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kında rn··Jısı;umhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hak-
ŞQ'n saatu2;vı ve müşavir tabibleri tarafından bu ak
. 2- B ~e ~erilen rapor ikinci maddededir: 
1.Yilik de ugunıi çok iyi geçirdiler. Umumi ahvaldeki 
80; tene~;.r:z etmektedir. Nabız muntazam, kuvvetli: 

3 Bus: 20; hararet d~recesi: 36,9 dur. 
- u d Por ne§r a·"ı an sonra 24 saat zarfında yalnız bir ra-

e ı ecekt' ır. 

in~ s· 
sn-~ e z rl 
~a~ ve cephane imalatına harp 
F anında imiş gibi hız verilecek "ans 

reye a hava k u VV<'llerini beş bfin tuy ya-
di londra 22 ~•kurmak üzere lıazırhğa başladı 

fte b' (A.A} n·· 
~ ır nutuk ~ , :- un aksam Kar- Karada hava müdafaa tertibatının ln-

lh~- al1lna p } lıyen Boore Bclisa giltere için bir .Majino hattı mahiyetinde 
-~ rograın • 
lcı t ıarrında .. ının te:sbit edilen za- olduğunu ve müdafaa işlerinin ihtiyat 

atb·ik. uratıe ve r 1 · 
lllUıq ı için h aza randıman- ordusu tarafından yapılacn"ım söyledi'(· 
llıi§t· <:aat edilme ~rp1 • esnasındaki usule ten sonra nazır, buhran esnasında bu si-
n lt, sı azımgeldiğini kaydet- vil ordu efradının 24 saat içinde hatta 

İlıti~~suı, memleket" . birçoklarının 12 saat içinde vazifeleri ba· 
tutın arını d ~ . ın sılfilı ve cephane şmda bulunabilecekleri isbat edilmiş ol

h aktan iba .ger: ıhtiyaçlanndan ustün duğunu ilave eylemiştir. •1au rettır 
<>!abu p, ?ir cephan~ . Fransada tayyare imalatı 
llıacı llıe:ıt için . . nezaretınin müessir Paris, 21 (A.A.) - Pöti Parızicn ga"e 

1 
ha delerin te\•z~ı.pa. nşleri · tevzı·, ı'ptı'da·ı · F ıs . . ıını . tcsı, ransız hava nazırı Gi Laşambrın 
husu lSçIJeri ica murakabe ve mütc- Fransız askeri tayyareciliğinin ,·azıyct· 
la SUnda &eni~ P e~e~ Yerlere dağıtmak hakkındaki beyanatım nesrctmcl,teJir. 

~l'l'lgeldiğini t.ebsaı~_hıyet sahibi olması 1 Bu beyanatın baş tarafında ~ehri iınalfı· 
aruz etf · · F' ırmıştır. Ocııamı 7 incide 

ransa Cumhuriyetinde 
@j krallık nam~edi 

1-f Uk ~:ıgoıce®. IFR"aınsaıya gD(§)erel!< 

terıki~rnetan siyase ini şid etle 
~.tj eden beyanatta ulundu 

~) - s, 21 (A.. 
lafla liavas ,.. • 
,, t tcbu. cı. 
ıor: 11' g edi 
11~ tansa k -
f' _ •t'J raı-
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k ti B ıs, 
"\I ilah kontu) 
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<len . ı le tin .. 
<la bir ,. • 

"'et :rOgunu 
<lilcr· Cdereıt k •ne Pn· 
ibc}'al\a.t Sİ Yası 
2lı. ta b lıJtur ulun. 
li'r • 1\1" arııı1ı Ulfıka t 
latıllda toprak. 
bit k·· kUçuc"ı. b· oyd u,,. 
ır c"d e, Ufacık 

~lıltuı-.e "ukubuı. 
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taı_ Ctı 
ıı; ll:l İil' alına 

~llil'lt <lkat nıa: 
iltiıs, ~:~~~ ~ Pnria ~"n'n, t•nrıs1 ve çocuklnn 

}'ate ile ~r Ctecilcrderı b' • Conte de • ..dler~n namu"una güven· 
Q~cte ~Ya gclıniş b ~,.z evvel tay- diğ"ni söylemiş ve mül::kat mahallinin 

cııcr;. k u unuyord k •· . l" l . d'k abuı u. at ıyen gız ı tutu masını ıstc ı ·ten 
eden Conte de Devamı 4 ünciide 
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Aile kadınları · 

1.1 azmmlarclan 
Marika 

yuvasına nasıl 
c n I 

Ati11amn !mı 
Zizi 

Atinanın nıuavım 

Kati na 
Muhabbet tellalı 

Roksa11i 

Sebckeyi meydana rıkara11 Siilcyman 
Bemıöval 

(Yazısı S üncüde) 

Çek- Macar ihtiliıfı 
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Tam bir ev mecmuası olmağa azmet
miş ohın RESiM.Li HAFTA'nın bu 
s:ıyısmı daha ~ok beğeneceks:niz. Su
reti hususiyetle getirtilmiş iyi kağıda 

basılmıştır. Fiyatı yine eskisi gibi 5 
kuruş, 36 sayfa .. 

Fakat Rüten 
verim esini 

anın 

a ul • 
1 

a a 
or ar 

Kndınlara iş Örnclderi, değerli muhnr
ridcrin ynz,lnn, kendi ltcndinize bin 
kelime ile 1 tnlyancn C:ersleri ve hit:ınssa 

luymetli muhnrrir '~ terbiye profesörü 
lsmail Hak1;:ı Baltacıoğlunun çocu!c 

velilerine ö~ütlcı-i .. 

Ju giintiü sııyımız 

Prag, 22 (A. A.) - Sureti umum.iye
de iyi haber alan m:ıhfelJ~r. Macar - Çek 
müzakerelerine hafta başında bitaraf bir 
mmtakada ve belki de Vıyanada dcmm 
edileceğini beyan etmektedirler. 

Bu mahfeller, müzakereler<-' bitaraf bir 
memlekette devam edilmesine Mn<.'arla-

nn itiraz etmediklerini söylemektedirler. 
Daranyi ile Çek nazırlarının Almanya. 

ya yaptıkları son seyahatler esnasında 

hudutların trk prensipine göre tahdidi 
hususunda mutabık knlmmıştır. 

Miiznkcrclerc esas olmak üzere şim
diki lisan hududlan ele alınacak, fnkat 

iktısadi sebebler dolayısilc bu hududlnr
da bazı tashihat ) apılacaktır. 

Çckoslovakyamn yeni 
h•ktiftcri 
Budapcşte, 21 (A.A.) - Öğle gaze

telerinin bildirdiğine göre, yrnl Çc

kosıo,·ak teklifleri Mncar harl.clye 
nezaretine teHli olunmuştur. 

Bu tekliflerin sarih metni hakknı
cla henUz hiç bir malUmat verilme
mektedir. Gazetelere göre, saHlhly<>t
tnr mnkamlnr, Prağm yeul teklifJC'
rlnln şayanı memnuniyet olmadığı
m, faknt eskilerine nazaran mahsus 

Devamı 7 inddc 
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1 umara 

M EKTEBLERDE numnralnr bu se- l 
ne de knlkmadı, yine 53 A}!met

ler, 78 Mchmet'ler v:ır. Bunun kadar !e

nama• giden aey azdır. 1nsnn eşyamıdır 
ki bir numarası olsun? insanın bir adı 

olur, onunla çağrılır; numarayla çağır

mak bir hnknret olur. 

Eskiden numara kullanmak 7.arurlydl, 
çUnkU b1 r sınıfta bir isimde beg on çocuk 

bulunabilirdi, onlan birlbirinden ayırd et
mek için numaraya ihtiyaç \'ardı. Şimdiy

se soy adı var, numaraya ihtiynç kal
madı. Biliyoruz ki vatandnşlarm binölr-

lerini BOY adları ile çağırmağa alışmnla
n isteniyor: bunun için mekteplerden 

numarayı kaldırmak hiç HUphcslz en iyi 
yollardan biridir. Çocuk ayni ismi taşı

yan iki arkadaşını soy adlarıyla ayırd 

etmeğe başlasın. Muallimler de emıfta 
onlara Omek olsun. 

Bir çocuğu veya delikanlıyı numarası 
ile çağırmak ona: "Benim indimde se-

nin bir şahsiyetin yoktur, een ancak ka
labalığın bir parçasısın, sen 45 ile nrka

da§m 46 arasında bence hiçbir fark yok
tur, biriniz ötekinin yerini tutabilirsiniz,, 

demektir. Halbuki mektepteyken dahi bir 
insanm muallimlerl, arkada§lan indinde 

bir şahslyet sahibi olınası ve bunu ken
disinin de hissedip bilmesi lhımdır. E

hemmiyet verilmlyen, Badece kalabalığın 
blıı ,parçası .sayılan adam :ravaş yavaş 

eahst mes'uliyet hissini kaybeder, keli
menin en klStil mana.!lyle bir "ferd,, olur. 

Her hareketini arkadaşlannmkine uydu
nır, onlan takUd eder: husueiyetlertnl 

herkese yanyacak, herkesin takdirini ka
zanacak bir hale getirmek için lnkleaf 
ettireceğine bllAkls kaybeder, kendi de 
kaybolur. 

Bazı eski mektepelr talebesinde birl
blrlne bir benzerlik görUlllr; bpnlnr he-

men daima bir 5rnek konu§urlnr, Jiaima 
ayni hikayeleri anlatıp ayni şeylere gü-

ler, ayni şeylere kızarlar. Bunu i>i bu
lıınlar, onlar daima blrlbirini aradıkları 

için ar:ı.larında tesanUd ruhu bulunduğu
nu zannedenler \•ardır. Bu yanlış bir dil-

§lincedir: onlar arasmda tesanüd yok
tur, çllnkü tesanlld muhklü insanların 

bir gaye uğrunda birle~meleri, bunun i
çin de icabında bazı !erdi menfaatlerini 

fedayn hazır olmaları demektir. Halbuki 
onlarm biribirlerini arnmaları, vaktl-

lc mektepte nlrştıkları havanın dLsı
na çıkrnca ('trafı yadrrr;ar, adetA 

nefes alam'lz bir hale gelmelc
rindendfr, Şahs!ycUcri erlmi~tir, tek 

ba§lanna bir vnrlık değil gibidirler. Top
Jandıklan zaman hep eski hatıralardan 

bah~ederlPr, hatta blrib!rlcrini numara
lanyla çağırırlar. Mektebin vazifesi LCJe 

çocuklan hususiyetlerinden soyup o mek
tebin hnvasmdan kurtulamamağa mab-

kfrm, dalma biribirinin yerine konabilir, 
nrkadaelarmdan ayrıldığı zaman şaşırır 

mahU'ıklar etmek de!;rildir; bilakis onla. 
rm 5ahslyetini t('şkll etmek, drş Aleme 

tek b:ışlarma da atılsalar yine yollarım 
ea,ırmıyacak, ker:dllerinl gösterecek bi
rer adam etmektir. 

Numaranın bu gayeye muhalif olduğu
nu ve bizde !nlnn veya fiUi.n mektep 

mcrunlnrmın blriblrlcrlnl arnmalarmın 

blriblrlnl glSrmeden ed"memelerlnln b=ı.ş

lıca sebeblerfnden biri de bu numara u
sum olduğunu zannediyorum. Talebeyi 

numaradan kurtanp bUtUn hayatında 

taııry!lcnğr, hcrk~sin hUrmetle anmasını 

lstly~ a~. ""Y adıyla çağrrılmağa 
ntıatmrıalıy~ 

"nrullah ATAC 

- . 
. { - " 

Eminönıi mcydamnın orıTması faaliyetine bı7yük bir Tuzla dct•am edilmektedir. Dalıkpazar1 t7zrrim!eki dı"ll:kcfolarm }1ıkılması işi ilerliyor. Yenicami korşJSI 
daki ayallkabıcı ditkl:alllarımn da yıkılmasına başlanmıştır. __/_ 
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Cumhuriyet 
ba y ranı ında 

Falii r ıere ya rdım 
ed il m est ne 

htı zırl a n ı l ı y or 

IPazarhksız satış bazı! "Namı~ .Ke~:1ı 
f "ht•k A 1 yelkenlısı ka 11 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümQn
de bütün fakirlerin sevindirilmesi ve bil· 
hassa fakir çocukların giydirilmesi için 
faaliyete g~lmiştir. Istanlmlun her ta· 
rafında çocuk esirgeme kurumu teşkilati· 
le fakirleri koruma kurumlan fakir çocuk
ları giydirmek için tedbirler almı~lardır. 

Cumhuriyet bayramında giydirilecek 
küçüklerde aranan şart ya bir mektep ta· 
!ebesi bulunması veya henüz mektebe gi· 
decek yaşa gelmemiş bulunmasıdır. Mek 
tep çağında olup da mekt..."'!ıe gitmemiş, 

dilenciliği kendine fi.det edinmiş olanlara 
yardım edilmiyecektir. Ekseri semtlerde 
fakirleri koruma cemiyetleri erkek· 
ve çocuk esirgeme kurumu da kız çocuk
ları giydirmektedir. 
Çocukların elbiseleri şimdiden hazırla· 

nacak ve cumhuriyet bayramının ba§la· 
dığı 28 birinciteşrin gümi öğleden evvel 
tevziat yapılacaktır. 
Diğer taraftan fakirleri koruma ku· 

rumları olan semtlerde ve bazı Kızılay 

kaza merkezlerinde fakir halka o gün 
);yecek ve yakacağına ait maddeler de 
tevzi olunacak ve bu suretle halk sevin· 
dirilecektir. 

Şeh rimize gelen 
Vekiller 

Ao karoya dönmeğc 
başladı l ar 

iki glincknberi ~chrimizde bulunan 
Vekillerden Nafıa Vekili Ali Çetinka. 
ya Maarif Vekili Saffet Arıkan, Mahye 
Vekili Fuad Ağrah, Inhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan dün akşamki ekspres· 
le Ankaraya dönmU§ler, Haydarpap 
istasyonunda V eks.Jetler erkanı tara. 
!ından uğurlanmışlardır. Vekiller, ha· 
reketlerinden evvel Perapalas oteline 
giderek Başvekil Celiil Bayan ziyaret 
etmişlerdir . 

Başvekil Celiil Bayann da hafta için. 
de Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan ile Sıh· 
hiye Vekili HulO.si Alataş, diln Bağlar. 
başına giderek yeni inşa odilen mual· 
limler prevantoryomunu ve yüksek 
muallim mektebinin yeni binalarını gez 
mişlerdir. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da öğle

den sonra Elektrik İşleri Umum MU
dürlUğUnde meşgul olmuştur. 

Dün Ankara dan gelen Hariciye Ve· 
kaleti umumi katibi Numan Rifat Me
nemenci oğlu, Başvekil Celfü Ba· 
yar ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Aras ile görüşmüştür. 

e 8 8 1 ar 1 Ehlivukuf rapodrl~ 
• • .. ft bir şahidin ifa e 

vesllesı mı oldu -r birbirlerine zıd 
.. _ , "' Birkaç ay evvel Denh:b~ li 

Son g un 1 et de çog a 1 an ş 1 kayetl er vapuru Kabataş önlerinde Naıntt~ 
• isimli bir yelkenliye çarparak bil IJll 

Üzer i n e Be 1 e d j ye t et k i k 1 ere baş fa d 1 blr tayfanın öIUm~~c sebeb ıı. o ~1 
Trak vapuru sUvansı Ken~ııl ı,IJI 

Pazarlıksız satış kanununun tatbikine 
başlandığı ilk günden itibaren belediye 
mürettış \'e memurları şehrin her tarafı· 
ru gezerek kanun hükümlerinin tamamen 
tatbik edilip edilmediğini kontrol etmek· 
tedirler. Fakat kanunun tatbikinden mü
tevellit ilk hava zail olup da halk yavaş 
yavas eski \·e yeni fiyatlar arasında bir 
mukayese yapm::ı.k imkanını bulunca her 
taraftan esnafın kanunun tatbikinden 
evveline nazaran şimdi daha yüksek fi
yatlarla satı~ yapmakta olduğu hakkın
da şikayetler ba;:lamıştır. Hatta bazı, 

---------------~~--------1 
Ser"" erler arasın

daki ihtilaf 

ticarethanelerin evvela fiyatları çok dü· Kemal yelkenlisi kaptanı SaUb ~ 
~ük tuttukları halde sonradan etraflarına hakemelcrine gnyrimevkuf 01 

bakarak yükselttikleri Ye böylece pera- ağırcezada başlanmı§tır. ~ 
kende satışlarda bir fiyat tenezzülü bek- nk olarak sorguya çekiJCD 
lenirken bunun aksi olmağa başladığı rlsi Kenan §Unları aöylemişt.ır: ~ 
ileri sürülmüştür. Belediye bu vaziyet "- Kazaya, Namık Keınal ~; 
karşısında hassas davranmış ve şimdi kaptanı ecbeb olmuştur. Sıılib sıııJ ~ 
kanunun tatbikatının ikti~adi bakımdan rın akışını. rüzgarı ve hamule ',,! 
tetkikine başlanmıştır. etmeden vapurumuzun önUndeıı 

llk tetkiklerde birçok ticarethane ve istemiştir. ~ 
esnafın pazarlıksız satış kanunu hüküm· Diğer tarn!tnn Salih reis de 

8 

!erini ya tatbik etmediklcriı ya yanlış ada bulunmuş ve demiştir ki: . 1ıf,; 
tatbik ettikleri veyahut da bunu bir hile " - Ben Trakm önUndcn ı<nt'ıiJ"' 
vasıtası yapmakta oldukları görülmüş znmsız bir şekilde geçmek f5 ııse 
ve bunlar kanunun cezai hükümlerine Vapur birdenbire bUyUk surııtle to;/, 
göre tecziye edilmişti. Şimdi de bu kanun zc geldi. Eğer Trak suvnrl.sl b ~ 
hükümlerinden istifade ederek ihtikar yapsaydı kazanın önilne pek jjJ tiJll 
yapmağa kalkışanlar yarsa bu hareketin lirdi. Benim her tUrlU hareke ref.. 

Kon~re karar ta rın 1 n önüne gecilecek \'e tecziye edilecektir. nizamlarma uygundur. Suların cC~pıf 
h Ü k Ü m BÜ Z R 8 y 11 m 8S1 Şimdi evvelce muhtelif eşyada alınan ise benden daha fazla Kcnııll rıJ' ıı0 

fiyatlarla yeni fiyatlar karşılaştırılmak· hesaplaması 16.znrıgellrdi. 't #: 
islenl yor tadır. hızıyla Uzerimize gelirken da.ha. c~-.. ı 

Berberler cemiyeti idare heyeti ile her- bağırarak nazarı dikkati ceJbCuı:~,ır 
ber mektebi tedris heyeti arasında çıkan T dik. Çilnkil bizim makinesi.Z JJ1 .e'rf 
ihtil~f yeni bir devreye girmiştir • r a m va y seri hareket ettirmek ve htıdiSC ~ 1<11 

Berberler cemiyeti ri}·aseti Kültür di· 1 k , . b kaçırmak gUçtU. Trak'm ıse pil' 
rektörlüğüne müracaat ederek berberler ş 1 r et 1 n 1 n o re u makineleriyle derhal tornistan ~·ıı 
mektebi müessis ve mliclürü sı fatını haiz ması lazımdı.,, ,:tJ 

il'ıeıı bulunduğunu, binaenaleyh mektebin .tes· Tra mvaylara eereyao Kaptanların sorguları bltt dl 
limini istemiştir. Mektep tedris heyetı de • ehliV\lkuf raporu okundu. J3ll~ıııt 
buna mukabil Kültür dırektörliığüne mü· Ve r 1 j m l Y l1Ceğ1 kcnlinln liman içindeki meınnıı oC' 
racaatla cemiyet heyeti umumiyesinin doğr U değil da yelken açarak Trak'm ö~~~~i)'°~ 
1935 senesindeki kongresinde verdiği ka· ve kazaya sebcb olduğu btlu>A ~ ,1 

rarla b~ sene müddetle mektebi idareye Tramvay §irkeU, elektrik ~lcrf umum Bundan sonra şahitlerin diJll d'~·, 
memur olduklarını bildirmiklerdir. geçildi. tik §nhld kaza sırasınd9 tıt,JJ: 

lşin Kültür direktörlüğündeki safhası mUdUrlilğUne olan iki yüz doksan bin ki bir İngiliz gemislnde nöbet fil' 
böyle devam ederken diğer taraftan her- klisur Ilrnhk borcunu hBlfı. ödcme~tir. Mehmcd adında bir polis rneJlltl ~de 
bcrlerden bir grup ticaret odasına müra· On gUnlilk müddetin hitamında 1ıirkctin Mehmcd, şayanı dikkat olan şe cJ' 
caat ederek son yapılan heyeti umumiye idare ve merkez binalarındaki elektrik de ehlivukuf raporunun oksınc 
nin cemiyetler kanununa muhalif bulun· cereyanı kesilecek ve ayni zamanda em- §unları söyledi: ~ İ 
duğunu, çünkü ruznamede berber mekte- val ve yahut vorldatma haciz konacak - "- Trak vapurunun yclkcnlin~d' 1 
bi talimatnamesinin tadil edileceğinin süratle geldiğini gördüm. BU 6l) ~_er. 
tasrih edilmemiş olduğunu eğer böyle ol· tır. da mesafe olduğu halde Natıl1 r. 
saydı 'lstanbuldaki 2000 küsur berbere Bu sabahki bir akşam gazetesinin yaz- yelkenlisinde bulunanlar vapııts ~rl' 

mukabil 40 berberin istirakile yapılan kon dığı gibi tramvay arabalarınm cereyan- tornistan, tornistan diye bağı~ 1~ 
grenin çok daha fazla bir ekseriyetle yapıl larmın da kesileceği doğru değildir. Bu Trak, suların cereyaniyle bcrsbeuıı 
masmın tabii olduğunu ileri sürmüsler· kadar bir silratle gidiyordu· ~u:cıı, ~ 

1 ve kongre rnukarreraUnm batıl olduğunu hususta kendisine müracaat ettiğimiz e- rı§la.ra rağmen kaza vukua ge 11ıtt bildirmişlerdir. lektrlk ig!erl umum müdilrU Kadri eunla- mrasmrta Namık Kemalde yc11'e 
Ticaret odası esnaf şubesi direktörlü· n slSylemi§tir: çık değildi,, tfıJ 

~;; bu müracaatı tetkik etmektedir. Kül- Muhakeme, gelmiyen şa~nttJe 
t:i'-' ••- Biz e.lacnğımızı halkın menfaatleri-
tür direktörlüğü ve ticaret odası bir ka· için başka güne kaldt. 
rar verinceye kadar mektebi eski tedris ne dokunmadan tahsil edeceğiz. Te.biatile 
heveti idareye devam edecektir • bu takdirde sey:iisefcrt durdurmnmak 1-

-rcıntton amca 
k tYJ ır'lta r ı ca 

çln tre.mvay nrabalarmın ccrcyanlannı 

kcemiyeceğiı.,. 1938 
Resimli Hc ft~ 
Mecmıuıas o a1~' 

6 nce sa~• 

Bugün çıl<11~ 
müvezzilerd6 

arayınız 
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A. Madam 
bnanın · v 

fa . ıgrenç 
13tyoğıun a il ye ti 

tur ın un güzel At' 
!arı lda.zn Atin ınası nam.ile ma-

aıel'hind a ve birtakım arkadaş-
Çaltçıı • e randevu 

ıgı su ı culuk ve döviz ka-
tı U.ıtı ç arında 

lltni bir alak n takibata başlanma-
\ıı~tına, Beyog·ı a uyandırmıştır. 
"18ll' Unda b . 

1.> n entercs azı muhitlenn ha-
~end· an · 
de ısı hakkınd sırnalarında.n biridir. 
13. l'iııleşttrdikçe ~ Yaptığımız tahkikatı 
llıYanı hayret Vnk evkalfide enteresan ve 

~·· alara tesadüf etmekte-
... ok al'k 

~llıda a a llYandı 
i du:rdukla ran bu hadise hak-

r ~ adli san. rıı:nızı sıralamadan evvel 
l!lı.ın '•ıasının 1 ' 

• 0 dığı vaziyeti bildi-

Aılti 
J!:. Var.iv,.t 

\velki 
t Vkıf g ın SUih h' • 
ka:ıa Cdilıniş 01 akırnliği tarafından 
.... 'ı [{atina daUn llladam Atina, ve ar-
'"'llıd ' n ın"d 
'e\·k an rlördUnc" u deiumumilik ta-
bu • l'dlltniı; ve u sorgu hii.kimliğine 

ıki k sorgu h"J. 
\'a, adının d a •.mı tarafından 

~:ı~a kara.r w• :ı.. 1nıl'vkufiyetierinin de-
ıger ı ı nıiştir. 

dıığ larartan 
ı... u luzurn .. ·. ~tiddeiumumilik gör-
"'lllal uz rıne b" . 

nrea g . Uttin bu vaziyeti 
ır tatıı cc1ı "'Undü · 

0 tika•ta "' zlu dt'vam ed"n 
ltı. "'Ü n sonra rrı 'd 

1ı· " ınruk ın h E.'~ ana çıkarmış 
ta~k t lnnbuı ~u afa-a g<>nel komutan
,, ik ve t . llhafaza ba"mild" lti'" 
\1 n s· C'tkık b" ., ur bu 
dtııı uıe, ?nan B Urosu Şefliğini idare e-

tııjpn onnövaJ" d' 
g ı . alınan . ı ınlemiş, ken-

tin d ızahat · luz 1 a rn Jzerine bazı kinı-
nı ... ~ znun sır t' 

n;ı ,::0ı Ültroü lUr a ıyle celplerine 
tir -.,ı>~anrı · 

lnın n. Marı k 
lan rt ıtı•ıhab• et ~· ve A tina ile Ka-
mu • Oksanı d" tellukı olduğu anlaı;ı-

l?ıı1j5 un buld 
Atı: ı;e !Jt'vked11 . uı ularak mUddeiu-

d ·anın " rnışlerdir. 
Vucu1 g r(\k kn 

~~i ı... Uk işle...: d Çakçılık, gerek ran-
, "'ıtu • •n e sa - k 

lunaıı--a n aranıaıa g _ olu olan kızı 
Gen l'llt.ştır. ra ragmen henUz bu-

n e illa 
tın bir znunlatda 

l'oıu 11inlr huh ' n Elemi Karaçnpulo-
'org 11dakı iddias r~nı g~çirmekte olduğu 
"'ııcıı~Ya !:ekııe'nıı Uzerine kendisi henüz 
lal'tlt tık Ve ltaÇa~tıılştir. Onvanın rande
l'arıa lltı ayrı ın çılık kısırnlannın ayrı-

§rn,.,. ahke:ın . tr -..tır. eye venlmcsi ka-
ın ildi' '"n ı ı l!afhaaı bi k nki~ar ed r aç gUne kadar ta-

f) ecckur. 
anınt 

şlrııd Pa :nnı 
nıı,,n 1 Selelirn ? nıetrc i 
ltatn surlar hakıAtına ve iıılediği söyle-

... • tında . -
Şiınd· )aptıgımız tahki-

datıa lı.ı e1u \'ea· 
d"ı :ııa bduthıırnhı ı za~:aşında olan A tinn 
Çab lir :k fııhş hn rn:ınında umumi ka
le .. h ir zanıana' Yatına atılmış ve pek 

rl't a "G·· 
A.•· ka~-ınrn uzel Atina" ismiv-

lt ın:ınırı b ıııtır. . 
adar u Vazi. . 

l>ad· de\'.-ı.rn letı ancak ik" 'ilah f:'ltni ı eene 
llıetresı daırıadıarın~ sonra bu rum kızı 
~ otınııştur an l\'ureddin paşanın 

Ur"dd· . 
ın ın ,... 

ş o k ı•ü§a A 1 
Cı-sa adar '" nayı o kadnr se\'-
ı. tpt ,,.ız ve . 
llllc b al.ın At' rrnı tir ki bundan 
lı ıırn ıııa, b"z d , 
atta bf ttnu sok 1 evlet işlerine 

lla 'l .,. l'k:ıç idaın llloktan çekinmemiş. ' 
aıııta 1 "'ahki A.•ı ıı ·te Ö" ırrıuncJ Nureddin 

li;.ı" .. nl nr-ın M ..... ı .. ~rnlden kurtannı~tır 
' " b "' "1 N • • liııa rı. ('rao"r l\'' ureddln paı:ıa, 150 
"<! S \'<>'t• ISp kant w 

.,ı ısini ta . ~ ıgı zamnn A- 1 
~I iiı kıp etmi tir. 
\ flt'f•'· 
<1l(i l'i f' 

l'Uır tar{lke V<> """ <>r'ndr. 
tiJıi işgaı 

na} ı te n Unııtuıctu. Sl'ncJ"rinde fl'na 
t'\ız. ltrar fstanb gl tına kani olan Ati

u a d" 
llJ 81 onmuş buluyo-

d~e ra1ard 
lıa ~o~uı;. a, A.tınanın 
~dud 'oU olan ı" k<'nd!siyle kar-

len riri8 " Polis k . lll!'ltt anto a auıı meşhur 
l•un ~dir. Yataklık Yaptığı söy-

•)· Uu •tfl(•u A. • 
ctııuk sırada A.tı l ı ua 
c 1 tur. P nanın re •. 

ıı tık ~a akılt hak·k smı ışi pansiyon-
3o a Ptrıaktadır ı atte gizli randcvu-

l'at1 11 "lılt r · 
l'a olan b Uhş ve fuh 

h avd .u kadının • ş Yaptırma ha
c\o\reıine etındcn ıı . .Nısten tekrar bu-
t: l kıı.d onra b 

lılt ırı ar ayn· ' Undan beş sene 
r ıı1t ıı.skesı ı Vazı,. 

!it be altınct "ette Pansiyon-
v!'tdı,.;· ş ilene P\ a iıılnc devam etm· 
b .. ı Ve • ·ve1 ış, ı 

tı llıa k l'gıden d , Pansiyonculuk .. 
v s es· e ku ıçın 
ı.' dohud ını de at rtulrnnk istiverek 
~1111_ an d - maktan • 

"lle~ ... ha ogru,.a . c.;ekfnmemiş 
h ıııal'.'ı,,,•ır gızu randevu evi ...... ' 
l" ~ arı il 

" 
81lıla!I "'erJ~ ? llf!att tahklL ~ • 

ıoo uı:ntta 
- ıso lira ka bu kadının gllnd::! 

Ztlndığı muhakkak 

HABER - Akşam posta~1 

? 
!Kran ABfonsun küç~k oğDu 

Prens Don Juan 
ispanya tahtının varisi! 
Bugün lngiliz balıriqe

si nde sta; görüqor 
lspanya tahtına kimin geçeceği gene bir çok kim,eleri düşündünneyc baş

l::ımıştır. Bu da eski İspanyol kralının oğlu Ka\'adonga kontu öldükten sonra 
çıkmıstır. 

Ka\'adonga kontu 1933 de Kübalı bir kızla evlenmek üzere \'eliahtlik hak
kından vazgeçmi~ ,.e t\merikaya gilmi~ti. Fakat, bu ilk karı.::ından boşandık· 
tan sonra. tekrar babasına mliracaat etmiş ve hakkının verilmesini istemi~tir. 
Ec:ki kral bu hususta bir karar \'ermemekle beraber itiraz da etmemişti. Fakat 
ayni zamanda 1 panra tahtına e:ıki krai Alfonsun diğer oğlu Don Gonzalo da 
hak iddia ediyordu. Ağabcyisi Ko\·andonga kontu bu haktan \'azgeçince veli· 
ahtlik kendisine kalm15tı. Kontun bu hakkını tekrar geri btemesine herkesten 
ıazla o itiraz etrni~ ve bu hakkın artık kendisinde olduğunu ileri sürmüştür. 

Fakat Don Gonzalo 1931 de bir otomobil kazasında ölmü~tür. 
Bugan kont da ölünce lspanya tahtı iki ,·arn;ten kurtulmuş oluyor. Kra· 

im diğer iki oğlu daha \'ardır ki bunlardan biri sakattır \e hiçbir zaman kral 
namzedi olarak gö:terilmemi;ıtir. Bu suretle ortada yalnız Alfonsun en küçük 
o~lu kalmaktadır. 

Do:-ı Juan ismindeki bu prens 24 ya~ındadır \'e bugün tngilteredc bahriye 
zabiti olarak staj görmektedir. 

Prens Don Juan İspanyada ihtiHll başladığı zaman general Frankoya mü· 
racaat etmiş \'C onun ordusunda çalışmak istediğini bildirmiştir. General Fran 
ko bu teklifi kabule mütemayildi. Hatta, ilerde, zafer kazandığı takdirde onu 
tahta çıkaracağı da rivayet olundu. 

Fakat, tam prens lngiltereden lspanyaya gelmiyc hazırlanmak üzere iken 
general Franko Don Juanın teklifini kabul etmediğini bildirmi~tir. Sonradan 
anlaşıldığına göre, buna sebcb Almanya ile ltalyanın general Frankoya bu
lunduklan tavsiyedir. 

lki hükumet, prensin lngiliz bahriyesinde çalıştığını ileri sürmüşler ve 
İngiliz terbiyesi ile büyüyen bir gencin İspanyol ordusuna \'eya tahtma geçe· 
miyeceğini söylemişlerdir. General Franko da İtalya ile Almanyanın bu fik· 
rine i~tirak etmiş ve Don Juan'ın lspanyaya gelme;ıini istemc!:niştir. 

Bununla beraber, Alfonsun kiiçilk oğlu 1 panya tahtından gözünü ayır
mı~ değildir. Hatta, İspanyadaki Alfonis.tler memlekette Franko galip gelirse 
bir krallık kurulmasını 'e bunun ba~ına Don Juan'ın geçirilmesini Ltemekte
dirler. Bunlar eskiden kral Alfons taraftarıydıla:. Dugün de onun oğlunun 
km! olmasını itiyorlar. 

Buna mukabil hpanrada gene krallık taraftarı olan diğer bir parti vardır 
ki bunların da krallık için gösterdikleri namzet bn~ka-:ıclır. Karlistlerin şefi 
olan Karlo bundan iki sene en el ölmü5tü. Hugün Karlonun bir torunu \·ardır 
\'e I<:arlistler kral olarak tahta onun geçmesini istiyorlar. 

Bununla beraber. Karlonun aslen lspanyol olmadığı ileri sürülerek. to
rununun da tahta çrkmağa Jıai:kı bı.:lunamıyacağı söyleniyor.13u itibarla l:;pan 
yada krallık olur~a eski kr::ıl Al fonsun küçük oğlu Don Jumn tahta geçece.ğı 
en kun•etli ihtimal o!ara1;: kalma1,tadır. 

olara!c anlaşıldığı halde, Atinanın bugün 
1stnnbulda on parası bulunamamıştır. 

Hatta evinin bile ipotek olduğu meydana 
çıkmıştır. 

kemesince mahkum edilmiş bir sabıkalı
dır. 

N .... : a un k:1~ırn orJarda? 
Atina ve ş~rikleri son zamanlarda e

fektif altın kaçırmanın güç!Uğünü nazarı 
itibara almı~ıar ve piyasadan topladıkla
rı altınları ziynet eşyası haline kalbede

rek öyle kaçırmışlal'dır. Kendilerine altın 

Halbuki şöyle \'asa.ti bir hesabla Ati
nanın 200.000 lirası bulunması icnb et
mcktl'dir. Bundsn d:ı. Atin:ın•n bütlln pa· 1 

rasın1 muhtelü şekillerde memleket dışı- ' 
na kaçırdığı anla431lmaktadır. Muhafaza 

satan brrzı lm)'Umculnrın kanuna re.ğmen 
teşkilatı ancak bu kar,akçılrğın 20.000 li- 1 

bu satış!armı deft<ırlerine ynzmcdıkları, 
rasını sülıut vesaiti ile tesbit edebilmi§-
tlr. · 

Traıı sf t ' t(' • ı ik 
Maznunların kaçak göndC'rdikleri para

larla Yunanistanda 4 ev sntınalJıkları i 
anlaşılmaktadır. B:.ı e\·Jcrin kazancı da ! 

1 

tam bir transferci:iğc yol açmaktadır.Yani 1 
madam Atina Yunanistana gidecek biri -1 
sinden burada Türk parası almakta ve l 
kendisine Yunani!ltandaki evlerinin gelir
lerinden orada drahmi \'erdirmektedir. 

Madam Atinanın hali firarda bulunan 
sarraf I'\aum ve diğer bazı kimselerle 
şebeke halinde altın kaçakçılığı yarlığı 

da anlaşılmnktadır. 

İki tabİ İ)Ctli kadm 

Kızı Zizinin kumbaros'u, (vaftiz anası 
kardeşi) Elcninin sık sık Yun::ınis -
tana gidip geldiği ve bu gidip gelmeler
de mütemadiyen kaçakçılık yaptıkları, kı- I 
zının Yunanistanda Türk kanunlarına 

aykırı bir şekilde evlendiği öğ"renilmiştir. ! 
Tahkikatın meydana çıkardığı garib 

işlerden birisi de Zizinln iki tabiiyeti ol- ' 
mnsı, biri Yunan tıirl Türk olmak iizC're 
i'',. ·~ılı ve ı r•' '' 'l 

makta bulunmasıdır kl, bu vesikalar, bu . 
1 gün tahkikat evrakı ara•ındndır. : 

Suc.;lularclan eıeni, birkaç sene CV\'el, l 
altın kaçakçılığı yüzünden ihtisas mah-

yahut da, sa~ıte isimler yazdıkları zannı 
hasıl olduğundan bu kurumcular hakkın
da da takibata başlanmıştır. 

nu kuyumculardan alınıp kaçırıhrnk 
u~"re hazır];ınmış olrın 

tanesi ele gcçirilmi')tir. 
bilcziic!ertlen 20 

K · clın tic•nrı>ti 
Atina ile Katinanın bütün bu mari

fetlerinden ba~ka b<'ynz kadın ticareti 
yaptıkları da anlaşılıyor. 

Mcselit Yunanistandan Zizi vnsıtasile 

bazı kızlnr buraya, madam Atimıya gön-

, derilml'kto \'C Atinn dn bu Yunanlı kız
ları yük'3 1• ecnebi kokotları ol.ırak müş
terilerine ı:;ıknrmuktndır. 
Diğer taraftan bazı Tiirk kızlan bu 

şebeke tarafından ecnebi mf'mlcketlcre 
sermaye o'nrak gönderilmiştir. 

Atina ve Katinanın fuhşu tahrik etti. 
ği kızlar araııında bil!ı::ıı:ım. kanunun tah· 
dirl etmiı; olduğu yaştan çok küçük olan
larının bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Atinanın evine dcYam edenler nrasm
dıı, birtakım yüksek aile kadınları ve 
tahsil <:ağında birtakım zavallıların bu
hınduğunu teessUrlc öğreniyoruz. Ilıı 

kn*iınm vicdnn'11zlıfh o kadar ileri git
...... ı·r 'rl ı.r~·ı,. o .. •~ T"""'•'"P t'l' .-j•' ça

ğmdnkl blrtakrm biçare lnzfarı dahi !uh-
15a sürültlemel:tc>:ı c;rkinmemhtlr. 

Ilaftalnrdanlıeri derlnler-tirilcn tahki
kat lıakkmüa çok ketum davranan mu-

Uzun boylular 
kısa boylular 

mı, 

mı? 
Sigorta şirketleri kısa boyluları nıçın 
daha ucuz şartıarla sigorta ederlermiş? 

Dikkat edilecek olursa kısa boylu, ufak 
tefek adamların ne kadar yaşlansalar 

hilkatin bu hissctine alı~madıkları, onu 
telafi yollarını aradıkları göze çarpar. 
Dünyanın en tanırumş muhabirlerinden 
Webb r-. ıiller daima cebinde ta~ıdığı bü· 
yücek bir sigara tabakasının kapağının 
iç tarafına mülakat yaptığı mühim sima
lara hatıra olarak imza attırmakla ma· 
ruttur. i\liller bir gün eski Avusturya 
ba~vekillerinden maktül Dolf us ile bir 
mülakat yapmış. ayrılırlarken sigara ta
bakasını çıkartarak Dolfusa kapağa bir 
imza atmasını rica etmi~ti. 

Kapakta Loyd Cor-
cun, Klemansonun, Pcr~ingin imzalan 
bulunuyordu. Dolf us Millerin ricasmı der 
hal kabul etmiş, öteki imzaların yanına 
onların hepsini gölgede bırakacak koca· 
mc.n b'r imza kondurmuş, sonra gülerek 
iıml• etnıi?itİ: 

- Berı ufağım ama yazım kocamandır. 
l:fe bu kısa cümle ufak tefek adamla· 

rın haleti ruhiyesini uzun bir cildden da
ha güze~ izah eder. Boyu bir metre elli 
üç s:ınti:ııden ibaret olan Dolf us bilmiye
re!;: kocaman bir el yazısı Ye imza peyda 

etmiş, böylelikle küçük cüssesini unut· 
mak isteıni~ti. 

Ufak cü_seliler unutmamalıdırlar ki 
dünya -ade iri yarıların \'e uzun boylu· 
larm dünyası değildir. Onlara tabiat ha· 
) ·da mu\·affak olmak için uzun boylu
lara verdiği her şeyi vermiştir. Onlarda 
menmt olan yalnız mizah hissidir. On
lar l~l'ndi tabii kusurlarının gülünç tara· 
f uu g:jrcmczler, or.a gülemezler. Onun i· 

hafaza t<'şkilfttınm pek lüzum görmedik
çe bu ~irkin ve iğrenç hadisenin zavallı 
kurbanlarma ait isimleri mevzulı:ıhsct

r.wmi:ı olduğu anlaşılmaktadır. 

Bugün mahkemeye intikal etmi§ olan 
isimler. artık fuhştnn mcnedilcıniyecek 

kadar ahlaken düşmüş olduğuna kanaat 
getirilenlerin isimleridir. Evli kadınların 
isimleri mevzubahs edilmemiş, bazı aile 
kızları ortaya çıkarılmamıştır. Alinanın 

icabm da e\•ine davet etmek üzere isim
lerini kaydettiği evine müdavim 63 kadı
nın ismi tcsb!t C'dilmi,tir. Bunlar arasın
da 14 ya<jındn çocuklar bile vardır. 

1şin aeı tarafı da, Atinanın fuhşa sürük
lediği kadınlan hiçbir zaman rahat bı
rnkmnını!J olmasıdır. O kadar ki, mesela 
bir koca bulup da kendisini bu hayattan 
kurtarmak istiyen za\'nllı bir kız, bin bir 
tUrlU tehditlerle ya evlenmnkten vaıı:ge

r.iriliyor, ~·ahut evh~ndikten sonra da, 
finntaj korkusuyla ister istemez yi
ne A tinanm evine dc,·am ediyordu. 

Bilhassa Türk kızlarını ecnebilere peş
keş çekmekte olan Atin'.lnın \"C diğer 

ranrlerncu K::ıtinanın fuhı;a tahrik ettiği 
kızlnl'dın biıçoklarının bugün vesikalr 
birer kadın drreel"sinc dii .. müş oldukları 
\'e en udi umumhanelerde çalıştıkları 

tesbit edilmi tir. 
Maclnm Atlnanın ayni zamanda kanu

nC'n memnu hir suçu daha görülmti§tilr 
ki, bu da' e::nebi kadınlara fuhıı yaptırma
sıdır. 

Madam Atiıın ve şerikleri, hakların

daki tnkibotı durdurmak için ilk günden 
itibnre:ı her tUrlü maddi ve mune\'İ çare
!0re başvurmuşlar. fakat memurlarımı
zın dürüst seciresi ve vazifeseverliklerl 
ltrır•r•,,..ıı:ı bu fl"\''':'ll merrıl"ket yarasınm 

dc>~ilmesine ,.~ çirkin m.askelerinin dU
şUr~lmPsirıe ma:ıi olnmamt~lardrr. İşi 

meydana çıkaranlan memleket namına 

tebrik ederiz. 

çin meşhur nekreler, mizah muharrirleri 
"I.'' uzun boyluların arasından çıkar. 
İçlerinde bunu yaı: f>ilen müstesnalar ha
yatta çok muvaffak olurlar. Mesela Nev
yorkun ufak tefek belecEyc rcic:i La Gu
ardia bu gruptandır. La Guardia koca
man masasının ba;:mda oturduğu 'akit 
ayağı yere de&'lilez. Resmi ziyafetlerde et
rafını alanların yüzünü görmek için da· 
ima başını kaldınnağa mecbur olur. Bu
na rağmen La Guardia çekingen bir adam 
değildir. Sırasında kendine gülmeğı bilir. 

Kendinden utanan ufak cüsselilcr ya· 
~adıkları dünyaya şöyle bir bakacak o· 
luri<ırsa kendileri hakkındaki noktai na
zarlarını çabuk değiştirirler. Dunra 
birçok cihetlerden boyu bir metre eksen 
Hıntimi aşanlara uyacak şekilde değil 

ufa!\ cüssclilere uyacak )ekilde tanzim e· 
dilmiştir. Bugünkü temayül, hacimden 
V;!• ('r; tasarrufa doğru gitmektedir. Eski 
ko-.~m::ın ciltlerin yerini bugün cebe c:ığa
hilecek ufak kitaplar almı5tır. Ancak ku
çiik ve ekonomik fotoğraf makineleri çık· 
tık::ın sonra fotoğrafçılık taammüm et
miş ve bugünkü büyiık terakkiye mazhar 
olmu)tur. i\limaride kocaman dehlizlerin. 

salonların yerini şimdi keskin hr..tlı Xlaha 
pratik koridorlar, ufak, fakat rahat a· 
lonlar almı~tır. 
Kısa boyluların bir çoğunun en büyük 

kabahatleri boylarını bir takım c:uni 'a"ı· 
tatarla uzun göstermeğe çalı~alandır. 
Kısa boyluların çoğu fazla dik yürümeğe 
\'C çok yüksek sesle konuşmağa mutcma· 
yildirler. Halleri fazla mağrur, sözleri 
ekseriya mübalağalıdır. Kendilerini met· 
hctmeği severler. lşte bu tabıi temayül· 
leri yenen kısa boylular cemiyetin c;e\ip 
henimsedii'.,ri, kı-a boylu olduklarının 

brkında bile olmadığı kısa boylulardır 

\e a:ıcak az bir zümreyi tcş1dl cd~rler. 

B:m kı::ıa boylu!ar mukayese imkanını 

<"rtadan kaldırmak için uzun boylularla 
) ürümezler. İçlerinde öyleleri de vardır 
ki bodurluklarını örtmek için her çareye 
oa~ \'Ururlar. t:fak tefekliğıle meşhur bir 
ı .. ilyoner, evindeki her e,.yayı kendine 
uy; cak şekilde yaptırmış olmakla maruf
tur. Kısa boyluların çoğu uzun topuklu 
aynkkabı giyerler. Elbisderini dam~\lr 

kı.:; .. ac.lardan yapmazlar. Bilakis boyla-
• ını ı.zun göstermek için çizgili kumaş!a· 
n tercih ederler . 

Boy kısalığının inc:anı bedbaht e:Jeceğı 
düşünülmemelidir. • ·apolyon, Farneıı. 
Şopen, Milton, !\lişel Ancelo hep ı~ı-.a 
boylu adamlardı \'C bo) ları yüzunden 
bedbaht oldukları süy!enemez. Kı:-;a bo} • 

lular unutulmamalıdırlar ki yukarıda adı 
geçenlerden ba~~rn Befoo,·en, bü) Uk Fre
derik, Erosmus, Gibbon. ~pinoza, r-.ıo

zart, Balzak, A~imet hep ga~ et kı a bo; · 
lu adamlardı. Sade bu kı alan te::.elli içi.1 
k:ifidir. Esac:en bir metre Yirmi be · an
t;mıe bir metre sek:::cn be~· !':antim ;ra._ın 
da olanlar hılkaten normal ~a\'ılırlar. Ilu 
hadden a .a -,ı boyda olanlar cÜce, yukarı 
boyda olanlar ise de\'a:;adır. Binaeı ale; h 
bir~ok kısaların boylarım gayritabıi bul· 
malan da mahabizdir. 

Kba boyluların müte~ekkir olacaktan 
daha birçok şeyler vardır. !\lcseıa elbise 
onlara daha az kuma5ta:ı çıkar. na~larını 
otere beriye. çarpmazlar. Daha ç-e\ ik ol· 
dukları için kazalardan daha az ınüt<'es· 
sir olurlar. Onun için sigorta şirk~tleri kı· 
sa boyluları daha ucuz ş:::raitlc siı:;~rta e· 
der. P~·-pte daha kolay sakla"ır, y<!-:m 
h"1ırşunlara daha küçük bir he::Jef te~il e· 
dc:lcr. ı:ıc:a boylular bütün burıları dü· 
~nmeli, tepelerinden bakan insanlara 
pek de gıpta etmemelidir. 



• Anadolu yakası Elmalı suyu ~ebcke· 
sinin takviyc::.i için rcnidcn bazı ilavcle~ J 

yapılacağından yarın akşamdan itibaren 
pazarte i gunüne kadar Kadıköyden baş· 
ka Anadolu yaka ı semtlerinde su kesile· 
ccktır. 

• Şişli çocuk ha tane inin mü.temılatı 
ha tanenin ihtiyaçlanna gö:e genicıleti!· 
mektedir. IIa,taneye bır de yenı ır.taniyt 

pa.vi;~~~yli!!;~ t:~:~~~~te:~~u~tuklan \'C K udu·· sle asker·ı Japon ordusu 
mLafır C\1tiuklan bir klilp teşkil eden or- ' 

du C\ıeilnın bütun biırük şehirlerd:: ~·a hare k a· t Kan tonu aldıktan sonra 
pı:rna:.ıııa karar ,·erilmi.,tır. Bu a.ada 

!·a~ı~~~~~ır~a Harbıyede bir ordu evı Ha· n kova y u·· ru·· yof 
• Cumhuriyet bayramı programı dün Arap m aha 11 esi k 1 s men 

alakadar makamlara bıldııılmı~ tir. Bay· • 1 d · ı d. B u ş'e h re o n beş k ·, ı o met re 
ram hazırlıkları da devam etmekteir. t ş g a e 1 1 

• Şehrımizdeki fotoğrafçılar bcledırere f 1 r 
Kuclüs, 21 (A.A.) - Bütün gün as- tin meselesini hal için i11tifade ettiğini, m esa eye kadar yak 1 aştı a müracaat ederek diğer esnaf gibi sınıflara u keri kıtalar gir~ikleri mahallelerde te- tngilterenin, Arap milletlerinin dostlu. 

aynlmalarmı istemışlerdır. bil 1 .J ı. mızlik yapmışlar, mUnferit as:Jeri taki~ ğunu muhafaza etmek için Arapları Hongkong, 21 (A.A.) - Kantondan 1 dün Hankovun 50 mil cenıJ .ıpı '« 
• Denizbankm Alman} adan son gelen l • ederek bunlardan dördünü öldürmüş- memnun etmek lazım ge1diğini anlamı! Röytcr ajansına gelen malUmata göre, de kain Taych şehrini işga 

yeni vapuru ".Martakaz,. Mudanya} a ilk ~ 
ler, li.r kaçını da tevkif etmi~terdir. olduğunu söylemiş, Filistin meselesinin Japon kıtalarımn piştar kuvvetleri sa- dir. le 

h 
\ 

seferini dün y.:pmıştır. Vapurda yolculara ıt 
jJk sefer hatırası olarak rozet dağıtılmış· Ak;nm, eski şehrin büyük bir kıs. teşrinisaninin sonundan evvel halledi- at 14,30 da Kantona girmişlerdir. Japonlar, Çin payitahtını ısı 

mı işgal edildikten sonra kıtalar, ö. leceği ümidinde bulunmuş ve bu mese- Çinliler t"ekilmeden evvel bütün sev. tin sair aksamı ile olan son~ 
tır. :ı k 11 -

• Üzüm ve incir mahsulü Almanya \'e mcrcamii civarındaki mahallelerde fa. lenin Filistin mümessillerile diğer Arap kükeyş noktalarını tahrip etmi~lerdir. hattını kesmek i!i:n Han ° le 
1ngiltereye külliyetli miktarda sevkedıl· ali yete devam etmişlcrd:r. devletlerile birlikte halledileceğini ve Honkong ile Kanton arasın.da bütün demiryolu istikametinde jler 'ıt,, 
mcktcdir. 75 bin ton olan bu seneki mah· Eyaletlerde f:ene birtakım t<:arruz- bu i~ i!iin tel~rar Londraya gideceğini muvasala ve muhabere kesilmiştir. Tckyo, 21 (A.A.) - peld ıcjıi' 
sulün 47 bin tonu şimdiden satılını~tır. lar vukua gelmiştir. kaycleylemiştir. kov d-:miryolu boyunca haredJ\\ 

''uf'a<la Irak harı"cı"ye naıırı, Filı'stı'n baı:: müf- Şehrin büyük bir kı&mı Japon kuv· lunan Japon ordusu Hanko" t}l~.ı. 
• Humelihisan halkının müracaatı üze ı :ı r 

tüsü ile g<Srticmek üzere Şama hare - vetlc:i tarafından iş~al olunmu§tur. kilometre mesafede bulunan .. ır. 
rine, havagazmm yeniden buraya uzatıl· Kudiıs, 21 (A.A.) - Yafada bir Ya· :ı ıtv-

k 
·ı · · h ...ı· k ket etmiştir. Oradan tayyare ı'Ie Bag~ da- Tank kıtaatı öğleden biraz sonra ~eh gw azına hakim tepe}'i zaptetı1l masma ·arar ven mı~tır. u ..... ı amyonu taarruza uğramı~ ve iki -

• "lltek k- · h 1 · dek" k' da g:deccktir. re girdikten sonra bunlarııı hemen ar. llo nhardırnofl ·I" 
ı' ·tep ·utup ane erm ·ı ·ıtapla· amele öldürülmüştür. Galile eyaletinde ııı• 
t r. ed · ·ı . Son v:niyet kasından nv.:törlil kuvvetler de şehre Tokyo, 21 (A.A.) _ po 

nn as ıy en geçın mesme ve terbiyevi Hitting civarında İngiliz kıtaları asi- · 
eserlerin çoğaltılma<:ma karar verilmi<:tir. Kudüs, 22 (A.A.) - Vaziyette husule dahil olmu~tur. Halk sakın bir vaziyet bildiriyor: 

ıı1 lere bir baskın yapmışlar ve bunlaı - t k t ati 
• tüccarlarımızın ltalyada "Bloke .. ol· - gelen salfih üzerine hiikumet makamları a ınmış tr. İmparatorluk umumi Jcar J< 

dan beş tanesini öldilrmUşlerdir. · I k ğ e(1' 
muş paralarının Cumhuriyet merkez ban· yenı b r ·argaşalık çıkmadı ı takdirde a· lknebilerin bulunduğu mahalle he- deniz bürosu tarafından ne§r 

Irak Hariciye Nıınrrnm ·· d'· dd · · b t 16 ıı kası tarafından verileceği hildirilmi§tlr. teş son urme mü etını ugün saa nüz i§gal edilmemiştir. Japonlar gelme- tebliğde Kantondaki kıtaları 
11 lki milyon lira tutan bu para tuccarlara teşebhü lcri dan sabah saat 10 a indirmeğe karar den evvel Çinlilerin şehirde yaptıkları doğru'Çengshing nuntakasııt:;~ 

defaten verilecektir. Beyrut, 21 (A.A.) - Irak hariciye \'ennişlerdir. Şehrin eski kapısında sıkı tahribatın vüsati henüz belli değildir. diği ve Japon tayyareleri t~~~ bil 
• Havaların bozması üzerine odun ve nazırı Tevfik Sueydi buradnn geserken bir kontrol tesis edilecektir. Yalnız Yafa Çinlilerin ricali dctle bombardıma:ı ediJdıgı 

kömür fiyatları geçen senekine nisbetle D. N. B. ajansı muhabirine yaptığı be· ve Şam kapıları seyrüsefere açık bulun· Tokyo, 2 ı (A.A.) - Kantona saat mektedir. ... .... t 
k f l ··k ı · t' G b yanatta Londra.daki ikametinden Filis. du::-l'lacaktır v ço aza yu ·se mı~ ır. eçen sene u ay· · ·' · 13,30 da giren tank kıtaatmı yakından Bir mih·on Çinli 

larda odunun çekisi 300 kuruşken bu se· takip eden ve ıehir üzerine bir ka!i kol 
380-400 k ık (f ım:ı:::::::::::::.-:::::::::=::::::::=::: ..... _ • .::::::-.:.-::-=:1:::::::::::::::::::1:" cdi yormu~ eı1 "-' 

ne uru~a r mıctır r--·-··---... ········-··-·-· ... ·-····-::···············-····-· ~......................... d .. k' b" . ·1 ı· ı, Y' 
.. ~ "" • ---········-... •·· .. ······-······· .. ••• .. •••• .......................... ..--···-····· .. ···--·•'-"1111111 an mutcmcr ız ır vazıycttc ı er ıycn 'fokyo, 22 ( ... .\ .. .'\.) _ J\1erl\ ..Jif., 

• Şile ehli hayvanat sergisi dün açıl· .. c ' J k ı · h · d"" k'l 1.d ıv:~ 
h l d b

. . . .
1 

nl . ı B U (~ U N ::u apon uvvet erı şe rın ort ı ometre hcsir.cicn alınan son haber erc:L~ 
mı~. 'e . ayva.1-1 ar an ırın.cı seç_ .ı e enn 1·m· · • :au sene v E N E D i K Be>·nelrnil~l filim ıergi· ·:ı .. ı" UJ)'J~~ - M ELEK \\ ıarlana geldikleri vakit mühiın Çin 1mv- rr.ü·lafaa hattı Hankemn 
sahıplerıne mükfifatlan ~nlmıştır.. 1 1 •ine Fransa namına gönderilerek BiRiNCiLiK il • ' ' ~ 

• Romanya \'e Bulganstandan göçmen ::-= ı::: vctlerinin şimale doğru rkat etmekte kilometre şimalinde ve Ya 
nakline şimdilik son verilmi~tir. Arada- mı Sinemasın da mükafatını kazanan :!U olduğunu tesbit etmi~tir. 6rıınd2 yapılmıştır. )ı31de 
ki bazı ihtilfiflar halledildikten sonra ge- m: UU Haokovn da yak taşıyorlar Dir milyon Çinli dağınık blr_tedJ!· 

:!:~e tekrar göçm~ nakline başl•· ıı~ Gün ah kar Kızı ar m.ı Şanghay, 21 ( A.A.) - Japon k•taab, ken islika:tinde rical :uııel<oe 
• 11kmekteplerde oyun ve eğlenceleri :!U F c h t n 

tertip etmek üzere her sınıfta bir oyun !!m·· =ını ra n sa u m u rı ye 1 Gen!j kız rolünde: C.,rinn..- Luc:baire - Dircktris rolünde Annie Bucaux f.I. • 
müme::ısilliği kurulmasına karar verilmiş· ~: H 
·,_ ij!! Gcnçd;~::'n'::;~·.:~~~~u:::;::!~~~:çku f.iı krallık namzedi 
DlŞARDA. ~m HHIJ.- ve tllleb:ı matinesı Iİ:S 

. l ·ı·ı=:·:::::··· .. ·····································:.···a l!!l.!!·············ı··.!lr.· .. •· ... :ı::·:ı~ u:ın11 -· =n·: ~ a D F 8' • ON B a· Y na •· alını t"c: ·.. • ••••• ::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.e;;;;;:::··-: .. :::: ··r..··:::::: ... :::: ::ır::n •• ı• -: : ~ I ,_ ~ V ~~Sa ~a tf""tl 1-" ere 
. . . 1ansı u n .... r n ~rı ı-···-··············· .. ·······································-:t:r.·=-··r. ... rıc: ..... a: ...... : ••• a:::.: .... K.U • .:m. 'W'W' ~ u u YI ~ '=!! tlf 

~:~~~~es:~~:~~k~~e~usc~.~~~~1 ~~:ı~· • I - --. Hükumetin siyasetini sidde d 
ğını bildirmektedir • B • • p E K . • f1 
•Brezilyanın Berlin sefiri Momiz de U Q'U n SİNEMASINDA tenk't eden beyanatta bullJ• ~~ 

Aragao ailesi ile birlikte saat 11 de Ber L..1 ~ 0e'. 
linden avrılmış ve otomobilile Pariste B •• ı •• f ~, J .. ••k k ~ Baş tarafı ı ncidc Fransa.da ancak krallıgı~-.. 1~ 
hareket ~tmi~tir. Sefir, bir mliddet Paris· U ll fl ~ l m er l n f 0 0 r Un U l r Q n sonra demiştir ki: temin edebileceğini kay~t1ll 

. "-Beyanatımı bütün Fransızlara 1/ '" 
~~d~~~~~~;~n sonra Rio ·de· Janeıroya! K t v ı k bildirmek için bizzat kendimin yaprr.a'k Romanya " .. ,ı 

• Press Association lngiliz - Amerikan on es a evs a istediğimi anlanmıı ve bu istisnai ha. o 1 k Loodrpl 
ticaret müzakerelerinde tesadüf olunanı rcketimin şümulünü takdir edersiniz.,, e ece 8 y 
müşkülat hakkında diyor ki: Parlamen· Milteakiben beyanatını okumuş ve aldJ ~ or 

1 
Baş rollerde: t ·ı d ttı'k.... Pt " to toplanır toplanmaz hukiimet bu mese· gaze ecı ere ve a e •.en sonra gene Londra, 22 (A. A.) - J{rtıl uı~ 

1 hakk 
• l b b l G RET A GAR B 0 - C HAR L E S B O Y E R tayyare ile Fransadım uzakla-mıştır. ,,,., e ınaa mec ıste eyanatta u una·! 15 ten 18 sontcşrine kadar ıı 

caktır. Mü~ülat daha ziyade esasda ol· Bugün saat 12,45 ve 2,30 da !iOk ucuz fiatlarla Beyanatında Conte de Paris ev- ziyaret etmesi hakkında t11gi1f11 11 
mayıp teferrüattadır. HALK ve TALEBE matineleri velce memlekette sesini işittirmeği oıı'e ı 

darları tarafından vukubuJsn cJlt'• 
• Pariste ölen prens Arsen Karajorjefr bir vazife bildiğini söylemiş ve Münih bul ettiği resmen bildirilınclttc ti 

"İn tabutu kısa bir merasimden sonra diktatından bahsederek demi§tir ki: l• 
:.- · • ıhHCfiaiMM&r= Z Z • "-Bu dı"ktat, krallık Fransasının aht, seyahati esnasında Akr11 rugoslavyaya gönderilmek üzere ıc:ta. yona j6' 

d d Mil:, cnlara lv1a1 Olmu• P.üyük Bir Filim .. Büyük Bir Mevzu.... edecektir. p 

~:=il~;~~i;~n~·~~:~~;·~:ı, :ell~el~~d: B ı"' r M a· ı ı etı• n 1stı•k1 a" ı ı· ~~;h~:d;r:~::l~c~~~i~im;:~~ :i~ :a~f: _H_u_d_a_p_e_ş_t_e_d_e __ k osı' 
götürülerek orada gömülcc:$tir. uğratmıştır. Fakat hükumet daha ucu· ntst fa&llJClf .{. 

• ltalya dahiliye bakanlığı müşavirle· za kurtulamazdı. Filhakika yirmi sene. pllll , 
rinden kont Karlo Mi turzinin başkan· Buda.pe§te, 22 (A. A.) - _.,i tJıı 

·' O E L M A C - G R E A ve F R A N C E S D E E denberi harici siyasetimizin iki e~ası, bir komünist propaganda ıncrlt_. .. 1 
lığında 25 İtalyan belediye memuru. tcıafmdan calibi dikkat :,ir t<srzda yaratılan FRANSIZCA SÖZLO karşılıklı yardım ve Almanyamn çem· t ~ 

ht l.f Al d · l · d t tk'k tt na çıkarılmıc:tır. Yapılan arnŞ 1 ~ mu e ı man aıre erın e e ı a a zingin mizansenli, s AR AV ber içine alınması olmuştur. Bu siyase- ,, 
bulunmak üzere Berline gitmişlerdir • fevka·He film. s ~ n s m a Sin da ti, ancak taarruzi bir asker siyaseti mnda risaleler \'O propagand~ c ~ 

Kurun 21 yaşını 
bitirdi 

si b:.ılunmuştur. On kiei tc\'kl 11, 
Büyük b:r muvaffakıy-:tlc de~·am ediyor. 2000 figüranın iştirakile oyna· · tutabilirdi. Halbuk bizim askeri siyase· lı V 
nan his ve heye.can filimi. iJ.A VETEN: FOKS JUil.NAL'da Yeni kış timiz münhasıran tedafüi olmuştur. Bi. A 1m8 oy 8 d 8 m e 11 h,11 
mc~la!arı. Bugün saat ı ve 2.5 da tenzil.atlı HALK matineleri. naenaleyh Münih bu ahenksiz siyaset· olan ademi mUd8" 

lerin tabii bir neticesidir.,, • \. :-:- ,., .. :"' ·. t , , ~ . ' ·.~ .,. . • ..... )- .,.. ~ .... ı . J.• • 1 ~ 

Kurur. aıkad::ı~ımız. bugün çıkan 7460 aaw SAKARYA 
Conte de Paris Almanyanın kendisi- mÜraklbl tıııl 

u~Un # Slnemasında--""11 ne Şarl< yollarını tartık tamamiyic aç· Oslo, 22 (A. A.) - MorkS rl' 
Cazip, hareketli \"e çok zenıin bir proır.ım: 1 mış olduğunu, Rus ittifakının felce uğ. Byraa, Hnmburgdaki Nor>'~?. ıc: ,~ sayılı nüsha ile 21 yaşını bitirmi~ ve 22 

inci s:cr.e!)ine bac:lamı~ bulunuyor. Uzun 
De5ir hayatında birçok memleket da,·a· 
lannda ehemmiyetli rol almış olan (\'a 
Kit - Kurun'. yazı \C kültur alemimizt 

V 
• d b 1 radığını ve en cüre'tkar Pancermen hül mın raporuna atfen bildirdığiO b9e" 
ıc an aza l Gökten Düşen Kadın ' yalarının fazlasile tahakkuk etmiş bu· demi mUdnhale milrakibi JaCO ,e> 

V J CTO.R MAC • LAGLEN, 
JUNE LJ\NG, PETE:l LO~RE 

JYRNA LOY 
RO;;>~RT MONTGOr.~ı:\fERY 

birçok değerli elemanlar yetistirmek su arafından oyna:ınuş Fransızca ııöılü tarafınJan oynanmış Franıızca sözlü 
retile de memlekete faydalı olmuş bir i hissi ve müess;r bir dram. eğlenceli bir komedi. 
lim oca~ıdır. ı\rkada~ımızı tebrik eder. il lloi--ctcn: PARAMUNT JURNAL son dünya haberleri. 

muvaffaki}•ctlerinin de\amını dıleriz. l~•r11.::aa&:::ı.:•ır.ı•me•auoı Suvare saat &,30 da her iki film birden m••••••ll 

lunduğunu kaydettikten sonra "eğer kinci mevki bir biletle birincid~ı ıııl'1 
Fransa henüz blitün iımitlerini kaybet- ettiği fçtn kendisinden fist fat

1 
ı.if·' 

memiş ise hiç değilse bir müddet için Alm::ın memurlarile kavı;a ct~d~et f 
vakit kazanmıı bulunuyoruz. Bundan ticede rnurakıb polise ka1"9ı şı ıtiııı' 
istifade etmesini bilelim.,, demiş ve terdiği için bir ay hapscı ınııh ,ıtt 
Fransanın manevi ve mandi kuvvetleri· miııtir. Non·cç konsolosu ınllll1 dJf• 
nin ihyası zaruretini ileri &Unnüt ve serbeat bıralulmaııma çalr»nıaJtf$ 



e 

M ii S t 'e m 1 e k e 1 e r 
Çekoslovak yaya 

benzemez 
Cünkü de nizler i n hakimi 
~rans l n g i 1 t e r e d i r 

ltıllJıabırı 17.ca "Tan" ı;nzcteslnln BcrUn diğini işitiyoruz. Mesela Fölki~e Beobah-
?ııilnıh hlldlriyor: ter gaı.ctosinde okuyoruz: 

tinde.. le M. Dalaciyenin Al .11 ''A vrupada siyasi bir h§.kimiyet iste-
" tördU"u man mı e- . . . 

la:n rnc 6 ııanılıni tczahUrnttan do- miyoruz. İstediğimiz yalnız mıllctin emru-
''llttnı llltıun Olduğunu ve buna hayret yetidir. Diğer memleketleri iktısadt bir 
eyı~ı Ril~:10dlğt anlatılıyor. 0 tnribi 29 gayeyle kullanmak da istediğimiz yok.'.' 
llneınaıard nUn fihnlni bugUn gösteren Fakllt biz bu gibi sözleri çok dinledık. 
btYtı cırıtd~n birine gelecek ol.sa kendisi Fiiliyat bu ıı<:lzlcre uymuyor ve baıka ıcs-
~ıl alk de CörUnUnce halkın hlll ıer bunlnnn akalni haykırıyor. 26 eyh11-
blttıı öy~~ladığını görecektir. HnttA de Hitlcr Sportpalastakl nutkunu söyl.c-
lle Cerııb oluyor ki Fransız baevcklll mcdcn ewcı spiker çıkmıa, eliyle domış-
la a.ııtı,ıa:rı Yn dlktntörlC'rd n d ha faz- ti: 
~u & 

1Yorlıır. "Blt bugUn artık Vcrsay devrinde bu-
l · ~1rnan ı ı 'Uııı ""- ın iletinin bugUnkU ruh ha- lunmuyoruz. BugUn istediğin Avrupaya h ııı..,.t ren tnU 
tllı ki b hl.ın bir dcll!dir. ŞUp. yaptıran Almanyadır ... 

karı, ... u tnlllct, ba~ında b 1 1 Bu sözlerdo kısmen bir hakikat var. • ... enııek ti u unan ara ö 
CttUtıert, bi e erine )'Cnlden nrnzt Ulvc Fakat aıııl söylenmemesi IAzımgelen s z-
111 .\1... lhnrıııa hariçteki ta d 1 ler bunlardır. Almanyada Mlinlh anlaı-... an hua va n aş arı- ı 
~U~Okklr Utlan içine aldıkları için mMın1an hP.mcn sonra Franeayla ngil-. 
1tınde t dir, Fakat bunu h l 1 tC'renin ılilf. 'llarını arttıracaklarmdnn it thak:k k • n nng ~ere. t 

1 ere, bUha u C!lllrlld1~1nı ve birkaç bn h11ctmC'lcrinl hayretle karşılıyor o.r. 
ıırıı, başta b3S!a 27 ve 28 eylülde dünya- Fakat aC'aba anlamıyorlar mı ki M~nlh nn-
aııı !eıtlt Ulunnnl:ırın hntas il k 1 la"lması bilr- :Franeayla lngiltereyı bu ha-
di iı:ı d cıbtc 8UrUklenınek de 

1 
c •. az al- rcketc sevke kafidir ve iki devlet hiç de 

e ili rcccsıne gc - . 
Şunu d Yor. Hitl<>rin arzusuna taqi olmak niyctınde 

d<ı a Unutın d ğ'ld' 1 S.ıdC't lı.J uyor ki, Yincı o günler- c ı ır er. • 
htrb hiçb· nınnJnıı için açılacak bir lU ıi -.trm f Pli e mc~c'"11' ortaya 
dl, Çil ır Cihette h 
tld nltıi Alrn n aklı göat.crilemez
a e CtJniıtI nnya btitiln istcdlklf'rini 
llc:ık · Alına 

edu uahn fazı nyanrn bu hareketi 
~bUırdı asını istiyor §Cklindc izah 

1 nu karı . 
Cdit · Qtk Vazj 
talj dı. nu, bir Yet. tarn zamanında hal-
~C'· e.scırtdlr ..,, :rnk ucıze değilse blle, bir 

11ılde · .ra at · . 
cııt d"vaın • vazıyet yine aynı 

tur ,. ederse t h . . 
· vaz·. E' lıkc yıne mev-~o>:. 1letın 0 • 

il ıunı de ~. fll'kılde devam etmi-
C' r,ı..ıı k' 

1 r lnrnft ı .. ırn temin edebilir? 
le, F '.hq end\c 

lc~~tt ransada ı . ' 
ılı-,. e, hatttı A. • ngUtcrede, her mcm-
"<§. bu lınan•· d 
14 ... 1,~ tadan 1 ,, a n hiıısolunan cn-•lj""ll g" ly 
tl'ı>~ Yeaıne or. Memleket efkarı 
-~arıı reıı:rnen t · 

8ıtı arıa l ereUman olanlar 1 he nglJizle • 
~'1'~ Yccanı:t k rın MUnih anlaşma-

çıluyor 

Eğer Almanya hakikaten Avrupada sü
kuneti temin etmek istiyorsa kendisin -
den beklC'ncn eey sulh hareketleridir, 
Sarrcbrilkdeki gibi sözler dc~il. Alman
yadan beklenen şey, artık tıılcblerdc bu
lunmaması veya, bir eey istiyccekse bile 
bunun knrşılığmı göstermesidir. Zira Al
manyada bliyük bir ehemmiyeti haiz ola
cıı.k bazı fedakarlıklarda bulunabilir. 

Bunların en başında da silfıhlanma ci
br.ttndC'n yapılı:.cak fednkArlrk gelmekte
dir. 

BugUnkU hnlde bundan hiç bah.!!Cdll
dlfi yok. Yalnız dünyanın Almanya lehi
ne yapması beklenen iktısadi fedakarlık
lardan bahsolunuyor. Sanki Almanya da
hili ilı:tısadiyatını ve harice ihrncatını is-to..ı~C1ldiğfn1 g" nrşıladıkl.nnnı, tcnkidier 

ı;- '"llllle~'l' 0
rerck ha:vr<>t etm' . 'b' tediği gibi tanzim edemezmiş gibi! 

tıı.ııaııı ':alışry ı • ış gı 1 
MUt1temlekelerden bahsolunuyor. Son-la ar "e ı or ar. Onlarn göre 

' "il ngillzı ' ra resmi bir gazete olan H::ımbur~er ha~'!- !'rfni Uzat er liitıere, {lilkran-
de het l'dıyorıa ~~rnışlardır. Buna da Fremdenblat'ta meselenin şu şekilde or-

arı, r, ı:unku a· l taya atılmasına hayret ı>diliyor: "Alman-
llleaı la ~ıkarın:ıdığ ı ıt ere, bu sefer ya bu mesele hakkında müzakereler~ lı zıbı.dır ı çin teşekkür edil -

lltıdan . 
)ttlcır baııka b 
tllıı I\ heılectiğı ;1 ~~kalarrnın harbci nl
dı&. 11lıar, Pro en sürUIUyor. Geçen 

""llle ıı Pacand 
tir li azaran .Al a nazırının bize de-
da. l)~ler ~a~eb~:nya tchdid edilmiş
ha'lıçı l{UPer ve Ç"deki son nutkunda 
htet fiklrJer ta orçiJ gibi hususiyle 

t3u Cdiyol"du. ~'Ynn bazı lngilizlerl i

başlamağa amade bulunmaktadır ... 

Yani Almanya müstemleke meselesi 
tizerinde Fransa ve İngiltere He mUzake
rclere girişmeyi kabul ederek bir lütufta 
bulunuyor ... Bu mesele lizerinde daha 
şimdiden fikir işletilmeye ba~lan9ığı an-
!aşılıyor. 

btr su~u 
"aıı o, C!zelden . nındnn bazılarıylıı yemek yerken kendi-

~e:ıııı Yet ka.,.., beti devam eden sinde Alman.vanrn milstemleke hususun-

Geçen giln Berlinde bulunan Fransız 
crktmından bir zat Alman hükumet erk!-

t:!ket ·'itsında b 1 
t~ı "eya lkt u unuyoruz. llti da Kamerun ve şarki Afrikayla iktifa 
dı?'ııca~e herbiıi d grup karşı karşıya etmtyPce":rfnl, Fransız Kongosunu, Belçika "'Ilı lğerinın k · 6 

Cay Z&.nnedi . endlsıne sal- Kongosunu \'e Angloyu da istiyeceğlni 
rıc1t la~t basit: a~ıor. söylemişlor. Hulusa, Almanya bUtUn orta 
.\ırı-~- Udır ı..ı "-· aııınanrn ertesi gUnU r f 'k ·ı ft -ııya 1\ • uu va l Afrtka)'l kucnklrya.'l ,.e simal A rı n ı e 

(h nr:n beş 8 z Yete dUııUJccekti cenubi Afrika,..·ı biribirinden ayıran ge-tı ~ d encdenb · · ,, 
ltarru e 0 ltadnr i . <'rı takip etti- niş bir imparatorluk istiyor. 

l'l'atıııa ıt ıılynseu Yı neueeler aldığı) Almanların bUyUk planlara ve had11iz 
~e:la lngilteren artık bırakılacağına hesapsız lhtirnslara dügklin olduklan 

lı.l\a.tt'ıı tarartan ..\ınasıı lnanabtıirlerdl? malumdur. Bir de sonra bugUn baolarm

bne, on bu aı:vaseu ~anya da, eter ha- da bulunanlar realist olduklarını cöyler
~. l>tn.ıa. bu Si)•an 1. trakınak istiyorsa lcr. Şiiphcsiz ur.utmuyorlardır ki Alman-
ttaııya otduya ne ı kazandıran vaıııta- ,·anm mUstemlekelcr karşl8ındaki vazi-
de\'l""t' ~Utaffer bıuıı ti dokunabllirdı'?, Al- • k' i eti 
b " h yeti orta A vrupn knrşısındn ı vaz Y ne ~ orcıu~~bi elde et;ı trbden çıkmıe bir hnnzemez. Almanya Çekoslovakyayı 11:-
~ın ordu n ııal·esind~ :rnuvaffakıyetleri deta kuşatmıFtr. memlC'kct de ona mu
ctı bugu' 8.dcta bir tn kazanmıc:ıtır. Onun kavemet edebilecek vazivette değl!dl. 
•ttıh,, n A.lınan,, abud olmugtur. Or- c. ckoslovak'-'nn•n müttC'fikleri ona yar -~ ~ "e b" .. ada, rne ı ' 
eı bir 'k 1 UYUk1UğijnUn i~ eketin kuv- dım ctm<'k için t:ınrruzi bir harb yapma-
Ordu a desi haıı tıraz kabul ct-

llıaııya. tıuıı lah<lid· ne Celrnl.! tir. 
bııı.. nın b ı akıa g f 
I! °'411 l' u CUn Silfr.h et rilemez. Al-

~la.ııtn Oktur. O h !arını bırakmasına dn ıı.l1 b aıctc sıo •Unu,, aıskaıarı """ırı derece sl-S.. ...or dı. Şunu 
oııe le hn1tı Yapıyor, ıbunu 

liu ' I' Ve f İ l' 1 g~tıtcrnıek llıznn1rr 
~ tı1ttn.azd 1 Yat . 
~ ıı hıı~ an nasıı 
b lbılrı:ı,...,_ ~hı 1'\atf} çıkılacak? bunun 
\lte, ~;;:;n· hıtttiı. tn dc-ğiı. ~Uphesiz 

'111 ~ı-!' vll2i•· t re11ını tnahfelJC'rd('~ 
4ll leh'- ır11 u • 

'-lld, baı mumı bir sU-
ı sesıerfn ~'ilksel-

ya mecburdular. 
hl~ ·tC'mlckc işindn m"s"l'"' tnmamiyle 

tnrotir. B·ı r-11 .. •,.- •,..• ... • ... ~,, '!'iden ı:"cni~;n 

hakimi J. lm'l""n <"• .. -;il, !ngiltercdfr. Al
mn""~ '"'",.;"'i müstemlekeleri olmalc i
çin bir hnrbe girişmeyi göze alırsa ilk 
fıl'\rrn~ """<'"k nıo., od•·r. fanhcslz böyle 

t-ır ~zrtib"yc girişmekten de çekinecek· 
tir. 

Huln"a. Almanyanm mfü;tı>mlek~ ta -
ı .... ıerinln yerinP getirilmesi h'r şeyde:ı 
('Vr1 di=:"r C""' ... , .. rt., hU..,.nUnlyetlerine 

bağlı bir meseledir. Bu nokta yalnız Al-

IMEsi:L.9EI 

Çöp işleri 
kurtar_ ..... _ 

Bugünkü vaziget, ancak geçmiş asrın. Tstl!-1ıbuluna 
gakışııdz. Bugünkü l s fanbul Beledıgeden çok 

daha başka şeyler bekliyor. 
Çöp meselesi bu uchrhı en mUhlı:n 

clertlcrinden blrUdr. f 
Bu sUtunlarda, ayni mevzua kaç kere~ 

lcr temas etmle, hazan kendi görUııleri
mlze, bazan da halkın dertlerine tercU-

n\8n olmuıtuk ... 
Neşrlyatrmız ekseriyetle allk ayla kar

ıılanmıo ve birçok semtlerin mUhim dert. 
teri bu aayedc hallcdilmloti... Kumkapı 

aahlllcrinln de bir çöp anban olmaktan 
knrtulmasını bu arada sayabilfrlz ... 
Kumkaprnın kurtuluşunu sevinerek 

blldlrmletik. Fakat, eimdi de Etyemez 
sahillerinin ayni feci akıbete uğradığını 

h"yretler içinde Öfr(?niyoruz. 
Etyemezdc, halkın bir nevi mesire 

maha111 olarak kullandığı gUzel bir koy
cuk vardır. Her nedense, belediye bun .. 
dan blrks.ç'ay evvel, burayı bir çöp iske
lesi haline koymağa karar vermiş va o 
günden itibaren Etyemez halkına temiz 
hava almak imkanı kalmamıştır. Halk, bu 
bale epey tahammül etmiş, fakat niha
yet 200 küsur imzalı bir mazbata yapıla
rak, belediyeden mahallelerinin kurtarıl
ması istenmiştir. 

Isti<la ka?'§ısrnda ne muamele yapıla
cağını bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz bir 
§ey \'arsa, Etyemezde olsun, baı;ka bir 
mahatlede olsun, şehir içinde, insanların 
oturduğu kt"nnlarda çöp iskP-lesi yapmak 
dünyanın en yanliş, en geri bir düeilncesi 
olduihldur. 

EvlC'rinin, dilkki nlarmm önUne hir 
kağıt parçası attı, sokağa bir hah silkti 
diye h:ılka ceza yazılan bir devirde, ee

hir içinde b;r çöp ambarı, daha doğrusu 

muazzam bir mikrob yuvası kurulmasına 
nasıl tahammill edilebilir?-. 

Sonra, Etycmezc Cerrahpaşa gibi en 
büyük hastanelerimizden birinin komşu 
oluşu da mı nazan dikkate alınmamı~tırl 

Çöpleri uzaklara ta§ımak, belki beledi
ye için büyük bir para külfolini istilzam 
edebilir... Fakat bize evvela hayatımız 
lazımdır. 

Beo on kuruş fazla masraf olacaktır 
diye, zehirlenmeye, milyarlarca mikrob 
nrasmda yaşamağa razı olamayız .• Ma
halle nralartndaki çöp kutulan, şehir i

çlnde!ti çöp istuyonlan ancak geçen a.s
nn tstanbulunn yakışırdı ... 

Ctimmuriyet devrinin İstanbulunda, 

lstiklôl raddesinde Şehir tiyatrosu 
komedi kısı 

$ıhir1i'yDf rosu 

f llf il llJ 11111 

!!!;;;!!! 11 

22· 10·938 cumarte· 

~i gUndüz asat 14 de 
ÇOCUK 

TİYATROSU 
22· 10-938 cumarte · 
:.i günü ak~mı sa
at 20,30 da 
Y ANLJŞLIKLAR 

KOMEDYASI 
Yazan: V. Şekspir, türkçesi: Avni Givda 

1938 
Resimli 
Hafta 

Mlecmuasonı n 
~ ne• sayısn 

Bugün çıktı 
müvezzilerden 

ır t tanbuldaki töP iJcrin:n lptii!.ülli:-ini gösteren iki güzel mi :ıt ••• • 

vazifesi her ne pahasına olursa olsun, 
halkın menfaatlerini korumaktan lbarot 
bir belediye l:ulunduğu için, çöp işleri

nin bugünkii iptidnilikt<"n bir nn evvel 

Türk kuşu 
tayyare filosu 

Oün Ankaradan Eskl
şehlre gidip döndü 

Anknrn, 21 (A.A.) - Anlrnra Uze
rindc filo tnllmlerhıi ynpmnktn ol

du0klnrın1 halkımızın sevinçle gör
dükleri 'I'lirkkuşıınun motörlU tn.yya

rclcrinden bugUn Uç tanesi munta

zam bir filo halinde Esktşehlı·c git
miş ve <lönnıUştUr. 

Eskişehir uc;uşu hcnUz bu mesai 
devresinde yetişmiş olan TUrkkuşu 

gen~leri için ktlçflk fakat iyi btr tec
rUbe olmuştur. TUrkkuşu rıtosu Es 

1 

kurtulmasını bekliyoruz. 
Bu da bizim en tnbii hnkknnız değil 

midir? •.• 

llAill:RCJ 

Eski Avu~turya a 

16 Papas 
hapsedi di 

Salzburg, 21 <A.A.) - Ekserisi ilahi· 
yat talebe$İ olmak üzere 16 Fransi~ken, 
başkasına ait cmrnli tahrip ve kanunlara 
riayet i::lik cürümlerile Salzburg rnahke
r.ıesi huzuruna çıkarılmışlardır. Maznun
lardan biri bir ay, dokuzu 3 hafta, be~i 
1 ı gün sonuncu u da 1 O gün hapse rnah
kCım olmuş!ardır. Bu rahıplcr Salzburgda 

i~ıral ettikleri binadan çıkmalan iç'n hü
kumet makamlarından emir aldıktan za· 
man CŞ) ayı pencereden dışan atmışlı:ır· 

dır. 

Dr. Hafız Cemal 
kişehirde nskcı·i tnyynrerllerlmiz ta·, Dahiliye mütehassısı. ıstanbuı 
rafından pek samimi bir surette kar. Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 
şı ı an nı ı şt r r. 1 D.am:ıımzm::::ı:: 

HU AK}A \1 HE\ OGLlJN U \ 

SAZ HErE1i 
Kcnıan: Nubnr, piyano: Şe~~lc, kemançe: Sotiri, klarnet: Şükrü, kn-

a ray 1 n I Z nun: AhınOO, banço: Sdanikli Abdi, banço: Şevket, darbuka: Hasan 

================ 1 Tahı;in. oku>·ucu Cdfı.l, okuyucu: Hamid. 
manlar içirı değil, Kamcrun'u vermiyc 'ıl Bayanlar: Fnytln, Biı·scn, Ayd.."l, Snnd~t. 
6imdidcn razı bulunan Fransızlar için de lffiOOlffirnmı~mm~mılffi ı I! !!ffil , ..,... TELEFO 
böyledir. - R ene Lauret 



ffABER - Akşam postaın 

Loyd Corc ' a 
hücunı 

,~diliyor! 
\.f~rsay muahedesini 
<I m~enıın ifil <dllnBemevısno 

~ ©.lnOaışmayı yapanMaıra 

~~alfil lQ)uırn olan aıruttıvar 

Ja~u@ma:ıtı sıınıırıendDrl-

y@rmuş 

·~·,···~·································· • • 
: « Muahedenin - manasız hüküm- : . .. 
: lerile - yeni dü~manlıkların, ırk : 
• • : kavgalarının, silahlanmalat ın ve : 
• • : harplerin baş'angıcı olduğu daha : 
• • : o zaman biliniyordu >J ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hatıralarının ne:;ri Avrupada. alaka ile karşılanan 

Loyd Coraın Yenay mua· 
hedcsi hatıralan Avrupada bü
yük bir alaka ile kar§ılanmıt

br ve ıakisleri hala cevam et· 
mektedir. 

Umumi harpten sonra sulh 
muahedesi imzalanırken İn

giliz başvekili ve Ven.ay mu· 
ahedesini yapan dört hükıi_ 

met reisinden biri olan Loyd 
Corc bu hatıralarını, muahede
nin bir neticesi olarak ortaya 
çıkan Çekoslovakya meseıesi

nin en har.ırctli günlerinde 
n:şrctmiştı. 

Bizim de gaze~mizde· tefri· 
-ka ettiğimiz bu hahralannda 
Loyd Corc, bilhassa Ve~say 

muahedesindeki ahkamı koy. 
mıya kendilerini hangi seplerin 
sevkettiğini anlatmakta ve mü· 
tnlealanru '~uahede fena ne
tice verdiyse, kabahat madde· 
lerinde değil, bunları tatbik et. 
miye memur olanlardadır.,. e
sası üzerinde toplamaktaydı. 

Loyd Corcun, Versay rmıa
hcdesi rnes'ul;yetini tahfif et· 
mck için yazdıkları, bir çok 
kimseler tarafından büyük iti. 
razlarla kru-§ılannu§tır. Bu ara
da lngiliz siyasi mıuharrirle· 

rinden Ever de ''Deyli Hen.ld" 
gazcteıinc!e yazdığı bir yazıda 
eski 1 ngiliz ha§ vekilini tenkid 
ediyor ve mütalealarına ce,ap 
veriyor. Yazıyı naklediyoruz : 

Mister Loyd Corc Vcrsay mua· 
hcdesi bahııinde çok sinirli görülü _ 
yor. Sinirlenmekte hakkı var. Çünkü 
görüyor ki bugün Versay muahedesini 
kimsenin :.:nlediği yok. 

Loyd C~rc. muahededen kendisinin 
de büyük mikyasta mes'ul clduğunu 
ileri sürı.1 "ikkuni biliyor ve bunun için 
kendisini müdafaaya çalışıyor. 

Ona göre Versay muahedesi ç.:ık 
akilane ve adilane bir muahede idi. 
Öyle değilse bile, o günkü şerait için· 
de bundan iyisi yapılamazdı. Bunu da 
kabul etmezsek kabahat Klemansoda, 
Vilsonda, Nortkif'de Foş'ria, Keynes 
de yani Loyd Corçtan başka herkeste 
dir. 

Müdafaadaki bu hitabet kuvvetine 
diyecek yok. Kendisi hakkın.da göster 
diği masumiyet delilleri haldkaten 
çok kuvvetli . • 

Varacağımız netice korkarım ki ~u
dur: Ya Mister L:>yd Corc kcndieini 
müdafaacla pek aşırı gidiyor, y.ıhut ta 
hatırası kendisini aldatıyor. 

l\Iesclfi Lord Corç di.ı :>r ki: 
"Pariste suı;, konferansı devam e 

derken mua·ıcde csaslnnna karfı in 

:iltcred:ın h"~ !-"r ·~ vüksclme:n:~tir., 
Dotna llL 

Hayır .. Çünı~. su?h muahed~sinin 
maddeleri bildirildiği zaman, "Deyli 
Herald,, bir yazı yazmış ve "Sulh sa
yılamıyacak sulh .. başlığı altındaki bu 

yazısında ~ylc demişti: 

"Bu hayrete §ayan ve manasız hü
kümler y.ıni dütmanlıkların, ycn.ı ar

lıll kavgalannın, yeni silahlanmaların 
ve yeni harplerin baılangıcıdır.,, 

Ertesi gün işçi partisinin milli icra 
heyeti "'prensib ihlali., ndcn bahsetmiş 
ve muahedenin "bazı hususlarda A 
merikan Cumhurreiai V ilsonun beya
natına muarız., olduğunu söylem:ştı. 

Ondan bir iki hafta sonra işçi par
tisinin Sağportdaki milli konferan -
sında da, muahede tenkid olunmuş ve 
tekrar gözden geçirilmesi istenmişti .. 

Demek "İngiltercden hiçbir ses 
yükselmedi?.,. ha Mister Lc-yd Corc?. 

Loyd Corc, Almanyamn bütün harp 

masrafını ödemiye muktedir oldugunu 
ileri sürmesi veya bunu temin etmesi 
hususundaki mes'uliyetini üzerinden 
atmıya çalışıyor, diyor ki: 

"intihap mücadeleleri esnasıncın 
harp tazmİIV\tı meselesine yalnrz 
Birstoldal<i nutkumda temas ettim.,, 

Loyd Corc, söylendiğine göre, bu 
nutkunu Bonar Lav'la beraber h'i71r
lamıştır. 

Güzel .•. Fakat acaba hakikat~n u· 
nuturmu? Mister Loyd Corc Bristol -
da iki nutuk söylemiştir. Burada hah· 
settiği nutuk ise asıl kendisinin söyle. 
diği, yani B::>nar Lavdan ayrı olarak 
hazırladığıdır. Ve gene bu nutkun.da
dır ki, Almanyadan harp tazminatının 
alınacağını ve bunun için Almanyanın 
"ceplerini boşaltacaklarını,, söylemiş
ti. 

Rusya hakkındaki kısmı yazarken de 
mi acaba yanıldı? 

M«eleye, 1919 kanunuasnisi sonun 
da, Vilsonun teklifi üzerine Sovyet 
hükümetine ve muhtelif mukabil ihti· 
lalci hükumetlere konferansa i~tirak 

hususunda gönderilen davetten başlı. 
yor. 

"HüsnüniyJctle giri§ilen bu teşeb
büs muvaffak netice vermedi. Bol§e
vikler muanzJarının herhangi bir ni· 
zamnameye sahip olduklarını kabul e. 
debilecek vaziyette değildiler ve onlar
la müzakereye razı olamazlardı ... , 

Halbuki 4 Şubatta Sovyet hükumeti 
bu dave~ cevap vererek derhal müza
kerelere iştirake ve bazı mühim imti· 

yazlar terkine,. hazır olduğunu bildir. 
mişti. Mister Loyd Corc bunu unutu
yıor mu?. 

Gene unutuyor mu ki bnuun üzerine 
Vilson, buıün Amerikanın Paris elçi
si olan Bullit Villiamı sulh muahedesi 
üzerinde müzakerelerde bulunma~ ü· 

zere Moıkovaya yollamış ve Mister 
Bullit, Lenin ecnebi devletlere olan 
borçları ödemelt karannı da muhtevi 
olan çok iyi bir cevabını getirm:~ti?. 

Bir h~:ta sonra f\v;ım Ka:naras'Tl:!a 
Klayns tarafından sorulan oır ıuale 

cevap vererek başvekil Mister Bullitin 
getirdiği Sovyet kararının mahiyetini 
bilmediğini söylemiştir. 

Halbuki Amerikan murahhası bun. 

Loydcorç 
dan Loyd Corca bahsetmiş ve bunun 
"son derece mühim., olduğuna işaret 
etmişti. 

Loyd Corc, Kamaradaki beyanatın
da: 

"- Rusyadan bir Amerikan genci 
bir cevap alarak geldi ama, mahip~tini 
bilmiyorum,, demişti. 

Mister Bullit, daha sonra Senato 
komitesinde izahatta bulunurken Loyd 
Corcun bu hareketinden şu sözlt"rle 
bahsetmişti: 

- Bu, halkı aldatmanın çok fena 
bir şekli idi. Belki ömrümde böylesini 
görmemişimdir ... 

Biraz insaflı davranalım ve Mister 
I./.>yd Corcun ~ok meşgul, fikri dağınık 
bir adam clduğunu kabul edelim. Bel· 
ki, hakikaten unutmuş olabilir. 

Fakat, daha birçok unuttuğu şeyler 
olduğunu görünce insanın hakikaten 
ona acıyacağı geliyor . 

Bu suretle kitabı sulh konferansı 
üzerin.de tam bir vesika olarak kabul 
etmem '.ze imkan yoktur. 

Bu vesikalardan biri olarak telakki 
edilebilir, fakat buna da fazla itimat 
caiz değildir. 

• • • 
Mister ~yd Corc hatıralarında şöy. 

le yıazıyor: 

"Albay Havz Amerikan murahhas 
heyetinin Danz:ngin Lehistana v-.:ril -
mesi esasına vardığını bildirdi. Bunun 
üzerine gittik haritaya baktık ve gör 
dük ki eğer Danzig Lehistana verilir
se Şarki Prusya çok müskül bir vazi . 
yete girecek. 

"O zaman Albay Havz Şarki Prus. 
yanın ya beynelmilel bir saha v~ya 
müstakil bir Cumhuriyet haline getiri· 
leceğini söyledi. Klemanso da Alman
ya ne kadar fazla ayrı ayrı ve müsta· 
kil cumhuriyetlere ayrılırsa o kaaar 
iyi olacağını ileri sürdü. 

Görülüyor ki Versay muahec~sini 

yapanlar b ir tek Alman cumhuriyeti 
ile anlaşamıyacaklan düşüncesi ile 
hareket etmişlerdir • 
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Mecm QJ!SlSo n u rn 
· ~ 11"HCu Sa'fıSn 

BugJn çı '<tı 
müvazz,lerden 

arayınız 

Seyahat notları 

Samsunda 15 sen 
lik kültür inkişafı 

15 Sene evvel Samsunda 3500 ç1 
okuyordu. Bugün bu sayı 16893 d 

Artık .!.l"amsunda okuma qazf11 
bilmeyen insan pe!~ nadirdir, 

-·- .. ~.,__.. ............ 

.-

Sam<>un li!';C• 1 kızlan idman c1erı;inı1e .ıJ 
Samsun, son on beş y~l içinde çok 

güzel kültür eserlerine kavuşmuştur. 
Merkez ve mülhakatta inşa edilen 
yeni mektepler, okuma ihtiyacına ge· 
niş ölçüde cevap vermektedir. Mer· 
kezde bir lise, bir ticaret okulu, bir 
orta okul vardır. Buna Bafr;:daki or· 
ta okul da ilave edilince vilayet dahi
lin.de orta eğitim müessesesi mevcut 
demektir. llk okullarla beraber kültür 
yuvalarının adedi l 50 yi bulmaktadır. 
Her yıl talebe adedi büyük Lir farkla 
artmakta, kültür s:...hası daha çok ge . 
nişliyerek yeni yeni eserler kazanmak 
tadır. 15 yıl önce Samsunda 50 okula 
devam e<len 3500 talebeye mukabil 
bugün okullara 16893 talebe devam 
etmektedir. Geçen s'!ne bu sayı 15083 
idi. Orta tahsile devam eden 1861 
genci de bu sayıya katmak icap eder. 
Bu yıl yalnız ilk okullar 501 mezun 
vermiştir. 

Bafra köylerinde 13, Alaçam nahi
yesine bağlı köylerde 7, Vezirltöprü 
mıntaka.sında 2, Ladik kazasında 7, 
Havza mıntakasında 16, Çar'.'iamba ka 
zası hudutları dahilinde 17 !!kokul :ı.

çılmı~ bulunmaktacit:-. 
Bilhassa son iki üç yıl içinde köyler 

de ckul açma işine büsbütün ehemmi. 
yet verilmi~, vali F•ıat Toksalın ya
kından takip ettiği modern binalı mek· 
tepler vücuda getirilmiştir. Köy!ü, 
Cumhuriyetin bah~ettiği tahs!J fırsa· 
tından dolayı çok memnundur ve kül 
tiircü il'areye kar;iı sempa~i hislerile 
ır.t:şbudur. 

Bir yandan gerek merkezde, gerek
se mülhakatta yeni ve fenni bir sekil· 
de okul binaları yükselirken bir~ van 

dan da mevcut ve sıhhi -şeraite ~öre 
yapılmamış olan eski binalar; sıhhi 

ihtiyaçlar göz önüne alınarak; tamir 
Milmiştir. 

Yalnız son üç yıl içinde merkezde 
vücuda getirilen yeni okulların sayısı 
üçü bulmuş, Çarşamba, La.dik Bafra . ' 
Havza, Terme ve Ka,·ak kazalarında 

birer ilkokul inşa edilmiştir. Köylerde 
vücuda getirilen okullar da başkadır. 

262 öğretmen, CurrJlUriyet yavrula 
nnı bugünkü büyük rejime layık birer 
unsur olarak retiştirmek için çalış· 
maktadır. 

bir müessese olmuştur. 700 ~ 
kapılarını açan Gazi Kitap sa~ıı 
gün 15.000 cilcllik bir irfan !;aıı~ 
maliktir ve cidden çok muntaıa ~ 

Vezirköprü kütüphanesi de ""' 
''G . Ki S ·1 te sun azı tap arayı,. ı e ıcıJ1 

lunmuştur. Samsun tarihi bale I_ 
vesikalar ve böy1e bir tarihi ysl jl 
lara malumat vere!>i1mek üzere dil 

'

sarayda bir de "Samsun köşesi,, • ,p 
yer ayrılmıştır. Şehirde bir de 
vücuda getirilmiştir. . ill 

Bu müzenin zenginleşmesi ıÇ el 
lışılmaktadır. Müze §ehrin tı'b 
lıir yerinde, ziyaretçilere açıl< 
maktadır. 

Kazalarda kütüphaneler, bal~ 
kuma ihtiyacını tatmin için ~e 1: 

roller oynamakta ve Halkevıerı 
rıca yardımcı olmakta.dır. 

Muhitte okuma yazma bilı:rıi~ 
san pek az kalmıştır. ilk tahsil ç:('J 
gelip te sefalet içinde bulunan Y' ~ 

k k .. h. h .retlt rı oruma uzere ımaye eı -
azami çalışmaktadır. f 

B h
. st 

u ımaye, bicare yavruları 1~ 
- ft:r>' 

ten kurtarmakta ve tahsilin t ~ 
sinesinde memlekete faydalı bİ~ 
sur olarak hediye etmiye ha:;ır 
tadır. 

HulUıi GUNA ~ 1. 
~': 

•••••••••••••••••••••••• 1 • 1 
• \urdun ı 
• 1 . ' • dilekl<·ri ı 
• 1 • o,.. 1 

: Havzada vog .... : . ..... ' 
: hu hranı başlB" : • ,r.,' 
: Anadoluda seyahat cdetl ... ııif: 
• daşımız, Havzada sabit oJdtl~,cı: 
;; nakliye mcsclcsinl şöyle ııl1 l 
• 1 
• vor: . .11· ı 
• • ıdır ' 
: Havzada şeker pancarı rı3 ~: 

I•:: tı ınüııasebetile çok ~edil~ y1 ı 
buhrnnı vardır. lstasyoıı şefi şif I 

• arkadaşlarının çok iyi bir sır ,ı,~I 
: kip ederek sevkiyatta ti..iCC~ıitl'I 
~ memnun ettikleri oda münıes514 i1 1 
: rafından söylenmekle berabel" r 4": 
: eti işletmenin Havzaya, paııc~, 1 : 

E vam ettiği müddetçe, yevın1. 1t>Lıti' l 
• vagon daha tahsis etrııesı 6~tl' 1 
: tüccar namına temenni edilrt

1 1 

ViHi.yet, her sene muhtelif yeni 'kül
tür müesseseleri kurmak içın azami 
gayreti sarfetmekte.:lir. Bugün 14 7 o
kulun vücud bulmuş .elması, Cumhu· 
riyetin ilanındanberi yapılagelen ve 
son senelerde hızını artJran hf"p bu 
gayretlerin mahsulüdür. 

: d"r _,,.ı 
1

• 
1 

• 'ıfU' , ... ,.ı ..ı, = Havza durağı Çorum. IYle o~''' 

Samsun hudutları dahil:nde okuma 
hevesinin çok kuvvetli ve geniş oldu· 
ğunu kaydetmek gerektir. Okumaya 
karşı beslenen iştiyakladır ki "Gazi 
kitap sarayı" her gün bir yığın okuyu . 
cu ile dolar boşalır. 

Bu kt.tüphanenin varlığı memleket 
için ileri lü kültiir kazan ::ı 

bir ihtiyacı cevoaplaclığı için 
ve b:iyül: 
c!e hayırlı 

~ Günıüşköy, Köprü gibi ı11~;r1 
: nıahsulcü memleketlerin se"., ~I 
= tasyoııudur. Her gün 20 d',,ff'I 
• • sı.I (• ı " vagon arası ıııal daınıı r' ı 

1: rampalarda. beklemekte, bir ti ( 1 

I • t k .. .. ıefll .,ı ' "' an sev e nobet almak u ,. ı 
• 1 •• "'f11ı.I I, i.. en yuılerce çuval un. ynfJ . 1' ı 

1
: yaş altında kalmaktadır. yert~ıfl' 1 
~ pıla~ ambarlarla rampanın 8~1.,d' 1 

1
: dakı boşluğun örtü altına • ııtı ! 
~ ğını görmek bura ticaret ~.,ti' ı 

ı
~ tinde umumi bir temenni lıll 1 ;' 
• ı· • c..ır. ,ı 

• •• ~······················ 
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1 
)' 
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~ca r i ___ h ____ t.,,.,,,.,,.....i =a="'~f:-:=--__ HA~~~~~~~ 
le eraıtkı arz. ag tarafı l ncide 1 iığı ziyaretin nettcclcrınl tctkl k e-
l'e!ltı Uta erıe~Ykledlğlnl blldlrmek- den "Üntversul., diyor ki: tayyare 1 er i 

Çek e tecıır M ları OSlovak t · amanflb,1 .. Polonya ile Homanya arasındaki F~ ı . 1 1 d 
lıl"' n lstedı1·lerı ekllflerı de, Macar- ranl\oruların )Om )ar ımarı-

..., il mUşterek hudut A\·rupanın bu kıs • 
tlhcılerını ?dacar~az.ı şehirlerin mu - mında nizam \·c sulhu muhafaza e - lurrna nıuknbc!e olarak 

"at erıenıekt daltana vermeğl is - diyor. Fakat Polonya ile Macaristan i· U rtJ'OS CI varı 08 g(-
~esnıı e r. ,... !tos tııak arasında müşterek bir hudut Roman ı, 1 t 1 

llıa~Otak tekll~~l:r, halen yeni Çe- yayı Çekosloval\ya koridorundan yeCPH ( .. ŞYBSI B I ar 
p 'klarını blld~r nden haberdar ol- mahrum ederek yalnız bu nıemleke- Hanken, 21 (A.A.) - Santral Niyuz 

lerı:at tarafınd:lllektedtr. te aldkasını kesmekle knlmayncak ajansına göre, Japon tayyareleri dün 
dlr rcsnıen lebJin Yapılacak teklif- ve fakat bUtUn Garp .Avrupasfyle Pingatiyang'ı bombardıman ederek 300 
Ilı· Çeklerın.., ğl beklenilmekte . de nıu\'asalalarını kesct•elttlr. evin yıkılmasına ve 600 kişinin ölme -
eaeıe l narı>ntı . 1 b hl r nd s ne Şldd araıtx Rusyası Diğer tnrnftan, ltomanyanm Mn- sıne veya yara anmasına ve sa a e -

ıı en ŞUpb etıe itiraz edecekte carlstanla bir hududu \'ardır. Ro - yin de üç defa Huan'ın payitahtı oıan 
tınıa e edıını -r beraber n cınektedtr. Bu _ mnnya bu hududun 150 kilometre Çangha'yı b:>mbardıman ederek 300 ki-
ın llıUşterck' Utenıerle Macar ., daha uzamasını hiç de istemez. Son- şinin ölmesine ve yaralanmasına ve 

u:ek. bir suretınl enraatıerlni telif e- ra, Çekoslovakya dnhi Karndenizde 400 evin yıkılmasına sebebiyet vermiş-
ada, 1 tes,•fy b 1 d ' ll ş ddetıe e uJunması bir mnhrcce muhtaçtır. er ır. 

ııı atı Siyası arzu edılmektedlr. Romanya - Polonya dostluğunu bl-
et doı lllahteııe b lllre ayıaıyıcı hl r, u mukave- hakkın takdir ederiz ve .Macar - Po-
~l tsııııt:ı snkı sscttlkler memnu- Ionya dostluğuna da hUrmetlmiz var-
:carların n~mnmaktadırlar. dır. Fakat bu lşde, "dostlarıınrzıo 

t lldal>cşı urnayişi dostu bizim de dostumuzdur" sözü-
e haııt e, 21 (AA 
tuıu 1• ~arşaınb · .) - Dudapcş· ne iştirak etmekte mazuruz.' 
ıııı! hıı.rbı esnn a &Unu 1848 kur- Çek Başvekilinio nuıku 

ua k sında M 
lo!lYa Utııandanlık acar ordu • Prag, 21 (A. A.) - Çekoslovakya baş-
'le ~l Seneraıı Be , etmiş olan Po • vekili Siro\;, Çeteka ajansına beyanatta 
ta1:ıu acar • Leh d ın hı heykeli önUn- bulunarak hükümetin icraatını hulasa 
l!t tatta buıu ostıuğu lehinde te- etmi3tir. 

1 
arasında nınuş "e iki memle i ti ili 

1 
m Uşter k - Başvekil, toprakların, onları s yen 

l.t>b Bteınıştır. e bir hudut te- alakadar devletlere intikali sırasında 

:a "' Macar 
\• Udaııcşt lenıa ları 
arşov e, 21 CA 

"t aya dön .A.) - Bu@n 

hülı:ümetin ,orada ekonomi ve sosyal ha-
yatın muntazam bir tarzda i~lcmesini te
min etmek gibi ağır bir vazife karşısın
da kalmış olduğunu hatırlattıktan sonra tanıış buluna eceğt evvelce tekarrllr 

teu h n Poı0 Iltıbı Ususı k nya hariciye ne- para kıymetinin muhnfaza edildiğini, 
lir ~nskı, hn a;em direktörU Bay mali nızamın vikaye olunduğunu ve yeni 
te~ Ullnııkı h~~ tct1nı tehir etmiş . devlete pnraca yardım edilmesi için Lon
lıaı tnlnı taıı'nı tCıınetten aldığı mu. dra ve Pnristc müzakere yapıldığını söy-
lt 1 Sörusıneı at Uzerlnde bugün de lemiş ve harici siyaset sahasında başa-

011 d erde b ı ı1 k b yil n a l u unacnktır. r aca Ü k işler olduğunu beyan e-
.. 0 llla 

2 
derek demiştir ki: 

~ır1 l< · l c A. 
lanın °nt Cian A. l - Hariciye na· "- Harici siyasetimizin hedefi bUtün 
l)'etı kabuı Cd o, Ma('ar elı;:lsl VIJ. komşularımızla seri ve tam bir anlaşma
! te bitb erek orta Avrupa va- ya varmaktır. Yakında tcsbit olunncak 
esı b nssa M "e i h d tl F ı it attkrn

1
a 1 a('ar - Çek me- ./ n u u arımızı ransa, ngiltcre. Al-

0nı:ıııy gtfrUşınuştUr. manynve İtalya garanti edecektir. Kom-
llltt ıı, M lC 3ulanmızla olan mUnsebctlcrlmizln inki-

h llrıı ır tnlenlerine r· <JUkre " şaf bulmcısına çalışmalıyız. Binaencıleyh 
ı~ı)e ş, 21 (A. hattı hcıreketimizin ve gayretlerimizin bil-

tıaıırı llek~A.) - Polonya ha- hassa komşularımız tarafından layıklyle 
~ nonıanyaya yap- takdir edileceğini limit eyleriz ... 

ı li~rp korkusile 
~~ ılterede h zırhk 
1937kay~eli b. Bn§ tarafı 1 ncide 

de 3 ır tablo • 8, 1938 d su vardır: 
. liava e G2, 1939 da 200. 

tır . tlazırı 
" • evveıa ''Sek· ~unlan söylemis· 

i~~~- ız ayda "' 
-~ lll nberi 50 
Sırı,,_, eseıesinin h .. OOQ tayyarenin 

'""il~ Cd l allı · · llıis 01 
1 'P de .. ıı;ın uğraşıyoruz. 

~~le: Yeni rnaı~e 50 si teslim edil· 
labti.ka.J konuırn 'ınclenn fabrikalarda 
arı..... ardan <;ı~S olrnası, bir ay içinde 
b ...,.ıatı an ta"~ . 
"lalı suretind ... ,,are miktarını 
r Sız sa e kend' .. 1}'acat nayi1 geç ışını göstermıştı. 
lfü a ı~ın 'a~tis· en senenin şehri ıh· 
b. Yı 1r-ı ıne naz 

rlaha arttırmaya koyuldular? Bu suale ce· 
\'ap verilm:dikçe bu silahlanmanın haki· 

ki hedefi hakkında Avrupada Amerikada 
lngilterede harp partileri her zamandan 

ziyade se-.slerini yükseltmiş bulunuyor
lar Binaenaleyh l\1ünihin hc:ıüz devamlı-

lığını temin edeceğini müşahede etmek 

mecburiyetindeyiz. l\Iusolininin ve Hitle
rin halisane teşriki mesat için )'aptıklan 

jesti demokrasi devletlcrı cevapsız bırak· 
·uşlardır ... 

Almanlar da rııf'mnun değil 
lrind )•ilde har aran geçen ey· 

tıU:rıı:: t:ızıasını p . tayYarclerinin üçte Berlin, 21 (A.A.) - Rorter ajansı mu 

ltacaıc ekı ılkbah VUtude getirmi~tir. O- habirinden: 
nllru tay;·arc rn·karda fabrikalardan çı· 
lil nın t h ı tan '". . zaın .a akkllk ' .. enı 5.000 taryarc 
dıırn .. , cttı~j d sahasına isal' . . lngiltercnin silahlanma planlarının ycga· 
t "'Q{İed' crcceyj b mm ıs· 
atbilti d ır, Bu Plan' u~a~ tahmin e· r.e gayesinin sulhün muhafazası olma· 
"' erpi ın ıkı . . d ı: h k d" :;aıır, ~ eclilıni~ti sene ıçınde sın an ı;ıup e etme te ır • 

"'lr~ğer i~:tıce olar~k r~~ ·ı 

Voikişer 13eobahterin Londra muhabiri 

Bu muhabir ezcümle şunları yazmak-

ısırın hava 
uvvetleri 

1000 Tayyareden 
m üreli keı> oıacak 
Kahire, 22 (A. A.) - Röyter ajansı

nın muhabiri bildiriyor:. 

Gelecek seneler zarfında ordu kuv
vetleri mühim miktarda arttırılacaktır. 
Ordu mevcudu 100.000 kişiye çıkarılacak 
ve 1000 modern uıyyare ile teçhiz edile

cektir. 
Öğrenildiğine göre Mısır htikümctl Yıl:· 

kında llabcı;iııtnmn ltalya tnrnfmdan 
zaptını tanıyacak ve Addis - Abebaya 
bir konsolos gönderecektir. Söylendiğine 
göre İtalya da kıbti kilisesi hakkındaki 
ihtilafı Mısırın nrzusuncı mu,•afık bir şe
kilde halledecektir. 

~·-~b· '"QP ede • :ov} e demiştir: 
lh""-·-· 11~--· rse, ırnalrtt ·k· .. ~Si ~ız. Bu · 1 1 ı mislin1.. 
dır.,, " d~ıl, alela~; "!addi imkanlar 

bır kredi meselesi· 

tadır: ı 
·Bir Avrupa harbine iştirakin. müm· 

ktin olduğu takdirde önüne geçilmesi ıa-ltat 
Ya, in . 

~•heren· lll ln 
İ\ •tıı 1 

)Qq •• 

iliiblıın• 

lı. • A0 r nıu .. 
.\O yoı· 

~ıtı ~~· 21 {A.A 
kil ~ucı ıı .) -- ln 'J' ltıC\-ıu oarc'nun ~ı ız dahiliye na· 
eaı t Ubahs dun söy)ed'ıı;.· 

1 dı eden c· lt;l nut· 
.. Yor kı: ıornale d'l talia 

ı .. lngi}' 
'<in .... : ız naz 
rı "'<ıet~nın ırı, bU;·(ik 
r ı.ı tiöyJecı :nunııasır Britanya silah· 
~Uar tta' \e totalite an tecıarnı olduğu· 
,_ buıund ında tesrıkr devletlerle demok· 
llJ)t u H 1 ı rnesa· 

\~ı}·et~.. ~ buki bu _ 1 tcmenııi<ıin· 
~Yo ... hıç de Sözler bugünkü 

a ~tı:_ l'\lı: Ne · · U}·ınuyor 
t '4.IJıh ıı;ın ln ·1 • 

<.ı.\ ter anıa~rn &ı tere, ve Am -
· de, ı a ıııın , en 

:"ftıt-sça11 etler tarahn:abinde, sanki z<ı emelinden mi münbaisdir? suali soru· 
ına derhal s·ı~ tehdit edili- labilir ... 

1 hırını bir kat 

ün beş otom bil 
kazası oldu 

4 Kişi yaralandı 
Dün, beş otomobil kazası olmuştur: 
1 - Saat 17 de köprü üzerinde kar

şı.dan karşıya geçmek istiyen Ali oğlu 
Şevki, şoför Abdurrahmarun idaresinde 
ki 2948 numaralı otomobilin altında 
kalmış ve vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Şoför yakalan

mıştır • 
2 - Saat 17 de §ehir dışındaki as

falt yolda, Çatalca.dan gelmekte olan 
şoför Necdetin idaresindeki 15 numara
lı otobüsle buradan Çatalcaya giden 
Muradın idarc!'>indeki 17 numaralı oto
büs çarpışmışlar.dır. 

Kazada insanca bir zayiat olmamış, 
yalnız iki otobüs hasara uğramıştır. 

3 - Saat 18 de Ortaköy inzibat ka
rakolu önünden geçmekte olan şoför 
Hüseyin Avinin idare ettiği 3785 nu-

maralı kamyonet Kuruçeşmede Alay
bcy sokağında S numarada oturan 13 
yaşında Zebura çarpmış ve başından 

yaralamıştır. Şoför tutulmuş, tahkika
ta başlanmıştır. 

4 - Saat 18,30 da köprüde §Oför is
mailin idaresindeki 2829 numaralı oto. 
mobil, Boludan İstanbula gelmiş bulu· 
nan Hasana çarparak sol bacağını kır
mış ve vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Hasan Cerrabpaşa hastahanesine 
kaldınlmış, şoför yakalanmıştır. 

5 - Sirkecide Balıkesir ote!inde ya
tan Yusuf Gör.elenin idaresindeki 25 
numaralı kamyon Okçu Musa cadde. 
sinde geri geri manevra yaparken Is· 
mail Tekine çarpmış ve sırtından yara
lamıştır. 

Çocuklar arasın- Sonuncu . h~yvan 
da vakalar 

lkl çoeuk birbirlerini 
yaraladı 

Dün şehrimizde küçük çocuklar a
rasrnda iki yaralama vak'ası olmuştur. 

Edirnekapıda seyyar üzümcülük 
yapan 16 ya§larında Ahmet, Edimeka· 
pıdaki mezarcı Hidayetin 12 yaşındaki 
oğlu Ragıba bir müddettenberi muı:al. 
lat olmuş ve çocuğun peşine takıtarlk 
ötede beride rahatsız etmeğe başlam•ş· 

tır. 

Nihayet dün bu suretle Ragıbı tenha 
bir köşede yakalayan Ahmedin bu h 1-
reketlerine çok kızan Ragıp yanında 
bulunan çakıyı çıkararak, Ahmede sap· 
lamağa başlamıştır. 

iki çocuk arasındaki kavga çok sür
memiş ve kollarından yaralanan Ahme· 
din feryadı üzerine yetişenler ikisinic1e 
yakalayarak tahkikata başlamışlardı:. 

Diğer hfi.dise de gene 12 ve 14 yaş
larında iki çocuk arasında geçmiştir. 

Beyazıdda Mühürdar Eminpaşa so
kak 12 numarada oturan bakırcı çırağı 
14 yaşında Osman ile arkadaşı İsmail 
dün kavgaya tutuşmuşlar ve dükkanda 
ellerine geçirdikleri bakırcı bıçaklariyle 
biribirlerini başları:ıdan ve vücutları -
mn muhtelif yerlerinden yaralamışlar -
dır. Her iki yaralı tedavi altına alınmış 
ve tahkikata başlanmıştır. 

o 
Rahmetli ismeti 
MOştakın cenaze 

merasimi 
Avrupada vefat eden gazeteci arka

daşlardan ve Siird meb'usu İsmail 
Müştak'ın cenazesi bugün lstanbu· 
la getirilmiştir. Yannki pazar günü, 
öğle namazı Tcşvikiyc camisinde kılın
dıktan sonra merasimle kaldırılarak 

Zincirlikuyu mezarlığına defnedile
cektir. Kendisini sevenlerin cenaze me
rasiminde bulunmaları rica edilmek
tedir. 

.,.., w .. u ur..._ ....... ıııt ıa 

Resimli Hafta 
29 Teşt ini evvel nüshasını 
temin için müvezzilerinize 

şimdiden tenbihlerde 
buıunmahsınız 

lyi kağıda baıdmıı 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

Vala Nureddin, lamail Halda Baltacı. 
oğlu, Kodircan Kaflı, (M. F.), Osman 
Cemal, Emin Karaku~un fıkra, yazı ve 
ıiirleri, çocuklara eğlen"Ccler, kadınlara 

it örnekleri ve faydalı bilgiler .•• 

serg ısı 
DOn Şilede açıldı 
İstanbul vilnyeti tarafından bu sene 

açılmasına karar verilen hayvan sergi

lerinden onuncu ve sonuncusunun rcs-

mi küşadı dün Şilede yapılnuştır. Açıl. 

ma töreninde belediye reis muavini B. 
Rauf Demirtaş ile daimi encümen aza. 

!arından bir kısmı ve gazetecilerle ma

ha11i hükiımet erkanı bulunmuştur. 

istanbuldan gidenler otomobillerle a
raba vapurlle Usküdara geçmişler, ora. 

dan Şileye gitmişlerdir. Kendilerini baş· 

ta Şilenin faal kaymakamı Rebii Kara
tckinle diğer zevat karşılamıştır. 

Sergi Şilenin methalinde yeni in§i 
edilmiş olan Parti ve halkevi binasmm 
bahçesinde hazırlanmıştır. 

Sergide 119 sığır, 12 at teşhir edil
miştir. Bunların birinci, ikinci ve üçün
cülerine vilflyet~ ve, köylerince :r-ara 
mükafatları ve saat verilmiştir. 

Kantonun s··kutu 
karşısında İngil
tere ve Amerika 

Paris, 22 (A.A.) - Matbuat, Japon· 
larm Kantona girişleri hakkında tefsir
lerde bulunmaktadır: 

Le Joumal diyor 'ki: 
"Müdafaa teşkilatından daha çabuk 

davranmak üzere seri bir harekette bu 
lunmaltla iş bitmiş olmaz. ·Arkasında 

son derece zengin eyaletler ve sanayi 
merkezleri bulunan ve milyonlarca nü· 
fusu olan Kanton gibi bir karınca yu -
vasını ellerinde tutmak isteyenlerin 
uzun ve 1>abırlı bir gayrette bulunma -
tarı lazımgelir • 

Kanton şüphesiz bu zahmete değer, 
Japonların Kantonu zaptetmelerinden 
maksat, bir abluka tesis etmek, yani ti
caret hayatını öldürmektir. Pek faal 
olan bu şehrin ticaret bayatı yalnız Çin 
lilerin elinde değildir. Beynelmileldir. 
Kantcn körfezine İngiliz emperyalizmi 
nin Uzak Şarktaki emnilet anahtan o-
lan Hong - Kong bulunmaktadır. 

Burada Portekizin, eski Makao tica
ret merkezi de bulunmakta~r. Şang -
hayın maruz kaldığı bütün müşkülatla 
karşılaşacak olan hayati merke=: Ja
ponlar tarafından vaz'ıyet edilmesi ne· 
ticesin.de hasıl olacak vaziyeti tahmin 
etmek mUsklil değildir.,, 

• • • 
Vaşington, 22 (A. A.) - f\.amunun 

Japonlar tarafından zaptı bu mmtakadaki 
Amerikcın mcnfantlcrl için tehlikcll ad
dedilmekle beraber bu tehlikenin İngiliz 

menfaatlerini tehdid eden tehlikeden 
dcıha az olduğu kaydedilmektedir. 
Şimdiden Amerikan diplomatik mah

fellcrinde Honı; - Kongun ikinci bir Şang
hay olacağı söylenmekte ve bu §ehrin da
ha ziyade dnhile bağlı olı:ı.n ticaretinin sö 
neccği tnhmin edilmektedir. Japonlcır 
Şanghaydn gösterdikleri faaliyetin çerçe
vesini aşamadıkları ve açık kapı siyaseti 
neticesinde Amerikalılnra verilen imU • 
yazlara riayet ettikleri takdirde Amerika
nın diplomatik bir mUdnhaledc bulunacağı 
znırnedilmcmektcdir. 



::---& -

Yarın 
v;: pılacak 
lik maçları 

Profesyonel gUreşler do1avısn~ hemen hemen ekserisi Şeref stadında yap1la~11k olan milsöbakalard" 

~~~üklt©:\~ 
senenin en mühim müsabakalarından birid~ 

~©:\Uc§ltc§l~©\trc§ly ~ 
Maçı 

Yarınki pazar günü futbol lig maçla· Bu hafta yeni ve kıymetli bir iki o· tarsa da nizami vaziyetleri halledileme· Uzun zamandanberi hasta olan Mu- lindeki mevkilerini gene ın 
nna şehrimizin yalnız üç sahasında de- yuncu ile takımlarını takviye etmiş o. diği için yarınki maça iştirak edemiye. sanın bu hafta oynamıyacağını zannet· bilirler. 
vam edilecektir. Fikstür mucibince lan Siyah beyazlılar Bey koza karşı mev- ceklerdir. O halde takım gene; Meh- tiğimiz Galatasaray takımının ise; Sa. Bu maçı Adnan Akın idare 

Taksimde oynanması icap eden Güneş simin ilk muvaffakıyetli müsabakasını met Ali, Nuri, Faruk, Rifat, Bedii, Fey· cid, Lut fi, Adnan, Ekrem, Bedii, Celal, Vefa • İstanbuJspo~. 
- Topkapı ve Süleymaniye - Beykoz yapabilecekler midir?. zi, Hayati, Rıdvan, Nazrm, Hakkı ve Necdet, Süleyman, Salim, Eşvak ve Kadıköyde yapılacak ırıu 
müsabakaları o staddaki başpehlivanlık Galatasaray müsabakasında çok gü- Eşreften te§kil edilecektir. Bu takımda Bülend şeklinde olması lazımdır. .1 ıs 

dan birincisinde Vefa ı e 
güreşleri yüzünden Şeref stadına a· zel bir müdafaa sistemi tatbik eden yegane değişiklik solaçık mevkiinde Sankırmrzı takımın muhacim hattı 

karşılaşacaktır • 
lınmıştır. SüJeymaniyc takımı, geri hatları önün. olabilir, Eşrefin yerine Fuadın konul. Salimin de iltihaki?le cidden kuvvetli· ure 
Günes • Topkapı de iki yeni açıkla kuvvetlenen muha- ması mümkündür. dir. Müdafilere de güvenilir, fakat mu- Genç elemanlardan ~ · 

- siyahlıların bu hafta da ıığill.t 
Şeref stadında günün j]k maçını Gü. cimler de yakalayacakları fırsatları he· avin hattı Beşiktaşın Nazım, Rıdvan 1 t1 ,. 

vetli takımlarından biri o a 
neşle Topkapı yapacaktır. Geçen sC'r.e- ba etmezlerse Beykoz bu maçta pek gibi kırıcı, Hakkı gibi de delici oyun-
nin mükemmel birincisi Güneşi bu se· ata da yenilebilir . culanna karşı pek tesirsiz kalacaktır. yenikcekleri hemen heınel'1 
ne yaptığı üç maçta da formunu bt:lma· Gafatasarav - Bc~ikta~ Zaten iki "Onbir,, arasında 'bir mu· gibidir· 
mış bir halde gördük.. Gelecek hafta Şeref stadının sonuncu müsabakası kayesede ferd itibariyle Galatasaray, Fener • Hilal . detl 
Galatasarayla karşılaşacak olan bu ta- mevsımın en enteresan karşılaşmala. bütün takım itibariyle de Beşiktaş ağır Birinciliğe bu sene terfı e · 
kım, yarın, geçen hafta B<:şiktaşt2n 11 nndan biri olan Galatasaray - Beşiktaş H [[ d basmaktadır. Siyah beyazlıların bu üs. Fenerbahçe karşısında ~ · 
gol yemiş olan Torkapı ile son bir ek- maçıdır. 0 anda Q tünlüğü de Galatasaray muavin hattı- beklemek imkansızdır. sarıla .. 
zcrsis yapmış olacaktır. Saat 10 da baş· Bu seneki lig müsabakalarında hiç 8 J "f 1 b. h k mn zayıf oluşundan ileri gelmektedir. için bulunmaz bir ekzer:siz ~ r eyne mı e ır o ey olan bu karşılaşmada FiilaJtıt lıyacak olan ve Nuri Bosutun hakem· bir tehlikeli rakiple karşılaşınıyan Ga· Şu halde yarınki maçın galibinin si· -
tik edeceği bu müsabakanın Güneşliler latasaray puvan cedvelinin ba§ında gel. fU rn UVaSI yah beyazlılar olduğunu kabul etmek fazla gol yememek için uğ f 
tarafından kolayca kazanılacağı ne ka. mektedir. Be~iktaş ise mühim maçla _ Amsterdam, (A.A.) - Hokey fede. icap etmekle beraber, Galatasarayın ve fırsat bulurlarsa da z,al/1 
dar muhakkak ise, Topkapılılann da rından yalnız birini . Fenerle _ yapmış- rasyonu, kuruluşunun kırkıncı yıldönü· muavin hattı ümidin fevkinde !bir oyun bahçe müdafaasını yarnıağa l'l· 
bir hafta evvelki feci mağlubiyetlerine tır. Sarı lacivertlilerle berabere kalan mü münasebetile pazar günü enternas- çıkarırsa Sarıkırmızılılar puvan cetve- !ardır • o. 
bir benzerini daha ilave etmemek için Beşiktaşlılar, ertesi hafta istanbulspo- yonal bir turnuva tertip etmitşir. 
canla başla çalışacakları tabiidir. ru müşkülatla ve ancak bir gol farkla Birinci turda Belçika ile karşılaşan 

Süfeymaniyc - l.Jc}k07. yenebilmişler, geçen pazar ise, Tcpka. Almanya 5 - 1 galip gelmiş, ikinci turda 
ikinci Maç, Kemal Halimin hakem- yı sıfıra karşı on bir golle kazanmışlar- Holanda 2 - 1 Fransayı mağl\ıp etmiş-

liği ile Süleymaniye ve Beykoz klüple· dır. 
rinin arasındadır. Beykoz bu sene Şe· 
hap gibi en mühim bir uzvundan mah. 
rumdur, kendisinin bu haftaki maça da 
iştirak edip edemiyeceği belli değildir. 

Bu gilzide merkez muhacimin yok
suzluğu sansi;;ahhlan Vefaya mağlUp 
etmiş idi; böylece Boğaziçinin bu kıy· 
metli takımı bu sene yaptığı maçların 

ancak birini kazanmış, diğer ikisinde 
ise Vefa ile Güneşe - bir gol farkla 
mağlUp olmuş bulunmaktadır. 

Süleymaniye ise şimdiye kadar kar. 
şılaştığı takımlardan yalnız Hilalle be
rabere kalmış, Galatasaraya, hatta Top 
kapıya bile yenilmiştir. 

\jarutgUcü s:ıhasında 
yapılacak maçlar 
1 - Barutgücü • Demirspor A takım 

ıan arasında Bakırköy halkcvinin ter.tip 
ettiği 19 mayıs kupasının finali saat 15 
de. 
2- Barutgücü - Beşiktaş Bozkurt B 

takımları saat 13 de 
3 - Barutgücü - Beşiktaş Bozkurt genç 

takımları saat 10,30 da 

Bu sene hiç kıymetli olmıyan lstan
bulspora karşı düşük bir oyun çıkaran 
siyah beyazlıların, yedi gün sonra - sa

rısiyahlılardan daha iyi vaziyette olan -
Topkapıyı ve gol rekoru tesis ederek 

mağllıp etmeleri de Beşiktaş takımının 
insicamsızhğmı gösteren en bariz de. 
lildir. 

Eski idare heyeti tarafından klüptcn 
çıkarılan Hüsnü ve Şerefin, bugün ~ek 
rar siyah beyazlıl_a_r arasına karışmış-

tir. 

Enternasyonal teknik la:ımisyonunun 
içtimaında İngiliz enternasyonal Lordu 
tarafından oyun kaideleri üzerine evvel
ce kararlaıtırılmış olan tadilat kabul e
dilmiştir. 

Bu tadilata göre, lbundan böyle, top, 
ayakla stop edilmiyecektir: Kaidedeki 
bu tadil keyfiyeti 1 ağustos 1939 tari· 
hinden itibaren mer'i olmakla iberaber, 
milli 'karşılaşmalarda daha şimdiden mu 
teber olacaktır. 

Konkur ipiklett 
ikinci müsabakalar da yarın sıpab 

ocağında yapılacak 
Halkın bu nezih spora olal'1 

gözönlinde tutan orgııniza.5Y0tı 
haftn :~in yeni bir tribün )~~ .ti 
bi izdihamın önline geçmek ~ç i dlT 
rek bo.his gişelerinin yerıerıo 

Sipahi ocağı tarafından tertib edilip 

geçen hafta ilk müsabakaları yap1lm13 o

lan konkur ipiklerc yarın da devanı edi-

leccktir. Yarınki karşılaşmalarda mania

lar yüksek olduğu için, evvelkilere nis -
petle daha zor olacaktır, yine yarınki mü

sabakalara fazla at girdiği için mlisaba

kalar altıya iblağ edilmiş bulunmakta
dır. 

mi.ştir. ~ 

Bu hafta daha büyük bir fıı. 
de geçeceğini umduğumuz 1X1 

rm programr şudur: 

Birinci koşu 
(İstanbul mukflfsh> e)ııt 

Bu yarışa 20 at iştirak cdC~ • 
vorilcr arasında Mrnırlr prcrıııefct / 
nın Komsası ile Doğan \'C 5e 

İkinci koşu tı> 
(Yüzbası ~\\'ni JDilkflfll. ,., 

- • 1 ' 
15 atın gireceği günün ikiJl~ace 

favoriler şunlardır: Ley ta. 
ve Troysa. 

Üçüncü ko~u 
(Zlngal mükfıfatı) e"' 

. k ctı1' J 
Bu koı;uya da 8 at iştira ıır'"' 

Bunlar arnsmdn fa\•orilcr; ~ 
ve Efckızıdır. 

Dördüncü ko~u ) 4 - Bakırköy Rum A ve B takımları 
saat 9 da Yarın ki lig maçı8rmda iki rat<lp: Topli.apı "Onbir,, leri .• (Orclu mükafatô IJ~··r 

Bu yanş:ı, Avrupada bii)rilk ~JIP' 
yeller kazanan ve bu sene ?<! ~ 
pası galibi olnn subayların biJI Türkiye Serbest Güreş 

Başpehlivanlığı 
Müsabaka Nizamnamesi 

Madde: 14 - Güreşçiler kur'a ile 
eş tutarlar. Her devre için eşler kur'a 
ile yeniden tayin edilir. Güreşçilerin 

adedi tek olursa kur'ada en son tek 
sayı çeken sonraki devreye kalır, 

ilk devre müsab.ıkalar tasfiye usu
lü ile olup yeniden müsabaka harici 
kalır. Yarım sona kalanlar b~ribirleri 

ile güreşerek en İjli derece alan baş· 

pehlh·an olacaktır. Kur'a :ıeticesini 

kabul etmiyerek güreşten vazgeçen 
pehlivan sebepsiz olarak güreşlere gir· 
memiş sayılacağından 9 uncu madde· 
ye göre hüküm olunur. 

GlYlNME VE MİNDER: 
Madde: 1 S - Beynelmilel nizama 

eöre olacaktır. 
Madde: 16 - Güreşçi!erin ayıp o· 

lacak bir şekilde giyinmeleri yasak
tır. ök~ti ~,.. çivın ayakkabı giy • 
mek yasaktır. Yüzük, bilezik takmak 
yasaktır. Gllreşçinin tırnakları dibin. 
den kesilmiş olacaktır. Vücudu ve elle· 

ri yağlamak veya sert kokular sürün
mek yasaktır. 

HAKEM HEYETİ : 
Madde: 17 - Biri meydan ve ikisi 

de yan hakemi olmak üzere üç kişiden 
mürekkeptir. 11ci hakem ne karar ver· 
mişse o karara itibar olunur . 

Madde: 18 - Güreşçiler meydana 
gelince karşı karşıya dururlar. Tak. 
dimden sonra biribirlerinin ellerini 

sıkarak biribirlerinden ayrılırlar. Ve 
hemen güreş başlar. Güreş bittikten 
sonra meydan yerinden biribirlerinin 
ellerini sıkarak ayrılırlar. Meydan ha· 
kemi güreşçilere başlama ve güreşin 
nizamlarını müsabaka.dan evvel kısa

ca anlatacaktır. 
Madde: 19 - Meydan hakemi cloğ· 

rudan doğruya güreşi idare eder. Sayı 
hakemi sayıları kayıt ile meşgul olıır. 
tar. Güreş m:.iddetince yenişme olmaz· 
sa sayı hakemlerinin verdikleri pu
vanlar üzerine meydan hakemi kara -

rıru ilave ederek mağlup ve galip ta- { 
yin olunur. 

,guvanvenne usulü beynelmilel 
zamnamey~ göre olacaktır. 

YENİLME: 

ni· 

Madde: 20 - iki omuzun bir anda 
yere gelmesi yenilmek demektir. O
muzların ne kadar :nüddet yere yapı • 
şık olacağı düşünülmez. Meydan ha. 
kemi ile beraber iki sayı hakeminin ol· 
du demesi yenilme kararına kafidir. 
Meydan hakeminin yenilme kararma 
sayı hakemleri itiraz etmezlerse ye
nilme vaki olmuş demektir. 

Yani beynelmilel nizamların tayin 
ettiği eşkalde olur. Hakem heyeti lbu 
hususta güreşlere başlanacağı günü 

görüşür, tayin eder ve karar evvelden 
halka ve pehlivanlara tebliğ olunur. 

Ancak toplanacak olan bu hakem hey
eti beynelmilel nizamnameye aykırı bir 
karar veremez. 
GÜREŞLERİN ZAMANI: 
Mat.ide: 21 - Her sıklet sınıfının 

ilk devre güreşleri on beşer da'kikahk 
iki devreden otuz dakikadır. Yarım 

son ve son devreler giireşleri otuzar 
dakikadan (60) dakikulır. Her devre 
arasında beş dakika istirahat verilir. 

YASAK OYUNLAR ve 

CEZALAR: 
Madde: 22 - Beynelmilel nizamlar 

dahilinde tayin olunur. Yalnız meycan 
hakeminin yasak oyunları .da güreş baş 
langıcından pehlivanlara diğer usuller 
arasında izah eylemesi Hizımdır. 

Yan hakemleri meydan hakeminin 
görmediği veya müsamaha ettiği her
hangi bir yasak oyunu ihtarla durdura· 
bilir. tlç kere yasak oyunu tekrar e
den güreşçi derhal güreş harici eiilir. 
ve yeni sayılır. Yasak bir oyunla 

hasmım yenmek, bu güreşçinin galibi
yeti kabul olunmaz. Yasak bir oyun 
alan bir güreşçi hasrm tarafından mu. 
kabil bir oyunla fena vaziyete düşerse 
meydan hakemi tarafından güreş c:?ur· 
durulmaz. Güreşin devamına müsaade 
edilir • 

Madde: 23 - Başlıca yasak oyunlar 
şunlardır: Boğma~, eli, kolu, ayağı, 
bacağı, beli tersine bükmek, vur:nc.k, 
kafa ile toslamak, ağzını, burnunu tut
mak, saçını, etini çekmek, hasmın ca· 
nını yakarak yenmeğe çalışmak, has. 
mın midesine, böğrüne, boğazına ei, 
kol veya bacakla basmak ve mertçesine 
güreşmemek. 

Madde: 24 - GiireŞlere giren her 
güreşçi bu nizamname ahkamını kabul 
etmiş sayılır, 

bir al girecektir. Favoriler: ( 
)""ıtdıı 

Akıncı, (Cevad Gürkan). ) 
Gürkan), Ok (Saim Pulatk11tı ' 

(Cevad Kula). 

Beşinci koşu . > 
Slimcrb:ınk mükilf~tı f" 

Bu yarışa 20 at girmektedir· 
Mebruk, Olga ve Başkandır. 

Altıncı koşu > 
(Şampiyona miisııbıı~:ı"' 

GUnün son yarışına 20 at lş tl 1 
ccktir. Bu müs.-ıbakanm {nvorile 

!ardır: Savul, Ceylan \'C Efe. 



,,~ın~111taa 
~ıu!!U .. a leJtyon 1 
~ nlı ı;l,r<.'n rr er b:ıyrnmı her ene bliyiik ~ğlcncc1C'rlc lmllulanır. Amrri kan lcjlyonerlcrl kıynfetlnln biraz dalıa 

Sec)l' 1 l;<!llÇ k 1 it r er. ıı ar, mızıka'nın şen \'C ~akral• ha,·ası il<', caddelerden adeta oynıya zıııhya ı;c~<'rlcr, meydanlar<la 
u ı··ı bıı ~ cııel•I 'len ere altı 

ilijrtt c lıer za SC'ncdenberi dc,·anı edildiği halele hu ~<·n:.>ltllcriıı ço'i fC'\·lrnlnde oMuğu haber \'l'riliyor. ("iinkii kı7.lar 
c Liriııiıı d:nııktndcn ılaha hiiyük miktnrda iı;;tirnl• etmiı,ılcrtlir. Cu ::.cnl'ki lejlyoııcr kızlnr <'ğlcııcclcrine girenlerin 

cenubi Kaliforniyah oldukları görülmüştiir. 

-

-
. 

' 
I 

-· 
"~h .. nP .. 

~e" a 11r trı ... tn • . ,... -v - ... ··- , 
rııı )• cllirı ."' ı otom lı - ~ > _.. .. • -

tıd h .. o ıı •·n "l<J ...._ 8llrnt r ., rıs Şampiyonu Corc Eyston '"'"~:ı·n•1 ~ T''""'dakf kurumuş lılr tuz göliinlin genis c;ahasmdn gc. 
h,. ı . .._ ''·n <'korunu k ..... , n ~ "1ot rrn '.\ ... r ırmıstı. Saatte 357,5 mil giden t,yston bu rekorunu resimde gürill<"n "Tamler'' (yıldırun) is· 

·" •nd 0 r • " ıq ot a, '· li sur .. t oınohili\ le l'lılc etmlc;tlr 
~ 1(11'11 ... rN· • ' • 
0törı~ saa ıtııstır, l\orı;01:11 da \m<.'rllrnda, eumlıurrcbi lmpa.,ı için yapılan mii..,:ıh:ıkndn, "Alagi'' ismindeki bu motör ta-

ttç 67 ınıı .. 1 eo Rossi ismine.le eski bir ı;Ü\ ari zabiti \'C bugün Torinoıl:ı. hir ~aru.l> taciri olan bir İtalyan bu 
!iUrat c 'ıırmıştır. 

l 

Harplerde zehirli gaz tehlikesin~ karşı yalnız insanların değ:I, hayv:ı.n'a· 
rın da korunması lazııngeliyor. Çünltü, insanlar sevdikleri lıayvanlnrın d 
harpte zehirli gaz teneffüs ederek ölmelerine tahaınınül edemezler. Bilha:. .. 
İngilizler köpeklerine de birer gaz maskesi tedarik etmişlerdir. Aynı gunlerd 
Cenevrcdeki hayvanat bahçesinde fil. zürafe, ayı gibi bazı hayvanlara da gaz 
maskesi takılmıştır. Yalnız arslanlar. k~planlar medeni hayatın bu icnbına uy. 
mağa tahammül edememişler, vahşi kalarak hi.ir bir şekilde bağırmnyı, öli."r 
lerse de bu şekilde ölmeyi tercih etmişlerdir. 

Resimde, hayvanat bahçesindeki Juınbo i:.ıniııd.Jki meşhur bir f ılc ma~k 
ziydirilınesi görülüvor ... 

Blll TAINS HON(ltJl< 
lt't;T 
TOOJ, \'. 

BRITAINS f~fA(f 
Losr 
TOf .')llROW 

Londrada hükum~tin siyasetini tenkit eden parti mensupları nümayişlerde 
bulunmaktadırlar. Burada nümayişçi kadınlardan biri görlilüyor. Arkasındak 

i yaftada: "Bugün lngilizlerin şerefinin kaybolması yarın sulhiiıı •l<aybolnıası 

demektir.,, yazılıdır. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.,. ~' ~ 
.. • 1 • • İcabında günde 3 kaşe alınabilir. --
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• YEN ... 
1 

' ' . . 

Tüm birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 
3-lo-938 pazartesi günü eksilmesi yapı
lan 197 ton yulafa verilen fiyat komutan· 
lıkça layıkı had görülmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibin· 
ce ayni evsaf ve şartlar içinde bir ay zar
fında pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar· 
lık 10 ikinciteşrin 938 perşembe günü 
saat 15 de Çatalcada Tüm satınalma ko
misyonunda yapılacakur. 197 ton yual· 
fm tahmin bedeli 9850 lira ve ilk temina 
tı 738 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Isteklilerin sözü ge
çen gün \e saatte ilk teminat makbuzla· 
rile komisyona müracaatları. C578) (7768) 

• • • 
Tüm birlikleri hayvanatı ihti}•acı için 

84 ton saman 14 ikinciteşrin 938 pazar
tesi günü saat 15 de Çatalcada Tümen 
satınalma komisyonunda açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Tahmin bedeli bin 
elli lira ilk teminatı 78 lira 75 kuruştur. 
Sartname:i komisyonda hergün görülebi· 
lir. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte 
ilk teminat makbuzlarile Çatalcada ko
misyona müracaatları. (580) (7770) 

... • • • 
Tümenin Hozattaki birlikleri ıçın 

65000 kilo bulgur kapalı zarfla Elazığ 
satınalma komisyonunca 8-11-938 salı 
günü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 7475 lira ilk teminatı 
560 liradır. Şartnamesi perşembe, pazar
tesi ve salı günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilir. isteklile
rin eksiltme günü saat 10 na kadar ka· 
nun ve şartnamesıne göre hazırlıyacakla· 
n teklif mektuplarını makbuz mukabi
linde komisyona vermelen ve kendileri· 
nin de mezktlr gün ve saatinde komisyo
na milracaatları. (583) (7773) 

• • • 
Elflzığ birlikleri için 88000 kilo kuru 

fasulye 8-11-938 salı günü saat 10 da ka· 
palı zarfla eksiltmesi Elanğ satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 7040 lira, ilk teminatı 528 lirad r. 
Şartnamesi salı, perşembe ve Cumartesi 
günleri mesaı dahilinde adı geçen komis· 
yonda görillebilir. isteklilerin eksiltme 
gilnü saat 9 za kadar kanun ve şartna· 
mesine göre hazırlıyacaklan teklif mek· 
tuplarmı makbuz mukabilinde komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de mczkQr 
gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(584) (7774) . . ~ 
Gireson garnizonu ihtiyacı için 

140000 kilo ekmeklik un satın alınacak· 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 28-10-938 cu· 
ma günü saat 15 de yapılacaktır. Muham 
men tutarı 21000 lira, ilk teminatı 1575 
liradır. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. isteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber ihale günü belli saatten bir saat ev
veline kadar kapalı zarflarile Alay satın· 
alma komisyonuna müracaatları. 

(501) (7227) 

• • • 
Tümen birliklerinin 400 ton yulafı ka· 

pah zarfla münakasaya konulmuştur. 1· 
halesi 7 ikinciteşrin 938 perşembe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Yulafın umum 
tahmin tutarı 18 bin lira olup ilk temi· 
natı 1350 liradır. Şartnamesi hergün ko
misyonda görülebilir. isteklilerin bildiri· 
len ihale günü ve saatinden bir saat ev· 
vel teminat ve teklif mektuplarile mak· 
buz kal"§llıtrı İzmir Bornova askeri satın· 
alma komiS}'onuna vermeleri. 

(577) (7767) 

• • * 
Adanada 80.000 lira k~ifli birer batar

yalık iki hangar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Du hangarlara ait şartna· 
me, kesif ve plfuılar Istanbul, Ankara le
vazım amirlikleri satınalma komisyonun· 
da ve Adanada Tümen satmalma komis· 
yonunda görülür. Yaptırılacak har.garın 
5000 lirası 938 senesi bütçesinden, 75000 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 senesı 
bfitçesinden tedıye edilecektir. Muvakkat 
teminatı 5250 liradır. ihalesi 9-11 ·938 
ça~amba günü saat 15 de Adanada Tilin 
satmalma komisyonunda yapılacağından 
talipler ihale saatinden en az bir saat ev· 
ve! tel1ff matap!annr komisyona ver· 
meleri llzımdır. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni Ye!ikalarile ve kanuni şeraiti ha· 
iz olmaları lazımdır • .(579).. .(7769). 

Tüm birliklerinin aşağıda yazılı sadeyağlannın kapalı zarfla eksiltmesinde ve
rilen fi}•at pahalı göıiildüğünden bir ay müddetle pazarlıt.l konulmuştr. llk pazarlığı 
26·10-938 günü saat 15 dedir. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayn müteahhitlere ihale o
lunabilir. Şartnamesi İstanbul, Ankara, Eskişehir levazım funirliği satınalma komis-
yonunda görülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile beraber lzmitte 
Tüm satmalın.:t komisyonuna müracaatları. (589) <7779) 

Kıtası 1\1.iktan Mu. Be. Mu. Te. Tutan 
Kilo Li. Kur. I.i. Ku. Lira Kur. 

Adapazarı 9000 92 50 625 8325 
Tuzla 4500 92 50 313 4162 50 
Tümenin Edremitteki birliklerinin ihti· yacı olan 1000 ton odun kapalı zarfla 

alınacaktır. Tahmin bedeli 8000 liradır. Eksiltmesi 10-11-938 perşembe günü saat 
15 dedir. Teminatı 600 liradır. Evsaf ve şartnamesini gönnek istiyenler Edremit 
satınalma komisyonunda hergün ve eksit· meye iştirak edecek taliplerin teminat 
mektuplarile teklif mektuplarını belli saatten bir saat evvel komisyona verme· 
Jeri. Edremit tüın satınalma komisyonu· na müracaatları. (590) (7780) 

Lokanta ve BDıralh1aıroesı 
Sirkeci Ankara Caddesi eski AU ECcndi ıinemaaı yerinde 

Ramazan nihayetine kadar fevb.lade program .. ~ıııl 
Önümüzdeki 23 - 10 • 938 pazar ve müteakibi Cumhuriyet bayramı gıw-
öğleyin saat 11 • 15 e ~atlar fasıl ıazUe verilecek tabldot listesi: tJll1 

1 inci yemekler : 3eyir.. haşlaması, döner kebabı, beyendili ve P' 

2 nci 

3 Uncü 

ke:,abı, U..vuk dolması, levrek mayonez. 0~ 
,, : Etil türlü, Ayşe, yumurtayı ıspanak, Ze. biber 

ma31. çalı fasulye, kıymalı, peynirli börek, pil!"'·,; 
: Baklava, sanburma, revani, elma, ayva, Jı• 

korn~toları. 

,. 

1 - Sazla birlikte alınacak t<ıbldotlar 60 kuruıtur. r 

1 
2 - Ramazanda iftar tabldotları iftarlık ve bir çotba ilavcsile 50 kU1.ı 

İftar tabldotu alındıktan 1;0nra saz için oturacak zevattan bir le 
ilaves.iyle hesapları 65 L:uruga iblağ ~lecektir. ı#' 

3 - Eski mutad yemek ve içki ve aboneman servisleri kemafissabılc 

Sıvastaki birliklerin ihtiyacı için 
110000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Bedeli 23100 lira ilk 
teminatı l 732 lira 50 kuru~tur. İhalesi 
10·11·938 perşembe gunu saat 15 de 
Sıvasta Tüın. Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi hergün Sıvasta 
komisyonda görülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaik ve ilk tcminatlarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
sa<\t cwel komisyona vermeleri. 

' 

fiatlarile bakidir . ~ 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı ~ 

285 kuruş olan 240000 metre kışlık elbi· _..-__ ~'!~~~~~~~~~!~~~!.!!~!!!!~~!!~~~!!~!!~ 
seıik kumaş kapalı zart usuıile münaka· V a p ı 1ş1er1 1 U\ n ı. 

sayakonulmuştur. İhalesill-2.teşrin. Nafıa Veka,. let ı·nden'• . 938 cuma günü saat 11 dedir. llk temina· 
tı 31110 liradır. Evsaf ve şartnamesi 34 
lira 20 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 1 - Eksiltmeye konu1an İ§: Erzurumda grup inşaatının ikınJtli i~' 
alma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gire· 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü Ke~if bedeli: 245983 lira 49 kuruştur. ıciJeC' 

2 - Eksiltme 2 - !1 - 938 çarşamba günü saat ıs de Nafıa ı;e tAJt• 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ı}acV~ . yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı .zarf usulilc yap "'9 
·ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 3 - Eksiltme şartnames: ve buna mütefcrri evrak altı lira on 
az bir saat evvel Ankarada M.M.V. sa· J..i 

(581) (7771) tınalma ko.na vermeleri. (572) (7718), kuru~ bedel mukabilinde yapı işleri umum müdUrlüğimden alınabi r~~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek iırin .isteklilerin 13549 lira 17 lcU ~ 

muvakkat teminat vermdcri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet e0 
kası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı gün~e~d" 
az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekaletine milracaatları ve .1' ytr 
lanna en az bir kalemde t 50 bin lira kıymetinde ibu işe benzer bir ıt ~ 
tiğına dair işi yaptıran idr. .. .-elerden alınnuş vesika iliştirilmesi ıııu (' 

• • • 
Ç.Orurn garnizonunun 938 ve 939 sc· 

neleri ekmeklik un ihtiyacı olan 
(200.000) kilo un kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
22000 lira ilk teminatı 1650 liradır. Şart· 
namesi Çorumda Ordu e\inde Ko. da 
görülebilir. İhalesi 8·11·938 salı günü sa· 
at 15 tedir. İsteklilerin teminat \"e kanu· 
nunun emrettiği f.Ckilde teklif mektupla
rım, belli saatten bir saat evvel Çorum· 
da ordu e\inde Ko. na vermeleri. 

(588) (7778) 

• • • 
Tümenin Hozattaki birlikleri için 

340.000 kilo un Eelazx~ saunalma Ko. 
da kapalı zarfla eksiltmesi 8·11-938 salı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Şartname
si perşembe, pazartesi \ e salı günleri 
mesai dahilinde adı geçen Ko. da görüle
bilir. isteklilerin eksiltme günü saat 10 
na kadar kanun ve şartnamesine göre 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını mak· 
buz mukabilinde Ko. na vermeleri ve 
kendilerinin de mezkur gün ve saatte Ko. 
na müracaatları. (582) (7772) 

• • • 
Bursa garnizonunun 939 ağustos so

nuna kadar 420 ton ekmeklik unun 
10-11-938 p~be günü saat 11 de Bur 
sada Tüın. Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Ilk teminatı 3843 
liradır. Şartnamesi lst. Ankara Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatten bir 
saat ewel Ko. na gelmeleri. 

(586) (7776) 

• • • 
Eskişehir birlikleri ihtiyacı ıçın 

100.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt· 

••• 
Kağızmandaki kıtaatın ihtiyacı olan 

200 ton e!ınıeklik un kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
32,000 lira ve ılk teminatı 2400 liradır. 

Eksiltmesi7·11·938 pazartesi gilnü saat 
15 de Karakösede satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplan sa· 
at 14 de kadar kabul edilecektir. Şartna· 
me ve evsafı 160 kuruşa komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin Karakösede satın· 
alma komisyonuna müracaatları. 

(574) (7720) . . . . 
• • • 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
310 kuruş olan 126000 metre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 15 ikinciteşrin 938 
salı günü saat 11 dedir. llkteminatı 

19374 liradır. Evsaf ve şartnamesi 19 
lira 60 kuruş mukabilinde M.M.V. satın· 
alma komi yonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesaik.le 
teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel Ankarada 
M.M.V. satınalma komisyonuna verme
leri. (575) (7721) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

28 kurus olan 277550 metre haki astar
lık kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 8· 11-938 salı günü saat 11 de ilk 
teminatı 5135 liradır. Evsaf ve şartna· 
mesi 390 kuruşa M.M.V. satmalma ko· 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
lcrin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaik.le teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satmalma ko
misyonuna vermeleri. (576) (7722) 

me;e konulmuştur. İhalesi 10-11·938 --------------
pazartesi gfinu saat 16 da Eskişehir Lv. , MÜSTAMEL - - -· 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna· Sah 1bt n 1 n Sesi 
mesi Ko. da görülebilir. Muhammen be-
deli 24,000 lira ilk teminatı 1800 liradır. ve 
tstekmcrin ticaret odasında kayıtıı olduk· K o 1omb1 a 
lanna dair vesika!arile birlikte teklif mek- · Gramof onlarını 
tuplarını. ih:ale saatinden bir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (587) (7777) Satın alıyoruz. 

1 Sirkeci Kızılay Han geçidi No. 6 . . . -------1>00.000: 2.335,000 metre portatif çadır~~~~~--------
bezinin M.M. Vcldileti satınalma komis- iŞ ARIYOR 
yomında şimdilik münakasasından sarfı· Yeni türkçeyi iyi okur ve yazar fran· 
nazar edilmi~tir. (567) <7689) sucaya vfilaf bir dal{tilo bayan iş ara· 

maktadır. 
lstanbul P.K. 743 

150.000: 335,000 adet çıplak alümin---------------
yum mataranın M.M. Vekaleti s:ıtmal- ZA Yl - 1935 senesinde Çatalca as· 
ma komisronunda şimdilik münakasa· kerlik Dl. tümilnden aldığL-n terhis vesi· 
smdan sarfınazar edilmiştir. (568) (7690) kamla nüfus hilviyet cüzdanımı zayi et· 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyat 116,529 

lira olan 12 çeşit Iabaratuvar ıi.Ietleri ta
kımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~

tim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur. 

Adil oğlu Mustafa Dincel 
(V.P. 2742) 

tur. !halesi 9-12-938 cuma günü saat 11 ------------

de M.M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ----------.--..ı 
llk teminatı 7076 lira 45 kuruştur. Liste 1 
ve şartnameler 583 kuruş mukabilinde 
M.!\1.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltme
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2-3 iincü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektupları· 
m eksiltme saatinden en az bir saat ev-

ı t r z• 
Yavuz Sezen 

Paris l{adın, Erl<ek Terztllk 
Aknderullerlnden diplomalı. 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Oay. 
ret apartımanı 1. 

ve! Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. na ver· ••••••••••••• 
mcleri. _(573) (7719) 

dir. Bu milddet zarfında veşika talebinde bulunmıynnlar eksiltıne1e 
remiyeceklerdir. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale gllnü olan 2 _ l 1 • 938 ~ 
şaır.ba günü saat 14 c kadar eksiltme komisyonu reisliğine ma~ es. 
kabilinde teslim edecekledir. Postada olacak gecikmeler kabul edı~) 

(4317) ~ 

M. M Vekaletindeo: 
Ankara PJyaseti Cumhur Muzika Okulu binasının kalörifer teeis' ~ 

nı idare etmek .üzere aylık ücret olarak 98 lira ile bir kalörifer usta5l~ 
84 Jira Ucrct!c de bir kalörifer atc.§çisine ihtivaç vardır. Binaenaleylı 
cak kalörifercilcrin: 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebi bir :kadınla evli olmamak, 
3 - San'at okulundan mezun olmak, 

4 - Askerliğini bitirmi~ olmak, . 1f.r.dl 
5 - Kalör.i.f er tesisatını idareye muktedir olmakla beraber ıca · b" 

zuhur edecek arızaları da tamir cdebileuk kabiliyette olmak ve bat~' "' 
1ına mes'uliyeti deruh~e edol::ilmeleri için de lilzumlu olan nazarı 
ameli. bilgiye de sahip ,. ulunmak. 

&11 
Talip olnlann evra~ mü~bitelerile birlikte 2 - 11 - 938 tarihine ;ple' 

Ankarada M. M. V. Emakin in§aat şubesine müracaat etmeleri ve t 111· 
rin imtihanları da fen san'at umum Md. ce tesıbit edilecek günde Y'1' 
cağı ilan olunur. (585) (7775) __/ 

Türk Kuşundan • • 11" 
Türkkuşu üyelerinin Ar.kt.rada rcsmigeç.ide iştirak etmek uzere $il' 

sıf ücret kağıtlariyle 22 - 10 - 938 cumartesi günü TUrk aa~ıı 
rumunun Cağaloğlundaki merkezine müracaatları. (7758) / _______ __...-/' 

22 BİRİNC1TEŞR1N - 1938 Cumartesi 
Hicri: 1357 - Şaban: 27 
Bağ bozumu fırtınası 

~- .. ~ ..... • ..... i •• "'' '.... ...... 

6,20 11,5814,57 17,19 18,52 4,40 

Lüzumlu T elelonlar 
Yangın: 
lstnnlJul için: 24222, OeyoAlu için: 

44614, Kadıköy fçın: 60020. Osküdar I· 
çln: 60625. 

Veşilköy. Bııkırköy, Bebek, l"anıbya, 
Oüyükdere, Fenerlıııh('e Konılillı, Eren· 
köy. Knrtol. Büyüknı..l:ı. lleyhelı. Burı.ıeı. 
Kınah. için: Telefon muhabere menıu· 
runo yonıun demek kllfidir. 
Hamı ıtroıvesi: 22711 
Ucnız ilfni)esl 311 .. 20 
Beyozıı kulesi: 21998 Galata vnnıun 

kulesi: 4001ill 
Sıhht imdol: 44991\. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyet mfıılilrlüAO: 2-1382. 
r-:erıa VekAlett lslanhııl Elcktrık Jşlerı 

Uınum l\lüdOrlüğü ReyoAlu: 44801 • tsıan. 
bul: 2-1378. 
t:ış: 40938. Cihali: 20222. Nurosmaniye: 
21708 Osküdnr - f'odıkiiv: 60773. 

Ha,·oııazl: htonhul: 24378. Kadık~y: 
60790. Hevo.l!lu: 44642. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
İspanya harbinde bir şehirle beraber 

~ 
T akai Otomobili I stef11' _, 
i çin 85. ~: 

Sular idaresi: Be~·ol!lu: 447" el 
BeyoAtu el heli: 49084. nc~j. 

36 • 101. Kadıköy ciheti 604 

Deniz yolları ,..,,-;lf 
htanbul acenlellAI: 22740. ~-'• 

423fi2. ~ıJIJr 

Pıız.orlt!il Tophaneden 16.SO 0 ~ 
20 nıınclırmıı. ı&·' (ılı 

Snlı Tophnncdcn 9.30 Jzrnl:· ,.rıı'• ~ 
danya. Hl Karnhir.ıa. 20 Bone 1 

11 ıO 
tadan 12 Karndeniz. Sirkecide ııft 
sin. ~ııd~ 1 
Çnrşambn Toptıoneden ıı;,30 >"'"ıı ·_, 

20 Bnndırmrı. Slrkeclılcn 15 /. ıV,f 
Barım. ııııııı. 0 Perşembe Tophnncden 9.30 131 ııd• ~ 
MuılanYD. 20 Bandırnın. (in 1' ıf 
J\ar:ıdcnlı. • ı.ıd'ıı 

Cumartesi Tophaneden 14 ~ty-f,ıı•· I". 
Oandırmn. Sirkeciden 15 ,, -
Bartın. ,, f· ı--

Poıartesl Tophaneden Otrnrt;o.st' 
mil, Gnlot:ıdan S,30 Mudonyo.doıı>.,. 
Sür. 12 J\arad~niz. 22.30 Mu 

d' 
MÜNAKASALA!t ncıuıı0~ 

İnhisarlar İdaresinin ıaalıb tj'fl :..'ıf 
ctmiyen müteahhit hcsabıı1~ ı;ııııcl~. 
matbaa hurufatı şartnarncsı 

0
,,r,Y_, 

ce pazarlık usuliyle satın ~~0e t"'~ 
Pazarlık 24-10-938 uı.rıll ıe 'P. 

lıyan pazartesi günU saat :ı5 gll~ 
taşta Levazım ve Mubaya.at pıl'CF' 
deki Alım Komisyonunda Y9 



' ' 

HABER - Aksam oosta• 

~er r t azan: Rahmı t A(i/Z 
Qsıvora:ordaı blır 1l'eD~~et tııavaso 
Ci& rn\\JI' aşııcumandanan lka~asan

Cllfl'FDmaııar düğümıenıvorc11tYJ 

4 1 inci teşrin - 9 1 inci teşrin 19 38 
································································••L•••••••••••••••&•a•s• : Heı- hafta cumartesi günleri, dünyada olup biten iktııadi, ıiyasi, edebi hadisehri, enteresan vak'aları, kazaları : 
• 1 • . d • 
• beynelmilel ıpor hareketlerini, dünyanın dört köşesindeki en doğru mehaz ara ıstınat e erek günü gününe tcsbit • • • 
: ediyoruz.. Okuyuculannuz, bu yazılan kesip ınklamaMa çok kıymetli bir tarihi eser 'cazanacak!arı gibi, bir çok : • PaŞabu - 119 -

sonra ha raporun ok 
}an . •a bebekler· um~ mı bitirdikten dasına girdi. Durdu, hınç ve gazap dolu 

: malumat da öğrenmiş olacaklardır. • • • •••>••···························································~············~ ········· ı .... · goz\erini v· tnde şımşekler I§ılda· bir sesle haykırır gibi sordu: 
~·ıne _,a-.er M" 

mıhladı tek umtaz berin göz- - Nerede o tutulanlar? 
4 11 c 1 ll eş r U f'D ~ ~ ~ Cemiyetinin telgrafına red Ce\•abı ver - resi birinci teşrinin birinci günündo?nl.ıerl 

miştir. kaybolmuştur. Tayynreni no gün saat 4 5 

- B • rar ~n laz") u rapora .ovrguya geçti: 
· goz gezdırdin mi Müm-

Cevat Bey acele acele konuştu: Bulgur kra ınıu tahta ~ıkışıoıo Honan eyaletinde Uerlemeğe devam e- da Bııthurst civarında olduğuna dair bir 
yirminci yıh den Japon kuvvetleri Kuang - Çeo şeb- telsiz alınmış, dnha sonra hiçbir haber n-

~ia}ır Pa~m • 
ğu .. 'Ştırn efend· · l. alnız birinci rapora. 

- Buradalar paşam .. Emrederseniz hu 
zuru devletinize ihzar edeyim, Ifral Borlsin tahta çıkışınnı yirminci yı- rini işgal etmişlerdir. lınnmamıştır. Tayyarenin naklcttiı;i pos-

lı Bulgaristanın her tarafında kutlulan- 22 eyliıl _ Londradaki Çin sefareti, ta pnketlerinden beşi Bathurst civarında 
- Çabuk gelsin' ıtın ım meseı "h' Jl ... e mu ım oldu-

}'av:~ r:niden \'e Yer . . . Cevat Bey kapıyı açtı, dı~arı ses~endi: 
mıştır. Japonların zehirli gaz kullandıklarını bil- denizden çıkarılmıştır. Tayyarede dört 

Bulgar kral ve kraliçesi bu münasebetle diren resmi bir tebliğ neşretmiştir. memur vardı. 
Vırt ~ Sozünü kc r sız hır asabıyetlc - Posta! Getir onları buraya! 

: B~~e girişti: 5 1
' haykırır gibi bir ta· Bir dakika sonra 4 sı'..ingülünün arasın-

Plovdinde yapılan geçit resmini seyret • 21 eyliıl - Çin ordularının Tiyen - Şi- Vo. ta konµ; resi açıldı 
mişlerdir. Bulgar gazeteleri, kralın me- )'a - Çiyang civarında yaptıkları mukabil İtalya akademisi tarafından tcrtib edi-
ziyetlerinden ve 20 senelik hakimane i- taarrus muvaffnkıyetle inkişaf etmekte - len Volta beynelmilel kongresi sekizinci daıı •nnci raPOru .. . da elleri arkaya kelepçeli iki aclam, mü -

a mı az znm.-
1 

mühım buldun da bu hendis Dikran ile mağaza sahibi odaya 
- 'UI m S3nk'I I 

daresinden takdirkar bir lisanla bahset- dir. içtimaı, Romada Kapitolde yapmıştır. Bu 
_ • • • • • 1• 

1
, girdiler. Paşanın karşısında durdular. 

l'are Ma\'naya atıla . . . Harbiye Nazırı bunları hadd bakış'arile 
mektedirler. içtimaa İtalya kültlir bakanı Bottai riyıı-

29 eylül - Japon tayyareleri birçok Çin 

targ~~rn?ası sanı • n mermılen bız tay· ı tepeden tırnağa birkaç kere süzdü; ha
_ a ın ıstihbaraiorduk bak umumi ka· la Uzerinde üniforması huiunan Davis-
- • • • . • raporu ne diyor! tun sağ koluna; telsiz mühendisine dön 

bir lahJ\tılanıar to . dü, isticvaba başladı: 
teJh-L. . rpıdo imic:.Jcr "1""h • 1 _ v.uıırın m . . " .. •' ~:.- u 
Maııi .... _ anfetı diye bild' ·ı· · 

--""tım k ın t) or. 
- tta1rı Yo. pasamı 

l.tcııeı ınat ıneseı 1 . 
laht le !litı:ıdi Çok es nı bir tarafa bırak. 
l'~ .. e bahir beı~- Chernrniyet aldı. Biz, 

unden ~ının esk' 
8aıı1 bu kad ı nmirnl Soşon 

- Senin adın ne? •• 

Dikranın üzeıinde tuhaf bir hal var 
dı. Alıkla§mış gibi duruyor, paşanm l 
sözlerini duymamış gibi davranıyordu. 1 

Enver Pa§a daha şiddetli sesle tekrar
ladı: 

Kral üçüncü Boris 1894 de doğmuştur. 
Babası Ferdinandın tahttan indirilmesi 
üzerine 3 blrinciteşrin 1918 de Bulgar 
tahtına geçmişti. 

~:in - Japon ihtilafı 
- 19 ı:ylüldcn 2 llirlnt'itc~rine kadar -

19 eylül - Çin mümessili Velington 
Ko milletler cemiyeti konseyine Çin hü
kümetinln Japonya hakkında milletler 
cemiyeti micıakının 17 inci maddesinin 
derhal tatbikını isliyen bir talebini tevdi 

şehirlerini bombardıman etmişelrdir. 

30 cyliıl - Tiyen - Şiya - Çiyeng müs
tahkem mevkii Japonlann eline düşmliş
tUr. Çin resmi tebliğleri bu Lsgalin Ja
ponlara pek yüksek zayiata mal olduğunu 
söylüyor. 

Filistinde karışıklıklar 
3 birincite§rinde Taberiyede birçok ka

rışıklıklar olmuş, Arab asiler şehri yağma 
etmişler ve rasgcldiklerini öldürmüşler

dir. 
Yol'd k ar fec· b' w .. u , ı ır hal aldıgını 
. t.,.et ph - Sana söylü'l•orum herif! Senin a- Yüzlerce asiden mürekkep bir çete ak-

lialb -ıanı ' - .J llldola Uki bu is· P dm ne? şamın !laat dokuzunda iki koldan şehre 

etmiştir . 
Bu madde, (milletler cemiyetine dahil 

bir devletle cemiyete dahil olmıyan bir 

tl!ea1ıır Rôzönuna a Halice savrulan tor· Dikran biraz toparlandı. Kekeler gi- devlet arasındaki ihtilafların nası lhallo- girmiş ve hükümet dairesi önünde biribi-
tol't... I! başlıya c dururken nylardır va. bi cevap verdi: lunacağını gösterir.) r· ,n!ley reisi, Japon riylc birleı.ııni§tir. 

·"'ed.i~ n venı • dl!ıtı~ltt tl. Röreın~d·~ anıırnun de bir iş - Dikran .• Efendim.. hlikCımetine bir telgraf çekilmesini teklif Asiler evvela resmi dairelere ate§ ver-
beıaıı111 ir. Şu halde ıgi meydana çıkıyor - Nesin sen? etmiştir. Bu telgrafta Japonya hükumeti mişlerdir. Sonra ynhudi sinagogunu ve 
tUnıtı 1. karş1 n tahtelbahir tehlike ve - lhtiynt zabiti pa~am ! milletler cemiyeti misakına inkıyada dıı- yahud.i evlerini ateşlemişler, kaçamıyan 

>.ıU: lllecburi e Y~pılacağını tekrar dil- - Onu sormuyorum .. Ne iş yapar· vct edilecek ve bu daveti kabul ettiği ynlıudilcri öldürmil§lerdir. 
de d ~ laz lley Yetı!e karşılaşıyoruz. dın eskiden? takdirdo milletler cemiyetine dahil mil- Şehirdeki lngiliz kuvvetleri asilere 
.. Ct;ildı P:ışa"·n mukabcl 1 · d k' k "C, . Ce "' cevap verecek hal - Mühendistim paşam. letlerin malik olduğu bütün hakların Ja- eye ça ııımış ve cn·ar a ı arar -
bır ~~in ıarna:~ nazırın so:ı günlerde hlç - Ne mühendisi? pon hüküm tine de evrileceği bildirilecek- giıhlardan yardım istemiştir. Yahudi ka-

lle t 
1 
det fıı-tın ve hali yoktu. Daima - Makine mühendisi efendim! tir. sabalarmdaki vaka yahudi polis kuvvet-

~or, h e~e 1:ıı.tıy:S1 içinde bocalıyor, önil. - Kıt'an neresi senin? 20 eyliıl - Bir Çin resmi tebliği Tiycn lcri de vakadan haberdar olunca Tabari-
ıırp ~a~rıa neza~u"crllen raporlara kızı- - Kağıthanede bulunan K 10 muha. Şiya - Çiyeng etrafında altı gün devam yeyo gelmişler ve asileri kaçırmışlardır. 
1itıde it !'uyol'du n.' urnurni karargahı ka. bere taburu! eden kanlı harblerden sonra Japon kuv- Hükfımet Taberiyede örfi idare ilan et -

telııut e?disUe ~U ınaenalcyh onun bu ha - Bu gizli telsiz istasyonunun bu- vellerinin ptiskürlüldUğünü bildiriyor. ınistir. 
~ eu b' nnka"a, . I d w B' l \{eıı h ır iş 

1 
,.. }a gıri:mıek çok un ugu binada yakalanmışsın! Ne a. Bu tebliğe göre Japonlar harb sahasın- ır a mnn posta tayyaresi 

l:: a~rlı idi. 0 Utdu. Sükut hepsin _ rıyordun orada?. ı da binden fazla ölü bırakmışlardır. kayboldu 
la ~\'er l>aşa b (Dcı·amı var) 21 eylfıl - Japonya hilkümeti milletler Pampers - Davoz Alman posta tayya-
k Yleııdı lr lllUdd :-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.: 

t 
ullı.arı:ı • ltararg· h et daha sağa so. , ' 1111ııı. 
a>'J an1ı~ u. ı um 1 ' 

~~~~:~~~:::~:~s!:'.;!:'.~~ ifrattan halsizlik f{elir mi? 
..... ine dönau ırndık ve sessiz du_ 

l3an., b . ernlr verdi. 
'll .. alt · tı~-uru AiUrntnz, Halsizlikten şikayet Öylelerine .de dikkat ederseniz, halsizliğe düş.mele _ 

Ce boğru ,... n Paçam 1 • e<lenlerin bazıları da bu- rinin başla::gıcında bir korku bulursunuz. Çok yürü.ven 
Vat q•ı:ırke • l>as 13ı:ı~· z kuınand _ nu, vaktiyle aşk arzusu - adamın bir gün ayağı herhangi bir sebepten burkulabi-
l!aıı "e aö~·ı :ınhgına git, o l:eçı~ gi.zıı Is e, Perş nu fazlaca } 1.rinc getir· lir. Bir kere ayağı burku~unca da insan kuruntuya dü-

b 'lilerı a tnsyonda . embepazarında . ld ki h k b' dah . er \'crsı damları h kı malzemeyi, ele mış o u arına amle· şer v.: o uruntu ır a zıhninden ~ıkmaz. Aızk yol· 
~t bt>ı:ı iller Relece~trrlasınlar, bana ha- derek, kabahati kendile- culuğunda çok yürüyenlerde de bunun gibi ... 

~Çleıtı ~?.acağıın.~· lstintaklannı biz rinde bulurlar. A~k 'kendinden başka türlü zevke tahammül ede· 
k 'lııa da ıkatı id nra telefonla Ha - Ah, derler, vaktile mediğ! gibi, zihinde kendisinden başka bir düşünce bu-
at llôyı are eden b - çok dadanmıştım, şimdi lunmasını da istemez. Sadece kuruntuya değil, yabancı 

"a hprn e, ınahatı §U e memur-da ha ak isUvo inde ben de tahki cezasını çekiyorum . bir üzüntüye: bile tahammül edemez, hemen kaçıverir .. 
f Aruın~r buıu;au~ll'I. Öğleden sonra 0~ Vakia, her şeyin fazla- Bir gün herhangi bir ehemmiyetsiz sebepten ileri ge!mi~ 

1rıadı z '3ey ar. sı zarar verir. Fakat aşk burkubıa hatıra gelince aşk kaybolur, insan bunu yer. 
"tıı • kılı Paşayı 1 · · ~eı leli lnd~rnı Yolda b a:ıamladı, odadan arzusuna uymakta ifrat eşmış ve g~rçekten bir halsızlik sanır .. Kuruntuyu zih· 
h ltullla 1• ınu1tabi1 k"aghyarak merdi _ olursa, dU~iinülecck bir meseledir. Eğer ifrat olabilir- ninizc!en çıkarınız, halsizli'k kalmaz. 
llıllt~iye 11tıdanlı&ına. C O§kte bulunan mer se onun da Lararı olur. <l.eme1<tir. Zararın ilk alameti de Hiç ·bir vakit burkulma olmasa b:lc, aşkta ifrat ol:ıbi-

egc ı. lltırın evat Be · b şüphı...:;iz lıalsizlik olsa gerektir. leceğini sanmak, onun zaruretinden korkmak ta aı::kı 
~ ~ors·u ın Yf'ni e j ı ulmağa :s la rıvl'r P Inirlerini bildir· Eski zaman hekimleri, bunda da ifrat olabilir, diye kaybettirecek - hem de halsizlik zannettirecek - fena bir 

ta~ l!on'l'ıı. ~a, )'nver \'anı 1 sanırlardı. llatta murdar il:kte hasıl olan Tabcs hasta- kuruntudur. Eu fena kuruntuyu zihninize hiç bir vakit 
d tlaıı k asasının b ndan ayrıldık _ lığı :ı.ık ar:;-usunu fazla yerine getirmekten ileri gelir gctirmer.leiisiniz. 
~ tt'çfrnı:;stırn1a"'n a:ıina geçti. Diğer derlerdi. Aşkta ifrat olamaz. Çünkü aşk yemek gibi, yürüır.ek 

bıı " 'l'ıı.ı:ıo l::e kol"l.ıldu rer birer göz _ E.Ja z:ımcın he!dınler;n;n bu fikrini sahneye çıkara· gibi dc&ildi:.", insan iştahı hiç olmadığı vakit bile sofraya 
ı .. I' f'> iş ba :da bir fel:k rak, r,ı,ş' ta ı:rata giden ve halsizliğe tutulan hastaları oturur, iibaşl;:alarının yediğini gördükçe kendinin iştahı 
~ ıı l'tılllakı Umandan~ N ~ıavası esiyor, tasvir -::ı<:ı· tıyatro mı:hnrr:ri edipler bile olmuştu. Aşk· gelir. Yalmz bile olsa, iştah dişin dibindedir sözü yalan 

ıı:ı.. lltıan ,_ ('kllınin du"cu" sayılama Ka 1 · ' d dukt ~ 'ı "arn "'arın k ., nce. ta ifut ... Ne güzel cdeb:yat mevzuu 1. z. rın an ıyıce oy an sonra gene yemege 
h...

1 
•• U1 ıtıtaz :ıaıar diH•uaınlnrışık kafasınck , devam edebilenler de çoktur. İnsan yürümekle yorulduk-

·<q, oey <> u Aı<~iHğc bakınız ki, eski zaman h~kimlcrinin aşkta lıı .. t'tinı • az 8o Yordu. tan sonra da hemen birdenbire düşmez. Yorgun, yorgun 
"l lı aıi'tkaa nra dö d' ifratta - gehr, <lıye s;ın:lı'.:'.arı hastalığın da, adını şüphe-

da •1arb· arıa n U paı:ava yavaş y:ıvas. yine yi.irür. 
il 'le tat b ·- ' ·" "' siz bildıgi:ıız için burada tehar etmek istemediğim, o -~tlı~ l'f>rı11d.. n:ı~ır1 hl <' lı~ ettiğini söy· Haibu!ci aşkta bir kere yorulunca artık devam etmc1t 
'lıı "n k ~ ses . bula~ık hastal•ğın n:tice::;i clduğu sonradan anlaşrldı. ıı •ı. ı taktı aıı:tı. ı· ... ı ~ını çıkarma . kabil değildir. Sebebini, şüphesiz, benden sormazsınız!. 
''il' d ... ra~ ama, Jl.!r.dal:ı kabahat a~bn d:ğil. bulaşık hastalığındır .. (• ~ l{u~ alresınde ını düzeltti. I Kimisi her gün hiç yorulnıadan iki, üç kilometre yol 

~,.1 'at n anchtı'•!b n r.ıktı Do"'ru 1 Demek ~.i 'i~';;ta ifra•a gitt'm, .C:iyc kendilerine kabahat alır. Ki·nisi haftada bir kilometre ile kahr, daha ileri 
ıtı-..~llıtıış ; r>-l'i, L na geldi. 0 

1 bulanıa~ın 'ltlsizli'.;e tut;ılnı2larr, a~/:ta ifrat değilse de, gidemez, rü:lkü daha ileri gitme;;e imkan olamaz. 
~"Ilı · rn(\ k ., lluğ k . :ı z. tıN~ nda it v ıın:ı.tı eder etmez ha· onun n:-ııını:na Eı' sıl;: boyun eğdiklerınilen dolayı bula- İns::ın 2şkın kanununa normal bir surette tabi olduk-

t... "lliı- Odi eı 8 lngUiii f ı §ık has:alı~a tutulmak için c:anslan fazla olmasmdarıdır. '''il.tı~' ltc>rıct • ının ne erlerin\ :ı ça ifrata giôebileceğini hatırına getirmemelidir. Onun 
t!)"'· rı \'l'l 

1
1!1 de k koridoruna ge 1 Piyar.~o l:il~tinuen çokça alırsanız. ikramiye kazanmak kanununa nnrmal bir surette tabi olmamanın büyük bir 

~ı.ıı • litıı 1 Pıa • - d 't llluştı.ı n iM gzında b!l§ku . §ansı a efo-::ttc dnh3 ziya. e olur. sebebi "Oculc korkusudur. Bu korku zihinde olunca, val. 
ı.. 'h nıcsini " .J •ı ))\ r f>6k beklemeğe ı'\ma, rliy:-cc':siniz ki o bulaşık h:ıstnlığa tutulma· nız o vakit halsizlik gelir, fakat ifrattan değil, eksiklik-
'lı I mı ..ı t.fer1t...... dıklan • '\}i'I"' <';J 

1 CCe rı•'• arZ\'S"nU nek sık yerine ~etir· t 
C: ~·rdi. ,,. .... l\un:ı d'k en ... 'lılt ll "'arını . andanlığına ı ten so:1ra haı~:z kalanlar da vardır. Şüphesiz .. O hal- ifra:a gittiklerini zanned~nlcrden b:r kısmı da böyle· 
tllı ~ Ht>in l!elfl>tı 11 onUnde rastla de bunlar :çin i(r trn tesirini kabul etıı'!<:k laz:ımgclmcz kı idir. Onlar, gerrektcn. kabahtlidir. Kabahatleri de a"-

rUdu, do~ fna ınukabnJn ,. -_ , mi? . :r 
6X-U ku ~ .. ~ ....................................................... k.r~n..;.ta~b~i~i~n~e~t~ic~c~s~:r~i_;.Y~rr.u~l~c~tl'l"..;.e~k•i~~~t~~m~err.~c~le;r~i;d~ir~ ....... . 

ınandanlılt 0 

Yazan: Dr. G. A. 

set etmiştir. 
Kongre, bu seneki mesaisini tnmamllc 

Afriknya ayırmıştır. 
Afrika işlerlle alakadar olan yeryüzU

nün blitün coğrafyacıları, arziyalçıları, 

muharrirleri, lisaniyatçıları, kaşifleri, mü
verrihi eri maliyecileri kongreye iştirak 
etmişlerdir. Kongrede görüşülüp mlina
kaşa edilecek menular §unlardır: 

1) Avrupalılar Afrikanm hangi mmta
kalarmda oturabilirler? Avrupa ırkını Af 
rikanın sıcak iklimine alı~tırmağa imkfın 
var mıdır? 

2) Avrupa medeniyeti karşısında yer
lilerin vaziyeti nedir? 

3) Afrilı:a halkına dini propaganda na
sıl yapılabilir? 

4) Yerlilere tatbik edilecek içtimat 
rejim ne olmalıdır? Yerlilerle Avrupalıla 
nn iş birliği yapmaları mümkün müdür? 

5) Afrika topraklarını kıyınetlendir -
mek için beynelmilel bir iktısadi teşek
kül tesisine imkan var mıdır? 

6) Afrikanm içersinde yolların vazı -
yeti. 

7) Afrikada Avrupa medeniyetini mu
hafaza içn istikbalde alınacak tedbirler. 

S 11cl ıreşrrln ~3~ 
Japonya Milletler Cemiyetinden 

tamamiJe alakasını kesti 
Japonya hükiimeti milletler cemiyetin

den çekilmiş, fakat bu cemiyete mensub 
bazı te§ekkUllerle alakas.mı kesmemişti. 
Bu defa bu hükumet milletler cemiyetine 
ait biltün mliesseselerden kat'iyyen çe
kilmiştir. Japonya hükümeti bu tebliğini 
yaparken 1919 da Japon kumandası al
tına konmuş olan büyük Okyanus ada
ları üzerindeki Japon hakimiyetinden fc. 
ragat etmediğini de bildirmiştir. 

}t'ransız parJamf ntosunda 
müoaka~alar 

Fevkallide olarak toplanan Fransız par
lamentosu, Avrupa buhranı ve Çekoslo • 
vak meselesini müzakere ettikten sonra 
Fransada mali ve iktısadi ıslahat yap
mak üzere hükümete fevkalade salahi
yet' veren bir kanun müznkerPsinc geç
miştir. Parlamento bir maddeden ibaret 
olan bu kanunu kabul etmiştir. 

~ 11 en Teşrn n ~~~ 
Prof csör Filip dö Filipis öldü 
Meşhur İtalyan alimi Filip dö Filipis 

Floransadaki şatosunda ölmüştilr. Bu fı.

lim 1903 yılında Kafkasları aş~rak Tür
kistanda bliyUk bir tetkik seyahatı yap
mıştı. 1909 da şarki Knrakurumda top • 
laşmış ve 1913 - 14 de bir heyetle bera
ber tekrar Türkistana geçmiş ve Himala
ya dağları lizerinde tetkikatln bulunm'1ş
tu. Bu son seferinde ırk, lisan, medeni\'et 
bakımından Asya milletlerinin tarihine. a
it birçok meseleleri gözden geçirmiş ve 
bunlar hakkında 13 cilcllik bir eser yaz
mıştır. 

7 11 en Teşrin ~~~ 
Büyük fa~ist meclisinin 

kararları 

&/7 birincite§rin gecesi saat 10 da top
lanarak gcceyarısından iki snat sonra da
ğılan büyUk nfşist meclisi bu toplantısını 
yalnız ırk meselesine hasretmiştir. Bu 
mesele lizerindc, içtimada verilen knr:ır
lardan Pn mühimleri aşağıdadtr: 

1 - ltnly:ın kadın ve erkekler. fırt ırk
Utn olmıyan fertle~le evlenemezler. 

2 - Devlet dairelerinde veyı:t umumi 
(Devamı 13 Üncüde) 



Va~alfil: DkDmDm 

_4 emdarın selamlık resminden 
aqrılışz qıne endişeler UlJandırdı 

Cevri h:ıklı idi. ÇUnkü Selim Cevri} i her j 
kesten ;ok severdi. Halbuki nihayet bu da I 
kadındı ve genç şehzade} e bayılıyordu. 

Ama, işte gen; böyle hercai meıırcp olur. 1 

O gece hiç uyumadı. BütUn hadiseleri 
böylece bırakarak inziva köşesine çekil • 
mol i bil dü§ündil Mahmudu öldürsilnler 
Alemdarı ıızletsinler, sarayı talAn etsin 
ler, devleti istila eylesinler, ona neydi 1 
artık? Fakat Ccvrlnln iradesi hayatından 
kuvvetli idi. Ortada henüz yirmi dört yn
Dmda gonç, toy ve cahil bir padişah : hiı= 
bir şey bilmiyen zalim ve hunhuar bri 

le hususi görü§mı'.lk isterler. Acele et -
mek liızımdır devletlüm. 

Alemdar ra~nnın: 
- Acele görülecek umuru de,·let var

dır! 

Diyerek sultan Mahmuttan izin alıp Ila
bıaliye gitmesi etrafı haklı bir endişeye 
dilşUrmüştü. Yine Alemdara ne olmuştu? 
Döylc selıi..mlık resminden ayrılmak hiç 
görillmUş şe;ı. mi~ di? Yine Ramiz efendi 
bir fesat mı karıştınyordu? 

Alemdar Bnbıaliye gelir gelmez: odası
na çekildi ve dışarıya knt'i emir ,·erdi. 

- Beni bir hatun arıyacak. Hcmqn hu
zuruma alrnız. Baıı!{a kimse g<'lmesin ha! 

Ramiz efendi de yolda Anber ağanın 
men hemen şehzacic onun kucağında bil 1 kulağını bükmUe ve hemen Ce\•rfye haber 
yümUştil ve o da onun kucağında dertle. uçurmasını söylemişti. 

serdar ; kendi havalarında bir enderun 
halkı \'e saray vardı. Padişahı doğru yolu 
sevketmek Cevrinin vazifesi sayılırdı. He-

rinl unutmuştu. 

O giln Ayasofya cnmline selamlık ola
t:aktı. Halk fevç fevç sokaklara dolmuş

tu. Her taraf ba:rrnklarla, defne dallnrile 
eilslenmişti. 

Kadın, çoluk, çocuk herkes dışarı dö. 
killmüetU. Yeni padişah Sultan Mahmutlu 
cöreceklerdL 

Padiısah Mahmut, sağında serdarı ek -
rem Alemdar, solunda şeyhlsUim Arapza
Cle Arif Efendi olduğu halde bir gerdune 
Jle sarayı hümayuna çıktı. 

Alkı§, barekallah sesleri camilere çar-, 
parak bir nk.sisedn halinde yayılıyordu. 
Hemen hiçbir tarihte bu kadar mutantan 
muhte6em ve muazznm bir selümhk ycpıL 
mamııs denilebilir. 

Halk saf saf ağlaşıyorlardı ve milver • 
rih Cevdet kendi lisanlyle bu hldiscyi 
eöylece anlatır: "BilcUmle sunufu ahali 
yanıp ağladı. Sclimlıkta sultan Mahmu
dıın §akağı yaralı göriilmekle halk an
dan dahi müteessir olarak bir kat daha 
enderun takımına kin bağladı. Sadrı ce
dkl Alemdar paşaysa sultan Selimi tahta 
çıkarmak niyetiyle Rumeliden gelip de 
ıehadctlne sebeb olduğundan dolayı fev
kalA.de müteessif ve dıığıdar ve bu hıya
nete g,,,rck mübaşeret ve gerk muavnet 
edenlerin hemen icrayı cezaları efkArile 
bikarardı., 

Selamlık resminden dönerlerken Ra -
mlz efendi Alemdarın yanına sokularak: 

- Devletın paşa. Hafi diyeceklerim 
var. Dedi. 

Alemdar padişahtan izin alarak arka a
rabaya bindi ve yanına da Rami::i aldı. 

- Ne var efendi. Pek mi mühim? 
- Pek mUhim devlellü paşa. Harem i-

~de, sultan Mahmut efendimize bir su
ikast ihzar olunduğu tahkik edildi. Cevri 
Jralfa hazretleri haber buyurdular. Sizin-

Cevri, yarını saat sonra Alemdarla bu
luşmuştu. 

- Paşa. Dedi. Padişaha bir suikast ha
zırlandığını öğrendim. Fitnenin kökü ha
remi hümayunda \'e enderun halkı için -
dedir. Biz hiılfı gafil uykudayız de,·let -
liım. 

Alemdar, ıakallarmı tımaklarile yolnr 
gibi karıştırarak sordu: 

- Kim bunlar kalfa. Hemen idam e
deyim. 

Cevri daha mllhim bir sırrı haber ver
di: 

- Sorgucu hUmayunh milcevheratı 

Ehe Selim laini ç:lhp ihtüa e mlş paşa. 

Alemdar yerinden fırladı ve haykırdı: 
- Aman, dosru mu kalfa'! 
- Hem yerini de öğrendim. Davutpa-

ııa semtindedir. 
Alemdar el çırptı. !çeriye Cevrinln öm

ründe görmedi~i müheykcl yapılı bir as
ker girdi ve taş gibi durdu. 

- Hemen birkaç süvari ahp Davutpa
§aya vnrm ve Ebe Selim mel'unu ile kaf
taneIBı Nısfeti yakalayıp Alayköşküne 

hapsedin! 
Alemdar yine haykırdı: 
- Ahmet efendi, Ahmet efendi! 
I\:ô9" kethilda c-dar a ı~o:tu. 

etekledi: 
- Emret devletlfun. 

Alemdarı 

- Bak ağa. Senden mlihim bir iş iste-
rim. Sen becerikli ve akıl bir atlıım11ın. 

Cevri kalfamızla birlikte sarayda padi
eahımıza kem nazarla bakanlan kadın, 

erkek toplayıp huzuruma getireceksin. 
Alemdar, ayın 18 inci pc,,,enıl:İe gilnU 

yapılacak kılıç kuşanma resmi {ıfüıindcn 
önce bu faslın kapatılmasını istiyordu. 

Bir taraftan da sultan lılustafanın kah
vccibaşısı Süleyman ağayla, \'alide kah
\•eclb:ı"ısı Abdür:rahı:ıanın tevkif olunma-

ları emrini veren Alemdar, sabırsızlıkla 

neticeyi bekliyordu. 

Ayın on beşinde de sultan Mahmudun 
annesi (N'akşıdil sultan) alay ile sarayı 
cedide naklolunacaktı. İşler çoktu ve 
heps.i Alemdarın sırtındaydı. Şu eırada 

Davutpa§ada bir hadise cereyan ediyor
du. Halk ;,ine kaçıştılar. dükkanlanna ka
pandrlar. Alemdar ad:ıml::ırı havaya bir -

kaç el eilah attılar. Zabitler korku içinde 
dışan uğradılar. Bir tanesi !ordu: 

- .N'e istersiniz ağalar? 
- Devletliı Alemdarın emri var. Oca-

ğınızda sultan Selim efendimizi eehid e
den katilleri ihfa etmek askerlik §anın
dan değildir. Arzunuzla teslimlerini ~te
riz ve illa silıihlll alırız:. 

Alemdarın adı geçtiği yerde akan su
lar duruyordu. Zabitler içeriye girdiler, 
toplandılar, konuştular. Şimdiye kadar o
caklara iltica edenleri teslim etmek adet 
değildi. Hele asker §erefine yakışmazdı, 
ama, Alemdarın emriydi bu. Eğer ver
mczlenıe ocak başlarına yıkılırdı. İşte dı
§arda bine yakın Rumeli atlı ve yayası 

bekliyordu. 

Vaziyet çaresiz~i. Bir odaya gizlenmiş 
olan Ebe Selimi ve kaftancıemı yakalıya
rak ellerini kollarını bağlayıp Alemdar 
askerine teslim ettiler. Asker sevinçle 
haykrrarak yollarda dört nala at sürdil -
ler. Hepsi efendileri Alemdarın bu mel
uııları aradığını biliyorlardı ve intikam 
için gözleri dönüyordu. Alemdarın rahatı 
yoktu. Eğer bu mel'unlar temizlenirse 
serdarlan Alemdar da rahata kavuşacak, 
onlar da ze,·klerine başlıyacaklardı. 

Alemdar paşa Babıı\lide odadan odaya 
dolaşıyor, oturuyor, kalkıyor, miltcma -
diyen kahve içiyordu. Bir ıı.ralık anberli 
macun getirtti. Sinirlerine daha fazla he
yecan vermek istiyordu. Yine bol bol ye
di ve tam bu sırada Ebe Selimle Nısfet 
huzuruna atıldılar. 

Alemdarın gözleri yerinden uğnyacak
tı sanki. İ§te ecvgili Selimi aehid eden ka
W kal'§ısındaydı. O mel'un ki hançerini 
savunıp şehzade Mahmudu omuzundan 
yar:ılamıştı. Yine bu herif Alemdarı da 
öidilnnek istemişti. Kan lçmeğe ahşmtş 

bu cellld Alemdann ka~ısmda bir k<Spek 
gibi 11inmlş, hemen ayaklarma kapana
rak: 

- Ben ettim dcvletlüm. Beni evlı\t ve 
ayalime bağl§la! 

Diye yalvarmağa başlamı§tt. 
Alemdar bir tekme vurarak bağırdı: 

(Devamı var) 

Yazan: it Hotler üürna - 96 - ~evjre11: f• 
Rokur masanıiı yanındaki kollO 

Benua da yalağınıfl oturdu. 
kenaıına iliştı. ~ 

Hllda sitemli bir ednyıa: ri almak Uzere dışarı çıkacak· ııl 
- Stcfan ! dedi. 
- Fakat çok erken: sabah saat altı-

da, hatta be§ buçukta ... Grmel sokağında 
altı buçuk sularında bulunmak liızrm. Bu 
saatte ekmekçiler. sütçUler evlere ufrar
lar. Senden ricam Benunnın evini hariç
ten muhnfaz:ı tertibatı hakkında maliı -
mat almandır. 

Çok ihtiyatlı davranmalısın, sivil po -
lialerin dikkatini çf:'kmc. Saat bir suların
da o civara bir daha gidip tekrar \'aziye
ti gö:r.den geçir. Sonra bana maliımat 

ver. 
Genç kadın sordu: 
- Seni n.:-rede bulncoğım, burada mı? 
- Hayır. Belki Söbcrt dışan çıkmamış 

olur. Trokaderonun arka!lındaki küçük 
bahçeyi biliyor musun? 

- E,·ct. Ortasında bir mız:ıka köşkU 

var. 
- Tamnm. Seni orada saat ikiden 

itibaren beklerim. Senden malumat aldık-
tan sonra da ''akit scçlrmcksiz:in ... 

Sustu. Stef:ının tamamlamadığı cümle
nin mantıki sonunu tahmin etmekle be-
raber Hilda sordu: 

ondan daha sadık bir muhafız: b 
. ., 

mı. 

, 

- Tabii. Koloncl ne dedi· ·ndnsf 
_Muvafık buldu. Viktor gUridO 

rada kalacak. Geceleri de kO 

tal' ak. ·bııtl 
Bu dahilden muhafaza tortı şı 

ce gelince; yarın sabah saat bt~ 
baren kıyafet değiştirmiş Uç ~o 
mur bu ch'arda münavebeyle et~ 
ve iki saatte bir nöbet değiştifC0 1' saat bire kadar d('vnm edece · d 
J,fl>er gelerek onlardan nöbeti 
cak. 

l . .,.ee• 
Liber içcrde nöbet bekl J - 05 

kadmla anlaştım, onun oda51~ 
cak. Yabancı veya şüpheli b 

girince işe koyulacak. 

- Yani? dect• 
- Vazi-ycte göre hareket e rd'~ 

ki !;OCuktur. Binnda oturarıls ~ 
binada oturanlara sık s1k gcliP ııGV 
den haşka biri<ıi kapıcıya sof111 ııır 
riye girerse - kadın da olsa • pef 
lacak. ,!'. 

Slze bomba ile hücum eder.IJJ f§' 
- Sonra? bidlğim kadar Libere anlattttrı· 

8
atJ 

- Yeniden bir teııcbbUs yapacağım. len ona benzer biriyse tabii ar1' 
IX ha dikkatli davranacak. V 

O günün akşamı saat yedide Ilokur, Saat gece onda, yani bin~Jj 
Benuanın '-'anına döndü. kapandığı \'akit Liberin de t,. 

J l)bC 
- Ne var ne yok ;yüzbaşım? Öğleden miş olacak. Fakat dışarda n 

sonra bir şey oldu mu? 
- Hayır. Ha unutuyordum. Kolonel 

Gcro telefon etti. f:iz:in oraya uğradığını
zı, mutabık kaldığınızı söyledi ve "Viktor 

edecek. p~ 
Liber biraz ewcl geldi ,,.e J<• 

sına yerleşti. ıı• f 
Rokur ayağa kalktı, m('rnnuıı& 

meselesi de dahil her hususta planınız rini oğuııturnrak ilave etti: 
mUkemmel,, dedi. Anlamadım ama o da - Kapanı böylece kurduk. 
telefonda fazla izahat vermeği doğru bul- Benua şakalaştı: r,/ 
madı. Bu sebebi<? gelmenizi 8abırıuzhkla 1 - Evet. Yem, yani ben de eJ

4 

bekliyordum. Bakalım avtmız; ne zaman gel~ıı~ 
- Şimdi hepsini anlatacağım. 1.llisaa- - Bu günlerde gelecek ,.c 

denizle oturayım. görecektir. fi 
Rokur masanın yanındaki koltuğa otur- X pt .J 

du. Benuıı da yatağının kenarına ilişti. Ertesi günU öğleden soıır& •'°'"· 
Komiser bir cig~r::ı yaktıktan sonra söze çeyrek gPçe Stcfanla HiJda ~t· 
başladı: nun arkasındaki parkta buluştu ıısrt 

öğrendiklerini anlattı. Deliknrıll 
le: ocdl· ( 

- TeşekkUr ederim HildB· 8~ f 
tabcr kıırarlaştırdığımız: planı da izah et- diğin malumat c:ok işime ya~r:~ııt 
tim . Muvafık buldu ve "derhal planın ları elde etmek lc:in çok mü§ 

- Sizden ayrılır ayrılmaz doğruca 

1 
kolonelin yanma gittim. McQell'yi bti!Un 

taf.silltiyle anlattım. Dikkatle dinlC'di. Be 

tathikına geı:iniz:., dedi. ~ize selam söy- mlşsindlr herhalde? 'JolJ'( 
lcdl ve kendi'.'11ne vaz:iyet hakkmda sık 1 -Hayır Stefan, bilakis ga):ct)U ~ 
sık haher vermemi emretti. Hepsi bu ka-1 du. Çok da eğlendim. Seni dUn cr'Jff" 
dar i3te... den dolay1 utandırmak içi~ elt 

- Peki ama "Viktor da dahil,. l'Özünün kalktım. Kıyafetimi değiştıtef 0~1' 
. il ~· manası ne? taranmamış l'laçlı bır maha c 611ınJ 

- Kolonele ben fittir v~rmifitlm. Me- ğına bilrUndU.m. Önümde ms'i i(I 
sele ~u: Vlktoru bir mUddet iç;ln neu- nuanın evinin karşı.4'ında dolaf

911 

rettekl vazifesinden mezun addC't.mcleri- !islerin yanından geçtim. 
1 
ı;I 

burada kalacak. yalnız sabahlan öte be-

... Dil'41:Wl•tlJ11E0~31iitJW:!.0;1JraGmrl:O••-I~ . - .. ~ ~ .. t .. : .: { ~: 

nln münaslb olac:ığmı sö ·leml§tlm. Hep . (D~ant 

~ .. Blllm!Z enam Plrıt!JOOmmJE~ ıı1 
Bir müddet sonra, ~yle bir tecrübe yaptım: Meşhur müellif 

Rallinin, Mısırlıların. Kartacalılann, AsQrilerin. Babilyonlann, 1-
ı:anhlann, Makedonyalıların. Yunanhlann eski tariherinden müte
PJcil bir cildi götürdüm. E' Yeke olsaydı bu mühim esere şöyle bir 
Sisnü kabul gösterirdi. za:ıncdiyorurn: 'Tlan! kaldır şu musibeti 
brşnndan .. yerine rakı takımım koy! .. halbuki ı:imdi. rakının is
Jrtini ·ağzına almıyordu. 

Kendisine Uçüncü ~ahısln hiblp cdilecc;;ini b.ldirdiği gUn
~ itibaren, teşrifat usulüne riayet etm~ğe başlamıı:tık. Bina· 
aıaleyh: 

- Zati devletlerine, 1765 tariLli ve çu:: meraklı olan bu 
tseri takdime cesaret c~i) orum. ~_ati n ... iHi.nel~ri, bu eserde, 
teki filozoflara ait. m, tafizık \'e fLik ü::~rine mühim tnfsilU 
bulacaksınız, dedim. 

Sessizce beni dinl~i. tcş. :.:.ur etti. kitabı aldı: kimsede 
görmediği, öğrenmcdi;;i bir 1 ::.ı .I ..... tle kabını okşadı; sonra 
ayfalan actı ve dil-katli di:.katli olı.u. ommş gibi \ aptı. Cünı
JCıeri anlamak için sarfcttiğ; g.ıjTet innara dokunuyordu. Om, 
~ucile tetkik ediyor..lum. T ... :n·:mütiev~ ri!ıi arıyor ve (Se -
:ıı'hhrib) (1) ile nl:ilmdar olrıa~o çal ı;ı;oıdu. Üzerinde, kendi 
adamları tarafından göz .... tlc.nr.ıc::te olan ve methedilen kitabi 
bir tarafa fırlatmak içi ı onlann çekilmesini bekliycn, mü· 
talaayı SC\'er bir şehzadenin tavrı, hali varoı. Yemeğini aynı 
lsm'etlc, isltemlcsinin üzerinde dimdik, kibar kibar ve t~rifat 
usulünde yapacağımız hataları tashihe hazır ...,ir halde jiyordu. 
'.Annemde yaptığı tesir o kadar kuvvetli idi ki, annem karşı -
tunda '9Dslrt• ııugeçti. Lakin ne zaman başı dumanlı gcldiy
.., babam, ~lııt~et parmağı ile kapıyı gösterdi. Evimizde ya· 
:vaş yavaş intizam ba.şgösteriyordu. Babam, ancak, altı ay son
ra. soka#a çıkabilJi. Eundz.n korkuyorduk: bilhassa ben .. bir 
ttln sa.at Uçte babam, sokağa çıkmamız için lazımgelen iııareti 
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verdi. Evveıa, bizi, kapının yanlarına dikti, sonra azametli bir 
selfım ile ağır ağır önümüzden geçti. Bundan sonra, bize, önün

den yürilmemiz :ç:.1 işaret etti. Ve sanki onu görmt:>k için Uşü
ren halkı dağıtıp, yol açıyormuşuz gibi arkamızdan yUriimeğe 
baglarlı. Bu ve bundan sonraki gezintilerde de bizi i!zecek bir 
~ey olm::ı.dı. 'Macera biıçok yerlerde i§itildiği için ziyı.retler pek 
sık oluyordu. Bize, daha ziyade eğlenmek, gülme~ için geliyor
l:ırU.ı. Haydar Bey ı::ıe, sn.bık memurunu ziyaret etmeğc tenez
zül etti. Babam onu tanımakta. c:ok güçlük çekti. Haydar Bey 
d:? icap ci.len merasimi yaptı. 

Hadise annemi büsbUtiin şar;ırtmıştı; gülmek rr.i, ağl~mak 
mı, ne yapmak lüzımgck'\!eğini kestiremiyordu. !~kinin orta_ 
dan k:ı.Jkması ile üzerine bir uyuçukluk gelmişti. Babamın ufak 
t9f:.ık emirlerine hiddetleniyordu. 

Eskisine ya.kın bir hayat başladığı zaman. Alıye, bize ge· 
lip gitmcğe karar vermişti. Bir iki defasında hiç ses çıkarmadı. 
Fakat son defasında: 

- Kendini kolla, yavaş yavaş tehlikeli olacağa benziyor. 
Diye fısıldadı. 
Ondan sonra yine seyrek gelmeğe başladı. Yalvarmağa ce

urct edemiyordum. ÇünkU bu hadiseler beni degietirmifj, "ot. 
durmuştu,,. Hem çocuklukta, hem de gençlikte aynı darbe ile 

çıkmam mukaddermiş .. Eu gülünç. garip baba ile ~ıı oıı' 
intizamsız anne arasında ikiye parçalanmıştı~·. 131 gelefı1 
anlatıyor: bir de buna kavuk sallıyordum. Evımııe ıı1' t 
bir rahatlık, Aliyenin tavsiyeleri üzerine, bana okUJtl / 
nı vermişti: bit 

- Bal:, ne yaparsan yap, dcmi~ti. Ben dünynda. 1, 
nin karısı olamam! cıl'. 

Zeki ve hassas ?ir ~nsanda bu tavsiyeni~ Y~r, ıı~ 
maliımdur. Herhangı manasız, saçmasapan hır. kıt ~. l' Jf 
siz bir deniz gibi, malumatla dolu his ... ini verıyord {ı,ll.ıı r 
tı:ı.ts·z mısralar, en meşhur şairlerin şiirleri kadar rtl 
nüyordıt. ~oJ · 

Ali yenin ihmalini, ziyarelerinin azlığını, kıs:11ı~ jL'.11 
şeye, bilhassa ona itimat ettiğim için - tabii ve ~·azı~eıığıJJJl 1 
duğuna hamlecliyor.Jum. Ona g-cnç kızlten mahk ol ~ 
bu vilcuda ve bu ruhn ilelebet sahiplik damgasını bll 1~ I' 
ğumn uınncdi\·ordum. Ç'-::tin hayat. faklrlığc k:ırşı5° ,,.,,.t d• e•·.111 C!cle daha fazla ~eyler düŞünmcme müsait değil ı. ~şr ;ti 
samlık için sarf ettiğim gayret ve kuvvetten dola)1 • ~ut~ 11 

yorgunluktan ölü gibi dönüyor ve ancak babamın. }l&~ 
y.:m icat ettiJi komcdiyJ t::ı.hammtil edecek kadar bır el 
lıyordu. ~· 

Haydar Beyin yanında çalı§an bir nakkaşa. )'1\ ·)(i ;çıll 
mi söylemiştim. Bu ndama. ayrıca dışarıda iş ted:ırı 13ıı~•.t 
ziyor ve ben de yaptığım işlerde hissemi alıyorduıtl· JJ&ııv. 
tün hayatımca devam edecektim. Fakat Aliye bU111\,et ~ 
lınca, hemen Haydar Beye ko§mU§ ve nakkaşın re1<9ıceJJÔ 
ğını söylemi,ti. Bunu sonradan öğrendim. NakkaŞ111 

knti:ıcn farkına varmadı. vııt) 
(Devamı 

(1} "Senahrib,, Asuriye hUkümdarlarındandır. 
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=~leeae1el'd~ Baıtarafı 11 incide 
t' llleııaub ol Ça l§an memurlar, hangi 
l?ıde bir kadrn~raa olsun, ecnebi tabüye-
a - lt-• a evlenemezler 

ltk ~Yazı. b" • 

8 bhincitc~rln - Rus Knrp:ıtlan tize -
rinde oturan RUtcnler de Slovaklar gtbt 
ve ayni esaslar dahilinde Praga baslı 

mUstııkll bir idare kurmuşlardır. 

ıed;rı bir ccnebi:ıeerkek veya kadın, arf 

n b 
lrı tnüsaad l ancak dahiliye veka-

e İ'l es n.i al • • r. nıak §arUyle cvle-
4 -1nı 

O birinclte~rin - Macar - Çrk mUzake
releri Tuna ilzerinde Ramarno echrinde 
başlamıştır. 

Çin - Japon ihıilafı bu k Paratorluk h 
&tarlara udutian içersinde 

taland aykırı b 
ltılı:r. areket edenler ce-

2 blrlnclte'rln - Ebre nehri üzerinde 
milliyetçilerin muvnffakıyetl haber veril. 
mittir. 

Çekoslovakya için kan dökemiyeceği ce
vabını aldığını, ili•;e etmiş ve ''bana ka
lırsa,, İngiltere kafi söz söylemek yolu
nu bilscycli harbetmeden de Çekoslovak
yayı feda etmiyebilirdi. Hükümetin ha
tası buradndır,. demiştir. 

3 - Evvela muhtar bir Slovakya tesis 
eclilecek, bu hükumetin Çeklerle mtinn
sebatı meselesi bilahare halledilecekti::-. 

- S birioclt{'~rindcn 10 birinclte~rino 
kadar -

alındaıı ı-•• 
ttbuYt~ -vka kongr 1 ta.ı tinde buıu e talyadaki ecnebt 
d, Yadan çıkarıJ.ın nan bUtUn Yahudilerin 1-

4 blrlnciteşrin - Romada kont Çiano 
ve lord Pert arasında devam etmekte O· 

lan müzakereler, Münib anla§ması esaaı 
dairesindP. İspanyadaki ecnebi gönUlllile
rin çekilmesi meselesi üzerinde devam e. 
diyor. Norvec; hariciye neba.reti ne!Sretti
ği bir tebliğde Norvcçin kon11olosluk va
zifesini görmek ih:erc İspanrnnm mühim 
bir kısmını legal eden Franko hükumeti 
nezdine memurlar göndereceğini ve ayni 
suretle Frankoyu temsil eden mcmurlan 
kabul edeceğini bildirmi§tir .. Fakat bu 
keyfiyetin fiilen ve hukuİcan Franko hU

kCımetinin Norveç tarafından resmen tll
nınmnsı demek olmadığı da tebliğde zik
redilmektedir . 

7 biıindtcşrin - Slovak işleri nazırı 

tayin ı>dilcn Jozef Tiso general Siroviye 
müstakbel Slovak hiikfımetinin tesisini 
lıildirmck üzere Prnga gdmiştır. Bu hü
kumet bizzat JozC'~ Tisonun reisliği al
unda dört nazırdan tE'"ekkül edecektir. 
Kabine Pr:ıgda bulunacak. mC'rkezi Çe
koslovak nilkfımctinln tabii fız.1.sındnn o
lacaktır. 

8 blıinclte.5rin - Japonlar Hankeu il.ze
rine ilerliyorlar. 

laa..·ıb e•-' . ası hakkındaki karan 
""'l§tır. 

ti. kahire k 
lıaUn.... · 00°resi 

~ ... eseıesı h ~ 
Ilı l\ahircde bi akkında görüşmek U-

lfılrr. :ııındU r Arab kongresi toplan-

Başvekil, istifa etmiş bir arkadaşiyle 
harict siyaset meseleleri için münakaşada 
bulunmak istemediğini söyliyerek Çek -

Alman ihtiHl.fının esaslı hatlarını izah ct
miıı ve İngiltcrcnin bu hususta tuttuğu 

siyasi yolu müdafaa etmi§tir. 

5 blrincit<-şrln - Honan eyaletinde 
Çin kuvvetleri Japon kuvv<.!tlerlni basa
rak 1000 Japon öldUrmUşlerdir. Çin tay
yareleri Vu-Hu ve Tiyen Şiya - Çiyangı 

bombardıman e tmi§lcrdir. 

tlbıer ln,.;ıt ve Ceıairll birçok Arab ha-
eidd "' ereni F · 
... etıe hlicıı- n ilistindeki ıılyasetine 
"'ts' ... ., etın· . 
\'e 1~ lstenılıılcrcı~şler, Cihad iliı.n edil-

Birçok hatlbler lngilt_erenin tutuğu si
yaseti aiddetle muahaze etmişlerdir. 

Müstakil Slo\•ak hUkümetinln mC'rkezi 
Zllna şehri.Jir. Yeni Slovak hUkf.ımrti re
isi olan Jo7.C'f Tiso 51 yaşındadır. Halen
kanın ölümünden sonra milli Slovıılt par
tisine reis olmuştu. 

G bfrincitcşrln - Japonlar Pekin - Han
keu şimendifer hattını tnhrib etmişler
dir. 

J nl!ııuud ı~u · 'Bu kongreye 1rnn 
illa o) ada '-' rak etrnemişt\r. 
.\Iın ı a b u ı · 

... anya tıb ' 1 aleybtarlı i"r ı 

Pragda Çekoslovak kabinesinde deği • 
şiklikler olmuş ve ba§vekil general Siro
vi yeni t<'şkil ettiği kabinede hariciye ne
zaretini Çekoslovakyanın Roma sefiri 
Dr. Frantisek Şvalkovskiye vermiştir. 

ft ıgda n<>şredilcn bir tebliğde, Alman 
ve Lehistan iegali dolayısiylc kat'f hudud
ların tcsbillnden evvel lntihab ynpılmaııı 
imkansız olduğu için cumhurrC'isliği v:ızi
fe~inin muvakkaten başvekil general Si
rovi tnrafındnn yapılacağı bildirilmekte
dir. 

i blrinclt<'şrin - Japon orduları Han
kcuya 130 kilometre kadar ynna~mışlar
dır. 

"'itala ınecr · " ~ tında l ah udi ısı. Alınan tıb mcc-
. b llnasına it doktorların makale 
Q 'I ,.. nrar ve,_· 

1
. a ~D 1r ... .ışır. 

Jaı•orı.. eşırın ~3~ 
l'ilııı A.nıan .. 

6 blrincitcırin - Barselon hükumetinin 
ne5rettiği bir tebliğe göre, beynelmilel 
kıt'alar harb cephesinden geri alınarak 
dahlldr.ki kamplarda toplanmıştır. Bunlar 
nakliyatı kolaylaştırmak maksadiyle mil
liyetlerine gare ayrılıyorlar. 

Londra hUk\imeti Çek hUk\imctinc 10 

milyon liralık bir kredi açmrgtxr. 

Macarlar Çek hUkf.ımetlne verdikleri 
bir notada: 

9 Birincitcsrin - Çin kuvvetleri P<'kin 
Hnnkeu dcmiryolu üzerindeki Japon mev
zilerine rMdetli bir taarnıtda bulunmua
ı~rdn:. 

•et gencraı 0 hn nıunasebeti 
"'· aretine ta''in ş . a, Japonyanm Berlin 

10 hirlncftc::;rln - Japonlar Sin - Ynng 
ı zaptetmişlerdir. 

-tile " edılrni .. t• 
~ llıahariıı bu - ır. Tokyo diplo-
)\ et Ver·. ta~ine Çok bU .. ,k b' 
otırıı ı~orıar ~ u ır 
ıa~ nde ataııenıu;t General O§imanın, 
.ı. a\lar Jarv. l'r olarak bulundu"'• 
,.. Çoır '"'n • Al .,,
~rıu ÇaJı:;rnı~ \'~ ınan dostluğu yolun-

Burgostnn bildir!lcliğine göre de cephe
den çekilen İtalyan gönüllüleri, memle
ketlerine dönmek üzere h:ızırlanıyorlar. 
ltalyaya dönecek lik kafile 10.000 kişi
dir. 

1 - Macar siyasi mevkuflarrnm ser· 
best bırakılmaamı, 2 - Çekoslovak ordu
sunda hizmet gören Macarla.rm derhal 
terhisini, 3 - Macarlarm bulunduğu mm 
takalarda sük\in ve asayiıln muhtelit 
jandarma kuvvetclriyle teminini, 4 - Mn
carlarm oturduğu toprakların umumt ne
llyesine kadar sembolik mahiyette hu
duddakl iki Macar şehrinin derhal Ma -
carlara lstelimini i!ltemi~lcrdir. 

rcAFER''=Mü;hir=Ş'~'k';il 
~ ka~dedı' o 1 muvaffak olmuş oldu-
GI 'il " r ar. 

c:~ ire '7 blrincite.,rin - General Franko, 18 
ay hizmet eden İtalyan gönüllülerinin 
derhal terhisini emretmiştir. 

g Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ı 
~ Bilümum eczanelerde bulunur. n .............. ._·----··••••C•••••••••••••• ............... :ın.H ... -•••••••••••••••••••••••••-• ..... .. ..... ·-··-· ····-· ........ -· .. ···· ··············•·············· . ········-···-··············-·· .. ····· 

~·ir. 1 • ~ırın ~3{6) 
l\ Q ııı<J k {Q) 

lhlrede e ·an ıklıklar 
~ ru1g ne§red'l 
da D" tinde l t ı en bir istatistiğe gö. 

Çekoslovakya mPse'esi 5 birinclte§rln - Çek cumhurreisi Be
nce, başvekile yolladığı bir mektupla 
cumhurreisliğinden istifa ettiğini bildir
mlŞtir. 

--~illllınıın' 
"'l6 ıtı~ enırnuzıa 30 

ıtıı..1 '$1 öırnu eylül arasın-
"11 ır. öı· ş \'e 926 i hud· Uler ara nsan yaralan-

tarr~ 28 lngııtı v:ında 640 Arab, 160 ya. 
lard da 866 Arab rdır. Yine bu milddet 
llı• atı Yll't:lisı' d" tevkif edilmiş ve bun. 
"~h ı\·a h 
J, ltttııı oıun nı :ı.rb tnrafınd:ın ö!U-

- 4 blrlnt'itcşrlnden 10 blrlncitcşrlne 
kadar -

4 blrlnclteırin - İngiliz parlamentosu 
Almanya • Çek ihtilafı Uzerindeki müza
kerelerine tekrar baı1lamıştır. 

Bu içtimada bahriye birinci lordu Ko
per istifasının seheblerlni anlatmııt ve: 

General fon Rayhnan kumandasındaki 
A;lman krt'aları UçüncU Sildet mmtakuı
ntn i~galinl bitirmişlerdir. 

eı .. _ lloııya hUk lllU§tur. ' 
""Ce!tol'f üıneu k 

l'lı:ı 'l'og0Yu ' eB i Berlin elçisi 
elJlliştir. • Moskova elçiliğine ta-

' ı lep 

"İngiliz siyasetinin son dört hafta içer. 
sinde Mırlardanberi irtikAp etmediği bU
yUk hatalar yapmı§ olduğunu,. söyllyerek 
"kabinede Çekoslovakyanm mukadderatı 
hususttnda İngiıterenln daha azimkAr bir 
siya!'let takip ctmc!'lini söylediği vakit, 
kabine arkada§larmdan, f nglllz ml1letlnln 

6 blrinciteşrin - Slovakyada Zilna şeh
rinde muhtelif Slovak frrkalan mtımes
silleri toplanarak eu kararlan vennlıler
dir: 

1 - Slovak milletinin mlllf ve manevf 
şahsiyeti tanınacaktır. 

1 
Her türıu yanıklı..r. kan çıbanları. tra§ yaraları, mcmci iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler; çocukların ve bUyük. 
!erin her türlü deri iltihapları. 

"VIROZA en çabuk ve en emin '- bJriııcı~ anya harbi 
"ı-. rfııden 8 hl rlncltevfne ka- 2 - Slovak lisanı bütün Slovakyanm 

resmi dili olarak kullanılacaktır. 

,· 1ı1 1 lrl'fl''- ·ı •ı •' ~ıı'!L•Hf ,.. • 11 • oi'J•" :ı · · "•"" jr ~·ı .. ı-r" · ·.:.ıı~,ı:~ı'•". · ~·· rı ,. ~, ı • •ı •' •.l.,ıt •':'"'il~'' ftl:.t(1 ''"'f~lf .. ;.ı.:ı ,l.:t , .. , •· , •"'W••' f.J1tt ••. ,l•'t • U:._fiiıt ı .. ~,d:· 

rıı § ., -... n r n r n A ~ 
tı.ı ··..:auc ku k --- =-==-----------------

\cıra)( YÜıU ca ~adı ve iki eliyle başını 1 lııargJrıt yalnız ~inliyor, cevap ver· 
a·· - Ne ka~e dık"katıe baktı ve: mi yordu. Fakat bu sırada kraliçe:1in 
0
Ylcndi M ar flararmışsıruz ! diye 1 dudaklarında beliren kin ve · akaret 

vap "cr~i. argarit soğı.:k kanlılıkla ce-

bi; Şcvketrnab 
111 

§ey Yok. 
8 

• .' bunda §ayanı hayret 
tyus h • ~zı bir kaı- .. _ _, b . d . eyce 

1 
:r guu.uen erı 

"ic rtliıtccssi a~ 1 gördüğUm iç:n ~nim 
'-atağı "al·'r o marn tabiidir. Haşarat 
cu . ·asında b 

ıtntıiyor. n en gözlerime uy-
lıt aı, rnc 

lltgari i rnnuni~tte gür· di k 1 t Pcn umse , ve 
0 tuğa do;; ecre. kennnndaki O:Jyük 

l'inın .,ru "'ot . d . 
b a Otur.:ı ... ur u. Kenditsi de 

l.ly'. 'l.lU E'" 
Uıe bir a~ı 

1
·· 11ni tuttu. Yüzünü 

- A :r ' a seyr d ld <i' "rtılc .. e a ı. Sonra: 
ıye ıöylcnd~Ustcrih ~tabilirsiniz .... 

l'~kında clirn~~ Şu fcytan Büridan dahi 
argarit .c gcç.cccktir. 

- ,,, garıp bi d' QUna e . r sesle. 
ıyc rnın ın· . . · 

sordu. ısınız Şevkctmeab? 

t' - ~lbett 1Y•zı e.. Haş 
... arına . arat Yatağının im-
·~ttca · Yernın . . 
h[ l:~:n F'aJc cttr.ııtım. Sözümü 
"ta · at Ar k 

rıi,...: muhasara . go rallıgı her ta. 
·oq af{ cdılrn · · 

rrı· el'ınes b' ıştır. Papa yemi • 
ızc ~ c ılc B" . bu .... eçccckt' ' Undan ergeç eli· 
tun fı . ır. 'Yaln B· . 

aı1ı &ilerde ~ ız urıdan mı ya, 
laca~ak.. Size ~ on~okon darağacına 

hı · güzel bir eğlence o-
argarit 

lllııtı k' 0 derce 
- ı bunun f e sararnıağa b:.~la. 

olu Al!aıı aF'k il.tkına varan kral: 
>"ora. • ına sev ·1· 

"'•r·ı .. nuı d' gı ı• Margarıt ne 
J ... ilde ' 1Yc b • ti n fırladı ag-ırJı ve te~.işl:ı 

arga . · 
- li rıt kcnct· . 

llleab ayır, ha ını toparlayarak: 
' d' Yır b" 

_ ·ı,. 1Ye ceva ' ır §ey yol: şevket· 
ı ~taı P Vcreb"ld· a~ıa 1llıın bö 1 ı. Ve sonra: 
. rnuh .. t b Ylc rnı· th· d" tiy~ " uı ... ış uşman • 

r... Unu"u b 
'\' fi • ana ıstır<'p ve· 

arı ....... 
~h· "•Ust .. · 
-u ~ -.rıh ol 
tuıa ... ~ı; Yor, bütu'· an kral, karısını te. 
ı. .... ı;ın n duıı:. 1 •11•ri . ı tc-:ıin :s-man ardan :ıtur· 

. nyınilı c ~alışı d 
'l'\ !ti, 't~\'l,if cd'Iyd~r. u. Bu nac,a 

ı ı"ıni ele ;; 1 .... 
.. t y ~- 1 . ı 

çizgileri Marinyinin kraliçe tarafından 
da mahkum edildiğini isbat ediyordu. 

Kral bu anda ayağa kalktı. 
- Asilere gelince, artık onlar !çin, 

üzülmeyiniz, ikisini ele geçirdik, Filip 
ve Gotye dö Nel mahpustuı:-, diye ıö. 
zünü bitirdi .. 

Kraliçe: 
- Şevk::tmeab onlara ne gibi birce

za tayin edeceksiniz, diye sordu. 
Böyle kat'i ve sarih bir sualle bi~·dcn· 

bire kar§ıla~an LUi Hüt>:n bir an te
reddüt etti. 
. Fakat karısına kar~r ~efkat bcsl~di. 
ğinden dü,ünccli bir tavrrla: 

- Vakia, dedi, o ilci delikanlı bana 
büyük bir fenalık etmedi. hem rck 
mert ve cesurdular .Onlar düıma,~rmın 
amansız:, müthi!J birer clü§manı i:ii1er. 
Marinyiye fenahk etmeğe çah,tıklan 
için hayatlarını bağı~hyarak hap$.et· 
mekle i'.ctifa edeceğir.ıi ~anıyorum . E· 
vet onlar pek kahramandılar. Hele Fi
lip adında c.Janı ... Zındanda. insam deh 
şete di!~üren büyük bir çesaret göster. 
di. 

Kralın maksadı zaten ne olduğunu 
bilen Margarit, bilmemezlikten gelerek 
sordu: 

- Ne yaptı, ~vketmeab?. 
- Re yapacak, söylememek kin, 

metresini ele vermemek için ... 
Kral birdenbire durdu. Sonra daha 

boğuk bir sesle d::vnm etti: 
- Metresini ele vermemek için' .... 

Metresi!. .Bana ihanet eden, muhitim· 
de yaşay:m, yanımda dcla§an. bel!t:i ai· 
lemden olduğu h~lde bir türlü lce~!e -
de:ne.:1iğim o kadın .. 

Kraliçe, korkudan titriyerek: 
- Sükunet bulunuz sevgili Liıim ! .. 

de·'i. 
Zira, kralın gözleri c!önmüı. du-iak. 

lan titremi~. sapıaarı olnıuıtu. Mar,arit 
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-----------------------------------------------------------------Cevabını verdi .• 

Btlridan: 
- Sus, sus, sefil... Bu me:;clc için 

gülmekten seni menederim. diye ba 
ğırdı. 

Giyom: 
- Yaman bir ayyaş idi.. <le<li. 
Rike kupasını kaldırarak: 
- Hem öyle yaman ayD•aştı ki, 

ayni zamanda on ayyaşı sızdırıp kendi
si turp gibi sağlam kalmıştı. 

Böylece konuşa konuşa epey vakit 
geçirmiılerdi ki, birden kapı açıldı, 

i!ieriye bir serseri girdi .. 
- Kahraman kuman.dan Büridan, 

aize bir esir getirdik, deci. 
Lansölo: 
- Erkek mi? Kadın mı? diye sor.du. 
Büridan: 
- Esiri getiriniz, emrini verdi. Ve 

kendi kendine: 
- Ne garip ~ey, diye:- mırıldandı. 

Ben Haşarat Yatağında hırsızların iş· 

lerine nezaret edecek adam mıyım? 
Bu anda iki senerinin arasında lir 

adam içeri girdi. Serseriler Büridanın 
bir işareti üzerine dışarı çıktılar. 

Büridan bu adama: 
- Sen kimsin? diye sordu. 
F.Air cevap verdi: 
- İsmim Tristandır. Monsenyör An 

gerrand dö Marinyinin sadık bendesi-
yi:n. # 

Bu sözler üzerine Büriclan heyecan. 
la ayağa kalktı, Giyomla Rike ellerini 
gayri ihtiyari kılıçlarının kabzelerine 
gotürdüler. 

Bigorna gelince o da } c.ni gelen aca
ma dikkatle bakarak: 

- Zannedersem burada n~iihim şey
ler söylenecek, diye mırıldandı 

Tri&tan ise etrafını sakin sakin tet· 
ki ediyordu. Nihayet Büri.dan: 

- Şüphesiz dendin tarafından gcli. 
y:>rsun değil mi? Monsen}•Ör Marinyi, 
bizzat gelmiyc cesaret edcmiycrek şim

di sadık bendelcrini gönderiyor. Öyle 

yn, keru:iını tehlıkeden kurtarmak in· 
zım .. Ey söyle bakalım! •. Neler anla· 
tacaksık? Benim gibi bir serseri ile izdi 
vaç etmek istediği için öldürme -
ği arzu ettiği kızını kendisine mi 
götürüp teslim edeyim ? Yok • 
sa yoksa tarzyc mi vereyim. Boğazmda 
ip olarak Notrdam kilisesine Grev 
meydanı darağacına mı gideyim? Hay· 
di sadık uşak .. Muhterem efendinin ar. 
zusunu söyle; fakat işi kısa ke"W'leğ: 

bak .. 
Trist:m kısaca: 
- Muhterem eferıdim "Monc;enyor 

Angerrand dö Marinyi tevkif edilerek 
Tanple hapsedildi, cev.ıbını verdi. 

Dört arkadaş bir.den: 
- Tevkif edildi ha! diye bağı:-dılar. 
Bigorn hayretle, Giyom'la Rfkc 

sevinçle bağırmışlardı; lakin, Düridan 
titriyerek düşünilyordu. 

- Mirtiy'in babası tevkif edildi ha 1 
Kızcağız şimdi ne diyecek? Ne yapa • 
cak. 

Tristan şunları söyledi: 
- Evet, Marinyi hapsedildi. Yani Kont 

dö Valuvanın kin ve garezine kurban ol 
du. Bu adam, bulunduğum devir için 
lazrmdı. Geçtiği yerlerde diğer adamlar 
hatta kral ve prensler onun ıiıuhteşem 
gölgesinde kalıyordu. 

Kral Lüiye, ahali tarafından (Hüten-) 
lakabı takılmıştı. Bu da onun kavgacı 

bir adam olduğuna delalet ettiği giti 
aynı zamanda çocuk tabiatlı olduğuna 

da delalet eder. Bütün çocuklar g;bi :> 

da hasut ve inatçıdır. 
işte Kont dö Valuva, onun bu hase. 

dini l:amçıladı. Senyör dö Marinyi bu 
gün, derebeyleri ve senyörlerin taşkın· 
hkları:u önliyen bir hükumet kurması· 
nın cezasını çekiyor. Yalnız kencisini 
bu hük<lmetin kralı yapmağı unuttu ve. 
:ra buna tenezzül etmedi. 

Büridan, Marinyinin bu sadık uşağı • 
nın sözlerini hayretle dinledi. Sonra i 
çinden taşan bir hiddetle: 

~ 



:. Dt:uifl~, Demır_y.olia11 ve Limonları işl~l.f'ffe <·._ 
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HABER - Akşam 1>0~.ası 

1 
Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu ilanları 911ııı11ıı. 
\ 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönüm ü müna.sebetile birin.cite§rin 1938 ayı. 
:ım 28, 29, 30 ve 31 inci günlerinde, banliyö ve halk ticaret biletleri ile bazı 
hususi tarifelere tabi biletler hariç olmak üzere satılacak biletlerin bedelleri 
iize!-inden yüzde 20 tenzilat yapılacak tll'. 

30000 adet 
60000 .. 5Xl0 perçin çivisi 

Orta perçin pulu 1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lira 13 kuruş olan 107900 kilo sabun. 1:;:. ( 
rin 938 tarihine rasthyan salr günü saat 11.30 da kapalı zarfla alınmak lı:: Pa 71000 .. 

35000 ,, 
27000 " 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (4462) (7746) 
27000 " 25000 

" • • • 34000 
" 25000 ,, 

Küçük perçin pulu 
Arka çantalığı çengeli 
Kesme kanca 
Köprülü sürgü 
Köprüsüz sürgü 
Yuvarlak demir halka 
Galyanizli tel erkek kan 
ca 

siltmeye konulmuştur. d3ll 
2 - Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kuruş olup şartnamesi komisY00 

kuruş bedel mukabilinde alınabilir. · 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecet<lefl 

teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar l'-3sıP1 
bulWlan komisyon başkanlığına vermeleri (7452) Muhammen bedeli 1400 lira olan 700 metre 3X4 mlm2. N.K.B.A. yeraltı kablo· 

stı 4-11-938 cuma günü saat 10.30 da Ilaydarpaşada Gar binası dahilindeki komis· 
yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 6500 " ,, " dişi "Jebilif· 

Şartnamesi komisyonda göru 1Je! Bu işe girmek istiyenlerin 105 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

70000 ,, }.latara perçin çivisi 
70000 ,, ,, ,, pulu 

parçalarının açıl: eksiltmesi 31-10-938 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma ko. da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin tiedeli 3535 lira 42 
kuruş ilk teminatı 265 lira 16 kuruştur. 
Şartnamesi Ko .. da görülebilir. isteklilerin 
kanunt vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (279) (7374) 

lilerin kanuni vesikalarile be~ cı' 
mektuplarını ihale saatinden bır ti 
vel komisyona vermeleri. (297) 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7652) 43000 ,, 4X8 perçin çi,·isi 
• * ... 10000 ,, 2.5X12 perçin çi\'isi 

Muhammen becleli 1975 lira olan 10.000 adet cilalı parlak çini ile Yukarıda cins ve miktarları yazılı 14 •• * oO 
Süvari binicilik okulu için 

1 ~ 
mikabı çakıllı kumun 26·10-9~el'ı 
ba günü saat 14,45 de Tophan e1' 
Am. Sa. Al. Ko. da pazarlıld.~ 11 • 

si yapılacaktır. İsteklilerin niil111e~· 
barebr belli saatte Ko. na gelıTl)e (C 

SZO adet 400 m/m lik çimen~:> künk 7 - 11 - 938 pazartesi günü caat (On 
bu~ukta) Haydarpaşada va:- binası .dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiitme il~ satın alınacaktır. 

kalem malzemenin kapalı zarfla eksiltme
si 7-11-938 pazartesi günü saat 15.30 da 
Tophanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6485 lira 95 
kuruştur. llk teminatı 486 lira 45 kuruş
tur. Şartname ve nümuneleri Ko. da gö
rülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte Ko. da gelmeleri. 
(307) (7763) 

Bu işe girmek istiyenler!n ~48 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri v-e kanunun tayin etti ği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ~Omi$yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7759) 

• 

* * • 

• • 

(305 . . . . . . / 

-
ı., h iS~rtatu~ M Qdürı üg ~:tı(leo; 

I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 
kiJnluk 180000 adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zar! usulile eksiltmeye kon
muştur. 

TI - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabile 34500 
lira. ve muvakkat teminatı 2587.50 lira, 100 kilolukların beheri 41 kuruş he. 
sabile 73800 lira ve muvakkat teminatı 4940 liradır. 

1300 metre lacivert kumaşın kapalı 

zarf eksiltmesi 24-10-938 pazartesi 
g-ünü saat 15,30 da Toplıancde Lv. Amir. 
!iği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Talı. 
min bedeli 5070 lira ilk teminatı 380 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunesl Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanun? vesi· 
kalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

Eşya ve techizat anhan için 5000 adet 
tahta ve 2000 adet latanın açık eksiltme
si 31-10-938 pazartesi gür.Ü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satırıalma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4800 lira ilk teminatı 360 liradır. Şartna
mesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber beai saatte Ko. 
na gelmeleri. (282) (7377) 

:(. * :(. 
Bir numaralı dikim e\'i için 124 kalem 

Singer dikiş makine parçalarının açık 

eksiltmesi 31-10-938. pazartesi günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 1939 lira 93 kuruş ilk teminatı 145 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görü
lebilir. İsteklilerin kanWli vesikalarile 
beraber belli saatte K.o. na gelmeleri. 

S•..ivari binicilik okulu için b~ rJİ_ 
tobüs 26-10-938 çar~amba gii110 ,.ı 
de Tnphanede lst. Lv. Am. S~\ıs 
da pm.arlıkla eksiltmesi ya~ t 
Tal .min bedeli 3500 lira~ır., 11 cl3 
tı 525 liradır. Şartnamesı ı~~: ı# 
lebilir. İsteklilerin kanuni vesıl\~fl'. 
raber belli saatte Ko. na gelrı1 ( 

(30CJ) 

• • * ti 
Dikimevleri için 2.1000 adet tll~~ 

31-10-938 pazartesi günü saat (llll ~ 
Tophanede Lv. amirliği satır:at~ 
pazarlıkla alınacaktır. Tahm1rı 11& 
lira teminatı 18 liradır . .Niiı1'lt.13tıe 
da görüiür. t:>teklilerin belli s3 
na gelmeleri. (306) ,(7762), 

(261) (7188) 
:,ç. * :,ç. 

lzmirde teslim edildiği takdirde be herine 50 kiloluklar için 25 santim ve 
100 kiloluklar için de 50 sa.:ıtim zammedilir. 

JII - Eksiltme 7-11.938 tarih.iner astlıyan pazartesi günü 50 lik çuvallar 
saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabata-:.~ levazım ve mubayaat şu· 

besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1.73 lira ve 100 lükler 3.70 lira bedel muka
bilinde inhisarlar umum müdürlüğü levazmı ve mubayaat şubesile Ankara ve 
lzınir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubu:ıu, kanun! vesaik ile yüz.de 7.5 güvenme pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
larm ihale günü eksiltme saatlerinden yarrmşar saat evveline kadar yukarda 
adı ge:çen alım komisyonu b~ka.:ılrğma mak1:mz mukabilinde verilmesi la. 
zmıdrr. (7731) 

5000 adet patiska yatak çarşafı 

25-10-938 salı günü 3aat j 4,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği s:-~:_.alma 

Ko. da kapalı zarfla eksiltmr · yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 5750 lira ilk 
teminatı 431 lira 25 kuruştur. Şart
name ve numunesi Ko. da görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplarım ihale saa -
tinden bir saat c~el Ko. na verme· 
lcri. (275) (7229) 

,(284) (7377) 

* * * 
90.000 kilo ı~panak, 28.500 kilo lahana 

70.,000 kilo prasa, 7.000 kilo ha\'UÇ, 
15.000 kilo kereviz, 60.000 kilo karruba
har, 34,000 demet maydanoz 7-11 ·938 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
lstanbul levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18710 
lira 50 kuruştur. 

• • • . ıs 
261 metre nefti 18 metre n1a\~tl f 

re gri 61, metre Iacivert çub~~, 
!ıkla eksiltmesi 2-11-938 çar;3 ·~ 
saat 14,30 da Tophanede LV· ~etıll 
tınaıı:ıa ko. da yapılacaktır. \-e if 
257 lıra 21 kuru~tur. Şartna~e .0 ~ 
:-esi ko. da görülebilir. !steldıl~e ~t\ 
cesikalari!e beraber belli saa 

* • • 
lki numaralı dikim evi için 17 liste mu 

cibince alınacak Singer \'e Adler makine • tik teminatı 1403 lira 29 kuru~tur. r.clmele:i. (310) (7766) 

342 BORtDAN 

------------------------------------------------- Bunları bana ne maksatla söylü • 
yorsun? 

Diye sordu. 
- Siz tevkif edilen adamın kızının 

nişanlısısmız. Senyör Büridan, sİ.7 de 

artık .c aileden sayılırsınız. !ster misi • 
niz ki gidip nişanlınızı bulayım ve ken
disine: 

- Babanız tevkil edildi. Yakında 

darağacına götürülüp a6Ilacak. Bunu 
nişanlım dediğiniz delikanlıya söyledim. 
Fakat jan Büridan sözlerimi dinlemek 
istemedi . ., di}ı:yim? 

Biraz evvel, şen olan odayı şimdi bir 
sükut kaplamıştı. Ne Borrask, ne Od
riyo ve Bigorn artık latifeli sözler 
söylemek hevesinde idiler. 

Uşak, yalnız bir hali ortaya k.:::·yuyordu. 
Ve bu hal ise Büridan için pek müthiş 
ve füücü idi. Kendisine karşı son dere
ce kin besliyen ve kendisi tarafından da 
nefret edilen bir adamın sukutile mem. 
nun olmak hakkını haiz değildi 1 

Kendisini eliy1e öldürmek istiyen bir 
adamın sukutundan memnun olmadığı 
gibi, Mirtiy'in babası~m hayatım kur. 
tarmak için kendi hayatını tehlikeye 
koyması da mümkün değildi. 

Susuy:::Tdu. Fakat bu sükutu yalnız 

zahiri idi. Zihnen çok meşguldü. Başını 
önüne iğmiş Marinyinin uşağının yüzü 
ne bakmak istemiyordu. 

Tristan: 
- Büridan, ben buraya yardım lste · 

meğe geldim, gideyim mi, ~:ıksa kala • 
yım mı? diye sordu. 

Büriılan bir saniye kadar tere:ld.:t 
etti ve sonra, sapsan ke$ilen ywzi.inü kal. 

dırarak: 

- Kalınız! cevabını ~rdi. 

Giyom, bu kelimeyi i~itince maEaya 
iw'l'Tcdl Gir yumruk indirmekten ken -
dini alamadı. Bütün kupalar, ısahar.lar, 

deıtiLer $allandılar. 

Ri'kc de bir kahkaha salıvererek: 
- Işte bizim hekimin mantığı! Bü--

ridan söylediğin gibi sen bir eşeksin 1 
diye bağırdı. 

Lansölo Bigorn: 
- Sükut! diye ihtar etti. 
Tristan, müstıerihaoe içini çekti: 
Mademki, .dedi. BuraJa kalmamı söy· 

lü;.,.orsunuz, o halde ben de size söyle • 
mek istediğim şeyleri söyliyebilirim. 
Senyör Büri.dan, sizinle gizli görüşme· 
ğiisterim. 

Büridan, kendisini takip etmesi 
Büridan, kendisini yalnız bırakması 

için ihtiyara işaret etti. H<:r ikisi de yu
karı kata çıktılar. 
Konuşma pek uzun sür<lü. Tristan 

ancak şafak sökerken Haşarat Yatağın 
dan çıkıyordu. 

Bunun üzerine, Büridan arkauaşları· 
nı toplıyarak bir meclis kurdu. 
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MOLAKAT 
O sabah, Luvr sarapncla büyi:k bir 

faaliyet vardı. Senyörler, şövaly-. • er, 

nedimler, akın akın geliyorlardı. Ma -
rinyinin tevk:Ci Pariste bir gök gürle -
mesi gibi duyulmuştu. Ahali son dere
ce sevinmİ§ti. 

Marinyi; müthiş cezaların, işk::ıce. 

terin, zorla vergi t:::plamanm, insanları 
ateşte yakmanın, adam asmanın zalim 
bir mucid: itli. 

Yeni kral tahta sıktığı zaman, ken.cli 
p:ırasiyle yaptıdığı Monfokon dara
ğacını ona ta':dim etmi;:ti. 

Il'r zali:ııin vücu'lu ortad:ın kalk.nc:ı 
sanki jünyaya başka bir zalim ı:clmi
yccek miş gibi halk seviniyordu. O 
devrin me~hur aşıkları, Parisin S{.k <lk 
ba~larm.Ja sazlariyle, milletin kurtulu
şu şerefine neşi<.leler okuyorlardı. 

Hatta Pariste bir çok rr. ey haneler 
içkileri. şerefe yarı fiyata vereceklerıni 
bile ilaıı ettiler. 

Büt:.in Pariste büyi.ik bir şe!mayin 

yapılıyr:'l'du. 

Lunde ise, sevincin son derecesine 

BüRfDA!\ 343 
.;,/ 

- ------------------------------ itfl·• 
varan Valuva, etrafına bol bol vaadlar Fransa krah mevcuttur ki o da bel'I e 
da bulunuyordu. · Herkes kendi mevkiinin, keneli :riitbd; 

O vakit, ibadet odasına biti!;ıik büyük sinin işine karışacak.. Kralın yarııt1 
- f tıC·' 

salonda harikulade bir manzara görül- azamet taslayacak olanın vay ha 1 e· 
dü .. Evvela Valuva, 'bütün haksızlıkla- Bu sözler müthiş bir tesir ~ptı. ~Jii 
rın tamir edileceğini, herkesin layık ol- minki alkışların yerini §imdi üzilrıt~eıı 
duğu makamı işgal edeceğini söyledi . bir sükut kaplamıştı. Sapsarı ke~. ,. 
Sonra herkese ne istediğini ve buna Valuva, bir kaç söz söylemek iste01 

11 
mukabil ne vereceğini sonnağa vardı. Fakat kendi sözlerinden hiddeti a~:i! 
O vakit, biri bir manastır müdürEiğ'ü· kral, amcasının sözünü keserek ser· 
nü, diğeri bir bölük kumandanlığını, tavırla: ( 
b:r diğeri evlenecek kızı için seyiz, bir - O mahpus .. yani Filip dö :Nel ~3• 
başkası da valilik istedi. guya çekildi mi? öteki Gotyeye rıe } 

Valuva, vaad etmekten yorulmuyor- pıldı? diye sordu .. 
du. Pazarlık oldu. Bir manastır mü. Valuva: •ı111, 
düdüğü alan senyör, bunun hoşL•.na _ Şevketmeab, iki kardeşler. dt 
gitmediğini düşünerek onun varidatım dandadırlar. Efendimiz ne vakit ırııdİ' 
al:ın diğer bir senyörlc pazarlığa gi:-iş- buyururlarsa kendilerine, işkence e·ıı' 
mek istiyordu. Bağrışmalar, müc:ı~c - lecektir. Fakat Angerrand dö ~ıır~ • 
leler. kavgalar oldu. Hükumet adeta yi denilen daha mühim diğer rnahPı.ı ''• 
müzayedeye konulmuştu. Memur;yet- la meşgul olsak .daha iyi olmaz ıı1'' 
ler, ünvanlar, rütbeler, bilhassa para 
t~k3İm olunuyor.du, Fransayı taksim e

di;orlardı. 

Bir kapıcı: 
- K.-al hazretlerine yol açmız, c!iye 

bajrrJı .. 
Gürültücü halk bir atıda sustu, İkiye 

ye aynl:lılar. Aralarından kral Llıi 

Lüten geçti. Valuva dahi yei;eninin 
istikbaline koştu .. 

Son derece sevinç is;in<le olan -:C"r.t, 
kralı kucakladı ve öptü· 

- Şevketmeab, di} e bağırdı .. işte 

artık kurtuldunuz .. 
Senyörler, şövalyeler. ned:mler r.ep 

bir ağızdan: 
- Yaşasın kral, diye bağırdılar. 
Amcasının kendisini öpmesine ~pey 

içerleyen kral, bu alkışla sevindi. Gü· 
liımseyerek b:ndelerine baktı .. 

Onlarm bu hali, başvekilin ne derec: 
iktidar sahibi olduğunu krtıla göc;ter· 
mi~ti. Bircknb:re Eer;:ni~ bir tehlikeyi 
h:ıtırlayarak titredi. E:ıni kaldırara'<: 

- Evet efendiler! .diye bağıruı .. Ya
şasın kral .. Bundan sonra yalnız bir 

cevabını verdi. • deı 
Kont dö Valuvanın, halinde se~ııtııııı 

hissedilen itaatkarlıktan memnı.ırı <' 

kral: 11t, . b 1- k A . . rI1 ıco - Ica ına ...,a arız... zıZl ıe-

meclisi toplayınız da şu mühim rı1cS' 
leri müzakere edelim. dedi. I' 

A . - .1 ·ı . d - J<llİ' ynı zamatw<ı ı 1adet o asını·· 
·rd'· sına giderek kraliçenin yanına gı s( 

Luvrdeki patırdıları işitip işirı .. c~ı" 
nr anlayamamış olan Margarit do U
gony titriyordu. Kaç gündür üıii!.e 
zülc rengi solmuş, adeta çökrnÜşti'· lÔO 

Büridan ve arkadaşlarının 'farı~ 
·şt•. 

başlarına geleni Valuvadan işitrI11 
.. ,.~1' 

Marinyinin tevkifi karsısında bı.l:ııı• 
.., .f')JV 

bir korkuya kapılmıstı. Haya- ~· • ıı:ıv 
ken'line bedua eden bir a<lanıı0 dıl• 

tına merbut olduğunu zanned~Y~:!öjt ~ 
JuaMdan Marinyinin tevkifıııı '·· ıı'' 

mi;-ti. Bunun kendisine bir felaket 

zırlayacafrını hissediyordu. .. ··tı' 

Liıi Hütennin içeri gir<liğini go~,.clJ 
ce her şeye rağmen kendisini t

00 rı9' 
ve kralı gülerek karşıladı. L(ıi, 1'1l 

ı· l 
ıra.ı. 



.. e . : 

· .. O,atnıa Radyolin 
ç\Uıkij o •• 

Paran1~1 b sızın hem dişlerinizi hastalıklardan,hem 
Ya ancılara gitmek ten kurtannı§tır. 

RADYOL"N 
l\iustesna . ] 

ı;e Y bır forrnmı 
t.~ apı}dığ1 i · e ve azamı itina 
""!in h~ . ~ın }'Urdda 
l\aıa akuniyeti . ecnebt marnuli· 
Slolt ~dığı bu rağ;;rtadan k~ldırmıştır. 
Yen Ulundurınad v sebebıle elde hiç 
lır taze ihzar 1 l&Jndan da mütemadi· 

• o unarak ~ na ıAYasaya çıkan· 

tenı· dyolın kull 
bı~~lernek k anınını, sade d' 1 . . . 
~ • orurnak v . ış enru:z:ı 
%hıiı ~1nız, verdiği . e güzelleştirmekle 

de kalrnı§ olur nız Para da kendi 

Sabah .... 
1 ' og e ve aksam her yemekten sonra 

• 

~ - . "'·i • "'! .f.., •.. ·.,, .. t..,. : 1. 
. ' . .. . . .': . '• . -~-J ·- . .-;f 

- . 4, , . ' ·' , ·~ ·- .•.• ' • 

Vapurlanp tılmlcr1 Hareket gOnJ~r 

l>· ltc, " • 
Oftndia 

llat T . l. V tncdik 
Ue •- 11zı A\'lı.ı rtcste PALESTINA 

~ıakı AA Pa ıçtn ,.t,.., __ _ 28/10 

'""erler --=res t.renıerl •• 

l>ite 
' t-ia.Poli 

• ~arsilya, 

............. 

EKSPRES HATTI 

Ccnova 

ClTT A' di BARl 22 10 

5/11 
lstanbul • PiRE saat 24 h. 

,, NAPOLt gün 3 jours 
,, MARSIL YA gün 4 ., 

l>irc '---------.. 
, liapor ~-----------------

1' lrıarsiJ 
~ Ya, Ccnova 

,. ~aıa 
Merano 3/11 Sıutt 17 d• 

'"'~lar ' Stllnııc 
arıda • Goı09.~p;::--=-----------------. llrina· . • ıre, Patraa. 

ısı. Ank 
l' · ona, Venedık 
rıcstc 

a~ 
• ({aı 

as, lbrau 

Diana 

~tbano 

Abbazia 
Campidoglio 

Abbazia 

27/10"iaat17d• 

22 10 ~ıuıt 17 dt 

26/10 
2/11 

26/10 r-..... 
~u C.mpidogli<> 2 /11 .... 

~I~ tt Ilı llaıı . ~ 1 
>'at Yatl\1 'h 

ll' larıa ı Veııedfk 
ltl ,, azıa ı:ıı • bırıeşo:ıış b tnrlklle Pnrls ve ı.ondra için, gayet tenzil edil. 1 
Oaı l\.l)n_ı A 11.lfıı:ııat aı lletıer ita eder 

ata, •ı.'rtc :ı:nak ıc;:ı • 
gara, 1 "-"Umut 0 Galatada Mumhane Şarnp iskelesi 15·17. 

c Varında ;1 Acentahğma (Tel. 44877-8·9) ... c Beyoğlundn ı 
oıcu Dairesine (Tel. 44686) mUracnat olunur. 

,.. .. 
Urk Hava Ku umu 

~ iJ 'f ·· ~~ llilCD teırtBp 
~Q .. ll ~ P i Y A N G O S U 
n \' u k i k "'"" keşide: il ikinciteşrin 938 de dir. 

ı~·~~~·k:: ıs.o!. ~rniye 40.0 DO r r a dır. 
'~ ~ıp1~ük~fat vardı ·OOo. l0.000 liralık ikramiyelerle C20.000 ,.e 10.000) 

• .., ~ıı bir b'J r .. 
-··~ ı et alara . . 

arasına . k ı~tırak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 
gırrni§ olursunuz .. 
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- Kadıköy ve havalisi 

va 1 1 
no im Şirketinden 

<C lb!I lfi1il h lUI rrö y ~t ü ifil 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

LATLI TA F 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 25 birinciteşrin 1938 giinü başla

mak ve 4 ikinci teşrin 1938 gününe kadar (dahil) devam etmek üzere tramvayları

mızda, mıntaka tevhidi sure tiyle tenzilat yapılmış ve mm takalar aşağıdaki şekli 

almıştır: 

Hat sayı"ı 

12 

22 

4 

6 

8 

20 

Hattın adı 

Üsküdar - Kısıklı 

Kadıköy - Üsküdar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahçt' 

Kadıköy - Gazhane 

I<adıköy - ~1oda 

Cumhuriyet Bayramı mnnasebetile 11 gün 

( l - Üsküdar - Bağlarbaşı 
~ 2 - Bağlarbaşı - KlSiklI 

f l - Kadıköy - lbrahimağa 

l 
2 - lbrahimağa - Karacaahmel 
3 - Karacaahmet - Üsküdar 

{ 

1 - Kadıköy - lbrahimağa 
2 - lbrahimağa - Karacaahmet 
3 - Karacaahmet - Bağlarbaşı 
4 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

r 1 - Kadıköy - Kızıltoprak 
. 2 - Kızıltoprak - Erenköy l 3 - Erenköy - Bostancı 
f 1 - Kadıköy - Kızıltoprak 
l 2 - Kızıltoprak - Fenerbah~ 

: 1 - Kadıköy - Gazhane 

~ 1 - Kadıköy - Moda 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati liesapla yüzde 24 nisbe

tinde tenzilat yapılmıştır. 
~ ~· #' ' •• • . • ... 

Mi i Ti DA 
IKA~ŞD 

iN 
l'ııblctlt.•ri her cl"Zıınl'dc ar:ıymız. Po ta l;utu~u J:!J5 llormobln 

,ıı.: f_.,-y fJ - , • •• • ... • ~' • ' • e-" 

o~tnlknao on~~~o 
re törlüğünden : 

1 - tile, orta ve li&e kısımlarına )Dlılı ve yabsız, kız ve erkek talebe ka) dına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere mcktobin kayıt şartl;ı ·ını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis lca ralcolu arkası .Telefon: 22534 

Bayanlara Mahsus 
Son moda şapknlar, her tcrlii 

renkler ve çeşitleri 

şapka maftazasında bulıibllcceks:nız 

Beyoğlu: İngiliz Sarayı karşısında 

ve Otel Turing yanında No. 61. • 

larınızı 

Yurdundan 

Tedarik ediniz 

l 
' 

Lotion 
bfaciele 
Scherk 

' SCl-IER~ , ..._., 
PAl!JUMNR 
,. ... 1 s 

1 
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EN iYi YOL ARKADAŞI 

Olduğunu her tecrUbell 
Reyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder~ 

Deniz tutmasına, tren ve otobüslerde gelen batdönmcsi ve 

gönül bunnltrlarma kar~ıı seyahate ~raberinizde 

1 Hasan meyva özü unu~::;;~ .. 
1 F I ATI: 25 - 40.:-100 KURUŞTUR. 

Xnlmz CYinizde değil 

Cebinizde bile 

• t • ~ . lı 

laft~ ŞftŞE 

Uykusuzluk - Sinir ağnlan - Asabi 
Öksürükler - Baygınlık - Başdönme· 
si - Çarpıntı ve sinirden ileri gefon 

bütün tl\hatsızlıklan 

iyi eder 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCJVCJ kullanınız 
. Bir liraya kumaşile kuştüyii yastıklar 

. ~~rgan, ~ılte v~ yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Ku§tüyü kumaşlarının 
en ıyısı ve her rcngı bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yoku§u l{uştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Sat15 yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar pazan. -

r KURTULU 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl tiutün l 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurum.asıııdan, ve ucun 
bozulmasınd=- ... '--- ~•ı yegane 

Ti U L> LMA KALEMi 
Avrupada dahi taslik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mlirekkebli 
ltalemlc yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 
maz, bol mÜ· 

rekkeb ahr, 
kuvvetli 

1 basılırsa 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. Ti K U en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve k.rmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:ayınız. Fiatı 3 liradır. 
Deposu: Havuzlu han No. 1. İstanbul 

1 
3.4 kop
ya~ 
rılablllr. 

takLtlcrindcn sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
markaya :i;~;cat ediniz. Taşr::ıya posta il.• gönderilir. 

.9!111 .................................. . 

Taslll!'r'ujJ1çin 
ten~·irat1~ızda Osr?m-~-ampulu kullanınız. Osram-n,J-ampnılannın ışık· t 

'E_ııulcrı .§i!ri ctyklcrı cererana nisbetle harikuladc<lir, yani ucuz ziya 'J 
temin ederler. 

AM 
Türkiye Vekilleri: AEG / 

Tiirk t\nonim Elektrik Şirketi Umnnıiyesi Tür\ Anonim Şi ı.,..· 

İST.Al\ BUL P. K, ıl11 iSTANBUL P.K. 1449 

·--------------------••mm-•--------------~ 

·s~ , 
~MODELLERi 1939 

ıı_ Türkiye Umum Sah§ Deposu: Sultanhamam Hamdi Bey geçidi 46 - 56 No. Tel. 2129S 

Oksürenlere ve 
göğüı nezlelerine KATRAN HAK 1 


