dl§aha bu kadar bayağılık, bu kadar Adi

lik yakışır mı idi? 
Mahmut kadın istedi de bulunmadı mı? 

Amcasını feci bir §ekllde parçalayanlarla 
clele verdiğinde Cevrinin hiç şüphesi ol· 
mıyan bir kahbeye, bir saray şıllığına gö_ 

nUl bağlanır mıydı? 
Hem kendilerini kaybettikleri şu strada 

genç padişahın ağzından öyle sözler çıkı
yordu ki Ccvrinin tüyleri ürperdi. Demek 
bir nşifte için Cevıiyi de feda ctmcğe razı 
olacaktı ha? 

Öyle bir an gelmişti ki Cevri yerinden 
fırlayarak her iklsinl de bu mülevves va
ziyetinde gebertecek ve tarihin intika _ 
mını alacaktı. 

Bir saat böyle bir çekilmez mücadele -
den sonra Cevri kendine geldi. Nihayet 
Mahmut gençti. belki de mazurdu. Onun 
vazifesi Mahmudu kurtarmaktı, genç pa
dişahın zevkine nasıl müdahale edebilir. 
dl. Gönlil bu, istediği yere konardı. Zaten 
artık Cevriye de gönUl işlerinden elini ete 
ğinl çekmek yaraşırdL (1) 

Padişah kimbllir neler vaadetmlştı. 

- Kendini de ele vermek olur gafil! gUnkU aklın kalan teşebbilsUnU anlattı. tından 13 şeklinde bir rouce~ 
Cevri kalfa her ŞC)i nnlamışu. Ne mil- - İkinci defadır ld muvaffakıyetsizliğe - Bunu al sevgilim, dedi, 

uğruyorum. Beceriksizlik mi? Talisizlik getirecektir! ,,; him hAdisclcr dönlip duruyordu. Biçare 
padi3ııh Mahmut toydu, o da bu kahbenin mi? Sebeplerin ne ehemmiye~ ~ar? Bi- Ste!an zevksizi -e bir ısrnek t 

naenaleyh bu vaziyette benım ıçin son k d ced f iğ lm 0ıaıı 1" elinde can verecekti. Eğer milcevher ka- cc ere e ena yapı ıe 
nya verilmlg olsaydı, demek Cevri bu ge. ve kat'! çareye baş vurmak kaldt. cevheri alıp dindarane bir bare•e 

ce geç kalmış olacak. Bir tarihi halle dnha Gözlerinde endişeli bir sual sezilen Hil· daklarma götürerek öptU: 
kopacaktı. da anlnmnksızın ona bakınca devam etti: 1 ••ıS 

Süleyman ağa bir müddet durdu ve nr· - TeeekkUr ederim Hilda· # 
- Evet, artık meseıe~·e knt'f •ekllde mmın ugurs· uzlugu· ın· şallah scııll 

tık kati filı:rlnı söylcmeğc hazırlandı. Gill- J " ııl 
son vermek lazım... Cana mukabll can! 1 zerine olur ve gamalı hoç da be fcean ayaklarını salhy:ırak bir şarkı söy. 
Ya o ölecek, yalıut ben! ... Yarın akşam Bundan sonra genç kadına. lüyordu. Cevri kendini tutamadı ve ağzı-
kollarında muvaffakıyetlml tesit edece • planı anlattı: 

nı ellcrile kapıyarak ağladı. Bu şarkı de-
ğim veya öleceğim; karamn kat'i... 1" 

ğil Selimin bir kıt'ası idi. - Sllratll harekete geçmek 
k ~·et kil art.ık, Uııtilııte iki muvaffa 1~ a" Kaltak sanki Cevriye zulmediyordu. 

Silleyman ağa Glilfe~anı omuzlarından 
tutup sarsarak: 

- Sruıa bir gUn daha mühlet veriyo • 
nım. Eğer arzumuza talip olmazsan cnca_ 
mı iyi olmaz. 
Ve kapıyı şiddetle çekerek çıktı, gitti. 

Cevrl birkaç kuşu bir taşla vurmuştu. 
Mahmut bu kadınla münasebette idi, 

hem uzun zamandanberi biliyordu ki bu 
kndm onun için bir tehlike idi. 

Gülfeııan ve Süleyman Selimin ölilmUn· 
de fillen alii.knlı idiler. MUcevhcrat Ebe 
Selimde idi. Sellin Davutpaşadn saklı bu
lunuyordu. 

- Stefan! Ne demek L4'tiyorsun? 

- Sen gelmeden önce bu mevzu tı.zo-

rinde uzun uzadıya düşündüm. Kararnn 
kat'f ve deği§mez olarak verilmiştir. Beni 
bundan hiç kimse, hattA sen bile caydı-
ram:ızsm. 

Kendimi vatana karı;ı bir ne\•i h\ya -
nette bulunmufj telii.kki ediyorum. Çünkil 
§imdiye kadar vazifemi üa hususunda bir 1 
vatanperver gibi değil, bir Aşık gibi ha.
reket ettim. Ölmekten korktum. Zira Ö· 

lürsem muvaffakıyet gecesi lı;:ln vaat eL 

tlğin saadetten mahrum kalacağnnı bili
yordum ve gönlüm bu fedakArlığa razı 

olamıyordu. Ölümden korkmuyordum, fa· 
kat seni kollarımın arasında sıkamamak 
sana malik olmamaktan korkuyorum. 

le iku edilmiş olan bir basnnla 111 

meV%Ubahstzr. 
~o 

Benuva şimdi tehlikede old t,edtJ 
ği için hayatını muhafaza fçln rY 
caktır. Evi nezaret altına alı:tı9 

dlsi sokağa yalnız çıkmıyacakur· 
ııde 

Velter, bu adam için "fevka ft#~ 
dir., demişti. Binaenaleyh beO 

fakat gizli bir polis şebekesiyle 
mayı beklemeliyim. 

eti 
DUşllndUm ve şöyle mubakeıı' 

4 

uırıer 
Hasımlarım şlrpdi ne yapab IJ 

tıkt olarak yapacaktan ney, biç~ 
olmamış, harekete geçmcğe 10ıı1 tt6' 
yorlarmış gibi davranmaktı:ın tılf 

Benuvanın hayatında değışıııl~ 

Ya 

-

Cevri yalnız dlzkapaklnrma kadar gör
diiJ;;'il bu adamı elbisesinden fnrkedcme_ 
miştl. Ama, bu yaşlı Silleyman ağa ola • 
mazdı. Çevik ve çalıik bir ytirllyilşü var -
dı. 

Cevri kulaklarmı tıkayarak bir tekini bile 

Şimdi icraata başlamak gercktL Bu gi. 
di:;le Mahmudu da kaybedeceklerdi. Böy
le olmasa olle, nihayet Cevrlnin izzetinef
si \'8rdr. GOlfcşan mütemadiyen padişah. 
tan Cevrlnin ldnmmı istiyordu. Hiç ol -
mn.zsa sUrillmesini. Olur a, bir gün padi-

dlnlemedl. 
eahm zayıf bir zamanına rnstgelir ve bu SWeyman ağa muhakkak sıra beklfyor-

Ayağa kalktı, kollarını göğsllndc çap. 
razltyanı.k devam etti: 

- Fakat alçaklığımı nihayet farkeL 
tim ve lntlhabnru da yaptnn: Evvela. va· 
tan vazifesi, sonra aşk! 

yokmuş hissini uyandırarak bB ~ 
bir teşebbilse teşvik etmek ~ '• ~ 
köşesinde avmı bekliyen arnıııc~ ~ hı. ...... 
tinde beklemek ... Beni de glSıl lJf· S ~ 

- Kilitle kapıyı. Çok bekledin mi? 
- Hayır, eevkctlflm, uyunıueum. RU • 

haltı işlerdi. Padişahlara gUven olur mu 
du. ÇünkU padişah çıkar çıkmaz o gir- idi hiç? 
dl. Gillfeean hafi! bir çığlık kopardı: 

Iı bu tuzağa dUşeceğim sann·or İı O?ır, 

Şimdi anladınız vaziyeti değil~ • h ' 
Biraz evvel bana yardımdan b ~ ~p tı 
dunwı? Böyle bir vardım ya1'0 dar. 

- A. Ya göraeydt aeni? 

- Ben vazo arkasında !iperdeydim. Glll 
!e=an! 

Cevrl ta gcccyarısından sonraya kadat 
karyola altında kaldı. Kabus basmıştı ar. 
tık. Taze havaya ve bUrriyete mühtaçtı. 

Hllda kollarını açıp dudaklarını uzata
rak yaklaşınca onu yavaşça iterek: 

yamda bile sizinle meşguldUm. Cevrintn 

yilreğine inecekti. Eğer karyolanm de
mirlerine tutunmasa çırpma çırpma titri· 
yccektl SUleyman ağayı beklerken, hiç 
ummadığı bu çevkelln kimdi? Yoksa g5z.. 
bebeği §chzade Mahmut mu, yani padişah 
mıydı Eğer bu değilse, o halde, mutlaka 
Sultnn Mustafa idi. Bnşka kim olabllirdi? 

- Söyle yine ne istiyorsun? 
- Her eey hazırdır. Sultan Mustafa ile 

Glllfeşan çok geç yattı, ışığı söndUrdU. 
Karyolasında bir müddet bir §eyler mı· 
nldandı, nihayet sesi kesildi. Uyumuş • 
tu. 

- Hayır, sevgilim! diye mırıldandı. Ya
rm akşam veya hiçbir zaman! 

. ~ 
Tehlike karşısında endişelc ~ Cint 

Hilda korkusunu belli etmenıcle L Çun 
tekrar görtlştUm. Her şeyden Uruldini kes 
miş olduğu için biltün tekll!lerimlze eim. 
diden hat yazmnğa hazırdır. 

Genç kadm bunun üzerine, delikanlınm uoyıa 
sordu: f' vatan sevgisine hayran olmuş glSrllnerek 

onun fedakArlığmı takdir etti ve: 
•e b 

- Söyle Stcfan. Ben her ec> 

Sedire oturdular. Cevri aklını oynata
caktı. Eğer Mahmut ise neden yanma c;a· 
ğırmamrş da bir külhanbeyi zanpara gibi 
gizli ve korkak hareket etmişti? 

- Olınaz Silleymnn ağa. Sana inan -
mam. Hani milcevherlcrden bana vere -
cektinlz? 

Cevri yavaşça karyola altından çıktı ve 
bu sefer kapıyı açtı koridora fırladı. De. 
rln derin beş on kere teneffüs ederek o· 
dasına gittl İçinde garip bir üzgünlük, bir 
matem, bir elem vardı. 

- Seninle beraber ben de iş görmek ıs_ 
terim sevgilim! dedi. Bana söyle, ne ya. 
payım?. SE>-ıinle birlikte vatan uğrunda 
ölmek benim için tatlı bir fedaklrlıktir! 

her tehlikeyi... . ~ 

Delikanlı onun sözünü testtı 
0
';/ 

nnı genç kadmm dudaklartn° ~· 
du. Hildaya derin bir aşkla b~ .,!~ - Mel'un Ebe Selimdedir. Fındıklıda 

Bir müddet yatakta sessiz oturdular. fhtifa edip Dawtpaşada taye ocağına il- - Ke§ke, dedi, Selim ya~asaydı da Malı 
mut ölseydi!. 

Delikanlı bunu kabul etmeyince rolUne 
devamla ısrar etti: 

- Hayır sevgilim, dedi. eıı ııl ıı' 
tehlike bile mevzubahe olsa 9~• 
içine sokmam ve hayatnn bab ti( 
sana açmazdrm. Senden istedi~~ 
fak bir fcdak!rlıkllt': GUzel ıca 

GUlfea:ın nnzlanıyordu: Uca eylemi§tlr. Sorgucu hümayunla mil. 
- Şevketllim ne olursa olsun o kanya 

0

cevherat ondadır. (2) (Devamı var) 
yi1.z vermene artık tahnmmUlüm kalmadı. - Bana ne ağa! Elimi kana bulaştır· 
Neuzubillah şcvketınmu bana lanet ede _ dınız. Vaitlerinlzden biri bile yerini bul. 
cck bir iş işlemekten korkarnn. madJ. Bu kere de genç padişahın hayatına 

(1) Bundan sonra Ceni kalfa Sultanah · 
met camil meydanına kar~ı bir ki.gir sc. 
bll \'e çcıı;me ile bir mektt-p lnı:;asına bas
latarak bununla &\·un.muştur. Tarihi Ccv· 
det sayfa 25j 

- Sana yardım etmek isterim. Şerefi
ni paylaşmak, aşkta olduğu gibJ hayatta 
da ortağın olmak isterim! 

Nihayet delikanlının mantık! delilleri 
karşısında ısrarından vazgeçti ve bunu is. 
temiye istemlye kabul etmiş görUndU. 
Emsali bUtiln eğlence kadınlan gibi batıl 
itikatlara inandığı. falcıların budala bir 
avı olduğu için çantasından bir "uğur., 

ken kalkmağı pek sevmezler. df ,J 
- Su!. Baknlnn het11eyin vakti vardır. göz diktiniz. Ben yapamam. 

Yalnız senden şUphe edilmektedir. Bil· SUleyman ağa hiddetlenmişti. Kadının 
mem. bu l"lerde dahlin var mı? llzerine yUrUdU ve haykırdı: 

Ve bundnn sonrasını duymamak, dinle- - Seni ihbar ederim. 
memek için Cevri kulalclnrmı tıkadı. İşte GUlfe§an gUldU. 

(2) Filhakika cülü.s sırasında ı:nlmau 

scrgoçla muhtelif milcc\ beratı Ebe Selim 
almışb. Tarlhl Ce,·dct sayfa 278 

Eiran durdu, sonra yarı cid ' 
ka devam etti : ııP 

- Yarın sabah erken ~ıctıl • 
olacak kadar beni seviyor IJlUsııJı~J 

(DeVi',rıı 

( ... •:ı~~IC0:3ELWEID C!UlllllE 
- Oldü mü yoksa? 

MA'NJ ' ·- • •••• m~l3l!Lgnamnıuı:wtm[ .. ~ 
Ahmet Ali fincanı alacak ve siz, hatun, kırıntıları siiP\1 

- Hayır .. Fakat yaralandı .. Bir binanın birinci katından soka-
la düştü. Başı yan kaldırıma çarptı .. Hastaneye kaldırdılar. 

Bereket versin ki annemin o gün merhametli tarafı vardı. Hay
brdı, ağladı. sızladı. On beş gün ağzını bıçaklar açmadı. 

Babamın hali daha fenaydı. Katiyen konuşamıyordu. Yinni 
gün sonra hastaneden eve naklettikleri zaman hala dilsizdi. Fena 
kurulan bir iskele kınlıvermiştı. 

Babam. kuzu gibi olmuştu. Kendine baktırıyordu. Annem de 
başucuna oturuyor ve gözleri merhamet ve alınmış bir intikam zafe
rile parlıyarak mütemadiyen bekliyordu. 

- Hiç olmazsa bir tek kelime sbyleki içimiz biraz rahat etsin! 
diye on defa. yirmi defa tekrarlıyordu. 

Süh-Ut. 

Kendisine teselli veımek için. gizlı gızli içiyordu. Sonra sonra, 
alenen içmekten sıkılmadı. Odamız berbat bir hale geliyor ve ben 
boşuna intizama" sokmağa ,çalışıyordum. 

Aliye gayet sert davranıyordu. Sanki vazifesini yapan bir kom· 
~gibi artık kedcrlerime de itşirak etmiyordu. Bunu, annemin ver
diği nefrete hamlediyordum. Ve tekrar ediyordum; Alıyeden ,·azge
çecek, onu, alkol ile mahvolmuş bir kadın ve sakat bir adam arasın
daki tatsız hayattan kurtaracaktım. Kendi kendıme böyle düşunü
yordum. 

• • 
Bir sabah, annem, ben uyurken geldi, sarsu. 
- Baban uyann~ak üzere. Zevzeklik edip duruyor; lakin ne söy

lediğini anlamıyorum. Yoksa büsbütün kaçırdı mı? Git, bak! 
Babamı, karyolasının üzerinde oturuyor buldum. Sakalı uza

mıştı; saçı başı karmakanşıkU. İfade edemiyeceğım bir şey. onu ta
mtmaz bir hale sokuyordu. Yüzünü bana dönmüştü, lakin bakıştan 

- ·~-başımın üzerinden sıyrılıp geçiyordu. 
Annem: 

- Ne istiyorsan çocuğa söyle .. dedi. 
Sonra elindeki kaba koynak doldurdu. 
-Biraz iç de dilin açılsın .. 
Bardağı ağzına yaklastırdı. Fakat babam elinin tersile itti. 
- Pis herif! Az daha üzenme devirecektin .. 
Babamın, benim karşımda, söylediği ilk söz: "Geriye çekil! .. ol

du, ama bunu o tarzda, o kuvvetle söyledi ki, annem, dondu ve çe
kildi. 

Babam söz söylemeğe başladı: 
- Kadın, bundan sonra beni: ''zati asilineleri .. diye çağıracak

sınız .. Siz de, oğlum, anladınız mı? Program: saat yedide odama gi
receksiniz, elimi öpeceksiniz. O gün için lazımgelen emirleri verece
ğ:m ve çekileceksiniz. lhtar ediyorum: Hastalığımdan istifade ede
rek artık usulü teşrifata riayet etmiyorsunuz. "Veli,, dendiğini işit
tim.Ben (Veli) değilim. Ben "zatı devletleri,,yim. Ve herkes bana 
üçüncü şahısla hitap edecektir. Bunu benim tarafımdan, lfıtfen müs
tahdemine tebliğ ediniz. Kahvelerim, sizin tarafınızdan pisirilecek, 
hazırlanacak ve Ahmet Ali tarafından getirilecektir. İkiniz de cv,·eı
ce tadına bakabilirsiniz. Üç adım kala duracaksınız; işim bitin<X' 

Bundan sonra beni rahat bırakacaksınız • • /. 

"Hızmeti şahanern münasip bir surette ifa eclilınek. ifes;ııif 
batı küuliyeden tama.mile sarfınazar etmek mccburiyetıtl ' 

ar11'jll 
Beni ziyarete gelenleri, birer birer ve altı ile yedi ~ 

bul edeceğim. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Birnzd:ıtl 
ğım ve hükumet i~lerile meşgul olacağım .• 

- Sahneye mi çıktın, be adam? . # 
Babam, anneme öyle şiddetle baktı ki kadıncağız bır 

etmedı ve yavaşça bana: 
- Elindekı fincanı al, diye seslendi. 
Babam tashih etti: 
- Pasa hazretlerinin fincanını, diyecekstnız. .Jı 
Annem sükunetle tekrar etti: rtY 

-rnJı, 
-Pa~a hazret!erinın fıncamnı al. Eh. fena de~l. e\'l , 

~·or! lşi artık tiyatroculuğa döktük! . t>Dflt ~ 
Tuvalet için babama yardım etti. Şimdiye kadar blÇ ıdıl• 

meşgul oimadığı halde tamam beş dakika uğraştı. Tr~~ ?ııiıı f' 
dan kurtulunca, adeta gençl"Ştİ dimdik duruyor \"e delılı~ t4f 

d1f,rı rolü tabii bir \0ekarla oynuyordu. . ,-c tu'.J 
Kafatasına arız olan yara, şüphesiz, içinde fikirtenfl_, . ~ 

dadımızdan intikal eden keli.nelPrin ,cümlelerin u>'1ld~d6'_1) 
tesir etmişti.Şuurunu kı~men yok eden bu felaket, rJl 1cııı ~ f 
Sonradan, eski kitapların bile ilham etmediği tabirler btl utÔ~ 

Yağmuru seyretmek üzere, dar pencerenin önüne ot ~tv 
kit. sa~aylannr:la hapsedilmiş aş.ığı halkın sakin haysunl 

şehzadelerin duydukları hasreti çekiyordu. ~"' 
- (DevaO" 

...... 

....... 

~>':a. 
~i111 
liıtı 

~a 

....... 
<lı.ın}'; 

lliı 
}'trı 

~: 
....... 
c·, 
...... 

<!;ı ... 
~t; 

ltıi l'I, 
~Ct' ır, 
ltıill: 
ti. 

ll 
ti}'(). 
•irıd' 
lcri 



Yazan: 

-alna ha - 4 
Ctçcıı k, dedi 
d lefcrki . . ' aakın ete gene 
llrıııa 't>- cıbı kır 

ltrj · QCn ıeni . . mızı biber dol· 
ile llı111c <leg~·nı· gıbı Meksika yemek 

.... ı un •• 
~t g"ı •ıra u erek i . 

tı. da Ciııı 1.-L §ıne devam etti Bu 
ll' ı._ -ııve · · 

fın •~t daha Yı fıncanlara boşalt-
Cln1 evveı k 

lıfacııt !eleğinin teb' enarı çentikli 
ho"1~r Paketi a ınden çıkarttığı 

!tı. Çarak beyaz bir toz 
11 

"" llnu Ya "1111.ııı·· Parken a k 
d,ı;. ~!tU. Mat r adaıına arkasını 

" bır SOfranın .. .. 
tıır'- Clzete,,_ k ustune yay. 

ıı;cn b .r... ızD'ı 
llı... • unun fa k • n tavayı otur· 
--.. etı .,_. r ına va d 
~erdi lıı;ıye böı rrna r, Kızar • 

. erek 
Yarısını Cime 

Cizı:ı. 
'°ıııt ilk loknıa)'J . . 

: t§tıha ile yuttuktan 

oı:' alna ba 
"1111f k Mat d . 

SİftU~' ltrıa •enin A,. edi, çok lezzetli 
&:e D'eU . nzon ... ..1- -....... ~ • rırn der . - alacagın 

eden? acın ınanına. 
'Se. 

\.... . ilin Me'--·ıc 
~ırı ırı· "'1 

• uı l" bibc ldeıııe co·· u u yenıeklerin 
'' r le\'' re değ'l "••ıı ıyorıun y ı . Arna da çok 
b. Olaa "ı...,. • an.dıırn --'-cıır de Ouür dün ' •ucuıvoldum. 
)'ı.... bu dünyad . Yada yanacag-rm 

..... ı.. a ı e . . ... 
<ıuı ç runı neden yaka-

tı~· erek bi 
""il 'trne r YUdu 

kte d- ın kahve içti ve C-
ıı· ~•lftı etti 
ıraz • 

Sonra lrq 
....... .&1..r daıına IOrdu • 

qq cte • 
lıu '1ll1 ne denin Mat? 

~•e i i Sorarken 
~t· Çrııedi~1• • •rkadaımın neden 

• iilll nı 
erak ediyordu .. 

~Öbur diin 
~!\ taıt 1caıı.,!'; Yok, dedi ve etini 

fetaef-= • en ilk Y\Jduı:nu • t" 
....... -•nı tazna ıç ı. 

'btt. Cerırıet ınlach : 
lr~ ~ tıra. • tehennenı 
~r -ı ile "•r fiıtn bunlar . ~bu dUn c· Yada var, o 

lQı te 
tiiıılt" rıe •uau • k!I 

boyıa u Pelc nı tekrarladı . 
Yaca\ Yakında öb.. • 

....... ~ bir &d ur dünyayı 
Cak P( a bu dün arnıa konuıuyordu: 

:ıt? Yadan "d· ....... S . gı ınce ne ola-
da 'n h' 

'll &:örJu ıç Öleli iki a 

C. ·' ıııu ? Y, 0lmuı bir a· 
tzıı • 

baıını 
....... n lllı&dı: 

tlıiz en tördiı~ 
d' fil Ct ~. 'I'ıp)c • 1ri b· e dönrn" .. 1 !1ındi yediği-
~ lt ad U§tü. İk" 
ihtırrna arnlccn iki 1 ay evvel dip. 
~eriye !a h:nıerni ~Y sonra etleri 
01,. bır ,..~ ıtı.. Can k 
b "Cağı o . .r•.6ın tt çı ınca 
ıırı4t bo. Bır Yığı lcaııyor. Hepinıhin 

1• 1 laf. n et. Dirilnıe'lt falan 
"'at r· 

te- • ınca 
' rar ~l llını son 
ırlıı o w durdu ş· una kadar ire-k na • ırnd· :ı "'· 

&:elrııiıtf. ı ıuaı sormak 
'öı·· :ı ı. 

utr\d 
....._~ en kork 

'-)'a ı .. ~den lcor'Layu Yorınuıun, 
~· .... n ıı; ıın' B .. 
t~ıtı. iti. 0~runı, neti en öbür dün· 

1
1)\ ..,.·,, dükten•~ tede Ölıniyece • ,, •aa-. '"""nra o . 
lı{.. ..-.qkta d .,ene dırilece· 

-.t ~ıı. e"arn d .. ,tebı· e cceğim. 
..... l> ıyane Cüldü. 

'tıı. 'llltk Öb.. • 
llib >'alan IÖ ur dUnyada 
es l)'e bö Ylt:yip ald da çalacak. 
)le ırıi? Yle dev .atacaksın, ila 
(:• • lızı edıp 'd 
lQı ite gı ece'ksin 

dıı. lldi .. d ' • .. , en ... 
....._ Urnitvar g" •. 

<lu n,lltj .. orunüyor-
11Yada duzeliri 
~İtd Çalın.; . rn, belki de ....... 

y crıb· .a iht' onur 
t11 tö •re ıu... ıyacıın kalmaz 
ı. Zlcrı -rak le k · 
°'l"t e Önü or udan b'· .. ,. : ne b uyu· 

~ ~' "lr? d' a'lcrnağa ba~ladı. 
"°' lce .. ..1· • 'Ye •ordu 

....... t.. '"'ltnı t • 
da '"lıç, d . OJ>arı. 

"• • edı, Öl'' 'ttlıştı: 
~ıt uınu dü .... 

l)\iyı''tna!ib ıunuyorum 
t z;ı. • O ~\i••. 

~Ct' "'l'lind • •·lll \t 
1)\ ıl\4,1\ b· en Sile- ~rlıcuyu tama-

lz lt ı_~L. ...,Clnlıtt' 
ti tısı ıı;auuı :ı 1• Sanki .. . Ctaiaı· ltçrni u. 

""· 
1 tııuıı U .. ı. tlle tutul· 

(J r t.. •tüne "k 
liy qlltllc SO ertır.i§· 

Ot, lbJeı 
•i11d, "-'lti '-''1 ';-1lrıı tiiylcrini .. 
leri "~I tibi ~ bir Va)c• urper. 

21Yord ''rtınct. &nın 'rife· u. n it~·'--... u ter. 

AABER - ~bam PG1tam 
================~~~""'===~========== 

Nogan 

Havada bir felaket kokusu ıezinmiş. 
ti. Gözlerini kargısındaki adama dik· 
~.Anlayamıyordu. Yoksa kendi kendi· 
ni mi zehirlemigti?. 

Hayır, bu olamazdı. Kenarı çentik· 
1i fincan Matın önün.de idi. Zehri o fin· 
cana koyduğundan ise yüzde yüz emin
di. Evhama kapılmı§tr, o kadar .. Za. 
ten bu evhamı onu bir defa daha al
datmamış mıydı? Ne budalaydı. Elbet· 
te havada bir felaket rüzgaıı esiyordu. 
Ama bu rüzgar kendisine dc-ğru değil, 
Mat'a doğru esiyordu. Mat imcanı ta· 
mamen içmiı değil mi idi?. 

Cim nef elenerek etini bitirdi. Etin 
salçasına da ekmek doğruyarak onu da 
mideye indirmeğe baıladı. 

- Ben küçükken ... diye söze başla. 
dr, fakat birdenbire sustu. 

Gene o gayr-i mer'i kabus gülgesi 
üzerinde dolatmrı. gene bütün varlığı 
evvelden hissettiği bir felaketin kor -• 
kusu ile sarsılmııtr. Meçhul bir kur 
vet adeta etlerini biribirinden ayın -
yor gibi idi, aanki bütün adaleleri kıv. 
rrlmak, bükülmek istiyorlardı . 

Birdenbire doğruldu ve gene ayni 
anilikle ileri doğru eğilerek dirsekleri· 
ni masaya dayadı. 

Vücudundan bir ürperme geçti .. Bu, 
tıpkı rüzgardan evvel yaprakların tit
repncsi gibi bir şeydi. Dişlerini sıktı. 
Ayni hali tekrarladı. Adaleleri ispaz • 
mozlar içinde gerilmeğe başlamıştı. 
Artık adalelerine, asabına bakim değil
di. Bütün iradesine, azmine rağmen vü· 
cudu gene gerilmiıti. 

Demek içinde bir isyan, bir anarşi 
baı göstermişti. Aczin körüklediği 

korku benliğini sarmış, pk:ığın.da iri 
ter daneleri birikmeğe başlamıştı. 

Cim gözlerini e>Çada dolaştırdı, son· 
ra kargısındaki adama dikti. Mat onu 
seyredi~r ve gülümsiyordu. Cimin 
yüzüne bir korku ve dehıet ifadesi ya. 
yıldı: 

- Mat, diye haykırdı, yoksa beni. 
zehirledin mi?. 

Matın yüzün.de!d tebessüm biraz da· 
ha geniıledi. Onu seyretmekte devam 
ediyordu. ihtilaçlar geldiği vakit Cim 
kendini kaybetmedi. Ada~eleri gerili · 
yor, bükülüp düğümleniyor, çılgın l'ur· 
kulmalariyle onu eziycrlar.dı. Bütün 
ıstıraplarının arasında bir aralık Mat. 
da da bir gayritabiilik gördü. Anlaşılan 
o da ayni yolun yolcusu idi. Yüzünde· 
ki tebessüm kayb:lmuş. onun yerine 
üzüntülü, endişeli bir ifade kaim ol· 
muştu. Sanki dah:Ji uzuvlarının anlat· 
tığı bir derdi dinlemeğe, tefsife çalışı. 
yor gibiydi. Mat ayağa kalktı. od~da 

bir iki adım yürüdükten sonra dönerek 
yerine oturdu. Sakin bir sesle: 

- Bunu sen yaptın, Cim, dedi. 
- Fakat senin bana bu işi yapacağın 

aklıma gelmem:ıti. 

Mat, di~lerini biribirine çarparak 
cevap verdi: 

- Ben senin icabına baktım. Merak 
etme. Bana ne verdin?. 

- Sitrikinin ... 

- Ben de sana ayni şevi yedir lim .. 
Gördün mü ş=m.:ii çıkmazı. 

Cim adeta yalvarırcasına sordu: 

- Yalan ııöyleyüyorsun Mat, beni 
zehirlemedin değil mi, Mat? 

- Hem de öyle zehirledim ki Cim! 
Zehri &ilzelce senin :tine karı~tıratak 
sana yedirdim.. Dur be! N er ey: gidi · 
yorsun? 

Cim bir hamlede kapıya fırlamış ve 
sürmeyi açmı~tı. Mat da fırlayarak o· 
nu yakaladı. 

Cim kesik bir sesle: 
- Eczahancye, eczahaneye, diye· 

bileti. 

(Devamı var) 
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Lüzumlu Tel el onlar 
Yangın: 
htanbul için: 24222, Beyoğlu için: 

44614, Kadıköy için: 60020. Üsküdar i· 
çin: 60625. 

\'azan: llahmı )' Ali/Z 
feaşkumandan V<Sl'1feırl: oalF2>aŞS)M 0 
bu sa~ah bDır <gJn(ğu '\teosa~ nsttaı~~@ ... 

nu daha lt?>asmoşDaır R DD d~<dlD 
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Yeşilköy, Oakırk!iy, Bebek, Tarabya, 
Ouyükılere, Fenerlıahçc Kandilli, Eren· 
köy, Kartal. Buyükada. Heyhclı. Burgaz, 
Kınalı. için: Telefon muhabere menıu· 
runa ,·angın demek k!lfıdır. 

Hami ilfoiycı;ı: 22711 
Uenız itraiyesi 31i .. 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galatı yangın 

kulesi: 4001itı 
Sıhhi iındnt: 44998. Miiddeiumumllik: 

22290. Erıınıyet miiıhirliıf:ü: 24382. 

edilerl'k kapıları mestur bulunan odalar· 
dan birinde cılıawı faal kısmı ı·e telg ı. f· 
/arı keşideye mahsus maniple ısmı L'l'Tı

ıcn ôlrtler zahıre ilıraç cdilmış; tel ız 

1ı11ıhabere cilıawıı işler bir vazıyelte ol· 
mnsına rağmen başında kimsenuı bu
lımamaması mucibi istığrab olarak lalır.1-
1iya1 dr.rinlcştirilmiş, kapısı nıestflt dığ, r Nrria \'f'kJleti lstanhul Elcktrık işleri 

Umum l\lüclilrlüğü Beyoğlu: 44801 • lstan. 
hul: 21:.178. 
ta:,: 409:18. Cihall: 211222. Nurosmanlye: 
21708. l'ı;kiicl:ır • l\:ıclıkliy: 60773. 

llııvtıgn11: ht:ınlıııl: 243i8. J\adıl.:öy: 
60i90. flt·\oltlu: 4tfit2. 

Taksi Otomobili islemek 
için 

Sular ld:ıreo;I: Bt'\'oAlu: 44783. Beşik· 
Beyo~lıı cıhct ı: H>OX ı . llclıck cılıctı: 

3U • 101. Kadıköy cıhelı 60U7. 

Fevzi beyin bu meşkQr gayreti, Şam is
tasyonuna yığılan ku\'Vetlerle daha geri· 
lerde., Ga\•urdağı - Adana mmtaka ın· 
da yeniden mukavemet hatları tesis edil· 
rnesini meydana getirmi~; bütün bu ha· 
berler - resmi tebliğlerin arka arkaya 
muvaffakiyet bildirişlerine rağmen -
şim~ek hızıyla payitahta geliyor, bir bom· 
ba patlayış.iyle hcrkc~in dimağında siyah 
düşüncelere yol açarak dedikoduyu kö· 
rüklüyordu. 

Son gece hücumunun raporlarım aldığı 
sırada Enver paşa ateş kesilmi~ti: 

Önüne gelene çatıyor, rastladığını oir te 
miz ha~lıyordu. Nezarette, paşanın hidde
tile kırıp geçirdiği erldln, kumandanlar 
birer köşede sükutla titriyorlardı. 
Paşa, daha, daireye girerken, kapıda 

bekliyen yaver Mümtaz beyi kapının ö· 
nünde bir temiz haşlamış, arka~mdan 

kükrer gibi seslenmişti: 

edaya tcvecciilı edildikte bımım iççrden ki 
/itli olduğu gbriilmüş, kapı uurnlmak 
açılması isle11ilince de içerden teMş ifade 
eden hareketlere ait sesler duyıtl11111ştur. 
Bımım i2zeri11e celbcdilen efrada kapıyı 

kırmaları emredılerek efradın tiif ek difr 
çiklerilc kapıya ilk darbeleri tıurmalarını 
müteakip içerden sil6hla mukabele edil
miş, ve karşılıklı ateş teatisine başlan

mıştır. 

Denizyolları 
htıı"bul acenleli~i: 22740. KarakC:y: 

'231i2 . - Mümtaz .. Raporları ~tirin bana! Pıızarlesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 n:ınclırrna. 

Salı Toplıaııe<ien 9,30 lzmil, 16,30 Mu· 
daııya. 19 Karahiga, 20 Bandırma, Gala· 
ladan 12 Kar:ııll'niz. Sirkeciden 10 Mer· 
5111. 

Dün akşamki vukuatın tafsilatını istiyo· 
rum. 

<,;:ırsnınlıa Tophaneden lli,30 Muılanya, 
20 B:ındırına. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Mümtaz bey kendi odasında hazır du· 
ran raporlan getirmiş, paşaya uzatırken 
de arzetmi~li: 

Pı·rşeıııhe Tophaneden 9,30 tzmit, 16,:?0 
Mud:ıny:ı. 20 Ranılırma. G:ılaladan 12 
l\:ırarleniz. 

- Paşam, bu sabah bir gizli telsiz istas· 
yonu daha meydana çıkanlmış ! 

Cumarte51 Tophaneden 14 Mudanyı 20 
Oıındırma. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
nnrtın. 

Pazartesi Tophaneden 9lmroz, 9,30 Jı. 
mit, Gnlnl::ırfan R.:?O Murfanva, 10.30 fzmlr 
Sür. 12 Knrarleniz, 22,30 Mudanya. 

Enver paşa bunu duyunca kfığıtlan e
linden bıraktı, gözleri birer fincan kadar 
irileııti, sordu: 

Müzeleı 
Ayasofya, noma • Bizans, Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askert Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi l\lüzesi, Sıhhi müze. 

(Ou müzeler hergün s:ı:ıt 10 dan 16 ya 
kad:ır acıktır.) 

Türk ve lsltım eserleri mQzesl: Pazar
tesiden başka hergün saat 10 dan 16 ya 
kııdar ve Cuma .ıünlerl 16 d::ın 17 ye ka· 
dar açıktır. 

Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 ten 1G 
)'I kadar açıktır. · 

Memleket Dııı DBniz ı 
Seferler! 

nom:ınya vapurları: Cumartesi gun..-rl 
13 de Kö~tcnceye: Salı günleri 18 de Pi· 
re, Deyruı. lskendcriye. 

ltalyan vapurları: Cuma gOnlerl saat JO 
da Pire, Rrendizi, \'enedik, Triye~le, 

Sirkeci lstıısyon ltlüdürlüılü Teıeron 
23079. 

Anadolu hattı 
Hcrgün hareket eden $1mendiferltr: 
Saat S de Konya, 9 da Ankara. 15,15 ele 

Uiyıırhakır ve Samsun, 15,30 da Eskise .. 
hir. 19.10 da Ankara ekspresi. 20 de A· 
da pazarı. 

Bu trenlerden saııt 9 d• hareket eden 
Ankara muhtclili pazartesi, çarşanılı:ı 
ve cuma günleri Haleb ve l\lusula kadar 
sefer etmektedir. 

,--4 vrupa Hattı 
Semplon ekımresf hergiin ~lrkecirlrn 

saat 22 dP. knlknr ve Avrup:ıdıın gclenı 
sa:ıt 7.25 le Sirkech•e mıı\'asalııt eder. 

Kon,·nnsh·onel 20.30 da kalkar, 10.:?0 
de !felir. 

Edirne posıa~ı: HerRün saat 8,50 de 
hareket eller. 19.33 de gelir. 

MONAKASALAR 

De,·Jel Demiryollıırı jçin muh:ımmen he· 
ekli 5iG009,93 lira olan kilomclrclik t:ık· 
riben 8000 ton r:ıy 25·11-938 cuma günü 
s:ı:ıt 15,30 dn kapalı zarf ıısulile Ank:ırnd:ı 
idare lıin:ısında s:ılın nlın:ıcaktır. 

GEÇEN SE~E BUGÜN NE OLDU? 

Irak lı:ıriciyc veziri memleketimize sel· 
ı li, 

a l\J) g lYı ın 11< lYı 
~ADVO 
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uı,:ıo cin ns musikisi (pt:ik), l 9 konrrr:ıns ı 
Selim Sırrı Tarcan, 19,30 karışık musiki 1 
pliik, 19,55 horsa haberleri, 20 Yedia Rıza 
'e :ırk.ulaşları t:ırafıııdnn Türk musikisi 
,.c halk şarkıları, 20,40 ajans halıcrlcri, 20,

1 
47 Ömer Rıza Doğrul ı:ırarından arapca 
söyle,•, 21 saat ayarı, orkestra, 21,30 Ahıs 
kan ve :ırkad:ışlnrı tarafından Türk musiki 
si ve halk ~:ırkıları, 22,10 hava r:ıponı, 22. 
13 Unriitlaliın musiki heyeti, Fahri Kopuz 
ve :ırl:ıd:ışları t:ır:ırınılan, 22,!iO Son hn· I 
hcrlH ,.e eri esi f:!(ini!n rırogramı, 23 s:ı.ıt l 
ııy:ırı, istikUıl marşı, son. 

- Telsizi mi meydana çıkanlmış?! 
- Evet paşam! 
- Nerede imiş bu telsiz? 
- Perşembe pazarında paşam! 

- Kime aitmiş? 
Mümtaz bey, paşanın birer birer uza· 

yacak sorgularına toptan ve kestirme bir 
cevap verdi: 

- Gerek merkez kumandanlığının ge
rek istihbarat şubesi şelliğinin raporlan 
orada, masanın üzerine bıraktığınız ev
rak tomarı arasında bulunuyor paşam. 
Bütün teferrüatı da var. Tahkikatı biz· 
zat merkez kumandanı Cevat bey idare 
etmişler!.. 

Enver paşa olduğu yerde döndü, masa· 
nm üzerine attı&rı kfığıt tomarını aldı, ev· 
rakı birer birer kanştırdır, merkez ku· 
mandanlıihnın raporunu aldı, istihbara
tın raporunu da hir tarafa ayrıdı, Cevat 
beyin bizzat yazdı~rı kağıdı süratle göz· 
den geçirdi. Raporda şöyle yazılıydı 

naşlmmanda11lık t1ekôlcti cecilesine: 
" [( arargalıı ımıumi istihbarat şubesi 

tarafından kımıandanlığımıza yapılan bir 
müracaatta, Galatada kain P°irşcmbe pa· 
zarı nam mahalde bulıman bir dükkanın 
iist katında gizli bir telsiz muhabere ci· 
lıazı meı rnt bulımdıığu bildirilmiş, nıa· 
halli nıczkıirım l>asılarak salifüzzikir tel· 
siz muhabere cihazının müsaderesi ya· 
mnda mal:amımızdan hinilıacelle istimal 
edilecek km•vetin tedariki ile arama ya· 
pı/ması için faaliyete geçilmesi istenil
miştir . 

Bizzat Ocizll'ri tarafından scı•k ue idare 
edilen bir kıta mulıaf ız efrat t•e isimleri 
aşağıda yazılı zabitlerle mahalli mezkura 
ı•arıldılaa. bina l:ordon altına almm1ş; 

ciııar sokaklarda da muı:al;:l:aten miirıır 

ıı'e ııbur katedilmiştir. 

Binanın talıarrisinden .diikkônın dar 
bir açma merdfrenle çıkılan iist katında 
imaMllımırye benzer bir k1Stm görillmiiş. 

diıkk.Cm sahibi Pat'li Estekoglu'1ıdan so· 
nıl lıtkla bunların madeni yağlar istihsa· 
liı:c yarar bazı tasfiye aletlerinden iba· 
ret oldttklnrı ceuabm beyan etfilmesi ir 
zerine re.f akatimizdcki 111iite.lzass1slar~ 
f anırn) wbir edilen lilıize t•e mürsile kı
sım:amıı t1111/1teı.:i ve bir S1Tlk 11cuna mev 
ıu bevaz porselen makaralı madeni aksa· 
mı bit bt?ra içerisinde gizli bulımmıış, 
dc~lıal ortaya çır.anlan btt cihaz karşı· 
smda dfi;~J:an salzibi kendisinin bıı işle 
nlci.kadar bulımmadığım, dültktinrn bu 
kısmım yağ tasfiye etmek üzere kendisin
den isticar eden t•e namına muharrer bir 
de konturato bulunan Hırant Setnikyan 
tnrafıudan ko1111lmuş makine aksamın· 
dan zannrtliJini l1cya11 etmiştir . 

ni11amn hayli geniş ı•e miilcf erri bulu
tıarı üst katı üzerinde talıarriyat tamik 

Birkaç dakika süren mii.sademede km
şımlann açtığı delikler ve buralara tek· 
rar vurulan dipçik darbelerile üst kısmı 

parçalanmış, açılan kapıdan ateşle mu
kabele eden dört kişi oda derununda far
kedilmiştir. Tarafımdan :,•apılan tesliıv 

teklifine de ateşle cevap vermekle tered
dlıt elmiyen bu eşhasa karşı siltih istima 
1i mccburij•eli talıassül eylediğinden ay
ni veçhile S defa tüf ek endahtı surctilc c
şirradan üçii itlaf ve birisi de ağır suret
te yaralı. olarak derdest edilmiştir. 

Yaralıya yapılan müdal'at fayda ver
memiş, kendisine somlan suallere cevaba 
dahi muktedir olamayan şahsı bezkıir ve 
meçhUl de arkaaşlomıın yanında telef 
olmıışlm. 

Bu vaka cereyan ederken aşağıdan dır 
yulan bazı sesler: dur .. Davranma!., sa· 
daları üzerine }'aver bendeniz gelerek kor
don altwa alınmış olan binadan dışarı 
çıkmak istiyen ihtiyat zabit vekili iini· 
formasını llibis bir şahsın derdest edildi· 
iini lıaber vermesi iiezrine o şahsı nezdi
mize celbe/tirdik. J\cndisine tcvcilı edilen 
sorgulardan. Kağıthane kariyesi civarın· 
daki muhabere tabrım karargô.lıı zabita
nından olduğu, aslen makine mıihendisi 
b11l11ndıığtt, Dikratı tesmiye edildiği bit
tesbit, burada tıe aradığı soriumakla mır 
maileyh verdiği cet'apta, işbıı mağaza sa
hibinin şalısi dostu idiigiinil ifade eyleme· 
si iizerine nezdimizde bulunan mağaza 

sahibi ile muvarclıeye sevk, ve mrwace
Jıe esnasında mağaza sahibi kerıdisile kon 
tratoyu aktrdcn adamın refiki olduğrmıı 
söylemesi iizcri11c bitteııkif Merkez kw 
mandanlığma izam ve tamik talıtikata 

iptidar olmmmştıır. 
Müsadere edilen telsiz muhabere ciha· 

zı ile ayni mahalde ele geçirilen diğer 
malzeme kımıandat1l§ğa getirilmiş, 

mevkuf bulunan eşlıas ile birlikte emri 
ôlii vekıllctpenalıilcrinin vürndıına inli· 
zaren muhafaza altına alınmışlardır. Ne· 
ticei talıkıkat ile diğer zabıt ııarakaları 

ve talıkikat evrakının arzı için cvamiri 
cedidei aliyenize intizarda bulunulduğı• 

marnzdıır, . 
Dersaadet Merkez kumandam 

Miralay 
Cevat 

Enver p3~a. raporu tekrar tekrar oın.r 
du, bundaki malumat da kafi ve genç 
nazın tatmin edecek mahiyette değildi .. 
Pa~a raporu bir tarafa attı, ikinci kagıdı 
aldı. onu da okudu. 

Ru rapor da karargahı umumi istihba· 
rat şubesinden geliyor \'C. şu garip malQ· 
matı ,·eriyordu: 
Başkumandanlık vekaleti celilesine; 
1 - Son yapılan gece tayyare lıümmu 

esnasında atılan bombalardan nmlıassal 
zararlar trtkik rdilirkctı Haliç lJersaa· 
<lele mavnalara eudalıt edill'n bombalar 
etrafındaki talıkikattan istihraç ettiğimi:; 
neticede, infilak eden mermilerin ta"''ate 
bombası' olmaJ'lP, o sırada mcçlıaİ bir 
talıtelbalıir tarafından sarrıılan torpido 
nam Jalırib mermilerine ait oldıı;11 anla
şılmakla esas raporun tanzim ve takdi· 
mine dcğın berayı malumat arza iclisar 
olundu ol babda. 

Karargahı umumi istihbarat şubesi 
Reis namına 

Miralay Cevri 
(Devamı vnr) 
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1937 Ankara Enternasyonal sergisinde birinci m:.ikafat, 
altın madalya ve Şeref diploması kazanarak diğer 

bütün sobalardan ilstilnlüğünil ispat etmiştir. 

KREFFT her kömUrU ve odunu yakar, mahrukat ---tan yUzde elli tasarruf temin eder .. ~ 
·~~ Bir defa KREFFT'i görünüz. 

Taklitlerinden sakınınız. Türkiye Satış Deposu 

Ohanes Papazyan Evi 
İstanbul Yeninostane caddesi No. 20 

<Ç©~lYI~ 
Hediye k 

isimlerini n 
8 birinciteştin tarihli bilmecemizin 1 

halli §U idi: 
39+56-48+ 70-21=96 

B1R KOJJ SAATİ KAZANAN 
Blıinci Selma Tekin Kurtulu§ ilkokul 
No. 168. 
BOYOK BlR ŞlŞE LOSYON KAZA
NAN: 

İkinci Kudret Pakkan Kadirga Fınn 
IOkak 126. 
BiR RESİM ALBÜMÜ KAZANAN: 

Üçüncü Rukiye Erkan Nişanta" ör
lUlil çareı. 

.BiRER DOLMA KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR: 

1 - Süha 3cnman Taksim orta o
kul, 2 - Necati Bininci Kumkapı orta 
ı>kulu, 3 - Fikret 15 nci ilkokul 471, 
l - Mümtaz Ata Fındıklı Meliha so
bk 10, 5 - Behçet Baykut Vefa llse
ld, 6 - Fikret 15 nci okul, 7 - Zeki 
Olcay Vefa lisesi, 8 - Kumuma §eh
remini S. M. Cd. 9- Ahmet Zeki Şeh
remini, 10 - Ömer Arsun P. T. T. rnc
mwıı Süreyya Oyba. 11 - .Mesut Ya
e.r Karagümıi.ik uzun yol • 

Birer Resim Defteri Kazananlar 
U - Nesrin Fener. 12 Mazhar Tah 

mn tevzi memuru, 13 Mualla Asgel 52 
:inci okul, U S. Baru Toz~oparan, J 5 
Dursun Atay Boyacıköy, .16 liltfi Özin 

21000 adet soba borusu 22 - 10 - 938 
cumartesi günü saat 11, 30 da Topha -
ntde Istanbul Levazım imirliği satm
alma Komisy:~nunda paıarlılda eksilt • 
aıesj yapılacaktır. lsteklilerin kan;,ıni 

vcsikalariyle beraber belli saatte komis· 
yı>na ıelmcleri. (566) (7688) 

• • • 

Beher metresine tahmin edilen fiyat 55 
kuruş o1an 300.000 metre arka çantahk 
ara bezi kapalı zarfla eksiltme~·e konul
m·ı~tur. ilk teminatı 9500 hradır. İhalesi 
5-11·938 cumart i günü saat 11 dedir. 
Evbaf ve şartnamesi 825 kuruş mukabi· 
linde M.M. vekaleti satınalm<ı komıS}·o· 
mından alınır. r~ iltmeye gireceklerin 
24SO sayılı kanunun 2·3 iincü maddele 
rindeki vesaikte teminat ·ve teklif mektup 
larım ihale saatinden en az bir saat ev· 
vel M.M. vekAleti satınalma komisyonu· 
,ıa '\·ermeleri. (540) {7516) 

Keşi! bedeli l 07501 lira 45 kuruşt.., rı 
ibaret olan KUtnhyada in~ edilecek 
olan. iki top hangarı ile üç cephaneli
ğe 3-10-938 tarihinde talip zuh~ı 
etmedi_ğinden yeniden kap::ı.11 uırf u
lnlllle ihalesi 1-11-938 ~ı günü sa
at ll de yapılacaktır. İhale Bahkcr.ı:
Kor. Sa. At. Ko. da yapılncaktır. llk 
teminat 6625 lira 8 kuruştur. Bu i.~:.> 

ait plln keşif fenni ve umumi şart
name ile eki ve temel hafriyatı t:ıl

.U!t resmi Ankara, İzmlr ve lst. J .. v. 
Am. Sn. Al. Ko. da ve &lıkesir Kor 
Sa.. Al. Ko. da görlilür. 'l'dliplcıin ka
nunun 2-3 cU madd !erindeki belge
lerle bidikte ihnle ıgün ve saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını B:ı· 
hsfr Kar. Sa. Al o. r.n \•ermeleri. 

(514) (7315) 

h©Jft©J~O 
nanların 

• 
ş ıy ruz 

Emirgan, 17 Cezmi polat erkek liaesi 
18 Aysen göktepc Bogaz kesen yeni 
çarşı, 19 gülçin Orkunt Beşiktaş Has 
fırın, 20 Sclahnttin user K. O. O. 3. B 
BİRER DEFTER KAZANANLAR: 

21 - Muazzez GUlcr Davutpaşa Cd. 
22 - Kemal Aslan Tekirdağında polis 
.nemuru, 23 - Melih Şehremininde Sa 
raymeydanı Cad., 24 - Necla Kansu 
Bakırköy, 25 - Ergun Dinçel Çatalca, 
26 - Mckki Yılmaz Fındıklı, 27 Ayşe 
Ayaspaşa No. 4 28 - Ali Sağlam Ca 
ğaloğlu, 29 - Semi Taner Kadıköy 7 
nci okul, 30 - Hatice Çalışkan Ayaz 
paşa 31 Aydın Gilncy Pcrtevniyal okul 
32 - Mehpare Meteliksiz Ayaspaşa, 

33 - O. Çağlı Samatya Millt ı.r. Cad. 
34 - Leman Doğanay, 35 BUlen Va 
rol Boyacıköy, 36 - Mahmut Şişli, 37 
- Muzaffer Ayvansaray Tokh· ·.de 
38 - Sedat mzıltoprak Şehir kahyası 
sokak, 39- 1. Alpogan Eyüp O. O. 40 
Rıza Uzunyusuf. 

BİRER KID.IBARA KAZANANALAR 

·U - 8"Jna Sezgin Samatya 43 inci 
okul,, 42 Necdet Tizer Çatalca orta o 
kul, 43 Vchibi görgüner Haydarpaş& 
Hastanesi Hastalarından, 44 Güzin B 

hay ercnköy, 45 Turan Özçetin unka 
panı, 46 Sabahat Cağaloğlu 

Eskişehir tayyare alayından, ESkişe· 
h;: fabrikasına ıki saç hangarın nakli ka· 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 30362 lira l 9 kuruştur. 

l!k teminat (2277) lıra 15 kurutşur. Ek· 
siltmesi 24-10·938 pazartesı günü saat 
15 tc M.l\1.V. Sa. Al. Ko. da yapılacak

tır Şartnamesi 152 kuru~ mukabilinde 
ahmıbilir. Eksiltmeye gireceklerin kanun
da yazılı vesikalarile birlikte ilk teminat 
ve teklif mrktuplarile ihale saatinden bir 
aa~ evvel Ko. na vermeleri. (498) (7194) 

• • • 

28000 kilo sadeyağ alınacaktır. Tahmin 
bedeli 21000 lira ilk teminatı 1575 lira
dır.Şartname Erzurumda Sa.Al.Ko. da gö 
rülür. Veya istenir. Eksiltme kapalı zarf 
u~urne ve 27-10·938 per§Mlbe günü 
saat 11 de Erıurumda l..v. Am. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Teklif mektupları 

27-10-938 petlCffibc giinü saat 9 dan da· 
bil 10 dahıl kadar Sa. Al. Ko. Rs. ne mak
buz mukabilinde verilmiE bulunması ka·ı 
nunen laznngelen ticart \'esaikinde eksilt· 
mere iştirak edeceklerin Ko. Rs. ibraz 
etmelerı. (500) (7220) 

• • • 
26000 kilo sade yağ satın alınacak· 

tır. Tahmin bedcll 19240 lira ilk te
minntı 1443 liracllr. Şartname Erzu
nımda Sa. Al. Ko. da görülebilir. Ve· 
yn istenir. Eksiltme kapalı zarf usu · 
tile olur. 28-10-938 , ....... mı günü sn. 
at 11 de Erzurumda Lv. Am. Sa. Al. 
Ko. dn y:ıpılacnktır. Teklif n.cktup 
farı 28-10-938 cuma gUnü snat 9 
dan dahil 10 kadar dahil ~:ı • ı Ko. 
B it. makbuz mukabili veriimiş bulu· 
nacaktır. Bu saatten sonra mektup • 
iar kabul c<lilmez kanunP..n bulunma· 
sı ıazım gelen vcsaikin eksiltmeye i · 
timle edeceklerin Ko. Rs. :ıe ibraz et-

. melcri. ( 499) (7219) 

HABER - Abam oostam 
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BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUR 

iŞ•BAMKASIHBAH•BiR•lruMllARA•» -___,/, 
-.============================--ı--------------

Le vazı m Amirliği sabnalma komisyonu ilanları J 
40.000 metre kanaviçenin kapalı u.rt

la eksiltmesinde talip çılanadığmd&n pa
:.arlrkla eksiltmesi 26-10-938 çarşamba 

günü saat H,30 d& Tophanede bta.nbul 
levaıı:ın O.mirliği aatmalma komlsyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5600 linL, ilk 
teminatı 420 liradır. Şartname ve ntimu
nesi komisyonda görülebillr. İlteklileriu 
kanuni vcsikalııriyle beraber belll eaatte 
komisyona gelmeleri. (7883) 

• • • 
1 No. lu Dikimevi için 4 adet M&lmln 

veya Estman aakull kesme makinem 27-
10-938 Pe!'§embe gtlnQ saat H de 'l'opba
nede İstanbul Levazım Amirliği satına! -
ma komisyonunda açık ckmltme ile alı -
nacaktır. Tahmin bedeli 1386 Ura 40 lru
ruetur. nk teminatı 103 lim 98 kurua. 
tur. Şartname ve resimleri konmyonda 
görülebilir. tsteklllerin kanuni ftSikala
rilc beraber belli saatte komlıyona gel. 
meleri. (300) (7684) . ... . 

4600 metre kıl tel! mliteahhlt nam ve 
hcsabma 27-10-938 Perşembe gUnU saat 
14 de Tophanede lııtanbul Levaınn !mir
liği sntinalma komisyonunda ac;ık ekşnt. 
me ile alınacaktır. 'J''1.hmln bedeli 3220 
lira, ilk tcmiruı.tı 241 lira 50 kuruştur. 

Şutoame ve nUtnuneıl komisyonda g6rU
lcbilir. İsteklilerin kanuni vcsikalariyle 
beraber belli M&tte .komisyona ıclmele-
ri. (301) (7685) . "' . 

:500 adet sırlı tükrük holçkuı 7-11-938 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
Lv. amirliği sııhnnlma ko. da açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 275 
lira, ilk teminatı 20 Jira 62 kurucıtur . 
Şartnnm,. ve nümunesi Ko. da görülebl· 
Jlr. !eteklilcrl.n kanunt vesikalarUe bera
ber belli -'>aatte Ko. na gelmeleri. (7717) 

... * 
15000 kllo balye ipi, 500 kilo kmnap 

25-10-:938 sah gUnU eaat 15 de Top. 
hanede Lv. Amhiiğl Sııtnıalma Ko. da 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hcp:ılnln tahmin bedeU 9925 liralık te-

minatı 744 lira 37 kuru§tur. Şartname ve 
numuneleri Ko. da görülebilir. 1stek1Uerin 
kanuni vc~ikalarile beraber teklif mck

tuplanm ihale saatinden bir ııaat evvel 

Ko. na vermeleri. (272) (7192) 
• • • 

400 kilo 25 No. 2800 kilo 60 No. lu 
bej renkte keten ipliğinin J;apalı zarf. 
la eksiltmesi 24-10-~38 pazartesi 
gUnU ıaat 15 de Tophanede lstanbul 
Lv. Amirliği sab.nalma Ko. da. yapı· 

lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
35000 Ura Hk tcmfa:ıtı 2625 liradır. 
Şartnamesi 175 kuru~ mukabilinde 
Ko. dan alınır. J~tekllleriıl kanuni \"O· 

sikalarilc beraber teklif .""Uektuplan
nı ihale saatinden bir saat evvel Ko. 
na vc.rmeleri. (7224) 

• • • 

1938 j 

Resinıl1 

Haftıı~ 
MecmtYJasal11~' 

6 nco sev' 
Yarm çıkı~0' 

2500 liralık kadar pilavlık pirinç lıılllıflllllllllllllllll•ı.111111111111•,...... 
22-10 938 cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede le\·azım funirliği satmalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Teminatı 375 liradır. Nümunesi komis
yonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli 5aatte komisyo
na gelmeleri. (303) (7687) 

OPERA 'fÔ~ t81~ 
Or. H. Ziya Kof1~;;/ 

Tıp 1''aküllesı ikıtıet 
Kli . - . Doçtnfı i mgı rnr' 

lstikl!l Caddesi El118r0ıı: 
tımanı No. 15ıl9 'fele 

~-· •. ;. • • • il;..' • ' • ~.. i • . . .•• • 1 ~... • . t 
'i.~\\-:14 !"':··r:-:ıı- ·~ V""'ı ,, .. "ti:'·"""\<"_.., •. _ · , , 
ı • • . . ... .., ..... ;.. . .: ; -: ... • A , ,. • • .. .... ~ ' 

Türk Hava Kurumu 
26 ncu teırtn p 11 I 

BüYüK PiY.ANGOS" 
Birinci keşide: 11 ikincite:rin 938 d~dir. dl'' 

Büyük i~ ramiye 40.000 lir~~ı~ 
Bundan baska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.CffJ ) 

liralık iki ~det mük!fat \·ardır.. ., 
Yeni tertipten bir bilet alarak istirak etmeyi ilunal etmeyiniz. Siı de pi 

mesut ve bahtiyarları arasına ginniş olur sun uz .. 

1 

lı 

tı 

tı 

t 
l 
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ıç"' P A T 1 
dıtbaa 

cetahatı ur nı~elertııde, basur memelerinin her tUrlU iltihaplarmda, 
.,, etıınıe fıstUllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

--
Eden Saçlar • Bıtıeri aruğa ısyao 

n buıund s uklan yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh 

ı açıarımzı itaate alışbrmız 

~ ............................................. . 
Y enicami karşısındaki 

Kundura Mağazası 
Postane karşısında 36 No. ya naklettiğini sayın müşterilerine bildirir ................................................ 

. ~~R~BRıvnnrını ı--n~-t-0-~-0-~-0~00·-~-e~~n 
::----~=~--~- Direktörlüğünden : 

1 
l 'l'evrinısS~vyet Rusya Vapurlan Acentalığı ~ 

i\urtu j~';sK~t;j"s~~d~kJ ;;-ri;;~~fmE~i 1 
1 Aı· R 
-. Galatada G~· ~.za Bozkurt· Hakkı Cemal O çer 

1 ..,......_._._._ .. ~urn=ruk binası karşısında 6 ncı Vakrf han 4 Uncil kat 
..................................... 

t t - ~ "as ........ ':1art.naın · 
""'QIJ.inde Uıaı CSi ~·-~--... cc satın alınacak 12500 kilo nişasta kola 17-X-

ınUv 11-lıtuha e edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmi§U. 
altkat tenıi ınıncn bedeli beher kilosu 16165 kuruş hcsabile 2081.25 lira ve 

l(ab liı - Eksil~atı 156.10 liradır. 
~ le\1az tne 27-X-938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 

- şartn un ve nıubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
llıe \t - lstck~nıeler parasız olarak her gUn sözU geçen §Ubeden alınabilir. 
~e bir :nıı eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yUzde 7,5 gUven· 

likte Ytlkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilıin olunur. 
(7732) 

~e\'f 
İM:. - Mikta.n 
h"ıtı'<%uı b 

• • • 
Muhammbedell 

Beheri tutan 
Lira K. Lira K. 

Muvakkat Eksiltmesi 
teminat 
J..f ra K. Şekli Saati 

~rnrn ~UdUrlUğü 
ntirı lf kaldırızn ta .. 

~~~: b 1185.65 89.03 Pa1.clı,k 14.-
Celllb ı biye 300 kilo 1.14 342.- 27.65 A. Eksilt. 14.30 
lll1la e.r :rapuycs· 46 kalem -.- 936.19 10.21 A. eksilt. 15.-

l rnakinesı 1 
3000 kilo -.31 930.- 69. 75 A. eksilt. 15.30 

:ıalll "":- lda:reıni . 2 adet 800.- 1600.- 120.- A. eksilt. 16.-
~~lesı ınucfbin tın İstanbul başmüdilrlUğü binasının kaldırım tamiri işi şart. 
3oo01 46 kalenı ce satın alınacak 300 kilo Etil Eter, cins ve miktarı listesinde 
Q~ilo <:eın.bc:czayı tıbbiye nU.munesine uygwı olmak şartile satın alınacak 
da :Ya ınesi nıucib~Ptfyesı ve taahhildllnll ifa etmiyen müteahhit hesabına 

ll: ~lı usuııerıe :ce Yaptırılacak 2 adet imla makinesi yukarda hizaları:ı· 
gCSste :-1<~if "e Yrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

ı;ıı:rı.iştir. tnulıanunen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
hıuı - FJksutın 
da :Ya 8a.atıerde l{ ~ 9-11·938 tarihine rastlıyan çarşamba glinü hizalarınd:ı 

l\rP~acnktır. a ataştn levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 

elen aı l<eşif §a 
\r llıabileceği 1:-11aıne ve listeler parasız olarak her gün 9Özü geçe:ı şube. 

' - lsteklilergıbt .c;:enıber raptiye numunesi de görülebilir. 
e Pa:raıariıe b~k~ıltrne için tayin ed11en gün ve saatlerde yUzde 7,5 g'Ü· 

ırlıırte Y\lkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
~ (7733) 

lsta . 

l _ Uk, orta ve lise luıımlanna yabh ve yehı~ kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - hteyenlere mektobin kayıt tartlaı ını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

1 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası . Telefon: 22534 

Bir bayan katibe aramyor 

Daktilo, eski ve yeni yazı ile oku. 

yup yazmasını bilen ve avukat işle· 

rint takibe muktedir, orta tahsilli 

genç bir bayan kAUbe ihtiyaç vardır. 

Karaköypalas dördUncU kat 11 nu -

maraya muracaat edilmesi. 

İstanbul tlçlincil İcra m~mnrloğondan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer muhtelif cins göm

leklik kumaş ve gömlek 25-1~938 tari
hine mUsadlf salı gUnü saat 9 dan 10 a 

kadar Sultanhamamda Saka çeame soka
ğında 23 numahıli mağaza önllnde ikinci 

açık arttırma euretlle satılacağından ta

lip olanların yevmi mczkftrda mahallin

de hazır bulunacak memura mllracaat et.. 

meleri ilfın olunur. 

l..iilrlirle sahhk ev 

İstanbul Lalelide Lfı.lell camlinin kar
şısındaki Yenikapıya giden yirmi metre-

lik cadde Uzerinde dokuz odalı gayet mU

kemmel yı:ı.pılmış bir bnb hane i.zalei şll· 

y•ı zımnında Sultanahmet sulh mahke • 
mesince mUzayedeye çıkarılmış ve 12 

teşrinisani cuma glinU saat 14-16 da sa

tılması takarrilr etmi§tir. Arzu edenle -

rin mezknr glln ve saatte Divanyolunda 
Sultanahmet üçUncü sulh başkltabetine 

mUracaatlan. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbul 

Divan yolu, No. 104. Tel: 22398 
......... ~ .......... ilBl•m::ıı~&Dlll ........ 

-----·····-----· ·--
Yavuz Sezen 

Pnrls Kadın. Erkek Terzlllk 
Akndenıllerinden diplomalı. 

Beyoğlu Parmnl<l<npı 113 Gay. 
ret npnrtımanı ı. 

# -

1 

DENiZBA.NK 
----------------..w.v~~~ 

Tamirat ve inşaat eksiltmesi 
Bankamız Deniz Emniyeti servisine aia Rumclifcnerind.eki Radyo 

far istasyonunda, sayren binasın.da ve Şilenin Alacalı mevkii ile Kilyos
ta yııpılacak inşaat ve tamiratın ckslltmesi 31 - 10 • 938 pazartesi günü 
sabah 10 da Bankamız !binasında Yapı ve Binalar servisinde yapılacaktır. 
Şartnameleri almak istiyenlcrin 20 - 10 • 938 tarihinden itibaren mezk(lr 
servise müracaatları lüzumu ilfin olunur. 

~ .................................. . 

Borsa Nafıa MftdUrlftğUodeo : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa Ziraat mektebi medhallndc hangar, ambar 
ve ahrr in§aatI olup ekslltınc şıırtnamc.sin de yazılı ehliyet vesfl<asmm alma yeri de
ğişmiş olmasından evvelki ilan yok sı:ı.yıla rnk yeniden eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 22 718 lira 94 kuruştur. 
2 - Eksiltme 10-11-1938 pel'ficmb e gilnU sant 16 da Bursa Nafıa MUdilrlü. 

ğU eksiltme komisyonu odıısmdn kapalı zarf usulU ile yapılacaktır. 
3 - Bu l§e ait metraj, keşif, proje, fenni ve h.ususr, b:ı.ymdırlık genel, yapı 13· 

leri umumi ve fenni, kapalı zarf usum ile eksiltme şartnameleri, mukavele projesi 
Nafıa dairesinde görUleceği gibi istiyenler 114 kuruş mukabilinde birer nUshasmı 

alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat tem.L 
nat vermeleri, UçUncll maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, bu inşaatı ya
pabileceklerine dair ehliyet vesikasını (Bu vesikı:ı. eksiltme yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile \iliiy~t makamına mUracaat edilerek alınacaktır.) 
Talipler şirket olursa 2490 .sayılı kanunun UçlincU maddesinin - A - ve - B -
fıkrasında yazılı vesaiki ve 938 yılındı:ı. alınını§ Ticaret Odası belgesini göstermeleri 
lazımdır. 

5 - İsteklilerin dı§ zarfı milhilr mumu ile iyi kap:ı.tılmış teklif mektuplarmı 
10-11-1938 perşembe giinü saat 16 ya kadar komisyon reisliğine makbuz mukabi.. 
Jlnde vermeleri f03p eder. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (7449) 

Y~N i T[SliMAT 
iLMüı.IABERLE:l~iMiZ 

~nbuı E --------~-------~----~--
ıiıe s0:~~1c.t sa"ciı::nı Yel Sandı~ı Müdü rlüğil nd<' n: 

"· bı,x.. a bo .. rıu N . k .. 1 .. 8 V f" . 1 . .1A t:'llXE~ZE~~~~~~l8-
l>:ı ... <l'J.~n!'>'. T urı ızı o u :ı.yan as ıyo varıs :mno ı an yo· a;_: - _ _.. · e .:_-;: ::_- ·-::_:ııf 

~ ·da :a ıı ıle ~elunct . 
~ aı:nın.1 bi ~J'Ceğlz llıah H~lüsı, münasefr.~~n mutas.ı.rrıf oldukları Çar~:ı.mba 
'rtı. 0• ~le Sa rı~ci derecCd a\l .:;:ıınin Fınn sokağındn eski 6 yeni 20 kaz;ı No lu C\·in 
va~ltıerın~dıı:,rı~dan ~ ·tıotck göstererek 25-9-933 tarihinde ~ 7505 hesap 
t:~ ~:111:tl?'. :a en fa~ \'ek a ~ıldan 250 lira borcu 29-11-937 tarihine katlar öde • 
~~de tn.eı~ Sebepte vo~~on ve masarifi ile beraber borç 343 lira 43 kuruşa 
dirdhitıdetı 1 Ct:r ev 60Q 1~ 3 ' / 40 No. ra ile yapılan takip ve birinci arttırma neti· 
~diı e 'tı ~aren bir n. ~ ~cdclle muvakkaten talibine ihale <>dilrıi;;tir. tşbu ilan 
~Ceğ-ı t:rıaı:le ka:rarı ~ ~ınde Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz tak 
~ Oltuı ltlunuz ol °"Clllınck üzere ır· ·: dosyasının tem hakimliğine tevdi 

Ur. inak ve son ihbarname tebliği makamına kaim olmak U· 
(7709) 

~ ~ ~ H<e~nmn 
~)r. Şükrü Ertan 

Cağaloğll• Nuruosmani7e cad. No. ~ 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

........................ RANK-UNi NY.· 



Türk Maarif Cemiyeti 
n:::5) D D 

lb2) ltlılk IE~y<§l Püy<§l ~©~lYI 
Çekiliş 5 - 11 -. 938 Bir bilet 1 lira 
ikramiye 20000 Lira 

Biletler: Piyango bayilerile cem iyct merkez ve 5ubelerinde, Yeniposta ne karşısında T. M. C. Resmi ilan işleri bürosunda satılmaktadrr. -
!im ................. ..... 

1 
1 

Vücudunuzda ağrı, sancı, zısı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

GRiPiN 1 

alınız: rahatsızlığınız hemen geçer 

GRiPiN 
Ba~ ve diş ağnlanna, gripe, soğuk 

algınlığına, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

RiPıN 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. Is. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

ve Gripin yerine başka bir marka ve. 
rirlerse şiddetle reddediniz. 

.................... 
tş ARIYOR 

Yeni Türkçeyi iyi okur ve yazar, 
fransızcaya vakıf bir daktiLo lbayan iş 
aramakta.dır. İstanbul P. K. 743 

Mektep 
Kita pi arın ızı 

VAKiT 
VURDUN'dan 

Tedarik ediniz 

-- - ~ ~ . . ~ . 

Ur. irfan ayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISi 
Tiirb~. Bozl:urd kıraath;?nesi kar 

şısuıda eski Klod Farer sokak No. 
8 - 10. Öğleden sonra 3 ten 7 y~ 
kadar. 
......... am .. ~ ...... ,, 

de 1 d1}01JU avvur 
Bir düğmeye basar 
"basmaz istediğiniz_. 

karşınıza çı-istasyon 
kacak. 

Dün hayal gibi görünen bu haorse 
bugün bir hakikat otdu ve R. C. A· 
bu sene bu mucizevi size takdif11 

Kllf 9 & modeli 

8 Lambah 
Taksit T.L. 195 

l 
i · S T A N B U L 

• 

1 

ediyor .. : 

7(/JI' .,NIAGARA11 

modeli 

5 Lambah 
Taksit T.L. 130 

Her sene radyo tarihinde yeni bir 
merhale kuran R.C.A.' nın yeni 1939 
radyoları geldi. 

Bu radyoların her biri en son tekenı\ 
mülatı haiz tekniğin birer ha rl ka' 
sıdır. 

En müşkülpesend olanlar bile, cazlP 
kutusunun güzel hatları önünde haY· 
ret ve heyencanıarını saklıyamıya· 
caklaroır. 

R.C.A. 1939 modellerinin bazılarındb 
bulunan bir tertibat sayesinde radyo 
bir sihirli kutu halini almış bulunuyon 
bir düğmeye basar basmaz. istedi· 
ğinlz istasyon karşınıza çıkıyor. - -
Bu tertibat ile mücehhez oran er; 
hazlara ayrıca uzaktan ayar tertl.., 
batının tatbiki de mümkündür. Bu sa .. 
yede. köşenizi terketmeden, uzak· 
tan bazı istasyonları çaldırabillrsini:t:· 

Radyo sahasında elde e d ı ı ~ n en 
büyük kolaylığı teşkil eden bu teka· 
mül. yalnız dünyanın en mütekanıil 
rad~os~ olan_ R.C.A._da_bulunur._ 

R E 
A N K A R A 1 Z M 1 R 

~ 

NWA 
_________________ ___d,1 

··--·-····-·--··· .... ·x·················-... -····---··· ... ·-·····--··· ............... --~== J 
11\hsat Fakillt~si llekanh)("ından: 

Fakültemize elli lira ücretle :.;r daktilo alınacaktır. Makine il~ çok ıyı 

yazmak, alm.:ı.nca, fransızca, ingilizce dillerinden b:Xini bir dereceye kadar ol. 
SlL"l bilmek şarttır. 

isteklilerin her gün saat 10-12 arasında fakültemiz iktzs!:.t ve içtimaiyat 
enstitüsü kalemine müracaatları ilan .olunur. (7665) 

ıı---··-·---.. ·- -··-·······-·····--::--······-·:·· .. ····-·-----~-er 
~i CAFER Mushıl Şek ·di' 
ij Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekerı 
F: BilUmum eczanelerde bulunur. 
ıi ::::: ::::::: ::::::::::-.. -::::::: ::::c::::::::::::::::::::: ::::::::nı:a-.:::::::::::::::::::::::=--" 


