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Prağa son bir nota daha 

~A~A~öSTAN 
Bütün vesaite baş vurarak 

d Yasın ı · t hakıtuk ettirmek 
rındadır ! 

~ ,, Çek k abinesi 
- \.!'fi) ~ 
ırQ \! ~IJJılf'~'f)) ~~ır '\t~ı;gDaU'll~ ocQJ aiTil S © n ° 

aırao~e.®~ ce~.aba tes~ nt ett~a 

J 

Macar 11 • • 
arıcıyc nazırı I\.anya Macar lıaıilasım Wki:. ederi.en 

Pı·a 
~Sız { 

~ (Yazısı 6 ncıda) 

« J _ -------eazetelerl 

tırı a~onıarın Hankeu zaferi sarıla
eyazlara zaferi ! » dir diyorlar 

0 kYoda bir hafta 
Jap0~hl~k yapılacak r ~ harbıye nazırı zafer leri hakkında 

--- beyanatta bu ı undu 
........ - ... --

lt 'l'olcyo 2 n;, J " 

Doyçland yolcu 
gemisinde 
bir infilak 

991 kiş i nin haya tını 
kurtarmak için yedi 
gemi hareket etti 

.:ion gelen bir haberde yangımn 
söud ı.i riildiiğü bildir İıiyor 
~cvyork, 26 (A. A.) - 20 ilkte§rinde 

Bremcrhavcnden Nevyorka mütevecci 
hen hareket etmiş olup Ternö\•de kfiln 
Milor burnunun 320 kilometre cenubu 
şarkisinde bulunmakta olan Doyçland 
vapurundan dün gece bir istimdad işareti 
alınmıştır. Bu işarette geminin anbar
larmda yangın çıkmış olduğu bildirilmek
te ve acil yardım istenilmekte olduğu be
yan olunmaktadır. 

Berfin, 2ô (A. A.) - Saat 3,15 te• 
Doyçland hakkında Berlinc gelmiş olan 

b rler. henüz natnmamdı. Bu haberler 
J •n bn.zılarına göre, gemide lıir infilak 
\'Ukua gelmiştir. Diğer haberlere göre 
gC'mi milr11ttcbatı, felıikcti mC'vzillcştir

m ;.e mu\'affnk o1m•tf '-ı:-dır. E91 yolcu-
~ [)eı•aıın 6 ıncıda 

b ir tn y yare 
l·<ı• ~ n ~· 

O n a. u k '~i ö, tlii 
Molbourn, 25 (A. A.) - Bilyük bir nak 

liyc tayyaresi ~Ielbourn·a 20 millik me
Jafcde kfdn Dandeong tepesine düşmüş
tür. Tayyarenin 14 yol<'usu ile mürette
b.ıtını teşkil eden .ı ki!'i ölmliştiir. 

Resim:; Harta'nın 

Cu nhur:yetin l 5 irwi } ı :dönümü 

Fevkalade 
nüshası 

Şimdidan müvezzi lerinize 
tenbihte bu l unmazsanız 

temin etmeniz i mkansız 

ol a ca k t ı r 

rıiiıf;~m Re-::i-::e H~ t-\ 

l (§) ~;(e a. t ~.~A~ı~ ~ b l 
b!iim ateşi yağdırırken 
Uankonıun etrafındaki çemberi da { Kredı ıle satış 
· ltmaktndırlar. 30 kadar Çin fır· Sümer Bank Yerli Mallar pazarları \ 

eu·ll • 5 ( A. a,,on topçu kolıı 'il ~i .,\ ı 
'e bı,.k tna.ıı Şa 

1
. Jaııonıar, Ilaıı 

~~il O\' a~ ko.sab r ••sinde bulunan 
la asın a\·ı lh ı lrnsı bu çemberin içinde ı:aımıştır. ) 1 tanbul, B:yoğlu, Kadıköy, tzmi~{ 

Hankeu'ııun munsabı istikametinde· --:::-- .. _Ank_.:::n. ~!!.!!'!..., ----
~ Det'am ı 4 üncüde 

"· U~ 1 ltıntn. t 'n eden Çin. 
taratt ' C'ltnlşlcrdir J 1 nn ın . apon· 

Uhasara ettikleri 

Topçu atış oku lunda 
t atb.kat 

[{omtttan heyeti atış tatbikatını "takip eacrleıken 
_.- l'azısı 2 incide 

Alm an Hariciye Nazırı 

Romaya gidiyor 
Kont Çiyano ile iki m e m leketin takip 
edeceği hattıhareketi tavlne 
Berlin, 25 (A. A.) - Hariciye nazın 

von H.ibbcntropun perşembe akaşmı kısa 
bir ziyaret için Romaya gideceği resmen 
blldirilmektedir. 

Berlin, 26 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden; 
Von Ribbentrop'un Romayı ziyaret e· 

deccği haberi siyaset ve diplomasi .maha
filinde büyük bir hayret tcvlid etmiş

tir. Bu seyahatin Alman hrdciye nazırı 
ile Polonya sefiri nrasındn dUn yapılmı~ 
olan görüşme neticesinde 'karar>uşunltnrş 
olduğu zannedilmekteydi. Re~i Alman 
mahafili ise Alman ve İtalyan hariciye 

nazırlarının teHikilerl imkanının on beş 

gUndenberl tasavvtır edllrhekte oldu{:runu 
beyan etmektedir. Bu telaki. her iki ta
r:ıfın mütekabilen yekdiğ<'rindPn malO
mat alması mahiyetinde olacaktır. Al -
manya ile İtalya, halihazırda mevzubahs 
olan bütün mPselclür ve bilhassa Macar 
akalliyell<'ri mesclt'si hakkındaki nokta! 
nazarlarını teati edeceklerdir. Ribben • 

tropla kont Ciano, bu sabah Roma - Ber
lin mih\'erlnin çerçevesi içinde bu me

sı:.>lcJcr muvncchcsindc iki memleketin 1 
takip edeceği müşterek hattı hareketi 
tayine çalış:ıcnklardır. Mülakatta tcsli-

Alman Hariciye Nıızrrı Rilıbentrop 

hat meselesinin de mevzubahs olacnğı si 

lenmektedir. 

Kudüste 
idam 

üç tethişç 
edildi 

Şehirde çarp ış mala r devam 
.. 

i/ 

nır e' in üsf kahmlan Arııblııra ateş <'den fngtıız n~lierl<'rl ... 

Kudüs, 25 (A. A .) - Dün Uç tethişçi 
iunm cdilmi~tlr. Bunlar 1-10 turihinde 

Ramallah muharebesine iştirak eylemiş

lerdi. 

Dün, bir çarpısma esnasında iki tn 
liz askeri yaralanmı~tır. lngiliz maka 

lan, KUdüste gece sokağa çıkmak ya 
_.- Devamı6 1n 
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UGÜN iki §alrden birer mektup 
aldrm, ikisi de şiir gönderiyor. 

Biri Balıkcsir'den ... Onun mel:tubunu o
kurken adeta müteessir oldum: ııundi.1 e 
kadnr kendisini tnmtncak, manzumeleri
ni mesela bir mecmuaya kabul ettirecek 
kimsesi olmnmış. "Senelcrdenberi şilı 

yazarım, fnknt eyvahlar olsun ki şimdi
ye kadar bir elimden tutan olmadı., di
yor. DUşilnmüş, taşmmış, - daha doğru
su pek düşünüp taı,ımma n - beru bul
mu.5_ 

Gerçi benim yazılarnnı okumazmış, 

hattA Mehmet Akü'in eserinden boşlan
madığnn için bana hayli de öfkeliymiş. 
Fakat son gUnlerde bir mecmuada çı

kan "Üstad" adlı yazım üzerine bana 
başvurmağa karar vermiş. Öyle ya! ben 
yaşlanmış, kendilerini az çok tanıtmış 

muharrirlerin gençlerle alakadar olma
malarmı, onları tanrtmağa çahşmamala

nnı lyl görmUyorum; o halde o gence 
hizmet etmeliyim .•• 

İyi, iyi nma o genç de bu işin içinde 
evveıa kendi üzerine düşen işi yapmalı 

değil mi? kendi üzerine dilşen fş, yani 
benim yazılarımı biraz olsun okuyup be
nim ne gibi şiirlerden hoşlandığımı anla
mak. Gönderdiği manzumeler fena mı? 
bilmiyorum ..• Benim şiir dediğim şeyden 
o kadar uzak ki ijillklerl ve kötUIUkleri 
hakkmda bir şey söyllyemem. Kendisine 
tavsiye edeyim: şiirlerinden anlıyacak 

bir "Ustad" bulsun. 
Kendislnl tanıtmak meselesine gelin

r~: henüz yirmi yaşında olduğunu söylil
yor, o halde şimdiye kadar elinden tuta
cak bir kimse bulamamasma üzUlmesin. 
Bayat geniş ve uzun; o şairse daha llk 
senelerinde. Yazılarmı mecmualara gön
dersin, biri almazsa öteki alır ve beş 
altı sene gibi kısa bir mUddet içinde bel
ki umduğuna yakın bir şöhret kazanır. 

(Umduğundan fazla demiyorum; çUnkU 
insan oğlu kendini bUyilk görUr ve şöh
reti hiçbir zaman umduğundan fazla 
bulmaz.) 

Öteki mektup İstanbul civanndan. Onu 
okuyunca, ne yalan sö) liyeylm? tepem 
attı. Gen~ şair serbest nazrmla bir tek 
manzume göndermiş ve: ''bunu tenkid 
et., diyor. Bu adamcağız tenkidi, kitabet 
vazifesi tashih etmek gibi bir şey mı 

z nnediyor? yoksa mtlnekkldi, el yazısı
t <ı bakarak ins:mm huyunu, lıullrnnu, ls
tıkbalini keşfeden yeni usul falcılar ara
sma mı karıştırıyor? Manzumesi hi~ ho-
uma gitmedi; ne demelı, ne yapmak is

tediğini bile anlamadım. Ona da tavriye 
ederim: bana manzume göndermeden 
önce benim bir tnne değil, beş on tane 
yazımı okusun da nC' biçim şeylerden 

hoşlan:ı bllece"!imt nnl ~a aa çıılı~sm .. 
Bunu ynpmn-'7a m('cbur mu? blttnbl ha
yır; hatta belki benim ynzıl:ınmı okuma
makta y('rden göke kadar haklıdır: fa
kat bana mfirncaat etmr•d için beni bil
mesi lAznndır. 

Nunıllab ATAÇ 

Yunan ve omen 
1\ralları 

Majeste Jor j ,.e I"' ur ol S<'yab '$ı t 

(.ıkı)orlar 
Taym:s gazete .. in.de okunduğuna gö. 

re Yunan kralı Majeste Jorj, bu ayın 
sonunda memleket dışında bir seyaha. 
te çıkacaktır. 

Mütenekkiren yapacağı bu seyahat, 
bir l:aç hafta sürecektir. 

Ayni gazete, Romanya kralı majeste 
Karolün de teşrinisani ayının 1 S inde 
İngiliz kral ve kraliçesini ziyaret ede· 
... eği tabakuk ett"ğini bilöiriyor. 

Romanya kralına veliaht Prens Mi· 
:1 de refakat edt'C'e';:t"r. 

Bu haberi Yunan gazeteleri de teyit 
etmek'~cdlr. 

1o çu 

Dilu Topçu Atış mektebinin :::o ncJ 
ders devresi sonu mUnasebetile Met· 
rls çiftliğinde geniş mikyasta bir 
tatbikat yapılmıştır. 

TatbikMta Korgeneral F'ahretthı 

Altay. genel kurmay ikinci reisi A
sım GUndUz, topçu müfettişi General 
Kemal ve General Zeki. Çatalca mUs-

Büyük ziraat 
kongresi 

Oörüşülecaek mevzu
ların raporları 

hazırlandı 
Birinci köy ve ziraat kalkınma kongre

sinin toplanma tarihi bugünlerde tesbit 
edilmi§ olacaktır. Mnamafih kongrenin 
15 sonteşrlnde toplanması çok muhte -
meldir. 

Kongre ruznameelndc mevcut her 
mevzu için ayrı ayn raporlar hazırlanmış 
ve tabettlrllmlştlr. 

Kongre iı;in hazırlanmış eser ve ra -
porlann ilk kısmında Büyllk Önder Atn
tilrkiln köy ve ziraat hakkında muhtelif 
tarihlerdeki direktifleri ile parti progra
mının zlraate nlt maddeleri, ba§vekilin 
köy ve zlraate ait nutku vardır. 

Kongre nznlarma da!;'ltılmak üzere, kl
tab halinde tabedilmlıı yedi nıpor vardır. 
Bu raporlar muhtelif mevzular Uzerinde 
alakalı mütehassıs tcşkilftt tarafından 

hnzırlnnmııs milspet mütnlca, telkin ve 
pl!;.nları ihtivn etmC'ktedir. 

Kongrenin devamı sırasında muhtelif 
memleketler ziraat vC'kiiletlcri neşriyatını 
gösterir bir sergi tcrtib edilecektir. Bun
lnnn bazıları uzaya dağıtılmak üzere ter
cüme edilmiştir. 

Kongrede gösterilmek ve sonra bUtUn 
memleket sincmnlannda gP-çirllmek Uze
re muhtelif memleketlerde zlrni işlerin 

yUrUyU UnU ve köy hareketlerini göste
ren filmler de getirilmiştir. 

-0--

RPSİ gal~ri~i 
D~rı Anknrnda açıldı 

Ankara 25 (A.A.) - Ankara Halk. 
evi resim ve heykel galerısi bugün sn· 
at 16,15 de B. Nafi Atuf Ka::sunun bu 
çok mUhim teJebbüsündcn dolayı Halk 
evine ve cidden güzel salonu bu işe 
tahsis ettiğinden dolayı belediyeler 
bankasına te~kkür eden bir nutul: ile 
açmıştır. Açılış töreninde yUze yakı:ı 
davetli hazır bulunmuş ve davetlilere 
sigara ve şeker ikram edilmi§tir. 

Çok muvaffak olmuş olan galeride 
39 resim ve beş heykel teşhir edilmek 
tedir. Halkın gezip görmesini ve iste
diği eseri satın almasını temin ic:in 
galeride daimi bir memur vardır. Ga
leri saat 10 dan 12 ye ve 14 dt!n 19 za 
kadar halka duhuliyesiz olarak açık 
bulunacaktır. 

lŞ kteb ek 
"' .. v. -

tahl<ı?ın rne\ ki komutanı General 
Vehbi hazır bulunuyorlardı. 

Tntbilrnta başlanmadan mel<tep 
komutanı Albay Sırrı yapılacak atış 
ve hedeflerini anlatmıştır. 

Tatblkattn muayyen hedeflere ya 
pılan atışlar, tayyare ve sis ölçme fi
letlerinin yardımı ile inki~af ettiril· 

Cumhuriyet 
Ya ıaca 

mlş, top ateşi lılmnyeslnde piyadele
rin llerleylşi gösterilmiştir. 

Atışlarda bilhassa aşırmada gös
terilen muvaffakıyet, komutnnların 
talcdirleri lle karşılanmış, piyadele· 
rin bu aşırma atışları ile ilerleyişi 

muvaffakıyetle nctfcelenmiştl r. 
Atışlardan sonra tatbikatın ten-

Bayramında 
t 

ev a e ol ca 
Cumhuriyetin en beşinci yıldönümü· 

nün fevkalade hlr şekilde te<ilai ıçin 
yurdun her tarafında olduğu gibi §eh. 
rimizde de büyük hazırlıklar yapılmış. 
tır. Bilhassa bu sene yapılan taklar ve 
hazırlanan tenviratın Cumhuriyetin o· 
nuncu yıldönümünden daha muazzam 
ve fevkaUide olduğu görülmektedir. l 

Köprünün Eminönü tarafında kurulan l 
ve şimdiye kadar şehrimizde kurulan 
taklann en muazzamı olan iki büyük 
kule ikmal e.dilmek üzeredir. Bu kule • 
ler İstanbul tarafı tüccarları tarafından 
yaptırılmaktadır. Karaköyde yapılan 

iki büyük kule de güzel bir şekil almal:· 
tadır. Şişhaneyokuşunun iki tarafınJa 

yapılan ve istiklal caddesinde kurulan 
taklar ikmal edilmiş gibidir. 

Şehrin hemen her tarafın.da, Beya .• 
zıtta, Aksarayda, Eyüpte, büyük taklar 
yapılmış, ayrıca hemen her sokak ha· 
şına halk tarafından taklar kurulmuş • 
tur. 

Resmi daireler ve ticarethanelerden 
başka evlerde de tenvirat için büyük 
bir hazırlık vardır. Elektrik idaresi 
Cumhuriyet bayramında üç gün şehri 
nura boğacak §ekilde ': Silahdarağa 

fabrikasının bütün ihtiyat makineler ni 
çalıştırarak cereyan verecektir. 

Sarayburnu ve Çamlıca tepesin.deki 
tenviratlı havuzlar ikmal edilmi§tir. 
Bunlann suları 40 metreye yükselmek. 
tedir. Sular idaresi Taksimdeki şellale 
yi yeni bir ~ekle sokmuştur. Saraybur. 

Ünıversite bindlarında 
tamir 

İstanbul üniversitesinin şimdiye ka -
dar esas binası ve Zeynep hanım kona
ğında yapılan tamirlere ilüveten radyo
loji enstitfüıü, morfo!ojl binası, adli tıb 

enstitilsil ve edebiyat fakültesinde de 
yeniden tamirat yapılmasına karar ve -
rilmlştir. Tedrisata ensel teı;kil etmiye • 
cek yerlerde olan bu tamirler derhal ya. 
pılacaktır. 

1l©liil'lt<e>n aım~a 
vlYı~me 

şaı m [fl)Dy@ırı u 

nu havuzlan her an değişen renklerle 
yenı gctirlkn iC!=clcr vasıtasile c:ydın
latılacaktrr. 

Bayramda şehrin tarihi ve büyük bi. 
nalan projektörlerle tenvir edilecek • 
tir. Bu arada tarihi bir kıymeti olan 
Topkapı sarayını tenvir için projekt5r. 
ler konulmaktadır. T.onk:ıZ\• ı:uıravr_go 

projektörle ay<lmlatılacaktır. 
Beytızıt kulesile Galata kulesinin fev. 

kalide bir §ekilde tenviri için tertibat 
alınmış, Beyazıt havuzundaki yeni ten
virat için lambalar konulmuştur. 

Cumhuriyet bayramında geçit resmi 
Taksimde yapılacağı için Taksimde tri. 
blinler hazırlanmaktadır. Stadyomun 
önüne kurulan tribünlerin giriı ve çıkı§ 
taraflarında birer tak kurulacaktır. 

Münhal hakim 
namzetl ikleri 

Talipler isledikleri 
yere ayin 
edlleeekler 

Adliye vekfilcti, 24 \ilayetimlzde 
milnh:ıl bulunan hfi.kim namzetliği içi.'1 lıa
kimler kanunu mucibince lfızmıgelen ev
saf ve §artları haiz olanları almnğa ka
rar vermiştir. Bu hakim namzeilikleri A
dana, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, 

Samsun, I{onya, Sivas, Antep, Elliziz, 
Kars, l{astnmonu, Antalya, Denizli, Kay
seri, lsparta, Malııtya, Muğla, Erzincan, 
Çorum, Amacyn, Kırşehir, Urfa, Şebln
karahlsar ve Zonguldaktadır. 

Adliye vekaleti bu defa haklın nam
zetlerinin istedikleri yerlere tayinlerine 
karar vermi;ıtir. Bunun için mUracaat sı
rası gfü:etilecektlr. Yer göstermlyenler 
arasında da kur'a çekilecektir. Yalnız, 

mUnhaller, bazı viliıyetlerde altı, bazıla
rında beş, dört ve diğer bazılarında da Uç 
namzetliktlr. 

Hakim namzctliklerine 2556 sayılı ka
nunun tayin ettiği esaslar dahilinde evve
la otuzar lira maa§ verilecektir. 

Adliye vekaleti bu namzetliklere ta- \ 
liplerln milracanUa.rmı derhal knbule baş 
lıyacaktır. 

.. ·-

rıın 
klcll yapıluuş, Orgeneral ttO-C 
Altay, elde edilen muvafftı ;" 
ticeden dolayı tebrikte bt.

111 
115 

Davetliler ve nıekteP lll~fıe' 
öğle yemeğini mektepte yc~11rl 
rıca gelenlere gösterilen 113 1'e~ 
ınt dersler hakkında tzabnt 

tlr. ~ 

Gaz ve benıi~ 
fiyat 1 a r ı dl 

Yeniden iodlrll~ 
Ankara, 25 (Telefonla) - e~ 

petrol fiyatlarının yeniden t ~ 
karar verilmi§tir. Gazın çifte ~ 
teneke depo fiyatları 468~ 
küçlik teneke beheri 74, be rııt 
büyük teneke fiyatı 511,75 kil 
rak tesbit edilmiştir. / 

Bu vaziyete göre, tstanbı.ıl°' 
büyiik teneke gazın satı~ M~ıı. 
tek küçük teneke gazın satıf (ı~ 

_..llVt.J.1-_ Ut-...--- !I A_ '7 C lrtt .... tCf 

tır. 1. 
İstanbulda benzinin çift bil~~ 

kesi 570, döküm litres~ ı_~,zo tt~~ 
olacaktır. Gazın çifte bilyuk r1ıerr 
Ankaradn 610, Samsunda szS,jtl 
de 520, tzmirde 510 kuruş olll ~ 

Gıızın tek kUçiik tenekesi /.~~ 
94, Samsun ve Mersinde sz, (\lf I 
gazın dökUm kilogramı 15 JcU !1~ 

. . ·r bü " 1"' tC ıl' caktır. Bemnnııı çı t YUb ,&e 
Ankarada 650, Samsunda 550, 

tttı!· 
ve tzmirde 570 kuru§ olaca ıf 

B · · d"'k"" ı· i Ankııradl JV enzımn o um ıtres J!· P' 

lzmirde 15,20 kuru§ olacat<t. ı' 
sin tali bayilikleri için benıiJll;~ 
fiyatı olarak tesbit edilen 570 bllf 
25 kuru§ satıcı iskontosu -ve tıl ~ 
tenzil edildikten sonra 544 kıırılf!İy 
tutulmuştur. Samsunda tall ~ ıel 
için benzinin satış fiyatı oJarıı j~c"' 
edilen 580 kuruştan 25 ktJrtlş f if.J 
tosu ve bayi 'karlyle 18, 7 5 ıcıı~~ ~-:. 
tak resmi tenzil edilerek 536, lİ tı' 
esas tutulacaktır. Mersinde tlltııl1 S

1 
tiki r için gazın satış fiyatı ;. tc 

kuruştan 1 O kuruş bayi 1' d1ıtı• 
kuruş satıcı iskontosu tenzil e

5
00 ~ 

ten onra çifte büyük teneke 
ruş esas tutulacaktır. 

5 
,-

sı f 
Samsunda satı§ fiyatı oları~ ti 

ruştan onar kuruş bayi kArı ;'#. 
iskontosu 7,88 kuruş, beledi)'% •91 
lak resmi tenzil edildikten son fit'~ 
kuruş esas tutulacaktır. E5116 ej('~ 
tayin edilen çifte büyük terı ,fi ti 
on, küçük tenekelerde nlt~ış fcdif sıı' 
karı ilave edilecek, mahallı be tile . ..U 

fiyatlara resim de katmak sur~e''JY 
naili satı§ fiyatlarım tesbit e 

---o---

Z . 1 • • i~iJJ 1 Jl 
ırant ış.crımız , e " 

Bf r mütehas ·ıs ~ti ti~ 
Ankara, 26 - Ziraat Vele~ je ,dV 

fmdan mütehassıs olarak arıga ,rııe~~ 
Milletler Cemiyetine bağlı J>Co!isİ ~f 
zirai tedrisatkomis yonu v~ gel~ 
Profesör Van.dervar bura}'" ~ 

• IJCftı 11 
Vandervar ıs senedenberı. titlııl ~ 

tedrisat !·· · ..-.: :ı;.., ·u ve ofis reıs .. -ıı"S' 111f 
· de P .:ıı" 

maktadır. 28 senedenberı ··ı-sU'""-
versitesinin zira·i ekononıi kıl 
gal etmektedir. 



Ingilterenin soğuğu 
~r~IF\l~~~ü k~~o1rtto D 

iki • 
ın an 
a 

~ndli Prenses, kocası tarafmdan elli bin lira har
a~:rak yaptmlan s-arayda bir gece zor yatmış ! lt\lle"'yoırll:ttl:©ı 

d.:rı:;Jt ln .. il'ınd Prensinin hemen hemen bütün servetini sarfc- emrine verilen Hindistnnlt ve İngiliz yüzlerce hizmetçi ve U n'"'n ~ rin r.:=;oı &:!'! ~ ~ 
kar "' terede k "fi ~ ~ ~ u ıı \YJ ~ u '' 1 lını~tır ç·· k arısı için yaptırdığı bir saray satılığa çı- memur tarafından karşılanmıetır. 
~ış, fakat. ho~n U, P~ensin karısı bu sarayd:ı bir gece yat· Fakat, ertesi günü prensesin tekrar Hindistana hareket ralhcal~ 
4'. şuna gıtmedlği için, ertesi gün çıkıp gitmiıı· ettiğini haber alan İngilizler hakikaten hayret etmişlerdir. 

Prenses giderken bulunduğu bir beyanatta: 
- İngiltere çok soğu\(, demiştir. Bir geceden fazla yat- e~em IV©D'" 

mağa tahammül edemedim ... Daha fazla kalırsam muhakkak 

nanı 
da . Pur Prensi N 
g ~ a ~tnak avalı Sh ile Bahndur karısının Avrupa-
3.tay urzusuna u . . 

donncnğım .. 
Halbuki prens karısının, Hindistnnn nispeten çok soğuk 

la l aptırına. J'lnuş, ve onun için lngiltercde bır 
Ya rrıan titıas<ıa gsn karar vermişti. Kadın, 1ngiltereye gittiği 

p lın urrcy c' d s·nı ist . . ıvannı bC'ğenmiş \'C sarayın bura a 
mı tır 

liindis · 
Pur tanın en z . 
t lllıhruc si b . C'ngın beş prensinden biri sayılan f~am-arr ed f ızım p 
~ rek orad aramızla elli bin lira kadar bir para 

olan bu memlekette üşümemesi için sarayda merkezi ısıtma 
usum ile tertibat yaptırdığı gibi, ayrıca her odaya ocaklar da 
inşa e~tirmişti. ~renscsin sarnyd:ı geçirdiği ilk gece, bütUn 
bina merkezi ısıtma usulü ile ısıtıldığı gibi, yatak odasındaki 
ocak da yakılmıştı. bJ:tı•ırrnı tır. s: Hind üslubu güzel ve büyük bir saray 

Y~ ~n beş rnı lı b rnYln lı;inin süslenmesi döşenmesi için de Buna rağmen kauın üşümüş ve bu ''soğuk memlekette., 

u .. ~uz bin 
1 

ır Parn harcamış bu suretle saray mihrace· bir giinden fazla kalmaya tahammül edememiştir. 
Bu~ün mihrace sarayı kendisine mal olduğu fiatm yan

sına satılığa çıkarmıştır. mnayı kimin alacağı bütün lngilte

e ıra 'b • 
bir ~ndan sonra gı 1 bir paraya mal olmuştur. 

....___ tııU1:ı1 t ı. 
1 

Prenses, lngilteredeki bu sarnyda uzun 
---- l\U ll"lak • i ~ Hin•iistandan gelmiş ve orııcla, rcdc m~rakla beklenmektedir. 

Miinzevile,- adası Askerlikte 
televizyon ~ e~eno lflla~a~on caJYırltilO\elYıc:ı 

Sl\.Dn<§Ien bo~an ~"17 U!nl~IDD:o 
0 

tı('dcnj ha. 1 Sso~ lQ>i ır a<Cla~a ~e~ O u yoırlaı v Amerikalılar yakında 
lan b Jatın g.. .. 1 .. L.": 1 l ~itııa ll.z.ı İngit• Urultüsünden bıkmış ler, "yakında :Muknhiva adn"!ın_da.n. harb tecruue ete ve manevra ara 

nı bi:8lz bir ad~l~r, ~Oplanarak uzak ve h bGrl rı gclmiyc başlıyacnk!,, diy~.rlar.. ba la acak 
h ha~at k ~a gıtınek ve burada ve- Yeni bir Utopya tesis etmek uzere Ş Y 
<:ıugu uıına. • l'ust n tl7 k' . ga karar vermişlerdir. kimsesiz bir adaya çckilecf'k olan bu ln-

lla ~lya cfv tşı olan bu İngilizler A- gilizlerin ba§ındn Briggs isminde bir a-
n, tJ,. arındak' · · d k' ta.'ltla ~ l'elk ı Tasrnanya adasın- damla karısı ve Aleksunder ısının c ı 

\· l' " cnıı k -~ta\ e :Polln{!z .ayıga binerek ayrıla- bir Tasmanvulı buhınmaktadır. Cemiye • 
c~lel'tU lttıacıaıarın~:nın §ar'lündnkl Mar- tın yüze yakın azası arasında birer ya-
,, r. Adacı n Nukahivaya gide - şında c;ocuklan olan kimseler de vardır. 
di.ı('.Jol~tıda Olan~ Yenı bir hayat kurmak lı;lerindekl en ihtiyar da yetmiş yaşın -
Ilı .... ,e 1&- ngnız1e 

Ut1dct --un olan • r Yanlarında ken dadır. Bu suretle, çocuklar yeni bir dün-
C(!ğı . için kar· nlat ve edevatı bir yada büyümeye baıılarkcn bu ihtiyar da 
le • ıı~ 1 Celc k ' tılir. ç \'c clbis ce yiyecek ve içe- son günlerini orada geçirecektir. 

O elcrını d "t" ncı e go urccek-
tt-,.· an Son 
\o ~ltlıneıt ta ornd 
01ol'lıs· "c on 

1 
a Yerleşip ziraatle 

d un dU a lıneı 
a ~~ şUndüğu . asırda Tomas 

d.ııı~ llıa1t . !JC'kılde bir Utopya-
atlattı · nıyctind 

ta <'el ınsanı Odlrler. Bu yeni 

ln~lltere Ronıanyu

dan külliye.lll bu~~day 
aldı 

Londra, 26 (A. A.) - Finansiycl Ni-
a. ecck1 ar ne b' 'b gııııcı. er, ne d ın irleriyle kav- yuz'a göre İngiltere hükumeti, Romanya. 
it an ı_ c bir'b· . <'ncıı ı:ı ~aPınaya 1 ırınin ekmeğini dan bir milyon ingiliz lirası kıymetinde 
''>ııra , ayına dU~ Çalışacaklardır. Hepsi takriben 200.000 ton buğday satınalmış-
.. " ı-1~lde etllltle cnl Şekilde çalışacak ve tır. Bu buğday müdafaa nezareti iaşe 

tdr>t. r nt ar l 

Televizyonun askerlikte nasıl kullanı
labileceğini, bir Frnnsız generalinin yazı

sından naklen yazmıştık. 

Proje halındeki bu fikirleri bugUn A
merikan harbiye nczr,!reti tatbik sahasına 
koymak üzeredir. Amerikan ordusunun 
yükek mühendisleri televizyonun asker
likte ve bilhassa askeri tayyarclerde na
sıl ve ne gibi işlerde kullanılabileceğini 
tetkikle meşguldürler. 

Şimdiki halde verilen bazı malumata 
göre, televizyon ilk olarak keşif tayya
relerindc kullanılncaklır. Dilşman sahası 

üzerinden uçarak onun hnrckfılmı veya 
hnzırlığıııı tcsbit eden bir tayyare. gör
düklerini kendi ordusuna bildirecektir. 

Amerikan askeri miihendisleri bu i~ i-
çin lazım olan makineleri ve hususi ciha

zı hazırladıktan sonra tecrübelere ve ltat ~ıı tıibl ~e . a annda paylarsa- dairesi tarafından anbarlarda hıfzcdile -
• 0tıların Çıneceklerdir. cek ve lngllterenin mtihim bir harb sto- manevralara başlanacaktır. 

~öu~;d; ed~~kui~e;,~;;iller 
ıç ·,, .raq qapıüqor ! 

.... , '. 

Berber ve 
papağanı 

Papağan müşterileri 
utandıma '< suretile sahibi · 

ne kazanç getiriyor 

lngilterede zeki bir berber, kendisi gi
bi zeki bir papağana güzel bir \'azife 

gördürmeye alıştırmıııtır. 

Villlam Gan ismindeki bu berberin 
dilkkiı.nına girip traş olmak üzere koltu
(:a oturduğunuz zaman, tavana asılı bir 

kafesteki papağan size: 

- Saçınızı da keselim, bayım! demek
tedir. 

Bunun üzPrlne, hayvana karşı malı -

cup olmamak için berberin, saçımzı da 
knsmc>sine rnzı oluyorsunuz ... 

Fakcıt, iş bununla bitmiyor. Trnş olup 
saç·~": cin kcslldikt('n sonra papağan tek

rar söze geliyor: 
- Başınızı sıcak suyla ~'lkıyalım, ba-

yım: dİ\'or... . 
Onn d:ı. pC'ki diyorsunuz ve dükkandan 

bir lirnyn yakın bir para vererek çıkıyor
sunuz ... 

nerbl"r, hakikatC'n kazanç yolunu bul
muştur. Çünkü müşteriler fazla masrafla 
çıkacaklarını hildikleri halde bu dükkiı· 

na nkın etmektedirler ... 

' _. 
2 metre 70 santim boyundaki bu Aroerj kalı kcndisinin ..... rek9r kırmı~ olması ile ik-

tüa etmiyor: 

- Babam bu kadardı, diye eliyle ba§ı nm ~stünü işaret ederek babasının 3 met

reye yakın olduğunu söylüyor. 
Vilyam ismindeki bu en uzun boylu adam bugün otuz iki yaşındadır ve aslen 

Amerikanın şimal tnrnflannd:ı.ki bir köyde ndir. Söylediğine göre, ailesinde hc>rkca 
kendisi kadar, hatta daha uzun boyluymuş. Fakat, bugün Vilynmın ailesinden kimse 

olmadığı için sözUnU ispat kabil olmamakta dır. 
llcmcn hemen iki insan boyunda olan bu adam Ncvyorka bundan üç ny knd11r 

evvC'l gelmiştir. Doğup büyüdüğü köyde, k endisinc göre evi olduğu ic;in sıkıntı ç k
miycn Vilyam, Nevyorkta 40-fJO katlı binalara girip çıkmakta büyük zorlukla karşı

laşmıştır. Hatta: 
- Hıı kadar yüksek bina :yapıyorl:ır da kapılan niçin bıı kadar alçak! diye hay

ret etmiştir .. 
Hakikaten, Am<>rikanın bulutlara baş uzatan yüksek binaları, görünüşte, bu 

2.70 boyundaki adam için yapılmıştır. Fak at Vilynm bunlara bile sığınanın imkanını 

bulamamaktadır. 

Lakin, bu çok uzun boylu ndamm karşı laAtığı büyUk müşkülat kendisine arkndn 
bulmaktır. Tesadüfün garib cilvesine bakın ki, Vilynm Nevyorka gelir gelmez karşı
sına kısa boylu, fakat güzel bir kız çıkmıştır. Vilyam Meri Ronhol ismindeki bu kızı 

dl'.!rhal seTini!j, Meri de Vilyama karşı alfıka gösterc>rek dC'rhal dost olmuşlardır. 
Resimde, Vilyamın yarı belinde gibi göruncn kız Meridir. t:zun boylu bir adam 

olan diğeri de Vilyamm bo) unu mukayese için i:. i bir misal tc kil rtm<'klcdir ... 

Bir y il d iZ 

doğuruyor 
Sinema dilnyasınd:ın pek nadir gelen 

haberlerden biri: 

Bir artistin yakında çocuğu olacak ... 

Hnkiltatcn, Holivud ve Amerikanın 

dit1er sinema şehirlerinden hemen her 
giin nişanlananlardan, evlenenlC'rdcn bnh· 
sohıııcluğu haldi', fnlanca veya fiHinra 
artistin çocuğu oldu diye haberler s~ idi· 
ği pek duyulmaz. ICndını bol olan bu 

memlekette hemen hemen 

azdır. 

Bugiin, anne olacağı bildirilen 
l\laurcn O'Sullivnndır. Aslen İrlandalı o
lan nrtist Amcrllmdn bundan iki scnc ev

vel Con Frnrrov ismindeki bir sincmn 
mUdürU ve muhnrrlriyle c>velnmiı,ti. 0-

Sulli\•an anne olac.ağıııdnn dolayı m1.m

nundur. 

.. 
-r 

O'Sullinuı I 



4 

• Uni ·ersitede profesör ve doçentleri 
bir toplantı yaparak tercüme ettirilen ki· 
taplar üzerinde konuşmu.,lardır. Piko
loji, fen ve tabiiyeye ait birçok eserlerin 
tercüme3i bitmi5, basılmasına karar veril· 
mi5tir. 

• Fen fakultesi doçentlerinden Fahir 
profesörluğe terfi ctmiştır. 

• Kapanan bazı mu evi mektep binala· 
rınnı idarei hususıreye devri lazı~gelir· 
k~ havra yapıldığı görülmü~ ,..e \aziyt-ı 
alakadar makamlarca tetkik edilmeye ba3 

la~~~~~ ile htanbul ara ında yapıl 1 n g ; 1 iz k a b i n e s i 
makta olan üçüncü bir telefon hattının 1) u t 1 n d 1 
ınaşau ilerler.1ektedir. Hattın Gerede. A· O O p 
dapazan kısmı bitmiştir. v rla A "'ru •n ve tn~iıiz - ltalyau 

• Cumhuriyet bayramı müna.ebetile me ıc:eJcr .rıirı kouu ulduğu 
bütün m~tep!er cuma günü öğleden son· 
ra tatil olacak. derslere pazartesi günü tahmin edi i} or 
baş!anataktır. Londrn, 25 (A. A.) - Bu hafta zarfın· 
. • ~Lhrimizde bulunan sefirler. aımhu· da Çemberlayn ikinci defo olarak nazır

nyet bayramı tebriklerinde bulunmak ü· ların bir kısmının iştirakiyle toplanan 
zere Anka.-.t} a gitmektedirler. kabineye riynset etmiştir. 1çtimada ha-• Ber!~ gelen bir orkestra grupu 
cwna gunu akşamı saat g da şehrimızdekı zır bulunan nazırlar arasında müzakere· 
Alman konsolosluğunda bir ko:ı er vere- lere iştirak etmek üzere bütün gece se
cektir. yahat ederek lskoçyadan gelen lord Ha-

• Sirkeci meydanının açılması iı;in ya· lifaks ile dahiliye nazırı Snmucl Hoare 
pılan inaşat ilertemektedır. Gardan yol· bulunmakt.'lydı. Hnriciye nazırmın bu -
cuJann çıktığı cihettekı inşaat bittikten 
ıonra deniz tarafındaki park yapılacak· günkü içtimada hazır bulunması kabine-
tır. nin Münib iti.liUmnı ferdasında Orta Av-

• Vali ye bt;lediye !eisi O ;tündağ dün rupada .biı.sıl olan vaziyeti tetkik ettiği 
sebze halıne gıderek ın,.c;a edilmekte o!an kanaatıni hfısıl etmektedir. 
yeni paviyonlan tetkik etmiştir. Yüzbin Söylendiğine göre içtima es-
hr..lya mal olacak olan bu paviyonJar iki 
aya kadar bitecektir. nasında İngiliz • İtalyan itilafının 

• Denizbank vapur iskelelerinin tamiri· yakında tesdik edilmesi meselesi de 
ne kaı ar Yermiştir. Evvela Heybeli ve me'"zubahs olmuştur. Bu iki meselenin 
H!ydarpaşa iskelesi tamir edilecelı.1ir . yarın' toplnnacnk olan nazırlar meclisi 

Marmara ve Boğazda balıkçılar torik müzakerelerinin mevzuunu teşkil edece -
a!unından istıfade ederek mühim miktar- ği malümdur. 
da balık avına çıkzmstardır. Limanımız· 
dan lx:lık almak ıçin Yunan ve ltal}·an 
k;ıy1kfarı da gelmektedir. 

• .Muallimlere ya:cJım cemıyeti bir ço· 
tıık mecmuası neşnne karar vermiştir 
Meanuarıın ilk sayısı Cumhuriyet bavra~ 
mında ~kacaktır. · 

• Dün vilayette kolordu ve belediye 
murahhaslan arasında bir toplantı yapı
larak hava tehlikesinden koruruna işleri 
hakkında bazı kararlar alınmıştır .• 

• 1 rakya sıtma mücadelesine mücadele 
teşkiHitı tarafından bu yaz da devam edil· 
miş ve reniden daha biroçk bataklıklar 
ln.ırutulınuştur. 

•Edime eğitmenleri kursuncfun mezun 
olan 250 genç 20 muallimi ıle birlikte A
tatür~ anıtına gelerek çelenk koymuş ve 
~tatıırk davasının mu.1<addes cunıhuriye· 
tın canlı ve şuurlu bekçileri olduklarına 
and içmi~erdir. Genç eğitmenler halk ta· 
rafından hararetle alkışlanmıştır. 
JJlŞARDA: 

• Hiller kısa bir ziyaret için Engerau' 
dan \'iyanaya gelmiş ve tarih müzesini 
zi} aret etmiştir. 

• Atina polıteknik mektebinin 100 üncü 
yıldonümü münasebetile mektepte büyük 
bır toplantı yapılmış ve bu toplantıda 
Başvekil Metaksas ve hükfunet azası da 
hazır bulunmuştur. 
mmtakalanna girmiş olan 31 İngiliz mü· 
h ·~ -r.1( elçisi iken bu kere Londra büyük 
,.ı,.·•:.:.;ne tayin edilen Şigemitı::u evveiki 
1:1·-. r..ondraya varmıştır. 

• Oünden itibaren meriyct mevkiine 
~iıen Amerika Birlcşık devletleri i~ ka· 
nununa göre: 1 - Bir saatlik asgan üc· 
ret 25 senttir. Bu miktar 1939 te-:rinie\'· 
velinde 30 scnte çıkanla bilecektir: 2 -
lş haftası. 44 saatliktir. Bu müdd~t. 1939 
te~rinievvelinde 42 ve 1940 te~rinıevvelin 
de 40 saate indirilebilecektir. ~ 3 - En
dü'ltri işlerinde 16 yaşından küçük ço· 
cuk!ann çah~trnlm:ısı memnudur. 

• Kral Jorj evvelki gün Bukingham 
sarayında, halen Londrada toplanmakta 
olan enternasynal i~ ofisi konefran,ma 
iştirak ede.n 60 delegeyi kabul etmi~tir. 

• Beynelmilel iş ofisinin idare mecli"i 
dün Londrada to::>lanmı~tır. Cel~ mecai 
nazın Brovn tarafından açılmıştır. 

• Münib anlaşmasından sonra Südet 
mıntakalanna gimiş olan 31 lngıliz mü
şahidi Londraya dönmüştür. 

• Paris ticaret odaın kabul etti~i bir 
ka:ar suretinde borçlarını itina ile öde· 
mcmiş olanlann Fran ız pivasasmdan p'l I 
ra alamamasını i temektedir. 

• Alman · Yugoslavya ekonomik mü
zakueleri dün bitmiş ve bir protokol im· 
zclanmı~tır. 

• Kamovicada vukubulan bir infilak 
neticesir.de üç kic;i ölmü~tür. 

• Avrupaya yaptığı eyahatten a\det 
eden lrnk hariciye nazın Tevfik Sueydi. 
dun s .bah tayyare ile Şamdaıı Bağdada 
gelmi~tir. 

• Alman devlet reisi Adolf Bitler. hac:· 
,-ekfilet emrinde bulunan nazır HiletiÇe 
kart.ı! nisanının gran knıva rütbesini tev 
cih etmi~tir. 

Hasın koru rnu 
top.antısı 

lstnnbul Basın Kurumundnn: İstanbul 
Basın Kurwnwıwı senelik mutad umumi 
heyeti Ddııd c!e!a olarak yarınki pcrııem
bc gUnU nnt 13,30 dn kurum merkezin
de toplanacaktır. Sayın üyelerin tc~rif

lcri rica olunur. 

---o---
A lmanya da'ci Ya hudi 

Avukatlar 
Alman adliye nazırının neşrettiği bir 

emirnameye göre, ön ümüz.deki ayın bi. 
rinden itibaren Almanyada gayet mah· 
dut miktarda Yahudi avukatlar iş gö
rebileceklerdir. 

Bunlardan da harp esnasında ehem. 
miyetli ıekildc yaralanmış olanlar ter~ 
cih edilecektir. Şu farkla ki, müşteri
leri tamamen Yahudilerden ibaret ola
caktır. 

Yani, hiilen Almanya dahilinde bu • 
lunan 400,000 Yahudirıin adli işlerini 
takip etmeğe mezundurlar. 

A ' mnnyanın 
m üslem le !ie ·s tej!i 

İ ta:yanlar nı u ı i k bulu~orlar 
Roma 25 ( A.A. > - Bütü:ı İtalyan 

matbuatı. Almnnyanın müstemleke 
taleplerini tebarüz ettirmekte ve bu 
metalibatın gerek hukuki gerek siya. 
si bakımdan hiçbir itiraz götüremiye. 
ceğini kaydeylemektedir. Gaz:.teler, bu 
meselenin şimdi tatbikat.. sahasında 

ele alınması lüzumunu ileri sürüyor~ 
tar. 

Bertin. 25 (A. A.) - Snlnhiyettar Al
man mahf<'lleri Alman müstemleke istek
leri hakkında yabnncı memleltetlerde 
yapılan kombinezonların tecrilbe balonla
rı olduğunu ve Almanyanm hu meseledeki 
hattı hareketinin birkaç gün e""·eı Ifor
respondnns Diplomatik politik gazetesin
de tasrih edilmiş bulunduğunu kaydedi • 
yorlnr. 

Bu gazete, Almanyanın kendisinden 
1918 de alınan müstemlekeleri istediğini 
fakat bu hususta ilk teşl'bbüsil yapma
nın kendisine terettüb etmediğini yazı

yordu. 

Bundan başka Berlinde, müstemleke 
mes:?leslnin Almanya için bir pazarlık 

mevzuu dr>ğil, bir hak müsaviliği ve bir 
'1C'ref mcsell'si olduğu bildirilmektedir. 

Brş yaıın it b:r ço cu'' 0 ki 
yu,ındn k i ııı kaıla~ım 

Sünu~ t t>lt l 
Burdur, (Husu'Ji) - Şehrimizde gnrib 

bir \•aka olmus, beş yaşında bir çocuk 
iki buç;.ık yaı,ıındıı.lıi bir arkadaşını sünnet 
etmi!jtlr. 

iki çocuk evde sünnetçilik oyunu oy. 
namağa karar vermişler \"C büyüğü sün
netçi rollinil almıştır. Beş ~ aşmdal:i sün
netçi çocu'ht soymuş, mümı.sib bir yere 
oturtmuş ve eline geçen bir jiletle sün
neti yapmıştır. 

Küçüğün feryadı üzerine yetişilmiş, he
men muayene edilerek tedavi altına a
lrnmıştır. fşin ast! garib tarafı, küçUğü 
mu~yene eden sıhhat heyeti, sUnnetin 

Tokyoda bir hafta 
lik ya ılac k 

/Juştaratı l wcıııe 1 bir Çin - Jaı10n ihtilafının çıkmama· 

ki Ynnstse nehrinin sahillerini mU- sı lçiıı \'erilen teminata müstPnit bir 
dafaaya memur edilen Çin kıtaları ~iyaset takip edecektir. 1 
nehrin membaı fstilrnnıctintle rfcat Domel ajansr ~öyle yazmaktadır: 
etmektedirler. Hankeu istikametin. ''Japonya Uznk Şarkta Japonya, 
de nehri membaına doğru talcip c· Mançuko ve Çini ihth·a eden bir mih
dC'n 3.000 Çin kayığı nslcerle dolu- ver tesis etmek prenslpini ittihaz et
dur. Nehrin UstUncle birçok ınayu- miştlr. Bu hususun temini için şu 

ler rüzmektedlr. tedbirleri alacaktır: . 
Japon harp gemilerinin dUn bun

lardan 40 tanesini imha ettikleri söy
lenme?ctcdlr. 

To!tyo, 25 < A.A.) - IlugUn saat 
lG.:rn da Japon ordusunun IIankoYa 
girdiği resmen teyit olunmuştur. 

llankov yanıyor 
Tokyo, 25 (A . .r\.) - Domci ajansı bil

diriyor: 

Hankeunun §İmali tamamen alevler i
~indcdir. Japon mmtaknsrnda ve eski ya
bancı imtiyaz mıntakalarmda yangınlar 

çıkmıştır. Tamamen çöl manzarası nrze. 
den şehrin bazı mahalleleri kesü l.ıir du
man tabakasiyle örtülmüştür. 

Tok vod ı bir hafta bayram 
)'npı .ucuk 

Tokyo, 25 (A.A.} - Japon kuy. 
vetlerlnin Hankova girişi bugün To"f 
yl) halkına fabrikaların çaldığı dU
dtiklerlc il{ın edilmiştir. DUtün bina· 
lnr cloııatılnııştır. Illnlerce l\işi sa
rayın önüne giderek imparatora ta· 
zfmatta bulunmuştur. Bir h:ıfta sU
rccck şenlikler tertip edilml \"_e. 

Hankovun zabtı gUnü milll bnyram 
iıtln olunmuştur. 

Harbi.ve nazın nın beyanatı 
Tokyo, 26 (.\.A.) - l lankovun sukutu 

hakkında Havas ajansı muhabirine be
yanatta bulunan Harbiye nazın Hayta· 
gaki. şöyle demiştir: 
· ''Kanton ve Hankovun sukutundan 

sonra Çan • Kay - Şek artık ufak bir 
mahalli reis \-aziyetine düşmü~tür. Yeni ı 
Çini vüruda getirmedikçe ve Uzak şark
ta devamlı bir sulhun temellerini atma· 
dıkça gayretimizi eksiltecek değiliz. An
cak bu ışler olduktan sonra dinleneceğiz. 
lcap ederse, Çinin <'n uzak yerlerini de 
istiıfı edeceğiz . ., 

Bin kişi boğu:arak öldü 
Londra, 25 lA.A.) - Şunking'den 

Router ajnnsına bildirlliyor: 
Japon tayyareleri Yangtse nehrin

de, içinde Çin mültecileri bulunan 
I<iangshin vapurunu bombardıman 

ederek batırmışlardır. MUltC!cilerden 
bin kişi ölmüştür. 

İle ri hareket cfo \.anı ed iyor 
Tokyo, 25 (A.A.) - Gazetelerin 

bu sabah çıkardıkları fcvkaldcfo 
nüshalarında blldirdiklcriııc göre. 
cenuba rtoğru ilerleyen Japon kıta-

" ı - 'Cç memleket arasındaki mll-
• ·sebctlcrııı ahengini bozacak olan 
tesirlerin radikal uir şekilde 
la!]tırılması. 

uza it· 

sı:ıci a in klşa fını ve bolşevizm aley
l!I ııde bir siyaset kullanmalarını te
t"1fn euC'cek şekilde teşrild mesai et-
ıncEl. l 

3 - Serbest mllhnrlele prensirıi 1 

muhafaza edilmek şarlllye sanayi ve 
ticarette mütekabiliyet münasebetle-
ri tesisi." 

i n;.; li" elçisinin p rolc!ilosu 
Londra, 25 (A.A.) - Tokyodaki 

lngiliz büyUk elçisi, Japonların ln 
ı;lliz Sanpipere topçekerini bombar
dıman etmeleri hticllsesinl, Japon ha· 
riciye na.zır muavini nezdinde pro-
testo etmiştir. ~ 

BllyUk elçi, Japon makamlarının 

daimi surette lngiliz gemilerinin yer 
lerindon haberdar edilmekte bulun-
1.Paları eebebiyle, bu hücumun tevil 
cdi:ıı.ez mahiyf'ti Uzerinde bilhassa 

Japon hariciye nazır muavini, 
Jcrbal bu hususta bir tahkikat açı

lacağını vaadetmiştir. 
tngillz bllylik elçisi, bu teşebbUsü 

şahsan yapmıştır. m ti IG.haza larını 
bildirmek ve tahkikat neticelerine 
göre zarar ve ziyan talep etmek üze
re lnı;iliz hUkümetiııln yeni blr mü
dahalede bulunması mtistehad değil

dir: 
To çek<·r nosıl bom her ıh rııan 
ed il d i 
Tokyo, 25 (A. A.) - lmparatorluk u

mumi knrargahınm deniz bürosundan 
bildirildiğine göre Şang - Sha 'da demirli 
bulunan Sandpiper ismindeki İngiliz top 
çekerlnln bombardıman edildiğini öğre
nen büro, bu hususta tnhkikat yapılma
sını emretmiştir. Tahkikat neticesinde 
Japon tayyarelerinin Şarrgsi<len Paise as
ker tnııımnkta olan birkaç Çin kayığını 
bombardıman et tikleri ıınlaı;ıılmıştır. ln -
gilizlerin hakikatte Şang - Sha'da bulu
nnn Sandplper topçekerinin Hankcu güm 
rük binasının nehrin munsabına doğru 
500 metre ilersinde bulunduğunu bildik
leri keyfiyeti işaret crlilmcktedlr. Umu
mi karnrguhın kanaatince Sandpip.er, Çin 
kayıklarına atılıı.n bombaların parçalarl· 

ları Pekin • Hankcu deıniryolu tize- le yaralanmıştır. .. 
rinde ve Hankconun 10 kilometre şl ~:ao Ka~· Şek 
malinde Şekeu kasabasını işgal et- Şanghay, 25 (A. A.) - Çin kaynakla-
mislcrdlr. rından verilen malümııta göre, Çankayşck j 

llcri harekete devam olunmnl.ta- ve diğer hükümet azası halen Çungkung-
dır. da bulunmaktadır. Kuomintangm, icra ko-

(_.;inlile r iki ş~bri aldılar mitesi tarafından verilecek knrarları tcs-
Jlankeu, :.!5 lA.A.) - Loyang'dan bit etmek üzere 28 teşrlnie\'Velde orada 

"Ccntral Nevs" e bildirildigine gtt'. toplanacaktır. Çankayşckin Hankeu hav
re. Çin milli çeteleri, Talyuan·ın 40 zasmı boşaltmakla seçme kıtaatl.!.11 gaze
ve 45 kilometre şimalinde ve Tan· teler tarafından ahiren haber verilen yeni 
tun!'!. Puçen demiryol"tı üzerinde k:ı planın tahakkuku için kullanmak niyetin
in Kautsung ve Tamong şehirlerini dedir. Bu pliı.nın ne olduğu henüz belli 
ycnirlcn znptetmlşlcrdir. değildir. 

. Jnpoıı) anın p·ni s:ya1Jeti Gawtclf' r n e diyor·a r 't 
Tokyo, 25 (A.A.) - lJomei ajan- Paris, 2G (A. A.) - Hankeunun suku-

sının bildirdiğine ı;öre ilan kcu d Uş- tundan bahsC'dC'n I..ö Jur, diyor ki: 
tiikten sonra Japonya, Çinin htl.kimi· "Avrupanın kendi ka\'galnrmı iskfıt et. 
yetine, mUlkt tamamiyetine ve yeni meğe muvafakat ettiği takdirde Çinde 

fenni haddine uygun olarak yapılmış ol
duğuna dair rapor vemıİ§tir. 

Böylece küçüğün ailesi mutad sünnet 
düğUnü ve sünnetçi masrafından kurtul-

muş bulunmaktadır. ı 
2 - Üç memleketin killtür saha· 

oynıyacağı çok mühim hir rol vardır. 
Lord Halifaks tarafından ileri sUrül -

muş olan bu fikir. i)i mallımat almakta 
olan Japon mahafillnde akıslcr tcvlitl e
miştir. Filhakika Japonya, nPfsine hiı.kim 
olduğu takdirdr:ı pek zirade kazanmış o
lacaktır. Fakat ne lngiltere, M de A\'· 

Dün 
kaza. J 

,. b'' , Bir arabacı (ecı . 
can "'erd• 

Dün akşam Tahtakaled;. c 
nın feci bir şekilde ölrrıesı • 
bir kaza olmuştur. . }~ 

Kaza, bir karr.yonu~ b~ 
na çarpmasından ilcrı g ~ 
Ismailin idaresinde 3721 dn" . e .. 
yon Tahtakale caddesı~~ 
4076 numaralı Cavi.diıı 1 ·r 
lunan yük arabasına tesadiı 0 
mek için korna çalmıştır· )SIİt 
sım yolun sağ tarafına ç.e~ er,t 
dar olduğundan kamyon ~bŞ 
baya hafifçe çarpmı§tır. lJ~dif
net:cesinde üzerinde cavı ıc 
büyi.ık L:r sandık saııanllf~~ 
ve Cavit de yere yuvarlall r. 

rada kamyon da arabanın .Y"., 
'dl mekte olduğundan Cavı 
abli' ve tekerlekler zavallı ar t 

dan <geçıniştir. Cavit, bastall 1 
Jacağr sırada ölmüş, şofbf } 
tahkikata başlanmıştı~ 

.. ö·" 
Hoınaya yiir ll} > 

ı 7 f nci yı•' 
Scnlıklı r i başısd• 
~ FO~

Roma, 25 (A. A.) - . lİ 
~·ürüyüşün 17 inci yıldönUı:ı.1 

·ııiJI 
bugiln milli faşist konscY1 ~ 
başkanlığında ve Duçcnl0 ~ 
yaptığı bir toplantı ile başl ~ 

Strace, söylediği nutukta, 
t.ün lm.lc:i.nlsıru hru:vur.:1rııl: ~'t 
İtalyan mılleU amsınd~ yı:ı} f°1> 
ca~nı ve hUkümetin otnrsıst d 
bütün kuvvetile muzaheret c 

dirmi.stlr. ' 
Duçe de söz alarak ftııl) dJ~ 

devrinin on altıncı yılı sonU~tJ!l tl 
tini ve yeni sene için dirC\·e 
tıktan sonra, gcnı:;liğln tcrblesW 
ca vnzlfe olarak telakki etıtl 
den istemiştir. 

Juponvaya dostluk 13U)~ Roma, 26 (A. A.) - f,ô 

meclisi pazartesi :ı.kşaınJ ?Jll o5 ' 
yaseti altında saat 22 den. z, ~ 
süren bir içtima nkdetıni;~;de· ' 
teblis neşretmiştir. Bu teblıg ıt 
yaya samimi ve derin dostl~~ 
iblliğ olunmaktadır. Meclis e )l6} 
yanın dört eyAletiııin bundıı.~ ~6 
toprağın cezasından olacnğıll 
bir takrir kabul etmiştir· 

d 
rupa henüz her şeyi kaybet~ 
!er .. , 

Epok gazet<'sinden: Ç\JI ~11 
"Hankeunun düşmesi ,,e /rı ti'.! 

metinin nihayet bulması, cib rl 
bir noktayı işnret ·etmektedir· .A 

~1fıb bl'..t 
mağlüb vardır. Ve bu ıno$ ııJl!ı;j 
den daha ağır surette yarııl' <"'-. 

.. 

pUrı i 
da beyaz ırk dünyasıdır· 

0
Jlll './ 

len ve yarın vukun gelecek ~ıtt 
bütün As yada çok büyük alt 

getirecektir.,, ..i f 
Pöti Jurnal diyor ki: fJ1': 1 
''Fransada biraz coğrafi :ııı• p1J 

hib olan, Hindiçininfn Çindeıı bO)'~' 
dar uznk olmadığını bilen ~ o-'1 
devletleri arasındaki nifak~ iJI ,,) 

· · lcrın kadr.# nnın ve n.skert reıs ııtJI"" 
da elbirliğl etmiş olan JnpO il ttJ~J 
!erini ''e teşebbüslerini tc5~!1' rl" 
duğunu bilen kimselerin c1' 

zannedilmektedir . ., f.'.! 
Figaro gazetesinden: 1111de / 
"lngiltcrc hariciye ncınrc cdııt' 

den bir tavassut projesi i~:.ıı,sı: 
dlr. Fakat bu krlimeniıı c tı1~ 
İngilizlerce Çindeki iktısadi ğc ( ~ 
faatlerini muhafaza etfllcııoıı~" t 
mevzub:ıhs değildir. Yalnı:ı: •·i ıtı\11 • ·dil' ""~ movzilcrlni ve ~angba) ği jjv-

mmtakalannı muhafaza c~~u ~ r 
bilirlC'r. Maamafih bu irrıti) rnıı.uııı" 
lar, haliha7.ırdn Japon rııslc3 

trolilne tabi bulurunnkt3dıt·ı• 
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11 
ız Yolculuğuma ait intibalar : il 

Musiki kültürü,, 
11 ş 11 aııdal{ Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
"Uıcı i . aradeniz k 
cı. lltılcrind ryılarımızın en 
«tın· en bir· 1 

birtıı ın açıklarında bı o an §İrin Ordu 
lctiıı· tenteneli k ulunuyoruz. Am
'ık" ı acrerck bU ~pağı üstUndc 'kilim
.~ ziyafeti v tun Yolculara bir mu· 
''•ı~ı eren ·· b 
4:rt..Cre birinci gur. üz ve ncş'eli 

~ıorlUtı ıncvkı l·öprü .. d 
Pc · • sun er: 

Stil/al c • 
~Ulattn . glcncelerin . 
t~ı.. 1 ifadesi 

1 
de en ınce duy_ 

'l1 arı o arak 
tuıcı nı zcvk1 rnevzun milli 
'ıl'ıi arın baıtan ~ seyrettiğ:miz bu ço
ııı,,ı. llıusiki h aşa b~tün nesillerinde 

"'llJcı.. creca 
ın_ıı Gktır. ve nının bulunduğu 
,o,ı U •• ' YU d 
ç~· ' 0detrıiş U r uınuzun Kasta· 

< lı2a1t le ' rfa ve K 
hıay öşelcrind onya gib.i bir 
tor, an vatanda§} e en ucra köylerde 
\<ardı llıahaIJi dan l;:ırı1111z1n kendilerine 

r a·· sarı ve h lk 
o~ı • ..: · UtUn ask a türküleıi 

'·•nd er o k ııci'cı· e Yorgunı k ca larında kışla 
' • d ı hall:alar t u . anların ·an sonra 

e }'a . eşkıl ed 
ıı~g:xı . bır ke:ııe en Memetçik-
~rk ~81Yle b raz :ıçe veya tambur 

''•Ylc k oynanıak 
ta'ıa 1 ÖyUnt ve bir yurd 
'J b n ık destanla n ve atalarının kah· 
..ı tı rtıiıı· rını h"t ı 
"C•: ı halk " ır aınak arzu· 

.. ele· i . tn:.ısiki · 
h g 1 tnıdir? nın en canlı ifa. 

ı •.ıhtcrf · 
~tt!an f ' Yerlerde 
lrıda h 1§kıran b" . ayrı ayrı gırtlak-
" epi . Utun b:.ı c k"' vı:n:ı~ Illız ben· ur .ulcri lıir 

• ....ı i>chı· ırnseyo 
t.nı· ıvan r ve radyoda 

ıı ıa ın tarnb 
l.ıyor rnan da b·· .. ura::ında dinlecl 

uı t• utun h 
~Un d' · "-araden· ru umuzla co. 
. ır .. ı ı ız kı l 
~C'lh. ·ıt crjı h Y1 arında "Yavu-

.r•ıcb .,, alk 
den. ·ttı !., v ~ariası yanınd:ı 

. ., !ar'- eya "U 
'<>yı, . "ılar1 a . rfaJıyım ezel· 

nır. Ynı zevı 1 • t-lit.1_, • c clınlenir .,..c 
la l 'Gtn ıı 
~arı :rU satırı 

11rıı ~ ,Ctniş alnı arı karalarken sarı 
lı tU "1ta11 ~a ApoUonun ilahi ba. 
b t\dcn .. radcniz -
trıiı. Çanakı. uşagının nasır-

Yirrıı· "~· dest" •.• aJe içinde vurdular 
S ·Yı b' .. nını d' 
akar ı\c aşın ın\iyorum. Ya§ı 

b· Ya h 'Yan b 

ça1ama.makla büyük bir hata iıliyorum 
ve şimdi gittiğim yerde de Toskayı 
ça1mak1a muhitime bir şey ifade ede
miyeccğimi de anlıyorum .. ,, gibi bir 
mütalea ileri sürmüştü. 

Muhakkak ki bu kültürlü ve duygu
lu genç doğru söylüyordu. Büyük ~e· 

hirlerimizin bir çok yüksek muhitleri 
Ana.dolunun ciğerlerini dolduran tür· 
külerden ve halk musikisinden henüz 
dilediğimiz zevki alamamaktadır; he. 
le radyo neşriyatı ba~lamadan önce 
bu gibi yanık yurd şarkıları ancak nu
mara kabilinden olarak meyhane saz· 
larında dinlenirdi. 

Halbuki lstanbulun Tünel civarında· 
ki bir kabaresinde her a'kşam içerek 
coşan bir Ç?k gayri müslim vatanda§
larımız bellenmiş ilkmektcp §arkılan 

gibi Makedonya veya Mora dağlarını 
andıran haydut çarkrlarını b:r ağızdan 
ve maharetle okurlar. Avrupanın bir 
çok deniz şehirlerinde b':\:irum meyha 
nelerinde halkın bu milli şarkıları bit 
sehlimümteni ile okuduğuna vaktile 
şahit olmuştum. 

Biz bugün şehirlerde danseden genç 
ç:xuklarımrzrn ağızlarında sade dejenere 
bir musik:nin bize çok yabancı olan bir 
musikinin akislerini görüyoruz. 

Musikinin bir cephesi edebiyat ve sa· 
nat gibi beynelmileldir. Ve Verdinin 
"Travyata., sı M;Janoda olduğu kadar 
tstanbulda da aynı kıymeti haizdir. Fa . 
kat buna rağmen bu kültUre karşı dahi 
henüz çok yabancıyız ve doğu illerine 
yurt vazifesine giden ilkmektep hocası 
gibi duygularını bir tel ile ifade edebi. 
len gençlerimiz parmakla gösterilec:k 

kndar azdır. Evlerimizde piyan • be; 
küttiphanelcr gitli sırf moda kabili'1den 
bir ~üstür. Pariste bazı meclislerde kla-ır Sot arbınd . u genç çalgıcı 

h. lıktu c hıJc h ·· sik musiki hakkında suallere maruz kal · 
""qınil : (a\ enuı yürüyen 
• an at dcd • 
k cı• ... , c°!lcıı esınden veya ba· 
"""t... .. nluğu .. 
\f ,oqlik· ··ı.. ........ . sonrniycn dalga-

b~ 1 duu \,,,_ ... 
~ 1111\ .r gus • -..:..ı 1.-1 .. u 

cl'oıct t'tıaıiyc u ayni zamanda milli 
ttıd11 lllarını ve istikbale ait b ·· r-

r, topla u un 
~'kıı Yan en yüksek duy 

Coı~ıı 11 delik 
bir ~anlıığllnıun anır çaldıkça benim dC' 

~o<ıı4r~nırna ncf~"kına varan genç 
0llaııdJ~ ''elokto/a et ve tevazu ile 
n~ ı.,t:1nıı1 Cö :ını. Musikiden çok 

f~ar~ ~arada rb!orurn; yorulmaz· 
'": .. ılctti ır de b 
."" tab· . reYiın en size, bir 
~· llıı Iatıyıc tn~ Y~lundaki tckli-
tttıraraı~cnç te di • UnıycUc kabul et· 

"l tı· !'< ,... §inden .. 
ı bir .rUı lira tırnagından 

·ı,Yord ltıandoıınıYa elde ettiği kıy-
lla U. e klbik parçaları 

lı.ıJ,.?a tllc !Cald ~ 
.... ,, n... lı;t p 

< '<ll • -"dilt\ arça "M 11itıı. t sonra ,, acar ras-
, . liu.,·ı linayıa "e da .Mavi Tuna,, 
... Yer • "Cedi • ltı: S • llıi " Ç•nde çalıyor-
b.r il~ arl:rn uıak cb?1Ctnuriyctini aor-

llllyltaı~clttcp hn..- ır kasabasına giden 
de ·'I: \' --sı "d' 
"' o~alt : lırf bir de ı ı, Hakkım ol. 
e fh.._ uıcre ı.._ neme ır.ah' ti" • 

-ı;ııe}i. uana b" ıye n 
~lllll'ıa.~ ''IlUğ·· ır halk tUrkilsü 
tllq -...ını ti un c...,· d 

aı attccsg··ca ettim. ı? .e,, havasını 
il.Cr:ı.. U( bu...,..el,'. gUIUrns.iycrek ve 

~ .... ,i:a -,,u u~ .. 
L. llla~rı:rı .ıtıuaikidc g\ltn muhitte hep 
,.,~ 8ın-._ n zevk l i . ar, el' -·•ıctlar<Ja a ryorlardı; 
tırat Cdi ınlcnıeğc Iı ve radycda hep 

Yor.. a §tı v b' . 
"tn ki aı c ılıyorum, 

aturka musikiyi 

~1Uharn 

dığım zaman cevap veremiyor ve hüzatr 
!a"llını anlayamadığım kadar Beth.ofenir 
eserleri hakkında da aynı derecede ca. 
nil k:ahyordum. 

Milli benliğimizden doğan musikinin 
şehirlere, klasik beynelmilel musikiyi 
de köylere yaymak ve kafalarımızı dej~· 
nere musikilerden kurtarmak bellibaş1ı 

yurt vazifelerimizden biridir. Bizim için 
ne ''Ah o siyah gözler!.. .. rumca tang:ı. 
su ve ne de fellahın gırtlağından binbir 
manasız akortlarla garip şekiller akr 
melankolik gazel musiki örneği olama~ . 
Tam manasile candan halk türküleri ve 

manileri yanında yine bütün safiyetini 
muhafaza eden beynelmilel musiki eser. 
leri yer aldığı vakıt musiki kültürünlin 
en yükseğine sahip olacağız. Nitekim 
gu musahabemi postaya verdiğim Er • 
zurum ~ehrinde çalışkan ve münevver 
belediye reisinin bu husus için çok çah~r 
tığını ve bin yedi yüz liraya getirttiği 

kcmple radyo tertibatile halka faydah 
konferanslar yanında memleket havala. 
rmı da yaydığını memnuniyetle gör • 
düm. 

Devletin hummalı gayretlerile te!dt • 
mül ettirdiği Ankara veyahut daha doğ

rusu Türk radyosunun bu vazife i~in 
önayak olacağına şüphe yoktur. Ve za 
ten insaniyet her şeyi ilme medyundur. 
Ve radyo insanları biribirinc sempati 
ile bağlayan modern nimetlerden büyü· 
ğüdür. 

ı>a,.,~ ~. men ı-_ _. ı· 
11 ... ~tesı ıt- - vt."Ue ı 58 160 1• .• 
"<lhn <ılr ~unu S<ıat 15 · • ıra olan dokme boru \'e teferrüatı 12·12·1938 

~u 1nacaktır. •30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare oinasmda 
ta\>1 §e &irr.. k . · ~ rı etrğ· ... ıe ısr . . 
1~li~in .. 1 1 "esikaı ı~enlerın 4.158, - liralık muvakkat teminat ile kanunun .... "errn an \"e tekr · Şa elerj ıaı ıflenni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re· 
dır •. rtnaıneıer Inıdrr. 

7899) 290 ku . 
nısa Ankara ,.e Haydarpaşa v~znelerinde satılmakta· 

~ ' 
l~de ~.huriyet b 

IZclıh ayraını d . . . 
Zer .. l-Jn d <ırrıa rtlani 1 olayısıle Ankara Haydarpaşa arasında ı~lıyen tren· 
938 tati Y. arpaşa ile ~::~k '~e yolcuların rahatça seyahatleri temin edilmek ü
l'ılda~ ~~den 2.1 ı.93 ışe~ı.r arasında i~liyen 2006 No, lı yolcu katarı 27.10. 

tarın Ha l darpa.,aya ~01a_~ne kadar Ankaraya devam ettirileceği gibi A.nka· 
l'a\arı Ydarpas:tdan h ~.> N~. 1ı bir yolcu treni işletilecektir. 2006 r--;o. 1ı ka
har~et~ lO.O:) dir. 200_ a.eketı saat 15,30 Eskişehirden hareketi 3.55, Ankara· 

23·18 olup lin:>·~atarın Ankaradan hareketi saat 17.45, 1 ski~ehirden 
~ arpaşaya Yarı~ı 8.21 dir •. (7905). 

!~~~E~I 

Vasıtasız ve • 

p rojesinde 
neı Veni hükünıler r ? • 

Hükumet vasıtasız vergiler kanunu 
projesinde, mükelleflerin ,·ergilere iti -
raz hakları için yeni hüklimler koymuş 
ve formalileleri basitleştirmiştir. 

Mükellefler, vasıtasız vergiler kanu· 
nu mevzu una dahil olan vergilerde; 

Arazi ve bina vergilerinde tahrir ve 
tadil komisyonlarınca tayin edihm kıy. 

met ve iratlara; hayvanlar, kazanç, vera
set ve intikal vergilerinde mükellefin ve 
ya istihdam edenlerin beyanına müstenit 
olmıyan matrahlar Uzcrinden adlyen, re
sen ve ikmnlen yapılan tarhiynta; 

nu kanunda tayin olunan mUddet için
de itiraz edebileceklerdir. GUndelfü gay- 1 

ri safi kazanç üzerinden tarhedilen ver-
• gilerde. mükelleflerin itiraz hakl:ı. ithal 
edildikleri sınıf ve dereceye münhasırdır. 

Mükellefin veya istihdam edenlerin be 
yanına göre, tarhedilen vergiye itiraz o
lunamıvacaktır. Ancak verglnın beyan e
dilen ~iktarlnrn göre hesap edllmcmirı 1ı veya yanlış hesab edilmiş olması gibi, 
maddi bir hata vukuu halinde, mükcl -
lefler, vilayetlerde \'aridat müdürlerine 1 
kazalarda malmlidUrlerine arzuhal ile 
milracııat ederek ynnlışl ığın dlizeltilme
slni istiyebileceklerdir. \'aridat müdürU 
veya malmüdürti, mürncaatı tetkik ede
rek yanlışlık bulunduğunu görürse dil- I 
zeltilmcsini \·aridat tahakkuk memur -
!arına emredecek qc neticesini mUkcllefc 
yazı ile bildirecektir. Bina ve nra%i ver~

lerlyle nlakalı maddi hatnlnrdan dolayı 
vllllye.tlcrde hususi muhasebe müdürle -
rlne, kazalarda hususi muhasebe memur
larına müracaat edilecektir. 

.Memurlar vergi matrahı tesbftl, vc~·n 
mUkcllerın tayinine taallük eden kom' l· 
yon kararlarından dolayı itiraz hakk· ıı 

hal7nirler. Bu ittra.z hakkmı arazi ve l i
na vergilerinde vilayetlerde husust m.ı

hascbe müdürleri, kazalarda en bUyiik 
hususi muhasebe memurları, sair verti
lerdc nUfusu 150 binden fazla olan vn:ı. 
yet merkezlerinde alakalı maliye şubesi 
tnhakkuk §efliğt, sair \"Uayetlerde verl
cfa.t müdürleri, kazalarda en büyük mal 
memuru tarafından kullanılacaktır. 

j t ira7m miiddt>ti ve şekli 
İtiraz müddeti otuz gündUr. Bu mUd -

det mUkellefler için ihbarnamenin tebli
ği gününden, memurlar için bina ve ara 

zi \'ergilerinde tahrir ve tahmin cetvelle
rinin kendilerine verildiği, sair vergiler
de komisyon kararlannın kendilerine teb 
liğ edildiği tarihi takip eden günden 
başlıyacaktır. 

İtiraz arzuhalleri, arazi ve bina vergi
lerinde milkellefin bağlı olduğu husust 
muhasebe müdürlüğüne, \'eya memurlu
ğuna, \'C sair vergilerde varidat daire
sine veya o mahallin en bUyük malme. 
nıurun:'l makbuz mukabilinde verilecek
tir. TaahhUtJU olarak postaya da verile
bilecek ve postaya teslim tarihi, allıkalı 
memurlara t<'vdi tarihi snyılacaktır. 

Tahakkuk memurları, mUkellefler ta. 
rafından verilecek itiraz arzuhallerini en 
az on beş giln içinde vilô.yetlerde varidat 
mildilrlerine, kazalarda mahallin en bü • 
yUk mal memuruna mlitalealarmı da 
eklemek suretiyle vereceklerdir. Arazi 
ve bina \•ergilerinde tahakkuk memurla
dr, bu ıırzuhalleri ayni şekilde vilayetler
de hususi muhasebe müdürlerine, kaza
lardn en büyük hususi muhasebe mcmu. 
runa teslim edeceklerdir. İtiraz arzuhnl
lcrini alan varidat müdürü, malmüdilrü, 
veya hususi muhasebe mildür veya memu 
ru, itirazın verginin yanlış hesnbr, mü
kerur tarhedilm!ş olması, yahut mükel
lef bulunmryan bir şahıstan istenmesi gi

bi maddi bir halaya veya yanlı!} nisbet 
tatblkma taallük ettiğini görUrlerse, dü
zeltilmesini tahakkuk memurlanna em
rcdoccklerdir. Bu · noktalarm haricinde 
kalan hususlara milteallik itlrazlan, iti
raz komisyonuna gönderecektir. 

İtirazlar memurlar tarafından vaki o
lursa, itiraz noktalarının kısa mucip se
bepleriyle birlikte beş gün içinde mü. 
kellefe tebliği lô.zrm gelmektedir. :Mükel
lefler karşılık itirazlarını, bu tebliğin ya
pıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde 
yazıyla doğrudan doğruya itirıız komlsyo. 
nuna bildireceklerdir. 

Maddi hatalar ve nisbet yanlışltklan, 
tnrhiyatın itirnz ve temyiz mercilerinden 
geçm<'!k suretiyle knt 'ilcşmiş veya itira
zın komisyonca mUddetin gecmesi nok-

Maliye \'c!.ili ı·uat Ağrnlr 

tasından reddedilmiş olması halinde ıt i

rnz müddeti geçtikten sonra da düzelti • 
bilecektir. Bu mercilerden geçen tarhi
yattaki maddi hataların dUzcltllmesi için 

kararın tebliği tarihinden itibaren bir se
ne içinde mahkemenin iadesi istenebile
cektir. Maliye mUfetliş .,..c munvinlerile, 
kontrolörler ve hesab mütehassıslarının 
tetkik ve teftiş sırasında görecekleri 
maddi hatalar da yukarki maddede yazılı 
esaslar da!rc>sinde dilzeltilccc>ktir. 

ltirmr. komi yonlura: 
Ankara, İstanbul, lzmir, ile maliye ve

kaletinin lüzum göreceği diğer şehirler
de muvazzaf itiraz komisyonları kurula
caktır. Bu komisyonlar, mtilkiye, hukuk, 
iktısat fnkUltesi \•eya yUksek ticaretten 
mezun bulunan maliye, iktısat, adliye ve
ktiletlerinde A sınıfına kadar çıkmış o -
lan memurlar arasından Maliye vekllc
tince intihab va tayin edilecek bir reisle 
maliye vekfıletlnin talebi üzerine blrl u
mumi ticaret odası, diğeri mahalli bele
diyesi tarafındnn seçilecek birer azadan 
te rckkUp edecektir. Ticaret odasından 

scı;llecek azanın lise derecesinde tahsil 
görmUe olması ve her iki azanın mali ka
nunlara ve ticaret usulü defterine vn~ 
kıf bulunması şarttır. 

Bu komisyonlara dahil olanlar, ko
misyonlardaki vazifelerinden başka bir 
iş alamıyacaklardır. İhtiyaç görUldüğU 

takdirde ayni şehirde müteaddld itiraz 
komisyonu teşkil olunabilecektir. Bir 
§ehirde teşkil edilen muvazzaf itiraz ko
misyonları bu §elırin bağlı olduğu villi.
yetin, diğer kazalarına ait itiraz eırrakt
nr da tctkika maliye vekaletince memur 
edilebil eceklcrd i r. 

Yukardald fıkra dı~ında kalan vili -
yetlerdc itiraz komisyonlan, mahallin en 
bilyUk malmemurunun reisliği altında ti
caret odasınca ve belediyece kendi aza
sı arasından veya hariçten seçilecek bi

rer azadan ve ticaret odası bulunmryan 
yerlerde belediyelerce ayni şekilde seçi. 
lecek iki azadan terekküp edecektir. 

(~onu yarınki nü hıımm)a) 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

Gayr~menkul sa tıs • 
ilanı 

fstnnbul Emniyet Sandığı MUdürlüğünderı 
Bayan Loize ile ölü bay Boğosun sandığmuza 21362 hesap No, sile aldık

ları 400 lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip \'adesinde borçlarını 
vermediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 
mcı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Bcyoğlunda 
Pangaltıda Büyükpangaltı mahallesinin Edna ve Çimen sokağında eski 12 ye· 
ni 223 No. lı kagir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon· 
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ginnek isti· 
yen 180 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat mek· 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf i
caresi, tellali}•e rusurnu ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttrma şartnamesi 
25· 10 938 tarihinden itibaren tetkik etmek isti yenlere sandık hukuk i:leri ser
\'isinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lür.ımlu izahat ta 
şartnamede ve takip dosyasında ,·ardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tet· 
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her :;eyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 12-12·938 tarihine müsadif pazartesi günü Ca· 
ğaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvak
kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan almma-:ı icabeden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olma ı şarttır. 
Ak~i takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak §artile 28·12-938 tarihine 
müsadif çaısamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttınnsı yapılacak· 
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırkılacaktır. Hak· 
lan tapu sicillerile sabit olınıyan alfikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 
yinni gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Hlzımdır. 
Bu suretle haklarını bildinnemi~ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satı' bedclinin payla~asmdan hariç kalırlar. Daha fazla malümat 
almak istiyenlerin 937-370 dosya numarsile sndığımız hukuk isleri sen"isine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

DiKKAT 

Emniyet ~andığı; sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek i tiyen· 
lerc tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolar
lık göstennektcdir .. (7882)., 



Seyahat notları 

Samsunda sosya yaşayış 
çok yükselmiştir 

Burada, ifrat ve tefrite düşülmeden, inkı· 
labımrzın içtimai esaslarından birine tam 
intibak görülmektedir 

Samsunlu, sahneye ve müzike 
gösterir en yüksek alakaqı 

Samsuwla1·i 1·o~Mmlii l·alolardan birisinde bir daı•etıi grupu .. 

~:ımsunda sosyal hay.ıtın bugJ.1kü 
inki ,afa kavuşmasın.da gece top!antı 
}arının ve muhtelif vcsilelerie sd~ sık 

tertip edilen bal::ıların 

var .. ır. 
büyük h:zmetı 

Yı.rdun her yanıncla balo h.ıy;:ıt nın 
he _ taın:ımcn denecek derecede ~uv 

v::t bulm.adıiı sıralarda bile Sarr.~un 

bu hayatla ünsiyet pey.da etmiş blunu 
yor<lu. Bu yüzdendir ki Samsunun içt1 
mai yaşayış tarzında bariz bir tal.>;ffk 
okunmaktadır. Alışkanlığın husule 
getridiği tabiilik.. Bugün Samsunu 
münevver muhitinde baloyu fevkalade 

gecelerin hususiyeti halinde telakln 
etmiyen kalabalık b:r ziımre v:ırdır. 
Fakat bu zümre telakkide tabiileşmekle 
beraber asla laubali olmuş değildir. 

Bundan da anlaşılıyor ki inkılabım.ızın 
içtimai esaslarından birine, ifrat ve tef 
rit yollarına sapmaksızın muhitinde 
intibak mevkii verm:ş ve bu suretle 
medeni bakımdan ön safa geçmiş mem 
leketlerimiz arasın.da 19 mayıs kıyxları 
run bu en güzel şehri de yer almıştır. 

Sa:nsunun gündüzün arzettiği hare 
ket halini ve muhitin medeni hareket 
lerine, eğlence ihtiyaçlarına pek ilen 
bir hız ve :stikamet ver~n gezi yerlerini 
bundan evvelki yazıtanmdan birbde 

anlatmıştım .• 
Gece hareketleri !;ehirde belki de gün 
düzleri görülen hareketin üstün.ele bir 
seyyaliyet almıştır diyebilirim. Şehirde 
balo ve gece toplantılarından başka 

umumi eğlenti yerleri tesis olu •muştur. 
Bundan başka sinemaya ve sahneye 
büyük ehemm:yet verilmiştir. 

Samsunda biri "Kazım paşa,, diğerı 
"Zafer,, adını taşıyan iki büyük sinema 
vardır. Bunların beheri altı yedi yüz 
arasında müşteri istiap edebilmektedir. 
Ve her gece ~olar boşdır. 

Anadoluya çıkan tiyatrc heyctlerı 
Samsuna mut~aka on, on beş giin ayır 
dıkları için bu m:.:esseselerde, seyredi 
len filimlerden ba ka her mevsim, bü 

yük temsil pr:gramlarına da yer ayrılır. 
Son sene içinde Samsunda on beş gün 
k:alan Halk operetinden ba~ka,İstanbul 
Şehir tiyatrosu da on iki. gün temsil 
vermiş, İstanbul opereti sanatkarları 

on gün kalmışlardır. 
Samsun halkı, nezih tiyatro heyetle

rine büyük rağbet ı;östermektedir. 

Yaz gelince s:nemalar bahçe kısımların 
<la faaliyete devam etmektedirler. 

Belediye parkının merkezi bir yerin 
de bulunan aile bahçesi de halkın mU 

zik ihtiyacını tatmin etmek üzere azami 
gayreti do1<mektedir. lstanbulun en 
maruf sazendelerin.in ve varyete numa 

' 
rdarının bu sene yine ~amsuna celp 
edilebilm·~ olması, Samsunlunun sah 
neye ve miıziğe karşı gösterdiği alfi
kaya güzel bir vesika teşkil eder. 

Vılayet, tiyatronun ancak kültürel 
bir vazife görmesi lazımgeldiği nokta 
s nda tevakkuf ettigi için Samsuna 
ugrıyan heyetler:n rtpertuvarmın ciı:ldi 

ol.nasına bill.a .sa ehemmiyet vermekte 
dir. 

Samsunda radyo da çok taammüm 
etmiştir, denilebilir. Hemen her yanda 
radyoya tesadUf edilmektedir. M e.rJeni 
yetin bu güzel sesi, Samsunun çeşitli 
güzellilderi arasına karışınca şehrin 

üzerindeki tatlı tesiri çoğalıyor. 
Yukarıdanberi yazdıklarımdan da anla
şlır ki Samsunda eski taassputan eser -
kalmamış, tesettür denen umacı kıya 

{etler artık tarihe karışmıştır. 
Caddelerine bir bakış, Samsundaki 

Sosyal kalkınma hakkında ~k iyi bir 
fikir verir. Samsunlunun temiz giyinişi 
dahi bilhasrn dikkat nazarlarını celp 
ediyor. Samsun caddelerini dolduran 
zarif tuvaletleri, büyük me::leni merkez 
lerde rastlanılanlardan hiç te geri kal 
mıyacak kadar güzel buldum. 

Hulusi GONA Y 

Beyoğlu İstiklal caddesinde Şehir Tiyat-
rosu komedi kısmı 
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"Irk esasına rnüstenı •• 1Jt 

it 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macarlstamn 

Prağ cıç:si, dün öğleye dcğru Çekoslo
vak hü':t1metine Macar hükfunetinin bir 
notasını tevdi etmiştir. Bu nota, Çekos· 
lovakyanın geçenlerde yapmış olduğu 

teklifin mufassal bir cevabıdır. 
Macar hükumeti bu notasında, cumar. 

tesi günü tevdi edilmiş olan teklifin ye
ni müzakereler için umumi bir esas teş. 
kiline hadim olduğunu ve ileride tadi· 
Iat yapılmak hakkının mahfuz bulundu· 
ğunu natık olan Çekoslovak hükumeti 
beyannamesini tekrar etmekte ve şöyle 
demektedir: 

1 - Macar hükumeti, mütalebatmm 
mühim bir kısmı hakkında iki hükumet 
arasında bir itiHif mevcut olduğunu 

memnuniyetle kaydeder. Binnetic.:, Mrı. 
car hükumeti, Macar kıtaatınm münazi· 
ünfih olmayan araziyi kısa bir müddet 
zarfında işgal etmesini teklif eder. Ma. 
car hükumeti, bu babda vukua gelecek 
her türlii teahhürü esbabı mucibed'!n 
ari addeder. 

2 - Macar lıü~umeti, iki taraf arasın
da e::asl~ 1-:ktai nazar ihtiljffarı mevcut 
olfoğunu "e bu ihtilafın ferağ edilmt'k. 
ten istis.:ta edi!mı:? olan arazinin ehemmi· 
yetine müteallik bulunduğunu beyan e • 
der. 

Bu nokt:ıinazal" ihtilafları, evvelii Po. 
zon; mü.>~es,a olm:ık üzere 1819 ~ari 

hinde l\fa;:o.r ekseriyeti ile meskun bu • 
lunmu~ ol:tr şeh:rn re müteallik bulun . 
maktadır. Macaı ·stanın bu şehirlerdeıı 

vazgeç:niyeceı:;i bedihidir. Maamafih, 
uzlaşma!;: için çok büyük bir arzu bes. 
!emekte. olduğunu bir kere .daha isbat et
mek :stiyen M<ıc<lr hükumeti, kendisinir. 
teklif etm · ~ old ugu c .::: ~:;: -:_: 1:::.:_. 
hattı ile ahiren Çekoslovak hJkumeti t:ı· 
rafından terki tekl:f edilmiş elan nazı 
hududu arasında kfiin arazi aksammc.ia 
bir plebisit yapılmasını teklif eder. Bu 
plebfoitlcr:n en geç:, 30 sonteşrine Jtad:ır 
yapılması kap e1er. Bu plebisitlere i~ti_ 
rak hakkına yalnız 23 ilkteşrin de bu a 
r:ızide sakin bulunmuş oh:n \eyalmt bu 
tarihten evvel buralarda doğmuş b~ılu -
nan kimselerle bunların çocukları malık 
olnc2kladır. 

Macar notasına Er harita rabtedilmiş. 
tir. 

Bu har:ta iki hükumet arasında miina. 
ziünfih olan araziyi sekiz kmm olarak 
göstermektedir. 

Çekoslovak kıtaatının 1 sonteşrine ka 
dar bu araziyi terketmesi Hizımgelmel:· 
tedir. Bu arazinin idaresi, 15 sonteşri_ 

ne kadar beynelmilel teşkilatlara tevdi 
etlilme'lc icap eder. 

1918 tarihinde Prcsburgda hiçbir mil· 
liyet mutlak el:seriyete sahip clma.clığın. 
dan Macar hükCımeti, bu husus hakkın. 
da şimdiki müzakerattan sonra hususi 
görüşmeler yapılmasını te1dif eder. 

Ehemmiyetleri tamamen mahalli olup 
plebisit teklifinde istihdaf edilmemiş o. 
lan ve hudutlann kafi surette tesbiti 

ile a!al:adar bulunan bazı noktair.azar 
ihtilaflan iki hükumet arasında doğru
dan doğruya yapılacak okn müzakere -
lcrle hal ve fosledilebilir. 

3 - Macar hükCımeti, müstekar ve 
merkezi Avrupanın bu kısmında verlcş. 
miş m ·ııetlerin buradan b:aşka yerlere 

gitmelerine mani olacak bir vaziyeti:-. 
temdlerini atmak arzusunu beslemekte· 
dir. 

Nota, ~öyle deva:n etliyor: 

l'.Taama:ih, I.'Iacar h 0iki'ımet:rıln fikrin. 
ce ba gaye, cGt~n mill::tlere ve bittabi 
Rütenlere beynelmi!::l bir kontrol altın
da yapılacak o:r plel·isit yolile kendi mu. 
kadderat:arını tayin etme!: hakkının bah 
şeclil:nesi suretile el1e edilebilir. 

Macar hüki'ımeti, ancnk bu şart yerine 
get:rildikten ı:;,')nra Çekoslovakyanın ye· 
ni hudutfarını ztman nltına alabilir. 

4 - Çel:oslovak. hüki'ımetinin plebi· 
s'tler h.:1.kında yukarıda serdedilmiş o_ 
bn te:~:ifl::rin ka!lul;inü inıl:~nsız bul · 
ması halinde Macar hükumeti, Presburg 
da .dahil olduğu halde münaziünfih ara. 
zi için hakeme ır:üracaat edilmesini kabul 
etmeğe fü:nad::dir. Bu hakemlik. garpte
ki mıııtakalar için, İtalya ve Almany:ı 

tarafından, şarktr. bazı arazi aksamı için 
de Almanya ve Polonya t:ı:-~fmc?nn y:ıpx. 
lacaktır. Her iki taraf, hakem kararına 

tabaiyct etmeği evvelden taahhüt eder·ı 
ler. 

Macar hükumeti, notasının sonunda, 
şimdiki vaziyetten mütevellit tehlikeli l 
gerginliği ve Çekoslovak hükumetinin 
teklifine 48 saat zarfında cevap vermek 
hususunda göstermiş olduğu isticali te· 
barüz ettirmektedir. Aynı zamanda Ma. 
car hükumeti, Çekoslovak hükumetinin 
aynı isticali göstereceği ümidini izhar 
etmektedir. 
Macaristanın Prağ sefiri, Macar ncta· 

sıru tevdi ederken Çekoslovak hükumeti. 
nin acil bir karar üzerine nazarıdikk.-ı. 
tini celbetmiştir. Çekoslovak hariciye 
nazırı, hükumetinin en kısa bir zaman 
zarfında cevap vermekte kusur etmiye. 
ceğini söylemiştir. 

l\lacar ba~ vc·ki:iııin fÖ7lt,ri 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Dün Pı-ağ<la 

tevdi edilmi§ olan Macar notası münasc
betile, Başvekil İmredi, matbuat mümes
sillerini kalıul ederek şu beyanatta bı.:. 

lunmuştur: 

"- Meselenin muslihane yoıc;an ve 
Münihte tesbit ed:lmiş olup Mac:ırista-

nın asla gözünden uzak tutmadığı prensip 
lere istinnden halledilmesi mümkün o. 
lacağı ümidini tcrl:etmiyoruz. Buna 
rağmen herhangi sebepten dolayı ha 
kikaten musı:hane olan Macar teklifini 
kabul ettiremiyecek olursak, M:ıcar 

hük(ımeti, haklı olan davasını milletin 
malik olduğu bütün vesaite müracaat 
ederek tahakkuk sahasına isal etmeğe 
sarsılmaz bir azimle karar verecel:tir. 

Hütcııyada ha<lis(•ler 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Hudut mm-

takasından alınan son haberlere göre 
P..ızan"sı gee .. st-~"'e!t iı;gali a:tm6a vı: 

İpolisag yakınında bulunan ipoı;~ • ~ 

mıntakasın<lan takriben bir buçuk sa· 
at devam ed::?n top ve m:tral} öz ses
leri işitilmiştir. 

Çeklerin Macar milliyetine mensup 
uıan oıı-xuı. çek-Os10vak aSKt".ımn 11rar 
etmelerine mani olmak istedikleri söy. 
lenmektedir. 

Kassa' dan gelmiş olan mülteciler. 
Çeklerin şehri, asl:eri noktai nazardan 

tahliye etmiş olduklarını, yalnız Macar 
askerlerin terhis cdilmiyerek Rüten. 
yaya gönderildiklerini söylemektedir-

ler. 

Hiitenyada k5in Jablonka nahiycsiri. 
de ahali, Çek jandarmalara ve birçok 
piyade bölüğünün kamplarına hücum 
etmiştir. Bunun üzerine bir tüfek ate
şi başlamıştır. 30 dan fazla insan te
lef clmuştur. 

Pazartesi günü isyanı bastırmak ü
zere Nagimihali ve Angvar'dan kuv. 
vetli müfrezeler gelmiştir. 

Vilg nahiyesinde ahali ile asker a. 
rasında kanlı bir muharebe olmuş ve 
her iki taraf mühim zayiat vermi;itir. 

Ungvar'daki 19 uncu piyade ala
ymda da bir isyan çıkmıştır. Takriben 
60 Macar askeri, silahlarını asilere kar. 
şı kullanmaktan imtina etmişlerdir. 

Macar askerlerin silahlarından tecri.dı 

tüfek lmllanmasına sebcbiy~t vermiş 

ve bir çok ki!ji ağır surette yaralanmış

tır. 

Prag, 25 (A.A.) - Slovakyada Ma· 
car - Çc1: hududuna 12 kilometre me· 
s:ıfecle V elkimeder bölgesinde bulunan 
Bofa nahiyeEi üzerine iki Macar tay. 
yaresi bir Çek askeri tayyaresini di.i. 
f,liirmüı:lerdir. 

(<·k k ~ h:nc~i \ 'c•ri!r<-ck ('<'Vn in 
hu11rludı 
Prag, 25 (A.A.) - Nazırlar mec. 

I:si, M~car notasına verilecek cevabı 
hazırlamak üzere bugün saat 13 te top· 
lanmıştır. Toplantıya Slovak ve Kar
pat - Ukrayna nazırları da iştirak et
mektedir. 

Prağ, 26 (A.A.) - Nazırlar Meclisi. 
nin içtima:, saat 21 . 30 a kadar devam 
etmiştir. 

Meclis, l1acar notasına verilecek ce
vabın metni hakkında mutabık kalmış. 
tır. Bu cevap, bugi.:n Macaristamn Prağ 
sefirine tevdi olunaı:al:tır. 

Ha ifok~ın nnıku 
Londra 25 CA.!ı.. ı - Euimburg<l:ı 

bir nutuk söyliyen Lord Halifaks, Av
rupa buhranından bahEetıniş ve ez
cümle demi§ tir ki: · 

'bilir 
da yapılan hudut tas~.1 

• ~ 
ve sulh temin edecegil!l alı~ 
rum. Şimdi Vcrsay Jll~·ııe~' 
pılmakta olan tadilat . 

1 
de d 

ti paktının bir maddesın dda 
mcktedir. Fakat bu ~~j.,• 
kadar tatbik cdilmcmı .. ııri51 

Lord Halifaks. Mac ıı \'C 
~ :ı 

ru taleplerde bulun~uğU ·detti 
isafını arzu ettiğinı k!l~ 
ra demiştir ki: • ıerill 

"Fakat bu gibi nıescle ıctııt'· 
şekilde halline imkan Y~ııl 
her yerde ekalliyetı~r be! 

Fakat ihtilaf haiınde .~ ~ . \• 
da hüs:ıü niyet g&terır ~ 
ihtilafın sebeplerini bCrt;iıe(l 
uğraşırsa ekalliy~tıere ,.~ ~ 
nat hakkı:ıda da uyuşmıı ı'tııı 
Bu sayede haksıziıkJ~r 11tc;t1 
tikbal için dostane bır t ıııc 
temin edilmiş olur. Fak~ .. r d 
hu temin etmek içi:ı dıge1,t 
birlikte hakkile çaiışnıal< 0jııı 
diğ~rlerile ayni kuwette / 
gelır.,, ~ 

Dovçla :- d v01' 
flE m isin~e 
bir infilaK

1 
Baş car&'~ 

400 
yu nakletmekte olan ve iJ1lıl 

rette batı bulunan bu gcJJl .c<1i 
koşmak üzere halihazırda ) 
çıkmış lıulunmaktadır. ıı~fl' 

Va~in:;ton, 26 (A. A.) - ~ 

Z"""'ti. birçok sahil muııafnZ·~ııt J 
Doyç' ınd gemisine doğru gı ıı 
ğu:ıu ve birkaç saat içinde ~JJ 
nln yanına varacaklarını b pc' 

Nevyork, 26 (A. A.) - ;o _.,. 
l'uı. uııu, ... , "'""''""'•• J ..... -·· ı1 

batın yangını söndünncğo ~tcd r 

muş olduklarını teyid etJllC 1~ 
mafih, icabında yardımda b~11ııd 
re iki gemi, Doyçlandm bil Ol t 

hnlle doğru yollarına de\'tl 
dirler. 

t~(ı 
" • - • • • tc •rı ..,ç ,.cnu suvarısının ıJıııı1""" 
Nevyork. 26 (A.A.) - . s-1 

rika Lfıyinin mümcssilı, ıcl· 
D 1 d - ··den~ oyç an ın suvansın > iJ 
oldub11mu söylcmiııtir: ~ f 
"Yangın söndürülmüştll:~ uJ1ll 

yolumuza deYam edeceğimi 
ruz.,, 

fspanynd=ııJ 
Frankocu!arın t:ı3 r~ 

J>üskürttildll ·ııe>' 
~J 

Madrid, 2 5(A. A.) - ,. tfl ôC 
ritl yolu civarında ve cucS •öÔe~ 
mmtakasında Frankistıcr ~~,ııe 
ruza geçmişler, faknt an~ tO!J!ln 

··sJtUl' hnrcbedcn sonra geri pu 

··v 
Kudüste u ~ı 

tedhişçi ida 
ed i 1 d i .1 · 
cı.- Baştaı{lfı i ıct4 

_ ,.cJ111 ô'ıı 
gmın deyamına karar 19 
yasak, eski şc>hirde saııt ~5 

.,gnt 
haricindeki fiChlrdcyse 
haren tatbik olunacaktır· ·~i 

~"' Anwı iknh'nrın h~rr 
prott·ı,lo r:aııııı9 

Kudüs, 25 (A. A.) - lt011sol ;ti' 
Kudüsteki Amerika bn!l ııuıı ,, 

•ıtıı. ııııı· 
telgraf çekerek Amerı ttı 
Filistin meselesindeki }lnd, ... 

· ıcr " ( şiddetle protesto etını!i " 
·r t• 

A b• 
B ' r torafta sük tıJl • 
tn hfiıli ~e şeııl~ . 
Kudüs, 26 (A. A.) - 11sıı> ..H . ,·c ıv-

tecssüs etmiştir. NıznIIl ..,.,şl!I ıo 
·ı ,.ıııv vıv 

sürmektedir. Ma:ıınufı 1 
• flil9 ! 

t dır· cll' vüzler devam etmek e r. 01!! 
ıc itli ciJf• 

mnl mmtakasmda bir<;O c1'te 
etmiş oldu!;'ll haber vcrilJJl 
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fO;aı'9I •n \'azan Rahmı YA (iJZ 
rn~ stt Ç@©~lernnn '1'e tr® eğ<§ll 0 sesn.,,. 

rFiiiı ~ n=n '2 u li'Q lt?> n ır ~o ifil \?e r m ce ~ e 
çaıDoş~ı : 

Da\it -123 -
le rf:_,.s 'gediklinin 1 "Ul!IYordu ş an attıklannı dikkat-
\'erj • arı Ka nce Davist pı sözlerine aralık 

- :Peı.:· . sordu: 
lası 1

• sız ko d 
nda rnı'"·d ıno or Brocleyin filctil· 

._ ı:- ,, ınız? 
ı:.vet ' · _ li ttapıtenı 

angi genf d. 
el;.Uoğozda da~ae bu~unuyordunuz? 

\eren 1' k geçıt sıraların vakavı 
n.n b ur U\ az .F - • 

a.ged ki' . . ransız tahtclbahiri-
- l . ııııyctım 

tact Yı .. Şitndi .d,' . 

d 
a e\de gi 1 gı ın ıstirahat edin. Bu· 

e \a z eneceks" . 
zıfe \erec,-· · ınız .. Ben, size iler-

- r_k 1:gırn 
~- t • 

nın ,. eşe:,kür ed · 
.ıardunı s· . erım kapitenl.. 1sa· 

Sarı l\ ızınle olsun 
Se!a ... ı apo delik l · 
la "ı..ıadı. son a~ 1YI tekrar tekrar 
~ geJdiğı } ra llrı.,tonun önüne katı· 

. avist ko ere, Yatmağa gıtti. 
~aPar-.ı. l-U kolu d ·· • 
llıi . ~lı şitndı? , uşunuyordu .. Ne 
. lctsız &ıb· . · Ufacık bir hata, ehem-

sı alt~ 1 &orun b' 
h. u •t et .... - en ır ranlıc:lık her i· 
ır1 · ·••C'ge l\ ı "' 

sa erı t.ehJıkel e' k ~rm~radaki tahtelba 
k;an turek namı 0 l maga, kendisini ölüm 

,~na dıı:ct· ~!arının önüne dikmeğe. 
~un . 1rtnrg-e . . 

ll'iud a bır l.al } eter de artardı hı le. 
aha1 • \are ı h 1 k · b' ku1 ·~ ıle l 1 , u ma . c;erı ır 

l)a:a ni alete .herı atlatmak hu kor· 
e!ık \erm ı •~ 

t-ı. anlı r.e . ' :.ızımgelı)ordu . 
.. ~ gp,.• "' c ) ı h 

tu.d ~ .. ırcti, ,.01 m~n hemen uyku· 
· u" ~ vor i gu koltul • gunlu]una rai:rmen o-

.ın e . tta b 
c- nıni bo,. a .ı ellerinin ara ında · 
~af,,ı. ,, unu h , · 

dı "';\ '5oke k e<-.;ap,adı, durdu. 
· on;ı . • en kal' t . w . " ı, I lrı:.to\·u çagır-
- ae. • 
D· nı saat 8 

r;:ı'- 'Ye tenbih .de U) andır! 
•lll ı.... Cltı SO · • 

clu. e ... ,ı .. k ı~in · r:_r a bırkaç saat ısti 

S 
> ataı:;ına uzandı u\·u 

aat . ' · S"k l'tıa '/ " 'Ze d .. 
~ e &"ıjzlerin. •ru I Iristonun tartakla 
Va~ !:İYina, ~:~an Davist si.ıratle yı
lerj saat so~ rı toya bir araba getirtti. 
(j~ Yolunu l ra evden çıktı, doğru Sarı-

&leye Uttu. 
~O?t:a1 ~ doğru Bo .. 
l\a~ u Sarı) ere gazın mq\ iliklerine 
l\.a~'alt liınan k gelen delikanlı doğruca 

ıcıa !)eı . Utnandanlığma gitti (1) 
........ f\ "en ·· · 
l)· lehın t. :\}" sungülüye: 
........ l: Sordu 1 bey burada mı? 

ı .. ,\:t' • 
4\ab · 

liınan .ını alınca . 
du . rı) a ti d nıerdı,·enleri tırmandı. 

, ı~et' . o asına 1 . 1 
l. . 1 &ıtdi ge dı, kapıyı vur· 
•vıasa b . 

llıakan, asında o•u 1 
tı · dclika 1 • ran, kıranta bir ka'"·-1 

. n ıyı g·· .. ,, 1 
........ orunce yerinden kalk 

kaııltl~·· lJo~ ge1a· ı 
~!'! ... Artık b' . ın. Nerelerdesin ba· 
"UZ e · ızı · · · l'anın tıle gen!; ıyıce unuttun sen! 

!t:vkal~ gcl~i. elin~da~ı iltifata boğdu. 
ı!e ,_ de bır hQ-.·· Sıktı, Da, ist, yüzünde 

.,.uma .. une d l·ı 
\·erd· . ndana k e a et eder bir ifade 
A I, tJ( ' ı ;a_ C'" } 
<\li be 1~1 Yanyan urn elerle cevaplar _ J Sordu: a oturdular. l\lehmet 
tat ı en \' 

ılrnı , ar Senin bö . 
ba .· s. >le .. Gözün yüzün 

"' \ ı~t g" 
"'ahıu Ozlerin. 
L n bi 1 Yere ... d. 
~e etti· r ton verrne" ıg ı, sesine de 
._ Ü>k ge Çalışarak muka· 

baiına. .. canını sık 
rıı: sıı,.. ~Urıhe altı dılıyor, ÜZülüvorum 

'•Cı b· n a b ı · ·· ~leh- ır §eyı u Untnak ne fena 
t" •ı.ınet . ··• ' 
Uzcıu, ko Alı bey ha . 

........ ı.. nu~ına.- >retle delikanh'"·ı h I,e • ,ına d . . ,, 
a~ıt.d o, gene b C\am ettı: 

. ını ~ a uk s b 
<.rılaltlıy · e §iirıhe . a uk konuşmağa 
"":' An~turn Sözıeri~ct ne, var .. Bir şey 
"lı "'- <llrııyacak . en. l'\.i ueyı hi:ı. hır . 

Yor, k 'U\Utnet b . Şey Yok Mehmet 
la bunu ~I: Yıldır -~nbı daiına şüpheli gö 
~ . ıza1 , •uu et 
d ıne Sal e edece~irn· <;alı~malarım· 

11 ı~tıın, didin~·Utnarak can verir· 
l\teh

111 
ımı olmadı, olma· 

Sen b' et Ali ı... 
ır t vey h 

........ Ca avırıa cle\a ayretten hiddete ge· 
Yor d,.,,,?•rn açık c:· rn etli : 
h • ~t)I,, a J O}'Je n· 
1 

1 bu') ~ aınak · ·· ır ~Y anlamı· 
c ı. · ·• Şırna· ı teıniv 
. l\Utunt ı ı~·e ka ,, orum. Ne şüp-

<lı bunlar~ ar Yoktu.ela: sende hiç de böy 
......... \'Ok. • erecıen çıktı şim-

l (:t C:ok tu değil 
tnu tu anı beyefe d" . 

'arrak a, c:öyt d'-·n ı, nıhayet ga· 
......._ h Ol:ıc-." e ıgını "b· • 

''ı;ki . ...gırn1 z gı ı ızaleye 
......._ ~e Sırr-cti ne lannediyorclum! 

<>lacakı o du? 
<luydllk1 

anma göre bir 

tarafta gizli bir telsiz istasyonu basılmış, 
beni de m erkez kumandanlığından arıyor
larmış ! 

- Senin bununla alakan var mı? 
- Yok ama, ne bileyim! ı 'için beni a· 

nyorlar? 
- Ben öğrenirim .. Haydi sen git, müs

terih ol.. Bir şey yoktur .. 
- l3utün bunlara sebcb sizsiniz l\Ieh

met Ali IJey ! 
- Sebep? 
- ilen de amiral Limbosla birlikte 

memleketime dönecektim. Bana mü::lü
ınanlığın faziletini telkin ettiniz. Türkle
rin şerefli mazisini dinleterek gözlerimi 
kararttınız. Din ve milliyet değiştirdim. 

Kaç para eder ki bu değişkilik yalnız beni 
avutmak için bir şekil değiştirmiş oldu. 

Tarihine, diline. dinine bayıldığım 

Türk camıası beni arasında şuphcl i göz· 
!erle takip ediyor. 111allah artık.. Buna 
tahammül edemiyeccğim. Huhum isyan 
ediyor! .. 

Liman kumandanı Da\"isti teskin etmek 
lüzumunu duydu: 

- llaydi ... sen benim dediğimi yap! 
Git e\•ine. ıstirahat el! Ben her şeyi öğ· 

renirim! Hiç üzülme, merak etme! dedi, 
Delikanlı buradan bir mü~bet netice ala
madan sade kuru bir vaat ile gerisin geri 
döndü, arabasına atladı, Taksime doğru 
yola çıktı. 

Sarıyere kadar süren yol delikanlının 

gerek yorgunluk ve gerekse uykusuzluk 
tan adamakıllı bunalan kafasına biraz 
açıklık vermişti. Donüşte, Davist yeni 
bir formül keşfeder gibi oldu. Bunu, ara
banın tekerlekleri I\laslak sırtlarındaki 

muntazam şosede mutarrit bir gırıltı ile 
ninni sörlerkcn çekiştirdi, tasarlayışmı 

proje haline koydu .. Bu buluş delikan
lının keyfini yerine gctirdi. Taksimde a
rabasından inmedi, doğruca Galataya in
di, iskele ve limanlar kwnandanlığına 

gitti, Şükrü beyin yanına çıktı, komodoru 
selamladı : 

- Bendeniz Çanakkale gemisi süvarisi 
Abdullah kaptan! Beni aramışsınız bey
efendi. Çanakkalede haber verdiler. Bura
ya gelir gelmez huzurunuza çıktım. Em
rinize hazmın efendim! dedi. 
Ş~krü (2) Davisti ilk gcli~inde tanıya

mamıştı. Bir dakika düşündü, evrakı ka
nştrıdı, bir kai:rıdı gözden geçirdi, sonra 
karşısında hünnet \-aziyetinde duran Da
viste anlattı: 

- Merkez kumandanlığı sizi istiyor. 
Oraya gideceksiniz! Bekleyin'. Burada 
refakatinize tahsis edilmi_ş bir zabit var. 
Birlikte gidin! 

Davist itiraz etti: 
- Zabite lüzum yok! Ben yalnız gide· 

bilirim! Hemen hareket edeyim! 
Şükrü bey bu teklifi hesapladı. Kendi· 

sini görmeğc pervasızca gelen ve güzel 
yüzünde tatlı bir ifade ile emniyet telkin 
eden bir mana ta~ıyan delikanlıya itimat 
gösterdi: 

- Peki; dedi! gidin! Ben ,telefonla gi· 
deccğinizi de ihbar ederim • 

Da\•ist limanlar kwnandanlı6rından çık 
tı, doğruca l\lerkcz kumandanlığına çık
tı. Bcyazıttaki daireye geldi. Yavere ken· 
disini tanıttı. 

Bir dakika sonra delikanlı i-.Ierkez ku-
mandam Cevat beyin önüne getirilmiş
ti. Cevat bey, temiz kıyafeti, iyi duruşu 
ve giizclliğile göz çelen bu delikanlıyı 
iyi karşıladı. E!)3sen Dm·istin gelişinden 
az ewel Ka\·ak liman kumandanı kay
makam J\fehmet Ali beyle iskele ve liman 
lar umum kumandanı Şükrü beyden tele· 
fonla tavsiye ve tczkiyeler de almıştı. Da· 
viste yer gösterdi: 

- Buyurun oturun! 
Sonra zile ba~tı. gelen Yavere emir 

verdi: 
- Şu telsiz istasyonuna ait dosyayı 

getirin! 
Bir dakika geçmeden dosya merkez ku· 

mandanının önüne geldi, Cevat bey dos· 
yayı açtr. evrakı karıştırdı, Dikranın i· 
fad~ine ve muvaceheye ait zabıtları çı

kardı, okudu, Da\'istc sordu : 
- Siz Dikran isminde bir muhabere 

HAHEK - 'Akşam pos~ 1 

Amerika il 
güreşçilerin 

Alaıaoyadaki ikinci 

Bu seneki beynelmilel 
tenis maçlarının programı 

maçı 
Münihte bulunmakta olan Amerikalı 
serbest güreşçilerin ikinci karşılaş

maları büyük bir alakayla takip e
dilmiştir. 

Alman milli takımının Ştutgartta
ki karşılaşmada mağlub etmiş olan 
Amerikalılar, Bavyera takımını 4-3 
mağlüb etmiştir. 

N eliccler şunlardır: 
56 kiloda Modanicl (B. A .) Mat

hol<li (Alman) 3-0. 
61 kiloda : Millard (B. A.} Bök'ü 

(Alman) 3-0. 
6G kiloda Ehrl (Alman) Skriveni 

(B. A.} 1 dakika 10 saniyede tuşla. 
72 kiloda Şefcr Yakobu 2-1. 
87 kiloda Harrel (B. A.) Bömeri 4 

dakika 25 ~aniyede tuşla . 

Ağırda: Erct (Alman) Güstavson 
(Il. A.) 7 d. 20 saniyede tuşla mağ
llıb etmiştir. 

Eoks 
lrı~i !terede J 
Kardif, - Şalin , genç ağır sıklet 

boksörü Jorj Jemcs, burada karşılaş
tığı Alman boksörü Pol Valncri ağır 
bir mağlubiyete uğratmıştır. Galli 
boksör bütnü ravndlarda rakibine 
her bakımdan üstün döğüşmüştür. 

Alman boksörünün yüzü gözü şişmiş 
ve artık önünü güremiyccek bir hal
le geldiğinden hakem, beşinci raund
da maçı t atil ile J ames'i galip ilan t
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Fransa da 
Paris, (A. A.) ---- Frank Harsen 

Frnnsa hafif sıklet boks şampiyonu 
olmuştur. 

Harsen, Valensiyende yaptığı 110 
ravndluk bir karşılaşmada rakibi 
Momontu ;:.ayı hesabiyle mağlfıb et
miştir. 

Ameriknda 
Nevyork, (A. A.) ---- Kaplan la -

kabiyle anılan Amerikalı boksör Jax 
Box, Jamaykanın King~ton şehrin

de yapılan bir karşılaşmada İspanyol 

boksörii Gastanogoyu, dah a birinci 
ravndda nakavt etmiştir. Amerikalı 

boksör yarı ağır dünya şampiyonlu
ğuna namzeddir. .. 
ihtiyat zabiti tanıyor musunuz? 

Da,·istin yüreği yerinden hopladı. De· 
likanlı heyecanını güçlükle içinde zaptet· 
meğe uğraştı. Böyle bir ismi hatır1amağa 
çalı51yormuş gibi yaptı, kekeledi : 

- Dikran mı dediniz? 
- E,·et!.. Dikran .. İhtiyat zabiti.. ~fu-

habere taburunda bulunuyor .. ! 
- Dikran ... Dikran .. evet.. Böyle bir 

isim tanıyorum ama, ihtiyat zabiti değil.. 
makine mühendisi. 

- Evet .. O .. münaseebtiniz var mı bu
nunla? 

Davist heyecanım yenmeğe muvaffak 
olmuştu; tabii görünmeğe çalı~arak tatlı 
bir ~i\'eyle anlattı: 

- Hiç bir münasebetim yok. Asker ol
madan ewel Çanakkale gemimizin tami
rine nezaret etmişti. Parm:ını da almı~

tr .. Aramızda nasıl ve ne gibi münasebet 
olur. Asker oluşundan bile haberim yok! 

- EY\'elki gün sizin acentenize uğrıya· 
cakmış! Böyle bir iş var mı acentanızda? 

- IIayır .. şmidilik onu alakadar ede· 
cek hiçbir iş yok! Hem ben beş gündür 
lstanbulda yoktum. Dün akşam geldim. 
Benimle ne işi Ye ne münasebeti olabilir.! 

- Demek siz Dikranı tanıyorsunuz. Fa 
kat onunla hiç.bir münasebetiniz yok! 

- Evet.. Tanımam da bir hususiyet 
şeklinde cleğildir. Arzettiğim gibidir! 

(Dcı·amı var) 

1 

( 1) Kavak liman kumandanlığı harp do 
layısile Sarıyere nakledilmişti. ( R.l'. 

(2) Sonradan l'aı•uz zırhlısı siiı'arisi i· 
lmı emekliye ayrılan ve halen Denizbarık 
l stanbul miidiirliiğit deniz müşaı•iri bulw 
na1ı BaY, Şükrü Paladır. R.Y. 

Enternasyonal tenis federasyonu ı 

Pariste yapığı bir toplantıda 1939 1 

tenis maçlarının programını tesbit et 
miştir. 

Bu toplantı münasebetiyle yapılan 
görüşmelerde Davis kupası maçları
nın iki yılda bir tekrarlanması hak
kında Almanların ileri sürdükleri fi
kir epey münakaşayı mucib olmu§· 

tur. Fakat, bu husustaki karar gele
cek yıl yapılacak toplantıya bırakıl
mıştır. :Muhtelif memleketlerde yapıl 
makta olan enternasyonal karşılaş -
maların tarihlerinde bazı değişiklik
ler yapılmıştır. 

Bu değişikliğe göre: 
8 - 18 haziranda Fransa şampiyo

nası . 

26 - 8 temmuzda İngiltere şampi
yonası. (Vembleden) 

28 - ila 5 temmuzda Hollanda. 
H-23 Almnaya. 

Davis kupası maçları: 
9 mayıs birinci. 

~1 mayısa kadar birinci tur. 
29 mayısa kadar üçüncü tur. 
6 hazirana kadar Avrupa mıntnka

sının dömi finali. 

30 temmuza kadar Avrupa mınta• 
kasının dömi finali. 

2 ilim ·1 eyllıl 939 tarihine kadar 
da Amerika. - Avrupa karşılaşmaları 
yapılacaktır. 

Faris, 24 (A. A.) - t sveç kralının 
koymuş olduğu kupa için yapılacak 
olan turnuvaya iştirak etmek üzere 
Fransa, Almanya, Danimarka, l sveç 
muvafakat cevabı vermişlerdir. 

9 sonkıinun tarihine kadar Stok .. 
holmda ts,·cçle Almanyanın, K'open -

hagda da Danimarka ile Fransanm 
karşılaşmaları lazımdır. Final maçla
rı 3 ila 5 şubat tarihlerinde yapıla
cakır. ı 

Mis Tilt ·A·m~rik"anm kadınlar arac;ı yüksek atlama ~an1piyonudur. Du genç ı.ızı;ı 

gelecek sene dünya rekorunu kmıcağı tn lımin cclilmcktedir. 

Hokey dünya 
şampiyonası için 

bir ihtilaf 
Zürihteki enternasyonal hokey fe -

derasyonu başkanı bütün memleket
lerin federasyonlarına bir sirküler 
ile müracaat ederek 1939 da yapıla
cak olan dünya şampiyonasının tali
kini taleb etmiştir. 

Malumdur ki, bu şampiyonanın ts
viçrcde yapılmasına karar verilmiıı
ti. ıs,•içre bugüne kadar yaptığı ha
zırlıklarda 35 bin franga yakın mas· 
rafta bulunmuş olduğundan teklife 
itiraz etmiştir. 

- --.o---
Macarlstands ilk 

maçları 
Buclapeşte, (A. A.) - Lig maçları

nın bu haftaki neticeleri _şunlardır: 
Taksi - Salgotarjan 3-2 
Elektromoş - Nemzeti 2-1 
Föbuş - Boçkay 3-1 
Zuglo - Kişpcşt 2-3 

A lmanlar Fransız ' arı 
yendi 

Liyon, (A. A.) - Buraya gelmiş 

olan Alman seçme ragbi takımı kar
şılaştığı çok kvvetli bir Jc"ransız muh
telitini 10-90 mağliıb ctmi~tir. 

Almanya - Polony 
J imnastik ekipleri karşılaşıyor 

Lehistan milli jimnastik ekipi ile 
Alman milli ekipi 11 ilkkanunda 
Dresdcnde karşılaşacaktır . 

- Yuho, <lokuza. l•aclar !'laya<'~k kimse yok ınu !T •.• 
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IHl.aır&ı>eli'"Hli'il 'll:alf"ülnıô !Rı?@maım: "7@ Vaı;ıgaıırıı: Dll<Dmnm Cesedi arabaya kotJup kapısı~ 
Sah r A emdar konaqından kapatmış!ardz. Motör işledi, tı 

r l 
Alemdar paşa, taklidi seyf resmi iıli

slndcn önce padişnh 11ahmuUa kozunu 
halletmek istiyordu. Halbuki o gece de 
taze cariyenin tadına bakacaktı. MU
fid Efendinin kendisine sundu{;ru bu 
müstesna kadınm gUzclliği enderun hal
kı dilinde bile geziyordu. 

Alemdar Babı5.liden erkence çıkarak 

konnğına gitti. Ne olursa olsun yeni ca
riyeyle §Öyle bir sn.baha k .. dar baş başa 
kıılacaktı. Belki de yarın hünkar ile tep
rcşir ve belki yeni ve bUyUk hadiseler 
başmı · kaşrmağıı vakit bırnkmnzdı. 

Alemdar nihayet scrdarlıktan çekilip 
asker.leriyle Rumeliyc geçmeği ve orada 
i.Jtiklfil üzere yao~nğı bile dilşUnllyor
du. Maksadı hiçbir şey olmadığı hnlde 
devleti mütegallibe elinden kurtarmış, 

hainleri temfzlemlş, padlşıılım saltanat 
ve kudretini tekrar temin etmişken onun
la dala~mnk hUnkann şerefine ynkışır 

mıydı! 

Yeni cariye hakikaten gUzeldl. Odaya 
getirdikleri zaman az daha Alemdar kil
çUk dilini yutacaktı. Hakikaten ömrUn
de bu kadar güzelini ne görmU~. ne fult
m!şti lşte dünyalara bedel melek gibi 
bir genç kız onun her arzusuna amade 
bir halde kar§ısmda duruyordu. 

Alemdar haykırdı : 
- Hele bize bir sofra hazırlayın! 
Alemdar heyecanından titriyordu. Ka

dın da az anladığı aşiftelerdcn de~di. 
Sanki kırk yıllık cfendislym.ie gibi saçı
lıp dökUldü ve yan çıplak sofra başına 
gelerek balmmundan işlenmiş gibi bem -
beynz ve pırıl pml ellerlylo Alemdara 
mezeler hazırladı. 

Alemdar birkaç kadeh attıktan sonra 
kavuğunu bir tarnfa, hll'atfnl bir tarafa 
ntmış ve dert ya?mak için hazırlanmış
tı. Ne olurdu ki sanki? Bu kadın onun 
cariyesiydi. Elbette satvetli serdar A
lemdar ne demektir bilirdi ve elbet e öğ
rendiği bUyUk devlet sırlarını kimsecik
lere ifşa etmezdi. Belki de akıl akıldan 
üstündür, Alemdara bir yol gösterirdJ. 

- Adın ne senin kız? 
- Nııkşidil (1). 

- Vay, sen de valdc adı takınmışsm. 

Padişahla dalaşmadan önce şöyle bir 
dilnyanm zevkini sürelim Nakşıdil! 

Kndm durakladı. Hayretle Alemdarın 
yüzUne baktı. 

, c d' adlı arabası uzaklaştı. ~· e er l kes 1 l m e l Kalabalıkta ses seda kesildi. BütUn olsaydı herhalde yanıma yakl& 
başlar dikkatle ileriye uzandı. Tıbbı ad - halde polis mi?,, 

11 
O bizi beğenmezmiş. Halbuki biz onun 
velinimctiyiz. 

- Böyle konuşma paşa. Padişaha biz-
met ümmeti Muhammedin ve her Osman
lının vazifesidir. Biz böyle öğrendik. Ko 
o bildiğini görsün. 

Padişahın merhameti, uefkati bUyilk
tUr. 

Bu cariye parçası ne güzel konuşu

yordu. Ne yerinde şeyler söylilyordu. 
Sanki padiş~hla dal9.§IP da bahtiyar o
Inn blr tek insan var mıydı? Allah böy
lesinin encamını hayırlı mı ederdi? 

Jçtilor, eğlendiler, zevkettiler. Tabe
sabah Alemdar kona~dan earkı sesleri 
kesilmedi. 

Sabahleyin uykusuz serdarı kindar ve 
korkunç göreceğini sananlar aldandılar. 
Alemdarı da dünya zevkleri, refah, ka
dın, işll işret, eğlence yolundan çevir
miş ve dağları titreten koca serdar da 

hakkında kötü niyetler beslediğine mU
tecssir olmuştu. Fakat Alemdarı yoluna 
getirmek de lazımdı. Nihayet padişahlı
ğını tanıması icab ederdi. O zamana ka-

linin iki memuru arabanın arka kapısını Tekrar yürildü. Mağazalarıil ttLP 
açıp bir sedye çıkardılar ve sonra sed- önll.nde durarak uzun uzun scyrerfl ',/ 
yeyi içeri götilrdUler. yal sokağında çivili geçitten lt• .;I., 

Biraz sonra 106 numaralı binanın ka- geçmek Uzere ilerledi. Arkasını~ 
pısında mavi gömlekll bir adam belirdi, ne çevirmiş olan seyrUsefcr ııı~ı (f 
peşinden bir başkası. İkisinin ara.'5ında sırada elindeki değneği ıtald 

dar usul ve fidct ulemanın el öpmesi, di
ğerlerinin ayak öpmesiydi. Halbuki A
lemdar ayak öpmüyor ve halt! el bile 
öpmeden bir selamla iktifa ediyordu. 

blr sedye Uzerlnde beyaz çarşafla örtil- rabalann Konkord meydanın~ 
1U ceset. Yavaş yavaş yUrüyerek arn- durdurmıık Uzere düdük çald1• ~d• ıf. 

Bu nas yanında doğru değildi. Sonra A- bnyn gittiler. sonunda giden taksi boştu, ıt dl ı-e 
lemdar adamları sarayda, enderunda, Halk arasında izahııt vermek meraklı- tı kaçırmıyarak bu arabaya atlıı 
Babıülide istedikleri gibi at oynatıyor- sı olanlar tekrar faaliyete geçmişlerdi: före seslendi: 
lardı. Bö;le eey olur mu? - Kim olduğunu öğrendim, bir gene- - Etual meydanına! ol ti, 

Alemdar debdebeslz bir adım atmıyor- ralmiş ! Seyrüsefer memuru tekrar 1 gtl 
du. Neteklm hünkiirla mU!iikata giderken - Yok canını. ceye kadar Rokurun tnkibC ~ 
dahi yine debdebeyle merasim yaptırdı. - Evet bir general. Katletmişler imkll.nsızdı. Komiser dişlcrtnin 

Sultan Malımudun yanında şeyhUlis - - General değil yahu, Kolonel' söylendi: 
lıün Arif efendi vardı. 

Cevri kalfa da perde arkasında heye
can içinde Alemdara muntazırdı. Alemdar 
girince şeyhUlislfım ayağa kalktı. Ser
dar alelade bir selam verip bir kenara o-

- Zavallı adam! - Kaltak atlattı beni. .. 
Cesedi arabaya koyup kapısını kapat- Maamafih arabanın nunıarasııı1 

mışlardı . .Motör lı:Jledl, tıbbı adli arabası Seyrilsefer memuru yol "crdill [8tf 
uzakla.şu. bo~ geçen ilk takstye atladı. şo 

Kalabalık evveli mUtcreddid, bir müd- marayı söyledi: , 
turdu. det kaldı. Sonra yavaş yavaş dağıldı. _ Çabuk.' hır" az ilerde olac'11~41.~ bir kadmm nasihatine boyun eğerek süt """'v 

dökmllş kediye dönmüştU. Hilnkar gUlmüyordu. Yüzünde ıstırab Hildanm vazifesi bitmişti. Benuanın gidersek yetişiriz. Numarası 
Padişah padişahtı. Alemdar h:ılktan ve keder çizgileri vardı. Sordu: cesedini görmüştü, Stcfana ''zafer,, babe- H . .,. 1 

- Nasılsın paşa? rini artık verebilirdi. Yetiştiler. Öndeki taksi bit~.<! ,. 
bir adamdı. Hem §unun şurasında ne 
ömrU kalmıştı? Bu kadarcık nefes tüke
tirken zc.vkfno bakmak gerekti.· Şöhret-
sc, yerle göke kadar göhretf vardı. Mev
kise, hünkar vekiliydi. Para, servet, re
fah ise, her şey elindeydi. Hazineyi bi
le s:ırfa mezundu. Daha ne Allahm belli.-
sını anyordu. 

O gUn kö.se kethUda Alemdarı bfisbU
tiln deği~mfş buldu. Ramiz paşa da bo 
değf13lkliğin farkına varmıştı. Alemdar 
hemen hemen giydiği serdarlık hl.l'atine 
uymu13 ve o da bir Babıali efendisl olu-
vermlııU. 

Ne tcbeddUldU bu! 

Alemdar yine gece olsun istiyordu. Hep 
gece knlsm, hiç bitmesin istiyordu. O ne 
gilZel kızdı, o ne tatlı gece, o ne rilya ve 
hayal kadar zevkli saatlerdi. ı 

Fakat hilnkfır hnber göndermişti. A-
1 

lemdann istediği mUlakata müsaade et
mi.5, onu arzhanede bekliyordu. Mahmut 
da yumuşamıı:J görünüyordu. Cevri kalfa 
cultana öyle şeyler söylemiş, Alemdarı o 
kadar yUkseltmişti ki, Mahmut onun 

: .... Cuma 
• 

günü 
• •• A 

un ar 

- Ömril hümayununa duahanım pa- YUrildü. Grönel sokağiylo La Tur - birdenbire durdu. Şoför indi, k.lll"" ~ 
di§ahım. Moburg avönUsU köşesinde, metropoliten tı ve bir kilfür savurdu. }'lild~ 

- Umuru devletim ne haldedir pa&a? 
- ŞeyhUlislam efendi rikfı.bı hUmayu-

istasyonu önünde durarak bir taksi ara- muştu. ae)l 
dı. Bu sırada on adım kadar sağında bir 1 ··ııJlU 

nune arzetmi§tir elbette hUnkiinm. 
Bu Alemdarın ilk tneı oldu. HünkA.r 

Genç lmdm Kriyon otel 0 .. rı 
adam gördO. ''Garib şey!" diye söylen- suı~ vili geçitte arabanın durınıı. 

0 dl. "Biraz evvel bana sual soran adam. 
Be&i takip etmiş... Niçin? Bir tesadUf fade ederek taksiden atıaınr3ıbşlıif artık vaktin geldiğini anlnmıştr. 

- Paşa, dedi. Padişah sen misin, ben 
miyim? 

- Sensin! 
- Benden hat almadan şunu bunu sll

rüp, §unu bunu katil ve idam etmekte-
sin. Usul ve adata riayet etmezsin. Bu 
no olmaz iştlr. Hangi serdarda hüküm
darına serkeşlik görülmüş? 

Alemdar, şeyhUlislfunın padişahı ada
makıllı doldurduğunu görmilş. fakat ken
disini kırmamağa çah!<itığını da hisset -
mlşU. ŞeyhUlislam yanmda izzetinefsini 
kurtarmak için hemen aklına geleni ya
pıvermişti. 

(Dennu \'ar) 
(1) O tarihte adlar ekseriya samyh

Ja.rdan lktfbn..'I olunur \'C buncln bJr hayır 
ve ta.il mnulur.in. 

mll? şimdi anlarız.,, 
Havanın gUzelllği Uzerine yaya gitme

ğl tercih etmiş gibl yine yUrUmeğe ko-
yuldu. Biraz sonra çantasını açtı, pudra 
ponponunu çıkarıp burnunun ucunu pud
raladı. Bu arada ayna ile arkasına baktı. 
"Evet, beni takip ediyor.,, 

Peşindeki adam da bir cıgara yakmak 
behancsfyle durmuştu. 

Hilda tekrar yUrUdil. Rokur da peşin
den. Köprllyil, sonra Konkord meydanını 
geçtiler. Bahriye nezaretinin köşesinde 

Hflda birden'l:ire geri döndü. Rokur şn-
şırmıştı, Hildadan dört beş adım geride 
durakladı kaldı. 

Hflda düşilnuil: "Benden bir a.,,k ma
cerası· mı? Hayır. Demtn mahsus tenha 
sokağa saptım. Eğer böyle btr maksadı 

••••••••••••--••••••m~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Yıldırım'!n 1 
• • • • • 

Iorin arasından geçerek kala tılP 
nşmıııtı. Sonra mctropolitenc ıe f 

uıeıı 
Şatöle inmiş, tekrar metropO 
garına kadar gitmişti. 

Rokur tekrar taksiye aUadr, ~ 
dUrlüğilne gitti. içinden s6yıerı ~ 1 

- Bakalım kim daha kurJl11 

kadın mı, ben mi? ~ 

Rokur polis mildilrluğUnde ~ 
ecnebilerin fişlerini tetkike l)JI~ 
Hildanın çehresi gözlerinin ısıı 

0
P, 

{ot e 
Sabırla çalışırsa elbet onun 6Jrt' 
tanıyacak ve böylece adresınl 
cektl. 

xıı 

uııJ' ., 
Mebus M. GUstav Jilbcr 'Y8 bit~ 

zırlanıyordu. Yarım saat e'"'cl d' t 
fctten dönmilştil. Yatacıığt sJl'O 
fon çaldı. ct1ıı' 

- Bu saatte kim olabilir? Jtallo 

sebetslz acaba? t ıııt 
• .:-şl<• 

Cevab vermemek istedı. s: _ ... d 

• • • • • • • • • • • • 

Vo <§Jorom ~aıve(ğl<dJfiını <gJ§z ~amaış'ltoıran 1M1avatta 0 

e~ırarro, seffaı!hle'll:Deıra ve ~n1i:ırDkauaıra 

• • • • 
da etti. Sakm bir nazır ıı~· 

f 
sın? olur ya? telefona koşt~· 

- Allo. Evet benim. Slı r11ol1· 

- Paşa. Dedi. Padişahla dalaşmak 

Allahı gUcendirir. O bütün mUslilmnnla
nn halifesidir. Senin gibi bir kııhraman 
serdarı ekreme bu fır olmaz mı? 

- Nice edelim Nakşıdll? Hakkrmtzda 
nezdi şahanelerindc gUftilg\ı olurmuş. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yazan: iKi MiM 
• • • " • ···-. İrklldi. Gözleri hayretle bil) 

- Ne? ne münasebet? ~) 

•• Bir ~la iki kuş vurmağa bayılır. Günlerini, seyahate çıkan bir 
kimsenin bavullarını hazırladır,rı gibi hazırlar; o suretle ki. bir yere, 
mümkün olduğu kadar kıymetli şeyler sıkıstırmağa çalışır. 

Zannediyorum ki Şişlideki arkadaşların ailesi, bu genç kızın 
sürdiiğü garip hayat üzerine oldukça malOmat sahibi olmuşlar ve 
çocuklarına lılzımgelen tenbihlerde bulunmuşlardı. Esasen, Aliye, 
adabımua5Cfet, giyinme \'elhasıl kibar bir kadına lazun olan her 
şeyi öğreneceği kadar öğrenmişti. Zaten, genç kıı.!ann içinde en gü· 
zeli olduğu için, arkadaşlan biraz da onu kıskaıunağa ba~lamıJardı. 
Aliye, bunların isimlerini hatırasının bir kenarına yazdı • 

Beni bir terziye götürdü. Hazır rncivert bir clhise SC(;ti: ''İçine 
yumu~k bir gömlek giyersin, kravat takarsın! Ben böyle istiyo
rum.,, dedi. Biriktirdığim paralar, satın aldığım bu eşya arasında 
cıidi. 

Beni yeni elbise giymiş. şık görünce memnuniyetini izhar etti: 
"~imdi, dedi biraz da kendini satmasını öğren. Ondan sonra gel key
fim gel!,, 

Şişiiyc gittik. Tenis sahasına girince arkada~larile karşılaştık. 
Bunlar ' Şi~lideki arkadaslar .. ı ile Irnvalyeleriydi. Beni görünce hay
ret eder gibi oldular. Aliye, hiddetini gizliyerek, mütebessimane ilcr· 
lcdı: "Selma! Seni tekrar gördüğüme o kadar memnunu.-n ki... Bon· 
jor, Handan ... bu mavi rob ne gilzel yakı~mış! Nişanlımı takdim e
derim: J\hrnet Ali. çok mü tait bir ressamdır. Bortrerni henüz bitir· 
di.,, Şn.kmlık. hayret ve mfibhem tebrikler. İbrildim Asri nişanlılık 
saadetini göstermeğe çalışıyorum. ı a::ik bir delikanlı ban~ teklif c· 
di)'Or: "Teni9 oynar mısınız?., Aliye müdahale ed~vor: "Çok güzel 
oynar, fa.lcat hocası Sanayiinefise ~a mdan mö yö Clermont, şere
fım;ze bir ziyafet veri~ or. oraya gitm Je mccburnz ... Ve kendinden 
küçük k;mselcre söylenen azametli bir "bomuvar .. sa\'Urdu. Sonra. 
muhabbetle koluma asılarak ve nişanlısına bayılan bir esir gibi yü· 
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züme bakarak beni sürükledi. Kapıdan dışanya çıakr çıkmaz kolu· 
mu bıraktı. 

- Ne bozuldular, gördün mü? Ama, memnun olmuşlardır, ay· 
rıldrğımıza .. Ben de bir daha ayağımı atmıyacağım ya!.. Zaten tenis 
hiç sennem .. Hem sonra, bu kfi';ük hanımlar iki dakika oynaddar, 
değil mi, ter kokuyorlar. Onları bu zavallı çocuklara bırakıyorum. 

Hepsi bana yanasmak istediler ama .. Hiç şüphesiz atlattım .. Ali, 
paran olarsa, Tokatliyanda hü) ilk bir salon kiralarız: evlcndibrimiz 
zaman, düğünde, bu hanımları davet ederiz. olmaz mı?,. Aldıma 
yeni bir şey geldi: "Ne lilzum \'ar, değil mi, sevgilim? Biz kendimiz 
için evleniyoruz.,, 

Muhteşem bir daveti berbat etmek ihtimalleri olan babasını, 
benim babamı ve annemi hatırlanuştı. 

Aliye o günü pek ömürdü: Onun isine yaramıştım. Aliye işine 
yarayan şeyi çok sever. l\1esel5, der ki: "Bu güneş de taham."llül 
edilir şey değil ha,, fakat bir parça şua, bilhassa imiş gibi, yüzüne 
a!•::ooer, onu aydınlatır. rsıtır, onu biraz daha arzu edilir bir hale 
getirirse, he.men tashih eder: "Hayır, hayır. tahammülfersa değil, 

bfülkis pek h~; görüyor musun beni nasıl okşuyor!,, 

( Devat1'1 
:.-

(ll~ [3J!!Emm lml!JmmD::J!~ 1 ı•-':'~ 
Tramvayda son derece çirkin şişman bir zatı adetll rıe~ıtı~ 

terir. Hele o zat yüzüne manalıca baksın; Aliye beınerı :tı ~~ 
sevimli oldu~:rtınu iddiaya hazırdır. Kuyumcu dü.~kftılP1l ~r 
randa gördü~'Ü ve pek s.'lkil dediği bir yüzüğü satın altP 
geçirse, o en parlak ve kıymetli bir mücevher olur . ııetı' 

Kendini bana resmen verdiği sabah, eminim ki btıJl~~).(.1 
işırıe gelir bulduğu için yapmıştı. l\fohteris ve doyınal• IJI sıt1'_~ 
zarında. ben, itibarımı kaybetmiş olsam bile, Aliye, kodl dY. 
n:.adiyen methetmekten geri durmadı. Beni. gerdanlı~1111 ' >r/-rt 
mı. el çantasını sevdiği gibi seviyordu. Kediden, köpel<t~) 
d~. fakat şayet sokakta bir köpek arkasından yüril:e, ~ ' 
sallasa, tatlı güzel sözlerle sokulur, okşar; eve götürıır. c&' 
ve bir yere kapılandırmağa çah~ır; lakin kendısi aıı:n:ıİ' 1r 
göstermez. ~ ct#,,Aı . ")-e tt· ' 

Bu noktai nazardan daima kulağı tetiktedir, h:1'. ş~eritıdt ~ 
der \'e inanılmaz bir surette iş g1rür, çalışır. Birisı uı. )-ıpaf__'/ 
yapamadığı uur.an, muvaffak olmak için elden ~ele~dııV:.t ~" 
erkeği bir av; her kadını bir rakibe telakki eder. Bır k3 

dl 1'1'.,ıl 
kek beraber kezerken erkeği tenkid eder: "Şu pof nlete• ~se· '~ 
bak! Hele elleri! pek katil suratlı! Bana böyle bir el s~tf·· tfıc' 
bayılınm . ., Herkesin içinde, gözünün içine bakmaIJll .1 

1 ~fi 
su.etle ki, orada mevcut bulur.anlar: "Ne kadar düşküJl !Jll dl~ 
seviyor!,, diye düşünsünler ... Buna muvaffak oldu rrı0• r 0i~ 
"Ne güzel alı:tımıı~; karlın yaman doğrmu!,. desinle ~•(.! 
karşı şuh bir eda takınır. ~ıı o:;r 1 

O günü kibarca bir salonda çay içiyorduk. J<.:ırŞ e-0~ 
bir çifti işaret ettim. Zira, bu çiftin Aliyeyi alakadar 

mindim. ·ıır) 
(Dc,·ıınu' 
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Çiftlik kahyaları 
A. Çehov Çeviren: Ferah Ferruh 

k 

b' .flluhtelif ihti Sizi zorlamağa hakkım yok! .. •tırcn sas mekteplerini 
" l gençler . . ,,or ar ya ışsız oturu· 

.. ' ve yahut 'ht. 
trıunasebcr ı ısaslariyle hiç 

gün de gelirse onu benim yanıma getir! 
Tam saat birde Maslov geldi. ivan 

onu efendisinin yanma götürdü .. 

niz 1 Ben çiftliğe hiç bir zaman ayak 
basmam. Çiftlik işlerine hiç karışmam. 
Esasen çiftlik işlerinden hiç anlamam .. 
Yegane bildiğim şey, toprağın siyah, 
ormanın yeşil olduğu keyfiyetidir. Şe· 
raite gelince .. Eski şartlan hiç te de
ğiştirmiyelim.. Yani bundan önceki 
kahyaya verdiğim parayı sana da vere
yim: Sene de bin ruble aylık.. Ev .. Ye
mek içmek .. araba .. ve tam bir hareket 

serbestisi .. 

Maslov şapkasını alarak sür'atle dı· 
şarı çıktı .. 

tini bilmiyor demektir; ve yahut mace
raperestin biridir. Allah beni bu g' i 
!er.den muhafaza buyursun.. Nam~slu 

bir insan çalmaz, çalmaz amma, bir de
fa da çaldı mı, insanın srtındaki göm
leğini bile götürür. Hayır, şekerim, 

Allah beni bu gibi insanlardan koru

sun! •. 

trıecb:Jri •. olmıyan İ§ler görmek 
v . Yetınde k 1 a~•Yet k a ıyorlar. Bu 
tahs·ı arşısında hiz de ''k 1 

ı tama yu se < 
almış 1 nıen verimsiz bir hal 

o uyor .. 
''G ,, 

U 
;efendisi ,., a::.,k"tc başmakalesinden 

!ag' l c.u in· t " 1 van 1 ıraş etmekt ı 
- "' ' §Unları .. .. e o an 

o·· <:.fcndirn· soyluyor.du. 
.. und :ı_ ız Ma 1 . 
lJ c lıti def ' s ~ ismin.de biri 

Bukin, geleni ayakta karşıladı: 
- Sizi bana kont mu gönderdi?. diye 

sordu. Tanıştığımıza memnun oLdum .. 
Buyurunuz oturunuz!.. Şurası daha ra
hat, lfıtfen şuraya buyurunuz!. Buraya 
birkaç defa teşrif ettiğinizi söylediler .. 

Maslov içinden: 

Maslovun gidişin.den sonra odaya 
giren generalin kızı babasına sordu. 

- Nasıl baba, kahya ile anlaştınız 
mı?. 

- Hayır!.. Çok toy .. Yani.. Lüzu -
mundan fazla namuslu .. 

- Mükemmel aranıp ta bulunamı
yan bir adam .. 

Bukin bir müddet düşündükten ~~n-

ra ilave etti: 

u sah h a gelerek • . 
k~ a gene el . sızı soruyor .. 
Yo Yası olarak ~ dı. Yanınıza çiftlik 

r. '.Bu ·· gırrnek ist d' •· 
l'uhaf ~un saat bir e ıgıni söylü-

. Fakat beni affedin, işlerim başımdan 

aşkın .. Daimi bir meşguliyet içindeyim. 
Cıgara içer misiniz? Evet, bana hakika· 
ten bir kahya lazım .. Bundan evvelki 
kahya ile pek anlaşamamıştık. O tıana 
kafi derecede hürmet göstermedi. Ben 
ele ondan muhabbeti esirgemedim .. 
Ha ha ha! .. Velhasıl aramızd:ı zıddiyet 
çıktı. Siz bundan evvel çiftlik falan ida. 

re ettiniz mi?. 

-Meğer general şeker gibi bir a

dammış, diye düşündü. 

- Hayır .. Allah beni namuslu in
sanlardan korusun!.. Çünkü namuslu 
bir insan ya kendi işini, kendi menfaa· 

- Şimdiye kadar beş kişi müracaat 
etti. Hepsi de bunun gibi namuslu .•. 
Bendeki de ne talih!.. Caliba gene es1d 
kahyayı çağırmak mecburiyetinde kala· 

cağım!.. 

bır adarn.. de gene gelecek. ... 

- ~crcs· 
- ı.. ı tuhaf? i\.Ori.d • 

Çcııcgi • Orda oturd • 
ıö hıç d ugu müd1etçe 

Ylenip d urrnuyor· .. , 
fını Uruyor ,., ' mutemadiyen 

, ne d . c.en d' 

General sözüne devam ederek: 
- Ha, bakınız, eledi.. Sonradaııı. kav_ 

ga edeceğimize önceden şunu da karar
laştıralım: Çiftlikte istediğinizi yapa -
bilirsiniz; fakat sakın yenilik yapmağa 
kalkmayınız 1 Sonra yapacağınız anafor 

da sene de bin .rubleyi geçmesin!. ltorid e dilene· . , ıyor, ne uşa-

\r ~rda b ıyırn B . 
a1t·· eklet ... k ·· enı saatlerce 

ıa se . ··•C te -Yor . nın efend' ne mana var? .. 
da b' zıyaretçile . •n general ama di· 

eltl rı saau ' 
dıı; etmenin k'b erce koridorlar -

,.ını k ı ar b' 
cndisine .. ır hareket olma. 

lluk.;. 80Ylct 
- A.n kaşların 

h dam 1 Çatarak· 

- Evet; Kirşmaherde bir yıl kadar 
kahya muavinliği yaptım. Fakat çiftlik 
satıl:iı. Ben de ayrılmak mecburiyetin
de kaldım. Bu sahada fazla tecrü'..>em 
yok. Fakat buna karşılık yüksek ziraat 
mektebi mezunuyum .. Senelerce tahsil 
ettiğim ziraat ilminin bu sahada bana 
yardımı dokunacağını, prati1cte bilgi
sizliğimi kısmen olsun telafi edeceğini 

umarım .. 

Maslov: 
- Affınızı rica ederim, dedi, fakat 

cümlenizi iyice anlayamadım. 
- Senede bin rubleden fazla çalma. 

yınız l Tabii anaforsuz i~ olmaz! Fakat 
her şeyin bir haddi vardır. Sizden ön
ceki kahya bu iş.de hudud mudud dinle
medi. Yalnız yün satışından beş bin 
ruble vurdu. Bu vaziyet karşısında ona 
yol vermek mecblriyetinde kaldım .. 
Tabii kendi bakımından o haklı .• Her
kes kendi işine geleni tercih eder. In
sanın gömleği herkesten ziyade kendi
ne yakındır. Fakat şunu kabul ediniz 
ki bu J:a.darı da benim işime gelmez!. 
Bu da hatırınızda olsun: Bin ruble aşı. 
rabilirsiniz 1 Hatta size iki bine kadar 

müsaade 1.. 

Karakösenin 840.000 kilo arpa 660.000 
kilo kuru otuna teklif edilen fiyatlar pa
halı görüldüğünden bır ay içinde pazar
lıkla alınacaktır. fı;teklilerin e-ki evsaf \'C 

şartlar dahilinde pazarlık için Karaköscdc 
askeri satırıal~a komLyonu reisliğine 
müracaatları. (7912) 

ara bezi kapalı zarfla eksiltmeye konul
m·ıştur. tık teminatı 9500 liradır. lhalcsi 
5-11·938 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Cv~af ve şartnamesi 825 kuruş mukabi-

linrle M.M. vekaleti satmalma koınisyo
n:.ından alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
24~0 sayılı katıunun 2-3 üncü maddele-

~klı, d . cağız Yerd • .. • 
Yıpıe§· C<iı. 1van en goge kadar 
tu b 'Yorsun 1 .,.'. sen hazan çok aca-

b• aş, d'• .. nıadern k' k 
ır Od UzgUn . ı arşında üs· 

aya te hır d 1v • mcseı· k a am var, onu 
- an alaycı bi; endi odana al!. 

k l::reıı.cı· . tavırla. 
ada~ •rnız d . · 

tn!;L. llıiihim b.' edı, gelen pek te 0 
"'1tıtı b· .r §ahs· 

llı.iı. :p ır llıeın . ıyet değil. Sonra 
llur~ •kata k~~drıyet için de gelme-

Unuzd • ı orda d be atıcrc an dah a kleyebilir. 

* * • 
rindeki vesaiklc teminat ve teklif mektup 
ıarım ihale saatinden en az bir saat e 
,·ei M.M. vekaleti satına1ma komisyonu 
na vermeleri. (540) (7516). 

Askerliğe davet 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesinden: 

Şey de koridorda ha teıniz insanlar sa-
• Cıtıi1.1 tkliy 1 h gel . .rOtlar. ... or ar da hiç bir 

- Aman kardeş, senin göreceğin 

işin ilimle ne alakası var?. i~;ilere, o· 
dun::ulara nezaret edeceksin! Çiftlik 
mahsulatını satacaksın! Sene de b:r de. 
fa da çiftlğin umumi hesaplarını göre· 
receksin 1 Görüyorsun, ya, bütün bun
lardan hiç birinin ilimle en ı:ıfak bir mü 
nasebeti bile yok! .. Sana herşeyden ön
ce keskin Wr göz, dişli bir ağız, yüksek 

bir ses lazım. Maslov ayağa kalkarak, öfkeli bir 

Çorum garnizonunun 938 ve 939 se· 
neleri · ekmeklik un ihtiyacı olan 
(200.000) kilo un kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmu:itur. Muhammen bedeli 
22000 lira ilk teminatı 1650 liradır. Şart· 
namesi Çorumda Ordu evinde Ko. da 
görülebilir. İhalesi 8-11-938 sah günü sa
at 15 tedir. İsteklilerin teminat ve kanu
nunun emrettiği şekilde teklif mektupla· 
nnı, belli saatten bir saat evvel Çorum· 
da ordu C\'İnde Ko. na Yermclcri. 

333 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi olanlarla §İmdiye kadar her ne sebeb· 
Je olursa olsun sevkleri geri kalmış olan 
kısa hizmetli yüksek ehliyctnameliler 
1 ikinciteşrin 938 gününde Yedek Subay 
oh."Uluna sevkedileceğinden nüfus hüvi 
yet cüzdanları ye yüksek ehliyetnamele 
rile mezkQr günde şubeye müracaatla 
ilan o1urıur. 

sesle: d• rnı"'s' madcınk· k-h ıp d ~ •n, n . ı a ya olma-
t. uru e dıye t h . 
l.iır Çok Yorsun 1 B .. a sılden bahse-

Bukin, içini çekerek sözüne devam 

etti: - Siz benimle, adeta bir dolandırıcı 
ile konuşur gibi '.konuşuyorsunuz .. 

Affınızı rica ederim, fakat ben böyle 
konuşmalara alışık değilim .. 

(588) (7778) 

1\ı\t ı tuhaf · ugunlerde dünya.da 
.• ınsanla .. 

......, Ş r turemiş, efendi-

- Maamafih ilmin, tabii, hiçbir za-
• • • 

ayet §u M 
aslov denilen zat bu-

rarr yok .. Benim çiftliğim Orlo11 vila
yetindedir. Çiftliğimin vaziyetini şu 
hesaplardan ve şu plan~an öğrenirsi- - Ya, öyle mi? Nasıl işinize gelirse. 

Beher metresine tahmin edilen fiyat 55 
kuru5 olan 300.000 metre arka çantalık 
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•ur • 1iithict b' •-lllaga b :r ır patırC:ı ile kapıya bizi burada bulacakları zaman bu da 

~ h aşladılar Çıp. 1 ayet nıeyh · . isbat edilmiş olacak .. 
• anecı penceresini a- Meyhaneci bir tahta iskemlenin üze· 

-ıı lunu ey serseri} . rine yıkılarak, yalvarmağa başladı .. 
za gid· . er! dıye ba0ırdı. Yo- Rike: 

Çat;ır ınız y k . .. . ırırrı ı. ' 0 sa §ımdi devriyeyi - Bizimle ölmek senin için bi.iyük 
Gıyorn. bir şereftir ama, dinle dedi. Eğer arzu 

<.I' - Aç d' eC.:::rsen kendini kurtarabilirsin. Buna 
1P k 1Ye ce tı Uvvet g •.. vap verdi. Yoksa gi· da bir tek çare vardır ki o da bizi bura-
z, sc . etırırı · ı .. nı §İşe .. z, meyhaneni yıka - dan gitmiye mecbur etmektir. 
"ıeyh geçırır ve k ıo~·ı . aneci b' ızartırız. Giyo:n ilave etti: 

b 
1 
ınsanıar; ır çok geceler, susamış - Fakat bize yiyecek vermezsen hiç 

:> ,bol b .. 'L.,. arafından uyandırılmış Vf' b' · · <l • • • k l!u <uJ:rış alını bi - ır yere gıtmıyc e nıyetımız yo tur. 
Ilı , Seferki .. ş r adamdı. R:ke: 

c,.cn muşteril · · : erını de fazla üz· - iyi şaraptan bir desti vermelisin. 

; Celiyoru . Meyhaneci hem sevinmiş, hem kız· 
_ a:~• açar~ :dıye aşağı indi. mış, el:ıha eloğrusu alıklaşmıştı. 

l!lıkı :turunuz - ı:abul, kabul, herşeyi vereceğim, 
ti~· arı sc;ll.d.. efendilerim.. Fakat diye bağırdı. . 

ı;ı i . urrnek 
•oyıe Çın fiyatların .z~rnanı epeyce geç- Büyiik bir sepetin içine, kızarmış, 

};- trıcrrı laz ıkı misli olduğunu yarım hindi, bir tepsi çörek, b:r karaca 

dcn~~at SÖzle~~~eliyor. budu ve elükkanda bulunan yiyeeekle-
ıre sarara 1 tamamlayamadı. Bir· rin hepsini .dolduruldu. Başka bfr ~epe-

- 11 rak· 0dr· erharnet · te de 15 desti<len fazla şarap yüklen~i. 
ıı?o iıniş ! di Yarabbi 1 Bürraskla Sonra Rike ile Giyom bu sepetleri 

1 arkad Ye bağırdı sırtlarına vurarak ve meyhaneciye na-
- aş: • 

b·· 1:vet t :e· . muskarane teşekl:lir ederel: yola koyul-
0Ylc . •zız s 
_ 'Ftrıı karşıt ·· en eski dostlarını dular. 

akat · arsın dediler M :yhan:ci arkalarından kapıyı ka-
- ~ sız m hk- . 

içi . ahkurn a urnsunuz ı. parken: 
n hır olmak _ Sebep te . • açlıktan ölmek - Sizi şeytan alsın, cehennem olün, 

rrı··k İyi arn Şkıı etmez 1 diye homur.danıyord~. 
u Gf a, başı ·· 

at Ver·ı nızı getirecek olana Biraz ::.~11ra, iki arkadaş Güllü bahre-- :e 1 etek ;s de·· u da h ··· ye vartlılar, Büridanı buldular ve hep 
gıldir'> ararcu . _ . • · defetmıye manı b<>rab:r yeyip içmiye başladılar. Yalnız 

a S,zi ir.. . kl d :ıarıarı 1:•rı aldı· Bigorna da bütün yeme er en ve şa· 
c;· ·· , gırnı duyarlarsa beni raplar.dan ayırdılar. 

1Yorrı. - ı .. Jr:ıda k Eazoş kraliyle, Galile imparatoru bi-
Ccltlik §te biz <le ah'kaha ile güldü: ribiriyle şakalaşıp dururken, Büridan 
k Ya 'h· bunu bild'·· · · · d h'd' 1 d ·· .. d .. N l c :'tl '- .. u1n1 ıgımız ıçın a son a .se eri üşunuyor, o e 
.,,_ ilıttan e, artık ·· -. • kendi . • oteye beriye biraderleri Valuvanın pençesinden 1mr-
lsıı~ ~ih tnızj gizlemekten bık- tarmak için çareler arıyor.du. 
.... aga k "Yet "'ak 1 • -ıc\odjr.· arar " a anmaga ve Şimdi biraz da Lansölo Bigorn ile 

ı:;ırn . . veruik F 
tuz l ıçın b· . · akat seni pek meş~ul olalım .. 
t . §te b ızırnıe 1 ille İhb unun · • ası manı istiyo· N el kulesi önünde Str:ıjiidonun pe-

ar d ıçın s . e ccer.· enı şerikimiz ola- şine takılan Lansölo, takip ettiği a· 
sız ve Yarın sabah gelip dam kral ile maiyetini aldatmak irçin 
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Büridan bir adım geri çeki)di: 
- Madam, diye bağırdı •. Söylediği· 

niz pek meş'um §eyler. Rica ederim. 

kendinize geliniz .. 

- Sana onu evlad olarak tanımırc
rum, diyorum. O kız, benim rakibem -
dir ! Şimdilik mes'ud bir rakibe .. Fakat 

emin ol ki intikamım müthiş, pek müt -
hiş olacaktır. Büridan, bütün bun~an 
bana hatırlatmakla çok hata ettin. Ben 
kraldan, Marinyinin affını değil, bir 
an evvel idam edilmesini istiyecegim .. 
Sana gelince Büridan, artık ebe.diyen 
elveda ... Fakat dikkat et, intikamım

dan korun. Çünkü çok müthiş olacak

tır. 

. Büridan Margaritin önüne geçti: 
· - Durunuz, madam, dedi. müsaade 
ediniz de .Marinyinin sizin için ve kral 
için yaptığı işleri hatırlatayım. 

Margarit asabi bir kahkaha salıver

di: 
- Galiba gülmek ist;yorsun, Büri

dan ! Haydi, önümden çekil!.. diye ho

murdandı. 

Büridan, kraliçenin bileğinden yaka

lamıştı. Boğuk bir sesle: 
- Madam, .diye söylendi.. Size is

tirham etmek, yalvarmak için gelmiş
tim. Fakat siz beni tehdide mecbur e
diyorsunuz .. Oh 1 Siz ha!<ikaten kalb
siz bir anne, vefasız bir sevgili, ve şu 

kağıtlarda yazılı bütiin ihanetlere kabi· 
liyetli bir vahşi kadınsınız! .. 

Bu sözlerini tamamlarken, Tristanın 
kendisine vermiş olduğu kağıt tomarını 
marıt~unun altından çıkardı ... 

Margarit ürkmüştü .. 
- Bu kağıtlar, nedir? diye sordu .. 

Büridan kraliçenin elini bıraktı. Acı 

bir sesle anlattı: 
- Bu kağıtlarda çocukluğumun hi-

kayesi yazılı .. Kıskançlığınızdan anne
mi nasıl hançerle<liğiniz, beni Loınsölo 

Bigorn vasıtasiyle nehre nasıl attır

mak istediğinizin müthiş hikayesi .• Za-

vallı yaralı annem tarafın.dan bütiın bu 
kağıtlara yazılmış ... 

Margarit: 
- Mabel 1 dedi. 
- An dö Draman, madam!.. Nel 

kulesinin bütün rezaletleri burada yazı
lı .. Margaritin bir gecelik aşıklarını 

Nel kulesine nasıl çağırıp, sonra suya 
atarak boğdurduğu bu kagıtlarda anla· 
tılıyor. Bu ilk nazarda ibelki inanılmaz 
bir §eydir. Fakat bütün hali gözleriyle 
görmüş bir adam olan ben, Filip ve 
Gotyc dö Neli bizzat bu feci vaziyetten 
kurtarmış olan ben.. N el kulesinin re
zaletlerini başkalarına da analatacak 

ve inandıracağım .. 
Margarit artık korkudan titriyordu: 
- Başkaları mı?. Kim bu başakla

rı? diye sordu. 
- Mesela kral.. Çünkü bu tarih o· 

nun için yazıldığı gibi bütün vak'aların 
delilleri de var .. Evet madam.. Eğer 
Angerrand dö Marinyi iki güne kadar 
kurtulmazsa Luvre bizzat gidip bu ka
ğıtları krala elimle teslim edeceğim •• 

Margarit yüzünü elleriyle 'kapaya -

rak: 
- Ah ne betbahtım yarabbi, diye 

mırıldandı .• 
Ayni zamanda, Büri.danın ağzından 

bir hayret nidası çıktı. 
J{raliçe yüzünü açarak baktı. Deli -

kanlının sapsan kesildiğini ve gözle
rinin, müthiş olması icap edecek bir 
şeye dikilmiş olduğunu anladı. Başını 

o tarafa çevirdi ve ayni zamanda kralı 
da gördü. 

• •• 
Margarit, bu korkunç anda hiç bir 

harektte bulunmadı.. Olduğu yerde, 
donmuş gibi ağzı açik, gözleri yerlerin 
den fırlamış, bir adım atmağa iktidarı 

kalmamış bir halde kaldı. 
Rengi mosmor olmuştu. Istırap çe

kiyordu. 
Krala gelince, adeta kendinden geç

miş bir vaziyette, bir elini kağıt torna-
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.. ... ,. , .,.:., .. t:t.ı ... '. • • • -Son ke§idcde lıiyanko biletinden 200,000 lira Kazanan K üçük Bayan S OFY A söylüyor: 

(Bana bu büyük serveti TEK K Q L L LJ c E M A L k endi clile sc.çti 
kazandıran bileti ve verdi. 

~( n kcşidcdc : Piyanko b:Jetindcn 15, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüz:başı Eay Hilmi söylüyor: 

(.Jiı na bu !>iıyük ikrami- K Q L L u c EM AL kendi eliyle ieçti ve ba-
yevi kA.ıandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(An.atloluda - Rumelide) (Denizde . Karada) (Vapurda • Şimend~ferde) (he ryerde • herkes) söylüy~r: 

lu emal G. • 
esı 

Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
i~tc bu sebepten: PlY ANKO bileti denilince evvelemirde ( TEK KOLLU CE MAL ) hatıra geliyor, ve herkes; 

hcırp meyJanında bir eşini bırakan tek kolite iktısat sahasında çalışan bu malt.il mütekait subayın gişesine koşuyor 

Yeni tertip biletler tGkenmc'k üzeredir. Acele ediniz. Taıra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. 

. e C! e o! k kat . istimlak dolayıs.ilc gi!femiz aynı cadde ü· n) ~ 1 • zerinde Bahçekapıya doğru EMLAK 
BANICASI karşısında (27) numaraya nakil eyledi. Iiiçbir yerde şubesi yoktur. 

(ISTANBUL EMINöNU TEK KOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAL. GOVEN) 

f.üzumlu 1 elclcn/01 

Yangın: 
lslanhul tı,:ln : 2~222, llc)·oAlu lcin 

~644. l\ndıkli) ıcın ı;ooıo l'skıı rl .ıı •· 
tfn: 601i25. 
Ye$ılkoy. Unkırköy, lh• lıek. 1 ıırnlJya 

f.Büyükdere. l·encrlrnlıçe ı.:nn ılıllı. Eren· 
:tay, l\:ırlııl . Uu.> uknılıı. ile.> lıelı, lluı ırn L 
iKınalı. ıçin: Telefon nıuh:ıhere nıenıu 
nna ynn~ın 'dcm<ık kAfıdır. 

Remi ılfoıyesı: :.!2711 
Deniz ıtroiyesl 36 • • 211 
Beyaııt kulesi : 219911. Cialnta vonııın 

Clesi: 4 OOüll 
Sıhh1 tmılnt: 4499R. Mlldrlclmnuıııılik : 

22290. !Emnıyet mOdClrluğu: 24382. 
Nefla Vek{ılcll bt :ı nhul Elektrık lşlerı 

Dmum Müdıırlu~ü Bryoı:tlıı : ~ IROl • hlnn. 
JJul: 24 378. 
taş: 40938. Cibııll: :!11222. Nurosmanıye : 
21708. OskOdar • Kııchköy: li07i3. 

Hovıııwıi: lc.tnnhul : 24378. l\:ırlıkliv: 
60790. Aeıro~lu: 44042. 

Denizyolları 
İstanbul ocentelı~ı : 22740. J\orakıy: 

fl23G2. 
Poı:ırtesl Tophıınt'clen IG,30 Mudonyo 

IO Bandırma. 
Salı Tophnneden 9.30 lımlt, 16,30 Mu· 

ilanya. 19 Karohlgn, ~O llnndırma, (ialıı 
ladon 12 Koradl•nı1. Sirkeciden 10 \ler· 
ısın. 

Çnf$:ımbo 1 oph:ınerten lfl .30 l\lud:ııı} n, 
20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayulık. 18 
Btırtın. 

Pef$emht' fophanedcn 9.M lımlt, 16.:rn 
:Mad:ınyo, 20 Banclırmo. Galalodan 12 
Xarndcnız. 

Cumorteııl Tophaneden 14 Mudan,•a 20 
8andırmn. Slrkeeid n Hı A}rvalık. 18 
Eırtın. 
, Pazartesi Tophaneden 91ınroz. 9,30 lz. 
inil. G:ılolodon 8,30 Mu<lanvn, 10,30 lımir 
St'lr. 12 Karadeniz. 22.30 tuıl:ın\'a 

26 Birinciteşrin • 1938 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - Ramazan: 2 

,.,.. ~.... .,,. •••n•• All•r ı •I• ...._. 
6.2'1 11,58 14,53 17,14 18,47 4,45 

r .. t:?mlel?et Dışı Deniz. 
SPlerlen 

Hoııııınro \'npurlorı : Cumnrle<ıl Rilnlerl 
13 de Küı.tcııcc~e: S.ılı ırnrılerı 18 de Pi· 
re. Ueyrut. isken der" e. 

ltolyan \'llpıırlnrı: Cıımn ııünleri "DAi 10 
da Pire. llrendızi. \'encılık, Trı}e~te, 

Sirke~ı ı,ınn-on Müdürlü~u Telefon 
23079. 

Ar.adolu hath 
HcrgGn horc\;ct eden şlınt'ndlferltr: 
Sııat S de Konya, 9 da Ankarn 15,15 de 

l>ıynrhakır ve Samsun. 15.:ıo do E'lkise· 
lılr. 19.10 do ~nknrı ek"ore"I 20 de ~
tfıımızorı. 

Bu lrerılcrtferı ıın:ıt 9 da horel\<'I ı>rlPn 
Aııknro rıııılıtelıtl pn1nılf''l, çnrşıırııhe 
vu cuma ı:ıüulerı lt:ıleb ve tılusula kuılıır 
sefer etmektedir. 

Aorupa Hattı 
Semplon ek,nresl herıtiin Slrkcelclen 

soııt 22 ıle knlkn~ ve A\•rupnılan ııelenı 
snnt 7 2Ş tc Sirkccivf' muvosnlal ec.lcr. 

Kon\·an-;h·onrl 21J.30 da knlkar. 10.20 
de ııelir. 

Eclirne posta,ı: llerıırın o;aat 8.50 de 
hnreket eıff'r. 19 !\il rlf' ııelir 

26 Birinciteşrin - 1938 ÇARŞAMBA 
18,30 dans musikisi, 19 keman konseri 

Ali Sezin. Piyanooa Rina Seven, 19,30 
karışık plak neşriyatı, 19,55 Borsa haber· 
leri, 20, Nezihe Uyar ve arkada~arı ta
rafından Türk musikisi ve halk sarkılan, 

20,40 ajans haberleri, 20,4 7 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21 saat 
ayarı, orkestra, 21,30 Safiye ve arkadaş· 

alrı tarafından Türk musikisi ve halk 
~arkıları, ::?2,10 Hava raporu, 22,13 Da· 
ri.ıttı:ılim musiki heyeti, Fahri Kopuz ve 
arkada:ları, 22,50 son haberler ve ertesi 
günün programı, 23 saat ayarı. istiklal 
marşı, son. 

lüNAKASALAR 

raı:ltasaray lisesinin Ortaköy ~ubesin· 
de }aptırılacak tadilat işi eksiltmeye ko
nu! ;,1uştur. Keşif bedeli 2·139 lira olan bu 

cks :une yarınki pcr§Cffibe günü saat 10, 
30 da aGlatasaray lisesi alım satun komis 
yonunda yapılacaktır. 

GEÇEN SE1 'E BUGON l'ı'E OLDU? 

Baş' ekil eeıaı Bayar yeni kabineyi kur 
du. 

Büyül{ bayramımıza 
girerken 

--~ . ~ --Senclerücnberi bütün dünyada olduğu gibi YURDUMUZDA da l 
KIMIZIN büyük rağbdni kaznna;. COLUMB1A gramofon ve pllİ~ 
kası bu kcrre CUMHURiYETiN ON BEŞiNCi YlLD0NOı!i1UND f'J 
mızın neşesini arttırmak için eylardanberi büyük artistlerinin vUcude 
dikleri TORK MUSlKiSININ birer ŞAHESERi olan plnkları sunar. 

Yesari Asımın sırf l<endi ol4uduğtJ 
1749 8 ERENLERiN BAGINDA 

A.ŞIK KEREMiN SEVDASINA iNKiSARI 

17 499 ~~~~~:N~K~~Fs~~~~~~ERYASINI sA1ll'' 
Asım ve N ••• M •• a Uayanl8r 
iLKBAHAR .CöKSUYUNDA 

\' esari 
17491 

17496 

17497 

HiCRANIMI HiÇ KiMSEYE 

Bayan F •.• O •• 
ANKARA ŞARKiSi 
GOL USTONE GOL KOKLA YANIN 

Bay H. Bilrhan 
Söylevin güneşe bugiin batmasın 
Sevı!rıma İni\n kalbime 'bir lahza aktm 

354 .AURIDA~ BURTOAN ~ 
rma doğru uzatmış olarak, Büridana 
do~ru sendeleyerek yürüdü. 

Fakat tam Büridanın yanına geldiği 
ve kağıtlara elini 6ürdüğü zaman yıl. 
dımnla vurulmuş gibi yanüstü yere yı
ğıldı:, kaldı. 

4 4 4 

Büridan şaşırmış ve hareketsiz cldu.. 
ğu yerde kalmıştı. Sonra kraliçeye dö
nerek: 

- Şeamet 1 diye nunldandı. 
Kraliçe de korkunç bir hal almıştı. 
Büridan gözlerini krala çevirin~, 

kraliçe de biraz kendine geldi. YUzü 
canlanmağa başladı. ve ağır ağır geri 
çekilerek kapıya yaklaştı ve kapıdan 

çıktı ve merdivenleri inmiye başladı. 
Kraliçe, büyük bir ümitle ayakta 

duruyordu. Eğer kral i§ittiklerinin 
müthiş tesiriyle ölmüş ise, kraliç.c bU.. 
tü'n ihtişaıniyle yaşayabilecekti. Eğer 
ölmemiş ise, şimdi hemen Luvre koşa
cak, bUtün mücevherlerini toplayacak, 
Paristen çıkacak, kaçaca'ktı. Bir kere 
Paristen çıkınca haber bekliyecek, eğer 
kral ölmüş ise gene avdet e.decekti. 

Margarit böyle düşı.lnerck merdiven 
leri indi. Arasını bütün vücudu titri· 
yordu. Koşmak istedi. Fakat sanki ba. 
cakları kurşunmuş gibi ağırlaşmıştı. 

Acaba kral ölmüş müydü?. 
Büridan, onun yanında diz çökerek 

elini kalbin'n üstüne koydu. Kalbi 
çarpıyordu, ama, çok yavaş çarpıyor -
du .. 

Gözleri yaşaran Büridan : 
- Zavallı kral! Zavallı delikanlı!... 

1'.llah şahittir ki, kralın burada sak· 
landığmı bilseydim ne kraliçeyi tehdit 
ederdim ve ne de o sözleri söylerdim .. 
Artık olan oldu. Kral her şeyi biliyor. 
Belki de kabrinden ölecek.. Müthi , 
aüthi!J, diye söy~ndi. 
Ayağa kalktı. Etrafta su aradı, Bii -

yük bir kabın i'iin.de b~ld.ığu su ile kra
hn alnını ıslattı. Lüi Hüten içini çel:e· 
rek gözlerini açtı. Diz çöken Büridan 

onun şakaklarını yavaş yavaş ıslatarak 
ovuyordu. 

Kral ağlayarak, kendini tedavi eden 
delikanlıya meyus gözlerini dikti. 

Büridan: 
- ~saret şevketmeab, c~aret ! ... 

Size büyük bir fenalık ettiğimi biliyo. 
rum 1 Bunun için çok müteessirim şev· 
ketmeab .. Sevdiğiniz kadınla aramızda 
geçen sözleri duymamanız için hayatı
mın on senesini feda ederdim.. Ne çare. 
ki oldu şevketmeab.. Haydi artık ce· 
saret gösteriniz, gördünilz ya, bu kadm 
size layık değildi. Genç, güzel, necip 
olduğunuz için yaralı kalbinizi başka 

bir güzel prensesle tedavi edersiniz ... 
Bundan başka, milletinzin muhabbeti 
kafidir, şevketmeab ! Artık bura.dan çı· 
kan kadını düşünmeyiniz. 

Kral içini çekiyor, hıçlmıklar göğ _ 
sünde yığılıyordu. Ve Büridana derin 
bir hayretle bakıyordu. 

Hıçkıra luçkrra ağlamağa başladığı 

zaman, Bür1dan: 
- Ağlıyor .. Artık kurtulur! diye mı

rıldandı. 

Bu anda, yedi ıekiz kişi birden ocl;o· 
ya girmi~lerdi. 

HUk dö Trankavel: 
- Krala el kaldırmağa cesaret eden 

asiyi tevkif ediniz 1 diye bağırdı. 
Bir an içinde, Büridan yakalanarak, 

merdivene doğru slirüklcndi .. Bu sıra. 
da, maiyet askeri kuman.danı kralı kal
dırarak bir koltuğa oturttu. 
Kralın ilk sözü : 
- Margarit n~rede? ıuali oklu .. 
- Şevketmeab, emriniz veçhile tev-

kif edilerek Luvre götürilldü ve oda. 
sına hapsedildi. 

Kral başını !ralla.dı. 

En ufak bir i§den dünyayı altüst e .. 
decelc kadar kızan bu adam, kaqıla§tığr 
felaket karşısında aciz kalımııtı. 

Kendisinde, hiddet yerine, derin bir 
yeis görUlüyordu. Biraz daha kendine 
gelince: 

-=·O-d_e..,h ... k-an-h-.n-e-o-ld_u_:_' _O_n_u_T_a_n_p-le-----K-.• -a-ra_n_l ... ık-iç-in_d_e_a_n_i -bı-'r_m_ü .. sa•d-~e ~v 

götürsünler. Yahut daha iyisi hemen du. Büri.dan hançeri ile bir askeri 'eti 
d. ik' . . ' d R.k . h 811ç Luvrc getirsinler .. Fakat kendisine fe- re ser ı. ıncısını e ı enın ııi1' 

na muamele edilmemesini isterim. Ken· hakladı. Kralın diğer askerleri ıtulc 
disiyle göri"4:nek arzu ediyorum. Gidi- içine kaçtılar. 
niz Trankavel.. O zaman Büridan: 

1 'rankavel, kralın emirlerini vaomak - Haydi kaçalım, dedi.. .p 
üzere derhal odadan çılctr. Her üçü de Margarit dö Bürg.or~ 

_ 21 _ getiren sandala koştular. Birka.ç ~'lı'r 
ye zarfında sandal nehri geçrnıye 

BIGORNUN DEBDEBE VE 
SEFAHETI ladı. O zaman Biıri.dan: 

- Bigorn nerede?. diye sordıl-ulı.1" 
Trankavelin adamlarının birdenbire 

odaya ~irmesinden pek şaşıran Büri -
dan, hiç mukavemet gösteremem:şti. 

Fakat kulenin alt katma indiği zaman 
sür'atle etrafına bakındı ve yalnız altı 
kişi tarafından muhafa::a edildiğini gör 
dü. Müfrezenin diğer efra.dı kraliçeyle 
beraber gitmişlerdi. 

Bilridan: 
- Ata, diye düşündü. Onlar altı \<i

ti, biz de dört kişiyiz. Talih bize gü
lümsiyor. 

Sonra muhafızlarına dönüp sordu: 
- Beni nereye götürüyorsunuz:'. 
Askerlerden biri: 
- Tanple t cevabını verdi, 
Büridan şen bir tavırla: 
- Bence hepsi birdir, diye söylen.eli. 
Ve tam kule kapısından çıkarlarken, 

birden hançerini çekti, muhafızlardan 

kendisine en yakın olanına sapla~ı. Bir 
taraftan da: 

- Lansölo, Giyom, Rike çabuk ye-
tişiniz, .diye bağırdı. 

Rikenin kalın ı;esi: 
- Geliyoruz! cevabını verdi. 
Ve üç adam, sanki bir alay serseri! 

varmış gibi müthiş bir ~ürültü derek 
Büridantn imdadına koştular. 

Biil'idanın muhafızlar:, güriıltünü:ı 

§.iddetinden kalabalık bir düşman hü -
cumuna uğradıklarını sanarak derhal 
dt.rmadağm olmuşlardı. 

- lmdad, imdad, serseriler hücum 
eaiyor diye bağrışıyorlardı. 

- Gelip bizi Güllü bahçede 1:ı 
Strajildonun arkasını takip edi:Yor• 

Titri yen Büridan: 
- StrajiLdo mu? dedi. 
Giyom: aı.ıtı 
- Evet, krala haber veren de 

0 

cevabını veı di. rtı) 
- Sefil! Bir kere elime geçerse a 

hapı yutacak, diye homurdandı. 

Rike: ... it' 
'· rlcfll ... . 

- Senden sonra kralla as~e ,Jıı!j 

içeriye girdiğini gör.dük. Senı Y ıc•' 
bırakamazdık. Bizde içeri girınei~ 11 

rar vermiştik ki, senin muhafı.ıla~ ııJı'' 
rasında dı~rı çıktığını gördük .. ı.ı 
tını verdi. ıJİl" 

Müthi§ bir heyecan içinde o1a;'eıt1i' 
ridan yalnız dinliyor, bir şey ııSY ,1;
yordu. Mirtiyin, babasının kurıarl< iıtY 
sı, Fiiiple Ootyeyc bir şey yaprnıı rJ11ff 
kanlarını son vak'a imk~nsı.ıla§U ,,· 
tı. Nehrin kenarına yanaştıkl•fl il ~ 
man, Bürhlan dalgın ve rnnJıfll 
tavırla GüllU bahçe yolunu tuttı1• 00-

Giyo:nla Rike dahi başka §eyle~cşıJ' 
şünüyorlar ve yava~ bir ııesle 'JcO 
yor tardı. ...,.-s 

ıll"' Grev meydanına vardıkları 

Giyom, Büridana: 0Jt1tl1 

- Sen Güllü bahçeye kadar f 0~1' 
yalnız devam et.. Biz de birazdlltı 
gelip sana iltihak ederiz, dedi. rf'Jef 

Giyomla Rike, Klor dlS J.,l~ğtr4" 
hanesine gittiler. Küfrederek, 

1 
1 

1 
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~iYı' Bı·R M·ıDE ~bir~~.~~" MA=Z==O==N===~~m=a=k=~=d=~=1t=il=ir=.=M=m~;=v=e=B=il~s~A=K~L-il-ı=b~O~§=a1=b~~~~n=AZ=a=ı~s=ra~~=K=~ 
neş'e demektir. MİDE ve EKŞIIJGt giderir. vücude ferahlık verir. Alınması gayet latif, tesiri tabii, 
hazmmız muntazaman 1\1 E Y V A T U Z U kolay, zararsız ve katidir. MAZON isim HOROZ markasına dikkat ... 

tlE_N iZ BAN Ki 
~ ·---1 eıs . - - --~------~ 

c""'ı·~· C~hazicm satın ahnacak 
1 le] · lzclekı tel · ·h ne ız, telgraf ız cı azları 1940 senesi iptidasına kadar, milletlerara-

rıa t~·acak suret~~avc.ıe ve nizamnamesi ve 3222 numaralı kanun hükümleri-
Ccı.ktır. e ebdıl olunacağından yirmi bir adet telsiz cihazı satın alı-

Cih 
gu aııara ait 
şu~ ~ara ız ahna~;.tname ~e sair malcı.mat Materyal Müdüriüğümüzden her

, ..., e ıne \'eriJıni bı ır. TekhOer 30·11-938 tarihine kadar Bankamız Materyal 
..._ ş ulunrnalıdır. 

181Qtıb~~Yri~enkul satış ilanı 
'17~Y Antuvanı~ıyet Sand ııt ı MUdür lüitUnden: 
ğjllde ) liraya k~ M~o?un Sandığımızdan 23525 hesap No. sile aldığı 
l:ı;ıd t ~~la~1 haı21 bırınci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi-
rla ~· 1rıırı rnatur tnda Yapılan takip lizerine 3202 No. lı kanunun 46 ıncı 
~ ·e ~ Ş li Yeni ~olan ~O mcı m:ı:idesine göre satılması icabcden Beyoğ!un
?ı.10 .. e~tap Soka~ 1~rutıyet mahallesinin eski Be~·oğlu D~3pot reni Büyü'.-· 
senı 29() ila ~~ncta, c işli tramvay caddesinde) eski 101,103,105. Mü. 20 
laııu sı~~ırı taınarnı 6 !"0 • lı altında üç dükkanı ve aynca ars:ısı o:an kf;.."!İr a
Pej- alt 11 .kaydına ?1r bU!;Uk ay müddetle açık arttırmaya konrnu~tur. Satış 
bu1 Oluçesı Vereceı t&öre Yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 11800 lira 
be:ıeıi ~ur. llirik~_ır. ~1~.lli bankalarnnızdan birinin teminat mektubu da ka· 
1Ihind \e .teııaliye ış butun vergilerle belediye resimleri vakıf icare3i ,.e taviz 
htı1u11~11 

itibaren t ~~u borçluya aittir. Arttırma şartnam~i 27-10-938 ta· 
1ait;p dllrulacaktır \ık etmek istiyenlere sandık hukuk İfleri Een·isinde açık 
'ılı~a 0 }·a~nda ~· apu sicil kaydı vesair lüzumlu iazhat ta fartnamede \'e 
8irınJ1ka:ı1an &a .a:dır .• Arttırmaya ginniş olanlar. bunları tetkik ederek sa-
in !iand ~tırrna l~-r:neI4.uJ hakkında her ~yi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
l:.urrıeSi 1i ~ıZda saat ~-938 tarihine müsadif çarşamba günü Ca~aloğlunda ka
llıukelJ r çın teklif ecı· 4 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla-
'le Otı e 'Yeti ıJe sa dılecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul 
c-""'lıl g~rttıran1n t n ık .~lac:ağmı tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi takdir
l'tıtıda gUnu aYni tn ~ah!tudü baki kalmak şartile 30-12-938 tarihine müsadir 
r it ti! anıınenkuı a alde \"e ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttır-
'e hu: 5.lbit olnu/rı tok arttrranın üstünde brrakılacaktır. Haklan tapu si
raıu fllu •le fait \e an al~kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
111 bııdi bıt•leri:e brn<t arıfe dair iddialanm ilan tarihinden 20 gün içind~ e\'-
lliıı t'fl1eın · l'raber d · . 

Pa~·ı ııı ot:ını aıremııe bildirmeleri Ui.zımdır. Bu suretle hakları· 
~~·~so ~ lllasından Cl~la .hakJnrı tapu sicillerile sabit olmıyanlnr satış bedeli
~, ıla11 ° }a nuına a:ıt k lırlar. Daha fazla malOmat almak istiyenlcrin 01

unur. rn ıle sanjığımız hukuk i~leri servisine müracaat etme· 

F.nın 
teıııere t~Yet.S<lndığı· s DiKKAT 
i'IYlı!: ~ ~ın t'di! ' ... andıktan alınan ga}•rimenkulü ipotek gfütermek isti-

,,o ter- en kıYm t" 

1 ··"~ted· e ın yarrına kadar ikraz yaparak usulüne göre ko-
~ l ır. (7883) 

a •l • >ııt ·~ ~--------------
İj .... oı,. 

(~rçıu Bay Mo~' Yel Sn nch 1i'ı n: r p" tör ! Uğün den 
letı' "''rnecta ·1.r: .~ 

1 lla\' ~·en ıtaın t ... 1 an yolurla te0lığ: 
~ t kı ~ 1 .h~ ... t 82~:~: Ku~ükpazar Camiişerif sokak ~o. l:.! 
l: le.ete:\ ~C..'lı 13,IJ 

11 
e;,ap numarasile Silleymaniye mahallesi Şe11is!am so· 

ıı~hı?lf. kact 4·sao tarı~~nralı bir kagir evin tamamını birınci derecede ipotek 
h,, 2:ı:s2 1 ar <zjeın , •~de Sandığımızdan aldığımz 1400 lira borcu 23-5·938 
... ;it ıra 21 , .. 1~·nizd f · • • · bo ilıb ınızcta ~ t•uru~ . en aız. komısyon ve masarıhle beraber rcu-
t:~ al'l'.atrıe andıkça 1~~arrn~ş~ır. Bu scbeblc (3202) ;-:o. lı kanun mucibince 
"' da ,~ &ondenıın . takıbıne başlanarak yukarda yazılı ikametgahınıza 
··ıurı ~tsrenı'e ISe d "k 
lıb e tevfılc · ~eıne 1 h e 1 ·~metgahımzı terketmeniz ve nerede olduğu-
§a ~trı bir ~n lifin }·oı a ebıle ıhbamame tebliğ edilemediğinden kanun huk
r,/atı bir it· uMt ay 1~\l:ı tebligat icrası icabetmiştir. lşbu ilan tarihinden i· 

ın,ı_ lt<ıı ,.ınrle ~ d . Sa -~ durd ınız 'ar!5 . • ~n ığa borcunuzu öclemenız \"e kanunen kabule 
~~~ı· \? :ıt t;ralll<:j1 •ın a bı!ctıı:meniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dai· 

ığ tnak; \l~tır. 13~z~?kd•rde ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre 
Tnına kaırn 

1 
hctıe.r borçlu Bay Mehmeçe hilirur.ck \'e ihhamaml? 

0 
mak tızcrc ilan olunur. (78ô1) 

Şeke r ci H A CI BEKiR müessesesinin 
ADD DIE ~lEÇ~ lb. o_ ~ ~ a 

D'IF'\tar s@'IFıraBaronon (Q)aşBoca ~ ·Yfli1eitDdlr 
Titiz b·r itina ile haı.ırlaoan hu reçellerden, bir kere tadanlar, ağızlarına başka reçel almazlar 

AL I ;\1UH I DlllN HACIBEKIR 
BAHÇEKAPI, BEYOGLU, KARAKÖ\1, KADIKÖY. 

1 

r 

ı 

Rf RIKT f RIRSEN EL-
ATAMAYACA~ iN 
YOKTU R 

~ 

Levazmı Ami rliği "l&tınalma k o m isyon u ilanları 
Or. irfan Kayra 

Nakliye ve l\1otörlü birlikler okulu i· 
çin 3325 liralık benzin 600 kilo C. BB. A. 
Mo!:>ılcil yağı ile 300 kilo sarı gazın p:ı-
ıarlıkla eksiltmesi 27-10-938 günü saat 
l; rle Tophanede İstanbul levazım funir· 
li~i ~atmalma komisyonu reisliğinde ya· 

pı:aca;.ıır. Hepsinin Tahmin bedeli 3544 
J:r:;., ilk teminatı 531 lira 60 kunıştur. 

t : .:ileı ın kanuni vesikalarile belli sa· 
a'/ komisyona gelmeleri. (311) (7851) 

• • • 
80483 adet Skandırak düğmesi, 66231 

adet Skandırak kayışı 11-11-938 cuma 
günü !aat 15 de Tophanede levazım amir
l!ği satın::ılma komisyonunda kapalı zarf
la e~<;ıltmcsi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5159 iira 41 kuruış. ilk teminatı 410 lira 
50 r\Uru~tur. Şartname \"e nümunesi ko· 
mi5yon·la görülebilir. İsteklilerin kanuni 
,.~i~aiarile beraber teklH m~ktuplarını i· 
hale saatinden bir !:llat evvel komisronJ 
\"ermeleri. (316) (7907) . 

• • • 

Lv. Amirliğine bağlı müesscsat için 
357 ton l:lxamarin kömürü 2· 11-938 çar
şamba günü saat 13,30 da Tophanede 
amirlik satınalma Ko. da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4998 
lira tcmınatı 750 liradır. İsteklilerin ka
nuni Yesikalarile beraber belli S<tattc Ko. 
nJ gelmeleri. (317) .. (7908). 

!clareleri lstanbul levazım amirliğine 
bağlı müesscsat için 345 ton kokkömürü 
JO·ll-938 perşembe günü aat 15,30 ela 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 7417 lira 

50 kuru~ ilk teminatı 557 lira 31 kuruş· 
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

lsteklilerin kanuni \'esikalarile beraber 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
~::ıt evvel komisyona vermeleri. 

<320) (7911) 

• • • 

RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bo.zlturd kıraathanesi kar

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 _ 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. ... •• 

)..~ ~ . . . - . 

Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydm 
Taksim - Talimhane. Tarla.başı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 ....................... 

%93 adet ay yıldızın ı-1 l -93i sah gü- -ı -
nü sa~t 15 de Tophanede Lv. amirliği sa· Dr. Necaeddın Atasagun 
tmalma Ko. da pazarlıkla ekc;iltmesi ya- ı Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 92 lira 32 ku- !arı _17 .2.0 de T.Sleli Tayyare Apr. 

·ı · t ı4 ı· d N.. . ko l ncı caıre Ne. 17. Okuyucuları. ruş 1 k temına ı ıra ır. umuncc;ı · d T 
1 3953 r •nız an para almaz. c : 2 

da görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. •••••••••••••••• 
na gelmeleri. (315) (790G) 

htanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Bir borçcan 'dolayı mahpus olup satıl

masına ;n•·aı ,·erilen bir adet kunduracı 

\"ilrininin ikinci arttırması 2-11-938 çar· 
şamba günü saat 9 dan 11 e kadar Gala· 

• _.rzı 
Ya \ruz Sezen 

Parls Kndm, Erkek Terzlllk 
Akadcuıllcrlnden diplomalı. 

Beyoğlu·Pnrmnldrnpı 113 Gay. 
ret nı>nrtıııınnı 1. 

td"-arar mektebi öniindc açık arttırma su- •••m••••••••--
reti!c satlacağı ilan olunur. JV.P. 2750).j 
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Çam fıstığının özünden çıkarılmıı saf yağ olup vitamin itibarile GÜnyad11. me\cut bütün kuvvetli ve uıdai maddelerden daha fıL'\la bir sıhhat ve afiyet temin eder. Umumi zayıflığı, k"...n5ıı}ıil 
ve bilhaua veremi kat'iyetle iyile,tirir. t~tlhayı ziyadeleştirir.ı Bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. 

Ha$an fıstık özü yağı içmeden baskülde tartılınız. Hasan depocu ve şubeleri. 

Cumt-.uriyetin 15 inci yıldönümünü 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 

inhisarlar idaresi faıafınlian satılan 
Fransız 
menşeli 

fiatları · 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

.--imdiden tedarik ediniz 
~ I ., • 7 • I'• .., ; ~, 

. '. . ·. ,,... . . . : -. • \- ' ' ~ • .. • • f ' • ' ,.:;;.): ·~~- •• 'ı 
. ' • . • . - ·. . .. . .,•l . .,, : .•• "P·t•· 1" 

• • .• ·J ,,.~· 

-1 KT i D -1 

-1 N 
Tabletleri her ccıancdc arayınız.. Posta kutusu ı2:;:; llormobln 

• 
{ ... ,.lif- · .. _x.... , 
'_,} ' ..... ~ ~ 

KASE 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağnlannı, üşütmektcıt mütevellid bütün 

sancı ve sızıları keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi \'e höbrckleri yormaz ! 
ismine dikkat: Taklidlerinc?en sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir m.'\rka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. . . . . . . . ~, ~.-- · .. ' '; .. 
Hahatım, kesesini sevenlere tavsıye m 

KUŞTOYt:J kullan~nız 
Uir liraya kuma~ilc kuttüyii )UStıklar 

Yorgan, şılte ve ya tıklarda mühim tenzılat yapıldı. Kuştüyü lnımaşlarının 
en iyisi ft her rengi bulunur1 Fıyatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Satı~ yerlerımız: Aııkara -l<ı r e, oi!lııı da Yerli Mallar pazarı. 

, ....... _________ ... _________ .......... . 

Güzel sağlam ve neş' eli 

RADVOLin ~ 
·RAD OLiN 1 
Dişlerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Sabah öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişleri
nizi mutanazaman 

fırçalavİnız. 

~-- ~ 
§ . ·ıtill,p ~ 
~ Her turıu yanıkh .. r, kan çıban tarı, traş yaraları, mcıneı 1 .,-e 
~ çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuklarırı 
il lcrin her türlü deri iltihapları. 

§3 VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder· 

l~ımmmıııımımrillıı~~ıınıııınııımınııııınıını~mııııımıınııııııımııııiıııımırnıııımmııııııımmıımıııııııı 

Türk Hava KurunıLI 
~~ !filen tertn p I! 

BüYüK PiYANG 0;1 
ttA M l\lÜSTAl\lEL ---ı Birinci keşide: il ikincitcşrin 938 dedir • • sd 

Sahibinin Sesi Büyük ikramiye 40.000 ıır , 
ve cffJ ,-e 

Kolombla Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <2°· . 
Gram of onlarını 

Satın alıyoruz. 

l__!rkeci Kızılay Han geçidi No. G 

liralık iki ~det mükafat vardır.. . cıe pı> 
Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. SiZ 

mesut ve bahtiyarları arasına girmiş ol ur sun uz .• 


