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il kilnunda Almanya ve Italya 
.rne leka in izi Haker1ı . ol rnağı 

a~1Yaret edeca ler K b I tt·ı 11 Mısı r, Kral ve Kraliçenin ilk çocuk(armın a U e 1 er 
ı._ ~~sır krali . doğumunu teside hazır la nıy:)r 
~..,. d Çesı F 'd 
babc Unyaya . er! c Sultanın ya- ~ 
hab r 'fcrrniııfk bır çocuğu geleceğini 

trlc Y 
1 kah' 

h r dcbu · ıreden gelen son 
Qu s nu te . 

traı· Urcu, Yıt etmektedir. 
ıçe ·ı • on y d' 

lırı 1 e on d c ı yaşındaki bir 
aşk okuz 

Çılıy romanı yaşındaki bir kra-
ı....._ - or, 1'1ısır barında Yeni bir sayfa a.. 
~,. h lı" 

l{ • ilıırı gun bu bayramı kut-
i'ay:aı, Socu;~rnaktadır • 
ilca· l:clrnes· . nun iskcnderiyede dün 
"' 1 l-laı'- sını istemh:tir ç·· k'' : 
-.ııı§tıı " Ult~.n :r • un u an 
rıs111 r. llunda İskendcriyede doğ. 
Yat ırı İskend n. başka, kral Faruk ka-

lllaaı erıyed k· 
lise .1 nı isti" e ı sarayda lohusa 
'h ıcoı JOt Bu d 
<:ı ıı an aşk · na a sebep kra. 
Soc~lı:ta7da ta ır.ın orada başlamasıdır. 

b.. nışıp 0 Otacıa' uYİ.idi.ikı . Yun oynayan iki 
kıııaıı Cc'nllişler :rı Z~tnan biribirlerini 

lllıştar<} c nıhayet orada ni· 
ır 

Mısır 1.-raliçr!si J lllıs- Devamı 4 üncüd• 

1llPonıar Hankovda 
lı~~edikleri gibi bir 
Uktımet kurdular 

~ 

\~op • 
be 

0"1or IJ 0 Ye reı'i . tıko vu """' ... . 
rnzıştcr tı zapıetmezden ö11ce sistematik bombardımanTarla şe!m lıara-

e Sakinlerinde kuvvei maneviye namma bir şey bırakmamışlar-
~ 1111 dır. O.- l' azısı 4 ıincüde 

l~fus iyasetinde 
'!_rkiy en· başta 

90sterilen örnek 
tJS": Yazısı 3 iincilde 

Fon Ribbentrop ve Kont Çiyano 
ayın 12 sinde Viyanada 

1 1 r 
Roma, 31 - Alman hariciye nazın fon 

Ribbentrop l\Iusolini ve kont Cianp ile 
görüştükten sonra Almanyaya dönmüş 

,.e dün l\lünihe vasıl olmuştur. 

:\lusolini ile fon Ribbentrop arasındaki 
~orüşmclcr hakkında mütalealar serdeden 
'Voce a'Italia .. gazetesi diyor ki: 

"Roma ile Berlinin Macar - Çek mese· 

lesi hakkındaki vaziyetlerinin üç·nokta-

1 - .Macaristan, Polonya ve Çekoslo· 
vakya arasındaki ihtilatın Çekoslovakla
nın ve Tuna havzasında sulh ve huzurun 
menfaati namına süratle halledilmesi Jü-
zumu, 

2 - Macaristanın me~ru menfaatleri· 
ne karşı en büyük sempati ve tesanüdün 
gösterilmesi, 

OS- Devamı 6 ıncıda 

--------------------------~ sında mutabakat vardır: ınııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııımıııırn111ıııııııııııııu11 : 11 : ıırn 

Romanya 
Veliahtı 

Bir lngi Uz kızı ile 
evleniyor 

Ron•anya t •clialıdi izciler arasında 
Yazısı 3 üncii.de 

Fransız kabinesi 
Bugün nelere 
karar verecek . 
Patis, 31 - Marsilyada toplanan ra-

dikal - sosyalist ' partisi kong ·esi dün 
mesaisini ikmal etmiştir. Kongre dağıl
madan evvel Daladiyeyi tekrar parti re
isliğine seçmiştir. 

Daladiye Parise dönmüşttir. Kabine 
bugün saat 17 de toplanacaktır'. 

.-:= Devamı 4 üncüde 

. 
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

JD ac rn 111 m ._. .. a .... 
Fon Ribbentrop Berlitiden Romaya 

hareketi sırasında ... 

Amerikadaki casusluk davasında 

iki Alman 
hüktimet adamının 

Fon 

• • • 
ısını geçıyor 

Papenle Videmanın hadisede 
ne gibi bir rolleri var! 

Amerikada casusTuk malıkentesindcki maznunlar: ·rsoldan sağa doğru) Erik Glazer, 
Yolıanna llofman ve Otto Herman... ~ Yazısı 3 üncüde. . . 
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"Klasik 

G EÇE?\TJ...ERDE bir gUn Profe
sör Mustafa Şekip Tunç, 

klaslkler hakkında bir makale yaz
mış. Görüp okumadım, okusaydım da 
ya anlardım, ya anlamazdım; çünkü 
muhterem dostumun sözleri arasında 
içinden bir türlü çıkamadığım çok o
lur. Bunu Şekip Tunç için değil, an
cak kendim için bir kusur diye kay
dediyorum: onun bahsettiği şeylerin 

çoğuna aklım ermiyor. 
Genç gazetecilerimizden biri o yazı

yı okumuş ve hemen bir anket açma
ğa karar vermi§: "Bizde klasik var 
mıdır?., Elbette bu suale cevab vere
cek adam bulmuştur; ben vermedim. 
"Ben bundan birkaç defa bahsettim, 
ne diye tekrar soruyorsun ? ,, gibi söz
lerle iktifa ettim. "Bizde klasik var 
mıdır?" gibi bir mesele bugUn herke
si alakadar eden şeylerden değildir ki 
bir ankete, şöyle elbirliği ile halline 
çalışılmasına lüzum olsun. Bizde kla
sik olup olmadığını düşünenler içinde, 
bu hususta benim knnaatirni merak e
denler de varsa şimdiye kadar onu 
muhtelif yazılarımdan öğrenmişlerdir; 
ötekilere gelince onlar benim ankete 
vereceğim cevabı okumazlar ...• 

Fakat bittabi kendi kendime kalın
ca tekrar dü§ündüm: "Bizim klasik

radyo-u artık çalışrnıyacak 
Ankarada Etimesutta kurulan yeni radyo istasyonumuz resmen açılalı üç gwı 

oluyor. Yeni istasyonumuz Cumhuri>•et bayramı gıinlerinde gıinde onbeş saat 
bilôfasıla neşriyat yapmış, bugünlerde lstanbul radyostl çalışmamıştır. Bugün 

i r ak .. r 
hattı gelecek ay 

yarllanıyor 
Yenı hattın 106 kilometrelik 
kısmı tamam lanmış gibidir 

lrak derniryollarile demiryollarımızı 
birleştirecek Ye bu suretle Londradan 
Hindistana kadar doğru hat tesis edecek 
demiryolunun topraklarımızda bulunan 
Diyarbakır - Cizre kısmının insaatının 
yeni safhasına baJanmak üzeredir. Hat· 
tın şimdiye kadar yüz altıncı kilometre· 
sine kadar olan kısmı üzerinde çalı)ıl· 

maktaydı. Bu ayın on birinde hattın ye
niden 25 kilometresinin ihalesi yapılacak 

ve bu kısımla Diyarbakır · Cizre hattı· 
nın yüz otuz birinci kilometresine kadar 
olan kı mı üzerinde inşaat işleri yürütül· 
müş olacaktır. 

Diyarbakır - Cizre hattı 291 kilometre 
olacağı için yeni ba5lanacak in~atla hat· 
tın yanc:;ına kadar olan kısmının in~atı 
yakın bir zamanda ikmal edilmiş olacak· 
tır. 

öğretıdığımızc göre lstanbul radyosu lm ndan böyle lıiç çalışnııyacaklıf· .~ti 
Resimlcrimizde Nafia ıoekili Ali Çetın kaya yeni istasyonun arılış törtrd 

114k söylerken görülüyor. (Foto. A.A.) __.-/ 

iki zehir kaçakçı81 

yakalandı 
Bunlardan biri yakalanırken t~ 

esrar ve eroin paketler ini y_ut>..,~ 
delili olan maddeyi ele :geÇt~er 11 • 

murlar ba~ka bir şey düşünf11 ;ııst~ 
lfthaddini derhal Beyoğlu ·cıer <f 
göndererek midesini temizlefll'.; ci'! 
kan mayi halindeki zehirleri b~ı.İd 

- tıw· . .ı1 
de zabıt ederek bu sabah. ~ıı jJe il" 
sonradan yakalanan Nadıde 
mahkemeye tevdi etmişlerdir · 

lerimiz var mı?,, Sonra gUldUm: bu--------------
Yeni hat isim itibarile Cizreye münfe· 

hi olmuş gibi görülmekte isc.,de hakikat· 

te nehrin gö terdiği zaruret dolayısilc 

Cizrenin karşı sahilinde istasyon yapıl· 

dıktan sonra hat Kasr \'e Rubani kaleye 
kadar Dicle nehrini takip edip burada 
Suriye hududundan uzaklaşarak Irakla 
hudu•lumuzu teşkil eden Hobur çayı ke· 
narında Guvara köyünde ça~·ı katederek 
1rak topraklarına girecektir . 

lkinci şube kaçakçılık bürosu memur
ları dün biri kadın olmak üzere iki zehir 
kaçakçısı yakalamı~tır. Bunların ele geç· 
mesi garip bir Jıadiseye !;ebeb olmu~tur. 

:\1emurıar, Galatada oturan Nadide ile 
Salahaddinin gizlice zehirli maddeler sat· 
tıklarım haber aldıkları için bir müd· 
dettenberi takibe ba~lamışlar, fakat bir 
türlü bu iki kaçakçıyı c:uç üzeri yakala· 
mağa muavffa1' olamarnışl:ırdır. Esrar, e· 
roin gibi zehirli maddeleri Nadide teda· 
rik etmekte ve Salfilıaddin de bunları sat 
maktadır. Memurlar, dün Salahaddini ta· 
kip etmişler ve Galata kahvelerinden bi· 
rinde bir kaç kişiye gizlice küçük paketler 
içinde esrar satarken baskın yapmışlarw 
dır. Fakat bu .ırada garip bir vaka ol· 
muş ve SaH\haddin. memurların üzerine 
gelmekte oldu~runu görünce içinde esrar 
\'e eroin bulunan paketleri bir hamlede 
ağzına atarak rutmuştur. Bu \'aziyet kar 
şısında kaçakçıyı yakaladıkları halde suç 

Ankaraya gide~ 
izciler 

1 
Bugün l\ayser1f, 
g~zmeğe gi l uıe_o 

sualin cevabı kendi içinde: klasikleri 
olan bir cemiyette hiç kimse "bizim 
klasiklerimiz var mıdır?,, diye sor
maz, dUştinmez. Mademki bizde böy
le bir şey sorulabillyor, demek ki bi
zim klasiklerimiz yoktur. 

Bundan kırk sene C\'Vel kimse böy
le bir şey soramazdı, çünkü hemen 
herkes: "Yahu! Fuzuliyi, Baki'yi, Nef-
1'yi ne yapıyorsun? sen mekteb, med
rese görmedin mi ? sana onları o
kutmadılar mı?,, diye cevab verir ve 
adamcağızı mahcub ederlerdi. 

Klasik, mektebde, sınıfta okutulan 
muharrir demektir. Hugo. Corncille, 
Moliere, ve saire Fransız edebiyatı
nın klnsikleridir, çilnkü onların eser
leri mekteplerde okutuluyor; Fransa
da okuma yazma bilen herkes onları 
az çok bilir. Kırk sene evvel bizde de 
Fuzuli, Nefi ve saire öyleydi, münev
ver olmak iddiasında bulunan herke
sin onlar hıı,kkında bir fikri, az çok 
malümatı vardı. Hatta bizde de, öteki 
memleketlerde olduğu gibi, iki derece 
klasik vardı :Biri bizim eski şairlerimiz. 
muharrirlerimiz; öteki de - daha çok 
okumuş, irfanlarını · derinleştirmiş 

Jlanlara mahsus olmak i.izere·Arab ve İran 
şairleri, muharrirleri. Fransızların, 

İngilizlerin, Alamanların kendi ede
biyatlarından başka bir de Yunan ve 
Latin muharrirlerinin eserlerini ken
dilerine klasik edindikleri gibi. 

Bizde şimdi böyle bir şey var mıdır? 

Mekteplerde ~ocuklara hangi muhar
rirler örnek diye gösteıfüyor? umu
mt zevk hangi eserlerle tesis ediliyor? 
dilimizi, en doğru, en iyi yazıyor di
ye hangi eski muharrirler zikredili
yor? klasik demek işte budur. Bun
lar olmayınca bizde klasik yok de· 
mektir. Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim
in şürinden şahsan hoşlanabiliriz, hat
ta onları dünyanın herhangi bir ısairi
nc tercih etmemiz kabildir. Fakat on
lar için bugiln klfı.sik dememize imkan 
yoktur, çünkü mekteblcrde okutulmu-l 
yor, çocuklara zevkin, doğru dilin mi- ı 
yan diye gösterilmiyor. 

Tekrar ede}1m: "bizde klasik ''ar 1 
mıdır?,, diye dü~Unmemiz, bizde kla
sik olmadığının en knt'i delilidir. 

Nurullah AT AÇ 

ve 
Kaptan 
makinistler 

Perşeınbeye Fcv~u .. 
lade bir toplantı 
daha )· apıyor.ar 

Bu ayın on ikisinde hararetli bir şe. 
kilde kongre yapmış olan Tür.k Tica
ret Kaptan ve Makinistler Cemiyeti 
heyeti idaresi gördüğü !Uzum üzerine 
heyeti umumiyeyi tekrar ve fevkalade 
olarak toplantıya davete lüzum gör
müştur. 

Perşembe günü yapılacak olan bu 
fcvkalacfo toplantının sebepleri hakkın. 
da idare heyeti tam bir ketumiyet mu. 
hafaza etmektedir. Fakat bizim öğren· 
diğimize göre kısa bir fasıla ile heyeti 
umumiyenin böyle fevkalade bir toplan 
ya çagrılmasına sebep heyeti idare a. 
zaları arasında bir ihtilaf ç kmış ?lma. 
sıdır. 

Son kongrede Türk Kaptanlar v~ 

Makinistler Cemiyeti idare heyeti es
kisinden çok farklı olarak teşekkül et. 
mişti. 

Denizyollar eski müfettişi Şe\·ketin 

riyaseti ve C u m h u r i y e t va
puru s U v a r i s i Süreyyanın 

ikinci reisliği altında teşekkül e. 
den bu idare heyeti ara~ında bir ihtilaf 
çıkması melhuz olmamakla beraber ba
zı hususların buna sebebiyet "erdiği 

söylenmektedir. 
tJç gün sonra yapılacak fevkalade 

heyeti umumiye bu faal cemiyetin böy 
le ani şekilde heyeti umumiyesinin top. 
lanmasına sebep olan vaziyeti m('yda
na çıkaracaktır. 

Kar k • 
1 

nın il a ro 
(lelt>cek 
fabr; ko 

sene işlemeğe hatlhyacali ola u 
ıc:n şimdiden 25 gt~nç ahnıyor 

Önümüzdeki sene faaliyete geçecek o· 
lan Karabük demir ve çelik fabrikaları· 

mızın bu faaliyet zamanı yaklaşmış ol· 

.Sıhhat t'lüdürıeri 

arasında taylnlPr 
Ankara, 30 (Hususi) - l{.~nya 

hUkilmet tabibi Vedi özen sıhhat mü. 
dürlüğU:ıe, üçüncU umumi müfettiş

lik sıhhat mÜ§aviri Haşim Afyonkara· 
hisar sllıhat müdürlüğüne, Zonguldak 

sıhhat müdiirü Osman Arik Edirne 
sıhhat müdürlüğüne, Amasya sıhhat 

miidürii ~rif Özbek Ağrı sıhhat mü
dUrlilğUne, İstanbul Tıp Talebe Yur. 
du müdür muavini Remzi Osman Es
kişehir sıhhat mUdürlüğüne, İz.mir 
sıhhat müdürü Haki Bilgili Zo:ıguldak 
sıhhat müdürlüğüne mıkledildi!er. 

ii <O> lf\) ~ ~ n (§) ffi «:al D 

naliil c e saır~"l!:D 

duğundan Sümerbank yeni ~•mayi mcr· 
kezimizde çalı~cak olan daimi kadroyu 
teşkile karnr vermıştir. Görülen lüzum 
üzerine Karabük, demir ve çelik fabrika· 
larında ilk teşkilatın İngiliz mütehassıs· 
lar nezdinde derhal ,·azifeye başlayarak 

ihtisas kesbctmek ,-e fabrikanın ilk kadro· 
sundan evvel daimi kadroya geçmek üze· 
re 25 genç alınmasına karar ,·erilmiştir. 

Yeni fabrikaların ilk elemanlarını teş
kil edecek olan bu gençler Robert Kolej, 
1 Jayskul veya bu derecedeki mekteplerde 
yetişmiş İngilizceyi fe\·kalade bir şekilde , 

bilir gençlerden olacaktır. Bunun için 
gençler lısan husumnda sıkıntı çekme
den derhal ayrılacakları şubeler üzerinde: 
ameli şekilde ihtisasa başlayabilecekler· 

dir 
~;, gencin maaşları muayyen bir had· 

de olmıracaktır. Bunlar eğer bir vazife
rle bulunuyorlarsa ondan daha iyi bir ma· 
aş alac:ıklar ve bankanın vazifeleri esna·\ 
smda gösterecekleri kabiliyete göre ma· 
aşlar. :ırttmlacaktır. 

1Z·' 
Ankara, 30 - Bugün saat 010 

'k• 
önlerinde çelenkler ve rnllZ

1 ··ıU~U 
halde izciler ve bir piyade ~~;ği '.ıı 
alay halinde Cebecideki şelıt ı.e1' P' 

ret etmişler, bir kız ve bir er cııitl 
•ı§ 

be tarafından hitabelerle aıı . eda 
. . akdıS 

mızın hatıraları rnz:z ve t r 
şehitliğe çelenkler konulmuştu . f, 

jtlt <1 
İzciler büyük rcami geÇdo1''1 

terdikleri muvaffakıyetteıı ıeve 
}<1'6 • .., 

rı:ı saat yedi trenile Kırı ııo• 

d K. . ·a cıcier. t'-orn an ayserıye gı ec .. te!l 
ki fabrikaları gezip gördul<d't· 
memleketlerine dönecekler 

1 

---o---

iki çocul< 
arasınci8 

d4 
Bıçal'h blİ- k•"~~ı 
bir çocuk yara1 

,r19dl 
DUn akşam Fatihte 14 YaŞI~ o'! 

çocuk arasında kanlı bir bf. 
ol tur. 4e f 

Fatih Sarıgüzel mnhnllesiıl •>~ 1 
14 yll§ında Muzafferle Ne~e~el 
hallede oturan 14 ya§mda t~., 
§ıım üzeri sokakta gezcrıerl<e~I' ~ 
!erden atılan kfi.ğıtları toplatıl .,.ıtrı 

P"· .11 mışlar ve bu arada kfığıtıarı ııııı• 
k .. u d k tutıı~ ,-t mn yuz n en avgaya vtııııilf t 

Hafiften bıışlıyan kavga b~.: .. ut1'eıı 1 
çocuk gırtlak gırtlağa döğU~ o·ı ç~ 
!ardan Mehmet cebindeki çıı~ .. e t 

~·el''" rak Muzafferin rasgelen • o::tıf· 
kuvvetiyle saplamağa b::ı.şıarıı'• cıJıl~ 

Hırstan gözleri kararan çO 6,ııo 
hare ketleri, Muzafferi birl<tlt: ıı:ıJll 

• ~~ 1 çmde yere yuvarlamış ve rl) it' 
yadına yctl3enler E'l \'e ııya!tl!l 0,ıı 
dunun diğer ı:ıuhtelif ye:ıerl~il'· ,

111 
~ 

akmakta oldugunu görrnUşle ..,ıı Y. 
vi ıııt"· ,, Muzaffer derhal tedn ~ 

ve suçtu Mehmrıt de yakalnll 
kata başlanmıştır. 
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siyasetinde Türkiye en başta 
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uıı Sok ı•atm "1ClJ 
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sta hı1lııs111ın alma!; ı.al)ı/Jıı ... 

Çifte S ci nayeti 
Af 

Öl !. 0 n kaçakçı sı 
d ~ r ~ n .., b. 

otel sa hibini 
Çinli imiş ... cı:ıpta~Jnn p 

1
.'- m ege r 1 r 

a~ et o ıs rorn 
Lııh hil-Jis 

3 
anlarını andıran biı - Ya! demek Fransada da artık ku-

tanı ı olrnu f 
Ilı~ h 1 &Unlcrın ş, akat memleketin 

au enıtın hf,. e rasgeldlği için Iıe-
n1e " etraft d lor. ri\klı rn a uyulmamıştır. 

ron geçiyor ha?! 
Biıtün bunlar Sviatopulk Safarik aley

hindeki şüpheleri arttıracak şeylerdi .... 
· accra ·· ' Şo~le cereyan edi- Hele onun gece kumar oynadığı, fakat 

~ır ,, kuntarn saat 11 don sonra, yani cinayc-
l'lıı "" e P de argda tin işlendiği tahmin edilen saatten sonra 
~ ad' 

1 
' 1lcr ,. ' Yan sokaklardan bi- "İltig-;l nnl,·ı"ılıncu katilı'n muhakkak su-

\ arn b ,,ercte Y .. "k .. 'j 

::l)t'ı\r S Uluyorlar E uzu ~yun yatan rette o olduğu kanaatine varılıyor. 
llları.,~ 0tıra bakıy. vvcla sarhoş sa- Bütün itirazlarına ve avukatmın mü-

bir bı .0 rlar ki, kail .e l>0lia <;akla cilınU dafansma rağmen mahkeme Snfariki e-
t~ıı tl~cr, adıtını ş... bedi hapis cPzasına mahküm ediyor. 
ı:laııı ı:ı hır Yerden ka'dırırken I Dava mahkemeden çıkmış, lıüküm vc-

tıı ·ı. §ey • 
barcı. llj :,·ana;; Çarpıyor: öldürülen a- rilmiştir. Fakat, Prag gazetecilerinden 

tşar • .,ına d b b' S ~ıt~ e, Cdilnıi a ıçakla birer S ıri: karb adliyeden daha titiz davranı-
oıı:ı • 1 gu §... yor ve Snfnrikin mahkümiyetinc karar 

tı~ n, Cin 
0teı rcı~nlaşıJıyo ayet kurbanının kim verilmesine sebeb olan şeylerin birer te-
eıııda ben bitin· r. Bu, Pragdaki bü~·ük sadüften ibaret olabileceğini, başka bir 

ı ın sah· ,, 
ıııllda t lldarnd ıbl Litektir. 62 va- katilin aranması lfızımcgldiğini ileri sü-
tırı_ rıa.... ır. Zrn · • _,, 
-...ıj'ctı . Q tagıtn k gındir. Fakat ya- 'uyor. 

du n b" a lidet· Şünuıc o~·ıe bir nı ı olmadığı için 
(l

6 
tncz. aksatla yapıldığı 

•Ilı ö 
tllıı j'le 1 rıaı-a o sa t ·ı 
~in ~ lı 8ttıı ald k 

1 
l', katil adamı öldü

rı arrı ı tan 
'"Unu l'rt ı a sonra yüzüne ni-

dıııı illa b ret etsı n? 
le atllıa crabcr . 

l!l Cd· Ya, hu "İft • Polis cinayeti ay -
t lj'or. " c S k 
helcitı • no tasından lıare-

rııb lııde hl otelinde S . 
ır l' ad vıato 1 lk ~un anı P u Safarik is-

lhı_ • 01ıı- Vardır B 

S!rnrba göre, Siatopulk Safarikin m<'k-
tuıı içinde kuron ıın.ra alması, o gece sa
at 11 den sonra kumar oynaması hiç de 
galritabli ŞC'ylcr değildir. Eğer ortada 
böyle bir cinayet olmasaydı bu gibi şüp
heye diiştilmiyccekti. Nihayet iki isminin 
de S le başlaması ile öldürlilen adamın 
~·üziınt! işaret olunan S harfleri arasın
da da bir tesadüften başka münasebet 
yoktur. 

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

Romanya 
Veliahtı 

Bir ln g iltz kı21 ile 
' vlen i yor 

Romanya kralı Karolun, veliaht prens 

Mihail ile beraber teşrinisani içinde 
Londraya gideceği haber verilmişti. İn
gilizce "Sandey Piktorial., gazetesinin 

yazdığına göre bu ziyaretin prensin 
evlenmesi ile alakası vardır. Çünkü ve. 
liahtin İngiliz kral ailesinden bir kızla 
evlenmesi kararlaştırılmıştır. Babası 

ile beraber Londrada bulundukları gün
lerde düğün tarihi tesbit olunacaktır. 

Prens Mihail bugün on yedi yaşında 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu senenin sonuna 
kadar Londraya iki kral daha gidecek. 
tir. Bunlar YunC'lı kralı Yorgi ile Yu· 

goslav kral naibi prens Paul'dur. Yunan 
kralı dün ·Londraya vasıl olmuştur. 

Bundan evvel ele Bulgar krah Bori. 
sin Lon<lraya gelıriş olduğunu hatırla
tan gazete, bütiin Balkanlı kralların İn. 
giltere ile temastcı bulunduklarını işa

ret ediyor. 

Bi:beı t i 

~. faJc ~ını a · u adam oray:ı 
illa at 8 tnrnak b j'a b onra b' ehanesile gel-
~ara Vt-aşıanıış ;e tır Oda tatarak otur -

Utu11 ı.tıne>lllı.. 
1 

.arn Uç ay olmuş beş 

Binaf'naleylı, tesadüfler üzerine top - • 
lamın bu şüphelere kapılarak adamı 

malıkfım etmek haksızlıktır. 
"l>tc "··· -akin ' \'arıııaıı unu tesv· cinayetin sabahı O halde? Sknrb buna şöyle eevnb ,·c-

eurıhej'ı .tahkikat ı,}'e etmiş... riyor: 
tece Qd bUııbUtun Safarik üzerindeki 
lUr. ~ aın sab h arttırıyor. Ç" k .. 
rıı lteıı· a a k un u o 
h eaı CIJı ı sabah d a~ı otele dönmllş-
lnııı li ayeti onu a. bütün borcunu öde-

verıı Zerınd n ı led· -

- Şimdiyn kadar cinayetin tahkika
tında hep Safarik tarafından gidildi, Li

tekten başlanmadı. Bir de o taraftan 
tahkikata girişilsin ... 

11 ğj h Pn ald • ıgi ve otel sahi-
lor. llkltınd"k'ı ıgı Paralarla borcunu G t · l' t t d - b' · · .. nzc ecı, po ıs e anı ıgı ır mıifettış 

iti ~ral'ilt kan:ıau kuwetıendi- vasıtasiyle tnhkikatı bir de bu taraftan 
liyr;ır lcvklr 
' . olunuyor 

~l\ra ve sorguya çe-
' ı.. Yı n "'ltıı l'reden 
...._ }{ arda k buldunuz? 
...._ Uıtıarı azandıın . 

() ne · 
' R'ce ıaınan 

tı 1"11.1t ••• 0Ynadınız? 
il.ta.. at ku 

·•ız ı ınar 
......_ 0 rıı • 11 ~·atı 

~rd O 8Uı:ıl\clıgını Sö~ l" ı:neak kadar bile 
lliın 11 kaa UJotlar? 

...._ ~en ar Yokt 
l<atd Para <> 1 . u, fakat o gün 

.... 1" "'lllliz .. e dı. 
...._ p~nııacıa. ne>rC'de? 

' ıı ra~ı Pos 
il a)'ır layla Ilı 

' tne>ktub 1 gönderdi : 
' l> un lçinct .. 

et~ r 'it lıa e gondermiş-
d l'a"~ ... Q(j 11lıt? · """ ndcra i ğf l1 ~rra Para herhal-
tııı:' t}..... fta kuron yaptır-
"· · "01'\ıdan 

doğru~·a 
kuron gönder- [ 

yürütüyor. O zaman, otel sahibinin vnk
llyle afyon tirarı>ti yaptığı anlaşılıyor. 

Herhalde cinayetin, afyonla bir alakası 

olacak ... Otel arandığı zaman bodrumda 

çuval çuval nfyon bıılunuvor. Praı:-:-da o 
günlı>rde bir Çinli gfüiildü·~ii VP gizli af

yon satışıvl:ı uğraştığ ı anlrııılıvor. rinli 
hnl:kınt.la tnhki':nt ~cnifilctildi;;i zaman, 
nd'.lmın, lılitün dliııyad:ı le!'j!ı:ilii.tı olan bir 
nfyon krç-ıkçı şchekesıne menswı oldt'i;ı 

"" bu teqldlfıtın da çifte 8 flcklinde bir 
iııarPti bıılunrlıı~u mC'vd~nn çıkıyor. 

Çhıli f'1W"'C'ltC''l sonra Londrava kaç-
mı~•rr. Orac'l tPv':if <'"'Ih·or ''(' Prn"'a j 
!?C'lirilh mııh"'<"m" Pdildl"i zaman haki- . 
k'lt"n ı-in •vPti nrııın İ"'"ri<ri pnı,.,.,ılwor. \ 

Rıınıın iizC'rin" ~'lfnrik hani'ltf'n c~ka-
. ' rıll\'or. r.ı>zPf Pri h.,lk :ır:ısınrln hir iane i 

tı"ar:ık :>n-ım lı-ln ııara tnnlı"'"r ~.,frırik 1 
"" ı""fıh~ .. "''t"l"l' ""''Ş olan oteli bu para 1 
ile alıyor. C'\')l"niyor.. 1 

Ş.'mali Amcril:nda $:111 DiyPgotla geçrn 
lıafta "ziraat krnlıç sı .. seçimi ya/>ılmış, 

iştirak edcnlrr aramvla rl'smini gördiiğii
tıiiz /{onşila del Riyo isimli k1z kraliçe 
olmııştur. "Ziraat kraliçesi.. seçimdetı 

soma, San dıycgo mınlakasımn mahsulle 
rindcn olan bibrrltmfrn yapılm1ş bir "cl
hisc .. ile l•a!l:rn öniinde dolaşmıştır. 

A 1 nı a n y ıt da JJ et r o ı 
istı h~ntatı 

arlıyormuı; 
Essen, 30 (A. A.) - Halihazırda bu-

rada toplanmakta o lan petrol tcknlsi-
yenleri kongresindeki mütehassıslar, 

dört senelik plimın tatbikından beri Al
manyada yeniden 9 petrol menbaı kcş
fed ilmiş olduğunu, bu sayede, 1937 se
nr>sindc petrol istihsalinin 100 bin ton 
miktarında artmasını tahmin kabil bu
lunduğunu ve bu suretle istihsal yckü
nunıın, Avusturya da dahil olduğu halde 
600 bin tona çılmcağını beyan etmişler
dir. 

gösterilen örnek 
Kadınları hürriyete 
kavuşan memleket.,. 
lerde nüfus artıyor 

işsizliğin de nütusu arttıra n amil
lerden biri olduğu anla ş ıldı 

Geçen gün Londrada toplanan "Çocuk 
doğumunu kontrol birliği,, kongresinde 
Türkiyenin ismi nüfus sahasındaki terak· 
kisi misal olarak gösterilen memleketlerin 
en başında geçmi~tir. 

Kongrede, birçok memleketlerde çok 
iyi ve esaslı nüfus siyaseti tutulduğunu 

ve bu sahada lngilterenin geri kaldığını 
ileri süren profesör Sir Leonard Ilil ~öyle 
dcmi~tir: 

"- Kadınların Atatürk tarafından 

hürriyete kavuşturuldukları yeni Türki
yedC' nüfus 13,5 milyond<ın l G milyona 
çıktı.,, 

Profesör, bundan sonra diğer mernle-
kdlcrden misal göstermi~tir: " 
"- Orta Asyada kadınlara Sovyet ida

rl'Si tarafından hürriyet verildi. Orada 
da, bazı yerlerde nüfus yüzde 350 nisbe
tinde arttı. Bugün Rusya 30 milyonluk 
bir ordu çıkarabilecek kabiliyettedir. 

"Bir Alman muharririnin yazdığına 

gör<'. 1940 senesinde 20 yaşındaki gençler 
Fransada 360 bin, tngiltcrcde 433 bin, 
Almaryada - son defa ilhak olunan yer

lerdeki nü[us hariç olmak üzere - 636 
bin, Japonyada 740 bin, Rusyada da 1 
miloyn 400 bin ki~i teşkil edecektir. 

".i\:üf us artı~ı en fazla Japonyada gö
rülüyor. Doğum nisbeti 31,5 o!an bu mem 
lckette ilk defa olarak derniryolu 1872 
de yapılınıcstır. O tarihten bugüne kadar 
Japonyamo nüfusu 33 milyondan 70 mil
yona çıkımştır.., 

Kongrede bundan sonra işsizlikle nü
fus meselesi arac:ındaki müna~ebat görü· 
~Ulmiiştür. Uzun zamandanberi l ngilte
reyi meşgul eden bu mesele hayli müna
kaşalara yol açmıştır. Çünkü, bir kısım 
içtimai\·atçılara göre, işsizlik nüfusu art· 
tırmakta'i\r. Birçok misallerle, i~siz kalan 

bir adamın kısa bir müddet zarfında ço
cuklarının arttığı gösterilmektedir. 

Bu suretle bir taraftan issiz kalıp fa
kir dü~n adam. diğer taraf tan da, a !e
sinin nüfusu arttığı için, geçinme.i daha 
müşkül bir vaziyete girmektedir. Bunun 
için, bilhassa fakir ailelerde çocuk doğu· 
munun kontrolü lüzumu ileri sürü!mekte
tedir. 

Dığer bir takım içtimaiyatçılar da bunu 
kabul ediyorlar. Fakat işsizlik gözöni.inde 
tutularak çocuk doğumunu tahdit etme· 
nin doğru olmıyacağıru söylüyorlar. <.;ün· 
kü onlara göre, doğan bir çocuk ycnı pir 
müstehlıktir \'e onun yiyeceği. içeceği, 

giyeceği memlekette iş hacmini geni~lc

tecek ve, bu suretle, nüfus arttıkça i. iz
lere i~ ÇJkacaktır. Bunun için, niıfu un 
artmasını tahdit değil, bilakis teşvik et
mek lazımdır. 

Bu tezi müdafaa edenler diyorlar ki: 
Cmumi harpten sonra her memlekette 
ni.ifusun azaldİğı görülmektedir. lşte, en 
aşağı on senedeııberi bulunduğumuz buh 

ranlı vaziyet, i~ azlığı asıl bundan ileri 
gelmektedir. Çünkü, nüfus azalım~. mal 
snrfı da o nisbette düşmüştür. 

Sir Leonard bu teze i~tirak edenlerden· 
dir. Profesör sözlerine de\•am ederek de
miştir ki: 
"- Yanlış bir 8İyasetle lngilterede nü· 

f us tahdidine gidilerek çok fena edilmi)
tir. Zira, doğumun artmasına mani olu
mırak, tngiltere, son yirmi sene içinde, 
umn;.ıi harbin telef ettiği nüfustan daha 
fazla bir nüfustan mahrum olmu~tur .. ,. 

1 n~ilterede asker miktarının arttırılma
sı esaslı bir siyaset olarak tutulduğu bu· 
~nlerdc nlif us meselesi hakiakten ciddi 
mıina!r.:"<ılara yol açmaktadır. 

Amerikadaki casusluk davasında 

iki Alman 
hükllmet adamının 

• • • 
ıs mı geçıyor 

Fon Papenle 
ne gibi 

hadisede 
var! 

Videmanın 
bir rolleri 

İngiliz gazetelerinin haber verdiğin.! 
göre, Amerikadaki casusluk davasınıia 
Almanyanın eski Viyana elçisi Fo'l Pa. 

'pen ile. Çekcslovc.kya meselesi üzerine 

Londrada temaslarda bulunmuş olan 
liitlerin yakın adamlarından Vide
manın da ismi ge.;mektedir. 

"Deyli IIerald,. şu haberi veriyor: 
"iki gümrük memuru, Almanyanın 

en mahir casuslarından olarak tanınan 
Vilyam Lonkovskinin üzerinde bir ta
kım mektuplar ve mahrem tayyare 

planları bulduklarını söylemişlerdir. 

Bu vesikaların J:>azıları o k'ldar mah. 

remdir ki, hakimler heyetine gösteril· 

mekle he:-aber mahkemede okunma • 
mıştır, 

Mektuplar 4 ar. biri "Leks., imzasını 

t;.:;ımakta<lır v~ bunda Lonkovskinin 

"F•Jn Papenle münasebette bulunan., 
Mcr.tiçelli isminde bir Amerikan yüz

ba~ı s• ile temas ettiği söylenmektcd:r. 

Diğe:r ta:aft;ın, "Sandey Pikt<.rinl,, 
gazetesi Ilitleri:ı 1.ususi emirberi Vide. 

manın gözden düştüğünü yazıycr \'~ 

huw~cl Ameri:t::.:iaki davanın amil '>ldu· 
ğunu işaret <.eliyor: 

"Uz.ın zaman lanbcri v:dcmanın a. 

leyHııC:c entrıi<a ~·virmekte olan Rib -

ben~rop ile Himler bir siyasi temizle:ne 
hareıtc.inin b"?·r.da bulunmaktndır. 
Vide:nanı gözden düşürmek fırsntı. 

nı da son hafta içinde Amerikadaki ca
suslu!< muhakemesi dolayısiyle bıılmu~ 
!ardır. Çünkü Videman'ın ismi bu c:ı. 

susluk davasında geçmektedir. 
Bitlerin. emirberinin bu işde isminin 

gt çmcsin:: kızdığı söyleniyor.,, 



1ÇERLJ~: 

• Cumhuriyet bayramı münascbetile 
kapalı bulunan mektepler bu sabahtan 
itibaren tekrar derslere başlamışlardır. 

• Btitçe darlığı ve talebe azlı~ı dolayı
sile şchrimizdekı üç ekalliyet mektebi bu 
sene kapanmıştı. Birkaç mektep daha ö
nümüzdeki sene tedrisatlar:mı tatil ede
ce:derini maarife bildirmişlerdir . 

• l lcr sene olduğu gibi bu ~er.e de mu· 
allim!ere mesleki bilgilerini arttırmak 

m~kc:adile konfer:ınslar verilecektir. 
• !\Jekteplere yazılan talebenin, kayıt

lan ~ apıldıktan sonra, nüfus tezkereleri
nin kendilerine iadesi lüzumu alakadar
lara bildirilmiştir. 

• Otomobıl gıbı motosiklelerin de mua· 
yene rlne karar verilmiştir. l\lotosikletle 
rin kontrolüne gelecek sene başlanacaktır. 

• Maarif \'ckrueti mektep levazımının 
yerlı mallardan tedariki için İktisat \'eka
lctine müracaat etmiş, \'e vekıl!et bu ihtı· 
racm karşılanmasını Sumerbanka bildir· 
mi-:tir. 

• Haydarpaşa geçit köprüsünün in~aatı 
i~in hazırlıklar ilerlemektedir. Usküdaı 
tramvay hattının Beykoza kadar uzatıl 

ması ve bazı yerlerde Lck olan hatlarn. 
çııtc çevrilmesi de duşunulmektedir. 

• Çocuklann sapanla ta~ atmaları ~ a 
~ak edilmiş ve polislere çocukların elin· 
dcld sapanların alınması bildirilmiştir. 

• Kadıköyde açılacak Emniyet sandığı 
binası için belediye ile bir ihtilaf çıkmış· 
tır. Belediye Kadıköy planının henüz ra· 
pılmam15 oldui','lınu ileri sürerek binanııı 
inşasına mani olmuştur. Karar yakında 
verilecektir • 

• Yerebatan sarayı üstündeki binalarla 
beraber bel_ediye tarafından onbeş bin li· 
raya satın alınmıştır. Binalar yıktırıla

rak sarayın içi ve dışı yeni bir şekle ko
nulacaktır. 

• Ziraat vekfileti tarafından bir Zeytin 
enstitüsü tesisine karar verilmiş ve Balı
kesirde bir bina inşa edilmi~tir. Enstitü 
gelecek sene açılacaktır. 

• Denizbankta yeni yapılan teşkilat do
layısile servislerin Tophanedeki Merkez 
han ve Galatadaki Merkez hanına taksi
mi isi sona ermiştir. Bütün servisler bu· 
günden itibaren yeni binalannda faaliyete 
geçmiştir. 

DIŞARDA: 

• Ccnevrede milletler cemiyeti manda· 
lar komisyonunda beyanatta bulunan 
.Fransız delcgec:i Decaix, Filistin isyanı 

ile Suriye ve Lübnan otoriterleri arasında 
hiçbir münasebet olmadığını söylemiş ve 
bilakis Fransız ve İngiliz makamatımn 
Filistine silah kaçakçılığı ve muharip 
gonderilmesine mani olmak için iş birliği 
yaptıklarını beyan etmiştir. 

• Yugoslav ba~·ekili Stoyadinoviç Bul
gar - Yugoslav hududu civarındaki Lega· 
tin şehrinde mıntakanm her taraf mdan 
g.:>le.'1 30 bin kişinin önünde söylediği bir 
nutukta hükumetin icraatım anlatmıştır. 

• Danzigden bildirildiğine göre yahudi 
doktorlara, şehir memurları tarafından 

Polonrada ancak bu sene sonuna kadar 
icrayı tababet edebilecekleri hakkında 
tebligatta bulunulmuştur. 

• l\Iarsilya yangını enkazı altından kö 
rnür haline gelmiş iki ceset daha çıkarıl
mış ise de hüviyetlerini tesbit etmek mü· 
kün olamamıştır. Bunlardan ba~ka kayıp 
kimseler bulundu&runa dair bir gQna i~'ar 
yoktur. 

• Cenubt Afrika birliği milli müdafaa 
nazırı Pirov I.izbondan Salamankaya 
gitmiştir. Burgosa gidecek ve orada bir 
kaç gün kaldıktan sonra muhtelif cephe-ı 
leri gezecektir. 

• Hususi surette Almanyada bulunmak- •

1 ta olan ltalya \'CIİahdi prens IIumberto 
Bitleri Bertcsgadende ziyaret etmiştir. 

• Sovyet Ru~yada orman endüc:tri<ıi ko· 
mlseri Rijof azledilmiş \'e yerine Antse-

1 oııde a rudyosunn 

Aranan p:ıpa
ğa,ı b•1.un:lu. 

Londra radyosunda konuşr.lası bütUn 
dünyaya dinletilmek Uzcre bir papağan 
arandığını dUn yazmıştık. 

Burıun için hazırlanan müsabaka ya
pılmıı,ı ve nihayet, 70 papağan içinden 
bir tanesi seçilmiştir. 

Müsabakaya - sahibleri vasıttısiyle -
iştirak eden 70 papağanın evvela altmışı 
ıskarta edilmiıı ve kalan on papağan 

&)TI ayrı ve uzun bir imtihandan geçiril
mi§tir. Papağan mikrofon karııısındaki 

bir tilneğe çıkmış ve akıllarına gelen 
kelimeleri, cümleleri söylemişler, kah -
kahnlarla gUlmUşelrdir. Nihayet bunla -
nn da içinden ikisi seçilmiş, fakat on
dan sonra hangisinin birinci olacağını 

tayin çok zor olmuştur. 
Papağanların ikisi de ezberledikleri 

sözleri tam hlr insan telaffuzu ile söy
lUyorlıır ve yine insan gibi gülüyorlar. 
Bu vaziyet ka.rşISJnda hakem heyeti §a
şırıyor ve daha ince imtihana girişiyor. 
Nihayet birinin: "Ha! ha! ha!,, diye, di
ğerininse "hah! hah! hah!,. diye güldil
ğU görülüyor ve bu son şekilde gülmenin 
insan kııhkahasına daha yakın olduğu 

neticesine varılarak o papağan birinci 
sayılıyor. 

Şimdi kazanan bu rapağan radyo 
!Jİrketlnin artistleri lrndrosıına dahil ol
muş ve temsil edeceği rolii öğrenmeye 
ba§lamıştır. Papağan bir iki haftaya 
kadar Londra radyosunda verile<'ek o
lan bir \'aryete temsilinde konuşacak 

ve "hah! hah! hah!,. diye gülecektir . ., 

loviç ta}•in olunmuştur. 1 
• Yunan kralı Jorj dün Londraya ,·ar- ....... ~.-:.-ıp..:::::====:===::;===:;;::-~ 

mışlır. 

E.eyoğlu Dörclüncii sulh hukuk mahke· 
n~ •n:len: 

Be) oğlunda Taksim Abdülhak Hamit 
a.clH-inde Bursa apartımanında oturmak
ta ve lsti!dal caddesinde 111 numara it 
ına •azada tuhafiyecilikle icrayı ticaret 
eden lı;;ak Bitranm 8-9-938 tarihinde öl· 
duğü ve terekesine mahkemece el konul
du:tu cihetle ilan tarihinden ba:!amak ü
zere alacak ve \'erecek vesair suretle ala
kadartann bir :ıty mirasçıların üç ay için-

ZAY1 
1937 senesinde atmış olduğum liman 

cüzdanımı zayi ettim. Yenisini <''karaca
ğımdao eskisinin hUkmU yoktur. 

Muzaffer (11946) 

de Beyo~:u dörduncü sulh hukuk mahkc- =================-==========::. 
r:ıcsine baı;vunnaları müddetinde baş 
rnrmryanlar hakkında kanunu medeni-

nin 501,559 uncu maddeleri hükümleri 
t.'1tbik edilece~i ilan olunur. 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~· 

Japonlar Hankovda1 Fransız kabine
51 

•kleri gibi bir Bugün nele~~ 
· karar vereC net i ur,dulur Baştnrsfıl~ 

C..I Dün akşam yaptıkJarı Jll:: 

Londra, 31 - Japonlar Hanko\'a gi- Alınan bazı malünıata göre Pekin, neticesinde Daladiyc ile ~le~ o~ 
rer cirmcz orada muval:l:at bir Çin hü- Nnnkin \'C Han kov muvakkat hükümct- gün öğleden sonra topJanaca il ıe• 
kumeti teşkil etmişlerdir. Bu hükumet leri pek ynkmdıı birle~tirilecck ve Ja- bine meclisine yapılacak ırııı 1;11 

azasının ekserisi şimali Çinden gelmiş- ponya bu yeni merkrzi Çin hükumctilc hakkında tamamile mutabılt di 
• 'ktı~11 

tir. Hükumet rclsli~inc gC'ncral Upcifar sulh mUzakereleri;ıc glri~ecektir. dır. Bıı teklifler umumı 1 '\"cslııd' 
t-ırin olunmuştur. ma plnnmın heyeti umuını. 

ı Mısır Kralı ve l(ralicesi 
i11u11da 

• 
ZI 

e le '7'·in-izu 
aret edecakler 

Bütün Mısır, Kral ve Kraliçenin ilk çocuklatının 
doğumunu teside hazırlanıyoı 
- /Jıı~ıuıa/ı ı 111cıııe 

1skendcriyedeki sarayda şimdiye ka. 
dar kral ailesinden hiç bir çocuk dün
yaya gelmediğ.ne göre,, bu Mısır cari. 
hinde daima hatırlanacak bir hadise o-
Jacaktır. 

Lohusa ·düğünü için sarayda hazır • 
ltklara başlanmıştır. Bizzat kral bu 
işle yakından alakadar olmakta.dır. Sa· 
rayın bir dairesi tamamen yenidc..ı dö. 
şenmiş, dc:1yanını.§.tır. Duvarlar ve mc
bilyalarm rengi kralın en çok sevdiği 
renk olan mavidir • 
Çocuğun beşiği de uzun tetkiklerden 

sonra intihap edilmiştir. Bunun için ha • 
zırlanan dokuz muhtelif maketten biri 
kral tarafın.dan beğenilmiş ve beşık bu 
şel:ilde hazırlanmıştır. 

Beşiğin üzerinde "F.'' harfi vardır. 
Bu da, ailen'n alemi haline gelmiş bir 
harftir. Çünkü, kral Fuat oğluna Fa· 
ruk ismini verdiği gibi, kral Faruk da 
karıs1nın ismini Feride olarak değiştir. 
miştir. Kralın kız kardeşlerinin isimle
ri de "F." ile ba~iaır.al:tadır. 

Kral Faruk bu an'aneye riayet ede. 
ce'k ve doğacak çocuğuna, işter kız ol· 
sun, ister erkek, "F.'' ile başhyan bir 
isim verecektir. 

Mıs:r prens veya prensesinin bu Ra.. 
mazan ayı içinde doğacak olması rr.üs
lümanlar tarafından mes'ud bir had:se 
olarak karşılanmaktadır. Ramazan ayı 
yalnız müslüman dini için değil, bütün 
dinler için mübarek bir ay sayılmllkta. 

"Musaya, Davu.da ve İsaya kitap!arı 
bu ay zarfında nazil olmu~tur.,, 

Mısırlılar kraliçenin dünyaya bir 
erkek evlUd getirrr.esini istiyorlar. Fa · 
kat kral Faruk fark gözetilmemesi ta. 

I 
raftarıd.r ve doğan çocuk ister kız ol
sun, ister oğlan, şenliklerin ayni şekil
de olmasını emretmi~tir. Yalnız, doğan 
çocuk oğlansa yüz, kızsa yirmi top atı
lacaktır. 

Bu mcs·ud hadise bütün Mısır ş:hir. 
lerir..de geçit resimleri ve şcnliiderle 

kutlanacakt r. Geçit resmine İngiliz as
kerleri de iştira!: edecek, daireler tatil 
olacaktır • 
Çocuğun bugünlerde, yani tcşrinisa. 

n'nin ilk haftasında d~ğacağ'ı tahmine
diliyor. Kral, çocuğuna sütnine olarak, 

kendi sütninesinin kızını tayin etmiştir. 
Kral Farukun sütninesi son günlere ka. 
dar Bursada bulunuyordu ve Mısırdan 

gelen davet üzerine derhal gitmiştfr. 

Kral ile kraliçe henüz balayı seyahat
lerini yapmamış bulunuyorlar. 

20 Kanunusanide evlenmiş olan kral 
ve kraliçe seyahati, çocuğunun doğu: 

mundan sonraya bırakmıştı. Bugün, bal 
ayı seyahatlerinin önümüzeeki kanl'nu-

evvelde yapılmasına karar verilmiştir. 
Kral Farukla kraliçe balayı seyahat. 

terine ''Mahrusa,, yatı ile çıkacaklar 

ve evvela memleketimize gelecekl'!rdir. 
Bu suretle Mısır kralı, hükümetimizin 
daveti üzerine, resmi ziyaretlni yapa -
caktır . 

s~hiftTı'qatrcSt 

ıııııımmın 1 
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31-1 O 938 pazartesi 
gunu akşamı saat 
20.30 da 
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Baş, Diş, ".iezle, Gr.p, Romat.zma 

kısmını tt'şkil etmektedir· b ~· 
.. ıenkl • 

Planın teferrüatı, ınu bil'• 
lçtimalannda tetkik edilerek 
name §eklini alacaktır. . Jt ı 

• jjlll 
Hükumet reisi bu hafta ıç ~ ~Y 

<'dilecek tedbirleri bl rktı<; rnc dit· 
cıtte 

gruplara ayırabilmek ısteın •i! ıı 
B"J suretle alakadar ınuhte 1,ııı 

IC'r bu tedbirlerin siiratle ::"tıı< 
tatb!k c-dilmt'sincı nezaret 

dir. rıı' 
Knn'!r<'nin Vf'rdi~İ k:J ..,ıı; 

• • ll"' f 
Itadikal sos~·a!ist kongresı, 

1 
ı;e.P 

zakerelcri müteakip ac;ıığıdıı~ bili 
rctini on muhalife karşı ik' 

kabul etmiştir: sııJı 

"Kongre hükfımelin i raııt ~e 
ki cc~retli gayretlerini tnmllıı:ı ~ 

wııı eder ve bu sulh ve is eser -eııdl 
partisinin battı hareketi, k ~ 
milliyetperver diyenlerin şıııı :ııı ,rı 
ketleri ve eilmhuriyctin dUşll1etı 

. ti 
rafından yapılan hücumlar ~~ 
ihlal \'eya gilçlC'şlirllmlş olın 

silf eyler. "'' rnılır 
Kongre milli komitedeki \'si~ 

ynlist delegelerini radiknl sos. ııt 
tisinin komilnlstlerle all'ıl<8~1 u·ıı / 

bUt • 
memur eyler. Bıı inkıtaın eli~~ 
liycti komUnistlerc aftt,r. ıw r' 
yaUst purtisi btitUn demoJ<rııt etıııi' 
teşriki mesaiye devama nı1l1 
lunm:ı!ttadır. (t r 

BugtinkU uartlar içinde 1toııf uı:ı 
mcntoda reye müracaat usuıuıı t 

partilere istiklülJerini tcJllitl 
tarzda. ıslahını terviç eyler. tlfeıı 

Pnrltlmento rejimine Jitl ,ııc" 
lı kalan parti hUkumet oto ıı• 

ıtıı 
tikrarının icap eden tcns plO 

ninl temcıırıl eyler. ı.;:onS"'0 11ıı' 
lekelerin müdafaası tertJb;erli 
liyetlc cJcvam edtınıesln 1 • ııııı"' 
rasında mecburi askerlik ıı (& D 

tesisini \'O <lenlzaşırı dcJl1:ı;a1'1 
bazlarının arttırılmasını ll 
ister. 1'let~ 

Kongre, Fraosaya oJaJl 1~ t• lJ8 ~J 
yetıerinl her an gösteren ,0pt 
dan meskfm mUstemleke 16 'J 
hnlikında eceubl de\'ıetl~~JJ ,e 
cak btittln taleblerloi red 51 ,,ıı 
huz ınUzakerelcrln muon~ı:ıde i 
dal macldPlcrln taksimi iŞ ıeıl 1 

sar ettlrilmesiııl hUklıI11 et i 
e 

aııil e 1 
llu takrir reye konlnn ıııM 

parti lideri ve başvcldl oııtlf J1' 
rnr klirslye gelerek ctenı!Ş 1 ı;e

0 

''Hndiknl sosyalist pıırtl5 İ<# 

eyler ... 

Il E • J 
kıbctl 'lcr ne olursa oısu pli 

ıı.ııı 
bir fırlrnya tavizde bU uııJI• 

ur ' çetin yolda yürüyüp ~· ı•ll 
l ıJl o e 

mevzubnhstır. Çol~ ,·nb 111rı ,4 yeti. ancak kabine butırıııı rı:' 
1'lJ. r 

ti kn\•galnrı ortadan ıaıl ııc'ı 
tclıilirsinlz. Vatanı kurt.ııl' 01ıı1 1 

lnrın cumhuriyetçiler oJUP0 .. ıe ~ tır ; ti 
ğı meselesi mevzubalıs •

1111
,0 P 

diyorum ki, \'atanı cun1 
11 !C1

1 
bUJltl ıır 

Nevral ii, kırıl<lık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. kurtaracaktır. Faı~::ıt ,.9t• 
ların cumhıırlyetı:I ve 

tcab:nda günc!e 3 t.t~~c alınabilir. PJ'!!ldll e olmaları şarttır.... 6' 
mSJ l'ürk l'f<•arct ii:lptan - • 1 .... • Sitoyadnovlç • : •• · 

1
'13-.,... Ve Makioi-~tlcr C.·mh e:inıft>n : 1 1 \'~ n of m ti ' iİ (; lı'f' 

Fevkalade kongrenin aktine lüzum hasıl olmuştur. 3 ikindteşrin 938 tarihl ı ıır 
Sofva, 30 (A. A.) - sutJ; ... r...ı ~ perşembe günü saat 13 de bilumum azaların Cf'miyet mı>·kezinde hulunmalan J .. "' 

ile Yugoslav"a b"ş\•ckilinln ) ıııı:' rica oı,,.,,,, J .. bıl 

• EM Mlift!4W s w ta öğle Uzeri bir mül.1lmtt::ı 
rı bildirilmektedir. 



~~ ... ,. .... ;. ,---~ =~~S~LEt 

.. ~'Y••.,,~~~a~~~a~d~a~ıl~!?,~~ •Cumhuriyet devrin_de Zonguldak dev adımlarla 
Ütin~~esonlarınd~~~~.sa~ahtan Öğleye 1 Beyoğlu caddeıi o saatte ne halde ıterleyen bır mıntaka olmuştur 
61l'ır" Ustunu bir .~ ındıye kadar Ha- i tli bilmem .. Fakat Beyoğlu Balıkpaza. Zonguldak 1 nisan 924 de viHlyet ol- ., "7r':!l"'!S'.'.P'!P"'!~"':'!l'llırı 
ftq~rtıde . b:r çok ~ormeliy.diniz. Ben rımn arka taraflarında, Kalyoncu so- muştur. Vilayetin 320703 nüfusu 7610 ki· ~. 
bi .. lialıcin i.ızc . ~yramlar germüş, kaklarında, Han~lbaşı yokusunda he- lometre kara üzerine dalmış bir kilomet· 

.. , al rını b k d ~ ' k 
h., ac:aıı go'rn.. . u a ar kalaba- le o koskoca Tarlabaı::ı cadG.csinde adım re ·araya 42 kişi düşmektedir. 
Q"nu • ··>emı r :J çit tet_ ~ da sebebi ha 1 ım. atmanın imkanı yok .. Buralardaki kala- Türk inkılabının ve cumhuriyetin bizi 

Sabah~ıne Tak,: . yram alayına, gc. balık, c kadar kcs.if ki herkes istediği müstakil millet ekonomisine kavuşturdu· 
tra:'?ı 'Yın Be;~en başlanması idi. tarafa değ:I, ancak 0 muazzam insan ğu ilk gündenberi Zonguldak, inkılabın ~ ... - · 
huıa "1Ylarda, otooı.~luna geçmek için akıntısının kendini sürüklediği tarafa maddi inşasının en başta gelen bir ener- -~ 
kı is~Yınca »ali ~uslerde binecek yer gidiyor. Tarlabaşı caddesinin Taksime ji kaynağı haline getirilmi~tir. Bu suretle 

h 
.,;elcJ .. · tın Rumelı' k d k 1 h f'f . . Zonrr ldak h · ette ·d d .. ':> ,
1 

"rındc y 
1 

yısın a· ya m o an a ı bayırımsı yerınde ıse ,.,u . cum ttrıy yenı en og-
' ' '" ali ıgı an bint · · ~ 'd 1 · b. h- · •arla Ç 1rapurla erce ınsan, sımsıkı t kanmıyan hır tek sokak agzı muş yenı en yapı mış yepyenı ır uvı-
"e 

0 
•kın akın l' rı, kayıklar, sandal - bir tek ev apartıman dükkan kapı ve yet ve sima kazanmıştır. Gittikçe artan 

lar , rıı:ıan Yaya ~~ıınpa .. aya geçtiler koridoru kalmatl"...ı§tı. ' faaliyetin tenpesile mütenasip bir hızla 
lieı rak Taksime çıktı. Bu görülmemi§ ve tasavvura sığmaz, Zonguldağın hayatında bir genişleme görül 

tıcr ; •abahıa 
0

_1 eşsiz kalabalığın arasına, nasılsa, sıkı. mektedir. Ve hergün yeni bir eb'at alan 
•c:;~· ~balj i .eler e. ~rası o Balat, F e- şıp kalmış bir otomobil neredeyse ken. iş hacminin verdiği imldinla halkın maddi 
is(c!ı~ız, Şaş"rdınıerı~ın halini bir gör- d :ni 0 müthiş akıntıya kaptrnp hiç de refahı \'e manevi irtifaı artmaktadır. 
lııp : erden kayık~· 0 nra, büti..:n karşı beklemediği her hangi bir istikamete Zonguldağm cwnhuriyette kavuştuğu 
}'ar-.a ~p birden k :r ve sandallara do- sürüklenip gidecek. Şoför yalvarıyor: \'e iriştiği terakkileri l\ir kaç faaliyet gru· 
dcrı ~an YÜılercc .a-ıınpaşa iskelesine _ Allah rizası için bana biraz yel bu halinde tetkik ederek eseri daha açık 
bir .QraYa çıl: ıtı ınsanın gene hep b:r. burada mıhlanıp'lı:aldı:nı ' \'e kolay mütalea ve idrak imkanı ha<=ıl 

ıC°}'di :ı: gerçekte ·· ·· ı k . • olur l!ıı · n goru ~ce Lakın tek bir ln&an kendine yol bu- · 
~alat ~Unasebctıe b lamıyor, koskoca otomobile bu yolu l>f'\ let, Parti ve Halk ev feri 
d~tı~ ener .Cibaı· ayramın ilk günü kim açacak?. faa .iyetleri 
lllel:ti tın:n b'r ha .ı.' Rasımpa~a "'2n • N eden sonra bakıyornm, Stadyomun Yukarıda işaret olunduğu üzere Zon-
t~r· licr gUn Ylı yUıleri g ':ildü, de· karşısındaki apartımanlar mahalJesinin guldak cumhuriyet devrinde vil~yet ol-
}'una ~ldukları h 0 !aatıerde, deniz üs- bir sokağındayım. Fakat hangi scka- muştur. Salta9at devri Zongulda~ın taşı· 
o ı:ıu linek a1rlı <llde balı'k değil de bo. dığı büyillc efıer1'iyi ve servetleri kül al· 

ı. rı h ya ğmc1a? Şimdi sağa mı gideceğim, sola 
ka

11 
' iç dur- dn zavallı sandalcılar mı, öne mi, arkaya nu?.. tında yatan bir kor gibi el değmemiş bir 

ter · . ...a an h" · ııı:•er 1~ındc k ' ıç dinlenmeden, ö halde bırakmış ,.e Zonguldak o devirde 
ı , arsı1 kl te taraftan muzika, boru, trampet, ~ ' efer y • ı · ı on beşer, yir- bir köyün parçası ve kaza teşkilatı ile 

•lat aptılar korna sesleri ayuka rıkıyor. Bunları 
da~ "e F · -:ı idare olunmuştur. 

i nıa enerle K duydukları halde yüzlerini bir türlü lıı "İ &ah <rsımpaşa arasın- Bugün vilayetin dört kazası 11 nahiye-
o gU anın göremeyen halk kiltlelcri dört tarafa bir Zelill\ ' 0 sabah alm·ş oldu- si ve 726 köyü vardır. Cumhuriyet dev-
Sok . ınanza v dalgalanıyor. ~... •eyırc:u ranın boşlugunu rinde devlet teşkilatı hergün biraz daha 
"'Cde•-· Crle b. l"k On binlerce insanın aevinç heyecan. tiıtı. 11;1 hah . ır ı te ben, Aynalı tekemmül etmiş ve buiün halkın her tür-

Çtlcrın b. . lariyle bu dalgalanışları arasında sü. li:ıı.., ırınden seyret. lü ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek 
._ rüklene sürüklene üçüncü defa bir bil-

~~~ ~ha~e?:~ili1riın ki denizin \!zeri ~ilde yüzyüze geliyorum. Geçit rcımi ~~:yz ve tarzda çalışmakta bulunmuş·/ Zonguldak/an iki manzara 

li id~l"inden da: arının Kağıthane dö _ aşhyor ve Beyoğlu bir baştan bir başa 11 parti teşkilatımıza gelince, ilimizce, banc~d~. C~mhuriyet .~~~rinde bir .yan: marılanmızaaki faaliyet cumhuriyet dev· 
~ıık~ Va l'cPeba kalabalık, daha renk yalnız insanlariyle değil, büten taşı, beş kaza 43 kamun iki semt ve 713 köy ve dan butun tıcaret ve kuçük sanat ışlen rinde fevkalade artmıştır. Zonguldak li· 
~Ynaaır ll'lc ;:ar}ıır.a§ının alt tarafındaki toprağı, binası ve havasiyle sanılıyor.~ mahalle ocağımız vardır. Partimizin Zon- Türk vatandaşlarına ge.;miş diğer taraf· manına gelen ve çıkan Türk gemileri 923 
4b..:·ı Sc§lllcyt;ından G~Iatasaraya ve İstanbul tarafı o sabah, sanki, bütün guldak teşkilatında 42 vatandaş kayıtlı tan Zonguldağın ekonomik sahadaki iler- yılında 1700 küsur iken 937 de 5600, E-
-~t?. c çıkan yokuşlara ne varlığı ile Beyoğluna akın etmişfü. bulunmaktadır. Bütün kazalarımızda leyi~ine muvazi olarak iş ve ticaret hacmi reğli limanına 1500 iken 2500 Bartın li· 

lta"tll 6;-le sa O saatte, İstiklal caddesinin Tak· halke\'leri mevcuttur. geni~lemi~ ve vilayetimiz halkı büyük bir manına 800 iken 1500 e çıkmı~tu . 
.\ı1~P•1a, n;ı~orurn ne Kasımpaşa, ıim • Harbiye yolunun bu kadar ağır. Halk evlerimizin bütün faaliyet kolla· refaha kavu~u~ medeni seviyeye eriş- Ayrıca vil1lyetimizin Alaplı, Bartın gi· 
ba1t1ı: r .. ll'leıar1ı~ı e Aş•klar mezarlığı lığı nasıl çektiğini düşünüyorum. Hava rında birçok vatandaş bulunmaktadır. miştir. Vilayetimizde bugün işsiz vatan· bi yerlerinde 500 tonluk kadar gemilerin 

oııılı: hto:111e:ni .. ~er o.lalı bu kadar kala- tam bir haziran sonu veya ağustos baı- Halkevlerimiz vatanda yapılan ve yapı daş yoktur. yapılması için tersaneler vardır. Ye bun· 
J;t'İ•t ~lınde l'~"ka~ır. Biliriz ki su, bir langıcı havası .. Pardesü alanlar, hattl lacak olan sosyal ve kültürel devrimde Ç) Kredi teşkilatı: lar bir yandan nakliyata ve diğer taraftan 
lıltıda llsanlar al dan a§ağıya akar .. yelek giyenler bin kere pişman. kendilerine düşen \"aZifcyi başarmaktadır Gerek köylü ve gerekse tüccara ve hal· , da bir kısım halkımızın sanat, i~ sahıbi 
y, do~llralağıyayde n~z bir oluk gibi yu- Onun için merasim ve geçit reımi lar. ka zirai ve ticari işletme ve t~bbüslerin- clmalanna ve geçimlerine hizmet etmek-

dCt\ ~~da akıyorğıı, aşağıdan yukan_ bittikten sonra herkes sucuya, şerbetçi. Vilayetin ekonomik de ziraat, iş, Osmanlı ve Türk ticaret ve tedir. 
~llla·~ruyenler .ıar. Bir ralık önüm- dükkanlarına can atmıya çah~ıyor. Ben sahadaki faaliyeti efes bankaları subeleri kredi açmakta ay- F _ Vilayetimizin safranbolu kazası 
iter ii''lsafiri ~ dııtkat edip lafla;ma gene caddeyi söküp geçemiyor, onun A) maden işleri nca halkın küçük tasarruflarını ve içinde Karabükte Sümerbankça ağır de-
ky~ alat ve ~ U~ca anlıyor~m ki Fc- için arkadan dolaşıp, neden sonra ibir Saltanatın bize bıraktığı kömür havza· tevdiatını kabul ve temniye suretile, hal- mir· çelik sanayii kurulmuştur. Bu sa· 
!laıı~:çi.p ora~~ç yoliyle Kasımpa- ~erbetçi dükkanı zanniyle kendimi bir sı, sermaye yüzde 90 ecnebt çalışan baş kı tasarrufa te~vik etmektedirler. Vilftye· nayiin vilayetimiz için olduğu kadar bü· 
dtn lttJ,_ ıçiıı.c:ıe ta Beyoğluna tırma. tayyare piyangocu dükkanına dar atı· ve kollar arasında işçiden yukarı saflarda timiz bankalar şubelerine y::ıpılan küçük tün memleket için olan her yöndrki bü· 
~ir Ott qp hayra eeee yansı uyku _ yorum. Ay, birde ne bakayım, kar~ım. Türk yok, ocaklar üzerinde ve işletmede tasarruf hesaplarındaki tevdiat gittikçe yük ehemmiyet ve kıymeti aşik§rdır. 
da ar~' l'aılı k ;ıa hazırlananlar var. daki (Hazım) değil mi?. devlet otoritesi hiç denecek mertebede, iş artan ve m111etimizin tutumluluğuna vi· 4 - Finans : 
•ll~t.ı •dı olduıı;a ın, kendisine sandal- Meğer burası bizim eski kapıyıeldagı- emniyet, işçilerin bakımı ve sosyal yar· lA.yetimizde bir delil teşkil edecek bir seyir Vilayetimizin devlet, hususi idare ve 

....._ ~0r: Qu an1a .. ılan bir tazeye mız artist Hazımın oğlunun dükkanı dım yok, işletmedeki teknik çok geri is- takip etmektedir. belediye finans h::ıreketleri eski devirle 
~e>'re1ı: a biz b· imiş.. tihsal 75 yıl sonra ancak 410000 tona D) Ziraat ve veteriner işleri: mukayese edilrniyecek yüksek bir seviye-

" geç ' ız .. l3iı t • . . Kapısının önü haddinden fazla ka. çıkabilmiş ve en faal devrinde 1865 - Vilayetimizin ziraat işleri cumhuriyet dedir. Zonguldağm umumi varidatı aşa· 
t 

e eli e uyandık • arn saat ıkıyı k 1 t\. nden t . }abal.k olan ve içinde de iğn.e atacak 1923 arasındaki 58 senede saltanat ceman de\Tinde büyük bir genişleme göstermiş· rın ·akmış olma~ına rağmen cumhuriyet 

~ l:!iz Uttuğu çocuğu göstere _ yer bulunmıyan bu küçücük dükkanı (16.581,737) ton kömür istihsal edebilmiş tir. Ç.eşitli ve düzgün mahsul elde edilme· ten evvelki yıla naza ran bir buçuk mil· 
~. tt uyan bayram şerefine Hazım okadar süsle. vaziyetteydi. si yolundaki çalışmalar müsbet neticele- yon artmış olduğu mütehakkuk , ·erginin 

11ıı, 'h~ la_at ilci~<ı.dıın, bizi bu uyandır. mişti ki bütün istanbulda ben bu ka· Halbuki bugün havzada sermaye - müs- rini vermiş her tarafta ya;nlan nümune } üzne !lô sı tahsil olunmaktadır. 
htaiı:t~ı kalkı 

11

ç.cYrek ka\a, sabah cL dar zarif donanmış bir piyango dük- tecir vaziyette olan bir iki işletme rnüstes· fidanlıklan, ve halka dağıtılan tohumlar- Köylüden aşar alındığı devirlerde viHl-
•11t15a11 (afıtladı. ~tıkı diye zıppadak kanı daha görmedim. na - yüzde yüz çalışan ve işliyen kafa ve la zirai istihsal tarzı isl1lh edilmiştir. Vi· }"f'timiz köylülerinden mesela hi risi ~204 
~bilir,, ~eti de f erken bunun arka· Hazım n o küçücük dükkanının oka- kollann hemen hepsi Türktür. Bugün kö· layetimizde bugün vasati olarak yılda 43 lira aşar ve 63 lira aşar vergisi ,·erirken 
ı.~~ ta 11 uyu kardırlayınca artık uyu- dar kalabalık olnıasımn asıl sebebi büs. mür havzasında bütün işletme ve sosyal bin ton mısır, 34 bin ton buğday 21 ton bugün ancak ve yalnız 313 lira 90 kuruş 
~~ 1ıtı be§e le ~il İkiye çeyrek ka. bütün başka idi. Tiyatromuzun çok meseleler sahasında başta devlet otoritesi arpa, 13 hin ton kaplıca 12 bin ton çav- vcı-gi vermektedir. 
~ı...... &fı ad .. r · . 

1 
· • b d 1 • 1 J k ve plan gelir, iş emniyeti esis olunmucı ve dar 6 bin ton yulaf hı>c; hin ton patatec; Kültür i~lf'rİ 

a... ""~tı b.' §enıi'lt \" evın ıçinde sade na:n ı artıstı, ayram o ayısıy e ü · v .__,. • ~r it ır g·· e resıni g .t .. .. kanına, (Ulu Ata) mızın, bir deniz kr sosyal yardım artmakta ve işletme en i- iki bin ton bakla 1345 ton ~ğan 1000 ton Cumhuriretten önce Zonguldakta bir 
t llttı un ön eçı sozn.. 1 · k ·kl mak b 1 h" b.~ ~ııttq .. nıa.Ytap a~e kendilerine iki- yafetiyle ,harikulade enfes ve yağlı oc- en te nı e yapıl ta ulunmuştur. fasu ye ve ın tondan aşağı olarak bun- :ek orta okul yoktu. Bugün vilayetimizde 
ır,r ~ ""tt aır ınıştı. Bunlann bi· ya bir tabloıunu asmış ve halk bu tab- Bu suretledir ki daha 15 inci faaliyet yı- dan başka keten ve kendir. lif ve tohumu, bir lise ve üç orta okul bulunmaktadır. 

aı~d t\ııun !arndan y k loyu seyretmek için oraya dolmuıtu. lında havza istihsal seviyesi iki buçuk fiğ, burçak, pirinç, nohut, pancar, bezelye, Cumhuriyetin fazileti ve Zonguldağın 
tit,1, •1t Pe 'il da bu a mışlardı. rnil'-'on tona rıktı. Ve 15 yılın istihsali boo:tan, hö2:rülce, bı'ber. mercı'mek, sar- haıoır ve emnı·'-·et se,·er evla"Uarından tu,_ 
L· "lltr ~- tlcerel• . geee daha sabah Bir sıcak 'kahvesi ile bir soğuk suyu. .; ... ~· .; .; .. uıter ~ ~•t be ~rın önünde Y2.kı bi- nu içip Hazımdan ayrıldıktan ıonra, 25,334,569 tonu buldu. Haylıca kömür mısak. çilek armut, ayva, badem, ceviz. cardan Mehmet Çelikelin yaptırdığı füe 
'li lıtıez t 1 buçukta k p Galatasaray, Tepebaııı. ş:şhane, Banka sanaiine mütedahil kömür saayii için a· dut. fındık , kayısı, kestane ve saire ye- hu yıl 3 birinciteşrinde açılmıştır. Zon· 

)er aydi Utturrna avaltımız dımlar atılarak ilkin bir antrasit fabrikası tistirilmektedir . guldak orta okulundan 927 a·enben" 330, 
~.. ann . Sinlar mı. lar yoliyle Karaköye ancak b:r saatte • Otta
1 

,.aJırnı c, ılle a • kuruldu. r .. c:itli mahsul ve bol yemic: veti-n vi- Bartın orta okulundan 933 denben· 117 
ıJt di rtık gider d gelebildim. Hala dağtlmak bilmiyen ~s v " -r-· 'ok dah Ye !aat ım • B) Orman işleri: liyetimizde. ziraatla bagy \'e bahre ile .. ~. öğrenci mezun olmustnr. \'iJAvetı·m·ızde 

ı._ ıı:ı:,. a kapk b~.. buç kt kalabalırm deh..,.tini dü•ünün ki ben .. Ub • u" ~ & .. Çılc l ara 1 '- 11 u a, 0 :r :ı Vilayetimiz orman servetlerine de bol rac:~n halkın refahı j-..j tarzda temı'n olun- 923 de mevcut 106 ilk okul bı"nası 37-38 
d r<Jcıiıtı 1 ıt mı, .... n ı.,;, liiç 0 vaki• adi günlerde bu mesafeyi en çok bir r- .; 

0tlltad ••tat ,,,t· · ~,eyse uzatma 
1 

• reyrckte yürürdüm. bol malik bulunan bir vatan parçasıdır. maktadır. senesinde 197 ye, öğretmen sayılan avni 
lıtı d al\ SoJt "U •da, dah ya ım =< 

0 
MAL 923 de vilayet orman müdürlüğü varidatı ViUiyetimizde hayvan cinsinin ıslahı i- senelerde 159 dan 300 e çıkmıştır. G~ne 

ltbiı_,~btlccn ağa fırladı a güneş falan sman CE. 221340 lira iken bugün 370219 lı'raua çık- rin önemli tedbirler alınmıştır. Kıbrıstan ayni c:e 1 d k k v • !L ~ık trall\ k. V c tam gü- .; ... ~ ne er e er e · ögrencı sayıc;ı 4982 
::""t Yed· aına bin"abya gelebild!k Ge mış gene ayni yılda 800 M. kerestelik Eşek ve ayrıca tam ve yarım kan anglo den 12887 ye kız öğrenci sayısı ı 136 dan 
:11~ ı old c il' · · çıkan ormanlarımızdan 937 de 2400 M. arap aygırlar getirtilmiş olup hunlann 5400 e çıkrnıstır. Vilayetin mevcut 187 
""-. l:!ercL u, biı h·ı~rsen aşkolsıın ! Da k t ,. , o . kere"te ve 923 1500 llA'. maden dı·reg""ı' alı· . 1 . d'"ll . .. ek edi Ehl. h kul d 'llb lltt a a d 1 ş , r 1 o r . n1 cıns erı ve o en urem t r. l au- o un an 166 sı cumhu . t d . d ı:ı~ "• t'en "crain urak yerinde. y J rıye evnn e '~~ k ere . • nede <. mrken 937 de 7200 M. maden direği elde \•anların, küınec: hayvanlarının ıslahı ve yaoılmrstır. 

t . e geldi ınip n sonra aklı· edilmiştir. Vila,·etimiz içinde Safranbo· ç--Xaltılması irin avrıca çalıslmış ve ı·'-··ı Sağl k lb.....,.lı:in l<' •• sandalla bu tarafa .; vı; :r- .; • .; ._ ı ve so ~yal yardım işleri 
~ Qıo.. ener. Yeni tUrkçcyi iyi okur yuar, fransızca. luda devlet orman işletmesi kurulmuştur. neticeler alınmıştır. Milli kurtuluş hareketlerimiz sırasında 
derı -~ "'- t&keleı:i"- · - · ya vii.kıf bir daktilo bayan ie aramakta- A)'rıca hususi İ"'etmeler ve c:irketlerde E) Vilft,·etimizin 90 mil uzunluğunda ·ıı· ·d · 25 "3t, '"C lrl&h ·~ gcld · 9' v J mı ı ı arerıın - yataklı olarak kurduğu 
tc a .__tt kar., ter Yer· .bı~ımı:r za- dır. faaliyette bulunmaktadırlar . olan sahillerı·nde Eregyıı·, Z"'nguldak, bar- ğ ~ "e ı gı d · -"' ve açtı 'ı Zonguldak memleket hastanesi 
ltt~f t!aı. b· ş, nihay .. ıy 1• Ne- (C) Ticaret işleri: tın, Amasra limanları vardır. Yapılması b .. 80 ~ &eçeb· ınllle'k k et sızınle birlik. Adres: Sırkecipalas birinci kat 5-6 No. Esk"d Zo ldak . ugun yataklı olarak ~alışmakta olup ıldiltt.. ısınet oldu da bu ı en ngu ta tıcaret işleri galip hillcumet plfınına alınan kömür, demir büyük bir pavyonla takviye edilmiştir. 

A.P. bir ekseriyetle yabancılann elindeydi. liman~nın ~~şası :U~u.riyetin vilı\yetimi- Bartın. Ereğli, Safranbolu kaza mer-
Zonguldağın 280 tüccanndan 24n ' ,.'1. .. ... .... ...... r ... - • • • ,._, ı.-... ..,,...,nt n1:>M1lhr, T .,_ D .... evamı 14 ünciide 



Seyahat notları 

,-f ABt.K - t\ksem oostam 

t-ransanın yeni 
Ankc.ra elçisi 

Samsun at yetiştirmekte 
şöhret kazanmıştır 

Fransanın yeni Ankara elçisi M .. Mn
siglinin tayini hakkında hükumetimiz 
tasvibini bildirmiştir. 

M. :Masigli 22 mart 1888 de doğmuş
tur. Yüksek muallim mektebi mezunu. 
tarih ve coğrnfya agrejesi olan Mnslgli 
mütarekeden sonra sulh konferansına 

genel sekreterlik ataşesi olarak iştirak 

etmiş, ondan sonrn birçok konferans
larda Fransız murahhası ola rak bulun
muştur. Bu arada 1!123 de Lozan konfe
ransının genel sekreterliğini yapmış, 

1926 da Fransız - Sovyet konferansında 
Fransayı temsil etmiştir. 

····~ ······~ Muğla ve Aydın vilayetlerinden geri kalmıyan Sam- • 

• ~.un :er" ~ı!\r~~rla ~t cins~n~ ıslahı. ve diğer ~a!':anların •• 
, - - · , - -· v ı . - - · .., _..~ ,1 ...... ,.1_ •• . •• _,1 .. ..., J.. ....... ,r. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Samsıın: Ayg,r deposu-:daki 
Bana Samsunda veteriner işl~ri ü

zerinde tevakkuf etmemi ve gazd~
mizin bu mevzuda bir iki yazı neşret· 
mesini ısrarla tavsiye ettiler. Sam-

:.ı nda at meraklılan pek çok. Bundan 
aada, civar kazalar halkının mühim 

..r ekseriyeti zir:ıatçi olduğu için di-
r muhtelif hayvanat Uzerinde dahi 

ıtina ile dur~nlann sayısı oldukça faz
la. Samsunda kaldığım müddetçe i
ki defa hayvan pazarında gezdim. 
Muğla müstesna olmak üzere, hiç 

bir yerde bu kadar çok hayvan me-

rakı görmedim. Ayağına çizmeyi çe
kiverip köyden gelmiş bir çiftçi ile 
masa başından, yahut bir yazıhane

den çıkıp gelmiş iyi giyinmiş bir ada
mı bu pazarda hararetle pazarlık e
de • n görmek çok zevkli oluyor. 

Pazara getirilen hayvanların he
m en yUzde dol~san beşi Besili çins
ten. Anlaşılıyor ki hayvancılık mera
k ',_.n ilk safta faydalanan bu dili 
ağzı söylemiyen zavallı mahlUklardır. 
Fakat onlara Samsunda :zavallı yerine 
ba tiyar tabirini kullanmalı. Diyorlar 
ki: 

Samsun ç.if tçisi kendi iaşesinden 
evvel hayvanlarının bütün kış yiye
ceğini tedarik etmek ister. Çocukla
rından önce onlara bakar. Hayvan, 
Samsun çiftdsinin "her şeyi,, dir. 

Bu sözleri dinlerken "Himayei 
hayvanat cemiyeti" ni hatırladım. Ve 
o cemiyetin mücssislerinden herhangi 
birisinin Samsunlu olup olm.-..dığı m~- 1 rakı içimi sardı. I 

Samsunda hayvanata karşı bu ka
dar hara retli ve devamlı alaka ve ih-
timam g;.ist · e rn w ı n hayvan 1 

hastalıl:lan da ckdk olmazını~. Bu
n un içindir ki, ha'"tnlıl:larla mücade · 
le de daimi1ir. Al" k 
rcn:l'jime göre hu 
lışma ar nı il i ·e r. ~· 

ı - n ı , ·::ı " 
la .. .,"~~. 

2 - a ·v~ n ro unun ı"'lah ve üre
timi. 

Sa n·u ... ·'h b ' 
h., ~ 

am. b • ·r. c· 

nı1·.,r~ 

B 

bon, " 
ı;plnri •. 

"ro-•' "'1 " rn ,.ur 
B ı·~ İ"i.,, bu Jı-- .... ı' .. ~ "'1 b;ris; 
zu' ll'" c<li.,<'E' m ''ı l ,.Ik v .. "rin"'r l 
dnire .. be kı- f"· 'i i' b.,r ed'"r. r.u ih
bar mücadcl"vi kC\1a••1"""t'n"'. p .. p, r"!'I 

1933 de hariciye nezaretinde siyasi ve 
ticari işler mtidilr muavini olan :Masigli 
1934 de büyük elçi unvanı ile kadro ha
ricine alınml§tır. 1937 senesinde yine si
yasi ve ticari işler müdür muavini ol
rnu§tur. 

M. Masigll "lejyon donör" kumandan 
rütbesini hnizdir. 

Ç€k - Mcaar 
ihtilafı 

Baş tarafı 1 n~ide 

3 - Yeni, <,:ekoslovak rejimine karşı 

dostluk ... 
Almanya ıle İtalya. l\1acar - Çekoslo

ı;ak ihtilafında hakemlik yapmayı esas 
ı~i barile kabul etmiştir. 

Bu karar, Musolini - Ribbentrop müla· 
katı C$nasmda verilmiş ve Macaristan i
le Çekoslovakyanın, Romadaki elçilerine 
: >ı ıdrilmiştir. 

rv.acar telgraf aj:.msmın bildirdiğine 

göre :-.racar hükümeti İtalyan \'e Alman 
hükfunetlerinden ~lacar - Çekoslovak ih-

hayvanlardan biri tilafında yapılacak hakemliğe iştirak 

tailklanıı f.._ualığmı taınrımen müd • etmeği kabul ettiklerine dair teminat al
rik olduğu için vilAyette hastalıklarla mı;tır. 
mücadele kolay bir safha:va girmiştir. V ıynna mü.n!<.aıı 

Ruam, şap, uyuz, ciğer ağrısı ve Bertin, 31 (A.A.) - Alman istihbarat 
kuduz hastalıklariyle savaş en son bürosu tara • ,Jan neşredilen resmi bir 
fenni usullerle yapılmaktadır. Bir za- tebliğde Alman ve İtalyan hÜkumctleri
manlar, 923, 24, 26, bilhassa 27 ve nin Macar - Çekoslovak ihtilafında ha-
928 senelerinde vilayette sığır vebası kemlik işini deruhte ettikleri bildirilmek
çıkmıştır. O zaman 32,54.9 baş hayva- tedir. 
na serom tatbik edilmiş. Ondan sonr:ı. Von Ribbentrop ile kont Ciano bu 
da bu korkunç hastalık bir daha te- maksatla 12 soııteşrinde Viyanada bulu
kerrür etmemiştir. şacaklardır. r..ıacaristan ve Çekoslovakya 

Barbon denileJ, mandaların ciğer hariciye nazırları ayni tarihte Viyanada 
ağnsını burada pek mühlik bir has- bu~unmağa da\·et edilmişlerdir. 
talık olarak kabul ediyorlar. Bu has· Ot'vır şt•ra ti bu •iio tesbit 
talık vilayetin Bafra, Terme, Çarşan- edı.İ)'or ' 
ba kazalarında her yıl çıkmakta ve Budap~~te, 31 tA.A.) _Kabine mecli-
genç malakların telefini mucib o'- ~ı. ~aeıt 10 da toplanarak Almanya ve 
maktaymış. Her sene bu tehlikeli 1 ltalyanın h<:\kemliği kabul ettiklerine da
talıkla gerek veterinerliğir. ve gerek-

1 

ir gönderdikleri notalara memnuniyetle 
se bu kanaldan halkın yapığı mUca- ıttıla hasıl etmiştir. 
dele neticesinde vasn.ti olarak binde Pazartesi günü :i\lacar ve Çek askeri 
800 hayvan kurtarılmakta oldu~ an- ek$perleri Presburgd:ı top1anarak mevzu· 
?aşılıyor. Geçen sene bu hastalık yü- ubahs mmtakalarm ne suretle dcvrcdile
zünden aşılanan hayvaulann sayısı ceğini tesbit eclcccklerdir. 
728 dir. Şap hastalığına karşı 937 =====-:===================--= 
yılında 13,134 hayvana telkih yapıl -
rruş, koyun ve keçilerin öldürücü bir 
hastalığı olan çiçeğe karşı ayni yılda 
477 aşı ve serum yapılarak kaffesi 
kurtarılmıştır. Toprağa merbut ol:ın 
şarbon, yani dalak hastalığının vila -
yette 29 scnesindenberi her sene çık
makta olduğu, fakat alınan tedbirler
le umumileşmcsine meydan verilme • 
diği de söyleniyor. Bu hastalığa karşı 
935 te 7134. 36 ad 2881, 937 de 
2118 hayvana aşı tatbik Edilerek has
talık durdurulmuştur. 

Mücadele işleri böylece devam e
del'ken "hayvan ıslah çah~malan,, da
hi daha canlı bir hareketle takip ve 
ıslah olunmaktadır. 

Id:ıh i~ıcrini s ifad, eneme. hayvan 
scrrrisi, at ko u'arı no':tn.:::•ndan tetkik 
etmek muvarı.:.t.ır. Sifa:l ışlcrini t et- 1 
kikten eV\'c>I vil" yette!:i hayvan ır'.<

larmı ve m ,\·eud unu g 1.::önüne g~tir 

mck l"zımliır. At nesli; Anadolu yer
li ırkl::lır. f'ar · mba, Terme, Bafra 
taraflarında cü~ .. !eri nispeten küçük, 
kısa kollu. ra v:ın ~ üriıyü~Iü, çevik, 
ecvval. ~ok <'evhcrli bir ı ı:k vardır ki 
b!l'ıa ''Canik ır!n,. el i ·orlar. Yükscl;
lıkleri 1,30 da ı 1.40 arasmdadır 

Bundan daha yüksek ol:ı.nlar varsa 
da m:uır. Vilay tte atl:ı, ın kesif ola -
r. k bu1 undıı ~ 11 mm n.ka ; Bafra, Çar • 
rnnb •. V~zirki.'prü. Ternıe ka~a'arıd•r. , 
VC' .. i ki'priide hayvan mc..vtı.du ziya -
d ir. Ft ' " t T rme k·ız:?s• ı- ayvnn 
o• J.,ğı no!t .. :ı.:::;ından d:ıh-ı l'hunr.ıi) e::; 
ve haY'·an y~t.i ... tirm".;., d~h'l t>lv<'riş

lidir. Vilayette yerli ırkınnan başka 

mahdııd mikbırda. ynrımkan Arab 

hayvanları da vardır. 
Sığır nesli: Anadolunun siyah ırkı 

esastır. Rumelidcn gelen göçmenlerin 
getirdikleri boz ırk, Bafr,mın Karakôy 
çiftliğinde ve Kızılırmak deltasında 

§ark vilayetlerimizin kırmızı ırkından 
sığırlara tesadüf olunur. Hemşinli ve 
ya Dercköy seyyar hayvancıları elin
de kemikli, sallı, nispeten daha sütlü 
siyah renkte sığırlar görülmektedir. 
Koyun nesli; Karayaka (kaba kuy • 
ruk), Gıcık (Ak karamanı, mübadil
ler elinde kıvırcık, yerli Dereköy gcz
gincileri elinde Herek ırkları varclır. 

Keçiler tamamen kara kıl k~çileridır. 

Vezirköprünün Osmancık lıududıına 

yakın köylerinde mahdud tiftik keçi
si bulunmaktadır. 

Reşadiye, hlcs'udiye, Perşembe, Ak
dağ, Kunduz yaylfılarınd:ın dönen talı 
minen yüz bin kadar koyun vilayetin 
Bafra, Çarşanba ve merkezin mün -
hat kısımlarında kışlak yaparlar. 
Hemşinli göçebeler Bafranın Anız, 

merkezin Kirazlık, Tekke köy, Dere -
köy taraflarında, Türkmen aşirctleı i 
de merkezin mahfuz yamaçlarında 

kışlarlar. 

Vilayette sifad işleri 9:.n de başla -
mı~tır. 932 de 42, 33 de 63, 31 de 97, 
35 de 254, 36 da 270, 37 de 229, 938 
de bir bu kadar tabii ve sun 'i olmak 
üzere sifad yaptınlmıştır. 

Bu izahatı verdikten ::ıonıa at cin
sinin nasıl ıslah edilmekte olduğunu 

ve Samsunda koşuculuğun ne şekilde 
ilerlctilmcğc bac:fandığını yarınki ya -
zımda anlatacağım. 

H. G. 
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Büyük Millet Meclis 
yarın toplantıların• 

başhyor 
Parti Meclis grubu da yarın 

sa ah toplanacak .. ecJİSf 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın Cumhuriyet Halk Partısı rd }is dl' 

k ıııec 
kış devresinin ilk toplantısını yapacak. pu yann salıah toplanaca ' ·ıe f' 

vanma gösterilecek namzet J .t)t 
tır. Bu münasebetle şehrimizde ve in- . . aıııı• 

meclıs grupu idare heyetı n ti di 
tihap mıntakalarmda bulunan meb'us. kararlaştıracaktır. Meclis ri~as~eğU / 
lar Ankaraya dönmüşlerdir. nında de~işiklik mevzuubabıS 

Büyük bayramımızıI1 
Yurd dışında 

uyandırdığı akisle~~~ 
Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar ajansı 1 adet, sevk ve idare ettiği 'filb d~ 

bildiriyor: tine de her an artan bir rcfıı 
Bulgar matbuatı, Türk milletinin ,jıV' 

"' • }·9Z" kalkınma hareketinde onun kurtarıcısı. ıuoao gazelelerjmn c 
1 h · k d' A · 1··· r1<i)'e "' na uzun yazı ar ta sıs etme te ır. tına, 30 (A.A.) - u uıııil I' 

Yarı resmi Dines gazetesi ezcilmlc huriyetnin on beşinci yıl dÖfl d05t ~ 
diyor ki: nasebetile Yunan matbuatı uıe~ 

"Türkiye cumhuriyetini.!l bu on be~ müttefik Tür ki yeye Yunan ıJl"aıı' (; 
senelik devresi, şümulü itibarile bü- hararetli tebriklerini izhara de 
tün medeniyet dünyasının hayranlı- mektedir. ~ 

reji ·:ıl 
ğını celbeden tarihi ıslahat ile dolu- Gazeteler, Cumhuriyet ıS 'fll' 
dur. Atatürkün eseri bütün Türk ta- Türkivede kurulmasını yall1 ;et 
rihbde nurlu bir devre teşkil eder. milleti için değil bütün Ba~1ca~ııE"°, 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki leri için bir sevinç vesitesı ~ de~ 
münasebetler çok dostanedir. İki mem çünkü bu mesut hadise sayesı~,ğıJll (C 

leket sulh eserinde ve Balkanların u- siyasetinin yeni cereyan al rf1' if 
mum refahında samimiyetle te~riki Balkan milletleri arasında anlaŞ .. ot~ 

k A ... aı•ı 
mesaide bulunmaktadır. Türkiye, Bul anlarının hasıl olduğunu J •• 

garistanın dostluk ve ademi tecavüz Katimerini gazetesi diyor ıo·ilu ~ 
paktı akdetmiş o!dt. j u ilk memleket- "Yunan milleti Türkiyenin ırıtt '-
tir. ramma, onun da bizim.:~ ~~ ~ 

Türkiye devlet adamlarmı::ı Sofya
ya yaptıkları son ziyaret bu dostluğu 
her iki milletin ve sulh eserinin nef'i
ni kuvvetlondirmiştir. Bugün Balkan 

hükfımetleri tarafından takip edile:ı 

kiyasetli siyaset sayesinde Avrupanın 
bu ç•k nazik noktasında sulhun ve 

bayramımıza iştirak ettıgı ay edeli 
miyetle iştirak eder. Ayni ııı ,,rllı< 

• • il;>' 
yolunda ilerllyen iki miUetın. ıef 
süren boğazlamadan sonra blf 
ri kadar tabii bir şey olaı:rıaZ·•' ·~ 

~tJ 
Yugoslav matbuatıoılJ ~511•' 
Belgrat, 30 (A.A.) - \"Ug t' 

huzurun bozulması tehlikeleri tama- jansı bildiriyor: '.f\lr~ 
mile zail olmuştur. Bütün Yugoslav matbuatı ıdoıı~ 

Zaria gazetesi, neşrettiği makaleler Cumhuriyetinin on beşioc.i ~yıe~ 
serisinde ye:ıi Türkiyenin Büyük Ku- müne uzun makaleler tahS1~. ıe ~v. 
rucusu, Ata türkün idaresi altında ta- te ve Türk milletinin bir l<U~ııl'~ ı 
hakkuk ettirdiği terakkilerini, merha- de "sarsılmaz muhabbet ve ~il~ oer'' 
lelerini çizdikten sonra Türkiye "mil- terdiği Atatürk'ün resimlerırı 
li misakın,, bütün umdelerini fazlasile !emektedir. etetİ' 
tahakkuk ettirmiştir, demektedir. Yarı resmi Samuprava gaı de''~ 

Müstakil Slo\'O gazetesi, Türk mil
lı:tinin kurtuluşuna yeni Türkiyeni:ı 
kuruluşuna müncer ola:::ı Atatürkü'l 
kahraman mücadelesini uzun uzadıya 
anlatmaktadır. 

E'ki Ha~vekilin makalesi 
-

Ayni gazete, eski tı 5vcltillerden 
Andre To5efin imzasile neşrettiği baş. 
makalesinde şöyle yazıyor: 

"Atatürkü:ı imzası Türk tarihinde 
ebedi olarak altın harflerle yazılı ka· 
lacaktır. Çünkü bu adı taşıyan adam 
en buhranlı anlarda yalnız memleketi. 
nin şeref ve namusunu kurtarmakla 
kalmamış, nisbete:ı çok kısa bir devre-

sayfasında yazdığı bir rnaıcale ,tıııı' 
türkün, memleket mukadder 11rıı• 1 aldığı vakit' Türk milletinin ıJl Uf~il 
lunduğu dahili ve harici ıJl . ..ıl 
kay<lettikten sonra diyor l<İ: ıJ 'f?'; 

Türkiye bugün dünyanın b )< Jıir 
da te§kilath bir devlet, parla ııştıır~ 
deniyet ve sulh merkezi oltt'1

1
,cJll' ı 

Son üç sene içinde, St~. 'j'iİr~ f 
hükumeti iktidara geldi gele ~1,&e~, Yugoslav münasebatı da~a ;1.,e o • 
sin edilmiş ve daha sam:ını ·ııet '~ 
ne bir şekil almıştır. fkı ll'I' 5ııJlı 

vrııP9 ·ri sında mevcut dostluk A . cJel1 ı:ıı 
nün en kuvvetli garantilerın 

1 
ol''\ 

Y · T " k' · ·ıı· ba<Tl'aıtl ·ti' enı ur ıyenın mı ı r .. I< ıı'ı,. ~· 
günde, Yugoslav milleti 'fıJ! .,e ?ıilf ti' 

. . . . . k eder , ~ mn sevmeme ıştıra er"e' / 
devlet adamı, bi.iyük vatanP 

11 
ıı•>1 

.. k" . ola ~ tur un muazzam eserme ıef· •r. 
lığını samimiyetle beyan e~ il1 1' ti 

Türk miletinin refahı ;~11(11•~ ~ 
bütün şartlar başarılmış bı.l ,,, i~ · 
dır. Türk milletinin Şar'l<taiY't~i uıe 
Şarkta bir kültür ve mede;urlı ıı1 
zifesi vardır. Bu vazifeye 

de memleketini yükseltmiş ve mille 
tini umumi terakki yolunda ilerlet • 
miştir. Atatürk, tarihin yılmaz ısla • 
hatçılarmdan biridir. Atatürk, eski 
hürafelerle yaşamış olan rejimi göm
mekte asla tereddüt etmedi. Emsali 
görülmemiş ve işitilmemiş bir cc:aret 
le derin bir ıslahat silsilesini ele al
mış ve dünyayı hayrette bıraka:ı e-
nerji. ve süratıe tahakkuk ettirilmiş. tamamile lfiyıktır. 
tir. d ı.j 

Pc!'te ••l,.ili!!imiz e~ ..ı-' Hakiki bir mucize yaratmıştır. Bu · ;,· "' "' 
gün bütün dünya, Atatürk tarafından meı us:ıu 'l'ılr 
o zaman tevessül edilmiş olan şeyin Bu<lapeşte, 30 (A.A:) ~)"ıd~11 ~ 
en ince teferruatına kadar düşü:ıiil- Cumhuriyetinin on beşıncı elçitı 
müş bir devlet ve siyaset plfını idiiği· münasebetiyle Türkiye ortll 1~t1\ 
ni t eslim etmiş bulunmaktadır. Bu pla parlak bir kabul resmi yal''. ı\t~, ~ 

1 ntal· J 
nın büyük bir maharetle tatbikinden Mebus gener<:l Ga a 11r 0 

d b .. k'" 1 k w k.. · d T .. k :Mıı' ,d e ugun u para ~eticeler dogmuş- un eserın en ve ur · . ti!· ~· 
tur. ğundan hararetle bahsetı:rııŞ eı;P'' 

Yeni Tiirkiycr.in yakın komşusu, Turan cemiyeti namına l{ r' 
kcndisile ebedi olarak dost geçinmek kiyeyi tebrik eylemiştir. 

8 
ce~ 

istediğimiz Türk milletine karşı sa. , Türkiye elçisi bu nutu~la:ri11d'~ 
mimi dostluk hisleri bes!iye:ı biz Bul· rerck gösttrilen c:ostluk bısl 
garlar. biiviik At.atiirkc sağlık ve sa- layr teı:ekkür evlmıi~tir. 



<ai:l~rı...._~~~ 
~şıevıer 
lhay~imolar ·da 

Biliyor musunuz? 

-~---~~?!ör. eşiyorlar ! 
]lt şan sk~e. kan· \cırdır. Sivrisinekler ta\'şan etini 

te :_,1 hır ana· insan etine tercih ederler. Binaen 
, ~aı ''k 
~ }ak :·· a· aleyh, yatmadan evvel odanıza 

ar-<lkl lerj 'i tab.ır etık· bir tavşan koyverdiniz mi sivıi-
~ hı ~dalJarı ~:ecı~ fakat sinekler sizi bırakır, onun üzeri· 
llloı ayret tnan UZennde en ne hücum ederler. 

ı:'ııııı~ Wphesize":alar Yapar Usul hakikaten basit! Fakat 
• ~1\e Çok lakd· sıne~alarda ~iz de pek haklı olarak şöyle du-
lttcta~n b11~ı ır etrnışsiniz· süneceksiniz: "lyi ama tavş,1nı 

ııı.i -uc1·1 ~ ~·er erı bu &otiil enız erde nereden bulalım?., Onu bulsak 
z k r.eıı~inde km~ış ma· bile hayvancağızı bütün gece siv· 

·1 °'boy1a .. 1 • 1~ntlılerine ri.:.ine!dere ısırtmak insafsızlık 
1 ı.,_, " :ıhı takıl· 1maz ? 

'IUC o mı .. ,. 
arı 1 §tındı bu .. Tavşanı bulmak işine kanş· 

" Ufacık denız ko\ · ma'-·ız dog"'rusu, harvancağızı ı· :ına k \e tl'le<:h J 

~ u!ı-\tk • ur ~n- s.ırtmaktan mütevellit vicdan a· 
~ ~~·1aıtıı.ıar~~tor~ ıUı\e zabına gelince, tam manajle: 

rı .. _, fabrık I ' ıtekim ··vız selır.,. Binaenaleyh sizi tav· 
:ıı -..vı 4;)() a arınd b" . 

l 1$ aı motor an ırı şanı yakalamağa bakın. üst tara· 
ltııııoıllp bunları ıçı? sipariş fı kolay .. 
ltep ara Ronct Groenıanda 
~ld _ı bu kact ..:recktır. 
~-- ~!:ıne !) ar değil ı lI b -~ı"I <>Ote b · a c• 
t1ıı aı deniz • azı ~"k:m 1 . 

lh~• ~arı o ar 
• d·~ıa kaı . ~ ınotorleri sa 
~tıp: ~~1<unı~Yıp, layyarecı· 
"~ '•i: ıı h a dırı "''il"- . et"k . 
~ "<! rn j eı; gıbı E 

1 tıf ti~ r . kımo-
~· ~<lt! <:tnıtı ın nımetıenn
~~ t lını t e ha:-ıan var-
t ~ ~tı.ııı bu k~erı~ kı Onlar, 
.: ~der dar liilıfad 
t~~t?ıe le ~~~~~n sandai~a~~~ 
~er rn~hur az.tar ve ara 

:ı · ll1anaretle · · 
%~ rını 

de" 

Zenci isimleri 

{~ ... ~ , \merıkalı zen· 
ciler, çocukları 
na gayet garip 
ı,,imler takarlar 
,·e bunların ma -

ı.a anna xatıyen ehenuniyet ver
n~ezlcr. Bunun sebebi bir türlü 
anlaşılamamaktadır. 

Meseltl, Ameriakdaki zenci 
ımlardan bir çoğunun ismi nedir 
b.liyor musunuz? .. imkanı yok 
bulamazsınız, bari biz söyliyc • 
lim: Malarya! .. Evet o meşhur 
ve belfilı hastalığın ismi! Bazı 
zerıciler de kızlarına mesela; 
"kı al içe Elizabet., gibi gayet 
''m:itevazi,, bir isim takarlar; sa· 
dece: "prens Albcr,. ismini alan 
erkek zenciler de mevcuttur. 

Vasati Afrikadaki zenci kabile· 
lere mensup bazı zenciler de, be· 
yazların mutf aklannda gördüklc· 
ri ~yanın isimlerini büyük bır 
memnuniyetle "benimserler ... 
Bilhassa: Tabak, tencere. bıçak, 
çatal, kaşık. kahve ,·e hatta sar 
dalya isimleri büyük bir rağbet 

görmektedir. 
Bütün zencilerin fetişist olduk· 

lan yani bazı e~yalarda esraren· 
giz bir kuvvet bulunduğuna i· 
nandıkları malumdur. Bu isim· 
l<'re sırf bunun için fazla rağbet 
göstermeleri çok muhtemeldir. - - -
BULMACA 
-- ,.,. _____ ],ti "" - .. /~~:::.-.---
~ 

Yuknrki resmi çizen rcııısam 

nceml olduğu için birkaç tane 
kocaman hata ynpmıştır. Bu ha
taların neler olduğunu halleder
seniz hedlyelerimizden kazanır
sınız. 

Birinciye altın uçlu bir dolma 
kalem, ikinciye bUyUk bir §~e 
kolonya, UçüncUye bir şişe bü
yük losyon ve nyrıca 200 okuyu
cumuza muhtelif hediyeler vere
ceğiz. 

Kendi kentlini 
beğenmişli 

- ~edir bu halin? .. Başına bir 
felaket mi geldi? 

- Evet, azizim. Gidip bir fal
cıyı ziyaret ettim. o da hana, ka· 
rımın ikinci kocasının ancak 
çok güzel ve son derece zeki bir 
adam olabileceğini söyledi! 

- Canım. üzülmeğe ne lüzum 
rnr .. Daha dur bakalrm. ölecek 
değilsin ya! .. 

- Anlamıyorsun. Beni üzen 
şer, karımın bana brnden ewel 
tir kocası olduğunu itiraf etme
miş olmasıdır! 

Soka"tr 
Yaşlı bir bay - Kendinden 

küçük bir çocuğa vurmağa utan· 
nuyor musun? 

Çocuk - Kendimden büyük 
birisine vurup pişman olmaktan· 
sa. kendimden küçüğüne rnrup 
t'tanmayı tercih ederim. 

.\ olayış 
Bayan - Bu ak
şam davetlileri
miz var. Fat • 
:na, bunun için 
bu yüzüklerin -

le bileziği tak.masan iyi olur .. 
IIiunetçi - Bunlar pek kıy· 

metli seyler değil bayan, fakat 
merak etmeyin_. dikkat ederim. 

Hasta ığm mtn~ci 
- Kanın fena halde hasta. 

Prömonisi var .. 
- Nedir bunun menşei aca· 

ba? 
- Ltigate baktım. yunancadan 

geliy6rmuş. --..... .---.... _____ ... ______ .... _____________ .... ___ __ 

EGLENCE 

Rakamlarla işaret edilen yerleri aşağıdaki renklere boyarsanız. 

eğlenceli bir tablo yapmış olursunuz. 
O: Beyaz, 1: Çok açık penbe.2: Gri ve penbe kanşık, 3: Açık 

yesil, 4: Siyah. 

Rakamlarla işaret edilen yer lcri aşağıdaki renklere boyarsanız 
eğlene.eli bir tablo yapmış olursunuz: 

O: Beyaz, l: Gök maYisi, 2: Açık san. 3: Sarı 4: Kırmızı 5: kah 
ve rengi, 6: Pembe. 7: Siyah 8: r.ıavi gri, 

Şikagonun tarurunış müzikacı· 

lanndan olan Lüi Perlman, ayni 
zamanda hem keman hem de pi-

Amen"kada, ron defa in~ edi· 
len büyük yoku ta}. ·arclerine 
bir tekerlek daha ilAYe edilmi~tir 
Resimde gördüğünüz \'CÇhilc, ön 

Hesmini gördüğünüz bu mih· 
rabm bütün tezyinatı Portland 
(Origon) lu olan f\likjokobetti 
adında bir sanatkar tarafından 

sade bir çakıyla yapılmıştır. Sa· 
natkar bu işi tam on senede ik· 
mal etmi~tir. r 

""' * * 

iste size bir çift gene bunlar· 
c:!an biri açtır, diğeri ise doyun
ccıya kadar köpek kanı içmiştir. 
Gıda kabiliyeti cihetinden hay· 
\'anlann şampiyonu olan bu iki 
genenin yekdiğerinden ne kadar 
farklı olduklarını resimde iyice 
görebiliyorsunuz . 

metine girdi. Bu sırada. önüne bakacağı· 
na, havaya bakan Bay Fuat bir uçuruma 
yuvarlandı. Bereket ki zenci Ahiyle bo· 

ğanm müşterek garretleri sayesinde, bu 
mli~kül vaziyetten kurtuldu. Bu kurtar· 

ma ameliyesi, aralarındaki ittifakın ba· 
riz bir deliliydi, 

yano çalmasını kolaylıkla başar
dığından kendisine "Duo adam,, 
lakabı takılmıştır. 

* 

tarafta bulunan bu üçüncü teker
lek sayesinde, tayyare çok rüz
gfirh havalarda daha kolay yere 
inebilmektedir. 

Son defa imal edilen vapori· 
rotörler her damla kolonyayı 

2,000 küçük damlacığa taksim 
etmektedirler. Böyle oldu~ru hal· 
de bu min imini damlaların her 
biri, kokusunu muhafaza etmek· 
tcdir. 

Tırnaklarla saçların keratin 
namı ,·erilen ayni maddeden te
şekkül ettiğini biliyor musunuz? 
Tanrı göstermesin, tabiat şaşı
rıp da bunlarm yerlerini değiştir 
se biz insanlar resimde gördiiğü 
nüz şu cidden korkunç ve feci 
hali alırız. 

A.. ll- ~ 

1474 senesinde, lsviçrenin Bal 
şehrinde bir horoz yumurtladığı 
için idam cezasına mahkOın ol
muş ve diri diri yalnlmıştır. Za
vallaı hayvancağızı "tebdili kr 
yafet etmiş,, bir sihirbaz zannet· 
mişlerdi. 

HABER 
ÇOCUK SA vr-·Ası 

Bilmece kupona 
• ' Birincntcşrin-938 ----------



Hakemler ve 
seyirciler 

Dün şehrin dört stadında ·yapı~ 
maçlarının üçünde oyuncular biribir1~ 
girerek tokatlaştılar, birkaç sporcu hasta
neye kaldırıldı. Hakemlere fena bir şekil

de t ezahürat yaparak taşladılar, ve küf
rettiler. Bütün bzt hadiseler cereyan eder
ken Jıiz suçıı böyle hakemlere lisans ve
renlerde bulmaktayız. Ehliyetsiz, tecriiel.r 
siz, otoritesiz hakemler bir futbol maçı

nı kördöğiişüne benzettiği gibi seyirciyi 
de çileden çıkan}'Or. Biltün bu Jıcidisele
rin sebebi - bize göre - şudur: 

l slanbul bölgesinin dört giinlük bir 
kursımdan sonra on beş }'aşındaki çocu
ğım lıalledeceği nazarı bir sualle maç ida
n~indeki kudreti ne olursa olsun otoritesi 
mevcut olsun olmasın sırf bölgenin bir 
rı'fe~cnsı ile futbol federasyonunca ehli
} 'et verilmesinde ve müsabaka idaresinde 
de svııf gözet ilmemesindedir. 
Şu hale göre bu. gibi beceriksiz Jıakem

l-7re ve buna benzerlerine Türk futbol f e
ı!ı rasyommca lisans verilmekte ve bu 
'• ' ~··il işimle aranması ldzınıgelen birçok 
ııalzsanların a r a n ı l m a m a s ı n da, 
devam edilirse gelecek haftadan 
ltibare11 lıakemlerimizm sayesinde stad
larzmız i spanyadaki (boğa döğüşü mey
danlarnıa) dönecektir. Bundan mesul teş
k;:at federasyon ve hakem komitesidir . 

Bu seneki lik maçlarının henüz başın· 
de. bulımduğumuza göre, çok· erken baş
l.:yan bzt çirkin vakaların bundan böyle 
- daha feci neticeler vererek - devam 
e.'mfsi pek mümkündür; herkesi mütees
sir eden bu gibi hadiselerin önüne geçil
mesi içhı alakadarların - geç kalınmış 
clmakla beraber - derhal faaliyete geç
melerini bekliyoruz. 

4 :(. :(. 

Dün Taksim stadında oynanan Pera -
Trikolar müsabakası münasebetile de bazı 

k/üp larnftarı sporcuların, bir ecnebz ta· 
kınzla çarpışan yerli futbolcuları tezyif 
eder tarzda bağrışmalarını hiç doğru bul
madık. 

Misafir sporculara karşı yakışık almı
yacak tarzda tezahürat yapılması ne ka
dar çirkinse, yerli bir klübe karşı da -
sırf mensub olduğu teşekkülle rekabeti
dolayısile - küfürler savrulması o kadar 
ayıptır. Ahmet Mesut 

Basketbolda 
Barwonba galip 

Dün akşam Galatasaray klübü salo-

nunda Edirneli sporcularla Barkolıba ta

kmıı arasında basketbol müsabakası 

yapılmıştır. Çok güzel ve heyecanlı ge
çen bu oyunda Barkohbalılar kırka kar
şı kırk beş sayıyla galib gelmişlerdir. 

c l i ' .. -et 

... 

Ecşikra.~ - Süleymaniye nıitsabaTıasından iki görünüş : Beşilıtaşın artf1ğı pena1lı Siile;'maniye kalesine J?.İrerken 
• nf:ııır 

ve Ti ak kının neticesiz kalan bır 

Dünkü tik maçtarzndar;ı hususi karşı .aşmalara kadoı tJ 

Büt~n müsabakalarda kavga çı~ 
Taksim stadında iki, Süieymaniye ve Şeıe/ sahaıaıııı· 

dan da bit eı yaı alı hastahaneye kaidu zldziaı 1oı 
Sülevmaniveliler aeşiktaşla berabere ~ 
Ş~r <elt' ~lk©1"11 u Ull(ğj<fil 
-~--------~~~----.... ---~-------------.......... Süleyman iye 2 
S üleymanlye: Muvaffak - Ruhi, Da

niş - İbrahim, Orhan, İbrahim - Süley

man, Nedret, l\luzaffcr , Hraç, Diran. 

Ha kem N uri Bosut 
I 

Şeref stadının biricik birinci küme 
müsabakası, iki siyah beyazlı klüb, Be
şiktaşla Süleymaniye arasında yapıldı 

ve umumi mülal'ealar hilafma olarak iki 
gün evvelki yazımızda. tahmin ettiğimiz 

gibi beraberlikle neticelendi. 
Beşiktaşlılar, rakipleriyle formaları-

nm karışmaması için siyah üzerine beyaz 

kuşakh fanilalarını giymişlerdi. 

Oyun iki tarafın sollariyle yaptıkları 
karşılıklı hücumalrla başladı. Süleyma
niye sol muhacimleri Hraç ve Diranm 
düzgün oyunlariyle top Beşiktaş sahası

na girdiyse de fazla gol yememek az
miy!e sahaya çıkan Süleymaniycliler, 

muhacimlerinden ikisini müdafaa}'a yar

dım ettirdikleri için bu akınlar semere
siz ka lıyordu. 

llk devrenin 37 lııci dakikasına kadar 
müsabaka golsüz olarak geçti, bu daki
kada top Danişle Şerefin ortasındayken 
hakemin düdüğü duyuldu. 

Cezayr müstelzim hiçbir hareket ol
mamrşken hakem Süleymaniye aleyhi
ne bir penaltı verdi ve Hakkı bu ceza 
vuruşunu güzel bir plase ile gole tahvil 
etmekte güçlük çekmedi. 

Bu bekl.enilmiyen gol, Süleymaniyeli
Ieri bozmuştu. Oyun tamarr.en Beşiktaş
lıların hakimiyeti altına girdiği anlarda 

ilk devre nihayetlendi. 

İkinci devre 
Süleymaniyelilerin başladığı bu dev -

rede Beşkitaşlılar yine hafif bir üstün
lük kurdularsa da, Şerefle Hakkının 

bozuk oyunları, Rıdvanm sakat ayakla 

takıma konmuş olması ve Süleymaniye 
müdafaasının karşıdakileri cidden mü -
kemmcl bir surette marke etmesi yü -
zünden siyah beyazlılar gol c;ıkaramı -
yorLmh. Süleymaniye ise üç kişilik 

hücum hattıyla arasıra tehlikeli akınlar 

yapmaktaydı. Bu hücumların birinde ve 
oyunun 20 inci dakikasında, Hraç, sol 
açık Dirandan aldığı topu Mc';met Ali

nin lüzumsuz bir çıkışından istifade ede
rek hafif bir vuruşla Beşiklaıı ağlarına 

taktı. Bu beraberlik ancak yarım daki
ka sürmüştü. Oyuna tekrar başlanır 

başlanmaz Beşiktaşlılar ı:;ok s~ri bir akın 
yaparak takımlarının ikinci rro'lerini ı:;ı

kardılar. Bundan sonra müsa1Jaka 2-1 

tjtşıktaş 2 l 
Beşiktaş : l\lclımet Ali - Ilüs nü, Farul• 

Nuri, Feyıi, F uat - Rıdrnn, Hakkı, Sab
ri, Şeref, Eşref. 

(İstanbulspor) 

Beşiktaş lehine devam etti ve ekseri -
yetle Süleymaniye kalesi civarında oy
nandı. 

34 üncü dakikada yine Diran, geriden 
aldığı topu sürdü, Nuri ve Hü.snüyü at
lattıktan sonra demarke bırakılan arka
daşr Süleymana geçirdi. o da sıkı bir 
şütle ikinci Süleymaniye golünü de r. tıı.-

Siileymaniye - lJ!'şiklaş nıaçının en iyi 
oyuncusu Muvaffak bır tehlikeyi bertaraf 

eJ.ıyor 

rak takımları tekrar berabere vaziyete 
getirdi. Oyunun bundan sonraki dakika
ları, iki tarafın galibiyeti temin ıçın 

çalışmasiyle geçtiyse de, ne Beşiktaşlı

lar, ne de Süleymaniyeliler buna mu -
vaffak olamadıklarından müsabaka böy
lece taraflarm ikişer golü ile ve bera

berlikle neticelenmiş oldu. 
Dün Faruktan maada hemen hemen 

hepsi fena oymyan Beşiktaş takımı, ev
velki haftalardaki galibiyetlerinden dola
yı büyük bir itimad ı nQfisle oyuna baş
lamıştı ve bunun cezasm ı galib geleceği 

bir müsabakada berabere kalmış olmak
la çekti. 

Süleymaniye takımı tcbrike şayan 

bir oyun çıkardı. Kaleci Muvaffak, tam 
man:ısiyle muvaffak oldu. Müdafilf'r ve 
her ceuah hafı kusursuzdular. Hücum 
hattında bilhassa Hraç ve Diran takı

mın beraberliğine> scbcb oldular. Enerjik 
Siil~ymaniyo tr k''11!11ı 

dolayı tebrik cclcriz. 
bu b:ı."nrtsından 

O. M. K. 

: 

~ .t.©} Qı O • 

Vera :l .. T opkapı O v>'· s1 
Vefa: Ahmed - Küçük SaimJ Vahid - 1 Topkapı : Abdülkadir • ll giJll' 

Latif, Lfıtii, Abduş - Hüseyin, Muhtc- ı Jıaddin - Osman. Tahsin, ~1,111111• 
şom, Sulhi, Mehmet, Şükrü. Salahaddin. Kamil, yunus, 

Hakem: F eridun Kılıç (Eyüb) ııl et 
• de''9 ...ı 

Taksim stadının ilk lilı: maçını Vefa i- karmış bir halde oyuna ııte;ew· 

le Topkapı klübleri yaptılar. ken Topkapı müdafileri ?JU , 
Oyun, Vefa takımınrn hakimiyeti al

tında başladı ve 6 ıncı dakikada Sulhi, 
Yeşil beyazlıların i lk sayısını kaydetti. 
İlk devre iki tarafın da neticesiz gayre-

• tiyle vaziyet değişmeden 1-0 Topkapı a

leyhine bi tti. 
İkinci haftaym başladığı zaman Top-

kapılıların büyük bir gayretle çalıştık

ları görülüyordu. Ü ç baş klübden sonra 
likin en kuvvetli ekplerinden biri olan 
Vefa,nın gol çıkaramaması oyuncuları 

sinirlendiriyordu. Bu asabiyet, hakemin 
- evvelce birçok müsabakalarda olduğu 
gibi bu defa da - çok fena idaresi yü-

zünden nihayet devre ortalarında patlak 

verdi. 
Topkapı hücumlarında Vefa aleyhine 

penaltıyı istilzam eden kasdi hareketler 
yapılryor ve bunları hakem görmüyordu. 
Oyun gittikçe karışırken, Şükrü yeşil 

beyazlıların ikinci sayısını da kaydetti. 
· Müsabaka bundan sonra tam manasi

le kızışmıştı. 1ki taraf da toptan ziyade 
adama bakıyorlardı. Hakemin zayıf ka
rarları y~rmi iki oyuncuyu da ril "'ıiPn çı-

·ıc.. , 
hiş bir tekmeyle yere serd'..ıiae 0~ 

Yeşil beyazlıların bU gııJdl ,~ ı 
. ıtaı·t ..• ~ 

su sedye ıl ı> sahadan çı j{S ı" 

dise de f ı.. ıl maçının bO .e~~~ 
j.ll.e • •ıv 

reş müsabakasına dönil'.le~. te~ııı;; 
Oyun esnasında yedigı .. ı 

)'ll" .h, 
bacağı kanayanlar, bu ~a dr 

• . . kaısP• ~ 
vakaya evvela seyırcı 'htlşJl f 
ra da polisin himayesine 

81~e (J 
min gözü önünde biribirıer re!ıcl 
Beş dakika süren bu n:ıu~~f. ~ 
müdahalesiyle ört bas edil rt11ınojlY 
sırada polislerin elinden J.tU ,.çı~ 
lı küçük Saim, Topkapı sol rı11' ~ 
nin yüzüne şiddetli bir yuıtl rOJ· 

e se c. 
onu da kanlar içinde yer r ,·tı 

anls ~ Sakatlananlar, yaralan ı;I~, 
uııı .ı:;; 

dan çıkarılanlar sahadan . 'fOi~ f 
tan sonra oyuna Vefa yed\19d1·; 
dokuz kişi olarak tekrar bll bii D'IS 

dan sonra oyun - gayet ts sı;e~1 
tatsız bir şekilde geçti ve !ııır11tf 
fından beş dakika eV''el J ~-O 
müsabakayı da Vefa tal>Jlll 

mış olc'lu. 

lF<elFileır~aınHçe stÇ:adln1n1dla 

2 - · Hi181 ~ılı. ıstanouJspor 
İstanbulspor : Saim - Samih, Faruk -

Enis, Seyfi, Tarık - Bahri, llayri, Rıd

van, Orhan, Kadir. 

Hakem Tarık Özer engin 

Fenerbahçe stadında oynanan Iik maç
larının birincisini Hilal - tstanbulspor 
takımları yaptılar. Havanın çok güzel 
oluşu stada epeyce seyirci toplamıştı. 

Maça Hila lliler başladı. Fakat İstanbul -
sporlular hemen oyuna hakim olarak 
soldan açıkları vasıta.siyle bir iki sıkı 

hücum yaptılar ve hemen de hakimiye
ti tesise m uvaffak oldular. 

Dakikalar ilerledikçe golsüz ı; "'c:en bu 
oyunda bir durgunluk beliriyordu. Ni -
hayet tstanbulspor'lu ların soldan yaptık

ları bir hücumda, Hayrinin attığı şUtü 

kaleci bloke edemedi ve bu tona vP1isPn 

Fener 4 -
Fc nerbahçe : Hüsame ddin, - Fazıl, l'a 

şar - Bsa<l, Angelidis, Ffüret - Saim, 
Naci, Ali Riza , Şaban, Lebib. 

llakem : Adnan 

j\Jiıf ~ 
Ilila l : Suad - Zeynel, ... ı, 

hl, Galib - İlhan, Ka~, 
~gl>" 

Rauf. 
l (Süleyman iye) ~ıı 

J3ıl . e · 
Rıdvan ilk sayıyı yaptı· ıe~ı~ 
rinci devre 1-0 1stanbulsP0r 

ikinci devre ııb~ı=\ 
1 

. ıstıı (· 
kinci devrede yıne dtl$ \' 

lar ha.kim oynamağa b!lşııırı)·J1• t 
_ batııı .,r 

taknnda aksayan sag ~ ~ 

lalin münferid birkAÇ ııl:C:-orıır f' 
rağmen İstanbulsporJulıır .

1 
e,ıe ~ 

t 11 ''I ııt'' len topu Rıdvan gole ıı Jil ı;ı' j~ 
ci sayıyı da yaptı. Bu go dll ~ 4ı 
tanbulsporun bir hücurrıtltl 'f Of~~~! 
dafaasmın yaptığı penr.ılt~~ı~Por 
madı ve maç da 2-0 !statl 
h<'sivlE" bitti. 

ese ı ı<oz 'Z ~ 
cJJillı ~· 

Beykoz : Safa - SııdC' '.fılr11 

Cahid, Kemal, ~lustafıı., ' 
Şehab, Kazını, Gazaufcl'• 

A.lun (tstanbulspor) 

SüleY.maniyen'in -gay_re.tli müdafaası Beşiktaş mu1tacltnlerin! durdurmala çalışı}1or. .. 

Fenerlilerin başladığı bu müsabaka., 

mütevazin akınlarla ilerliyordu. İki ti -
raf da hiçbir üstünlük kuramamaktay
dıla r. Dakikalar ilerledikçe süraUcşcn 

oyunda Fener çok hafif bir tazyikle kor
nerden bfrinci golünü yaptı. Daha he -
men ilk dakikalarda yapılan bu golden 
Beykozlular hiç de müteessir olmıyarak 
Şehabın ı:;üzel bir ııütü ile bE'rabcrlik sa
yılarrnı yaptılar. Yine Fener hiicumları 
devam ederken, Ali füznya yapılan bir 

penaltıyı Naci avla altı ve devre 1-1 



-::;ev--
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T>ıl1ıkii Trikolar - Pera nıaçrn l'ltı t•e 

takınu 
bozuk b·r oy 
dan ona 

Pera ki ·· ı 2 ""l" ~d Misafi . u 3Une • . mng Uıl o. u 
~'V\'Nkı gr t!kıp Çarşamba güııii (;a alasarayla har'i'ı.a~ı}ur· 

Yarı un §Chr.inıi Itı Trikoı ze gelen Roman- müdafaada - biraz sert olmakla beru -
tnUııabaical or klübU futbolcüleri ilk her - Etiycn, akıncılardan da Bambino 
bfr al'lnı d'" 

ııe~'ircı k un sabah Uç bini aşan diğerleri araSJnda temayüz ettiler. 
re kı alabalı~ .... 
U 

Ublcrtn t> onunde gayrifedc- Trlkolor ekipinde kaleci, sol müdafi 
e 'l' ı._ en kuvv tli a~iı:n t e lerlnden Pcra ve her üç muavin vasat bir oyun oyna-
Gazı 1' 

11 adında yaptı. dılar. 
bu czcanın h 

lnaça tak akemliği ile oynanan 
l' 1ll'llar 

~ Cta: ~'ar t• §U kadrolarla çıktılar: 

1
_ ııo,ıc, •·ıı .. a ınos • !\le inczl, Jlrlsto -
"'" ... ~n ~· • lıuduri 

1
: ncos - Ekonomldl~, Cu-

1 l'ı-ıı.oıor· 'J •arnblno, Toclori. 
~u · 0 ne<;c d • l'lor u - Petre cu, Sucltu-
or \ ea An 1 

Sağ mUdafilc sağ açık, takımın en i

yi clcmanlnrıydr\ diğer dört muhacim ka
bil olduğu kadar beceriksizdiler. 

I . . "' 

• 
müsabakaları Atlı manı 

BUyük bir kalahahk önünde yapılan 
düukü konkuriplklcr çok güzel oldu 

Dün Sipahi 'ocağı tarafından terlib e- ı 3 - Orhan Aziz (Cüce) iki hata 
dilen müsatakalnrın ikincisi Barbiyl'de- 2,17 de. 
ki salında yapılmıştır. Zını:al Mükafatı 
Birinci Müsaba: lstanbul mi:k:ıfah 1 - Melahat Akse! (Murad) bir hata 

1 - Cavid Bulca (Doğan) hntasız, 1,44 4, 5 de. 
t,37 de. 2 - Cnvid Bulca (Efekızı) bir hata 

2 _ Mclnhat Akse! (Murad) lki hala 1,55 de. 
l,40 da. 3 - Cavid Bulca (Doğan) bir hata 

3 - Süreyya Parses (Nassil) iki bala. 
1, 10 da. 

Merhum Yüzbaşı Avni Mükafatı 
1 - EyUb Öncü (Troicn) hatasız 

1,39 2/ 5. / 
2 - AI{med Kızılknn (Hilal) bir hata, 

1,50 uc. 
--- ; ;:;::;: p:::c:a:ı= • 

2,11 de. 
Ordu Mükafatı 

1 - Cevad Gürkan (Akıncı) 

2,09. 
2 - Cevad 

2,11 3/5. 

Kula (Güçlü) 

hatasız 

hatasız 

3 - Cevad GUrkan ( fıldız) bir hata 
1.37 de. 

IJ ' '"ru C ' ge a, llotc:ımı - Tco-
eseu ' ri tcscu, Cıımpc:ınu !Uilın-
() .. . , 

Bu müsabakadan evvel oynanan Şiş- [ 
ll - Pera genç takımları maçı 5-1 Pera, 
ayni klliblcrin B takımları karşılar;ımasr-

m da 3-0 Şişli kazandı. i 

Bu mUsaba'mda zaman rnevzubahs ol
madığı için, hatn yü::ündcn Yıldız üçUn
cü olmuştur. 

lt. n ı. aşiıya p 
lif. "' lif. f 

,.. r, k, lf'sf n cra, seri bir akınlıı Komşu memleket sporcuları, önlimUz-
"'lf! '- ne d . i ' r ko ::ıyandJ, bu tehlıkeyi deki çarşamba günü saat 3,30 da Gala-
lı~ Ludurı ~erle kestiler. Atılan kor- tnsaray klilbU llc bir müsabaka yapa -

Zqe blr VUtıe alecfnin hatası ylizUnden caktır. 
n.

0 
ten ~k k gole tahvil etti. 

b ~ 1.akr- U\'VeUi olmadığı görUlen 
atıcı 1 .. ,ıının ilk lL 0 uşu 

0 
anlarda sahaya ya-

l) ~'Unu Pera lehine çevirmie-

liAl\ aklkaıar il 

En. Er. 

Hususi mnçlnr 

Galatasaray 
Gnlatagençlqi 1 O golle 

mağlup etti 
l'a~ biraz h erledikçe Trikolor futbol
rı.~ larının arckete gellr gibi oldular. 

~ ı''tı. 'Vasıtae? c<>ze çarpan uzvu sağ 
rı.~~cı dakika~':lo akına başladılar ve 
:\ı;Ja rx llihaııesc Soldan gelen topu sağ 
e~ taktı. u CUzel bir şiltle Pcrıı 

Dün Taksim stadında Galatasaray la- r 
kmn ikinci kiimcden Galata gençler eki- · 
piyle hususi bir müsabaka yaptı. 

" Baştnn sono. kadar apaçık bir hakimi. 

hUtuıı. eraberlikt 
'cıı. dıırgunı en sonra Peralılar bUs-

ra trıı~~ aştılar d . ı 
ltıırın -""4ilfir t • evrenın nısfınd.ın 
ba 1• asına ra. akını tam bir hiıkimiyct 

"il - t;lnen -
~tı.~u llluhactın •. sag açıklarından 
~ra:cl.en g01 klerının beceriksizlikleri 

re Riu,}
1
1 

aramadan devreyi 1-1 
·~ı er. 

11t1tıc lkinc· h 
dia· 1 de~r 1 arıayru 

ı çıtta eyo P 
tııug !'atak n cra takımı, Ekonomi-
•• "e ın aınbin • • "l'ereıc erlteı oyu sag açıga koy-

'l' başlaın,,,~uhacirnc de Vasili ge-
a1tltlıı "ıi 1• 

'çığa, n en i Yi 
l>,ra a.ıını:ııış 

01 
oyuncusu Bıımbinonun 

• llı11ı.. ınası zate . . . i 
•l.ııı in ..,ıacfınıe . • n ıyı ışlem yen 
da bı .... taç ettl ~rlnın bUsblitün aksama-
1! .. li<lk ~arı · e ~ fırsat 81Yahlılar bu kısım-
tirad:duliııln fen YaknladıI:ırsa da Culafi 
to1 ata Cdeınedıı a 0~'Unlıırı yüzünden fs
la~ı ita lllanıa1t Yer. Misafir sol açığı da 

ltıı'l\tetı:ı:ııadı. ~~~§Iııda Peralılardan a-
lllıtıeı tararıa assa bu dc\•redc en 

yet kuron Galatasaraylılar bu mi.ısc.b..ı 

kaya şu kadro ile iştirak ettiler: 
Fuııt - Lutfi, Adnan - Celal, Bedü, 

Musa - Necdet, Süleyman, Salim, Eı;

fak, Bülend, 

İlk devreyi Eşfak, Süleyman, Bülcnd 
ve yine Sülcymanın attığı dört golle 

sarı kırmızılılar galib bitirdiler. 
İkinci kısımdıı pennltıclan yedikl<'ri 

bir gole mukabil Ga!atasaarylıılar Eş

fak, Salim, Billend, Slilcymnn, Eşfak, Sü
leyman ve BU!end vnsıtasiyle yedi sayı 
d:ıhn kaydederek maçı 11-1 gibi büyilk 
bir gol farkı~ la kazandılar. 

- o - -

Galatasaray mektep 
takımı Kuleliyi yendi 

·ı.._ erı . ıı ola - -
"'b oıd~. netıccdc ın ~ sa~ açıgı ihmal Dün Taksim stadında Trikolar maçın-
~ hı agH'ıbıyeUerine se- dan sonra Galatasaray lisesi futbol tıı-

tııl!deıı ~I <la1tı1taya k kımıyla Kuleli askeri lisesi futbol ekipi 
•oı ı.. (l"arn d adar vaziyet defilş- arasında hususi bir karşılaşma yııpılmış-
tıı .. e, \' . c erke b 

a\uı ~ııı do • n Pera Barnbinoyu tır. 
t-n. de ,1h. ııag a -"4hu d 0~ıkliğı çıga geçirerek en 
<laıt e u Yaptı • 

lltad ç dakik 'e bunun scme-
tolltt du·a &ÖtdU. na Sonra, 'Yani 38 inci 
aaı. ıgu aınb· 

'llıı rı bir uıo, sa"dan gt>len 

Bo.ştan eonn kadar sarı kırmızılıların 

üstünlüğü nltınd:ı geçen bu maçta Kule
li tııkımı 3-0 mıığHıb olmuştur. 

ta \ıe rn VUruş1 ., 
ta ııırı &a11 Usaba1t a Romen ka!('sinc B rut IJ'Üt•ü sahasın-

lttııı, hı blyctiylna da böylece 2-1 Pe- ro 

--....jo---

f'~ç de !~·ı b lliha~ etIPndi. G:ılib c! a '' i m a ,. 'a r 
ıta8 ir ~ 

ita '11ııı )·a oyun oynamadı. Dün Bakırköy Bnrutgücü sahasmda 

h Çırdı Ptığ1 b--i ~-:------U Ve ı r Pe - - birçok mnçlnr yapılmıştır. 
l cıırıı h ~cncrb nıııtıyı Esad yine 
tiltçcı 8.rt;ltıııa aıaahç<'lilc>r de Fikreti 
tltıaıı bı ltdılar. l3 rak taz) iklerini git -

l'ab r htı u Qsn d 

De,.il.taş Uozkurt - BıırutgücU 

Uıkımları maçında Uarulgücü 2-1 
g imiştir. 

genç 
galib 

L (lrıık Clırna ::ı a sa~d:ın yap-
ıı:!~ llay a ~ncı Ayni klüblC'rin CB) takımları mııçmı 

<lan ısırıı , vasıt:ıeiylC' be-
llıuıı 8orı ~arıtı1 da )İne llnıutgücü 3-1 kazanmıştır. 
bUt ."'faa tıa tası 13 Yko 'lr. Oyun hu da-
l:i Uıı it biyr Sirıc zun llizumsuz bir 
b l'tlı "<> ;,_,"et'y1 tnukabil, FcnC'rin 
Ucıılb.L tkr t \ uklc> . it """"' tnU nmesı haline 

~partn - Barutgücü ( A) takım lan m:ı
c:ı da Barutgüçlülr rın 3-0 galibiyetleri. 
l niha~ f't bulmuştur. 

a .. d dttbı nfrr· d 
~ ~ll<a lng-16 U 

1
• 

11 Yaptı1J bir B. t.ıl\rn larr n açı 
bir ~l l'\rıa. 110nra da ;~neu srvıyı, bir- Dirinci tııkımlaı mııçından evvel Be-
... llltlha t'alt "'...... r kiktcn do··-1 u"nrU 'k 1 S'll · i B · 1 · l ..... .. •.• , ıu ı:ıı t a ı ymanıyen n tım crı :arşı-

hayı~ ıı:an ınuva~;b:ılı.,.eyi l.orkulu 

Atlı mani miisabnkalaruıda iki giizel 
atlayış 

Harbiye Yılmaz 
Rumeli hisarı 

llisıu Jılarrn SL•rt O}'Ullll yiiziin
den sakatlananlar oldu 

Dün, Rumcllhisarı çayırında Harbiye 
Yılmazla Rumelihisarı klüblc'rinin A ve 

B takımları arasında maçlar yapılmıştır. 
B takımları arasındaki karşılaşmıı 2-2 
ve A tnkıml:ırı arasındaki karşılaşma 

da l-1 berabere neticelenmiştir. 
Her iki mUsabaka da çok sert olmuş 

ve kasdi hareketler karşısında Harbiye 
Yılmaz oyunculanr.d:ın bazıları sakatlan
mıştır. 

Lts.-. 

Sümcrbank Mükafab 

1 - Orhan Aziz (Olga) 1,55. 
Diğer hayvanlar elimine olmuştur. 

Şnmpiyona Müsabakası Mükafatı 

1 - Ahmet J{ızılkan (Akın) hııtasız, 

1,45 de. 

2 - Kudret Kasar (Rüzgfır) bir hata, 
t,50 de. 

3 - Salahaddin Orhon 
hata, 1,40 da. 

(Bebek) 1ki 

Müsabakalardaki parkurların hepsi 
şimdiye kııdar Tilrkiyede yapılanların en 
müşkliliiydil. 

Koşular büyük bir kalabalık önünde 
yapılmış. birinci müsabakada ganyan 
210, pl:lscler 125 ve 830; ikinci mUsaba
kad:ı ganyan 170, plaseler 170, 95, 181 

ve 120; tiçüncü müsabakada ganyan 
1505, plfl.seler 255 ve 150; dördüncü 
müsabakndn ganya'.l 2630, plaselerr 625, 
714 ve 106, beşinci mUsabakadn ganyan 
222, altıncı müsabakada gnnyan 266, 
plaseler de 115 ve 765 kuruş vermişler
dir. 

Şişli Halkevi galip 
Cumartesi günü Beyoğlu Halkevi 

lokalinde Kuleli Lisesi ile Şişli Halke. 
vi voleybol ve basketbol takımları kar
şılaştılar. 

Saat 15 de hakem Telmihin idaresin
de icra edilen Voleybol maçı çok zevkli 

• Cenubi Afrika birliği milli müdafaa 
ve 15 - 17 Kuleli lisesini yendi. 

Bu maçtan sonra yapılan basketbol 
mlisabakasında Şişli Halkevi kazıtn -
mağa muvaCfak olmuştur . 

Son oyun Deniz Harp Okulu ile Şişli 
Halkevine bağlı "Çelikkulüp,, V olcy. 
bol takımları arasİnda idi. Saat 17 .de 
ve Şişli Ha!kcvinden Telmihin hakem
liği altında cereyan eden bu maçta Çc
likkulüp Deni? Harp Okuluna 15 - 8 
,.c 1 i - 15 ~nlip geldi. 

ikinci kümeler 
Kasuııpaşa - Karagümrük. 
Siileymaniye stadında ilk maç Karo 

gümrük - Kasımpaşa B takımları ara
sında yapıldı ve Kasımpaşa 3-1 galıb 

geldi. 
Kasımpa~a- Altınordu 
İkinci maç, Knsımpaşa A ilini ile Al-

tınordu A takrmı arasındaydı. Refik O 
manın hakemliği ile oynanan bu O)'Unu 
mUtevazin bir şekilde geçti ve ilk 
re 1-1 beraberlikle bitti. 

İkinci kısımda hfıkimiyeti ele 
Kasımpaşa takımı tist liste iki gol çıka
rarak müsabakayı 3-1 kazandı. 

J(aragümrü k - Bcylcrbcy i 
Ayni stadın son maçı KaragUmriık 

Beylerbeyi karşılaşmasıydı. Hnkem E 
ref Tcvfiğin idaresinde yapılan bu m i.ı 

snbaka çok seri, fakat o nispette s r 
cereyan etti. İlk devre Beylerhe) ın 
baskısı altında geçti ve birinci kırk b 
dakikadan sonra Karagümrük 2-0 ma - -
lüb oldu. 

İkinci hııftaymda Beylerbeyi ilk kısım 
dnki hakimiyeti tutturamadı, bundan i 
tünde eden KaragümrUk!Uler de ilk ,. 

son gollerini attılar. Oyun mUtevazin 
fakat sert bir şekilde oynanırken, kar ı 
sındakine tekme atan Beylerbeyll oyun 
culardan birini hakem dL'.jarı çıkarma 

istc(li. Hakemin bu karan O)'Unun bi 
kör dil~ilşil halini almasını intaç etti 
!ki takım biribirlerine girdiler. Poli ı 

müdahalesiyle kavga bastırıldıktan ı::o 

ra başlanan maçta iki taraf da vaziyet 
bozamadılar, oyun da böylece 2-1 n > 
lerbcyinin galibiyetiyle nihnyetlcnrr.i 
oldu. 

Anadoluhisar - Anadolu 
Şeref stadında oynanan yegane 

ci küme mlisabakası hakem Rıfkı Ak 

say'ın idaresinde Anadoluhisarla 
dolu arasındaydı. 

Bu müsabakada da maalesef çiııt' 

bir hlldise cldu. Hakemin idares!zlı i 
zayıf kararlı oluşu yilzünden, sert O) ı n 
nan bu oyunun ikinci devresinde Anado 
luhlsar tnkmn 1-0 mağlfıb vaziyette)k 
Hisar sol hafı Sabahaddin ile Anada 
sağ içi Mustafanın döğüştükleri gör ..ıl 
dil. İki kişi arasındaki bu kavga, drı 1 

diğer oyunculara, biraz sonra dıı SC') r 
cilere sirayet etti. 

Stadda grup grup döğtişlcr oldu. 
sırada yere düşen Hisar sağ açığı M 
medin yüzüne atılan bir tekmo bu 
cin burnunun yarılmasına \'C kcmigiı 

kırılmasına scbcb olduktan sonra po i 
sin mUdahnlesiyle basıtırldı. Bu vnka 
dan sonra oyuna tekrar başlandı \'e b 
sırada Hisarlılar da bir gol çıkarar. 

maçı 1-1 beraberlikle bitirdiler. 

·2 1'cnetin ak çıkardı. Oyun 
sıılebesiyle bitti. 

!aştılar. Çok üstün bir oyun çıkaran 

ne fütaş gcnçl<.>ri rak&>lerini 5-0· mnğ
lüb ettiler. Misafir ·rrikolor takımının beceriksiz mulıacimlcri Pera mi"ida]ileri 'taraf ınaan 'tevkif idilirk'en.., 



- Çocuğu~ç::~~ ö~e yamma, a- l ~ 
yıptır. • [ •? 
v:~ı~;;;"·~;;:;p' . • 0 

Prusya kralı me§hur Fredrik bir g'in [ '\ 
gün doktoruna sordu: 

- Bana açıkça itiraf et: Hayatında 
kaç adam öldürdi:in? ,,..,,._,_.._ 

Doktor cesaretle cevap verdi: 
- Sizden takriben Uç yüz bin kl.şi ka

dar eksik! 

Knm D=\la~fio ? 
Karı koea nrnsında: 
Kadın - Oğlumuz evlenemiyecek, çün· 

kil zavallı pek budala! 
Erkek - Oğlumuz evlenecek, çUnkU 

zavallı pek budala! 

MülbaıDe@a 
Bir radyo aldı, artık önilne gelene onu 

methediyor. Bir arkada[jı sordu: 
- Makinenin "selcktivlte,. si nasıl? 

Yakm istasyonları blriblrinden ayırıyor 

mu? 
- Harikulade azizim. Yalnız istasyon. 

lan ayırmakla knlmıyor, diln akşam Peş. 
tedc bir caz dinliyordum, makinenin se. 
foktivitesi s:ıyeslndc cnzın yalnız saksafo 
nltmı dinlemeğc muvaffak oldum, öteki 
tlotlerln ıoeslerini makine ayırdı! 

Teminat 
KUçUk Selim ille bir davul istiyordu. 

Babası itiraz etti: 
- Olmaz oğlum, çalışmama m~ni o· 

lursun. 
- Babacığım ne olur nı. Benim güzel 

babacığım, sana vaadedlyorum: Sen ça
lışırken davul ç:ılnınm, uyurken çalarım! 

ince lhlesaıP> 
Taksi, mUotcrlnin evlnln Bnilndc durdu. 
- Kaç kuruıs? 
- 84 kuruş bayım. 
- 84 kuruş mu? Benim ancak 75 ku. 

ruşum var. Dokuz kuru§luk geri geriye 
gidiniz de borçlu knlmıyayım. 

ÇccukDuk 
aırzusy 

Talisiz ndo.ma eordular: 
- Çocukluğundaki arzularmdan hlçbL 

rlno nail o!amndm mı ? 
- Oldum, yalnrz birisine. 
- Nedir? 
- Mektepte nrkada§larım saçlarnnı ~e-

kerlerdi. Kırk yneuna gelince saçlarım 

dökilldU. 

BOI<SOR DOKTOR 
- Tlasta ne kadar zamanda ba)'tldı? 
- Bir ravtta.1 

- ltalran karikatürü -

- Su deposuna hangi muzlb ~abun nt
mı ! 

O~eD@le 
- Yatakta tahtakurusu, pire falan var 

mı? 

- Hayır. İsterseniz koyalım! 

09Jep ber©l·;;,er 
- Büyük anne, demin bahçede havuza 

dil§tUm. 
- Ah yaramaz, ya elbiselerin. 
- Elbiselerim de dil§til büyilk anne! 

- ihtiyarlığın görme kııdretini azalt· 
tığını söylerler ama boş lakırdı! l şte 
bak, .~erce ktl§ımu bir kilometre nıesaf ~ 
den vurdıım' 

KüçUh ldlpek - Bu kadm neden böl1e cıynk cıyak bağırıyorf 

BUyUk köpek - Görmüyor mu uu, piyanodaki adnm lcuyruğuna basrr.ışt 

Malatya garnizonu ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla satın alı

nacaktır. Jşteklilerin belli saatte Malatyada A. Sa. Al. Ko. na müracaatları teklif 
mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. na verilmesi (610) (8013) 

Cinsi l\1iktan Mu te Jhale günü Saati 

Un 
Arpa 
Kuru ot 
Sadeyağ 

Kilo Ji ku 
689000 8009 62 
720000 2700 
550000 1995 

26000 1803 75 
• 

Konyadaki kıtaatın 1,210,000 kilo f 
buğday kımıası 3·10-938 günü yapılan 

kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen 1 
fiyat M.M.V. ce pahalı görüldüğünden: 
ilk pazarlık 3-11-938 perşembe günü saat ı 
10 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır.! 
Şartnamesi Konyada Kor. Ankara Ist. 
levazım ftmirliği satmalma komisyonun· ' 
da görülür. Muhammen tutan 2qoo lira
dır. llk teminatı 2268 lira 75 kuruştur. 

i steklilerin 3· l l ·938 perşembe günü s::ıat 
10 da Kor satmalma komisyonuna gelme· 
leri. (609) (8011) 

••• 
İhale günü talip çıkmadıf:mdan Tüm 

birliklerinin ihtiyacı olan 29.99~. kilo sade 
ya,!:'lnm tekrar kapalı zarfla ihalesi 3· 11 • 
938 perş:rnbe günü saat 15 de yaprlacak· 
tır. Muhammen bedeli 30.450 lira. ilk tc· 
miatı 2:!83 lira 75 kurnştur. Şartnamesi 

hergün Ko. da ı;:örüebilir. l stcklilcrin ilk 
tem·n~t nı ' i •JZlarile birlil=te 24SO sayılı 
kanunun 2·3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle ihale günü belli saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Lüle· 
burgazda Tüm. Satmalma komisyonu re· 
isliğine verme!eri. (537) (7513) 

• • • 
TUmenin Edremittekl ve Ayvalıktaki 

birliklerinin hayvanatı için 43C ton yulaf 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
22575 liradır. Eksiltmesi 7-11·938 günü 
saat 14 dedir. İştirak edeceklerin teminat 
mektup!ari!e birlikte teklif mc1,tuplannı 

muayyen saatten bir saat evvel Edremit 
Tüm. satmalına komisyonu reisliğine 

vermiş olmaları. (538) (7514) 

• • • 
Tümenin Bergamadaki birlilderinin hay 

vanatı için 315 ton yulal kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 16537 
lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 7-11 ·938 gü
nü saat 16 dadır. İştirak edecek taliplerin 
tc:!linat makbuzlarile birlikte teklif mek· 
tup!arını muayyen saatten bir saat evvel 
EdrC'mit Tüm. Satınalma komisyonuna 
verilmiş olmalıdır. (539) {7515) 

• • • 
Tum birlikleri ihtiyacı için 430 ton 

y;ııaı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 3·11·938 perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. Tahmin tutarı 22.145 
lira, ilk teminatı, 1,661 liradır. Şartname
~ hergün komisyonda görülür. lsteklile· 
rin belli saatten bir saat evvel teklif ve 
teminat mektuplarını makbuz karşılığı 

lınıir Bornova Askeri satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (543) (7519) . 

• 
Tüm birliklerinin ihtiyacı için 27600 

kilo rndeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
korun:ıştur. lhalesi 3·11-938 pefiembe 
günü saat 15 de yapılacaktır. Tahmin fi· 
y..ltı 2.!340 lira ilk teminatı 1863 liradır . 

Şartnarnesi hergün Ko. da görülebilir. 
hteklile::n ihale gün ve saatinden bir saat 
evveline karlar teklif ve teminat mektup· 
lanm makbuz karşılığı İzmir Bornova 
3 .;ı!{' ı r s:ıtmalma komisyonuna vermele·· 
ri. (511) (7520) 

• 
Hepsine tahmin edilen fiyat 116 529 

lira olan 12 çeşit labaratuvar Rletleri ta· 
kımı kapalı za:-fla eksiltmeye konulmuş
tur. İhale5İ 9 12·938 cuma gü:ıü saat 11 
de M.1\I. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
llk teminatı 7076 lira 45 kuruştur. Liste 
\'e §artnamcler 583 kuruş mukabilinde 
f\l.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltme· 
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplan· 
nı eksiltme saatinden e.1 az bir saat ev· 
vel Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. na ver
meleri. (573) (7719) 

• 

17-11-938 
17-11-938 
18-11-938 
18-11·938 

• 

10,30 
10,30 
10.30 
10,30 

Kilis alay i~in iki paviyon inşaası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
deli 76238 lira 51 kuruştur. tik teminatı 
5717 lira 83 kuruştur. Eksiltme 15· 11 ·938 
sah günü saat 14 de Kilis alay Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Şartnameler. Ko. na mü· 
racaatla parasız görülür. Taliplerin diplo· 
malı mühendis veya mimar olmaları ol
madıkları takdirde ayni evsafı haiz bir 
mühendisin inşaatının sonuna kadar da
imi olarak iş başında bulunduracaklarını 
noterlikçe musaddak bir taalılıüt kağıdı 

ile temin etmeleri. Ve bundan başka as
gari yetmiş sekiz bin liralık bu gibi işler 

yapını~ olduklarını gösterir vesikayı iha· 
le gününden sekiz gün evveline kadar Ki
fü; A. Sa. J\I. Ko.mı ihraz etmeleri. Ve ay· 
nca münakasaya i~tirak ve ehliyet vesi· 
kası almaları lazımdır. Mühürlü tekli! 
mektuplarmı kanuni \·esikalarile beraber 
ek iltmerP iştirak ,·esikası da beraber \'e 

ilk teminat makbuzu bulunan teklif mek· 
tuplarını helli günde en geç saat 13 e 
kad'ar Kiliste Ko. na verilmesi inaşaat 

939 senesi ağustos ayının son gününe ka
dar bitmiş olacaktır. (591) (7795) 

• • • 
Bodrum ve Küllükde iki pavyon ":ıir 

mutbalı: bir tavla yaptmiacaktır. Eksilt 
mc kapalı zarfladır. B~Jrumun tahmin 
bedeli 65840 lira ilk teminatı 4938 lira· 
dır. Küllüğün keşif bedeli 57842 lira _ 
dır .İlk teminatı 4338 lira.dır. isteklile
keşif plan ve §'lrtnamelerini Muğl::ı-:ia 

Dağ. Tuğ. Sa. Al. Ko. dan 3 lira be -
delle alabilirler. isteyenlere gönderilır. 
ihale 9 • 11 - 938 çarşan:b::ı g:.inü saııt 
15 de Muğlada K. Irk Sa. Al. Koda ~·a· ,, 
pılacaktır. Teklif mektuplarını ihııle 

saatinden bir saat evvel Ko. na veril -
mesi. (569) (7691) 

* • • 

Çanakkalede ~lst. !\iv. için yapılacak 
bir iskele kapalı zarf :ısulile eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 2-11-938 çarşam 
ba günü saat 11 de Çanakkalede l\Ist. 
l\1v. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Yaptın 
lacak .iskelenin keşif hedeli406W lira 19 
kuruş ilk teminatı 3064 lira 65 kuru~tur. 
ln~aata ait hususi fenni ~:ırtname l:ar:ıda 
yapıbcak iskelenin fiyat tat.:ilı beton hö 
lüklü iskele ctüdii ilk keşif cetveli ve plan 
!ar Ankara, İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. d~ 
görülebilir. Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. 
Ko. da da görülebilir. İstekliler 2490 sa 
yılı kanunda yazılı vesikalarla bu miktar 
ıskele işini müteahhidin veya mühendUn 
muvaffakiyetle yapmış olduklanna dair 
\'c~ika ve Nafia \'ekiıletinin ehliyet ve 
müteahhitlik v~ikalarile teminatı muvak 
Kate makbuzu veya banka mektuplarile 
beraber teklit mektuplarını ha,·i kapalı 

zaı· :arı.1ı ihale günü olan 2-11- 938 
çarşamba günü saat 10 na kadar Çanak 
kal .. t!e Mst. l\lv. Sa. Al. Ko. na makbuz 
mukabili teslim edilmesi. (532) (7462) 

• • • 
İzmir Mst. Mv. Merkez kıtaatmın 

107 .000 kilo kesilmiş sığrr eti veya ko • 
yun eti veya keçi eti ihtiyacı kapalı 

zarfla ekı;iltmcyc konulmuştur. İhalesi 
8 - 11 - 938 salı günü saat 16 ~a kışla
da İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da y:ıpı. 
lacaktır. Muh:ımm~n bedeli 28890 li· 
radır. tık teminatı 216 7 liratlır. Şartna· 
mesi her gün Ko. da görülür. Jst ckli • 
ler Tic~ret Odasında kayıtlı, c!dnklil. 
rına -Oa!r vesika gö:::termeğc mecbcr -
durlar. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddele· 
rindeki vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir '3<1at 

evvel Ko. na vermeleri. (570) (7692) 

................... _. ..... :x·················-..... ····-····-·····-········-· ... ···r::ı······ 

~-C"A"FER"""""Mü·s··••mf H•mş·e k-~:~n 
il Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şeker idit fi 
f! Bilı'.'ımum eczanelerde bulunur. Ü 
1:::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::nJ:a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı 

1 
Sıvas merkez kıtaatı ihtiyncl 

rfl3 e 
800.000 kilo odun kapalı ıa ()00 ı;.1 

meye konulmuştur. Bedeli 
18•eSi ıv 

ilk teminatı 1200 liradır. tbalt 15 
11-938 p:ı.zartesi günU ss11 de. yı 
Tüm. Satın alma komisyonun dıd 

• yon 
lacalrtır. Şartnamesi kotnl5 rııı ~af. 
rülebilir. İsteklilerin 2490 sn~ ı.ı tıt!.ı 
nun 2, 3 cü maddelerinde yıızı pıst;: 
lerle teklif ve teminat ınctttıı ·el sr 
ihale satinden en az bir saııt .e':ıııı 
vasta Tüm. Satın Alma koll11

S) 

vermeleri. (607) (7972) 

. -net ~ 
Dlyarbnkrr garnizonu fbtı) ~ı:D ~ 

660.000 kilo arpnnm 12-10-938 gu ıcıı:5 
1• çı .~ .. 

palı • zarflıı eksiltmesinde ta ıp . ııısov 
- l~ ~ gındnn 2190 sayılı konunun ıı.ı'r"" 

sine tevfikan bir ay zarfmd8 p•oO 
1. 26'' f 

bırakılmıştır. Tahmin bede ı r!ll t 
ilk teminatı 1980 lira·iır. tsteklilC r~ 

• • pi\'S J• 
gtin evs:ıf ve şartnamesını · ıt. 

Lv. A. Sa. Al. J{o. dn görebilirler· ıı: tll' 
. d teııı ı: 
lılcr muayyen müddet zarfın ıı ;... P 

rllc birlikte Diyarbakır Lv ;... sssı;) 
na mUracaat etmeleri. (550) <75 

• • • '!S ı! 
Çorum garnizonunun 938 \'e g: 

neleri ekmeklik un ihtiY3~ e>· 
(200.000J kilo un kapah zar ti: 
meye konulmuştur. Muha~e~ır· ~ 
22000 lira ilk teminatı 1650 lır3 J{O. 
namesi Çorumda Ordu evindegiil'.O ıf 
görülebilir. İhalesi 8-11·938_salı ,-e~~ 
at 15 tedir. İsteklilerin ternı~at e1'tırr . 
nunun emrettiği ~kilde teklıf. ~ (JJ(!f 
nm, belli saatten bir saat eV\~ 
da ordu evinde Ko. na verınel (1175' 

cSSS) 

• • • 
ı· 

ed·ı I1 fır' 
Beher metresine tahmin 1 e çır.' 

kııru~ olan 300.000 metre ark
3 ~ ~ 

ara bczı kapalı zarfla eks.iıtıne> ıdt&~ 
rr:ıdır· m·J~tur. llk teminatı 9500 ı 

1 
ı 

5· ll ·938 cumartesi günü saat ıtt~' 
E"fıa: ve c::artnamesi 825 kurıış ..,15,< 

~ ~()iv 

lir.de M.M. vekaleti saunalrı18. ~it 
mından alınır. Eksiltmeye ~ır fll,ıJdtl' 
2.ıso sayılı kanunun 2-3 uncıJ. J1lt~r. 
. d k' ·kı . ıeklıf ı I nn e ı vesaı e temınat ve . ~' 
ıanr.ı ihale saatinden en az b~r 

11
;i:> 

,·ei !\l.M. vekaleti satınalma ıco 
na vermeleri. (540) (7516), 

* * • ,-ulşfl 
Tümen birliklerinin 400 ton · 11~tııf 

palı zarfla münakasaya konulfl1 tıt f 
halesi 7 ikinciteşrin 938 per~rı ıııı1 
saat 11 de yapılacaktır. yu~a 0tııl' 
tahmini tutan on sekiz bin Jıf11,j fi· 
teminatı 1350 liradır. ŞartnaO:teri111'! • 
komisyonda gorülebilir. lstekh ·r 53ıı1 .• 1 
rilen ihale günü ve saatinden btrıtıl ~
Yel teminat ve teklif mektUP1:ı.erf s:ı· 
buz kar~rlığı İzmir Bornova. as!' ,.11 

alma komisyonuna vermeleri· ('fio' 
(577) 

• • • 
·ret~~ 

Adanada 80000 lira keşifli bı ı-siltı1"·,. 
yalık iki hangar kapalı zarfla eit ~~ 
konulmuştur. Bu hangarlara ~ıı!--ıı" 
me, keşif \'e planlar İstanbul: flli~>'°~· 
\·azım amirlikleri satınalm3 kO g ~~ 
da ve Adanada tümen satrnalftl )1~~\ 
yonunda görülür. Yaptı1113~~eJ1• ~ 
5000 lirası 938 genesi bütçesın39 #! 
lirası bonoya tahvil edilerek. 

9 ~1ıl' p.' 
bütçesinden tediye edilecektır· . g-1\ 
teminatı 5250 liradır. lbal~511111~3 
çarşamba güniı saat 15 de A ~'~ 
satıııalma komisyonunda yııP~ir s3'

1 

talipler ihale saatinden en ~ı .011a ': 
vel teklii mektuplarım komı~) ı-cl(IO 
!eri lazımdır. Eksiltmeye girect;ti b'' 
nuni vesikalarile \C kanuni ~raı 
maları lazımdır. (579) (7769) 

·,ııcı 
Sıvastaki birliklerin illt~O' .(f 

110000 kilo Hğır eti kapalı ~oO tır' 
meye konulmu~tur. Bedelı 23 , l1" 

tı.1 • .. 
tcminau 1732 lira 50 kurıış 15 öt 
10-11-938 perşembe günü saat >-s?ll 

la tüm.satmalma komisyonufld~oı'!I ' 
tır.Şartnamesi hergün Sıvasta ,ı-1 :--ıı 
göriilebilir. Eksiltmeve gırt et'' 1 '~ 
nun 2.3 üncü m<!ddclerindt- '';

1 

1 
ı · 

ve ilk tcminatlarile beraber 1' c'' 
larmı ihale saatinde:ı bir saa ... t

7 
.. 1 

misyona vermeleri. (581) (/ 
1 



~ ~ - -
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~~o·· \'azan: Rahmı tA(iJZ 
Ub~<§Ie QllYılr'd::iıD'lelUılıüı bllr' lfilare~et 
OD§luD U:tal,ğ)a s;lYıra1Ç:De a~oı~n 11- 17 Birinciteşrin 1938 

-ç~bUk Siivle . ~. . . - ı 28 - 1111 an k'leeşırn n ~~~ 
.- Ben b J "gıdecegım ı~ım ,·ar! - öyleyse dediğim gibi yapacağız! Eski Yunan krah Kostaotiu 

&ıtr Urada ın k ~ ı ·ı t • ı 1
• bu ermen· 1 ·alacağım. lliristo - lri ya .. Ben kulübeden abamı a a· namına dıkı en a Hl c 

l'opıan 1 delikanlı ne olacak? yım. Bir de küçük mangal getireyim kah· Eski Yunan Kralı Kostantin namına 
d\ı t kesti:erulan bu bir seri sualle Da· \·esiz duramam.. Atinada dikilen abidenin küşat resmi 

1' "1" Ve t 
· Optan Ce\'abı yapıştır· - Haydi ne yapacaksan yap!.. yapılmıştır. Merasime.le Yunan kralı ve 

la -_Irirısto donün . Pandeli oradan çekildi.. Kulübeye doğ- Yunan başvekili Metaksas hazır bulun-
takt:ak ın .. Erme . ce}e kadar bur.ada ka· ru yürüdü. Hırıstu, Şarl Kapoya aldığı muşlardır 
ı,..,_'. ben Yan nı.~enç de burada kala· tertibatı anlatmak için uğra5ırken top· ltalyanın iktiEacli l>lanı 
·...:ıfe Var ş il doneriın. Ona \"ereceg~ı·m rak volda birçok postalın birden rıkardı- .. 
"''· · ıınd· b J ır 1tal:1"anın y!ikse!c iktisat rreclısı, M us •"1.ftıırar,,ı. 1 

eni soıe tutma. Dıı:arı ğı ayak seı:leri duyuldu. Iliristo ;;ar: 
Celh... ~ ın .. Evd • so!~;in:n rci:;Jigı ~!tında Romada toplan 
~ecek k e de nazarı dikkati Kapovu dürttü, _vcrinden kaldırdı, tahta h d ·m·''ye kadar 

S 
1 ~1 k J mıştır. Meclis bu sa a a şı uı -ı._ 0

nra, kapıd Ya ılmıyacak.. kapının aralıgrını gcnisletti, kendi taban · ı ı · 
~ bo ~ \•apılan i~leri tetkik etmış, ta yanın ıs-ı\;d ldu. Artı:.nk!ıraldı,. cadeye daldı, ca~ını eiine aldı, fıkibetinden bihaberdi. ~ikbaldeki vaziyetine dair kararlar ver 
6aba0nıa Uzun ndıı;ını buraya getiren Çivili po~tallardan çıkan gürültü, toprak mistir 

bi~~t karşı '/..e~:- dertle;ti, nihayet, yolda tok \'e muttarit bir ses halınde Mecliste l:a:nıl e:lilen plana göre hal
k erek ınt'k ın hayalini gozlennde yükseliyor, neferlerin biribirlerile şakalaş- yanın buğday istihsali dört sene içerisin 

U}a daldı 1 ·aın hrsile derı·n IJı·r 0 ,.. tıkları uzaktan du,·uluvordu. ı1· 
Ş .ı .ı J de 80 milyon ke'1tale (bir kental e ı l\a~kl l\a~· ıl lii . Ilric;ton yerinden fırladı, başı göğsüne kilo:I:.ır) çıl arıl:ıt:ı.ktır. Daha sonra bu 

t~k .ÖYe İndi! rı<;t~ Taksimden doğru du~muş. uyuklayan Kapoyu dirseğile mikta~m 90 milyona çık:ırıln~ası ve bu 
ıtilçSt.ıtiüceye ç~~~ı~Ialıç \'apunına bine· dürttü, bağırdı: suretle İtalyanın gittikçe artan nüfu-· 

20 Yolunu tutt 1 ar, oradan va va Kara - I laydi, hazır ol bakalım, geliyorlar! sunun tamamile beslenmesi düşünül : 
11,, C:.ı.qka .,~ u ar. . • Sonra, harap tahta kapının yan aralık, mekted:r. Muhtelif tedbirlerle, ekilebi-
"'1n t ~ ·'Vnra ''ol ·· · · k ı d b c! tt k hara U&la harın ' .ı U·tündekı Pande anat arın an aşını ışarı uza ı, a şa· lece!c ar::zi miktarı artırılarak 5,5 mil 

kan ihtiliifı halletmek üzere Buenosay
res'de Arjantin, Brezilya, Şili Urbgu
vay ve Birleşik Amerika C.:imhuriyet 
leri delegelerinden mürekkep hakem 
komisyonu Paraguay ve Bolivya elçile 
rinin de iştirakiyle mesaisini bitirmiş 
ve kararını vermiştir. 

Bu karara göre Şako mıntakasının 

mühim bir kısmı Paraguvaya br~lı O· 

!arak kalacaktır. Bu topraklar yüzün 
den istikbalde silahlı ihtil5flara mani 
olmak i.izere iki hükumet arasında bi
taraf bir mNltaka tesis "!dilecektir. 

Bc'çikada bir tayynre kazasıı 
Brüksel - Berlin arasıııda işliyen 

00 Abt Belçika ticaret tayyaresi Vest 
cfalya, Soest'de yere inmiştir. 

Tayyarenin yolcuları ol2n on altı ki 
şi Alman ile mürettebatı teşkil eden 
dört Belçikalı ölmÜ§tÜr. Ölenler ara
sında Almanyanın tanınmış gazetecile 
rinden Palatlman ile bir maden şirketi 
nin müu:.irü qlan Frederik Luter de 
vardır. 

11 ~ DO~'\eeşırDın1 ~~~ llh... P tahta k anna geldiler. Biristo. mm ma\ iliği içinde gölgcle~en bir kafile yon hektara çıkarılacak, hektar başına 
~~'il! bırakılrn apıyı itti, meydanlıkta gü· ağır ağır ilerliyor, arasıra bir ışık damla· 

11
•
5 

lı:'!ntal 7"1hsul almak üzere tohum 
b ta ıra tu~ı ı~. kuruınağa terl'edilmı!'; sının süngulerde ufacık bir iİmşek çak· lar ısıah ve iı :ı;ı::ııin ta biati tahdit edile- Grandük Kiril, Nöyyi'de Amerikan 
.. a,~a 1tıdan gdaların arasından ge~çti, kıs~ tırdığı görülüyordu. Şarl Kapo, lliristo- hastahanesinde ölmüştür. Grandük 62 

~randök Kiril'in ölümü 

" ıı ba umanlar t .. 1 ki I r· . t cektir. da idi d... .ına g·ıtt· uten bir harma- nun ıkazile büsbütün a ı aşmıştı, ırıs o . . h ,_.. de yaşın • 
.. ı ç Ayni tedbırlerın mıı:ır ma sur.ıne İ 
;, · alı.;an adamlara sor· kapının aralığından bakarken yerinden D!?:iltcrc silalılaıuyor 
" t te;mili de karar altına alınmıştır. '"" ı a Pand kalktı, geriye, tuğla harmanına doğru !n.oiliz kara ordusunun Birinciteşrin 

( de Filistinde bir Yahudi yurdu teşkili 
vaadeden Baltoir'in beyaııatının h:i· 
kümsüzlüğü tekrar edilmiş, Filistine 
Yahudi muhaceretinin derhal menedil· 
mesi istenmiş, Filistinin parçalanması 
hakkında her şeklin reddedileceği b:1. 
dirilmiş, Filistinde meşruti bir hüku
met tesisi ve hükumetin 1 ngiltere ile 
bir muahede imzalaması icabettiği an

latılmıştır . 
A 'manva Lehi Hana kredi açrı 

Almanya Lehistana 10:> milyon ze
lotilik yüzde beş faizli ve on sene müd
detli bir kredi açmıştır. Bu kredi mu
kabilinde Lt h: c:tana makineler verile
cek ve Lehistandan hubu

0

J2t alınacak-

tır. 

Belçika kralı Alherı için 
dikilen abide 

Pariste Kral Albeı n<ıın•t a dikilen 
abidenin açılma merasimi yap:lmı~hr. 

Bu merasimde Fransız cGmhurrebı 

Belçika kral •e kraliçesi, Frnnsız ve 
Belçika başvekilleri, ve her iki devlete 
mensup birçok büyük memurlar bulun
muş, Fransız OUmhurreisi ve Belçika 
Kralı tarafından nutuklar iradedilmiş
tir. Bun<:an sonra ordu bir geçit resmi 
yapmıştır. 

11 ~ tll~~<S$)~Dn ~~~ 
Bulgar crkam harl>İ J'C reisine la.nı eli nerecı 'I Et meselesine gelince, İtalya sene- b 

ba. anın ocaı· e. kaçmağa niyet etti. Arkadaşının arkaya k başında 186,689 kişiye hal!ğ olduğu 
'1 "'· ı de 800,000 lcental et ithal etme mel.;- k h ı.· • · T" :ı~ ··l\:ndiUe b ~ '

1 mına odun atan. doğru uzaklaşmağa kalkıştığım gören resmen bildiriliyor. Bu miktar cihan Bulgdr Er anı aruıye reısı umge· 
"'

1

1 e a••I buriyetindedir. Bu miktarı artırmak S d V f J{" f · ret ~lı}lc u .... 1•

0 1
1 ~eri5an kıyafetli bir 1-'.Iiristo bir adımda gecliklirıin yanma gel- harbindenberi İngiliz ordusunun en neral Pef, ofya a ase • ıro ıs. 

suikasıt 

Clt '-<ll\ta kasaplık hayvanların çoğalm:ısile müm . d l .. t af ı: •il tahta kulübeyi işa eli. bu. aklantor kılıklı, 40 !ık korkak ça- l "d yu""ksek rakamıdır. Bu efrad ·18 tüm minde eski bir Jan arma za ·ı tı ar ın-..... O kün olduğundan ve talyada yem en 
az t\ • taya b.,ı. \• vuşu kolundan tuttu, ı:arstı, kapıya doğ· teşkil ediyor. Bunlardan 9 u piyade, dan öldürülmüştür. 

'\ 1 <ll\ l çayırlık hc:line koracak boş toprak kal . b b" h kk d • 11 .. e .. .. eme< yemeğe gitti bi; ru itti: 3 ü motörlü ve beşi de hava hücumla- Bu cinayetın se e ı a ın a resmı ırı madığından, çayırlara daha besleyici d"l . . B ·· ~eldı klo orav ... ,,.. .. .. - l Iaydi bakalım, çek tabancam, iyi .1 d t r rına karşı müdafaa t:imleridir. hiç bir şey neşre ı memıştır. u mu. 
• ap Jel .ıUrudu t ht 1 ]"'b . l w 1 ı otlar ekmek suretı e ran ımam ar ı - İ l J nasebetle Sofyada birçok P.raştırmalar ~rdu· IYı \"'•r . • a a mu eye nışan a maga ça ı~. k d' tolyn·•a vahıtdi a:ey ıtar ıl!:ı 

" du mak düşünülme te ır. u J •..1 

1 
S f ·1 d da · • ıçerden hafif bir se:ı Dedi. • 

1 
.. yapı mış, o ya ı e ışarısı arasın 

- Se . . d İtalyan mahsulatı geçen sene içeri- İtalya hükumetinin vilay<'t ere gon- telgraf ve telefon muhaberesi kesilmiş 
- . %i in U Şarl Kapo, IIirLtonun söyledıklerın en sinde evvelki seneye nazaran 1,5 mil- derdiği bir tamime göre İtalyan şehir-ızn o .. ~'n _sta Pandeli.. bir sey anlamıyor, fakat kendisine verilen . ! 1 'za" malı len"nde bundan sonra lokanta ve kah- tir . 
....... h .," 

1 t" - }'ar Iıret artmıştır. ta yanın rı ı 1 p f 11" d d R l ueııiın• ırorsun? vazifenin yapılma anı gelip çattığını his- Genera e e ı yaşın o. ır. usya 
l 

1
1o ın · Sen kiın~in? sediyordu. ·ullcri için en iyi müşterisi Almanya- vehane gibi U"llurr.a açık yerler açmala- ve Bulgaristan harp akademilerinden 

'lfj . Ukabeıe etti • (Devamı var) dır. İtalyan zirai mahsullerinin yüzde rı ve işletmeleri menedilmiştir. Halen mezundur. lki buçuk seneden beri Bul-
~lılu·ı.~Sto .. kapit . • 39 unu Almanya cılır. açık bulunanlar dahi Yahudi ırkından gar ordusu erkanıharbiye reislig~inde ka "'de .. .. enın selamı var.. k · 
Pı s~ &UrüJr·ı·· İtalya zeytinyağı ihracatını artırma olanlara devredilemiyecektır. bulunuyordu. itada t.ıratıe a u u bir hareket oldu. l Ü 5 f ·· 

.. ı.,_ r l>eri~n çkıld,ı, ha.rman basındakiler OROLOC = OPERATÖR için tedbirler almaktadır. talyan zey- Roma niversitesinden 9 pro esor Sefirler arasuıda değişmeler 
• .,..~ :i<l ı - ·• tinyagvı istihsalinin kolaylıkla 3,5 mil- 16 Birinciteşrinde Üniversite ile alaka-te•. durdu 1 •. ~afetlı 45 lik bir adam e· llr. Kemal Ozsan Fransız Hariciye nezareti, Fransa-

' ı,,, . • •lr!ı k yon kentale çıkacağı tahmin edilmek- larını keseceklerdir. p .. ~ıle sil k ' ırçıl bıyıklannı elinin nın Berlin sefiri Fransova onse nın 
'li e ·onust Karaköydeki muayenehanesini (Tü- tedir. Kahire kongresi Roma sefirliğine tayinini İtalya hüku. ltı'.tı 

0

~. geldin ı.u;.u: nelba~ı tstiklfıl Ccl. ?'\o. (:~80) Ohan· Paraguay - Bolivya ihlilaf1 Kahircde toplanan Arap birliği kon- metinden istimzar etmiştir. lılll tıı, j,.,, . 
1 

to .. Göreceğim gel· . .. ) 1 1 t J 
1 

d"ld" K d - ı k 
3 . :r"rı neı s· yan Ap. Bursa p:ızarı iı~tune na' e . 13 le 1 1 gresi dağılmıştır. ,. ongre, agı ır en, Fransanın Moskova S!-firi Kolondr fiı . " · ~öyle biraz konuşa· _ 

. ı to .h miştir. Tcldon: 11235 Şako mıntakası yüzünden Paraguay verdiği kararları ihtiva eden bir be- Berlin sefirliğine tayin edilecektir . 
.... Ot ı tirarın Sö" .. ve B, livya Cü:nhuriyetleri arasında çr yan name neşretmiştir; bu beyanname· İtah-a hükumeti de Bucnos Ayres fe 1 Ur:ıcak zunü durdurdu: ======----------_:_ _ _.::_ ___ _:______________________ .ı 

bız1 b bl:ldizn .. ~k~im Yok .. Buraya \'azİ- ' sefiri Raffaele Gcarigbsi'yi Paris sefir 
U:-ada b Pıteıı selam söyledi \'C , liğine tayin edecektir. 

8iıı~11 }i Ya :ılrındırınanı emfetti: R h , d 1 ~ fiD lıt~®ŞU-1 n ~~~ 
) · .. ~teu·ğ· er lZ Ve UŞ 

J•· 'tıız ned· ;ı 1 ın kadar kalabilir· Ka''ID afracıııdnıı ipek fe •ırı~o b .'r. ' ..., 
}ı ııııı avıstin k . Yazan . O G A !stokholm sanat akademisi profesör a·ı- <ıttı .. be ., endısine verdig<i vazi· r · · · k - d 

"<ll'k. 1 !erinden Erih Hglund ayın aga•.:ın an '• ··ıı ha '·'anlın ·· ı · ·h · d ·· ·· ı b ı k · d 
\'Q}. •• Yrqe d" . ın soz en 

1 tıyaı Perhiz ederek halsiz· bozmadıklar. hal e, uç gun sıray a a ı yeyınce ayana. suni ipek yapmağa muvaffak olmuş-
tıbı ~deme be .. u.urüyor, arada bir li'i ge;;irmeğe çalışmak bi- mıyarak günaha girmeğe mecbur olurlar. tur. Profesör 1936 danberi bu hususta 
du. l:rz!erıe bu •h hay ~e~ tan alsın onu,, raz garip görünürse de İstan;,uı gibi deniz kıyısında bir yerde oturanlar her tecrübeler yapıyordu. Kayın ağacı 1s-
ııu~llıa~tısto_ SOzün~Yr~t~n_i açığa \'Uruyor· bu i~dc perhiz etmenin mevsin·cJe bir türlü balık bulabilirler. Yumurtaya gelince, veçt ... çok bol olduğu icin lıu yeni keş • 

..._ ~eg·ırişti: bıtırıncc Pandeli ko· de (Tabii yemek nqsusun• o her yerele bulunur: Sabah kahvaltısında bir yumurta fin İsveç sanayiinde mıJhim bir rol oy-

eılei'inı 'Se ~'ll1di da perhiz) yeri olur. Me- 5arısını iki kasık toz şekerle karıştırarak büyücek bir çay nıyacağı zannedilmektedir. ~de·. ~lllelelcr b ben harmanı paydo~ sela şeker hastalarının, finca~ı i~in.de ~sade kahveyle birleştirip i~mek her türlü Betonu çahuk k urutrııak iç"n 1\a 1 ·ınin b Uradan dag·ıısınlar. · ·~ · · b" d a 1 
h ' ~k a~ına g hepsinde değilse de, bir kuvvetcızlıge ıyı ır ev 0 ur. İsveç tebeasından Kari P.ilner beto-ıle ko \"<l!:it hat eç Yapacağını yap çoğunda halsizlik bulu- Havaların iyice s~ğumağa başladığı bu günlerde soğuk nu çabuk kurutmak için yeni bir usul 
saıtclaı ~·bere ke Olanların arka::-ına sa- nur. Cnlar şekere perhiz suyla duştan bahsetme.ği de belki garip bulursunuz. Fa- keşfetmiş ve keşfinin ilk tecrübesini ~'lı.U(ı.un<lzırlaııın naOrında ben tıg gibi bi• ederek hastalıklarını gc· kat halsizliğe deva olarak yapmak lazım olunca her mev- Vaşingtonda yapmıştır. Bu usulde de. t>Itıı •· Elen b. na atlar kolayca sa· 
l " • • Urad l çirirler, hiç clmazsa ltan. simde yapılabilir. mir çubuklar arasına dökülen beton iı..: a <ulübcde kalaca· k · Zatetl sogv uk ducı. deyince ilk gününden mutlaka soğu1< cı " 0 ·ı Iarındaki fazla şe erı a- - :r çok kısa bir zamanda sertleşmektedir. 
Ulet. " 1 e Pandel' k zalt·ıla ... ' ı ... lsı'zlı'klcrı' r?e kendi J.:encline l:avbolur. suyla duş yapmak demek .değildir. İnsan ilk günleri ılık v . d h h"' Jar k ~aıtıtıdl 01a :ı .. 11a 

1 apıya clogrru '-·ürü- ' ' ~ ~ "' .ı aşıngton a ava ucum ına ·arşı 
la ad "\- n hara J Bunu'1 ~ibi, fazla et, yahut fazla ya~lr yemek yiyenle- suyla baı:;layarak gittikçe soğutur ve nihayet büsbütün sığınaklar yapılırken beton ancak iki 

'JOtıra 1 
ar . · ~ r <apoyu da '-'an· d be ·· b .. b"' r· v k :r 

~-tına aldulrcJular Sa IPI tahta kapının rin baz:ları~a d:\ hal.::izlik gelir. Bu <:a onların l:anlannın soğuk su dökünmeğe alışır. Bir hafta gittikçe soğutulan 1 lir günde sertleşiyordu. Halbuki bu 

ba bır ' }olu g" d J bozu!Juğıın:ı del~let eder. O vakit yine perhiz, eti ve yağı ılık su, t·ndan sonra a on ~ş gun us u un sogu su.. sistemde altı saatte tamamiylc don. 
1((j lact.ııar~r i keınleye oz en geçirdiler. azaltmd.la lıa.lsizlı:t ge~er. Çok et ve"" ya~lı yemek yiyen. İnsan üir haftada soğuk suya alışamayınca artık alışamı. maktadır. 

Ylu ~ • Akşan- oturup bcklemeğe 1 d k v 1 . . l vacak c!emektir. c=;'I ~ n D 11"7b..a ~ r 1 """ ,. ta\ c:;5) (c5} l)ıed ·adınlah,·dııa kadar tenha voldan Icr:n l-az:lar• on beş gün .:a ar. pe az yag apışmış, ya mz J u i2J ~l!:ıo-.-·cyt1 U u u C§i!lca;(91 

11(Jb. •,."''"\;<!, 1°lk . aı:ka kı'mselcr rreç· _... - _,. 11 ' o,.,. •• ı an b .ı 1 sebze 17,.,...,ekle halsı":di!:J:!rini geçirirler. Bizi.n alaturka usulda su dökünmek kolay clur. Ancak 
ıı.. k ' o::. • • • ı ı 1 0 tu"rlüsüna dayanmak daha gii<'tür. Delikli huniden -uô· ....._ 1;1dırirken 11

_ aranlıklannı sularda Pc:rhi':e lcc.rşılık, kuclretı arttırma.: a tanınmış yeme cer :r 

~ \ar ırı t olduüunıı ela bilirsiniz. Biberii, baharlr, hardallı yemel:lerin külen s~ğu:~ sl·ya daha kolay dayanılır. Bunu evde yap-I~( '1nlık b 
0 

Pandeliye sordu., 
0 

mal: ml:m;ı;ün olamayınca bir hamamda yahut duş yaptı-a 'Yor · pek şörr .... tı vuciır. :Cu:11arın ~ühretleriyle mütenasip ol-
..._ 8 ı ' şımdı ne p.paca· ran m'iessesclcrin birinde yapmak mümkündür. Tabii ne-\er 

1 
lllezn ı dukları iı.!:>!1eli olmal.la beraber, m:deyi yordukları şüp-

e~ IJltı ·• l te . rede o:uı sa olsun duştan önce terli olmamak ve üşüme· ....._ \ •, .. :. 11'enız bir gem·ıcı· lencrı hcsizd:r. 
....._ 

1 
""-{ •• l 1 mek şartiyk .. İyisi ı:ak~am üzeri. 

• ·e .l\ i ıın· Fa!:;ı~ balıklaıla yumurt~nın mideyi yormadan işe ya- Tekmil viicutiarına duş yapamıyanlar, hiç olmazsa, ak. 
....._ IJ } 

3
'la '1'{ • ıze Yaramaz, bozar. raclikları çoktur. Eun!ar.n faydaları terl~iplerinde bulunan şam yemekc::n iki üç saat sonra, s~ğuk suyla yarım banyo Ilı~ b'ı t.ırada n ı. ınız 0 halde ·1· 1 ·k· · d k d 

h ~ını O...ı~tJ •• fosfor ile ar .. en:kten ileri g~lir. Bu ı aç arını ısı e u re- • yalnız üzerine: oturdukları kısmı suyun içine sokarak, -
ı lıya.. sınirlc:rı ..... ~ .~ u~ uyacağız .. Yal· ti arltım la:-. 0,1ları ilfiç olarak kullanmağı ancak ht"kim- yapabilirler. S:>g-uk su gibi pek sıcak, 42 - 45 derecede su "ıa ~ \ar ~ ·••tzın . · . . . . 
b· '<l\ız 0 · "1alnın }erınde olma mal ler r~etelcıiyle tavsiye edebilece!d::ri gıbı, zaten ikisını yine ayni tesiri yapar. Her iki türlüsü da pek kısa müddet 
hıra~ k~· . nuo İ\ın _Ya .. SıI:th kulla· de yemeklerde tabii olarak bulmal: daha iyidir. bir dak\karian az .. Kimisi gece yatmadan sıcak su banyo-ır ,,. 1 lırı:ıı..... hız, isknn.J .. · d 

.. ..... ··• .. Son .. ..... .. e uzerııı e a· h s l"h dd.i sıına gı·rer, faka•. bunun tesiri beklenildig-i gibi olmaz. ~ '"' g " g k B:ılıi.l,mıı şöhrtini, eski Türk pa ışa ı a a a n 
bir tupunu oz ·ulak ol etrafa Geceler"ı vatmadan önce bel üzerinde soğuk suda ısla-s.ırı d 

1 
U" n n"td·- Evub"ı"ı·~. hı"' ·a··1·esinden ele hatırlarsınız: Ac:k ic:Ierinde per-[.);ı·ı .' <ındır S""' ·g•ni görür gör· ı .ı ·• " r. :ı: :r • k k k. ı 1 

li lllı? .. en o· ' hiz tu~nn'klc. tıınınmı~ iki dervişi ı:adi~ah sarayına misafir tılmış set rie bir bezle friksiyon yaptırma pe ':·ay o ur 
....._ 1'a ıkranı tanımaz· ı f ı ve buncl::n ı'stıfacıe e.clenler çoktur. Müddeti dört, beş nıznaını 1 eder ve !-:iz-netlerine iki glize1 cariye ver:r. Ha ta arca et- -

~~~i~v~e~:f-;.;a:~''~:._~:.~·e;n~ıe~l~<~y~:_~d~i:...;ı;e~~~~~h;:~k~~e!'!""!'d~:~r~.i~ş~l~~r~1;~,:~~~!~i!..l~e•~rn~i-.,.,..da•kmi•kma• .. •·· ......................................... . 

Homan rn kuhiıwsindc 
df'ifi"' ik li k lf'r 

~ ' 
Romanya milli müdafaa Vekili Ge-

neral Argesanır ve milli müdafaa rnüs 
teşarı General G la tz istifa etmişlerdir . 

Tümgeneral Nikola Cinparc;. milli rrü 
dafaa vekili olmuştur. Tuğgeneral Ja
esbici de yeni teessüs eden silahlan. 
ma şubesinin başına getirihnistir. 

eneral Ciuperca Romanya komutan
ları içerisinde en iyi tabiyeci olarak 
tanınmıştır. 

Almanyada yalmdi c1iişmanhfrı 
Almanyada Yahudileri avukatlık 

yapmaktan meneden bir kanun neşre. 
dilmiştir. Avukatlık mesleğine girmek 

C9"': Devamı 14 i:nciide 



Haber'ln tarihi Romana: 4 

/Yazan: l:t l{obe Uüma - I05 - Çevırenı ti' 
vazali'il: lklmDm /Bir iskemleye ala biner gibi 0 JI. 

Padişt;ıh bir hamlede büqük bir tas ms~!,,.~~:~ra ~k?.~!.~~, :ah~,~~~"":~!"~~ 
daşlan Agar eokağmda 23 numaralı bl· dinliyorum. Clgara içer Jni'bl.,ıt ,.,: 

Şarabı kavrll/arak hal/kırdı nanın önUndeydller. Komiserin işareti U- mu!lun? sen bllirsin. Müsaade """"' 
zerine Ud ılvil pollıı kapının 1kl tarafında ceğim. ,oı& '-
duvara dayanarak gizlendiler. Rokur ka- Bir iskemleye, ata biner ~, 

- Bırak, bırak artık Lelopus ! 1 
Timurtaş pşırmıştı. Aşağı yukarıj 

bu kadını kendhıine methUsena eden 
Timurdu. Acaba bu kaltak hU:lkara 

Bu hldise haremden işitilmiş ve 
kadınefendi telıişla cariye Güldesteyi 
koşturmuştu. Cariye alı al moru mor 
koridorda koşarken Timurtaş göğUs
ledi. 

- Ne o kadın? 

ne intizar ettiğini bildirmişti. Boşu

boşuna Uzülmiyerek bu mel'undan is
tifade etmek muvafık olmaz mı hün-
kanm? 

Yıldınm Timurta§tn 
okşadı: 

yanaklarını 

pıyı çaldı. olan komiser, alay ediyordU· 

!çerden ayak sesleri işitildi. Bir scı kurun cigarasını yaktı. .,,..,,, 
BOrdu: - Seni dinliyorum. oeınek f 

_ Kim o? zından çıkarmağa karar verdJJI ~ 
- M. Söbert için bir telgraf. - Evet. Emrinize dafnıa ~ bir şey mi yapmıştı, onun canını sı

kacak bir kusur mu işlemişti, yoksa 
1evketlt1 Yıldırıma nağme mi yaptı, 
i§ve ve naz mı yapmak istedi? 

- Kadınefendi ürktüler. Ne oldu
ğunu öğrenmek dilerler. 

Bir sUrgU rekildl, kilid anahtarla açıl· Söbert anlatmağn başlad:_..1 . ...ı 
- CzUlme Timur. Bir asker başı " P".f'W' 

dı ve kapı aralandı. zingerin eahsına ve onun _,. ~ kurban vermeden Bizansın Anadolu- .. ~ 
Komiser bagırdı;: fesine dair bildiği pek az 1X1 

Içeriye girse, müdahaleye kalkışsa 
hUnk~ kızdırıp da derdsiz başına 
derd açmış olmaz mıydı? 

- Söyle. Esir bir Bizanslı kendini 
gebertti. Şevketlf.ı hünkar misafirleri
le beraberdir. Gönüllerine dert koy
masınlar. Hem sabah pederleri Ger-

da kalan son parçasını da memaliki 
şahanemize ilhak edeceğim. - Haydi çocuklar! df. '--' 

OçU birden kapıya yUklendlter ve UçU Rokur arada söyleniyordu: , ~ 

Bu aralık salonda coşkun bir gai
ple koptu. Timurta§ derhal yerinden 
fırlıyarak salona girdi. Herkes ayakta 
ellerinde §&rap kadehleri haykırıyor
laldı: 

- HU:ıklmnızı isteriz. 

tmrahor haykırdı: 

- Timrtaş! söyle tevketlOya Ye
litbey Bosnayı. Firu.z da Vidini aldı
lar. Karatova hUnki.rımıza geçti. 

Bu zafer haberini onun mübarek 
huzurunda tes'id etmek isteri.z. Bi
zimle bir kedah prab içsin. 

Yaşasın Yıldınm! 

Bir gUrUltil duyuldu. Ve Yıldınm 
sözleri kanlanmış, saçlan dağılmış 

bir halde salona girdi. GUrUltU bıçak
la kesilmiş gibi dindi. Herkes dehşet
le Yıldırıma bakıştılai-. 

Padişah bir hamlede büyük bir tas 
tarabı kavnyarak haykırdı: 

- Yeğit ve Fiuzun kahramanlıkla
n eerefine ve bir an Gnce kurtulan 
hllnkannızın hayatına ve sıhhatine!! 

Timurtaş dönmUştU. Bu son cüm
lenin manasuıı onun kadar Jdmae an· 
Tıyamam1ştı. Demek bu kalipe kan, 
büyük Osmanlı hUkUmdanna bfr stli
kaste gönderi.imiş anarşistti. 

Fakat bunu Yıldınm nasıl anlamış
tı. Bumunu görmlyecek kadar sarhoı 
lallanan bu adam bu bnnın fendin
den yakasını nasıl kurtarabilmişti? 

Yavaşça ayaktakilerin arkaauıda.n 
aüziilerek d.ı§an çıktı ve yan odaya 
girdi 

B;zanalı kız beyni parçalanmış bir 
halde halınm üzerine devrilmişti. Ti
murta§ koridora çıkarak haykırdı: 

- Hey. Orada çavuşlardan Jdınse 
)'ok mu? 

Oç plvarh asker Timurun yanına 
ko§tular. Timurtaş parmağını ağzına 
kapıyarak ip.ret etti: 

- Sus!. Hllnkar duymadan leşini 
Jraldıruı kahpenin haydi! 

Bjqnıhyı kan içinde yattığı halıya 
11.rarak kaldırd1lar . 

... ::J!!j:IJ:MI~~~ 

meyan hakimi Yıldırımın misafiri o
lacaklardır. Hazırlıkta bulunsunlar. 
Şevketltlnun iradesi böyledir. Haydi, 
fazla sallanma. 

Yıldınm Bayezid bir saat sonra çok 
yorgun ve Uzgün halde istirahate çe
kildi. Bu hldlse koca hUnklnn çelik
ten sinirlerini bozacak kadar mühim 
miydi? 

Zevk ve eğlence devam ediyordu. 

Timurtaş büyük bir ihtiyatla Yıldı
nmın odasına girdi. 

- Şevetlft hUnki.nm dedi. Yorgun
sun, soyunmana yardım edeyim. 

- Yann Alaşehir üzerine savaş a
çacağız. Bursa ve Konya civarında 
mukayyed ol. Bu mel'unlar gemi azı
ya aldılar. Bu kahpe kanyı bir de u
tanmadan bana methüsena ettin. 

Timurtaşta bet beni.z kül kesiliver
di. lşte limdi belaya çalacaktı. Padi
ph hem sinirli, hem sarhoş, hem yor
gun, hem kızgındı. Yıldınmın her 
hiddetinde birkaç kelle kopanlmak 
hemen aaray Adeti oı.111 du deaebt • 

"""'· 
- Pad~m. Dedi. İnsan kavun 

değil ki, koklayıp da cioaini tayin e
delim. 

- Bre ahmak, Blanalı bhpe ka
vun mıydı? Onun şevketlft sultan Mu
radın katili Miloş Kapiloviç ailesiyle 
elbirliği yaptıklannı ben nasıl bili-. , nm. 

Bana ya.nn alesseher Aliyi buldur. 
Dokap.vanm bir vesile bulup 88.1'8.yt
ma lntisab etmek istediğini haber al

dım. Bu kannın kocası Miloş Kapilo
viçin intikamı peşinde koştuğunda 
§ilphe caiz değildir. Ali bu işle meş
gul olsun. Sen ordunun merkezini 
Bursada kur. 

En küçük hldiseyl silratle tarafıma 
iblAğ gerektir. Namıma kadı halkın işleri 
ni tedvir eder. 

- Şevketl6 hUnklnm. Manoel ha
tipayine bir name göndemıi,ti. irade-

TA H 11'. R M AN 1 t , 

Keskin bir boru sesi Yıldırımı ve 
Tjmuru hayrete dü~ürdü. Bu saatte 
bu ses padişaha çok mühim ve fevka
lade Mdiselerin arzına mahsustu. Yıl· 
dınm pencereye koştu. Sara)' bahçe
sinde heyecanlı bir koşuşma görülü
yordu. 

- Timur, fırla bak ne var, ne olu
yor? 

Timurta§ henü.z odadan çıkmamış
tı. Koridorda bir haykırışma duydu -
lar. 

- Savulun geriye bre herifler. Yıl
dırım benim de padişahım. Sanca pa
şadan geliyorum. Hakipayine arzım 
var. Beni Milo§ mu sandınız? 

Yıldınm da, Tfmur da gillilştUler. 

Fakat Yıldırım da, Timur da ellerini 
ihtiyatla silihlanna attılar. 

Padişah kapıyı açarak bağırdı: 

- Kimdir o? Bırakın huzuruma 
gelsin! 

!riyan bir Rumeli askeri padişahın 
ayaklanna kapandı. 

- Şevketlftm. Ben usul bilmez ku
lunum. Vakit dar. Huzuruna çıkmak 
f çin beni l>in hendekten atlatmağa 
blld:ı'er. 

Sanca paşa hakipayine yüz sürer. 
Çanakkale iç denizinde bir frenk kal• 
yonu yakaladı. İçinde bir prenaeıle 
giraııbaha eşya var. Ne tilrlU iraden 
olacak diye bekler. 

- Kaptanı sorguya çekti mi? 

- Evet htınklnın. Kastamonu ve 
Sinob hakimlerine akçe götUrUyorlar
mış. Bir miktar da cephane varmış 
padişahım. 

Yıldırım haykırdı: 

- Sefineyi karaya çeksin. Cepha
ne ve eşyaya vazıyed etsinler. Kaptan 
ve niUrettebatı kılıçtan geçlrlnlz. 

- Ya prenses hUnkanm? 

Timurta§ atıldı: 

- F..irim.lzdlr. Hllııki.rımıza tak
diın ederek hayır dualannı alsınlar. 
Muvafık mı hUnklnm? 

- ()yle yapılSin. 

(Demmıwr) 

birden palas pandrras içeriye girdiler. - Bildiğin bu kadarcık Jıll• 
Pijamayla kapıya inmiş olan Söbert 

birkaç saniye zarfında mat edildi. Matiyö 
kollarını arkaya çevirmişti, Rokur gırtla
ğına ıanlmıştı. 

Leonar kapıyı kapadı ve iri vUcudu ile 
yaslanarak geçidi kapadı. 

Alman bağırdı: 
- !mdad ! im ... 

Kelimeyi tamamhyamadı. Rokur elile 
afzmı tıkamıştı. 

- Kes sesini! biz polisiz. Ben emniyeti 
umumiyeden komiser M. Rokur. 

Söbertln gözleri korku ve dehşetle bU
yUdU. 

Rokur sordu: 

- Nerede? anlamamazlıktan gelme, 
arkadqm Gletztnıer nerede? Haydi! 

- Bilmiyorum. Burada değil. Gitti. 
- Yalan söylUyoraan karışmam. Matl-

y6, sen bu adama göz kulak ol. 

Komlııer, blti§ik odaya geçip baktı, 

kimseler yoktu. Pencerenin perdelerinJ 
araladı, arkasında kimse yoktu. 

D11&n çıktı. Mutfağa, yUz numaraya 
baktL Sonra tekrar koridora dönerek: 

- Bırak ıu adamı .Matfyö, dedi. 
~mana llltab ettt ~ 
- Haydi çabuk giyin. 

Söbert alellcele giyindi. Rokur tekrar 
emretti: 

- Evrakmı göster. 
- Sizinle huıual c6rU'1Dek lııterdim to. 

nmer. 

- Arbdaelanmm yanmda söyliyebl -
lirsin. 

_. Yalna olmamız daha iyi affediniz 
Müsaade eder misiniz? 

Kornl8erin kulağına eğilerek bir ıeyler 
fwldadı. Rokur biraz yumllf&Dlıı olduğu
nu belli eden bir sesle ecvab verdi: 

- Pek A.IA. 

Arkadqlanna döndü: 
- Leonar, sen aşağıda beni bekle. Ma

tlyö, ıen de müdiriyete git. Müdür beni 
ıoraraa bir saate kadar döneceğimi söy
lersin. Biz burada biraz konutacaiız. 

tk1 ılvll polis dıpn çıktılar. 
Rokur, Söberte bltab etti: 
- Kapıyı kapa ve geç kartıma otur. 

bir ışeyler gizliyorsun. 

öteki yemin ediyordu: ıt' 
- Doğru söy!Uyorum. Bildi 

sini söyledim. 
- Gietzinger §imdi nerede! 

Tehdid elti. Sualleri biribirlJll'~ 
den yağdı~dı. Uzun bir~ tstic;_..-t 
ra adamın samimi olduguna 
tirdi. 

Sert bir tavırla emretti: ~_,J 
- Şimdi başka mcscJrye ge ,,

rlste ne yapıyorsun ve ıdnıiJı .JJ 
çalışıyorsun? '

- Benden memnun ıtal' 
Çok şey söyliyeceğim. ·oJ ,.f 
ceksin. 

- Çok §ey değil. hepsı ~ 

Söbert Paristeki gizli . ...., 
mahiyeti hakkında tafsili~~ 
verdi. Bu işe Velter tarafuı--..~dlll!!'j'il• 
edildiğini, Pariste Airna:ı 
ni nasıl <'asusladığını anıattJ._,,.o:P.ıı• 
lannı Berline hangi adrdl 
nı söyledi. 

Neticede Fra.nsaya hizınet 
ti. 

Rokur cevab vermedi. Sö 
ettl: iP 

- Meslekten olduğunUS i~ 
timl:ı ne kadar faydalı old 
dir edersiniz. TalimatınJS~flll 
manlarla mesaime de dev-
Hizmetinize geçtiğimi b 
ne göre Berlindekiler ball~ 
madda devam edecekleri lr-
pcy matnmat verebiliritn· 

Rokur sözilnU kesti: 
- Anlla.şıldı. Ne denıek _, _ _ 

anlıyorum. Uzu:J li.f a 1~11 
Sustu. Düşilnüyordu. c..-

nl çıkaQnıyarak bekledi. 1' 
rar söze bagladı: 

- Biliyor musun ki i 
içeri tıkmaklığım için kAfidlt' 

- Biliyorum. Fakat 
istifade fırsatını kaçırın• -
nıyorum. Benim gibi sadı~ 
lu bir ajanı kolay kolay 
bilirsiniz? 

lf-~ K LıE D'E N:: H'u S EY 1.N Z EK 

Elimi yavaş yavaş uzatarak onu arıyor ve derhal bulamayınca, 
:Aliyeyi uykumdan istifade ederek yastığın üzerine şöyle bir mek
lup bırakıp kaçtı zannediyordum: "Ahmet Ali, hiç §fiphesiz ki, ben 
~ göre değildim ... ,. bilmiyorum, endişemi anlıyor muydu? fak.at 
Jiina elini veriyordu. Ben de mesut ve itminan ile derhal uyuyor· 

MEMNU . .- . " .... 

yor. Hatta çiııdilim apçlar bile mübhem bir surette ~ 
canlandınyorlar-

Kanm, sayfiyede geçireceğimiz müddeti bana ha 
vermişti. Bu, onun ilk ve son müsaadesi oldu. 

ilam. 
Düğün Aliyenin dilediği gibi oldu. Fakat o kadar da ptaf atb 

leiildi. Gene Haydar beyin fedakarlığı görüldü: Düğün masrafları
ıu - fakiranede olsa - o }'aptı. Arkadaşlarından bazılarını ve me
tnurlarından en beğendiklerini davet etti. A~ yukarı yüz ki§i ka· 
tlar oldu. .. 

Aliye, beyaz elbisesi içinde pek güzeldi. Bir folDğrafçı, bu mühim 
lfinün ebedi hatırasını tesbit etti. 

''Bu kart postallardan birini saklıyordum. Daha geçenlerde yır
tıp attım. Zira resme baktıkça üzillüyordwn. Siyah elbisemle. pıke 
;lenilen malOm basmadan yapılmış beyaı kravatımla, bir prensese 
hizmet için gelmiı hizmetçiye benziyordum . ., 

• 
Bütün neşem içinde bir gölge vardı: Aliyeyi babama götürmüş· 

tom. Haydar bey tarafından intihab edilen yer, evvelce bana methet· 
tikleri yere hiç benzemiyordu. Bütçemde büyük bir rahne açan pan
lifon kirasını vermekle beraber, babamın, diğer divaneler gibi, ayni 
1>1çimde, ayni renkte yapılmıı bir gömlek Jiydiiini ve onlara kalJ1· 
1DIŞ olduğunu görüyordum. 

Ali)'IDİD canı sıkıldı; 

2annedtıı!l!ID buradan daha iyi yerler de va~du .. dedi . .lmldru 
o:d~ zaman, onu buradan çıkarını! 

Babama, Atiye ilf' e\'lendıtrimizi sÖyledim. ''Şu halimde böylf 
bir ~e~i:ı ~cr.ım Un r.e c!~cmn.ıiyeti olabilir?,, gibilerden yüzümt 

-,·M·EVVE 
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baktı.Ve biraz sonra saçma sapan konuşmağa balladı. Fakat pata• 
lık rüya mda zehl, hakir kalmışçasına: "Geçerken herkesin bir tet:
me attığı bu bedbaht adamı hfila düşündüğünüzden dolayı. eksık 

olmayın, beyefendi; eksik olmayın hanımefendi!., dedi. Sadaka ir.
temıış gibi, bize çukur avucunu uzatıyordu. 

Sualler 90m\ağa başladığım vakit, iri kıyım bir erkek hastaba· 
kıcı, h~ söze ka~ı: 

- Siz, onun için hiç merak etmeyiniz. Ktndisine ne ıaıımsa 
hepsi var! 

Ve sonra babama dönerek tekrar etti: 
- Size ne lbımsa hepsi yok mu? 
O, korkmuş bir çocuk gibi itaat edttek cevap verdi: 
- Evet, efendim, ne lazımsa hepsi var! ... 

Elini öpüp ayrılırken kulağıma iğildi: 
- Ben mahbuswn. fakat senin çocµldann tahta çıkacaklardır! 

• 
Emıköyünde, Caddebostanı tarafında k~ bir ev kiralamı,. 

tık. Resim yapmak için lhımgelen takımları da eötürmü§tüm. Ar 
tık manzara resimleri yapmam kararla,tmlmıştı. O zaman yaptığım 
resimleri haIA saklıyorum. Hepsi de Aliyenin zaferini terennüm edi· 

Derler ki, şekerci dükkAnında çalışan çıraklara, 
geldikleri esnalarda, istedikleri şekerden, şekerlemeden. 
k1nda bulunan bütün maldan doya doya, yürekleri ~ bi 
clar yemek hakkını verirlermiş. Ben de şimdi Aliyenıo. 
dükkan sahiıMerinin tuttukları yoldan gittiğini zan 
bütün bir yazı ıevd ıehvete hasrediyordu. Ondan ~ 
dükkanında çaltpn çıraklar gibi doyacak ve şüphesis 
şeyleri, ancak hatıra geldiii zaman istiyecektim. Aliye .:..ı. 
larıma se\inerek muvafakat ediyor~ "Kocacığım, bu P"" 
gece' 0 rinden istifade et!., diyordu. 

Biz, bazı kimseler için aşkın timsali. idik. Arasıt8 
kardık. Büyük k~erin kadın ve erkeklerile dolu k~ 
çerdik. O zaman Aliye, bana biraz daha ihtiyatlı ol 
"Elimi bıraksana, kocacığım .. hava çok sıcak .. ,, 

Denize girmek isterdı. fabii ben de beraber .. Fa~a~..wJI 
sile çıkması bir oluyor; ben göğsümü şişirerek yuzeı,O.. 
kumlara yatıyor ve vücudunu kızartıyordu. Gene bir =...1: 
karken Aliyenin güldüğünü gördüm. Anladı. izahat~ 

- Ne kadar incesin. kocacığım! Hiç farkında 
kocacıltm. de9ene ki 9'1'1İ şjşmanlatmak 1çin epe)·ce • 

Zannediyorum ki bana ilk defa bakıyordu ve bef1l 
yordu. Çöp gibi bacaklarım. çok gf'niş mayo içinde da 
nm onu eğlendiriyordu. Fakat kati)·en fena tarahn~ 

O tarihte. yaı günleri, Caddebostanı hiç de kala 
Bütün sahil bizim demekti. 

(Devamı .-rJ 
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kaybedilecek bir dakikam bile yok.. 
öğleden evvel bir yuva bulmak lazım .. 

Ey yuvalar neredesiniz? .. Gazetenin 
küçük ilanlar ıayfasına baktım; fakat, 
"kiralık yuvalar, ,serlevhasını &öreme. 
dim. Yarabbi ne budalayım!.. Gazete 
biç böyle şey yazar mı? İn&an bu yu· 
vaları "mefruş apartımanlar,, ilanların· 

da bulur. 
Beyoğlu sokaklarında bir kaç saat 

gezince insan aradığı yuvaların her 
türfüsüne tesadüf ediyor. Bunların ki. 
mi gUn he6abiyle, kimi de aylıkla tutu· 
luyor. 

Neye bir tanesi 13 gün tutulamaaın? 
Ben, haftalık bir yuva tuttum .. Bi· 

raz pahalı fakat güzel .• Kirasııu da pe. 
şin verd:m .. Bu yuvamı her gün güller, 
l.:ylaklar, karanfillerle s:.:slemesi için 
köşe başındaki çiçekçi kadına istediği 

parayı ödemekten çek;nm~im. 
Saat 2 - Otomobil, Nezfoe ile beni 

• 
ad~ta uçuruyor. Hezihe, mahzun gibi 
duruyor. Ben de öyle.. Gayri ihtiyari 
bir hareketle clclivenini öpüyorum. 

Araba adresini verdiğim binanıı:ı ö· 
nünde duruyor. Ben teb::sstm ediyo
r.ım: 

- Geldik, Nezihe.. Dur sevgilim, 
önce ben ineyim .. 

Nezihe iğilip hkıyor: · 
- Burası mı? Kapıda kirauk c.claJar,, 

ilanı var .. Ama yaptınız ha .. Şayet böy. 
le bir eve girdiğimi tanıdıklardan biri 
görürse .... 

Ah mel'un ilin .. Doğrusunu söyli· 
yeyim mi, benim hiç nazarı dikkatimi 
çekmemişti .• 

Sadık gideli dört gün oluyor, biz ol· 
duğumuz yerde sayıyoruz. Ne güç iş. 
mit yarabbi 1 Fakat utık buldufumu 
zannediyorum: 

" ...... ,. Sokağında güzel bir evde .•• 
Birinciden altıncıya kadar bütün kat· 
lardaki kiracılar 'kibar. Tesadüfen ikin 
ci katta oturan ya~lı bir kadm, apartı· 
manından iki odavı kir:\.,avermek i!::ti. 
yormuş .. Nezihe r.üphesi.,. ... ~k m,.mn'..ln 

...... --- t1 1 ' t< 1 1 ) '\ ="' 

olacak .. Hemen evine koıtum. Sevgi· 
lim, ıapkasını giyerken benden tafsil~t 
istiyor, cevaplarımdan da acviniyor· 
du: 

- Anlıyorum, diyordu, bu sefer lı'a. 
liba buldunuz .. Fakat, ev nerede?. 

- " ..... " ıokağında 120 numara .••• 
Hemen alnını çattı: 
- '', .•.• "sokağı mı? 120 numara mı"! 

Durun bakay.m.. Böyle bir apartıman ... 
İki tarafında avlusu var .. Tamam, ta· 
mam.. Orada Bay Ercümend ve karıst 
oturuyor .. Ah azizim, tabii onlara mer. 
divende tesadüf etmeme ıiz de razı o· 
lamazaınız .• 

11 Eylül - Şimdi artık bize ne li· 
zım clduğunu, .daha doğruıu ne lazım 
olmadığını biliyorum. Binaenaleyh ara. 
ma işi kolıylaıacak: 

1 - Harici manzarası fena bir ev o
lamaz. Çünkü Nezihe böyle bir yere gi. 
rerken görüleceğinden korkuyor. 

2 - Harici manzarası güzel bir e\. de 
olamaz. Çünkü N ezihenin buradaki 
kiracılarc?an birini tanıması ihtimali 
var. 

Buldum, buldum.. Yuvamız ·• ..... " 
caddesinde olacilk .. 

12 Eylül - ~ayır.. Yuvamız", •• .'' 
caddesin.de oli'nuyacak .. Nezihenin ne· 
zaket hissini pek iyi takdir ederim; o· 
nun için israr etmedim. Bana mahzun 
bir sesle ıu itirafta bulundu: 

- Oh, hayır, "yuvamız 0 
... " cadJesi 

olmasın .. Kil"alapığınıza teessüf ede. 
rim. Fakat böyle bir günah işlemekten
se fiddetli arzumuza vedaı tercih ede. 
rim. Sadıkla izdivacımdan evvel görü· 
şüp seviıtiğim apartıman da " ... " rad· 
desindeydı. 

-Yaa?f .. 
15 Ey1Ut - Bu giinU, Sadıkm gidi. 

§İn.den beri bana gönderdiği mektupla
rı okumakla geçirdim. Ben de ona en 
sekiz sayfalık bir risaleyle cevap ver

dim. Bu Sadık ne iyi çocuktur 1 Bizi 
biribiri:ri::~ ne l(adar derin bir muhab· 
hct rar~eC:ivor !. 

Bir '' v u va ,, 
arıyorum! 

Uç gUn sonra d8necek.. Akşamları 

gene beraber geçireceğiz. Ne talih ... 
Ha ... Sahi... Artık yuva aramıyo· 

rum .. Her akşam saat 6 da N ezibeyi 
görmeğe gidiyorum; &oruyor: 

- Ne yaptınız? 
Meyuı; bir tavırla şu cevabı 

rum: 

- Hiç .. hiç .... Bulamadım ... 

veriyo. 

17 Eylül - Teftiş c'd 'en ağır bir iş· 
tir: zavallı arkadaş .. Dh artık kurtulsa. 

) Zaten tam 24 saati kaldı • 
18 Eylül - 'l'elgraf müvezzi bana ik{ 

telgraf getirdi. Birincisi : 
••Ağır bir cezaya uğradım. Sekiz gün 

hapisteyim. Karımı teselli et .. - Sadık., 
ikincisi: 

"Beklenilmiyen saadet .• Sadık hapse 
at.ldığı için daha sekiz gün gelemiye. 
cek .. Bir yuva arayınız. Nezihe . ., 

Yarabbi şimdi ne yapayım?!. 
HiKAYECi 

Adliye Veka.etinden: 
Evvelce yapılan ilanın üç ve dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde tavzih edilmis 

tir • 
1 - IIaı.im mım7etliği için yapılan ııa ıım birinci bendinde gösterilen yerler t 

mamcn doldı.:.~u takdirde o yerlere müracaat edenler ile istidalar.mda yer göstermemi 
olanlar bulunursa bunlar arasında kura çekilerek isabet eden mahallere tayin ed· 
leceklerdir. 

2 - Enakı müsbitelerini ikmal eaenlerden Ankarada bulunanlar Ankaraya v 
vilavetlerdc bulunanlar da bulunduktan yerlere tayin edilecekler ve ikinciteşrin a~ 
içinde ele i. tidalarmda istemiş oldukları yerlere naklcdileceklerdir. Dileklerinin za 
işleri U. müdürlüğüne m\iracaat etmeleri. (7981) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
ı - Idare ihtiyacı için 2120 adet boru ba~ı kenedi 3" lik, 4240 adet boru ba 

cıvatası, 1000 adet kablo dirs~i p!A.n No. ro 7, 1000 adet galvanizli tevzi h"Utusu di 
sek demiri No. ro 7 ve GOO adet demir ör gülü çubuk 8 112" tik açık eksiltmeye 

karı1acaktır. 
2 - l\tuhammen bedel (1415) muvakkat teminat (107) lira olup, 

18-11-938 cuma günü saat 15 de müdürlük binasında satmalma komisyonunda yap 

lacaktır. 

3 - Isteklilerln, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu 
,·esaikle, o gün saat 15 şe kadar mezktlr komisyona müracaatları. 

4 - Resim ve nnmuneleri hergün levazım dairemizde görülebilir. (7075) 

P .. 11
• r. IJeve11m MUdilrlüğUnden: 

ı - ldare ihtiyacı için 300 adet masa 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar ki ce 
(350) adet ~elefon kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Muhammenbedeli (10500) muvakkat teminat (787.5) lira olup ekslltmec: 
19 k~nunuevvel 938 pazartesi günfi saat (15) de Ankarada P.T.T. U. MD. lük bi 
nasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklil r muvakkat teminat mektup veya banka mektubunu kanunt vesaik 
le beraber teklif mektubunu muhtevi kapa it zarflannı o gün saat (14) e kadar me 

ktlr komisyona vereceklerdir • 
4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım İstanbul Kınacıyan hanında P.T. 

tl\'nhmt c:.uhe Mn. Hiklerinden parac:.ız .... e rilccektir. <4542) (7934) 

R tl R 1 DAN d6l 
1. •·ı~ .. ,- .~ -ırtl,.ı. nll ıc.ik _______ ..._ ______ _ 

"akf Ciegıliz '. . ınonsen} vr . t- .. 1.a ı uıycm s.:>rd~: LanıöL~ hemen ı;encereye koşaral 

bahçeye baktı. Bahçede aiyah bir haya 

yavaı yavaı ve ihtiyatla ilerliyordu. E 
linde fener vardı. Fakat feneri mantosu 
nun eteğinin içine saklamıştı. Bir eliyi 
ara sıra mantoıunun ucunu kaldırara 
takip ede~ği yola bir parça ışık akset 
tiri yordu. 

Ct~: . ~Ü:&ku b 
tıı; ~q4 buJ en s,ze hay;stımı 
la .... ~1 bıJ1.1 1 Unuyorum. Si.:e ihanet et 
~z:ı .atnı bır da 

b-· ırn ~r a mın nışanlıs: ka 
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Jc1• ~nıırı d n uşmanı olan bir 
4t' e d .. 

tcı· ı lôylerıı U§rnanımdır. E~er ha· 
ı. ıp efen.. ek fıkrin.de olmasaydım 
.. urıı "'rni b · 
1tlı1· l'erdc k ulaınazdım .. Bulundu 

ı tcı· illınak b . li,, . ı olttıa enım için daha az 
>'ını ı ntıydı? N' · ·· le . ı~ın yalan soy. 

b Ont 
"li t dUıü u " ncrek bu •. 1 • k ...... t: soz en ma ul 

Seni . 
ll~n dınliyoru 

•ıı, '1tı li:te . rn, anlat 1 dedi. 
Çe tıne r 

hıth, .nehaz1q 1Y0 n kendisine mah-
..., · . tı Si g ; le ve bittab· b"'t•· k 
~ur1d rnon M ı u un a. 
k'"u ilnla ~irt• . alengre yükliyerek 

lıı..,a:~Ulclarrnı ~~;.nasıl biribirlt>rine 
li anlatt un tafsilatiyle Va· 

Unu ı. 
tUI>bcr n Üzerine . 
dctıe 1

• 'lt.ı!rnıya Sıın.cnun ihanetine 
lıay0 l'ldı. Jiy0 n n kont fena halde hid-
lcadaut ıtaıen u tnükafatlandırarak ve 

r ı-· gre 
t~h· •lttııcyc h' cezasını verinciye 

Ilı .. .ı ır §ey .. 
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• • 
Jiy ~erek b soy ememesını 

ltaPın on dı~arı ,. ak§ından savdı. 
J ırı ·· :r1 tı B 
ıJc b· onurıd · u sırada Malengr 

ır ~·· en ç k'l 
•rııatt 0 icye g· 

1 
c 1 rn·ş ve karan-

ı~, t:r; en .. 
1lıç111 .. hadis 

1 
rnışn. Jiyan konta 

d Ol.dı.:· e erde k d' . . d 
,..~· f.'altat gunu bildiğ. .en ısının e 
"''li'c Vaı ı ıçın korkl yer. 

te •i U\:aın n h . 
~.. ne güve . at:ıl.ati öğrne· 

9ırk ·ttı ıun b' nıyordu. 
crı: ırtav 1 

......., ıra orc:d<?n uza· .la 
du Artııc s· 
ı.. a tdeb· . trnon H., 
ııı:cn 1lırtrn ' ... ıengrb ruhu irin 
.. . •urat · 'i arı 
t.Otrncr . ının ne b .ı ateşte kıza, t lır~ 

l>i,, 'Yırn.. at aıa~ağını mutlzka 
,,e tn • 

Sirno ırıldaııd 
Çıl,tı. "l. n ~1aierı0 ı "e uzaklaşıp gittı. 
tt~ ından1rı . r. ııaldandığı yerden 
~İt<tı Ytce1c •ap ''i·nde kimsenin aklına 
tf" 'le k r a Ve k.. .. 
uşllrırn a asın uç.ık bir oday~ 

'~lı\>0 t'ge hıaııt 
1 

elleri arasına alara~ 
••. td~ 'h yadı n· 
" Ve n'L ... İtaz : ır taraftan dıı 

lqa\J a lcıdık 
.r Ct iy• b•. tan so11ra sus. 

ı ır r.1~ .. n tasarlamış 

o . .:ıwar: ı.ı t,Cıı.~ •HI te~.: .... um GU<--».a • 

rmda } ayıldı. Bir 'köşeye büzülerek mı. 
rıldandı: 

- Çok yorgunum. Bu akşam uyu
malıyım. Alt tarafını yarın hallederim. 
Fakat Jiyon-..ım, kcl'l.(:inizi iyi koruyu _ 
nuz .. Benüz beni hafif ateşte kızaıtma· 
dılar ya ... Son gülen iyi güler! .• 
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StMON MALENGR'tN ZCKA~l 

Ertesi sabah Simon Malen1.r, ı.anki 

hiç bir şey olmam ş ve hiç bir tehlike
ye maruz değiımiı gibi kont Valuı.:a
nın odasına ~irdi. l ccrübeli hayc;ut, 
bntun hiddetle kendisine doğru i'ki a. 
dım attığını görmemezlikten gelerek 
ve onun bir şey söylemesine meydan 
v~rmeden sevinçli bir tavırla: 

- l'üyük muvaffakıyet. Mcnıen)Ör, 
dedi.. Size güzel bir haber getiriyorum 1 

Entrikalar içinde yaşayan bütün in· 
t'~nlar gibi Valuva da bu haber:n ken.. 
diıi jçin belki de çok kıymetli olabıle
c. ğini düşündü ve uşaf;mı t:erlx:;tçc 
s.ôyl:tmck için hiddetini g<:sterme'.ii ve 
s Jrdu: 

- S~yle bakalım. Fakat §ı.;nu unut.. 
n a ki, vereceğin haber l:öyle paldır 
kJldiiı efen.din.n yan•na girmeni ıcap 

etti:ccck kadar ebemmiy.etli d~ği11e ce· 

7. ını göreceksin. 
s· ıırn hürroctkarane bir tavıı t"ltı-

nara!<: 
- Sö•lerimin rhe-nrir~t ve <1of ru

Juğunu monsenyör takı·ir e i::celdt"rclir, 
dedi. Efendimizin n~-::arı dik:~:\tini reL 
'leden genç k·zın. M·rtivin m:re:le bu· 

luniu~u'lu biliyorum. 

Burada biraz durdu ve göz l cryfa 
kontu tetkik etti. Kont. Mirtiyin aclı 

geçince. her zaman clduğu ~ibi b',.az 
ıaqla-iı. '\arardı ve 'kızardı. 

Gö'!lerini U"ağma dikerek aordn: 
- Ev~t. bu hsber fena .değil.. Söylt 

lıa!:alım, o kız şimdi nerede bulunuyor! 

- Lansölo, mı..tlaka bir iıikrln olmalı:' 

Aman çabuk M>yle ... 
- Ben de henüz ne yar;acağımı bil· 

miyorum. Yalnız bildiğim şu ki burada 
durmakla yiyecek ve içecek bulmak 
irrikinı yoktur. Bunun için §Öyle bir 
dışarı çıkıp etrafı araştırmalıyım. 

Rike, hemen tasdik etti: 
- Pek doğru ... Şu Lansölo iyi t:lr 

mantık alimi olaealctır. Sen ne dersin 

baba Giyom? 
- Mesih ba1ckı için ben de senin fik. 

rindeyim. Fakat kellelc.'rimizin müzaye· 
deye çıkarılmış olduğunu unutmamalı • 

yız. 

Lansölo fikrini müdafaa etti: 

- Efendim Büridan güpe gündüz 
kendisini tehlikeye koydu. Ben ise onun 
uıağı olduğum halde geceleyin ne diye 
dışarı çıkamryayım? 

Iki arkadaı hemen tasdik ettiler: 
- D~~ru ... Haydi git J .ansölo ... A. 

mı tedbirli hareket et. 
- Bana itimat ediniz. Sakın bura -

da:.ı kımıLdamayınız. Uyumayınız ve ilk 
bağırışımda koşmak için hazır bulunu. 

nuz. 
- Git, Lansölo ... End'şe etme ... Ha· 

ıınz. 

Bundan sonra Lııınsölo karanlıkta sıı.. 

ğı solu yoklayarak merdivenlerden alt 

kata tndi. 
Doğrusunu söylemek laı:ımgelirse 

Lansölonun da tasarlanmış bir planı 

y')ktu. Taliine gt: venerek gelişigüzel 

kıs"lıet arıyaeaktr. 

Zifiri karanlıkta. alt katta dışarı çık· 
mak Ület'e ilerlerken bahçeye bakan 
peırerede bir avdınhk gördü. Kendi 

kendine: 
- Acayip. dedi. Yolcsa şimşek mi 

çaktı? Fakat hnva fırtınalı da değil.. 

Yoksa boş midem artık bana havalleı 

mi göstermek İ!ltivor? 
'Bu ıırada bahçeden görünen ışık ikin 

ci defa alt kat penceresine aksetti. 

,. Lansölo çok meraka düşmüştü. He 
men bahçe kapısını yavaıça a~rak b 
esrarengiz gölgenin pe§ine ta'kıldı v 
onu uz.aktan gözetlemeğe başladı. 

Lansölo bir taraftan kendi kendine: 
- Acaba bu da kimdir? Bu saatte 

burada ne arıyor? diye düşünüyordu. 

Her ihtimale karşı kılıcını çekmiş, 

karanlık bir köşede .durmuş, ileride du
raklayan kara gölgeyi gözetliyordu. 

Birden fenerin mantonun bir ucun • 
dan biraz fazla akseden ziyası adamın 
yüzünü aydınlattı ve Bigorn hayretle 
mırıldandı: 

- Vay canına! .. Bu bizim Simon 
Malengr imiş 1 Bu asılasıca herifin bu
rada ne işi var? Ah benim Simonum, 
siz buradasınız öyle mi? Dostum, bu 
sizin için hayre alamet değildir 1 Serse
ri cani, görülecek bir hesabımız cldu • 
ğunu unuttun mu? Tam Filipi kaçırı:ı
cağımız sırada bizi ihbar edip işimizi 
altüst ettin .. Şimr.li gebermek saati ça. 
hyor, bekle bakalım. 

Simon Malengr ise. gözetlendiğir', 
hiç te farkında olmadan fenerini yere 
koymuş ve bir ağacın altına çömelere~t 
elindeki hançeriyle toprağı kazmağa 
ba,lamıştı . 

Lansölo. uzaktan bunu görüvor ve~ 

- Acaba bu herif ne yapacak?. 
Diye merakından çıld rmak derece -

terine geliyordu. 
Simon Malengr, mütemadiyen top

ra~ı kazıyor ve çıkardığı topraklan de
li~in bir kenanna yığıy:n-du. Nihayet 
açtığı çukurdan büyükçı: bir çekmece 
çıkan••. Rinf.-n kc-ndi kendine~ 

- Ya boı ise, ya o Jiyon acuze5i çek-
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Bu program, tetkik edildikten sonra evvelki zamanlarda ya_şayan ve üç fil 

15 vllda Zongul_d!~ 
ı:;;JS"" Baştarafı S incide saı~dıkları vücuda geurıırnı~ t 

kezlerimizde 25 er yataklı birer memleket vilayetimizde frengi rnücad~le diYe ~ 
hastanesi, Divrikte beş yataklı bir teda· mevcut olup bu te~kiJatça şı~riJı11İ; " 
vi evi mevcut olup bunlar da cumhuriyet l 18,298 ki~i muayeneden geÇt 

devtinde büyük bir inkişafla halkın sağ· Buvıodırhk ~ deınır) 
CJ!!$"" Baştarafı 11 incide 

istiyen Yahudilere müsaade verilmiye 
cek, ve bugün avukatlık yapan Yahu
diler de aiağı müddetler içerisinde 
meslekten aynlacaklardır. 

Cümhurreisi tarafından tasvip edilirse büy(iklüğünde olan bu hayvanın şim. 
lığına hizmet etmişlerdir. Gene Safran· Cu~nhurıyet Zonguldagı . 1'hl ~ 
hoıuda Karabükte Sümerbankça 12 yatak kavuşturduğu re bugün dc~llı1bir ~ 

1939 yılı başlanğıcında ko:ıgreye veri- diye kadar tam bir iskeleti bulunama- 1ı l."ı hastane yaptırılmıştır. hazinelerimızi vurdun dort ~rı 11' 
lecektir. mıştır. Onun için bu keşif ilim alemin- J ... u 

Zonguldak merkezinde seyyar ve sabit taşımaktadır. Demiryolu b~ cuıııl1 

Almanyadamler 30 Biıir.cikanun 

1938 e kadar. Avusturyadakiler 31 t
:1 ıncil: n •.1 l ";9 a kadar. 

1J s bl lk t ~ ş ır 1 n ~ 3 ~ de çok mühim sayılma~tadır. o 

Jsp•ın>u haıhi 11 "7 1 O:ı't.Çeşason ~~~ 
etilvler, bir kısım köylerimizde de buğu mıza refah ve saadet getirdı.c:i id~ 

devrinde Zonguldak h~SU- arfed 
.Nafia işlerine 3.219.631 ııra.; ,.0ııııı 
tir. Bu suretle 28 kilometrclı ~l d3 
pılma.;;ı bitmiş 212 kilometre ~ ... izdt • 

9 - 15 Cirinciteşrin arasındaki ~io - Japon harbi 
vakalar - 10 Birincitcırinden 16 Birinci 

9 Birinciteşrın. - Her iki tarafta Tetrine kadar. -

Japon kuvvetleri Hanke~'ya doğru 

Çekoslovak ' 'a Almanva İle Brı•z" lva ara~ında 

bir ha li~t> 
D. N. B. Ajansı aşagıdaki tebliği 

neşretmiştir: 

yabancı gönüllü'.er çekilmekte devam 10 Birinciteşrin. - Çin menbaların. 
- 11 Birinci.teşrin 1938 den 17 Bi

rincitcşrin 1938 e kadar -
·ı· ,•eti'"" mek üzeredir. Aynca \"I n. kÖPril ~ 

metre uzunluğunda 57 adet . de İl, 
mıştır. Vilfiyetin her nahiyesı!l ~ 

ediyorlar. dan gelen haberlere göre 20.000 kişi-
11 Birinı.:iteşrin. - Almanlar bey. 

nelmilel komisyon tarafından tes;bit 
edilen beşinci mıntakayı işğal etmiş

lerdir. Leh ordusu Orlova'ya girmiştir. 

12 Birinciteşrin. - Mülteciler Ebre den teşekkül eden iki Japon tüm'ü 
cephesi üzerinde yen:den taarruza Çinliler tarafından Tehan'ın cenubun-
ba~Iaciıldarını bildiriyorlar. da tamamile imha edilmiştir. 

. ·e ııer 
teelgraf, telefon merkezlen' . ~!3 
de vilavetin bütün kövleri içı!l ı•Je • • • İZ • 

"Brezilya hük ~ meti; mezun olan 
Almanyanın Brezilya sefirınin, Brezil. 
yaya dönm'!::;inin hüt:fımetçe arzu edil
mediğini Almanya hü' Cımetıne bildir
meği faydalı görmil. tür. 

Almanya h:.ikr.m .. ti bu hususta duy. 
duğu derin ha reti :Crezil· a hü!•iime
tine tebli~ etmış ve Berlindeki Brezil. 
ya sef"r" · n der:ıaı yeri"li tt>rk tme., ini 
iste ,,... · ·r. 

13 Birinciteşrin. - Resmi bir teb. 11 Birinciteşrin. - Bir Japon ordu. 
liğe göre harbin ba~Jangıcından 1 O Bi- su Kuang • Tung'da karaya çıkarılmış 
rinc:te§rine kadar geçen müddet içe- tır. 

risinde İtalyanın İspanyadaki bütün 12 Birinciteşrin. - Japonlar Sin-
zayiatı 12,147 kişidir. 227 subay öl. yang istihkamlarmı işğal etmekle Sarı 
müş ve 697 subay yaralanmış. 3 subay Nehir ile Hankeu arasındaki Çin mü. 

12 Birinciteşrin. - Macar ve Slo
vak heyetleri arasında iptidai b:r anlaş 
ma tekarrür etmiştir. Macar askerleri 
sembolik olarak Sotoralja • Uhley şeh
rinin bir kısmını işğal etmişlerdir. 

tutarı mevcut olup dlayetırn ·ıı S 
r.wsı · 

Ankara. btanbul, Adana.. . ııir\ef: 
Bolu. Konya, Kayseri, gıbt ~111, ~ 
ve vila ~·et içinde Ere7rli, 133 • f\ 

J b ·ı ·o·· 
Çaycuma. Alaplı, Kozlu, fı i !J: 
ca~ile. l:lus Karahüke telefon :ı 

da e:;ir dü;ml!~tür. nakaHitını kestiklerini bildiriyorlar. 13 Birinciteşrin. - Sl.:>vaklarla mü 
zakere halinde bulunan Macar heyeti 
bütün 1'arpatlar Rusyası havalisinde 
tam bir plebisit istemektedir. Slovak
lar bu talebi reddetmişlerdir. Rus Kar 
patları üzerinde müdemadiyen hadise· 
ler ~ukuagelmekte olduğundan birçok 
şehirlerde örfi idare ilan edilmiştir. 

lhnusi idare ·n ıııı: 
Vilayetin hususi idaremizı .. \ · 

Fraıı anın yf'nİ •u b ' ı 'a rı 
Fransız Bahr.ye ve!:aleti 1938 yılı 

içerisinde bahriyesini kuvvetlendirme. 
ğe karar verm:ttir: 

Ölenler 2, 708, yaralananlar 8, 161, 
esir olanlar 351 dir. 

15 Birinciteşrin. - Mülteciler Eb
re 1.:ephesi üzerinde taarruzlarmcla de
vam etmi~ler ve karşı tarafın müstah. 
kem mevzilerinden bazılarını znptet
mişl'!rdir. 

Tokyo Hariciye nezareti Britanya, 
Amerika, Portekiz, Alman, İtalyan ve 
Fransız hükumetlerine bir muhtıra ve-

.. ·ledtf· _J miktarlan \'e nevileri şo) 
1 

sil P 

umumi \"aridatı 923 de ~3/de ı 
87G:32 lira 47 kuru~ ike~ ?3 biııı;elt 
liraya çıkmı~tır. Vilayetırnız ·ıerJet1 
faalivct nevilerine göre, kar:ık ı5 1 

sınd; birinci derecede nafİ3)11 • d 
·ı.j[ICI 

1 - 35.000 ton bilyüklüğtlnt!e Kle
manso ve G::ıskonya hat harp gemileri. 

2 - 18.000 tor.luk Jofr ve Prnlöve 
tayyare gemileri, 

3 - 9.000 tonluk Şatobriyan ve 
Gişen kruvazörleri 

4 - Mıır inik, Guadlop, Revünyon 
isimli ·· L"" ilk t telbahir. 

15 Birinciteşrin. - Kadikis lima
nında ve İspanyayı terkedece kolan 
10.000 gönüllü, dört İtalyan vapuru. 
na b0 "1d"rilm .. !:tedir. 

Lord ~tın'eyin ölümü 
İn~ilterenin Dominy::mlar nazırı 

rerek Cenu9i Çindeki Jap:>n hareketle
rinin, Japonhük Ometinin ecnebi dev. 
Jetler menfaatlerin hürmtten ibaret o
lan siyaseti katiyyen değişıirmiyeceği
ni bildirmiştir. 

13 Birinciteşrin. - Kuang • Tung 
civarında karaya çıkarılmış olan Ja
pon kuvvetlerinin miktarı 30.000 i bul 
mu§tur. Çinliler Blav - Bay gerisinde 
bir muharebeye hazrrlanıyorlar. 

14 Birinciteşrin. - Macarlarla Slo. 
vaklar arasında devam eden müzake
reler durmuştur. Macar h;.ikfımeti Mü
nih anlaşmasını imzalayan dört dev. 
lete müracaat etmeğe karar vermiştir. 

3.219.632 lira 11 kuruş ve 1" 55 ~ 
kültür i-:lerine 2 5&1.349 1ir3~l'o 1 r' • ' h (.)O-' , 

sağlık ,·e hayır işlerine 4G:>· ·ııe 'fi-
k 

. . jc:ıerı . 
unış. zıraat ,.e \'Cterıner >' ı 

lira 87 kuru~. idare \·e hec;:ı~ubfl) 
624,217 lira 74 kuruş sarfolUilt"" f 

Amr r i•· a s:\1hl:rnn or 
Aır.- i a C m; ..ı r :si l<u .. velt tara

fından iz ar edil.:n arzu üı:enne Birle. 
şik Devletlerin rr•· ':ıfaa vasıt h .. ını 
kuvvetlendirmek üzere teşkil edilen 
komisyon geniş bir proje nazırlamış
tır. 

Lord Stanley Londrada bir klinikte 
vefat etmiştir. Nazır Kanadadan dön
dükten sonra hastalanmış ve birkaç 
aydanb::ri, Klinikte yatmakta bulun -
murtu. Stanley 44 yaşında idi. 

Lord Stanley Kanadaya gitmeden 
evvel ayağından yaralanmıştı. Seyaha 
ti esnasında yara ağırlaşmrş ve ayağı 
alçıya koymağa mecburiyet basıl ol. 
muştu. 

14 Birinciteşrin. - Cenubi Çinde 
Blas Bay'da karaya çılCan Japonlar 10 
mil içerisinde Tam • Cui ~ehrini işğal 

etmi§lerdir. Bütün bu sahillerde Japon 
ya asker ihracına devam etmektedir. 

Alman - Çekoslovak i~lerilc meş
ğul olan komisyon plebisit yapmaktan 
vazgeçmiştir. Üfak tefek hudut tadila
tı şartile Almanya bugün Alman ordu. 
su tarafından işğal edilen Südet mın
takasını hudut olarak kabul edecektir. 

"!' ·e ı .. k mektcdir. bu suretle ,·ı a) ı:ır3 
karakterini (yol ,.e mektep) 0 

t~rm:c-1 : ı·· .. ımdır. 
Beldeler . ı.ıı~~ 
Vilayet içindeki bütün şeh1~· ,iİ~ıl 

nahiyelerimizdc cumhurİY~.t eıorr_-1 
yük bir inkişaf görülmüştur. . bif 
cumhuriyet devrinde yepycıu rt'I Bu programa göre Amf'rikanın si

lahlanma faa'iyeti dört cephede sıra. 

tandmlacaktır. 

Mühim bir k«>şif 

15 Birinciteşrin. - Japonlar Kan
ton 'un 130 kilometre şarkında asker
likçe çok m:ihim bir mevki olan U va. 
yi • Çeu şehrini işğal ettiler. 

"k ·skele. kazandı, ):Ol, su. elektrı . ı tı~ ..ı. 

1 - Ordu için geniş kredi. 2 - Do
nar.rna için geniş gredi, 3 - Seri ha
linde tayyare imali için teknik vasıta. 
lann temini. 4 - Her çe~it istihsalin 
artırılm:lsı. 

Cenubi Rusyada Kanmandi kıyrla
nnda cümudiyeler devrinde yaşayan 
Elasmote-rism ismindeki bir hayvanın 
tam iskeleti elde edilmistir. Tarihten 

16 Birinciteşrin. - Japonlar tarafın 
dan işğal edilen Üvayi - Çeu şehrinde 
kolera salgın halindedir. eŞhrin nüfu. 
aunu teşkil eden 100.100 Çinliden 20 

bini bu h.,~t~l,~a vak"l.,:-ı;:-ıc;tır. 

1 S Birinciteşrin. - Macarlar yeni
den beş sınıf askeri silah altına almış. 
lardır. Rus Karpatları üzerinde tahri
kat yapan birçok Macarlar tevkif edil
miştir. Macar - Slovak ihtilafını hal 
için Münih anlaşmasını imzalıyan dev. 
Jetlere müracaat fikri terkedilmiştir. 

İki devlet tekrar müzakereye başlıya
ı.:aklardrr. 

itfaiye, şehir planı, Baskül. g~~çeci. ~ 
lan. iskele parkı. çocuk .. b=1 ıedi fllY. 
yaya kaldırım, köprü gıbt ~ fi~ 
ve tesisler vücuda getirmiştır~ f 

tün kazalamnızda büyük te 
rülmüştür. 

362 RORTO .~N 

mece mı bo~altm.ış ise?. <liye tlüşi.ın .::.: 

ve hemen çekmeceyi açu. 

Altın dizileri meydana çıkmıştı. Sı

~ bunları giıhımsiyerı:k okşadı, son· 
ra : 

- Ben ne budala imişim, diye mr 
rıldandı, bu yeri şeytan bile bulamaz, 
de~il Jiyon .. Fakat acaba paralarım ek-
sik olmasın?. • 

Bu düşünce üzerine saçlan dimdik 
oldu. Yere oturdu ve çekmeceyi boşal. 
tarak altınları saymağa ve tekrar çek • 
meceye istif etmeğe başladı. 

Bu işe o kadar dalmıştı ki paralan 
sayarken altınların şık ırdadığının far· 
kında bile değildi. Fakat paraların çı. 

kardığı bu sesı Lansölo i~idiyor ve Ma· 
lengrin hiç bir hareketini gözden ka
çırmıyordu. Lansöloya paraların sesi 
pek tatlı bir musiki gibi geliyor ve ıe. 
vincinden ağzı kulaklarına varıyordu . 

Eğer Simon Malengr, karanlıkta 

baykuş gibi parlayan gözleriyle Lan· 
söloyu o an.da görmüş olsaydı, mutlaka 
bayılarak çekmecesinin üzerine yığılır· 
dı. 

Fakat o paralarının tamam olup ol. 
madığını bir an evvel anlamaktan baş · 

ka ne bir şey görüyor, ne düşünüyordu . 

Nihayet sayma işi bitti. Malengr ser
vetinin noksan olmadığına emin ola. 
rak çek:ııeceyı gene çıkardığı çukura.. 
itina ile yerleştirdi, üstünü gene top • 
rakla örttü ve yavaş yavaş oradan u
zaklaşıp gitti. 

Onun gittiğini gören Lansölo kendi 
kendine: 

- Şimdi gidebilirsin, bence bunun 
ehemmiyeti yok .. Artık seni nerede bu. 
lacağımı pek iyi biliyorum, diye mr 
rıldandı. Sonra Simon Malengrin geri 
dö '.niveceğine emin olmak için bir 
müddet bekledi. Saklandığı yerden 
çıktı ve çekmecenin gömülü olduğu a· 
ğacın altına giderek toprağı kazdı. Çek 
ımceyi bir hamlede yakalayarak koltu. 

ğunun a tına aldı ve geri dönüp eve gir· 
di. Kendi kendine mırıldanıyordı.. : 

- !sanın himmeti sayesinde 1.ıPyük 
bir servet elde ettim. Her halde çek -
mecede ç.ck para var, hayli ağır .• 

Lansölo merdivenleri çıktr ve çatı 
arasına girerken düşüncelerini şöyle 

mırıldanarak tamamladı: 

- insanlar ne tuhaftır 1 Gözlerinin 
önünde duran şeyleri görmezler de 
gidip uzaklarda servet ararlar. Ha ı. 

ten benim de kaderim böyle imiş: Ben 
hazineler keşfetmek için yaratılmışım t 

!._ 23 -

JIYON SOYLOYOR 

Şimdi biraz Simon Malengri takip e• 
delim: 

Malum olduğu üzere Simon Haşarat 
Yatağından kaçtıktan sonra Tanpl'e 
giderek, L a n s ö 1 o n u n teşeh.. 

büsünü, tam Filibi kaçıracakları sırada 
neticesiz b :rakmağa muvaffak olmuş
tu. 

Bununla beraber, Biiridan ve arka
daşları onur bu teşebbüsüıden yakayı 
kurtarmışlardı. 

Büridanla arkadaşlarının Tanp'le ka. 
dar girdikten sonra kaçabilmeleri Va_ 
luva için fena neticeler doğurabilecek 

bir muvaffakıyetsizlikti. 
Bununla beraber, gene Simonun ih

barı sayesinde bu muvaffakıyetsizlik 

biraz hafifle"1=~ti. Çünkü Filip ka~_ırr 

lamadığı gibi Gotye de Valuvanm eEne 
geçmişti. 

Bunun için Valuva hem konakta ce
reyan eden Mirtiyin kaçırılması hadi. 
sesinden dolayr onu affetti. Hem de 
son hizmetinden dolayı bir hayli para 
verdi. 

Simon paraları aldıktan sonra düşün
meğe başladr. Bunclan sonra vaziyeti -
in çr.>'k tehlikeli olduğunu anlıyordu. 

Çünkü mel'un Büridanla. ifrit uc:ağr, 

kendilerini her belaya ve her tuzağa 

karşı sigorta eden bir tılsrma sahip 

BURIDAN .P 
----~--------------------------------------------------------~ Jıl• Hu düşünce ile Malengr az dabll u1" imişler gibi her teşebbüsten sağ ve sa. 
lim kurtuluyor)ar ve düşmanlariyle a. 
lay ediyorlardı. 

Bunları düşünen Simon, bu hariku
l~de adamların Valuva ile yaptıkları 
mücadelede galip geleceklerinden kork· 
mağa başlamıştı. O vakit kendisine de 
~utlaka cezasını çektireceklerine ina. 
nıyordu. 

Bundan başka Malengr, eski ortağı 
ve nişanlısı Jiyonun da şüpheli hare. 
kctlerinden kuşkulanıyor ve bazan o· 
nun kininden korkarak t itriyordu. 

Bir gün kötü bir tesadüfün veya Ji· 
yonun Valuvaya her şeyi anlatacağını, 
Bürid:ın tarafı1"c!an Mirtiyin kaçırıl -
masında kendisinin de ··~akadar oldu· 
ğunu haber vereceğinden ürküyordu. 
:Val.ıva, o gün: 'kadar konağında c-ere. 
yan c.c.1en had::;~ hakkında pek iyi ma. 
llımat alama:.nı~tı. Jiyon ona Malen· 
grin ihanet ettiğini söylemişti Fakat 
M:ılegrin son ihbarı da Jiyonun ii:dia 
sının aksini is.bat ediyordu. Fakat kont 
hakikati öğrendiği zaman kimbilir CM 

ne feci işkenceler yaptıracaktı. 

Simon Maleııgr düşiindükçe ar. 
tık bu mücadeleden çekilmenin en 
doğru hareket olacağına hül:mediyor 
du. He:n rahatça yaşayacak kadar pa 

rası da vardı. Bütün paralarını topla 
yıp uzak bir memlekete gider ve orada 
ra'ıa t rahat yaşaycbilirdi. 

Simon Malengr, hayli düşündükten 
&':)nra bu mücadeleden çekilerek efen· 
disini terketmeği ve serveotini alarak 
uzak bir yere savuşmayı muvafık bul. 
du. 

Bu kararında en fazla güvendiği şey 
serveti idi. Fakat birdenbire- aklına kö. 
tü bir düşünce geldi: 

Acaba paraları yerinde duruyor 
muydu? Zındanda bulunurken parala· 
rının Güllü lıahçede gömiili! olcluğıın·ı 

Jiy':)na ~öylemcmis miwH' ":ı hı• ka· 

c1 n onun paralarının saklı olduğu yeri 
bulup aşırmışsa?. 

yılacaktr. Ya!nız bir nokta o~u. pıbş!ı' 
selli ediycrdu: Para çekmecesınıı:ı ~o· 
çenin neresinde gömülü olduğ~ı:ıuOiıua 
ca karıya söylememişti. çünku ,rs• 
bahçe çok geniş bir yerdi. oraclaıııll" 
makla çekmece kolay kolay bı.l 
mazdı. et' 

1' Fakat, Simon Malengr rnera ~j)ı• 
mekten bir türlü kurtulamadı· • 5c<
yct o gece Güllii bahçeye gidere~ fşıc 
vctini kontrcl etmeğe karar vercl•·f' >'' 
Malcngrin paralarını sayıp tel<!a 

rine koymasının sebebi :>u idi. gS1"' 
~alengr, çe-kmecesini tekrar Jcıı'ıt 

dükten sonra Güllü bahçeden çı"ı'd'" 
doğru Tanple, gitmişti. Vaziye~elld' 
ve son karar:ndan memnundu. 

kendine mırıldanıyordu: . •jt11oeıı 
- Hele şükür, tahmin ettıg ıı.l''' 

fazla zenginim. Yarın altınlarııTl\r ıı"' 
efendimin ahırındarı bir de be}'g 

:nrlar, biner ve caddeyi tutarıf11· cııl" 
rııı:ı "( Malengr, tam kont vaıuva ~I ııı 

ı.ına gireceği s. racla içerije tanı~'·dill'' 
sesin kendi is:n."ııi söyle Jiğini ışı 
clduğu yer 1 ~ cı :ırdu. . . ı:r0" 

Valuva ~le kı nuşan J::i'on ıd•· rıd#" 
nun konta şöyle söyleôiği dışa 
duyuluyordu: rıf" 

l~ •• S ·1 ..... o!'I JC - ı.vcr. m ... n~C'nyor.. ,,. rı' 11 

lengr llıtuflarınıza 15yık bir a~a p < 
öildir O a "rlmaöa havrr viicl.1 ıJ. il 
h • • • ..,., f11l',, 
çalanarak hafif ateşte kızartıl 
yık Lir canidir. . · 0tf'~ • 1~1 

Simon .Malen~r. bu söz!erı , 
1 

kentli kendine: ~. 0ısıı" 
- Oh, mel'un karı , aJacag n 

diye mmlda-ı::lı. ~ıı: 

içeride ise kort Jiyc~a sar~Y0~"ct 11 

- Açıkra söyle, Simon ser•r f~ 
• 1 • • rı J. .,,., 

el(~ ;; miy<.li"! Ilattii rıı-;~n ı)I·· · t rı • 
1. • .... değişikli~in sebeb"ri 

Yalan söylerrcn h:ı ki • 1.ı J. 

sip rördüği;n ho.fif c:te~~e s- ,. 
ca "ım .. 

Jiyon cevap veriyordu: 



Ctnst Muh:ımmen bedeli Muvakkat Eksilt-
e: lt'k Miktarı Beheri Tutarı teminatı me saati 
~·eıe; nıotöru L. K. L. K. L. K. 

1 
1 eı traktörU 14 adet 40.- 560.- 42.- ı~.30 

d t 1- lc!arenıiz· l 1 adet 150.- 56.25 16.-
llarne t~rik ınotö:~ . ztnir tütUn fabrikası sigara paket makineleri için 14 a

l~ erı ıntıcibl:ı ıle Maltepe enstitüsü için ı adet firezeli el traktörü §art
ltılitı - ~Uharn~e ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

ıı;· en bedelterile muvakkat temimıtları hizalarında gösteril. 

l'at•Jı - E:ksıttrnn 5 . 
da y saatlerde l\ ~ b ·l2-9ö8 tarihine rastlıyarı pazartesi güuU hizalarında 

1~ltlacaktır. 
8 !l.tn~ta levazım ve rnubaynat şubesindeki alım komisyonun 

tltg \ltrt7-F:~:~~:eıe: ~arasız olarak hergib sözU geçen şubeden alınabilir. 
fabtık , e CUnünde Y~ ıştı.:ak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloklarmı 

\~ar şubesin: v~ gun evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü tütün 
r.ı.,.e ._ lstekUt . ııneleri lfizırrdır. 
~lir l!J!ı(7 e Paraıar:ırtıı eksiltme için tayin edile::ı gün ve saatlerde yüzde 7,5 · ıo · e b' l'k 1) ır ı te }'Ukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu· 

r 
ıı.._ ...... ş • • • 
~lllU .. a.rtnarne \1 • • 
!Ud"ıı dur1uk apart e ProJesı mucibince Adanada yaptmlacak tuz ambarı ve 

n llatartık u . l~anı inşaatı 20-10-938 tarihinde ihale cJilem~diğiı.den ye-
d - }\ S;,ı ıle k 'l ır Cşif hed l' e sı tmeye konmuştur. 

ın e ı 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat temi:ıatı 1718.79 lira-

t~ta ~ - E:ksiltrne 1 
tv tvazıın \7e 1• 1 l ·938 tarihine rastlıyan cuma günU saat 14 de Kaba-

llıUdUrı:'."..~artnazn nıubayaat şubesindeki altm komisyonunda yapılacaktır. 
d·ıı aı ugu levaıı e ~~ Projeler 115 uruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 

v frıab lir. rn \c rnubayaat §ubesiJe Adana ve Ankara ba.şmUdürlüğUn· 
tilııuıı; Itksiltme . . 
tat e>J en 3 gUn e Ye 1~tirak etmek isti ye.::ılerin f ennt evrak ve vesaik ini ihale 

\'}erek aYr:ıca v;elı~e kadar inhisar tar u:nwn müdürlüğU i~şaat şubesine ib
llıe Dar- lstekliter· ennı ~hliyet vesikası almaları l!zımdır. 

alarııe birl'~n eksıltme için tay in edilen gH.:ı ve saatte yüzde 7,5 güven-
1 l'? Yukarda adr geçen komisyona .1?elmeleri ilan olunur. 

(7904) 

• • • Cinsı 
ru Muhammen B. 

~~~ b Miktarı Beheri Tutarı 
;ııtalit ıçağı Lira K. Lira K. 
~(alit ~ ı.t2 20 mı 2Soo Ad. 4.79 11975.- Sif 

~~it 2 ~ 25 mı nı 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

898.- Kapalı zarf 15.-

ital· • 2 30 ın 
~ı..:ıt 2 A12 3 ln/rn 380k't ... k k 15 30 ~ "Cl..llt 2 s mı ı o 5.50 2090.-A.:l.Tesı.,'.75 Açı E • . 
~ lth lıı2 40 ın rn 10 nıet.2 

l -cı.gtdı / nı 

~ .... b~~aıneıe 
1
120 ~det ıı.- 1320.-Sif 99.- Açık Ek. 16.-

ı Jlsuı~agı 38() k~ • resım ve nUmun~leri m!.lcibince satm alınacak 2500 adet 
\\ı- ll...,, ~le eksııt 10 Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kağıdı hizalarında ya· 

· llhanun ::tıeye konmuştur. 
l' ll't ..... t-. en bcdeHerile muva!tkat teminatları hizalarında gösterilmiş-
d 8.tJlt 8a "-ltSit tm 

a. l'aPıla.atı~rde l{e ~7·11.938 tarihi:ıe rastlıyan perşembe günU hizalarında 
"b~ .... ~aktır. 11 ataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo!lll!'• 
ı:ıı ık ~art 

v 'Yıll'ı b llaıneıer her .. l k .. .. b d 1 b'l -· le ..... ı"ajh. gun parasız o ara sozu geçen şu e en a ına ı ecegı 

~~d-e lto~Çık ~~·1;~ resmi Bakalit ve kuşe l:fiğıdı niimuneleri c!e görülebilir. 
illa de l'lıti~syona ge~eye ~ştir:ık etnı~k istiyenl~rin tayin cdfön gli? ve saat. 
:ı, kbı.ı.~u ~rıu l~krt1elerı . Kapalı ~rf eksiltmesine i§tirak etmek istiyenl?· 
tı !!ksiltrn ~t'Yn hanı~ mektubunu kııırnni vesaiki ile yüzde 7 .5 gü\·cnme paraJı 

<aıı•ı· e PıUnu en .a tenıinat mektubunu ihtiva edec·pk olan kapalı zarfları· 
lnt-a ınakb ge~ saat 14.30 a kadar yu!ı:arda adı geçen alım komisyonu 

1'iıı tız rnuknbilinde vermeleri ilan olunur. f7949l 
ne\'I • • ,. 

lıab Miktarı Muhammen B. % 7.5 temi- Eksiltme 
"~ ı..a~l!kj b Beheri Tutarı natı saati 

ı.ıett . arut d s 1 K Lf K ~ı e\·I . ep0ı:ıtt L. K. . 4, • ra . 
1nhat1 3142.27 

ttuh.. 2162 os 
~k -

l'\ıtl - ~Unu 530;;5 397.83 14.-
~~lı~el>o ı. remizin 8d 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 
~rı Ur kul'<> ve b k"ı •rne başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide yaptırılacak ba· 

1k "'i\ltı " C\'j in 500 k"l l ıı~111 il u 22.10_
9 

şa~tı 24·10.938 tarihinde ve satın alınacak 1 ı o 
~a,l1 -... l\ e eksıtt:n 38 tarıhinde ihale edilemediğinden ye:ıiden ayrı ayrı pa

elilın eşif ve · eye konmu§tur 
ltı 1ııtır ınuha • 

~a~ 
1 

..... 1:\, • nımen bedellerile muvakkat teminatı hizalarmda 
ıL 11 ıı ~Silt 
"il. l'a aatırr Ine 14 ı . 

l'Vllılacak de l<abat - ı. 9::18 tarihine rastlayan pazartesı günU hizalarında 
'tt~ -... lııştır. aşta le\•azım v~ mubaynat şubesi:ıdek! alım komisyonun 
~ il u.~uın aata :ı.ıt 
11'1 ~e ll'ıah ın~dUrıu~artname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhi· 

\' e ~kaaı1ı in.lıısa .1e\7azım ve mubaynnt şubesile Edirne başmüdürlüğün 
\'e%ı' ~te~~~ adı {;; tdaresinden alınabileceği gibi mühür kurşun nümu:l~· 

e ha 'llı!er· Çen şubede '7 •• "l b·ı· " raıa ın ek .1 ,onı e ı ır. 
l rııe bırıu,~ı tnıe için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 gü· 

~~" ~ lda e adı g~eu komisyona gelmeleri ilan olu:rnr. (7964 l 
""! "a.,; re ..... 

J e eıek «ıız.iıı ç • • • 
I!~ llt tr1k arnaltı T l d . . .b. 

~ Q tne l)arıtraJ . uz ası.ı a şartname \'e proJesı mucı ınce yaı 

lıı--"-~t~ ~~t; koııulnıu ~ınası ve müştemilatmı:ı inşaatı kapalı zarf usu-
fh . bedel' § ur. ta ., l 29071 l' 

'~ 1 ' ı:;ksiJ ıra 97 kuruş ve mu\·akkat kminatı 2180 lira 40 
~ ly --tı.,.a~,l'l'ı tıne ı S 

1 tudt.ırı' Şaı;; "e ~lııba-l l - ::3 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Kaba· 
~il(! 11~U ı-<! name \'e Ya.at. Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ \r 11 atınab~;ıı:ıın ve ~~OJcler 1.46 lira bedel mukabilinde inhisarlar Umum 
'o r oı~ ~ksıı~ il'. Ubayaat Şubesiyle Ankara ve tzmlr Ba~müdürlük· 

ıııı 11 atar- llle~·e . • 
~ a k ı, oı.... ı tırak t 
lı~ 'da.~ L lıtlar d :••ad•kıar e mek isti yenlerin diplomalı mUhendis veya mi· 
:"'a.41. "it aırrı· ' 1 la 1td · d lıa " hu laahh" ı olarak . • ır e aynı evsafı h~iz bir mlitehassısı inı;ac~ın 
ıı.. 1· ~Uııtt Cibı 1 Ut ltiind . ış başında bulundurularaklarını no~ nrlikten mu -
~''tin 11 11·1 11"'a t 1 ıle le · · • O 000 e ib \len 8 ~ Yap mın et melen ve bundan başka asgarı 2 . 

\rı "9.t ~e lrtirı ev,·e~ış olduklarını gösterir fenni evrak ve vc~aikini i
-.... )duh;eır a~'rtc ne kadar ln hisarlar Umum MU<lürlüğU İnşaat Şu· 

rıu lckı~ eksiltmeye i!)tirak vesikası almalan lazımdır. 
mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 

1 Lel·azım Amirliği satınalma komisyonu ilinlarJ 

613372 adet mat kaput düğmesi, Nakliye ve motörlU birlikler okulu Lv. Amirliğine bağlı müessesat içift 
735~: ı adet mat ceket düğmesi ve için 3325 liralık benzin 600 kilo C. 357 ton lavamarin kömürü 2-11-938 çar-

' 2'.)88~2 adet mat küçük düğmenin kapalı BB. A. mobiloil yağı ile 300 kilo san şamba günü saat 13,30 da Tophanede 
azrfla eksi!tmesi 10-11-938 perşembe gü· gazin pazarlıkla eksiltmesi 1-11-938 amirlik satınalma Ko. da pazarlıkla ek
nü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa· tarih salı günü saat 14,30 da Topha- siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4998 
tmalma ko. da yapılacaktır. Hepsinin ne lst. Lv. A. satıııal. Ko. Rs. de ya- lira teminatı 750 liradır. İsteklilerin ka
tahmin bedeli 7825 lira 70 kuruş ilk te- pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli nunt vesikalarile beraber belli saatte Ko. 
minatı 586 lira 93 kuruştur. Şartname ve 2544 lira ilk teminatı 531 lira 60 mı gelmeleri. (317) (7908) 
nümuneleri Ko. da görülebilir. lsteklile- kuruştur. isteklilerin kanum vesika- • • • 
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mek larile belli saatte kona gelmeleri. İstanbul Levazım Amirliğine bağlı 
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel ..... (330) (8014) mUessesat için üç bin sekiz yüz seksen 
komisyona vermeleri. (313) (7853) • • • sekiz ton lavama.rin kömUrUnün 14-

• • • Kauç.ıık yol keçesi ile llma demiri ve 11-~38 pazartesi günün sat on beşte 
3571 adet bobin ipliği 2·11-938 çarşam kruıne çubuk ve çivileri 11-11-938 cuma Tophanede lstanbul Levazım Amirliği 

ba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amir- günü saat 14 de Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarf
liği satınalma Ko. da pazarlıkla eksilt- satınalma ko. da açık eksiltme ile alma· la eksiltmesi yapılacakbr. Hepsinin 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 473 lira cakw. Hepsinin tahmin bedeli 573 lira tahmin bedeli elli dört bin dört yüz 
15 kuruş teminatı 71 liradır. Şartname ve 40 kuruş ilk teminatı 43 liradır. Şartna· otuz iki lira ilk teminatı 3971 lira alt
nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin me ve numunesi Ko. da görülebilir. ls
kanuni vesikalarile beraber belli saatte teklilerin kanuni vesikalarile beraber bel· 
Ko. na gelmeleri. (308) (7764) li saatt~ Ko. na gelmeleri. (314) (7754), 

• • • 
Nakliye okulu için 30 ton laiple kö

mürü 3-11-938 perşembe günü saat 
14,15 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği satmalma komisyonunda pa. -
zarlıkla alınacaktır. lbale günü teslim 
şartile alınacak olan kriple kömürü 
için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (322) (7973) 

• • • 
150 adet tahta ıskara 8-11-938 

salı gUnii saat 14,30 da Tophanede Le· 
vazım Amirliği satmalma komisyonım 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 525 lira te~mı.tı 78 lira 75 kuruş· 
tur. Nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanunt vesikalarile bera • 
ber belli saatte komisyona gelmeleıi. 

(326) (797'i) 

• • • 
100.000 adet aliimlnyom dUğme 3-11-

938 perşembe gUnU saat 14,30 da Top.. 
hanede Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 330 li
radır. İlk teminatı 25 liradil'. Şartname 
ve numunesi Ko. da görülebilir. istekli
lerin kanunt Ve8ikalar1yle beraber belll 
saatte Ko. na gelmeleri. (288) (7468) 

• • • 
500 adet sırlı tUkrUk hokkası 7-11-938 

pazartesi gUnU saat. 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği snlınalma ko. da açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 275 
Ura, ilk teminatı 20 lira 62 kuruştur. 

Şartname ve numunesi Ko. da görUlebl
Ur. lsteklllerln kanuni vesikalarlle bera
ber belli ııaatte Ko. na gelmeleri. (7717) 

• • • 
İki yUz bea bin adet bUyUk ve 910 bin 

adet kUçlik alUminyom erkekli dişili kap
sUl ile 136 bin adet sarı fermejüp 3-11· 
938 pereembe gUnU saat 15 de Tophane
de Lv. lmlrliği satmalma Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapıJacaktır. Şartname 
ve nUmunclcrl Ko. da görUlebilir. Kap
slillcr ayn fermejilpler ayn ihale edile
bilir. Talipler herbirine ayn ayn ";:ıt 

vereceklerdir. lsteklilerln kanuni vesika.. 
larlyle beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden blr saat evvel Ko. na vermeleri. 
Hepsinin tahmin bedeli 5642 liradır. nk 
teminatı 423 lira 15 kuruştur. 

(287) (7467) 
90.000 kilo ıspanak, 28,500 kilo lflhana 

70.,000 kilo prasa, 7.000 kilo havuç, 
15.000 kilo kereviz, 60.000 kilo kamıba
har, 34,000 demet maydanoz 7-11-938 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
Jstanbul levazım amirliği satmalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacakttr. Hepsinin tahmin bedeli 18710 
lira 50 kuru~tur. · 

ilk teminatı · 1403 lira 29 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir, istek· 
lilcrin kanunt vesikalarile beraber teklil 
mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. (297) (7648)' 

• "' * 
.%93 adet ay yıldızın 1-11-938 salı gü· 

nü sa~t 15 de Tophanede Lv. ftmirliği sa· 
~malına Ko. da pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 92 lira 32 ku· 
ruş ilk teminatı 14 liradır. Nümunesi ko. 
da görülebilir. isteklilerin belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (315) (7906) 

lnşaat Şubemızden alınacak ek:;ıltmeycıştırak vesikası ve 'lo 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf· 
lann eksiltme giinU en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisy">-
nu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilme8i lazımdır. (7988) 

• • • 

Muhammen B. 
Cinsi Miktarı 

~ 7.5 temi-
natı 

l.ı. K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Tahta işleme te7.. 4 kalem 

Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

1175.- 88.13 Açık eksilt. 15.-
gahları 

Dingii ve t<>kerleği 16 adet 
32 adet 8.- 128.- 9.60 Pazarlık 116.-

ı - Şartnamesi mucibince satın a tınacak 4 kalemde tahta işleme tezgahla· 
n v& teferruatı ile taahhiidü.:ıü ifa ctmiycn mmeahhit hesabına şartnamesi 
mucibince alınacak dekovil araba.arının müstamel H> adet dingil ve 32 adet 
tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göster!!miş· 
tir. 

lO - Eksiltme 14.11 ·938 tarihi.ıe rastlıya.:ı pazartesi gilnü hizalarında ya. 
zıh saatlerde Kabataşta levazım ve ınubayaat şubesindeki ahm komisyon!Jnrla 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden ahnabifü. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay~n edilen gU.n ve saatlerde yüzde 7,5 gü· 

vewne oaralarile birlikte vukarda ~ ·- geçe:ı komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(798~) 

!Cinsi 

Fıçı tahtac:.ı 
"küçük boy .. 
Fıçı ya:ı dip 
kapak taht:ı.sı 
"büyük boy,. 

5500 ,, 

• • • 
Muhammen bedeli Muvakkat 

Miktarı beheri tutarı teminatı 

36.600 M3 
L. K. L. K. L. K. 
45.- 1647.- 123.52 

550 ,, 13.457. M3 50 100.- 13.45.- 100.87 

Eksiltmenin 
Saati 

15.40 

15.50 

Fıçı tahtası 750 ,, 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 16 
l - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve miktarı yazılı ve yukarda üç 

gurupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
lI - Muhammen bedellerile muva,kkat teminatları hizalarnda göster:tmiş· 

tir. 
m - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazartesi gUnü hizalarında 

yazılı s:ıatlerde Kabataeta Levazım ve Mübayant şubesindeki Alım Komisyo . 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler [.ıarasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına 
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme içi:ı tayin edilen giln ve saatlerde yüzde 7 ,5 gi.l· 
venme rıaralarile birlikte yukarda 'adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

,(7794) 

mış kuruştur. Şartnamesi 272 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. ls -
teklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(318)' (7909) 
• • • 

80483 adet Skandırak düğmesi, 66231 
adet Skandırak karısı 11-11-938 cuma 
günü saat 15 de Tophanede levazım funir
liği satmalma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5459 lira 44 kuruş, ilk teminatı 410 lira 
50 ıruruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyon-la görülebilir. isteklilerin kanuni 
vcsikalarile beraber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev\'el komisyona 
vermeleri. (316) (7907) 

• • • 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine 

bağlı milessesat için 345 ton kokkömürü 
10-11·938 perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 7417 lira 
50 kuruş ilk teminatı 557 lira 31 kuruş

tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
s.ıat cn·el komİS)'<>na vermeleri. 

<320) (7911): 
• • • 

Lv. Amirliğine bağlı müessesat için 165 
ton kokkömilrü 2·11·938 çarşamba günü 
saat 13,45 de Tophanede Lv. Amirliği sa· 
tıheılma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi ya· 
pıiacaktır. Talunin bedeli 3547 buçuk lira 
tc:ninatı 523 lira 12 kuruştur. lsteklilerin 
kanunt vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (319) (7910) 

30000 adet 5Xl0 perçin ı:ivisi 
60000 ,, Orta perçin pulu 
71000 ,, Küçük perçin pulu 
35000 ,, Arka çantahğt çengel 
27000 ,, Kesme kanca 
27000 ,, Köprülü sürgü 
25000 ,, Köprüsüz sürgü 
34000 ,, Yuvarlak demir halka 
25000 ., Galvanizli tel erkek kan 

ca 
6500 " •• " dişi 

70000 ,, Matara perçin çivisi 
70000 ,, ,, ,, pulu 
43000 ,, 4X8 perçin çivisi 
10000 ,, 2.5X12 perçin çivisi 
Yukarıda cins ve miktarları yazıtı 14 

kalem malzemenin kapalı zarfla eksiltme
si 7·11·938 pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Ist. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6485 lira 95 
kuruştur. llk teminatı 486 lira 45 kuruş· 
tur. Şartname ve nümuneleri Ko. da g5-
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber bellı saatte Ko. da gelmeleri. 
(307) (7763) 

• • • 
Piyade satı~ okulu, Maltepe ve Bursa 

askeri liseleri için üçer adet çamaşır yı. 
kama sıkma, ve ütüleme makineleri 
1·11-938 sah günü saat 15.30 da Topha
nede Istanbul levazım fimirliği satınat· 

ma komısyonunda kapalı zarfla eksiltme· 
si yapılacaktır. Uç makineye Istanbul i· 
çin 4300, Bursa için 4700 lira fiyat tah. 
min edilmi§tir. ilk teminatı 997 lira 50 
kuruştur. Şartname komisyonda görülebi
lir. l steklilerin kanuni vesikalarile birlik· 
te teklif mektuplanm ihale saatinden bir 
c;aat evvel komisyona vermeleri. 

(6466) 
• • • 

261 metre nefti 18 metre mavi 18 met
re gri 64. metre lacivert çuhanın pazar
lıkla eksiltmesi 2-11 ·938 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. funirliği sa
tırıalma ko. da yapılacaktır. Teminatı 
257 lira 21 kuruştur. Şartname \·e nümu
:""Sİ ko. dd !!l>• ülebilir. İsteklilerin kanun1 
eto:ikala:-i.c heraber belli ~aattc Ko. na 
gelmeleri. (310) (7766), 
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Nezle-Grip
B aş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

o 
Ec1anelerden 

1 - 12 ilk 
amba .ajların 

ısrarın 

urayınız. ve 
lak li tferinden 
sakınınız 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

K ŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaşile ku,tüyü yastıklar 

Yorgan, ~ilte \"e yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşlarının 
en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 

Adres: Istanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Satı~ yerlerimiz: Ankarad;ı. Bevoğlunda Yerli Mallar pazarı. 

llltlllll._ ...... LW ................ am .......... . 

1 J 1
. fi ~ !I t . Beyoğlu~da Rusya sefaretha'::si karşısında ve ıft?ıud ;:ıA:pns 1 

ft ~ U • yanındakı 
"""" • • n eş Tayyare Piyango gişesinden bir bilet alana ikisi Beyoğlunda 1 
l 

..:J u ŞARK sinemasına ve ikisi Sirkecide AZER! sinemasına girmek 
ıkkını bahşcclcn 4 meccani duhuliye verilecektir. nk keşide 11 Sontcşrin 

•••••••• Biletler 1 liradır fi 

·:·· D~y(~( Perrnry'oliar_ı ."ve rLimonıiırı:-:;ş.(ftme~<-
• .. • .1 l l > ,. " ~ı J l:r ~.. , • , ti ;: • ı a • •_,• • ·~ \ •' •:.. "' ' .~," • ~ 

' - · · ! r l · ~ · • J · ·;/j•l·~ ı · · . · ~· .;/.' - · · · · "- - '.;.• .-- :..-umum.~·. luaresı 'unıarı'. :y,~ . ~: : .. ·_,_ 
• • •••• ' • ... • 1 • " , ........ / • : • 

. .. - ~ . . . 

.Muhammen bedeli 1400 lira olan 700 metre 3X4 mlm2. N.K.B.A. yeraltı kablo
su 4-11-938 cuma günü saat 10.30 da llaydarpaşada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 105 liralık mu\'akkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7652). 

• • • 

Muhammen bedeli yerli okluğu takdirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu takdirde 
22.220 lira olan 79 kalem lastik malzeme \'e lastik borular 16-12-938 cuma günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3,633,38 lira \'C ecnebi malzeme için 
1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ,-esikaları \'C tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler para"ız olarak Ankarada ~lalzeme dairesinden, Haydarpa~ada te
sellüm ve sevk ~efliğindcn dağıtılacaktır. (8007). 

f 

- Ak1'Anı ~ 

Bunun için ele içi buzlu Osram·IGJ·am· 

pulünü tercih etmelisiniz. Osram-nJ
am pulları sarf edecekleri cereyana 
mukabil elde edilebilecek azami ışık 

ııisbetini temin ederler, yani 
Ucuz ışık! 

~~ 
OSRAM1 

\ ' 
' . 

• 

AEG TürkiYe Vekilleri!. 

Türk Anooim\Elcktrik Şirketi Umumiyesi' 

İSTANBUL P. K. 1449 

N t:Vraljl® Nezle 

Ele~tron· 
Türk Anonim Şirkrti 

İSTANBUL P. K. 1144 

Baş ve 

1 
Dind~ 

...................... 1111 .......... .. 

ı n~tükD~D un~e~ü 
Direktörlüğünden : 

1 - tik, orta ve lise k11ımlanna )'atılı ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır, 
2 - isteyenlere mektcıbin kayıt şartla 'tnı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 

' • 
Güzel sağlam ve neş'eli 

1 Naha Vekaletind~.~; 
9-12-938 cuma günü saat 15 de Ankar~da Nafia. vekaleti bt~~~ 

müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksıltme komısyonunca g .,()() J;l·jlt 
malı için ceman 7530 lira muhammen bedelli 50 ton telgraf tel.i !le de te1'11 

liiıin .kapalı zarf usulü ile. eksiltmesi ya~ılacaktır. (Yerli malı ıçıll ? 

RADYOLin 
Dişlerdeki leke, pas ve küf· 
leri temizler. Ağızdaki mik· 
ropları imha eder. Dişlerin 

cürüm esine mani olur. 

nabilırler) Muvakkat temınatı 564,75 hadır. . 1~ 1~ 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia vekaletı rrı3 terııııı' 

ğünden parasız alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını mU\·akk3t.~)-o~ \ 
name:;inde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 14 e kadar korrıı-
lazı:ndır. (7819) 

·ı 

İstanbul BelediyeSi · · İl3fl 1'11 
- - / ıı~'~ 

Keşi ı bedeli ~ 
'// 

Elektrik pompa motör tesisatı 2832.l?f 
Su ve köpük tesisatı 2989,2:> .. ,, t~ 

··ptı" ııv 
Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak pompa motör, su ve ko ıf11111 f.' 

· ı ~ · f k" l t 1 · le'·aı d' · ayrı açık eksıltmeye konulmuştur. -..eşı ena · ı e şar n~me en . ıarıfl ıJ 
de görülebilir. t stcklilcr 2 t90 sayılı kanunda yazılı ,·esıka ,·e hıa~ s:ııı! 

.. tl 
ilk teminat makbuz veya mektubile bera beı 4-11 ·938 cuma gun 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7700) 

Naiıa Vekatetindell_~,t1 
19. İkinciteşrin 938 cumartesi günü saat 10 da Ankarada. ~j~)·oıı: 

malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme kO 
1 

JllıJ 
bin lira muhammen bedelli 2:0.000 demir travers ile küçük Y0 ~ 
pazarlık, suretile eksiltmesi yapılacaktır. . .

11
ae \'t~ 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 50 lira bedel mukabıb 6!)6o0j0J' 
zeme müdürlüğünde alınabilir. Muvaı?kat tcmin~.t 59ıı,t 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikle aynı gtı~935). ••I ·tur komis~on reisliğinde hazır bulunulması. lazımdır •• ( 4543) . • < 
1 

Sabah öğle ve akşam her • 
yemekten sonra dişleri· 

nizi mutanazaman 
fırçalavınız. 


