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Südetli Alnıanlar bir Çek 
şehrine hücu 111 ett.i ı .er 

Çek evleri, iandarma kumandanlığı ve istaslJon binalarını 
lJakiılar. Köprüler altına dinamit kolJdular 

~ .... r· 
lııgi/lz ~dili Münih dönüşı'inde kralm ve kraliçenin nezdinde (kralın ''anındaki 

bayan Çemberlayn'dır.) 

Avam kamarasında münakaşalar 

Yarın Çemberlayne 
itimat takriri 

müzakere edilecek 
Çe mberlayo muhalifle re ce vap verdi: 

''Medeniyete nihayet verecek 
bir harbin önüne geçilm . ştir,, 
Londra, 4 - Avam Kamarası dün tır. Sabık nazır ezcümle şunları söyle-

~0Planarak Münih anlaşmasıru müza. miştir: 
. Cte etmiş veı hükUınet namına verilen ''- Her gün Almanya ile bir ba71be 
1~ahatı dinlemiştir. doğru daha ziyade ilerlediğimiz halde 

Müzakereler istifa eden bahriye na- yalnız son dakikada - o da az sarih ifa-
~ Daf Kuperin nutku ile 'başlamış- _.. Devamı 10 uncuda 

Fransada " Alman 
tehlikesi,, nden endişe 

gene başladı 
l>ar1s, 4 (A. A.) - Dö Kerillis Epok hünün Avrupa. için teşkil etmekte olduğu 

ta2:etesinde yazıyor: müthiş tehlikeyi pek açık bir surette gör. 
''1'> la ~erri Avrupa işlerinde biz Fransız- meleri, bizim mütaleamızdaki isabetin en 

ıı:dan. çok daha uzak olan ve Alman ih- kuvvetli bir delilidir. 
aslarının tehdidine bizim kadar doğ- Mlitaleamızdaki isabet ve hakikati bu 

~dan. doğruya maruz bulunnuyan iyi gün mebusan meclisinde ilan edeceğim, 
:~tii~IU İngilizlerin (avam kamarasında çünkü Fransızların uğramış oldukları 
~il tenkidler kastediliyor) Münih sul- _... Devamı 4 üncüde 

1:3eyoğlunda bir kadın 
teci bir şekilde yandı 

tlzü, saçları, ayakları vücudunun muhtelif 
~e~ıeri yanan zavallı, hastahaneye kaldırıldı 

nu .. t f IDin saa 10,30 sularında bir kadının tutuşmuş ve kadmm feryatlarına etraf. 
h:ct bir surette yanmasiyle neticelenen tan yetişilinceye kadar alevler biçare-
ır hadise olmuştur. nin bütün vücudunu sarmıştır. 

37~eYoğlu Büyük Parmakkapı sokağında Saçları, ayakları, yüzü ve vücudunun 
,. !llUnaralş apartımanda oturan Diınit- muhtelif yerleri pek feci bir surette ya. 
• ııı· nan kadmm üzerindeki elbiseler de ta-
t ın ltarısı 45 yaşlarında Eftimiye, apar-
lll} mamen kül haline gelmiştir. Kendisi he-

ı:ı~ anın alt katında çnmaşır yıkarken, men bir taksi ile baygın bir halde has. 
alttaki ateşten birdenbire elbiseleri taneye kaldırılmıştır. 

Henlayncılar Çek 
askerlerile 

müsademe ettiler 
Prag, 4 "A.A.,, - Almanyaya ilhak edi

len mıntaka civannda bulunduğu için Çe
koslovak kuvvetleri tarafından İşgal edil· 
memiş olan Krumlov şehrinin mitralyöz 
ve el bombalarile mücehhez Henleinistler 
tarafından istila edilerek barikatlar vücu
da getirilmiş olduğu bildirilmekte ve dört 

Çek evi ile istasyon binasının ve jandarma 
kumandanlığının yakıldığı ilave edilmek
tedir. 

Köprülerin altına konulmuş olan dina· 
mitleri kaldırmak üzere gönderilen kıtala .. 
ra karşı asiler tarafından ateş açılmıştır. 
Birkaç Çekoslovak askeri yaralanmıştır. 

Çeklerin 
protestoları 

[ Bitler Südet 
Maruf şahsiyetler r mıntakasını gezdi 

Fransa ve İngiltercdcn aldıkları Alman dev et reisi bugün 
nişanlarını iade ettiler 

Prağ, 3 (A.A.) - Biltlin Çekoslo- Karlsbadı ziyaret edecek 
vak matbuatı dört büyük devletin · 
küçüclik bir millet üzerinde yapmış Berlin, 4 - Hitler dü11 Çekoslovakya· 
olcluk.ları tazyiki nefertle karşılamak dan alman ve Alman ordusu tarafrndan 
tadır. Gazeteler İngiltere ve Fransa- işgal edilen Südet mıntakasım gezmiştir. 
nın Münlh konferansına iştirak ede- Alman istihbarat bürosu Berlinden ge
rek faşist devletlerle birle~miş ol- len Hitlerin bindiği hususi trenin saat 
malarmı şiddetle takbih ediyorlar. 9,45 te Hof istasyonuna girdiğini tasrih 

ve Hof ahalisi tarafından neşe ye heye
canla karşılanm1ştrr. 

Bu infial bilhassa mütecavize karşı 

Çekoslovakya ile müttefik bulunan 
Fransaya karş tezahilr ctmektdeir. 

<<İhaneti» protesto edenler 

etmektedir. 

Hitler, maiyetile birlikte saat 10,15 te 
otomobiline binerek Rchau ve Selb yolu 
ile eski Alman - Çek hududunu geçmiş
tir. 

Hitler, saat 11,20 de Villadenava gel
C:!neral fon Reichcnau, Hitlere vaziyet miştir. Kendisi hudut işareti yakınında 

hakkında izahat vermiştir. Alman devlet Henlayn tarafından karşılanmıştır. 

reisinin umumi karargahına kumanda Bu münasebetle remzi bir rasime ya
eden albay Rommel ve nasyonal - sosya· pılmıştır. Gümrük geçit kolu kaldmlmış 
list mmtakasınm şefi Yehtler ile kısaca ve bu esnada müzika milli Alman hava· 

Prağ, 3 (A.A) - Çekoslovakyanın görüştükten sonra Hitler trenden çıkmış .- Devamı 10 1mwda 
siyaset ilim ve güzel sanatlar ~le- -~~-~~--~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
mine mensup mümtaz şahsiyetler 

Fransa ve tngilterenin "ihanetini" 

protesto için bu memleketlerden al

mış oldukları nişan ve madalyaları 

iadeye karar vermişlerdir. 
_.. Devamı 4 üncüde 

Leh ordusu 
işga~e devam 

ediyor 
iki mühim sanayi 
şehri işgal edildi 
Varşova, 4 (A. A.) - Polonyalılar bu 

gün Cieszyn Silezyasıpın işgaline devam 
ederek mühim endüstri merkezleri olan 

Frysztats ve Ksrvgua şehirlerini işgal 

etmişlerdir. Mareşal Smigly Rydz rad
yoda bir nutuk söyliyerek Cieszyn Si-

lezyasI halkım kan dökülmesine meydan 

vermeden sükfuıet ve vakarla Polonya -
Çek hududunun kat'i şeklini almasını bek
lemeğe davet etmiştir. 

Leh kxtaatı Teşen bölgesinin işgaline 
devam etmktedir. Kıtaat bugün Freistadt 

ve Karvitzde girmiş ve hedefine vasrl 
olmuştur. Derhal teslim edilecek olan 

bölgenin işgali 12 teşrinievvelde bitecek
tir. 

Finans bakanı Teşene para meselesi· 
ni tanzim için bir komisyon göndermiş: 
tir. Bu iı;in ikmaline kadar Zeloti ile bir. 
likte Çek kuronu da tedavül edecektir.· 

N<e~\f@Irk seırgnsllii'l©l e TlYırk 
p a ~'1' O liiHYI 

Gelecek sene Nevyorkta o(1lı:ıtak olan sergideki Türlı paviJ•onunrm inşa· 
alma yakında başlanacaktır. l'ukardakı resimde Türk paviyommwı projesi 
görülmektedir.Bina modern Bizans veya arap mimarı tarımdan tamamile 
ayrı olarak, Hititler zamamndanberi mevcut öztürk mimarisindedir. Binanın 
sağdaki esas kısmında bir Türk kahvesi ile bir Türk lokantası, solda da bir 
pazar bulunacaktır. Bi1']a taştan yapılacak ve üzeri renkli tuğlalarla. çinilerle , 
süslenecek tir. 

Şilide isyana teşeb
büs eden naziler 

M';d1e·umumi nasvonal sos
yahst şetinin idamını istedi 

(Yazısı ·1 üncüde) 
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• Başvekil CeMl Bayar 'dün Dolmabahçeye giderek Rcisicımı1ııer Atatürktt 
tazimlerini arzetıikten sonra Dalıiliye vekili Şükri'l Kaya, llariciye vekili 
Dr. Tevfik RiişW Aras ile birlikle Ankaraya gitmiştir. Başvekil Dolmabahçe
den hareket eden nıotörle Haydarpaşaya geçmiş, trene binerken ıığurlamnıştır. 
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ıstan ulun 

KA9ER - Aksam l'OStuı 

• inhisarlar idaresi kadrosunda munTıalleri doldurmak üzere alınacak yeni 
memurlar için dün talipler arasında bir imtilıan yapılmıştır. Seticeler birka~· 
giine kadar belli olacaktır. 
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iMi IE iMi iL IE I~ IE i T IE J 
kurtuluşu 

Floryada oteller 
yapıhyor 

Perşembe günkü Mahalle 
kahvelerinde Gelecek yaz beton 

kablnPler çoğalmış 
olacak 

Belediye, Florya.nm gelecek yaz mev. 
simlne kadar alacağı §ekli tesbit etmiş
tir. :Mevsimin kapanması dolayısiyle in· 
§aata daha fazla hız verilmiştir. Önümüz. 
deki altı ay zarfında Florya ba§tanbaşa 
değişmiş olacaktır. Yeni inşa edilmeltte 
olan gazino ve otelden ba.~ka yeni bir ga
zino ve otel daha yapllacak ve beton ka
bineler de plajı baştan başa kaplıyacak 
5ekildo çoğaltılacaktır. Ye!tl beton kabi
neler Ye§ilköy tarafındaki sahada inşa 
edilecek ve buradaki barakalar kaldırıla
caktır. Ayrıca istasyon mı:ydanlığmda 

tahtadan olan dilkkAnların betondan in. 

§ası ve burasının bir çarşı haline konul
ması düşilnUlmektedir. 

Belediye bilhassa Floryadan halkın 

istifadesi için bir an evvel burada otel
ler inşasını kararlaştırmış bulunmakta: 
dır. Otelsizlik yüzünden Floryada gece
leri kalmak mümkiln olamam.akladır. 
Yapılacak otellerin iki sınıf üzerine ol -
ması kararlaşmıştır. Floryanm blitiln i. 
mar işlerinin nihayet daha Uç sene için
de tamamlanmış olmasına çalışrlacaktrr. 
Bilhassa civarın ağaçlandırılmasına bu 
mevsimden itibaren daha fazla ehemmi
yet verilecektir. 

Yeni demlryolu 
istasyonları 

Devlet demiryolları umum mlidürltiğü 
her taraftaki tren istasyonlarının modern 
bir §ekilde inşasına karar vermiştir. Ha
zırlanmakta olan projelerin tamamlan -
masından sonra istasyonu bulunmryan 
mevkilere yeni binalar inşa edilecek ve 
tamire ihtiyaç gösterenlerin de derhal 
tamirleri yapılacaktır. 

İdare bu arada, geçenlerde yazdığnnız 
gibi Ankarada bir umum mUdürlük bL 
nası da inşa etmeye karar vermişllr. Bu 
ay içinde ihalesi yapılacak bu bina, yeni 
istasyonun yanında olacak ve bir milyon 
lira sarfiyle vücuda gelecektir. 

Şehir ıtlecll.,l intihabı 
hararetle devam 

ediyor 
Şehir meclisi intihabatı devam edi

yor. Rey sandıkları evvelce il~n edilmiş 
olan listeye ve gUnUne göre muayyen 
yerlere naklolunmakta, İstanbullular rey
lerini kullanmaktadırlar. Vali vo bele. 
diye reisi Muhiddin Üstündağ sandık 

yerlerini gezerek seçimin nasıl geçtiğini 
görmüştür. 

Şehfemini Ha!kevinde 
Şehrcrniııl Halke\·in:Jcn: 

6.10-1938 perşembe gUnü saat 20,30 

da evimizde İstanbul kurtuluşu münase
hetlle Cevad Odyakmaz tarafından bir 
konferans verilecek, arkadan evin alaf
ranga mUzik klsmı muhtelif havalar ~a- I 
lacaktır. Salon herkese açıktır. 

ıreeit resminin 
programı hazırlandı 

İstanbulun kurtuluşu perşemb.! gü
nü törenle kutlanacaktır. 

O gün bütün resmi ve hususi bina
lar, vapurlar, tramvaylar gündüz ;,ay
raklarla donatılacak, gece fenerlerle 
aydınlatılacaktır. 

Tören, süel kıtalar, okullar, cemi -
yetler ve halkın i§tirakiyle olacaktır. 

Geç.it resminde yer alacakların adla
rı ve ge~iş sıraları şöyledir: 

A) Motosikletli polis müfrezesi (k
talardan 100 Mr. ilerde giderek' yol a. 
çacak.) 

B) 33. Tüm muzikasr Ye. Su. Ok. 
dan birer tabur. 

C) Askeri Tıbbiye okulu. 
D) Deniz mızıkası ve Dz. Hr. Ok. 

ve lisesi. 
F) Maltepe mızıkası ve li~es.i. 

G) 33 Tilin mı::ıkası. 33 Tilin. den 
mürettep piyade taburu, Harp Ab.de· 
misinden st:,·ari grupundan bir bölük. 

H) Binicilik okulu süvari bölüğü. 
1) 1. topçu alayının Orhaniyt"tleki 

taburundan bir sahra bataryası ı 00 
metre mesa.f e ile. 

J) Polis müfrezesi. 
K) İtfaiye mızıkası ve müfrezesi. 
L) Şehir bandosu. 
M) Üniversite ve yüksek okullar 

(alfabe sırasi yle). 
N) Okulların izcileri (alfabe o;ırasi-

le.) 
O) Liseler (alfabe sırasile). 
P) Esnaf cemiyetleri. 
Törene girecek kıatlan ve süet mek· 

tepleri İstanbul komutanlığı, Vniversi. 
teyi Üniversite Rektörlüğü, sivil mek
tepleri KültUr Direktörlüğü, cemiyet
leri, esnaf cemiyetleri murakebc büro
su, diğer kıtaatı bağlı oLduklan ma
kamlar hazırlryacaklardır. 

Okul ve birlikler saat 9 da Sultan • 
ahmet meydanında toplanmrş buluna
caldardır. Burada birlik ve okullann 
yerlerini almalarına, intizam ve inziba· 
tın teminine İstanbul Merkez Komu. 
mutnalığr memurdur. Sultanahmet 
meydanındaki duruş yerlerini göste· 
rir kroki Merkez komutanlrğına gön
rilmi~tir. Merasime iştirak edecek bil
umum okul ve birlikler törenden bir 
gün evvel J p..~fya müzesi kapısı ö. 
nünde saat onda Merkez komutanlığı 

ile temasa gelmelidirler. Merkez ko -
mutanlığı ayni zamanda Taksimde 
Cü.mhuriyet meydanında yapılacak 

merasim ge;işinin başlamasını da te -
min edecektir. 

Tör~r.e i~tirak ede<:ek bütün okul 
ve birliklerin emir ve kumandasını 

189 uncu alay komutanı deruhte ede
cektir. 

TM-ene şu suretle başlanacaktrr : 
Topçu alayı tarafından tam saat 10 

da Saltartahhıet meydanında. 21 pare 
top atılacaktır. O esnada okul ve bir 
likler birer dakika ihtiram vaziyetinde 
duracaklardır ve top sesiyle beraber 
limanda bulunan büytik ve küçük bü. 
tün vapurlar düdükleriyle kurtuluş 

bayramını kutlayacaklar ~ İstanbulun 
kara ve deniz bütün nakil vasıtaları 
bir dakika oldukları yerde .durarak tıs· 
tanbulu büyük sevince kavu!jturan şe

hitleri anacaklardır. 

Sultanahmet meydanında toplanan 
okul ve birlikler saat 10,30 da harıeket 
ederek, tramvay caddesini takiben 
Taksime gelerek kolbaşı Merkez Ko
mutanhğının göstereceği yerde dara • 
caktır. 

Yilrüyüşte yolun sağını taki'bc çok 
dikkat edilecektir. 

Taksim meydanında bayrak çdane 
merasimi yapılacaktır. Bu r.ıerasime 

Yedek Subay Okulu, 33 Tüm m17.•ka· 
siyle İstiktaı n.arşı çalrnkrak iştirak 
edecektir. 

Bayrak çekme törenini müteakip İs
tanbul belediyesi tarafından abideye 
bir çelenk konacak ve bundan fionra 
gençlik namına yüksek okul talebesin
den ve şehir namına Şehir Meclisi aza_ 
smdan bir zat tarafından nutuklar söy
lenecektir. 

Nutuksöylenmesinden sonra Merkez 
kom~tanrmn vereceği işaret üzerine 
yürüyüş kolunda merasim geç.işi başlr
yacaktır. 

Tören geçişini . müteakip yollarına 

devam eden okul ve kıtalar Pangaltr, 
Taşkışla yollariyle ve Tarfabaşr cadde
sile en kısa yollardan garnizonlanna 

T@lill'lt:On alffi©cal 
llıı o ırsoag 

Beled~ye sıhbt şart
ları kontrol edecek 

Balediye vehirdeki gazino ve kahveha. 
ne gibi yerlerin sıhhi ecra1t ve temizliği 
için yeni nizamlar kararla§tırmıştır. Bu 
arada bilhassa mahalle aralarında kuru
lan ktiçUk kahvelerin temizliği etrafında 
kayıtlar vardır. Geçen sene hazırlandığı 
halde bazı sebebler yüzünden tatbik edi-
1emiycn nizamname yalanda kat'i ola -
rak meriyete konacaktır. Buna göre dai
mi akar suları bulunmıyan, zemini beton 
olm•yan kahvehanelere iş yaptırılmlya -
caktır. Aynca bazı kayıtlar daha vardır 
kl, bunl:ır kahvehanelerin küçiikllik ve 
bUyUkljiğüne göre tatbik edilecektir. Ne. 
tice itibariyle mahalle kahvelerinin, hal
kın sıhhati bakımından temizliği temin 
edilecektir. Kahvelerin kıı, günleri cigara 
dumanından zehirlenen havala.rmm dai
ma değiştirilmesi için de hususi terti -
bat yapılması mecburi tutulacaktır. 

t'abao(•J ve azlık 
okullarında t~fPşler 

KUitUr bakanhğt şehrimizde bulunan 
yabancı ve azlık okullarının tUrkçe ve 
kilittir derslerini teftiş ettirmişti. Teftiş
lerin sonunda alman neticeler alAkadar
lara bildirilmektedir. OnümUzdeki ders 
yılı başından itibaren de ilk ve orta O· 

kulların beden terbiyesi ve musiki ders
lerinin teftJş ettirllmrsfne karar veril. 
m.iştir. Teftiş işine ispekter Becıri Aka
lın ve Reccb Çekiç memur edilmişlerdir. 

tspekterler bütün okulların derslerile 
yakm.:!an me~gul olarak raporlarını tan
zim edeceklerdir. 

dönecekler.dir. 
Öğleden sonra saat 16 da Belediye 

Reisi ve Şehir Meclisi üyelerlnd:-n ve 
cemiyetlet mümessillerinden, Parti 
başkanlarından seçilecek birer heyet 
İstanbul komutanlığı merkezine gide. 
rek hallcın ordumuza olan şükranını 

arz edecektir. 
Törene davetli ob.nlar için kıyfaet 

caketatay ve silindir şapkadır. 
Gece Taksim meydanında şehir ban 

dosu tarafından milli parçalar çalına • 
caktır. Saat 20.30 da (Kahraman ordu
muz şerefine) Perepalasta Ist.tr.bul 
Vali ve Belediye Reisi tarafından ibir 
ziyafet verilecektir. Bütün İstanbul 

Halkevlerin.de gtizel müsamereler ve 
temsiller verilecektir .• 
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1 NSAN Mecmuasmm beşinci sayısı, 
bir buçuk ay geç kalarak çıktı· 

Bu geç kalmaya, mekteplerin kapalı ol· 
ması, muharrirlerinden bazılarının sc~'t' 

hate çrkmıg olması gibi "behane,. ıet 
gösterilebilir; fakat böyle ancak zevabl!1 

kurtaracak yalanlara başvurmak doğı1l 
olmaz. Bizde bir mecmuanm niçin ,.91<• 
tinde çıkamadığını veyahut niçin kapsll' 
dığmX herkes bilir: satışı a.zdır; kazs!I' 
mak göyle dursun, masrafını çkaran:ıes 
ln&an da bu eebeblerle beşinci 11ayıslll1 

vaktinde veremedi. 

Her mecmuanın, bilhassa re.ainıaiz, s'i' 
lık fikir ve sanat mecmualarmm kaı11' 
!aştığı bütün zorluklara. rağmen - böylt 
fasılalı da olsa - devam etmek istiyor· 
:Mubarrlrlerinin karllerlne bildirllle1'· 
bundan da ziyade kendi kendileri i~ 
e.ydmlatnı.ak arzusunda oldukları blrtll' 
kım. dil§Unceleri var. Şöhretten, kalaball• 
bir kari kUtlesl tarafından takip edil· 
ınekten ziyade hakikaten mecmua seveıı• 
leri tatmin etnı.eğe çalışıyor. Bunun içlıl 
mUşkUlpesenddlr; karilerine verdiği y•• 
zılann muayyen bir fikre değ1~e de ~ 
çok belli bir görüşe uyması tabüd.it• 
İnsan mecmuaaını çıkaranlar, o mecı:nu•· 
nm ııayfalarında yer bulanuyan fikir ~e 
sanat yazılarının yanlış veya kıymet.ıslı 
olduğunu iddia etmiyorlar; ancak onlar' 
kendi görüşlerine uygun bul~uyorJar· 
eunu söylemek istiyorum: İnsaıı,1 okU' 
yan kari, onda kendi zevkine, kendi dU• 
güncelerine ho~ gelecek yazıları ara.ı:n•· 

malıdır; onun içindekileri beğenmiyorssr 
onlara bir alaka. göstermiyorsa, onla1'1 

da bilmek için bir merak duytxıurorsJ 
mecmuayı kapatsın, bir daha almasııı· 

Bununla kendisi de kazanrr, İnsan mec· 
muası da; çünkü o da kaç kişiyi allık•· 
dar ettiğini, muhitte ne dereceye kada! 
testri olacağnu bilir. 
İman mecmuası, mtiessisleri arasmde 

beni de saymak lfltfunda. bulunuyor· 
Bunun için ondan bahsederken, bana sJt 
bir şeyden bahsetmenin, onu müdafaa ye 

ınethetmenin sıkmganlığmı duymam ı&· 
zmı. Böyle olmuyor, çUnkU benim o 
mecmuaya hizmetim pek azdır; onda all• 
cak bir iki yazım çıktr. Y aza.mıyoruııı; 
methetınenln Slkılganlığ:ıru duymam ıı· 
znngeldlğini ve benim - gUnlerin getirdi· 
ği hislere uyarak - her yazdığımın onu1' 
sayfaları arasına. girmesi doğru olnuY•· 
cağını biliyorum.. Yani İnsan mecmua" 
karşısında derin bir htirmetle berabet 
kendi aczimi de duyuyorum. 

Nurullah ATAÇ 

Bulgaristan da 
Ordu namıoa krala 

hediye verildi 
Sofya, 3 (A.A.) -Kral Borisin tab· 

ta çıkmasının 20 inci yıld<SnümU i!lu· 
nasebetile bugib Filibe manevra sa.· 
hMmda bir geçit resmi yapılmıştır· 

MerMimde kral ve ailesi a.za.aı ile par· 
lamento ve hUktlınet azaları hazır bU' 
lunmuglardır. 

Başvekil krala ordu namına minnet· 

tarhk nişanesi olarak el.mastan bir 
yıldız takdim etmiştir. lüal, Bulga.t 
ordusunun bu hediyesini ütiha.r ve gu 
rurla taşıyacağını bildirmi§tir. 

Askeri geçitten sonra kral harbiyt 
mektebi mezunlarına şahadetnameleri 
ni vermiştir. 

Mektep kitapları çıktı 
Ankara, 3 (A.A.) - Kültür Baka11" 

lığından: 

Türkçe terimlerle yazılan devlet 
kitapları bugün yurdumuzun ht-r b()l' 
t;J>c: ••d·· .. atışa konulmuştu· Orta ,,-e 
lise snıfları için asıt kitap olarak yal· 
nız bu kitaplar okutulacaktır. Bu kj• 
tapların hangi sınıflarda oktutulacak' 
ları kitapların üzerinde flyatıarırıe 
blr1lkte ya~ıılıdır. 
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5 Diplonıatın siyasi t-ıayatı 
S~det arazDs lnln tatıı O lyesn De 

uğraşacak o nan 

Beynelmilel komisyon 
imlerden müteşekkildir 
lldct arazisinin tahliyesi ve Alman-

l'a Uhakı işleriyle :ıneııgul olmcı.k üzere 
kiııiden mürekkep beynelmilel bir 
lsyon teşkil edılmi tir. Bu beş kişi 

ğrll Jarılerdir ve siyasi ba~atları nedir? bun-
valı· burada gozdcn geçirmek herhaldo 
pall dalı olacaktır. 
zall' Q~rou VOJI \' a) seker 

eJ. llınurni harbin sonunda Alman deniz 
llııu zabit ve efradına, "Almanyannı 

l'lı( bahriye kuvveti bulunmıyacak, bi. 
e!laleyh artık vazüeniz nihayet bul

lur,, denildi. 
O zaını:ın aı;ıkta kalan bnhriyelilcr 
tı!dilerine iş aramaya başladılar ve iç

den birçoğu siyasete atıldı. Çünkü, 
nyanın tekrar eski kuvvetini elde 

ebUınesl için çalışacağı bir tek saha 
ıştı, oda siyasetti. 

edil- C:enç korvet yüzbaşısı Ernst Frayher 
veO aaron) fon Vayseker de bu bahriycll-
fçill en biriydi ve ordudan çıktıktan son

Alınan hariciye nezaretinde milletler 
iyeu dairesi şefi oluyor. Çünkli ken
'MlllcUer Cemiyetine en fazla iti • 

ı olanlardan biridir. 
•• Onun için, Almanya milletler ccmiye
e~ ~ en çekildiği zaman da baro müteessir 
nlat' ~lıtı~§tu. Bununla beraber, milletler ara-

t>rlat• ~Yasette birçok diplomatlarla tanr
okU' ~r~ğı olduğu iı;;ln kendisine hariciye ne

dU• teUnde müste§arlık vazifesi verdiler .. 
ın•·~lıaron Vayseker nazi partisine son za

or831 !arda girmiştir. Strcseman'ın umde. 
nloft ' e sadık kalan baron, sulh taraftarı 
·o~~ li'akat, kendi ııahst fikirlerinden ay
asuı• ~ l'ak memleketin siyasetine hizmet et

ec· re çah§maktadır. 
S~aron Vnyseker bugün 49 yaııındadır. 

11' Nevil Hcndersou 
ınd• ~terenin Berlin elçisi Nevil Hen-

yot· .- __,, -- • 
.ıt 

() 
~~ l'ta Avrupa bu!-rRnt imal memle-
~~ini de endı eye du urmekten hali 
llıud lllı§tır. Esasen son senelerde milli 
~~faalarına bil) ük ehemmiyet veren 
~ • \>e Norveç hükumetleri barb tch-
b Ilı u 
~la zerine daha fazla tedbir almaya 
~ llıt§lardrr. 

-'ı~lr imde 1svcç veliahdı prens Güstav 
~ile ll~ oğlu Stokholm civarındaki bir 

'itayı seyrederken gorlilUyor. 

derson da, Hitlerle bizzat Çemberlayn 
görü§tüğü halde, son ihtilafların hallinde 
rolil görülmemiş değildir. Hatti, İngiliz 
elçisinin Çcmberlaynın Hitlerle görüşme
ye Berlie gelmesini muvafık bulmamış 

olduğu söylenmektedir. Çünkü meseleyi, 
hükümetinden alacağı talimatla kendisi 
halledebileceğine emin bulunuyordu. 

Hakikaten, Sir Nevll Henderson Ber. 
linde on beş sencdcnberi lngllteren\n el
çiliğini etmektedir ve birçok muvaffakı
yetler göstermi§tir. On beş sene evvel 
Henderson Berllne sefir olarak gönde -
rildiği zamRnlar Almanlar karşılarında 
uzun boylu, ufak bıyıklı ve elll be§lik bir 
adam görmUıılerdi. 

Sir Nevil, uzun müddet milletler cemi
yetinde silahları bırakma hususunda ça. 
Iışmış olan Hendersonun oğludur. Siya
sete İngilterenin Pctrograd ııefaretinde 
üçUncU katip olarak baıılıyan Sir NeVi
lin uzun bir diplomasi hayatı vardır. 

Petrograd katipliğinde bulunduğu sıra -
larda, karanlık bir gece, sefir lord Kar
nok'u casus sanarak yumruklamıştı ... 

Dr. Mastoi 
Dr. Mastni Çckoslovakyanın en büyük 

siyasilerinden biridir. Çek cumhuriyeti 
tesis edildiği zaman kendisine ecneb[ 
devletlerle münasebetleri tanzim vazife. 
si verilmişti. 

Bohemyah bir banka müdürünün oğ
lu olan Mastni Prag ve Pariste hukuk 
ve felsefe tahsil etmiştir. Bir müddet a
vukat olarak çalı~an Mastni 1920 de ha
riciyeye lntisab etml15 ve elçi olarak 
Londraya gönderilmiştir. 

1925 de Roma elçiliğine tayin edilen 
Dr. Mastni 1932 de de Berlinc göndcril
miııtir. Bu suretle faşist idarelerin siya. 
setinde büyük tecrübe sahibi bulunuyor 
demektir. 

Dr. Mastni bu müddet zarfında sulh 
muahedeleri müzakerelerinde Cenevrede 
murahhas olarak da bulunmuştur. 

64 Yl\Şma gelip tekaUt edileceği bir 
sırada d:ı Çekoslovakya meselesi ortaya 
çıkmış, siyasette kalmasına lüzum gö
rülmüştUr. Yalnız, Berlin elçiliğinden a
lınarak Pragda, hariciye nezaretinde 
bir vazifeye '\"erilmştir. Bugün de Südet 
arazisi komisyonunda Çek murahhası o
larak bulunmaktadır. 

Dr. Mastnl sabı rlı, temkinli bir siya. 
set adamı olarak tanmmıştır. 

.Fran•m a Ponse 
Fransanın Bcrlin sefiri olan Fransua 

Ponse 51 yaııında, kısa boylu ve dalına 
kibar giyinen bir adamdır. Çok çalışır ve 
hükumetine daima uzun uzun raporlar 
vererek Alman hükumet adamlarınm fi. 
kirlerini tafsilatiylc anlatır, tahlil eder. 

Siyasi meşguliyetlerinden sonra ken
disinin en fazla vaktini alan çocukları
dır. Dördü erkek, biri kız olmak üzere ve 
hepsi henüz list>yle ilkmektep arasında 
tahsil çağında bulunan beş çocuğu var
dır. Onu, kızıyla beraber, öğle yemeğin. 
den sonra Bcrlin caddelerinde dolaşır
ken görmek her zaman için kabildir. 

Madam Fransua Ponsc kocası kadar 
güzel almanca konuşur ,.e Berlinin ki
bar muhitinde büyük bir itibar görür. 

Fransua Ponse siyaset hayatrna iktı

sat ve milletler arası hukuk sahasından 
gelmiştir. 1924 tc Paris mıntakasından 
mebus seçilen Fransua Ponsc dört sene 
sonra tekrar mebus olarak hariciyeye 
intisab etmiştir. Fransaya meşhur istih
kıimlarını kazandıran Majino da 1928 de 
onunla beraber Paris mebusu seçilmişti. 

Dr. Bnnardo Attohks 
Romonın Bc:>rlin sefiri Berlin . noma 

mihverinin tesisinde büyük bir rol oyna
mıştır. Dr. Bernardo Attoliko 1935 de 
Berlin sefirliğine tayin edildiği zaman 
iki memleket arasındaki münasehat pek 
dostano değildi. Dol fınmn öldürülmesi 
llzerlne, Berlin hükumeti Avusturyaya 

Hntoeıroe 
~emb~ır0a'11fi1D 
~@ırlYı$)~l!JJ ır@ıru 

SılJasi 
tere uman 
Mülakatın beher saati 

için 12,5 lira almış 
Şüphesiz ki, Bitler - Çemberlayn mula. 

katı ile beraber ismi tarihe ge~ecek biri 
varsa o da iki de\ let reic:inin goru~me· 
lerinde tercümanlık eden Şmittir. 

Avrupa harp telılikeleri geçirirken şarkın kiiçiik lıiikıinıetleri "de silalılamnak
ta biiyiik bir gayret sarf ediyorlar. Son günlerde Siyam, ordusımıı ;·eni silah
larla takviyeye karar vermiştir. Resimde Siyam başvekili Avm]ıadan yeni al-

Şmit, on beş senedenberi Alman harici· 
ye nezaretinin dil dairesi §efidir \ e ayda 
bizim paramızla 750 lira maaşı ~ardır. 
Hitler - Çemberlayn mülakatında tercu
manlığı için de aynca saatine 12,5 lira 
almıştır. 

Fransız diplomatlarından Pol Bonkur 
bir gün: dığı bir makinelitüfeği tetkik ederken görüliiyor. 

Bir apartman halkını 
- Alman siyasetinde deği~iyen bir 

tek şey vardır, o da Şnuttir, demiştir. 
Alman hariciye nezaretine 1923 de gi

ren Şmit o zamandanberi bir~ok fe\kalfı.· 
de siyasi görüşmelerde bulunmuştur. Bu 
arada Briand-Streseman mülakatında, 
Lokarno konferansında, sosyal demokrat 
Herrnan Muller ile Heryonun göniş
mesinde tercümanlık etmiştir. Lokamo 
konefransında Dr. Luterin sulh hakkın
daki sözlerini bugün Hitlerin sözlerini 

heyecana düşüren hadise 
Elinde tabancasile tavan arasına çıkan 
kapıcı, bir sandık içinde kıvrrlan genç kıza 
dehşetle baktı: öldürülmüşmüydü ? 

Mil~noda olmuş bir vakayı son gelen/ 
İ talyanca gazetelerden aynen alıyoruz: 
Altı katlı bir apartıman. Herkes uyku· 

ya yeni yatmış. Ne bir ses ne bir ışık 
var. Saat yirmi dördü biraz geçmiş. Al
tıncı kat kiracıları esrarengiz bir gürültü 
duyarak birdenbire yataklarından fır1ı· 

yorlar. Çatı ile tavan arasında mütered
dit ayak sesleri, sürüklenen bir sandığın 
çıkardığı gürültü, ve diğer bir cismin 
yere dü~mesi sonra boğuk bir ah ve bir 
kaç saniye süren gıcırtılar işitiliyor ve 
etrafı gene derin bir sükO.t kaplıyor. 

Herhalde bunlar ne peri, ne de cin .. 
Bu zamanda böyle şeylere kim inanır? 
Fakat, altıncı katta heyecan içinde titre
şenlerin hepsi, korkunç bir hadisenin ce
reyan etmiş olduğunu kabulde müttefik 
bulunuyorlar. Ne yapmalıQ Herkes kor
kulu şeyler düşünüyor: Cismin yere düş· 
mesi, boğuk ses ... bunların hepsi kimsede 
şüphe bırakmıyor: Muhakkak yukarıda 
bir cinayet işlendi! 
Cesur kapıcı 
Cinayet haberi derhal bütün apartıma· 

nı ayağa kaldırdı. Dev cüsseli kapıcı, 
bir elinde tabanca ve ötekinde elektrik 
feneri olduğu halde üst kata geldi. Her· 

· kesi teskin etmek istiyen bir sesle: 

müdahale edecek olursa Almanyaya 
karşı koyacağını ·bildirerek tehdidde bu
lunmuştu. 

Fakat iki memleket arasındaki müna
sebat sonradan dostane bir çehre almış 
ve Roma - Berlin mihveri tesis cdilmiıı. 
tir. 

Dr. Attoliko bilhassa iktısadi meııele
lcrde ihtisns sahibidir. Evlidir, birkaç 
çocuğu vardır. Kendisi, İtalyanın en iyi 
diplomatlarından biri sayılır. 

Dr. Attoliko umumi harbde birçok 
kanfcranslara iştirak etmiş, 1919 daki 
Paris sulh konferansında da İtalyan mu
rahhas heyeti azasından olarak bulun
muştur. 

1920 de, kırk ya§ında büyUk elçi unva. 
nını almış ve yedi sene Milletler cemi
yetinde ve Danzig komisyonunda çalış

mıştır. Cenevrede silahları bırakma ko
mitesinde İtalyan heyetinin reisliğini 

yapmış, l!l22 den 1927 ye kadar Millet
ler cemiyeti ııckrc!er muavinliğinde bu. 
lunmuştur. 

1927 de milletler cemiyetinden ayrıla
rak ltalyanın Brezilya sefiri tayin edil
miş, 1930 eylülüne kadar Buenos Aires
dc knlmıştır. Ondan sonra Moskova se
firliğine tayin edilen Dr. Attoliko 1935 
ağustosuna kadar orada bulunmuş, on • 
dan sonra Bcrlin sefirliğine nakledilmiş
tir. 

"Siz rahatınıza bakınız, ben çaresine naklettiği İngiliz baş\ckilinin kardeşine, 
bakarım!,, diyerek tavan arasına çıkan üsten Ç.cmbcrlayne tercüme etmiştir. 
dar merdivenden tmnanmağa başladı. Çcmberlayn, Daladiyc gibi de' let a· 

Merdivenlere toplanan kiracılardan damlarının almanca bildıkleri "merhaba,, 
birinin şunları söylediği işitiliyorduı "Allaha ısmarladık,, gibi cümlelerden i-

- Cinayetin kurbanı muhakkak genç barettir. Streseman ve Brüning gibi Al· 
bir kız olacak. Güzelce ve müteyaziane man hükfunet adamları oldtik~a iyi fran
giyinmiş bir kızcağız.. O anlatmakta de- sızca bilirlerdi. Fakat Bitler hayatında 
vam ediyordu: bir tek ecnebi lisan öğrenecek zaman bu 
"- Gece 23,30 a doğru apartımana lamaımştır. Bunun için, bütün mülakat· 

girdiğim sırada, sokak kapısının yanın- larında, kar§ısındaki iyi almanca bilm~ 
da birisini bekli yen bir kız gördüm. Bana yince tercümanına bel bağlar. 
"birisini bekliyorum,, dedikten sonra Doktor Şmit on dil bilir ve bunların 6 
apartıman kapısını açmamdan istifade smı mükemmel konuşur. Sonra, tercu· 
ederek benden evvel içeri daldı ve koşa manhkta büyük bir mahareti vardır. 
koşa merdivenleri çıktı .. ,, Bu gibi işlerde ekseri tercümanlar kar 

!kinci katta oturan kiracı, kmn topulc şısmda konuşurken sözlerini stenograf
sesle6nden, ta üst kata kadar çıktığını ya ile kaydederler. Halbuki Şmit ne SÖY. 

anlamış ... • Ienildiğini aklmda tutar, pek nadiren 
Diğer taraftan, tayan arasına çıkan not alır. Bundan başka, karşısmdal~inin 

kapıcı mütcyakkizane ilerlemekte devam sözünü tercüme ederken onları aslında 
ediyordu . .Merdh·en aralığından onu göz· nasıl bir eda ile söylendiyse 0 şekilde tek 
lerile takip eden kiracılar, kapıcının çol. rar eder. Bilhassa Hitier. sözlerinin şid· 
kuvvetli olmasına ra~rmcn kendi kencdile delini naklettiği için tercümanından çok 
rine söylenmekten geri kalmıyorlardı: memnundur. 

- Bir cinayet işliyen adam bir kurşun Dr. Şmitin diğer bir ihtisası da resmt 
da onu da yere serebilir. Hiç de doğnı vesikaları, anlaşma metinlerini hazırla· 
yapmadı. Keşki polise koşsaydı.. maktır. Bu gibi vesikalarda her kelimenin 
Kapıcı, yansı aralık duran tavan ara· ayrı ayrı tartılması, üzerinde uzun uzun 

sının ikinci kapısına bir tekme vurarak düşünülüp kullanılması lazımdır. Si) ast 
açtı. Aşağıdan kapının gıcırtsını duyan vesikaların tercümesi de en zor bir iştir, 
kiracıları bir ürperme aldı. Etrafta derin Öyle kelimeler vardır ki mukabilini ter 
bir sükut vardı. Kapının arkac;mda toz cüme edilen dilde bulmanın imkanı yok 
içinde iki ba\·ul, kırık dökük kanapeler, tur. o zaman mütehassıs siya i muter
çuval parçaları duruyordu. Biraz ötede, cim bütün meharctini gösterecek, cüm· 
üzerinde eski bir yorgan bulunan koca leyi, manası bozulmıyacak §ekilde çevi· 
bir sandık vardı. İşte cinayet kurbanı rccektir. 

muhakkak o yorganın altındaydı! Gördüğü mühim yazifcye mukabil ken· 
Fenerin ışığı etrafı bir kere daha araş· disi çok müte\ azi ve sade ) aşar bir a· 

tırdı: damdır. Yuvarlak yüzü ve çıplak başı ile 
Üst kat kiracılarının tahminleri doğru ( Liıtfea sayfayı çeviriniz) 

imi!':. Sandıkta hareketsiz yatan bir kız ===========================-= 
vardı. şehre gelmiş. Fakat e-.in adre ini bilme-

lkinci kattaki kiracının kapı önünde diği için \e o apartımanın bir katında 
ra tladığı kız ... Birisini beklediğini söyli- hizmetçilik eden kız kardeşi ancak ertesi 
yen kız.. günü kendisini çah~acağı )ere gôtürebi· 

Za\'allı kızın başı bir kolunun üstüne leceğini ve yanında da alıkoyma ına im· 
düşmüş, elbiseleri !azla hırpalanmış. fa· kan ohnadıt:rı için onun ta\siyesilc ta\an 
kat yüzü sakin görünüyordu. arasında yatmaktan baska çare bulama· 
Kapıcı ürpererek bir elini uzattı .. Kıza mış. Tavsiyeyi kız kardeşinin ) npmış ol

temas eder etmez beklenmiycn bir hadise duğu meydana çıkmasın diye herkesin 
oldu. Cinayete kurban gittiği rnnılan kız yatmasını beklemiş ve sonra yukarı kata 
birdenbire gözlerini açıp uyku sersemi çıkmış ... 
sandığın içine oturdu. Sonra gayri ihtiya Kapıcı tabancasını yerine koydtiktan 
ri: "N'e oluror? ne var?., diye sordu. Fa· sonra işin içinde bir cinayet olmadığına 
kat sonra birdenbire vaziyeti kavrayarak memnun olarak derin bir nefes aldı. Mah 
hüngür hüngür ağlamağa ba~ladı. kemclerde sürünmek iyi bir şey mi olur-

K.ızı sandıktan dışarı çıkardıktan son· du sanki kendisi için? Bunları düşün· 
ra kapıcının ilk işi orada ne yaptığını dükçe maceranın bu kadar hafif atlatıl~ 
sormak oldu. dığma sevinerek zavallı kıza, kendi hem 

za,allı kızcağız, bulundu"..ru kac:ahadan şirrsinin yattığı odada )atacak bir )er 

bir ailenin nezdinde çalı~ak üzere o gösterdi... 



1Çt:.tÜJ v.: 
• Pazarlıksız satı:J kanununun tatbikatı 

dolayısile beledlye kontrolü devam etmelc 
tedir,. Şimdiye kadar bir tek manifatura 
mağazası hakkında, malların üzerine riyal 
etiketi koymamaktan, zabıt tutulmuştur. 

• Bujün tehri(Rlıe 500 lnıiliı seyyahı 
gelecektir. 

• İhracat eşyamızda hile yaptıkları ve 
dOrüst olmıyan hareketlerle piyasayı kır

dıkları için Samsun ve lzmirde iki şirket· 
le Fethiye, Mersin ve GLrc:.unda üç tir· ------
mama eJlerjodeo ıhracııı vesika:.ı alınmış Fra nsada 
tır. Bunlar bir daha ihracııt }'lıpıınuyacak- endişe 
lardır. 

• Hukuk fakültesinin son sınırında eylül 
imtihanlarına giren H:.! taldıt-<len 124 ü, 
ikinci sınıfta 2U talelıcdcn ın ü, lııriııı•i 

sınıfla 2UU lalcheılrn 105 şl nıuvuffıık ol· 

_.. Ba~turaJı l ıncıdt 

tarihi felaketi idrak etmemeleri halinde 
kalkınma ihtimali yoktur. Şimdiki ahval 

ve ıerait dahilinde herlu!sln vazifesj UU· 
hadı temin edecek ıeyl lhtlratıla arama.k 
ve tefrikaya bAle olacak ıeyt yine ihtt· 
rasta uzakla§tırmaktan tbaret oldutuıı· 

dan ben bu işi hiçbir giıll cna.kııat ıut. 

Karadeniz ve Akdenizdelr 

muştur. 

• Yabınçı ve azlık nıekteplerinıJeki lürk 
çe ve kült!lr der ·teri 07.erınde yapılan tef· 
tişlerin neticesi maarif vekaletine bilıli

rHmiştlr. Yeni ders yıJ bafından iltbaren 
ilk ve orta okı.ıllımn heden terbiyesi ted
risatı dı teftiş edılecelı;tir. 

• Kariye cıımislnin elrafının açılınasına 
aa kanır \'CriJırılş \•e istimJllk edilecek bi· 
nalar tesbıt etlilmiştir. 

• Bir Yunan ticaret müessest>si memle· 
ketinıiıden tiflik fplığl almak kin müra
caat elıni~tir. Fakat Merinos hıl ı ıkoJarı lıu 
tıeri lplk yapimautığı iı;in mü~bet cevap 
TerJlememlştir, Febdkalur mildürlüğil tif· 
t.IJı lplifı yapmık için tetkikata girişmiş· 
tir. 

• Donanmamız Ege manevralarındıın 

danerek hmite gelmiştir. 
• Beyeııttald inkılap nınze ve kütüpha

nesinin yeni baştan tanzimi ilerlemekle· 
dir. Müııe cumhuriyet lıayramıodı ıçıla

caktır. 

• DaJnıJ ~ergı l>ina.~ının Sürp Aı;orta 
yapılnıMı düşünülmektedir. 1ktisııt vekili 
Şeklr 5<e~elılr unayi lıirll!ti ummnt Utibl 
tl•lfı Gillerrüıü dün kabul ederek bu hu• 
austa gör()şmüşlür. 

• \'unanistana seyahat edecek Türk 
.. atandaşlarına klerirıg lıcsaplarında ııöril· 

len giltlll!e karşı bir kolaylık olmak üzere 
btınbul • hmir • Pire hattile gidip l(elme
le.rl muvafık olıcııtı alAkıdarbra blldirll
mfştir. 

• Dolu manevrasınd:ın dönen Trabıon 
alayı &ulı:ıyları ferdine dün akşam Trab
zon belediye ~ehir l.lühOnıJc bir çay ıiya
fetl •erllmiş, vali ve komutan tararından 
verilen soyleYlerde halkın orduya olan 
ba#Jılılı tebarüz ettirilmhtir. 
DIŞARDA: 

• Alınan Lııfthanza kumpanyasının ce
nap /ımerikasından gelirken Pazar sccesi 
kaybolan deniz tayyaresi henüı buluna· 
111ımı,1ır. 

meı:sizln yapacağım ... 
Flgaro gaıetesl, yucyor: 
"Şimdi Alrn.ımyıt ıekııen ırı.Uyoııa ya. 

km, yani biıim ntifuııımuıurı lld mlallne 
bat1ğ nUfuııı. malik bulunrnakt.adır. Al· 

manya, ötedenberl berri A vrupa.nro en 

büyük sanııyicl dPvletiydl. Almanya, pra. 
tik bakımdan merkezi Avrupanm biltüı:ı 

münakalat yollarına hA.kimdir. Almanya

nın kuvvet ve menfl\at temin etmek için 
kendi hududları dahilinde ve Avrupanm 

btiyj.ik bir kısmında teşkilat vücuda ge. 
tireceğinde asla şüphe edilemez. Az çok 
kı:ıa bir zaman sonra Almanya bize ken. 
disiyle olan milnasebetlerlmiz hakkında 
sual soracaktır.,, 

Par lanıentoıJa müzuk~reler 
Paris, 4 (A. A.) - Yarın öğleden ı.ıon· 

ra bqvekil Daladiye tarafından Mti.nl.h 
itilafı hakkında yapılacak be)·anatı mil· 

tealdp ınecliste mUzakcreler cereyan et.
mest ve hariciye nazırı Bone'nin bu mU
nasebetle itUa!a mUncer olan diplomatik 

mUzakereler hakkında Lıahat vermesi 
muhtemeldir. MUzakereleriıı dört beıı sa
atten fazla sürmesi ve neticede hüldl. 
mete bUyilk bir ekseriyetle itimad beya.ıı 
edilmesi de varidclir. 

Buhran dolay1.5iyle milli ınUd.a.fu. lçbı 
yapılan ı:nasraflan kartılıuxıak Uıere mu
vakkaten verilen tahsisata nizami bir ıe· 
kil verecek olan ve ya.rıll •l:lba.b nazır

lar meclisi tarafından taru:hıı edilmeli 
kararlaştırılan kanun layihuı !.se ağlebi 
ihtimal celsenin başlangıcında r:nec11se 
tevdi edilecektir. 

• trık hariciye naıın Tevllk Sueydi dlln 
Londraya .. sıl olmu~ıur. Londrada salahi· 
yettar mahafilden alınan ma!Umata göre, 
lniiltere ile lrakı aIAkadıır eden meseleler 
11örilşnteeekllr. 

• A\mııııı iktisat nazırı P'unka Vugosln 
krallık nı,anımıı büyilk aallp rütbesi fe• 

Dün ak~am meclis korldorlarmda hl. 
kim olan kanaate göre li~1ha.nrn sene ha· 
§ına kadar L.abinoye hali huırdakl vazi· ı 

yetin tcab ettird1ğf mail ve lktıaadl ve · 
rllmi,tir. 

• Fransız umumi erk.Anı harbiye reisi 
ıeneral Gamelen dün teftiş için hudut böl· 
ıes!ne gitmiştir. Bilhassa Mallno hallı Be 
oradaki kıtaatı !elti' edecektir. 

• ltılyn hariciye nıızırı Ciıno dün ln· 
filiz bnyllk elçisi Sl r Pert ile uıun bir 
müllkatta bulunmuştur. 

• Muıilyııda bir yıa fahrikasındı inrı
llk olmu~tur. 50 kadar yaralı vardır. 

• Litnnyada reıımı mahriller, Almanya· 
nın Litvınyaya bir ademi te<'tıvüz paktile 
bir !learet muahedesi teklir eıtiAI hakkında 
bir Vilno gazetesinde cıkan haberi yalanla· 
n:ııklıdır. 

• Stefanl ajansı, heJyadn ızec-en hafta 
Jltlh ıltını çallrılmış olan HHO, t 1 ve 12 
&sn1nır1n1n terhis ~ı11ldln1nl re'.\men bil· 
dlrmektedir. 

• İtalyan bapekillnln oAlu yüzbaşı 
Bruno Musolini, profesör Vincenzo Tın .. 
ıorrarun torunu matmazel Gina Rııberti l· 
le nlşanl1Tlm1,ıır. 

Vofter hakkındaki bir 
kitabı ahfaka aykırı 

bulmuşlar 
Volt.er hakkında yazılan bir .kitap pa· 

pahk tarafından ''ahlru<a mugayir,, bu· 
lunmuş ve nesredilmemesi hususunda te· 
şebbüse ıirişilmiştir. Fakat, gene Vati· 
karon ileri gelen bazı papazları buna iti· 
ru etmişler ve eserin sıkı bir tetkikten 
geçirilmesini istemişlerdir. 

Alfred N'ayes isimli bir muharririn e· 
eeri olan kitap lngilterede neşredildiği 

için lngiliz kardinallanndan kardinal 
Hinsley "Volter .. üzerindeki tetkiklerini 
bitinni§ ve eserin "ahlaka mugayir olma· 
dığı., hükmüne varmıştır. 

lçtimaf tedbirleri kararnameler vasıtui
le ittihaz etmek ealihiyetini verecek o· 

lan bir ealahlyet tefvizi şeklini almuı 
muhtemeldir. 

NSV'f CrO<ta 

Alman nazileri 
reisi linç 
edilecekti 

Hnlkın elinden güç 
kurtu!du 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ilk Alman müs· 
temlekecılerinin Amerikaya ayak bas· 
tıklarmın yıldönumü cnünasebetıle tertip 
edilen merasimde bir nazi teşekkülQ olan 
''Alman • Amerikan cemıyeti.,nin reisi 
Fritz Kuhn bir linç edilmek tehlikesi at· 
!atmıştır. 

Kuhn, hücum kıtaları ünılormasını giy 
miş olduğu halde ak~am bır nutuk söyl~ 
mek üzere Nevjerseyde Unıon Sıti'ye git· 
miş fakat gorünür görünmeı bir kiremit 
ve taş ~·ağmunına tutulmuş, otomobilinin 
camlan kınlm1ştır. 86 polis memuru 
mumaileyhi halkın hiddetine karşı 

muhafaza etmek mecburiyetınde kal· 
mışlar ve kendisine süratle uzaklaş· 

masını tavsiye etmişlerdir. Kuhıı. po· 
lıslerin himayesi altında ve halkın: 

"öldürün! .. sedaları ar~mda sıvışmış 
tır. 

Kuh:ı, gelmeden evvel. bazı Aıneri· 
kah eski muharipler ic;timam yapıla· 

- cağı salonu istila etmeğe teşebbüs et· 
tam bir Prusyalı memur tipini canlan- mi~lerse de polis buna mini olmuştur. 
drnr. Sabahlan sekiz buçukta dairesine Mera5im, Madison Skuer Gardende 
gider. akşamlan 6 da evine döner. naziler hariç olmak üzere aslen Alman 
Şmit iştirak ettiği siyasr toplantılarda olan on bin A.merikalı:nn İ§tirakile ya: 

hükOmet adamlanmn vaziyetlerini ayn pılmıştır. 
ayn tetkik etmek imk~mm da bulmuş- ::=::=::=:-::::::===================== 
tur. Meselft, onun anlattığına göre Bri- lerken başını önüne iğip kalemle önünde· 
and, karşısındakini dinlerken gözlerini I ki bir ka~da rec;imter çizmek, harfler 
kapa.mu~ .. Musolininin de, birisini din· karalamak Metidir: 

1 

gezinti seferleri 
!etle l.lğrıyacaklan bütün limanlarda ka. 

raya ı;ıkarak §ehri ve civarını &ezecekp 
ler ve bütün bu arada bl~bir baeka pa. 

Denhbank ınemlelıtet dahil~de ve U· 

ıwı hatlarda ıeıilıU ıe!erleri tertib et
mek lc;in tetk.Jklerde bulw:u:naktadır. Önil. 
nıUı:dekt yaz mevsimine kadar Almanya
ya .. ı:narlanan blltUn yem vapurlar ta -
mam~n m.emleltetlmiıe &elmit bulunacg.. 
ğı için Karadeniz ve Akdeniz sahilleriyle 
litnanrmrı ıraıırndı teneızüh seferleri 
lhdu edilmesi mtimkün olacsktır. Huııutıt 
vapurlarla yapılacak bu tenezzühlare iı

tirak edecekler alacaklan bir komple bt-

ra aarfetmiyeceklerdir. Bu 1i için Deniz- 1 r 
bank ılın.diden bütün eahillerdeltl vilayet t -

ve belediyelerle temıtı baılarnıetır. Bu 

ıeıiJerde aıahaJlı belediyeler ellerinden 

terdir. Böylelikle herkese yurdu tanıt -
mııJc fınıatlan verilmiş olacaktır. 

Şilide isyana .teşeb
büs eden naziler 

Müddeiumumi nasyonal sos· 
yalist şef inin idamını istedi 

8ıntiyago dö Şili, 4 (A. A.} _ MUdde- fl Goniza.l~ fon M•reı hakkmda fd&m 
ceıumrn ve Carlot1 tbaneı Ue ukerl te. 

tumuml, :') eylül 1938 deki ihtilll tqeb. aada tatlra.k etmte olan ıairler baklanda· 

bilsU hakkında tahkikat icrasına memur· 

hlkimden nuyona.I • aosyallst grupu ee-
on sene nen cezasmm tatbikmı istemif-· 
tir. 

Fil is tinde Araplar 
bir şehri yaktılar 
Kadın, çocuk b:rçok yahudi 
öldürdükten sonra kaçtılar 

Hayfa, 3 (A. A.) - Alllertn Ttberya l 
ıehrine karııı yapm11 olduk.lan taarruz, 
blr milddettenberi ıilkCuı bilküm ailr
mekte ola.o bu oehrl ıafil avlam11tır. 

100 k{lııden ıntirekkep olan mütecaviz .. 
ler, yahudi oıuhafır.lar Uzerine atea aç· 
mıalar, evlere glmı.lşler ve kadın, erkek 

ve çocukları tüfekler ve hançerlerle kat

liam etm{Olerdir. Sinııgog"U ve aıılr bina. 
lan ateoe vermişlerdır. 

Asiler, ıehri terketmeden evvel, bir 
devriyeye teaadU! ede~k dckt maktul 

bırakmqlar ve lic; esir verm~lerdir. 
Zayiat miktarı altmı çocuk olmak Uze

re 21 ölüdlir. Bundan başka Uc; yaralı 

vardır. Slnıeı:ıditerlıı ya.hudl ma.ldnisti Ue 

İrak petroleu.m Company'nin mubafııı Ö· 

lUler arasındadır. 

H&yfada blr evin avluııund.a. patbyan 

bir bombadan 6 Arab ölmti", 3 Arab ya
ralanmııtır. Yakob Kote• lstnindeki ya. 
budl ılllh ve cephane sakladığı için Şarz 

Çeklerin 
protestoları 

dlva.rııha.rbi tarafından ölüme m.ahktm 
edilrniştir. Kolek kargqahk.J&rın bidaye
tindenberi idaına aıahkfım edilen lkinct -> •audiclir. 

Memlekelltri Almaııyam11 isı:ıasıtta 

rıyan iki /ı.ükı4mel adums.. Eski A t'USJı 
ya başvekılı Şuşnia vı Ç ekos!oı,alı · 

kurr#isi Btne~ J 935 dı töri41ükleri ılJ 

1938 
Resimli hafta 

3 ü ını ctUı savos• 
&ütü.n kad•nlan ati!ıadar eden ~' 

zıları, b.i~ki, dikit modelleri, ı-üzell'. 
reçeteleri, hikayeleriyle., renkli, ıık ~ 
kapak içinde 5rkmııtır. 

36 sayfa 
__ 5_K_u_r_u_ş _J 
IHA·Y~Ar.Mi"··13-ı;·1 Roman 

~ H. Rasnm U!S 
i Kitap halinde ~ıkh. 
c i fı'iaıı 30 kuru~ 
i Tevzi yeri: Ankara cadd, V AJ(J'f 

i Yurdu, VAKiT Kitapevl ••• 
.......................... 111••••·••••••11!••••· ••••• 

.- BaşturaJı 1 ındde 
Prağ, 3 ( A.A.) - ÇP.koıslonk bti

kumetında yeniden taıitlat yapılm11.. 

sı bekleomelttedlr. Gazetelerin bu 
hususta verdikleri malümatta ıara~ 

Tarilti11 mwt1111y11.coiı ü.ç sullı kaTıranumı: 19.12 dı Franstt • "(''k nı/$a)ıfli 
im1.alaıJıkLfJıı wman <w'ekoslouak cu1'ılıurrtisi Masorile ilı o vakil hariciye rıS' 

ıırı oJan Beneş ut (ortalarında) f 1ansıı başvekili Bartu. 

lıa.t YO k tur. A o 1 aşıldığı ti a göre SU· J\:!lflll1Jtıllllllııtı1111 j lfllttzwtllltU.S IRlq-lllltı111tnl"lllllllUU1JllllMllm""'HUlll!lllllll11ııt1Hillftllllltıl1 

;::~.~~~::::::~ •. ~·::::ı·: •. ~::~ s A R A v ~.oenı1s'nd2 
su eden ıeknikciler1n lşttr&ktyle blr U U . UU 
tş ve hareket kabınesının teşktıı ar- ÖoOınOzdekl Perşembe A"şamı 
zu edilmektedir. Katıineye siyasi Mevsimin ilk a.,k ıüper filmj olan 
partiler mtimesslllert ol n de gl raıeıl 
tatenrnekte iae de bunların yeni a • 
damla.r olması şarttır. 

Diğer cihetten her partinin btr tek 
muralıbası olınası arzu edilmektedir. 

Bu suretle mesullyetler mUtesavlyen 

YANIK 
GÖNÜLLER taksim edilmiş ve kabine btr mlllf 

blrltk kabinesi mahiyeti afmış ola- Büyük aşk ve ihtiraı filminin ilk iraesi §erefine verilecek G A L A 
M U S A M E R E S 1 için Yerlerinizi §İmdiden temin ediniz. caktır. Mubteltf pa.rt!lerfn muvafa- ) E 

ka.tl alınarak ~atolik partisi ıef1 l BAŞ ROLLERD : 

:~~:~~::1:~::~:~:1:tmbe~te~~;.u;~:L Jean Ga~~~ ve Mıreılle ~ah~ 

ı
"- Bir ihtiras romanı. En büyük Fransrz yıldıztuı tarafından goz kamaştı I vakyada bulunan Hodıa Slo>a~ - Po- J. . . . . 

1 rıeı bır muhıtte oynanmış . dramatık bır mevzu. f. pUlfııtlerlyle nihaf bir arıla.,ma vı cu- ....ıvıt!~ 
~ .~mıı.ı11ttt••• ze •"1ııu IJaL -~ııııt1nıı11ıın11Kıııııııııı11nnı:ııt1mını11111wıı:·-.. ·-da getırmiye çalışmaktadır. ' ...,., 
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3lütı l~ESELi.i 

Teksif edilmiş güneş 
· ışığıyla tedavi 

Cok eski ekzemalarda, romatizmada, veremde, kemik 
ve mafsal hastahklarmda çok iyi neticeler veriyor 

Türk gümrükleri dünyanın en 
medeni gümrüklerinden biridir. 

Gerek Sovyetler birlilinde, gerek bir 
çok diğer memleketlerde, teksif edilmiı gü 
neş şuaını tedavide kullanmak için müte· 
addit teşebbüsler yapılmıı ve muhtelif 
stbebler bu tecrübelerin muvaf fakiyetle 
sona erebilmesine mani olmuştu. 

1934 senesinde. Teodozya Fizyoterapi 
~nstitüsü, güneş §U81annın teksifi için 
ihrak noktası uzun mesafede bulunan hu 
IUsi bir reflektör vücuda getinnek suretiy 
el Me8eleyj halletmiş ve bu usulün tatbi · 
kine muvaffak olmuştur. 

Bunun üıerine, cilt, kemik, mafsal \'c 
Perileri sinirleri hastalıklarının teksif e· 
dilmiş güneş~ ile tedavisi, Kıtimın 
ll'luhteUf fdlirlerinde ve Buryato • Mon· 
ıolide Ulan-Ude aehJiode tatbik edilmiş 
tit. 

Bu tedavi usulü ile, bilhassa ekıemanrn 
ve gerek basit gerek kırmızı lüpils fek· 
linde her türlü cilt vereminin tedavisinde 
bilhassa mükemmel neticeler almtnqtır. 
Teksif edilmiş güneş şualan. çok eski de 
Ol!18, kuru ve)'a yq her türlü en inatçı 
ekzeınayı mükemmel surette iyileştir· 
ınektedir. 

Teksif edilmiş güneş §Wlı teda\;si, ro· 
lllatiımada, veremde. kemik ve mafsal 
hastalıklarında yüzde 90 nisbetinde iyi 
neticeler venniştir ki çok mühimdir. 

Sinirlerdeki hastalıklann ayni usul ile 
tedavisinde de iyi ve müsbet netice nisbe
ti. yüzde 82 gibi yük9ek bir rakam gös
termektedir. 
Ş'Jrasını çok enteresan olarak.kaydede· 

lizn ki, güneş §Ualan ile tedavi, ziyanın 
tamdan geçerek içeri girdili bir oda da· 
bilinde tatbik edilebilmektedir. Kmmda 
\'e Buryato • Mongolide yapılan tecrü· 
beler, bunu çok iyi isbat eylemiştir. Bun 
dan baska. muhtelif arritler ile ekmnayı 
kıfm 45 derece solukta teda,;sine teşeb
büs olunmuş ve bu da mükemmel netice· 
ler vermiştir. 

'Msif edilmlf ıQılel fU8)annm tatbik 
sahası daha şimdiden çok geniı bir ma· 
hiyet almı~ da, Sovyet Alimleri halen 
mevcut imkAnlann çok ufak bir kısmm
dan ancak ist.ifade olunabildili kanaatin 
dedirler. Bu Alimler, bu yeni tedavi usu· 
l<ınün daha geniı bir sahada tatbiki için 
araştırmalarına ve tecrübelerine durma· 
dan devam eylemektedir. 

Gümrük idaresi tarafından neşredilen k üçük 
eseıdır. 

bir 
ler, suni yağmurun hububat randımanı· 
nı yüzde 12 ill yüzde. 60. patates veri· 
mini yüzde 20 ili yüzde 1 :!5 nisbetinde 
faılalajtırdığrnı isbat etmiştir. Asgari 
ve azami fazlalık arasındaki fark ise. 
iklim, sualma zamanı vesaireye bağlıdır. 
Kuybişev santralının 1943·44' te ilk 

kısmının inşaatı biter bitmez, Volga su· 
!arından bir kıFıını, bir milyon hektar a· 
raıinin sunf yağmur ssitemiyle sulanma· 
c;ında kullanılacaktır. (Tas) 

Halk sanatkarı Na,it 
okuyucu Semiha Mişel 

,·aryetesi birlikte. 
'iu gece Balia katili ko· 

medi 3 perde 
Dans. Solo. Düet 

broşür cidden güzel bir 
Evvelki devirlerde gümrüklerimiz, bU

yUk bir ihmale uğramıı ve bu yolda ge. 
ri kaldıkça kalmııtık. O kadar ki bütUn 
dllnyada, Türk gümrükleri, bir fenalık 
numunesi olarak glSsterlllyordu. Her tUr
ıu yolsuzluk Osmanlı devleti hudutlarını 
saran gilmrükler için, basit 1.§lerden ol

muıtu. 

Dünyanın muhtelif yerlerinden mem
leketimize gelen seyyahlar, gUmrükled
mlzde çektikleri mütkillltı anlata anlata 
bitiremiyorlardı. 

Gümrük tefkllltınm maU, iktısadi ve 
medenf ehemmiyetini çok iyi hfMeden 
cumhuriyet hUk!lmeti, saltanat devrinin 
bütün kötü itleri ıfbi, gümrllk i§bıf de, 
yeni TUrkiyeye yakıtır bir surette dü
zeltmeye karar verdi. Ve bugUn, iftihar. 
la ıöyliyeblliriz ki, Türk gllmrllkleri, 

' 

HALK OPERETi 
Beyoğlunda Halk 
opereti tiyatrosun • 
da (eski Çağlayan) 
temsillerine başlı • 
yor. 

dünyada en medenl, en mükemmel güm- , 
rUklerden biri olmuetur. Galata yolcu salonmıaa bir gümrük kontrolu yapılıyor 

tık eser Mahmut 
Yesari ve Seyfettin 

GUmrUk tqkll!tınm, bir devletin esas 
bünyesi üzerinde büyUk ehemmiyeti f bilerin ilk karşılaıtııdan devlet mUınes- ı gümrük idaresinin dütUnceıini ve rıare-
vardır. Gümrük evvel& bilytlk bir propa. sllleri, gUmrUkçUlerimizdlr. ketini büsbütün takdir ettim. 
ganda vasıtasıdır. Memlekete gelen ecne· Bir yolcunnu üzerinde hasıl olacak 

i~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~üji ~infil~rm~dum~~~h~~ 
Asahndır. 

lstanbul tramvay 
.. şirketi 
Universite ve yüksek mektep 

talebelerine 
ilan 

Te:ıziliUI tarifeden i11tif ade etmek hakkını bahgeden ve evvelce ve
rilmlt olan 1937 - 1938 mektep seneaine mahıua sarı kartlar 
1938 •1939 aeneal i~ değiştirtteceflnden, ttntvenlte ye )'tinett mektep 
t.ı..,. J G ilk.~ llPŞ ~den «V,.Vcl.YcQl,;~ ~ Umre 
tramvay ıirktttntn Galatada. TUm:l arkasında, SöğUt sokağı:Jda hareket 

kalemine vesi kalan ile bir likte gelmeleri ilm olunur. 1 
İstanbul, 30 eyUU 1938 

DlREKTÖRLUK 1 

takdir edenler, bu vaziyetin ehemmiye-
tini derhal anlarlar. 

Fena bir gUmrük teıkilatı memleket 
Jçln en kötü, ve iyi bir teşkilat da en 
mükemmel propaganda nsıtasıdır. Bu
nu şimdiye kadar 20.25 muhtelif ecnebi 
gUmrUkten geçmiş bir adam olduğum i
çin, tam ve mUspet tecrilbelerime isti
nat ederek söylilyorum. 

Geçen gUn, Türkiyeye ilk defa gelmlş 
lk1 ecnebi ile tanıgtım, :ikisi de münev
ver zatlardı. GUmrUklerlmizde gördükle
ri kolaylıktan, memurlanmızın nezake
tinden bahsettiler ve buraya gelinceye 
kadar geçtikleri muhtelif memleketlerin 
gUmrUklerinde rasgeldikleri müşkUlltları 

_anlattılar-

Bize kal"§ı nckadar sempati duymug. 
lana, gUmrUklerlnde müşkillatıa kal"§ı· 

lqtıklan öbUr memleketlere karşı da o 
kadar antipati hlsıedlyorlardı. 

İçlerinden birisi, bana vapurda eline 
geçen, bizim gUmrük idaresi tarafından 
beş lisan üzerine tabedilmiş bir broşUrU 
g5aterdi: 

Önümüzde duran küçük broaür cidden 
mkcmmel bir 3eydi. GUmrUkçlllerlmiz bu 
nunla yalnız memleketin gümrük kanUJl. 
larmı faydalı bir şekilcie hulıiaa edip, 
bütün dünyaya, daha doğrusu dilnyada 
seyahat i§leriyle alikadar bUtUn mUes-
seaelere, trenlere ve vapurlara dağıt. 

makla kalmam13lar, broşürü memleketi -
mize ait birçok güzel resimlerle de aUe
leyip bu behaneyle tam ve geniş bir pro
paganda yapmak yolunu akıl etmf§ler. 
dlr. 

Bu da, yeni TUrkiyenin gfimrUk idare
sinde, btitün mekanizmanın tam manaal
le yepyeni bir kafayla çalıştığını göste
riyor, gümrüklerimizin, iftihar edeceği
miz bir vulyete geldiğini ı,iepat -edlyor
<lu. 

HABERCİ 

Devlet Demiryollannm 
yolcu rehberi 

Devlet demiryolları idareai tarafmdan 
her sene oldu~ gibi bu sene de bir yol. 
cu rehberi negredilmigtir. Ayn bir yumı. 
da uzun uzun bahsedeceğim bu çok g11. 

Sun'i yağmur - Bakınız, dedi, ne gUzel... Sizin güm-

Sovyetler Birlili, Volga mıntakaların· rük yolculara memleketin kanunlarını, 
zel ve faydalı rehber, bedava denecek 
bir fiata, 10 kuruoa satılmaktadır. Fakat 
öğreniyoruz ki devlet demlryolları gişe
lerinde bu fiata temin edilen yolcu reh
beri, bazı açık gözler tarafından toplu 
bir surette satınalmmakta ve fiat yazılı 
yerlere beyaz klğıt yapıştınldıktan son
ra halka rasgele fiatlara satılmaktadır. 

da kuraklığa bir nihayet verilmesi ve bu I içeri neler sokmanın ve içerden neler 
llUntakalarda i,Ientn tarlalar ORrinde çıkarmanın yasak olduğunu daha yolda 
8enede 5 milyon ton bufday rekolteli anlatıyor ve izah ediyor. Yeni geldiği 
kuvvetli bir ziraat Qsstl tesis Olunması memleketin kanunlarma tamamen ;')a • 
bahiselrinde hükamıetin koydulu vazife- hancı olan bir ecnebi için bu broşilr ne 

Baş' Dış.. A.e•'e, Grıp, Romatı•ma kadar mUhim şeydir bilemezsiniz! .. 
Yi sistematik bir surette yerine getir- , l Y •' • 
ınektedir. Nevralji, kırıkhk ve bütün ainlannızı derhal keser. Bu sözlerden göğsUm kabarmıştı. Ken- Devlet demiryolları idaresinin nazari 

dikkatini celbederiz. dilerinden matbaaya döndUğüm zaman, 
Kuybioev ~ civarında Volga il1.erin icabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. bana verilmiş olan broşilrü tetkik ettim, 

de Samara dönemecinde halen inşa edil· -------------------------------------------------...;_ ___ _ 
inekte bulunan çok kuvvetli hidroelektrik 
lantral, Volga nehrinin sulanru yükselte
c:ek ve bu suretle kurak mmtakalann 
IUJanmasmı mümkün kılacaktır. 

Sovyetlet Birlili ilmt arqtırmalar 

ltnstitüleri, bu ı, için swıt yaiJnura ben· 
liyen sulama çareleri arattırmaktadır. 
llidroteknik ilmi aıstitilsil, bir tulumba. 
borular ve uıun mesafelere su fJJkırtan 
bir aletten mürtkkep bir iUnf yalmur el· 
ban hamlanmıtır. Bu cihaz, tarlalara 
tötürillerek bir traktör tarafından hare
ket ettirilecektir. Böyle bir makine, bir 
IDevsiminde 90 hektar arazi sulıyacaktır. 

Volga mmtakalannda yapılan t~ 

Evlenme 

EAI bahriyelilerimiaden merhum la
!tı&U Hakkınm kızı Emelle maliye vekl
leu varidat umum mlldllrlllğU mümeyyiz. 
lertzıden Hüseyin Akçay'm evlenme US
l°eııleri evvelki gece Park Otelde aile ve 
birçok dostlannm huzurlariyle kuUulan
-.ıu. 
kuraın 1"' yeat yırvanm ebedi blr sa

ldet '" dlr dilzenlikle payidar olmasını 
biz de eandua dfieriz. 

••Bu çaşıt s .. ıah ıarı 
ç ok severımı ., 

N EVYORKTA Herman Lekaz isminde on dokuz 
yqmda bir delikanlı bundan Uc; sene e\'vel i

kinci caddede bir mağazadan bir tUfenk çaldığı için Uç 
sene hapee mahk6m edllmlftf. 

On bet gUn kadar evvel hapisten çıkan bu delikan
lı tekrar mahkemeye Be\·kedilmiştir. Suçu ayni mağaza
dan ayni çeşit ikinci bir tüfenk qırmış olmasıdır. 

Dellkanh mahkemede: 
- Ne yapayım, bu cins silihlara karşı zaafmı var, 

ıörünce dayanamıyorum ... Deyince hlklm: 
- Öyleyse ben de seni yine bu çeılt silahlan gö

remiyeceğln bir yere göndereyim! 
Diyerek dört sene hapis cezası vermiftir. 

Plyanko ııe evıenma 
K OBA dasında izdivacı arttırmak maksadiyle ga

rip bir piyanko yapılmıııtır. Bu yeni piyankonun 
ismi "yarinizl bulunuz,. dur. 

Evlenmek lıtlyen kızlar ve delikanWar evvell sıh . 

hl -bir muayeneden geçiriliyorlar. Sohra ortaya ikl se
pet konuyor. Portakallar t,ldye kesilerek yansı bir se
pete, yanıı öteki sepete atılıyor. Sepetler yarım por-

takallarla dolunca kızlar bir sepetten, erkekler de öte-

kl ıepetten birer portakal çekiyor. Bundan sonra her 
po~akal çeken, elindeki portakalın yamma sahih olan 
erkeği yahut kadını aramak mecburiyetindedir. 

Bu suretle plyanko yilztlnden birlblrini bulan çüt
ler isterlerse masrafları piyanko müessesesine ait ol. 
mak üzere evlenebilirler. Bunların bir senelik ev icar
larmı ve Uk doğacak çocuk için 100 dolarlık lkramlye)i 
de müessese öder. 

l ngl l lzler eski bftr 
Adeti ihya ettller 
ı NGlLİZLER Elueter Market şehrinde yilZ senc-

denberl terkedflmlt olaı:ı eski bir adeti yeniden 
canlandırm13lardır. Şehrin bUyük bir meydan.nda, açık 
havada bUtlln bir ökUzU keba!> etmişlerdir. Bu öküz a
şağı yukan 300 kilo ağırlığındaydı. Etinden 2500 - 3000 
sandvic yapılabileceği heaab edilmişti. ÖkUz etiyle 
yapılacak bu sandviçler ıtehir hastaneleri menfaatine 
piyankoya konmuş ve biletler derhal sntılmıştır. 

Fred Tayler iıımlnde 75 yaflllda bir ihtiyar, ökUzU 
kebab etmek vuifesinl üzerine almıştır. Bu il tamam 
sekili •aat sUrmUttür. Bu suretle "İngiliz kebabçılar 
şampiyonluğu,, yUz sene münhal kaldıktan sonra Fred 
Taylere verilmi§tir. 

Kadın d lDlomatıar 
R ESMI diplomatların çerçevesi arkasında, harici 

siyaset sahasında mühim ve tesirli vazüeler gö
ren birtakım kadın siluetleri görUnür. 

Mesela İngiliz başvekilinin baldızı 1vi Moriyel Çem
berlayn lngiltereyle İtalya arasında slyasf anlaşmayı 
temin çin çok uğ~mııttır. 

Kontes Astor da İngiliz - Cermen anlaşmasmıa 
şampiyonudur. 

Nihayet, İngiliz kral ailesine mensup prenses Ste. 

fani Hohenlohc Sildetlerlc lord Runciman arasındaki 

milzakerelerin anası sayılabilir. 

Bu kadın cskidenberi siyasetle aliladardı • 1932 
senesinde Fransız istihbarat şebekesi prensesin Part. 

teki evinde Macar işleriyle yakından ali.kadar olduiu
nu gösteren vesikalar bulmuş, hatta bu münasebetle 

Fransa ve İngiltere hUkflmetleri arasında görüpneler 
olmuştu. 

Geçen mayısta Henlayn Londraya geldiği vakit 
prenses onu kibar &lemine tanıtmış ve kocası prens Ho
henloheyl evinde hem lord Runcimanı, hem de Henlay

nı davet ederek bir toplantı yapmağa ikna etml11tL 
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Öküzlerine iyi bakmadığı için 
•• 

Hizmetçisini öldüren Omer 
5 sene hapse mahkum oldu 
Balıkesir, (Hususi) - Geçenlerde Edincik nahiyesinde Hızır köyilnde Ömer a-

~
mda biri öküzlerine iyi bakmadığı ve çiftini iyi sürmediği için hizmetçisi MehmedJ 
payla dövmüş, iki gün aç susuz kaldıktan sonra yaralı bir halde dağlarda bulunan 
ehmet Bandırma hastanesine getirilirken yolda ölmüştü. 

Hizmetçisinin ölümüne sebeb olmak suçuyla ağırceza mahkemesinde muhakeme 
dilen Ömer, suçunda öldürmek kastı görülmediğinden 5 sene ağır hapse mahkfun 
· miştir. 

Bahkesire ge-
len 

• • 1 

goçmen er 
Dnrsubeye 171 nüfus daha 

yerleştirildi 
Dursunbey, (Hususi) - Kazamız için 

ayrılan göçmenler posta posta gelmekte
dir. Geçen sene gelenler yeni yaptırılan 
C\'lerine tamamen yerleştirilmiş ve ve
rilen çift, alat ve arazi ile müstahsil 
mevküne geçmişlerdir. 

Bu senenin birinci postası da köylere 
hemen yerleştirilmiı;tir. Dün gelen 171 

kişilik ikinci postanın yerleştirilmesine 

çalıştırılıyor. Bundan Bundan sonra ge
lecek postalar için de iaşe ve yer vazi
yetleri şimdiden hazırlanmaktadır. 

Köylerde yeni binalar 
Ifazamızm Gökçedağ ve Kavacık na -

biye merkezlerinde en son plana uygun 
birer jandarma karakol binası :raptırıl. 

mıştır. 

Koğuş, emniyet odası, K. K. dairesi ve 
santral dairelerini ihtiva c'1cn bu binalar 
nahiyede büyük bir ihtiyaca oav<tn ver
miş oluyor. 

---0-

Kayseri'de 

70 Mektep 
açıhyor 

Kayseri, (Hususi) - Kayseri vilaye
tinde (552) köy bulunmasına mukabil 
bütün vilayet çevresinde 101 mektep 
268 öğretmen vardır. Kayserinin Pazarö
~·en köyünde kurulmuş olan eğitmen kus
sundan bir ay sonra diploma alacak me
zunlardan yetmiş eğitmen tesbit edilmiş 
olan yetmL~ köye dağıtılarak bu köyler. 
de birer mektep açılacak ve bu yıl için
de hemen tedrisata başlryacaktır. Bu e
ğitmenler köyün içinde bulunabilecek Ia
alettayin bir binayı mektep haline ürağ 
edecek, gerekli tamirleri yaparak mek
tebi açacak, hemen tedrisata başlıyacak
tır. Bir taraftan bu eğitmenler yapıcılık 
da öğrenmiş oldukları cihetle memur e. 
dildikleri köylerde yeniden mektep bina
ları inşasına başlattrracaklardrr. 
Eğitmenlerin maaşlarını kliltür bakan

lığı ödeyecek, kendilerinin mesaisini kon
trol ve tanzim edecek seyyar öğretmen
lerin de aylıklarını mahalli idarei husu
siyeler ödiyccektir. Bu yetmiş mektebin 
küşadı ile Kayseri vilayeti çevresindeki 
mekteplerin sayısr, da yüz yetmiş bire 
baliğ olmuş olacak, bu sayede birkaç 
yıl içinde vilayetin mektep ihtiyacı ta _ 
mamlanmrş olacaktır. 

* Niğde valisi Faile Üstün, vilayete ait 
azı işleri alakadar makamatla görüşmek 

üzere Ankaraya gitmiştir. İki gün kaldık
tan sonra dönecektir. 

* Amasya vilayet emniyet amiri Hu
'!Usi Sayıner, terfian emniyet umum mü
dürlüğü emrine verilmiştir. Amir, bugün 
Amasyadan Ankaraya gitmiştir. 

* Afyon valisi Durmuş Evrendilek, ka
zaları teftişe çıkmıştır. İlbay bu teftişin. 
de bilhassa Sandıklının köycülük mesele
sini tetkik edecek ve oradaki müteferrik 
· !eri bu meyanda teftiş eyliyecektir. 

* Afyon lisesi müdürü Sami Trabzon 
isesi müdürlüğüne, mektupçu Aziz Ü

ok Kastamonu lisesi tarih öğretmenli

-· c, Jandarma umum kumandanlığı er-

'lJ ~ yaşon©Ja 

B~r çocuk 
Çifte ile arkadaşım ağır 

yaraladı 
Bartm, (Hususi) - Geçen cuma günü, 

Kurucaşilenin Kapısuyu köyünde bir ya
ralama hadisesi olmuştur. Elinde tüfekle 
kuş bekliyen Mustafa Tok adında 12 yaş 
larında bir çocuk, oradan tesadüfen ge -
çen İbrahim adında bir çocuğun kuşu ka
çrrması üzerine kızmış ve tüfeğini lbra
hime çevirerek ateş etmiştir. Tüfekten 
çıkan saçmalar İbrahimi karnından teh. 
tikeli surette yaralamıştır. 

Yaralı çocuk hastaneye getirilip teda
vi altına alınmış, yaralryan da yakalanıp 
sorguya çekilmiştir. 

SATILŞK KIYMETLİ EŞYA 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimli
ğinden: 

938-25 dosya numarası, 

Terekesine hakimliğimizce el konul· 
muş olan Edibe Çınarın salon, yatak, 
sofra takımlarile kıymetli halı ve sair 
eşyası 5 teşrinievvel 938 çarşamba günü 
saat 14 den itibaren Yeldeğirmeninde 

rıhtım iskele sokağında Ali bey apartı· 

manmda satılacağı ilan olunur. (7086) 

ZAYİ 

İran devletinden almış olduğum 935 
numaralı sicil tezkeremi yenisile tebdil 
ett~!mden eski.sinin hükmü yoktur. 

(V. P. 2654) Sogomon Süleymanyan 

Otomobil tenezzühünde 
hissedilen sevinç, sabah· 
!arı yeni ve cazip ufuk
ları görmekten mütevellid 
sevinç ... 
Kendinizi güzel ve cazip 
göstermek sevinci ... 
COTY PIJORASI, o ka
dar ince, o derece yapış
kan ve yeni renkleri o ka· 
dar saf ve nazikdir ki 
güzellikleri tabii ve taze 
gösterir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

HABER - Akısam postası 4 B1R1N01TEŞR1N - 1938 

Mekteper açıldı, çocuklarınızı 
nasıl giqdireceksiniz? 

· .... - ... -....._... ... 
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Birinciteşrinin üçü küçük çocuklar için 
hakiki bir sene başıdır; çünkü bugün 
mektepler açılır, ders senesi başlar. Çocuk 
o gün yılbaşından daha fazla heyecan du
yar. Bu heyecanın maddi tarafları da 
vardır. Çocuğun elbiseleri bayramlardan 
ziyade bu mevsimde yenilenmek icap e • 
der. Çünkü geçen senenin elbiseleri hem 
eskimiş, hem kısalıp darlaşmıştır. Üç ay 
lık tatil milddetinin çocuğun sıhhatinde, 
büyümesinde yaptığı iyi tesirleri unut· 
mamalı. 

Zaten fazla düşünmek için vakit de kal 
madı. Bir kız çocuğu için göğüslük altına 
giyilebilecek klasik elbise hemen daima 
aynıdır. Bu elbise üç parçadan terekküp 
eder (şekil 1) bel kısmı enli bir kemer ha 
linde olan oyuk pilili bir eteklik, kemer 
üzerine düğümlenmiş 1..-ısa bir bolero ce
ket, beyaz yahut kırmızı fanila. bir ku
maştan bir gömlek bluz. Hem bluzun, 
hem ceketin kollan kısadır. 

Havanın daha soğuk olduğu günlerde 
bluzun üzerine elde örülmüş bir kazank 
(şekil 4) giydirebilirsiniz. Müstesna ola
rak ılık havayı geçmiş günlerde ise (daha 
önümüzde birçok sıcak günler var. Istan
bulun havasının birdenbire bozuluşuna 
da inanmak olmaz) fanila bluz yerine kol 
lan kabarık ipekli bir bluz giydirilebilir. 
(şekil 5) • Bu, ayni elbise ile geçirilecek 
ders haf tasının vereceği yeknasaklığı gi
dermeğe yarar. 

Erkek mini minilere gelince .. Onlar mek 
tep kapanırken giydikleri elbiseleri tek
rar giyebilir. Bu sene Avrupada, bilhassa 
Fransada küçük çocukların ceket yerine 
yakası yeleklere benziyen yünlü kardi· 
ganlan giymesi adet olmuştur. '(şekil 2), 
çünkü ev kadınları bu yelekleri kolaylıkla 
dikebiliyorlar, Bunlar tamamen ceketin 
yerini tutabiliyor ve ceket kadar rahat 
giliyor. 

Mantolar ve göğüslükler 
Mantolar üzerinde çok durmryacağız. 

Çünkü manto ve palto her sene yenilen· 
mez, iki hatta üç sene giyilebilir. Onun 
için çocuklara manto ve palto yaptırılır
ken daima iyi kumaş seçmek, bunları bir 

az geniş ve uzun yaptım1ak fayöasız ae
ğildir. Bunlar düşünülmezse gelecek sene 
mantonun çocuğunuza dar veya kısa gel
diğini görmeniz çok mümkündür. Çünkü 
çocuk gayet çabuk büyüyen bir mahlUk
tur. Çok çocuklu ailelerde bu meseleyı• 
uzun uzadıya düşünrneğe hacet yoktur. 
Bu ailelerde büyüğün eskisi küçük çocu
ğundur .. Zavallı küçük kardeş yeni elbise 
yüzüne hasret kalmağa mahkCU:n gibidir. 
Göğüslük, çocuk elbisesinin en ehem

miyetli kısmıdır. Mektep göğüslüklerinin 
klasik renkleri gri ve siyahtır. 

Ya ketenden, yahut yıkanabilir seten
den yapılır. (şekil 3) . 
Göğüslüğe daha neşeli bir manzara ver 

mek, yaka tarafına küçük beyaz bir yaka 
ilave etmek suretile mümkündür. 
Kasket, bere, şapka 
Mekteplilerin başlarına giydikleri baş

lıklar muayyendir .. llk mektebe gidenler 1 
resmi bere, ortalar, liselerde kasket.. mek l 
tebe gitmiyen erkek çocuklara da bere ya
kışır .. Avrupada küçük kızlar için İskoç 
kumaşlardan yapılma boneler, veya renk 
1i bir kumaştan yapılan şapkalar (şekil 

7) çok beğeniliyor. 

Kunduralara dair 
Çocukların en çabuk eskittikleri şey 

kunduradır. Yalnız çocuklara kundura 
alırken iktisada kapılmamalıdrr. Unutma 
malıdır ki çocuklar ayakkablannı saba
hın saat sekizinde ayaklarına geçirir ve an 
cak yatarken çıkarırlar. 

1938 
Resimli haf ta 
~ lYılfil~lYı saıvoso 

Bütün kadınları alakadar eden ya
zıları, biçki, dikiş modelleri, güzellik 
reçeteleri, hikayeleriyle, renkli, şık bir 
kapak içinde çıkmıştır. 

36 sayfa 
5 Kuruş 

Nafıa Vekaletinden: 
17 teşrinievvel 938 pazartesi günü sa at 11 de Ankarada Nafia vekaleti binasın

da malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca vagon 
içinde ve haydarpaşada teslim edildiği takdirde ceman 4700 lira muhammen bedelle 
çıralı çam ağacından 100 metre mikap ke restcnin açık eksiltmesi yapılacaktır. !s
tekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üze re teslim istasyonu değiştirebilirler. Ve 
bu istasyonda gene vagon içinde teslim şartile verecekleri fiyatların ne suretle he
sap edileceği ~artnamesinde yazılır. 

Muvakkat teminat 3~2.50 liradır. Eksiltmesi şartnamesi ve teferrüatı Ankara
da Nafia vekaleti malzem emüdürlüğün den parasız olarak alınabilir. İsteklilerin 

muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 11 de 

---·-~"'!"-_.....,..., 

Eğer iskarpinleri iyi değilse bu uzun 
zaman zarfında çocuk ayaklarının şekli· 
ni bozar. Eğer su geçecek bir deriden 
yapılmış iseler çocuğun ayakları bütün 
gün rutubet içerisinde kalır. Çok ağır 
ayakkablar çocuğun bacaklarını bozar. 
Kısa bir tabirle çocuk, kunduralarının e
siridir .. 
Çocuğun yürüyüşünü, ayak çarpıklık

larına, nasırlara, eziklere mani olmak dik 
katli bir annenin başlıca vazifesidir. 
Çocuğun yürüyüşünde ufak bir arıza o

na ısmarlaJlla bir kundura yaptırmak i· 
cap eder. 

!ç çamaşırlara gelince, sıcak tutan iç 
çamaşırların zarif çamaşırlardan daha 
faydalı olduğu inkar edilemez. Çocuğa, 

mektebe gönd~rirken, ince bir bluz üzerin 
de zarif bir manto giydimıektense bir ön 
lük altında fanila bir bluz ve bir kazak 
giydirmek daha doğru olur. Mektebe gi· 
den çocuklar için sıhhat, zarafetten ve 
şıklıktan çok daha mühimdir. 

r -.. 

Dudakla-

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLt F ftwVJ rujlarını kullanınız 

llUJLAR.1 
SMTDAYANIR 

Son moda renklsi var. Sıhhidir ,.~ 

Dudakları 
bozulmaz 

ii.nmdan Binbaşı Feridun Arın Bulaşan 
yon vilayet jandarma komutanlığına, 

efterdar Muhiddin Balkan Malatya def
erdarlığma, inhisarlar müdürü Şaban 

sya intisarlar müdürlüğüne, emniyet 
"nci komiseri Osman Samsun başkoml. 

erliğine, Emirdağ ziraat bankası me
uru Aydın bankası muhasebeciliğine 

en tayin cdilmi§lerdlr .komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. :(7011) <4026); 

b 

d 
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8ır garıp aaıe ı 
- Şu erkek gibi giyinmlıt olan kadına 

babıuz. Nekadar gUlilnç değil mi? 
- Fakat o benim oğlum. 
- Ah pardon! lizln onun babası ol-

duğunuzu bilmiyordum. 
- Yanılıyorsunuz, annesiyim! 

ihtiyat 
ErenköyUnden lstanbula inecekti. Ya

llına Uç tane de ıtemslye aldı. Karw so. 
bıyordu. 

- Yahu, bu Uç §emalyeyi ne yapacak
lrtı? Bir tanesi k!fi dğil mi? 

- Sen karı§ttla ! Ben !§imi bilirim. Bun 
lt.rdan biri trende, biri vapurda, unutmak 
~dir. ÜçUncüsilnll de yağmur yağarsa 
~anacağım! 

ll1111ız - Vallahi bayım, işler öyle fe· 
'-gidiyor ki .•• Sabahtaoberi cebinde pa
a._ clb.daıu olan ilk mtttterlmlz sizsiniz l 

- Fransız karikatürü -

Sır tutamaz ki ••• 
~sordu: 
- Cıımm, Nadideye neden o kadar kI

ıJ:voraunuz? Sana ne zararı dokundu? 
- Zaran dokundu ne demek? Ben 

kendisine Lfttflyeye dJllr TUrk!nm bana 
ılzUce söylediği bir dedikodudan bahset
tnlottm. O da yememi§, içmemi§, kendi
•lne kimseye bir ıey açmamasını tenbih 
tltfltm halde blltiln benim söyledllderl. 
ıtıl gidip TUrklna nakletmiş. Kızmaz da. 
Ilı yaparsın? -

- Empermeabl mayo almıyalım c11ye 
beıı sana söylemedim miydi! 

Gurur 
- Paltondald yırtığı neden tamir et

llliyoıınııı ? 

- Sebebi var. Böyle bir yırtık bir ka
"1a uğramJ1mı hiulııi verebilir. Fakat 
bina, fJkaralıia ttarettir. 

~ 

..._ 11cy gardiyan, yokııa bentın namu
""dan şüphe mi ediyorsun! 

'lcıntıv:"
1

Ô<Ö~:;K ı 
l)aldkalarca kan ter içinde uğraştıktan 
~ hamallardan biri nefes nefese söy
eııdl: 

ıt"' Biz bu piyanoyu asla bu evden içe
:_~ıyacağa galiba! 
~ hamal baln'dı: 

'<ı"' llay Allah cezanı versin. Sen içeri 
~l::a~a iDi çalışıyorsun. n cnse dısarı 1 

ıınağa uğraııyordum. 

Golf oyunculan - Bekllyellm ayılsm 
da topun başma \"Urduktan sonra bangl 

tstikmete gittiğini soralım. 
- İngiliz karikattlrll -

Ana nasihati 
Bay Mordohay evlenmigtl ve annesine 

karısmm meziyetlerinden bahsediyordu. 
Annesi sordu: 
- Yemek pişirebiliyor mu? dikig di-

kebiliyor mu? Ev işlerini görebiliyor mu? 
Mordohay: 
- Hayır, dedi. Bunlan yapamaz. 
- Pek ala, ne yapıyor öyleyse? 
- Anne, hiçbir geyden anlamaz gibi 

görünUyorsun. Benim karım, gayet güzel 
şarkı söylUyor. 

- Abdal.. Gidip bir kanarya alsaydın 
daha iyi değil miydi? 

Kazazede - Koca levhayı görmedhılz 
mi? 

Tevazu 
- Meşhur aslan mürebbisi siz misi • 

niz? Cesaretinizi takdir ederim. 
- Hayır bayan! Ben sadece aslanla· 

rın saçlannı taramak ve dişlerini temiz
lemekle meşgulüm. 

Şoför - Eğilip sola bakal'8UUZ, geçen 
laafta u~uruma yuvarlanan bir otomobU
lln enkazını görebilirsiniz. 

~~"'"':'b 

-~ 
"orveç 
Şimal memleketler 
kupasmı kazandı 

Stokholm, 3 {A. A.) - İsveç, Norveç, 
Danimarka ve Finlandiya arasında, '1· 
mal memleketleri kupası için yapılan tur
nuada kupayı Norveç millt takımı kazan
m11tır. 

Puvan itibariyle vaziyet gundan ibaret. 
tir: 

Norveç 9, Danimarka 7, İsveç 6, Fin
landiya 2 puvan almqtir. 

Son ka1'§ıl&§Dla pazar gUnll lsveçle 
burada yapılmış ve Norveç milli takımı 

3-2 galib gelm.i§tlr. 

Avrupada 
futboD 

Şampiyonluk 
maçları 

Avrupanm muhtelif memleketlerinde 
yapılmakta olan futbol şampiyonluk mü
sabakalannm bu haftaki neticeleri §Un
lardır: 

lNGtLTEREDE: 
Aaton VWa • Portsmut 2.0 

Bolton Vanderers • Mldlesburg 4-1 
Karlton Atletik - Birmingham 4.4 
Çelzea • Stoke Siti 1-1 
Derbi Kunti - Blakpool 2.1 
Everton - Liverpol 2-1 
Grimabi Tovn - Brentford O.O 
Unaytid Sitl • Layçester Siti 8-2 
Preston Northend-Mançester Unaytidl.1 
Suderland • Arsenal · 0-0 
Volverhampton -Hudersflld 3.0 

lSVlÇREDE: 
Grashoppera • Servet 2-1 

F. C. Bal • F. C. Biel o.o 
F. C. Luzern • Nord§tern Bal 2-1 

Gre§en - Yung Fellovs 2.2 
Lozan spor • Lugano 1-1 

F. C. Şodöfon • Yung Boys 2.1 
1TALYADA: 

Livorno • Bolonya 3-1 

F. C. Bari· Lazio Roma 2.1 

Genova 93 - N okara 3-1 
Ambroalana • Millno 1.0 
FC. Napoll • Sampledarena 0-0 
A& Roma - Yilventils 1.0 
FC. M:odena • YllventUs 1-0 
Fc. Modena Pa Triyeste 1-0 

Fc. Torino • Fc. Lukka 5-1 

Bisik et 
Kom - Roma yanşı nihayetlendi 

Roma, 3 (A. A.) - Amatörler ara • 
smda olmak Uzere Komm • Roma ara. 
ısmda yapılan etaplı bisiklet yarışı sona 
ermlıtir. Milsabakaya girmi§ olan 60 bi-

sikletçiden yalnız 48 i yanıı bitirebilmit
tir. Neticeler aunlardır: 

Perugia - Roma etabı 220 kilometre: 
1 - Riccl 6 saat 25 da. 47 saniye. 
2 - Gentite 6 saat 53 saniye. 
3 - Dragomani 6 saat 26 da. 28 sa~ 

niye. 
4- Robkoni 6 saat 26 da. 50 saniye. 
5 - Bertokko 6 saat 29 d.a. 35 sa. 
Umumi tasnif neticesinde: 
1 - Gentlle {İtalyan) 28 sa. 32 da. 4 

saniye. 
2 - Ronkonl (!ltalya) 28 sa. 33 da. 1 

saniye. 
3 - Lunardon Tile Zuppa {İtalya) 28 

saat 36 da. 55 sa. 
4 - Gag (Almanya) 28 saat, 38 da. 

19 saniye. 

Veni bir rekor 
Riga, 3 {A. A.) - Letonyalı atlet Liep

kalns 30 kilometrelik dünya yUrilyllg re
korunu bu mesafeyi 2 saat 32 dakika 34 
saniyede katetmek suretiyle kırmıgtır. 

eşik taş klO oO reisi 
avropadan dUodll 
Beıiktqlılann çok sevdiği klüp reisi 

ve Belediye Sular idaresi Müdürü Yu. 
suf Ziya Avrupa seyahatin.den dön· 

- Genç kadın, ba akpmkt hırsızlığı bu mli§tür. 
yüzden IM&lkl de beaeremlyeceilz, Bu k-ymetli idarecinin avdetinden 

- Doktora bekledim. llareld.tondaa aonra, sabık idare heyeti tarafmdan 
m('s'ul olmndığnna dair bir rapor aldnn ı •porculardan Hüsnü ve Şeref hakkında 
ıla... verilen tard kararlarının değiştirilece-

.. Alman karikatürü - ği beklenmektedir. 

'7 

Askerô Dlseıer arasında 

Birincilik müsabakaları 
Gelecek haftadan itibaren 

başhyacak 
Sahasızlık yüzünden futbol maçları Bursada yapılacak 

itsk~ri liselerimiidc.W sporcu gençlerin bir geçit resmi 

Her sene biraz daha tekamill eden ı 
askeıi liseler arasında muhtelif spor 
birincilikleri karşılaşmalarına gelecek 
haftadan itibaren başlanacaktır. 

Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz lisesinin 
iştirak edeceği karşılaşmalar, atletizm, 
futbol, hendbol, voleybol, basketbol, gü
re§ ve boks olmak Uzere yedi muhtelif 
spor §Ubesidir. 

Bunlardan atletizm • her sene olduğu 
gibi - bu sene de Kadıköy stadında ya. 
pılacak; volelbol, basketbol maçları Be
yoğlu halkevinde, boks ve güreş ise li-

ıııampiyonluğu,, maçlarmm icrası için 
"yersizlik,, başgöstermiştir. Bu vaziyeti 

gözönünde tutan alakadarlar askeri lise
ler futbol birinciliğinin şeker bayramı .. 
nın tatil günlerinde Bursada yapmafa 
karar vermişlerdir. 

Birçok sporcu yetiştiren ve cidden 
mühim bir varlık gösteren askeri lise. .. 
!erimizin bu mUsabakalannı yapacak 
"yer'' bulamamalan cidden acıdır. Bütün 

bu zorluklara rağmen mühim bir varlık 
gösteren askeri liselerimiz için bir stad 

selerin spor salonlarında olacaktır. vücuda getirilmesi zamanı artık gelmig-

Futbole gelince ; şehrimizin Uç sahası tir. Alakadar makamlann bununla· ya-
da llk mUsabakalan dolayısiyle meşgul kından alakadar olacaklarmt Umid ede 111 

bulunduğundan "Askeri liseler futbol rlz. 

938 • 939 senesi müsabakalannın programı 
8 - L Teş. 938 cumartesi atletizm (disk, tek adım, 100 m. 1500 m. 4 X 400) 
9 - L Teş. 938 pazar atletizm (yüksek, cirit, 200 m. 800 m.) 

15 - Birinciteıri 938 cumartesi (gülle, sırıkla yüksek, 400 m.) 
16 - Birinclteşrin pazar (bomba, üç adım, 3000 m. 4X100) 
5 - lkincite3rin cumartesi voleybol (Deniz Ls. ve Hab. Maltepe Kuleli, Bursa). 
6 - İkinciteşrin pazar (Deniz Ls. ve Hb. Bursa, Kuleli, Maltepe). 

19 - lkinciteşrin cumartesi Bursa. Maltepe. Kuleli - Deniz Ls. ve Hb.) 
20 - lkinciteşrin pazar: Basketbol (Bursa • Deniz Le. ve Hb. Kuleli - Maltepe) 
23 - lkinciteşrin çarşamba Hentbol Kuleli- Maltepe. Deniz Ls. ve Hb. Bursa) 
24 - lkinclteşrin pel"§embe futbol Maltepe· Bursa. Kuleli - Deniz Ls. ve Hb. 
25 - lkinciteı,ırin cuma: İstirahat. 
26 - lkinclteşrin cumartesi. Hentbol Maltepe - Deniz Ls. Hb. Kuleli - Bursa 
27 - İkinci teşrin Pazar: futbol Maıt'epe • Deniz Ls. Hb. Kuleli - Bursa. 
28 - İkinci teşrin pazartesi: İstirahat. 
29 - lkinciteşrin salı: Hentbol Maltepe • Bursa. Kuleli - Deniz Ls. Ve Hb. 
30 - lkinciteşrin çarşamba: futbol Kuleli Maltepe. Deniz Ls. ve Hb. Bursa. 

(23 - II. teşrin 938 den 30 - rr. Teş 938 e kadar olan müsabakalar yukarda yazdığı. 
mız gibi Ramazan bayramı tatilinde Bursa da yapılacak ve İstanbul As. Ls. !erinin 
futbOl ve Hentbol taknnlan Bursaya. gideceklerdir. Vo bu müsabakalann sonuna ka· 
dar Bursa Lisesinde misafir olacaklardır.) 
10 - I. Kan - 938 Cumartesi Basketbol Dz. Ls. Hb. - Maltepe, Kuleli Bursa 
11 - ı. klnun 938 pazar: Basketbol Maltepe. Bursa, Dz. Ls. Hb - Kuleli 

30 - lkinciklnun Pazartesi: Güreş. 
31 - lkinclklnun Salı: Boks 
1 - Şubat çal'§amba istiraht. 
2 - Şubat pel"§embo; güreş. 
3 - Şuba.tc cuma: boks. 
4 - Şubat cumartesi istirahat. 
5 - Şubat pazar ıüreş. 
6 - Şubat pazartesi boks. 

At yarışları 
Ankara koşularının 

ilki dUn yapıldı 
Aııkara, 2 {A. A.) - Sonbahar at ya

nglarma bugün şehir ipodromunda baş
landı. 

Birinci kogu, üç yaşında yerli yarım 

kan İngiliz taylara mahsustu. Abdullah 

Tebar'ın Civan'ı birinci, Ahmed Özduzun 
Uçan ikinci gelmi.§tir. 

İkinci ko§u, Uç ve daha yukan yaşta 
halis kan İngiliz at ve kısraklarma mah-

sustu. Oınurtkan'm Ateşi birinci, Salih 
Temelin Taşp.man ikinci, Atmanın Moro. 
zu QçllncU gelmigtir. 

üçUncQ kotu, dl5rt ve daha yukan yaş

ta Arap at ve kısraklarma mahsustu. :M. 
Dincelin Fle'si birinci, A. Hayranlınm Du
man'ı ikinci, Yusuf'un Alceylanı üçüncü 

Bu müsabakalar Kurban bayramI tatl. 
llndo lstanbulda yapılacaktır, 

Hakem kursu 
bugUn açılıyor 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol ajanlı
ğından: 

Hakem komitesine iştirak edecek ar
kadaşların 4.10-1938 Salı akşamı saat 
18 de kursa. başlamak Uzere bölge mer
kezine gelmeleri lüzumu tebliğ olunur. 

gelmIBtir. 
DördUncU koşu, Uç ve daha yukan yaş

ta halis kan İngiliz at ve kısraklarma 

mahsustu. A. Atmanın Özdemiri birinci, 
Bürhan'm Komisarı ikinci, Atman'm Daf
yası UçüncU gelmi.§tir. 
Handikaplı olan beşinci kogu, dört ve 

daha yukan yaştaki yerli ve yarmıkan 
İngiliz at ve kısraklanna mahsustur. 

İsmail Tetik'in Glllcanr birinci, Salih 
Temel'in Alemdarı ikinci, Osman An -
kan 'm Mes'ulu üçUncll gelmi§tlr. 
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o-=DaılQ>eır'Dtrll 'ttaıfrDlhli ~cmann:4 8 Yazan: O k im Dm Yazan: R. Rober Düma 78 - Çe viren: IF. t<• 

iv l l l Al _ı B·enuayı ona Almanyanın en müt
e suret e o ursa o sun . emuarın hiş bir düşmanı diye tasvir ettinı 

b k k l A J - Benim için mi? Benl budala yerine - Sözlerimizi duydunuz mu? ur n unu ır m a . azı mu l koyma rica. ederim. Gene kendin mevzu- - Evvelden bildiğim geyleri tek~ 
bahstm. Kıymetli yilzUğU rehine koymak dinlemek ve duymak itiyadında. deği• 

- Yok. Çelebi paşa affederler. Bizim 1 
kavli kararnnız devleti mütegallibe elin
den kurtarmakla meşruttur ve avdetimlz 
bunun tamamiyle icrasına vabestedir. t:
ğer serdar arzu buyururlarsa Rumeli 
canibini teşrif edip o tarafa nizam vcr
ısinler. Değil mi hünkA.nm? 

İşte şimdi işler berbad edilmiş, bir çu
val incir mahvolmuştu. Padişah, iki ca. 
ml arasmda kalml§ bir binamaz gibi ne 
edeceğini şaşrnruş, etrafından meded bek 
lemişti. Çelebi paşanm yüzü kara sarı o
luvermişti. Alemdar paşanın daha ne gi

bi mütegallibe peşinde olduğu anlaşılı -
yordu. Bunun bir cilve olması çok mu:ı
temeldJ. Demek ki Alemdarın birtakım 

gizil maksatları vardı. 

Sadrazam neredeyse yediklerini oldu. 
ğu gibi çıkaracaktı. Başı dönüyor, kula.k
lan uğulduyor, gözleri kararıyordu. A
lemdar gözlerinde kah btiyUyor, kah kil
çillüyordu. 

Padişaha da ne olmuştu? Böyle kan 
gibi korkak bir kenarda medcd bekle -
mek koskoca hünkara yakışır mıydı? Ha
ni ya celladlar, llani ya bostancılar nere. 
deydiler? Ferman edip huzurunda ileri 
glden bu sergerdenin başını kcstiriver
meli değil miydi? Fakat kaç defa tecrü
be edilmiş ve anlaşılmış oluyordu ki A. 
lemdarm kellesi öyle kolay kolay kesilir 
kellelerden değildir. 

- Söyle bakalım paşa. Dedi. Nice ted-· ı 
bir edip Alemdarın defi tasa~mtuna im
kan bulalmı ? 

Çelebi serdar için tam zamandı. Söy
liyccekleri, bile hazırlanmış, kotanlınıştr. 

- Şevketlu padişahını, dedl, i§ işten 

geçiyor. Şevketmeab efendimiz bana 
ruhsat emir buyursun, şimdi !stanbulda 
bulunan Refik efendiyle refiklerlni idam 
edeyim. Hariçte yalnız Alemdarla Ramiz 
kalır. İl!tanbul kapılarını kaparız ve o
caklu ile billttifak anların dahi ~esine 
bakarız. Ve lllA. sonra nedamet çekilir. 

Serdar hakikaten bu işe hazırdı. Fa
kat farkında değildi ki padi§ahla görüş
tüğü bile Rusçuk 8.yanmdan gizli kalmt. 
yordu. 

Ne Refik, ne refikleri, ne Alemdar, 
ne Ramiz öyle olmuş armut gibi serda
rın ellne düşecek kadar gafil değildiler. 
Bilhassa Ramiz efendi, serdarın niyetini 
çoktan tahmin etmiş ve buna göre Alem
darı daima müteyakkız olmağa davet et
mişti. 

Yavaş yavaş serdarın da ocağına incir 
dikmek zamanı yakJaşyordu. Padişah Mus 
tafa. serdarın bu noktai nazarına cevab 
vermedl. Daha doğrusu veremedi. Şimdi
ye kadar kaç defa serdar böylece ötmüş. 
til, ama, sonunu getirememişti. Bu iş §a
ka kaldırmazdı. Sonu gelmedi mi, hUn
karm bile sonu geliverirdi. 
Padişah Mustafa, fikri makul görme

miş gibi başmı kaldırdı: 

- HUnkB.rmı, diyordu, rıehzade Mah- suretiyle elde ettiğin parayla Um. Fakat bütün bu binadakilerin de be' 
mudun hekimbaşı eliyle ve bir ayrı yer- beni §Ik giyindirip zenginlik devrindeki nJm kadar malOma.t sahibi olmasını i~i· 
de tecrid suretiyle tedavisine ihtimam ahbablarmdan birine takdim ettin. Haf. miz noktasmdan doğru bulmuyorum. 13iı' 
olunmak gerektir. Allah ömrti hlimayu • talarca benim vücudumun kire.siyle ge- daha dikkatli olW11unu.z. 
nunuzu efzun etsin. Fakat henllz bir veli- çindiğinl ink§.r mı etmek niyetindesin? Neyse, §imdi esas meselemize gele ' 
:ıhtı saltanat kademinihadei §.lem olma- - Hiçbir şey in.kar ettiğim yok. li.ın. 

mıştır. Sonra nice ederiz? O da bir cigara alıp yaktı. Kadmm kar- - Bir porto içemz misiniz? 
Devleti aliyenfn inkırazdan sıyaneti 1- şrsmdııki koltuğa oturarak devam etti: - Hayhay, eğer bal'I§manız şerefi.ı:ıe 

çtn Mahmud efendinin tedavisine ihti - - O zaman ikimiz için sen kazanıyor- ise maalmemnuniye! 
mam gerektir. İrade hünk§.nmındır. dun. Sonra vaziyet değişti. Fena bir or- Fon Hedlngen başını önüne eğdi. Vel· 

Hiç §Uphesiz kt zencinin bu tavsiye - taklık mı bu? • ter onun omuzuna dokunarak: 
sinde hüsnüniyet yoktu. Maksat olan, - Utanmadan da bunları söylUyorsun. - Biribirinhin maziaini karl§tmnakla ne 
§ehzade Mahmutlu, tedavi edilecek diye - istediğin kadar bana kU!ret, vız ge- ka.zanacaksmız 'l dedi Bu kadar z&IJlaJl 
bir yere hapsetmek ve orada hakkından lir! Ne de olsa seni içinde yüzdUğUn ba. beraber türlü maceralar geçirdiktell 
gelmekti. Beri tarafta Selim nasıl olsa taktan kurtaran benim. sonra kıskançlık buhranı geçirmeniz bitaı 
kolaylıkla izale olunabilirdi. - Pis casus t gülUnç olur gibi geliyor bana... BırakIJl 

Bu teklifi padişah Mustafa reddettikçe - Mesleğime ve bizzat senin mesleği- gibel dostunuzu, istedlğl eekilde çaltf• 
birlbiri arkMma harem dairesinden de ne öyle tükürme! Zaten bu işi de benim sm. Esas mesele Stefantn ellmlı:de bit 
gikA.yetler artıyor, §eh.zade Mahmudun sa- sayemde b~nim resmen karmı görünerek oyuncak haline gelmesidir. 
ra illeti yüzünden ne ağır muamelelere yapmaktasın. MeselA §U budala Stefaru Porto şişesi ve kadehlerle oda.ya o ııı· 
maruz kaldıkları huzuru hllnkara anlatı- da ayni hüviyetle kandırmaktatım. rada. gelen Hlldaya döndll: 
lıyordu. - Sen oaun tırnağı bile ol:mıazmn ya _ Sevgili taıebemlzle aranız nasıl! 

Nezir, Abdülfettah Ebe Selim, kah • ona bak ... Onu lnskanmağa ba§ladnn. Hak - Artık o kalbi ve vllcuduyla bana tl' 
vecibaşı Abdürrahman bilhassa Mus - km da yok değil. Çünkü çocuk hoşuma ittir! 
tafanm en ziyade barimine giren mUstef- gitmeye bagladı, Zavallıyı memnun e· _ Bra.,.o! Yani bize ait! 

rişelerini bu işte idare ediyorlardı. derek ayni zamanda kendlm.1 de mem • _ Evet, doğrusu öyle ..• 
Halbuki bir taraftan da GtircU gUzeli, nun etmek niyetindeyim. Anlaşıldı mt 

- Parise gittiği ve Benuayı ISbUr dUn
hadiselerl adnn adnn takibe muvaffak o- kont hazretleri! 

yaya göndermek icab ettiği zaman ta ' 
luyor ve gilnilgUnUne Refik efendiye - Kaltak! eğer bunu yaparsan! 

reddUd göstermiyeceğinden emin misi , 
malfunat uçuruyordu. Yani Rmıçuklula • - Bunu yaparsam sana rağmen ve niı? 
rm haberi olmadan bir tek gizli iş yap- 0 va.tan uğrunda,, yapa.cağım! Velter ne 

· lam - Bu işi sevinçle yapacağını hemen mak imkft.nsız hale gelmişti. Sarayın iç emrettl : "Delikanlıyı teshir edip aş 
ğru hemen temin edebilirim. Benuayı on• yüzünü muvaffakıyetle takip edebiliyor- u nda. onu kattı etmek, aklmı zıvana-

"Sevgill vatanımız Almanya,, nm ell lardı. Kahvecibaşı Abdilrrabman, Alem- dan çıkarmak,, değil mi? Ben de 41vatan 

Yemeğin sonlarına gelinmişti. Padişah 

Mustafa.ya birkaç söz söylemek düşüyor
du: 

- l.a.lama ve serdarım Alemdara iti
madı §aha.nemiz vardır. Hepsinin gaye 
ve maksatlan birdir. Muradları malfun. 
dur. Nice ffiterlerse öyle hareket olun-

- HenUz sıram değil Çelebi paşa. A
lemdardan beklediğimiz hizmet vardır. 
Memleketimizde şuriş, fğtişaş, isyanlar, 
ihtllA.llcr olduğu kulağ:muza kadar akse
diyor. Sendense öğrendiğimize nazaran 
ortalık gilllük gülistanlıktır. Hazinede 
akçe tükendi. Bir sefer Iaznn olsa teda
riksiz kalacağız. 

v mllthfg bir dil§JDanI diye tasvir ettim -;e darın eceli mevudiyle başlarından defol- ugnında,, bu fedak!rhğı yaeacağım! Ne _,,, qıa 
ması için gUzel bir desise bazn-lamtş demeli, vazife! muhavereyi öyle bir eekilde idare ett.iJıl qııı 

sun. Yalnız devletin umuruna nizam ve
rilmek matlubumuzdur. 

Fakat padişah bunları söylerken ser. 
dara da bir göz işareti vermişti. 
Padişah Mustafa, Alemdarın kendisini 

bile hiçe sayan bu küstahlığından bizardı. 
Alemdar gittikten sonra Çelebi lala

siyle çok mühim şeyler konuşacaktı. Ne 
suretle olursa olsun Alemdarın burnunu 
kırmak la.ztnıdı. Hem bu böyle giderse A
lemdar mı, kendisi mi padişahtır. Şüpheye 
düşülecekti. 

İdam olunanların yüzünü bile görmi. 
yen hi.ink!ra yalnız "fermanını ben ver
dim,, demek düşUyordu. Babıfiliye emir
ler gidiyor ve : 

- HUnkarm arzusudur deniliyor fakat 
kendisine haber bile verilmiyordu. Bu • 
nun sonu neye varacaktı? 

Alemdar ayak öptU ve hazırlanan ara
ba.siyle konağına döndü. Serdar da hün
kAr huzurunda kaldı. Padişah çok sinir. 
li görUnUyordu. 

Hele Alemdar bir intizam versin dl3 
sonra dlişünUrilz. 

Serdar hayrete düşnıliııtü. Biraz ev ~ 
velki hünkar sanki bu değildi. Bizzat pa 
dişab, serdarın saçılıp dökülmesine sebeb 
olmuş, halbuki §imdi rfcat etmişti. Alem
dardan korktuğu muhakkaktL Bu vazi • 
yot karşısında serdarı Ek.reme düşen ha
reket, a;·ak öpüp bir an önce adanılari
le görüşrneğe varmaktı. 

Padişahtan da Umld yoktu. Ocalduyla 
temas eden Nezir ağa da. meyus olmuş
tu. Onlar, artık nizamsızlıktan gma ge
tirmişler ve biraz istirahat için Alemda
rın kılıcını beklemişlerdi Hiç millk ve 
millete buzu.- ve ııaa.det verecek Alem. 
dar gibi bir kahramana silah çekilir miy
di? Nezir mütemadiyen padişahı bir nok
taya imaleye çal.ışıyordu. Her fırsat bul
dukça: 

bulunuyordu. Bu, halk ve Rumeli aske- Hllda bir kahkaha attı. Kont hiddetle ki Benuayı imha etmek fikri benden de- tep 
riyle Rumeli ayanı arasında hiçbir dedi- \ bağırdı: ğil, doğrudan doğruya ondan gelsin. Be• S~ 
kodu, giiftügü h.B.sıl etmiy~cck şekilde ta-r - Kendini ona teslim etmen emredil. nuanm Berllndeki eon macerasını, gene· 
bii bir ölüm oLicaktr. med!. Onu kendine Aşık edecektin; bu ral ton Rogviçfn evinden mım mUda!e.ll' 
Noktainazarmı Mustafa taraftarlan ve oldu. Şimdi onu biraz daha tahrik et, mm allkadar eden evrakı ne P§ılac&~ 

bilhassa zenci Nezir fazlaca talı.sin etmiş kafi ... Fakat teslim olmağa gelince, as- bir cUretle çaldığmı anlattım . ÇocukÇS.• 
ve bu işe haremden beş Mustafa milstef- la ... Seni bundan menederim. ğız öyle bir Alman vatanperver! kf. hik&' 
rişesi, birkaç bostancı memur edilmişti. - Ay, kont hazretleri şimdi de namus- yeyi dlşlerlnl gıcırdatarak dinledi ve so• 

Alay köşkünde Rumeli ayanma bir ku- kar koca rolüne heveslendiler? nunda: 
dumiye ziyafeti hazırlanıyordu. Sultan - Bir kere daha kendini fuhşa mı at- " - Bu adamı gebertmek JAzmı!,, diye 
Mustafa bilhassa rahatsızlığmdan bahse- mak niyetindesin kaltak? haykırdı. ''Bu i§i U.Zerlne alacak hakiJJ 
derek ve bilhassa hekimbagmm tavsiye- Kapı vuruldu. İkisi de sustular. Kont: bir Alınan yok mu?,, Onu kızıştmnak ı-
sine uyarak ziyafete gelmiyecekti. Nezir - Haydi kapıyı aç. Dedi. çin "- Bunu söylemesi yapmasmdaJJ 
ahçıba~ıyı kendi intihap cbniş, hizmet - Bonjur çocuklar. Gene biribirinize çok daha kolaydır,, dedim ve ''Benu• 
edenleri kendi adamlarından seçmiş ve il!nıaşk etmekle meşguldünüz galiba! şimdi memleketinde emniyet altında. 
her türlü tertibatı almış bulunuyordu. Sesleıiniz dışardan duyuluyordu. memleketimiz aleyhinde kimbtıir ne dile• 

o gece mümkün olduğu kadar Alem· r Kırk yaglarmda kadar biri içeri girdi. manca oyunlar hazırlıyordur. Onu öldilt· 
dara içirilecekti ve ondan sonra da plan Kontu selamladı: mek için Parise gidecek biri lAznn. Parf' 
tatbik olunacaktı. - Bonjur Hedingen. se gidip bu i§i yapmak cUretlni göstere' 

Hemen btitün tarih boyunca hazırlan- Asab! görünüyordu. Bir Hildaya, bir de cek bir vatanperveri nerede bulmalı?,, 
mış ve hazırlanabilmiş olan desise, bile konta bakarak sert bir tavırla söylendi: ''-Alınan gençliğine hakaret ediyor" 
ve planların tnUstesna bir hususiyeti yok - Size bir tavsiye: aranızda. ahbabca sunuz madam!,. diye c~vab verdl. BöyJo 
denebilir. Bu ziyafetle de Alemdarm yok konuşmak istediğiniz zaman kapılan ka- hareket edecek yUzlerce, binlerce Aımsıı 
edilmesi için kurulan t\Wlk: yine böyle patm ve sesinizi pek yUksek perdeye çı- bulmak kolaylıkla kabil. 
basit kafaların bir hazırlığından ibaretti. karmaym. (Devamı var) 

(Devamı var) Fon Hedingen endişeyle sordu: 

••••lll~mLUJWlfmım•m•r.ın~WJımD•••• 
tr, 

•••••EJıuJm] ıı:wu: • ._ ;~ 
Tek atlı bir yük arabasile gelen bir köylü karşx kıyıdan suya gi-

rerek, sırıkların gösterdiği ve derinliği 5imdilik ~k belli oırnıyan ge· 
çitten ilerlemeğe başladı. Geçidin genişliği beş altı metre vardı. 

Köylünün bu tehlikeli işi nasıl başarabileceğini merak eden ara
ba halkı, yolun üzeriİıde durdular. 

Anlaşılan köylünün hayvanı, sahibinin kendisine hazırladığı bu 
soğuk su banyosu için pek fazla istek göstermediğin~n. burun ka· 
nallan horultulu bir soluma ile aÇılrp kapanıyordu. Fakat köylünün 
daha inatçı olduğunu görünce hayvan bir kaç adım attı. Sonra, dur
du. Köylü de, biraz nefes alması için hayvanı serbest bıraktı. 

Uzaktan bunları seyreden bayan Seniha Muhtar, dedi ki: 
- Su yüksek, biraz güççe kurtulacaklar! 
Platon sordu: 
- Geçit tehlikeli mi? 
- Hayır. Tam geçitten geçilirse su beygirin göğsüne çıkmaz 

bile. Fakat biraz bunun dışarısına çıkılırsa, yüzmek lazım gelir .. 
Köylü, tekrar yürümeğe başlamıştı. Hayvan, suyu kokluyor, 

çekinerek yürüyordu. Bırdenbıre aya~ı ka} dı. Su acl::ımrn yarı be· 
tine çıktı. Hay\ an yüzuyoı, fakat koşumlanrun ıçınde çok guçluk 
çekiyor, debeleniyordu. 

Köylü, can korkusile haykırdı: 
- Aman Allahım! kurtar b~ni! 
Herkesin ağzından bir söz çıktı: 
- Geçıdi kaybetti! 
Nazan, biraz kaşları çatılmış. burun delikleri kabarmış, gözle· 

rinin bütün kuvvetini bir noktaya toplamış, bakıyordu. Daha bir 
kelime söylememişti. 

Bir dişi kedi çevikliğiyle, üzengilerin üzerinde doğruldu diz
ginleri topladı, eğere sıkıca yerleşti. Kırbacile Bayardı kamçıladı. 
Hafif dörtnala kalktı. 

·.:su ~AYD.N · .... ,, . ·~ -. . . ; ' . ~ . . ' " 
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Annesi, arkasından bağmlı: 
- Nana! Nereye gidiyorsun? 

Arabalardan yarım düzüne dehşet ve korku nidası fırladı. t ki 
genç erkek yolun üzerine atladı. Fakat Nazan innağa dalmıştı bile .. 
Bayart geçidi biliyordu. Aldanması ihtimali yoktu. Suyu, korku ile 
değil fakat ihtiyaten koklıyarak, cesaretle ilerliyordu. 

Nana, ırmağın orta yerine geldiği zaman, ayaklarile suyu debe
Jiyen zavallı hayvanla arasında daha iki me~re kadar vardı. Araba 
hem"n kaybolmuş gibiydi • 

Genç kız biran duraklad~. Sonra, çabucak kararını vererek, ge
çidi bıraktr. Atiyle beraber korkunç bir hamle yaparak suya atladı. 
Yüzmeğe başladılar. 

Kıyıdan bir çığlık koptu. İki genç subay ünifonnalarını çıka· 
rıp yardıma gitmeğe hazırlandılar. 

Nazan, bağırdı: 
- Zahmet etmeyin! Allahm iznile ... 
Bir kolunu uzattı. Zavallı hayvanın dizginini yakaladı. Hay· 

van kurtarılacağını anlamış gibiydi. Artık debelenmiyor. istenilen 
tarafa gidiyordu. 

Maharetle sevkedilen Bayart, geçidi buldu. Karaya çıktı. 

Biraz sonra, iki hayvan, araba, arabacı ve srrsıklam olan Nazat'• lıı.a 
deniz ilahı Neptünün sarayına benziyen sahile çıkıyorlardı. Zava111 

0 
köylü nasıl te,.~kkür edeceğini şaşırmıştı. ı· 

Bayan Seniha Muhtar haykırdı : 1ııı 

- Soğuktan öleceksin, Nana! Aklını mı kaçırdın? .. Ah, bu ço· 
cuk beni öldürecek! .. hit 

Bayan Seniha Muhtar söylenirken, Nana uzaklaşmıştı bilt-- ~~ 
Bayart, gücünün en yettiği dörtnalla, Nanayı eve doğru uçuruyor' 
du. 

l ki arabada da, yol boyunca, kimse bir kelime konuşmadı. ıJtl bi 
kes kendi düşüncesine dalmrtştı. Arabacılar bile, hayvanları dört' r 
nala sürmek için emir alma~a lüzum görmemişleı:di. Bütün halıaı' ~ 
gözleri, Nananın tozda kaybolmıyan su damlalarile husule gehnif ·~ 
izini takip ediyordu.. €i 

~. 
Nihayet hayvanlar bitkin bir halde köşkün binek taşının öniiJı' 

de durdular. Platon yemek salonuna herkesten evvel girdi, ve göıÜ' tc 
ne ilk çarpan şey, elbisesini değiştirmiş, üzerine annesinin penyu,'3' ~ 
nnı giymiş olan Nazan oldu .. Ayakta duruyordu .. Sararmıştı. So' hj 
ğuktan titriyordu. lslak elbi.;eleri de yere yığılmış önünde dutU• h 
yordu. Annesini görünce: 

- Yukarı çıkmağa lüzum görmedim anne. dedi, hemen şurad~ tlı 
elbiselerimi değiştiriverdim. Sizin benyuvan da üzerime aldım. r-ıe •t 
tuhaf duruyor. değıl mi? ., 

Gülüyordu. Fakat kendini tutmağa çalıştığı halde dişleri birib1 

rine çarpıyordu. 

Bir kanapenin üzerine yatırdılar. Kendisi istememekle berabeı'• 
zorla sıcak bir örtüyle sardılar. Hemen semaver ve çay hazırlatıld!· 
!kinci çayda Nananrn titremesi durdu. Yüzünün rengi yerine getd1

• 

(DeftlDl var) 

il 
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Çizmeler 
Yazan: Arkadi Yarov 

.13ir insan n ilk ·bakışta hoşunuza 
tıttiği, ve yahut bilakis hoşunuza git. 

llıcdigi çok vakidir. 

> l>lanörcülük mektebine otuz kişilik ;ni bir talebe grubu geldiği gün, 

tktebin nöbetçi muallimi Grişa idi. 

i:ı Gr:şa bir gün önce, paraşütle yere 

dıc~k.cn, yanlış bir manevra yüzünden 

/1nı yere çarpmıştı .. Dizi bütün gece 

ti~tırnış, Grişa fena bir gece geçirmiş-

1'strtesi gi!nü de, bir gün önceki ha· 

le 1 Yilzünden bir ihtar almıştı. iş. 
~· bUtün bunlardan ötürü, mektebe ye· 
•ıı b' 
l'.ı ır talebe grubu geldiği giln Grişa· 

11 canı fena halde sıkkın idi. Sonra 
. .ıtUn bunlar yetişmiyormuş gibi ge

~11. talebelerin içinde, daha ilk bakışta 
ta.tı§anın, h:ç te hoşuna gitmiyen bir 

ilesi vardı. 
~ Grişanın hoşuna gitmiyen bu yeni 

t ebenin yüzü, adeta daimi bir hay. 
tt .. 

l!aı ıçındeymiş gibi, acayipdi, saçları 
~ ıa dalga, ağzı da açıktı. Muhitin

t c bütün eşyaya karşı, adeta ilk defa 

t oruyormuş gibi derin bir alaka gös· , .. 
> 1Yor, her §eyi mutlaka ellemek isti
Otdu. 

~ 13ütün bunlardan maada delikanlı • 
ıııay ~ ta agında, ham deriden yapılmış ko· 

lı :an bir çift çizme vardı ki, delikan. 

haı er a.dım atışında bu çizmelcı fena 
•ıı •de gıcırdıyor, ve pis bir c!eri koku-

ııcşrecliyord u G. • 
~ ~ı§a delikanlıya, daha yavaş yuru· 
CSı rj 1 • • d •• bi • .. z.me erıru gıcır atmaması ıçın 

h·r kaç d·tfa ihtarlarda :bulunduysa da 
ııç bir fa,vda hasıl olmadı .. 
aaı~rişa. !'·e bu delikanlının biribirlerile 
~ h-ıgdaşamıyaca'klan artık iyice 
le fılmıştı. Hatta bunu hisseden mek 

Sil> direktörü bir gün Grişayı çağırmış 
~lllc}i delikanlıyı kastederek: 

bıı ....._ Sen l>u delikanlıyı ilk günlerde 

11 kadar fazla sıkma, demişti. O, çok 

ta.~lardan bir köyden geliyor. Değil 
ı~ ~~reyi, fakat şimendiferi bile ilk de-

gorüyor .. 
birekt" .. b .. 1 • d C . orun u soz erın en sonra 
rı§a d . e ha, elıkanhya büsbiitün içerlemeğe 
!ladı. Hatta kendi kendine: 

b~' :Su çocuğun yüzünden mutlaka 

di ~1llıa bir bela gelecek, diye söylen • 

~~:. Allc:h vere de hafif bir ihtarla işi 
•Vtirsek .. 

l-1an" "l"k tehi . orcu u ve paraşütçülük mek • 
~ltlttıın proğramına nazaran ilk önce 
b. saatlik nazari bir .ders vardı. Bu 
~ar· 
~~ ı dersten sonra, .derece derece 
~ 

1 
telif yüksekliklerden atlamalar 

~'Yordu. 
b~t ayltlarında, üç metrelik bir yerden 

~ atlamamış insanları, gökyüzüne çı 
~o~tak. ~oşluğa salıvermek, hiç te 

l~d/ hır ış değildi. Yerde iken fevka
tı h Cesur davranan bunlardan bazıla
t~ avaya yüksel:r yi.:'kselmez tasavvu

ltt~ fevkinde korkaklaş yorlar, kendi-
liden k . w h A lııağ geçere tıtremege, atta kus· 

a d a bile başlıyorlardı. Bazıları ise 

~~ıtrec:e şaşırıyorlardı ki yapılması 
lııı Ilı &elen en iptidai hareketleri bile 

, Utu 
~ Yorlardı. 

b;: aatrıafih bunların ekserisi, büyük 

~t~~~saretle ve iyi atlıyorlardı. Çünkü 
01 

&cnç ve sıhhatli kim:;elerdi. 
« • • r~ 

h k <\zari ders devresi bitmiş, s·ra tat

S~~ta gelmişti. Bir gün Grişa, koca 

~>'ı e]j delikanlının, paraşütle ilk at· 

•tl/~ını yapmak üzere, tesadüfen kendi 

~İtıj ~.e idare ettiği tayyareye bindi -
, !lJ. &ordüğu zaman fena halde s:nirlen 

tc~ ~ia .. ~izmcli delikanlı yeni tayya
J..-Clt • 1lrgıyle bir hayli değism:şti. Fa-

1:.ir t~~ olursa olsun Grişa ondan gene 
t Ur}" h 
qtth U oşlanmamıştı. Bunun için 

ano· b' l'tıkt t>ı ır sebep te aramağa lüzum 
tl~la u. Ne yapalım işte, bunların yıl -

'tbc;ı bir türlü b::r şmamıştı.. Başka 
C . ararnağa Hız um .. ·ar mıydı? 

kcı:ıt·§a, oldukça sert bir sesle deli
'Ya. 

....... . 
l)ed~aYtşlarr bağla! .. 

ıkt 
<:) ~ en sonra havalandı. 

l.i~Ctc anıanıar, henüz daha eski usul 

atılıyorlardı. Yani, paraşütle at· 

Çeviren Ferah Ferruh 
)ayacak olan kimse, tayyarenin içinden 

dışarı çıkıyor, bir ayağmı boşluğa sar. 

kıtıyor, diğer ayağını tayyarenin bir 

kenarına kenetliyordu. 

Grişa: 

- Atla!.. 
Kumandas·nı verir vermez, delikan· 

lı, sıkı sıkıya tayyareyi tutmakta elan 

sol elini bırakıverdi. Ve kendini bo~lu · 

ğa koyuverdi. 

Bu atlayışla beraber tayyare şiddetle 

sarsıldı. Grişa, endişe ile delikanlınm 

atladığı tarafa, yani sola baktı; solda 

kimsecikler yoktu. Sonra: 

- Belki de tayyarenin kuyruğuna 

tak lmıştır; bunun için c!e tayyare şid • 

detle sarsıldı 1 düşüncesiyle tayyare -

nin kuyruğuna doğru baktı. Fakat ora· 

da da kimseleri göremedi. Esasen tayyare 

de kolaylıkla uçuyordu. Binaenaleyh 

tayyarenin şasisinde de kimsenin olma. 

dığı aşikardı. 

Grişa oturduğu yerden hafifçe 1calk

tı ve iyice aşağıya sol tarafa doğru 

sarktı .. Ve hemen hemen ayni zaman· 

da iki şey birden gözüne ilişti: Bir 

hayli aşağıda, tayyarenin altında, ko. 

caman beyaz bir şemsiyeyi andıran 

paraşüt, ağır ağır uçuyordu. Diğer ta

raftan, tayyarenin sol tekeıleği isti· 

kametinde, havada, kotaman bir insan 

ayağı sallanıp duruyordu. Grişanın 

hiç te yabancı olmadığı ham deriden 

mamul kocaman çizmenin kalın tabanı 

yukarıya doğru dönüktü. Çizroe, bur

nundan tekerleğin iki demiri arasına 

sıkışmıştı. Çizmenin kocaman koncu, 

kırmızı lekelerle örtülü bir halde aşa· 

ğrya doğru sarkıyor.du. 

Grika, tayyarenin dümenini şiddetle 

kendine doğru çekerek tayyareyi baş 

aşağı, paraşüt üezrine sür'atle sev • 

ketti. Tam paraşütün hizasma gelince, 

tayyareye, yere müvazi bir istikamet 
vererek, paraşütçünün etrafında daire

ler çizmeğe başladı : 

Delikanlı, iplere bağlı bir halde, be. 

yaz kubbenin altında hareketsiz 
0

bir 

halde asdı duruyordu. Yüzii sapsarıy· 

dı. Sağ ayağının yerinde, şekilsiz, açık 
renkli bir şey sallanıyordu. 

Grişa işaretle: 

- Sana ne oldu? diye sordu. 

Delikanlı sabit bir bakışla önüne 

b a k ı y o r d u. Ya sorulan suali 

anlamamıştı, ve yahut cevap vere

m:yccek kadar kendini fena hissediyor· 
du. 

Grişa bir an içinde şunları aklından 
geçirmeğe başladı: 

- Acaba şimdi ne yapsam? Biraz 
daha paraşüte yaklaşsam mı? Fakat 

bu tehlikeli bir iş .. Ya tayyarenin ka. 

nadiyle paraşüte dokunur da paraşü
tün müvazenesini bozarsam? Fakat 

yaklaşsam da ne yardımım olabilir? 

Herif verdiğim işaretleri anlamıyacak 

kadar kendini kaybetmiş .. 

Grişa, bir iki daire daha çizdikten 

sonra yere doğru inmeğe başladı. Hiç 
oln;ıaz:;a paraşütten evvel yere inerek 

iniş esnasında paraşütçüye yardım et

melerini tenbih etmek lazımdı. 

Tayyare yere inerek iyice durduk
tan sonra Grişa derhal tayyareden fır

ladı. Kocaman çizme hala eski yerin· 

de sallanıp duruyordu. Grişa, bunun 

boş olduğunu, içinde ayak falan bulun. 

ma::lığına iyice kani olmak için elini 

çizmenin içine soktu. Ancak bu mua· 

yeneden sonra delikanlının ayağı kop· 

tuğu hakkındaki ilk tahminlerinin ne 

kadar boş ve manasız olduğunu anladı. 

Grişa eldivenlerini ve kombine~onu. 
nu çıkarırken: 

- Bu delikanlıdan ergeç bir hok -
kabazl k çıkaca~ını anlamıştım. Hay 

Allah müstahkını versin! diye söylen. 
di. 

Ve alnındaki buz gibi ter]eri elinin 
tersiyle silerek, paraşütün ineceği isti· 

kamete doğru koşmağa başladı .. 

Ayaklan adeta odunlaşmış gibiydi. 

Zorlukla nefes alıyordu. İnsan koşar. 

ken yerlerin aksi istikamette gittiğini 

zanneder. HaJbuki Grişanrn koşması

na rağrr.en yerler, bu defa geri geri 
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6,00 12,03 15,19 17.47 19,19 4,21 

Lüzumlu T elelonlo.r 
Yangın: 
t~tanbul için: 24222, Ilcyoğlu için: 

Hü 14, Kadıköy için: 60020, Oskildar i
çin: liO!i25. 

Ycşilköy, Bakırköy, Uchck, Tarabya, 
Ilııyükdere, Fenerlı:ılı\·e. l\andilli, Eren• 
köy, K:ırıaı. llüyüknda, Hcyhell, Bur~aı, 
.Kınalı, için: Telefon ııııılıabcre memu
runa )·:ını:ın derrıek klifidir. 

Hami iırah·esi: 22711 
Ueniz ilf:ıiye~i 3ti .• 20 
Beyazı ı kııle~i: 21991i. G:ıl:ıta yangın 

kııle:.i: 4001ifl 
Sılıht irııd:ıt: 44!J!IS. t.liitldeiıınıuınillk: 

22:!!10. Emniyet nıiidürlüı!ü: 24:l82. 
1\efia \ 'ckiileti hı:ırıbııl Elektrik işleri 

Umum ~lüılürlüğü Oeyo~Ju: 44801 • lstan. 
bul: 24378. 
t:ı~: 40938. Cilı:ıli: 20222. l'\ııro-:m:ınlye: 
21708. Oskiiıl:ır - K:ıdıköy: non:ı. 

llavaıtn7.ı: ht:ınhul: 243i8. Kadıköy: 
60i9U. Beyo~lu: 441i42. 
Taksi Otomobili istemek 

için 
Sııl:ır idaresi: BeyojUu: 44783. Oeşik• 
Jlc\'ııl!!lıı ciheti: 491181. Ochck cihelf: 

31i • · ıuı. Knılıköy cihcıi üOH7. 

Denızyolları 
hıanbul ncentelil:ti: 22740. K:ıraköy: 

4 2:w:?. 
Pıız:ırtesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırm:ı. 
Salı Toph:ırıeılen 9,30 lımit, 16,30 l\fu• 

tlnnya. 19 Knralıiı<a, 20 Bandırma, Gala
tadan 12 l\arnılcniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

~::ırş:ırıılı:ı Toph:ıneden 16,30 Mııdııny:ı, 
20 Bandırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pcr.}crrıhc Toph:ıneden 9,30 lzmit, 16.~0 
Muıl:ıny:ı, 20 B:ındırm:ı, Gal:ıt:ıd:ın 12 
Karadeniz. 

Cum:ırlcsl Tophaneden 14 Mudany:ı, 20 
Oarıdırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
D:ırlın. 

Paz:ırlesl Toplı:ıncılen 9lmroı, 9,:ıo lz
mit, G:ıl:ıt:ıılan S,30 Mud:ınya, 10,30 lımir 
Sür. 12 l\:ır:ıderıiz. 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayasofya, lloın:ı • Bizans, Yunan eser

leri \'C Çinili l\öşk, Askeri lılüıe ve sarnıç 
!ar. Ticarel \'C S:ın:ıvi :ıliizesi, Sıhhi müze. 

(Bu miiıeler hcrgün saat 10 dan 16 ya 
karlar açıktır.) 

Tiirk ,.e lsl:irn c~erlerl müze-:i: Pazar· 
le<;lden lın~k:ı lıenıiin ı;aat 10 dan 16 ya 
kntl:ır ve C:um:ı ıtünleri 16 dan 17 ye k:ı
d:ır :ıçıklır. 

Topk:ıpı Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 
ya kadar açıktır, 

f"t?mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanya vapurları: Cıımnrlesl günleri 
13 de KöslcnC'eye: Salı ı;:ünleri 18 de Pi· 
re. Ileyrut, lskenderiye. 

tıalyan v:ıpurlnrı: Cıımn günleri snat 10 
d:ı Pire, Brendizi, \'eneılik, Triyeste, 

Sirkeci fsı:ısyon ~lüdürlülıil Telefon 
230i9. 

Anadolu hattı 
Herı:ıiin hareket erten şimendiferler: 
Sant S de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de 

l>iy:ırh:ıkır ,.e S:ımsun, 15,30 da Eskişe
hir, 19,10 d:ı Ankara ekspresi, 20 de A· 
dap:ızarı. 

nu trenlerden ~aat 9 d:ı hareket eden 
Ankara muhtellti paz:ırıesi, çarşamba 
,.e cuma 1Ziinleri Haleb ve Musula kadar 
sefer etınekteılir. 
il vrupa Hattı 

Semplon ek~nresi hergün Sirkeciden 
sn at 22 de k:ılk:ır ve A Hup:ıdan ı;:elenl 
sanı 7,25 le Sirkeciye mu\'as:ılnt eder. 

I'on\•ansiyonel 20,30 da kalkar, 10.20 
de ı;:el ir. 

Eılirne post:ı~ı: Hergiin s:ıat 8,50 de 
hnreket rclrr. 19.33 ,Je gelir. 

MüNAKASALAR: 
Muhammen bedeli 4887 lira 50 kuruş 

olan yazı tahta~ı. yemek masa<:ı, yemek 
bankı, bahçe kanapesi, yazı masası, bü
fe, gardrop, mektep sırası ye saircden 
mürekkep şartnamesinde müfredatı yazı
lı 20 kalem ahşap ~ya 5·10·938 çarsam
ba ~ünü saat 10.30 da Ilaydarpa~ada 
gar bir\.'1sındaki Komisyon tarafından a· 
çık ek:;iltmc ile satın alınacaktır. 
(;EC,:E:'\ SE:'\E BlJl;ON NE OLDU? 

llkmckteplerde derslere başlandı. 

gitmiyor, adeta sabit duruyorlardı. 

Grişa ile paraşütün ineceği yer ara

sındaki mesafe bir türlü azalmıyordu. 

Nihayet bu mesafe azaldı. Acayip 

bir alay kendisine doğru harekete 

paşlad ğı sırada Grişa hala, paraşütün 

ineceği yere, kalabalığa doğru koşu -

yordu. 

Grişaya doğru gelen kalabalık ala • 

ym en ba§ında, şiddetle topallayarak, 

adeta seksek oynüyormuş gibi deli • 

kanlı yürüyordu. Delikanlımn sol aya· 

ğında çizme vardı; sağ ayağr çıplaktI. 

Yüzü canlı ve sevinçli idi. 

Grişa, sesinin duyabileceği bir me·. 

safeye kadar delikanl·ya yaklaştığı za. 

man, delikanlı: 

- Muallim arkadaş, diye haykırma

ğa başladı, atlamak hiç te korkunç de· 

ğilmiş .. Boşu boşuna beni o kadar kor· 

kuttular. Yok tayyareye çarparmışsın. 

yok paraşüt açılmazmış! .. Yok şu imiş, 

yok bu imiş .. Halbuki ben pekila in. 
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Vazao: Rahnu YALJJZ 
Vaver0 ©eblını<dlen çıkaır~ı@o l9>lQıwlYı&t 

bDır zarfa amııraoe lYl;ğarll:tıa 
-10l-

Soşon, o geceyi Yarlıisarda, süvarinin 
kamarasında geçirecekti. Rıza kaptanın 
ranzası değiştirildi. Yeni örtüler yayıl
dı, sü,·ari de diğer bir kamarada istira· 
hate çekildi.. Gece ilerlerken, dört dest· 
royer Istanbul istikametinde yol alıyorlar 
bir Fransız tahtelbahiri batırmaktan mü
tevellit hoşnutlukla, Soşon tatlı rüyalar 
görüyordu. 

Yarhisar, filotillanın başında, prova
sında amiral forsunu dalgalandıra dal
galandıra ilerliyerek limana girildi. So
şon Selimiye önlerinde kuru sıkı selam 
toplarile ~hri selamladı. Sonra sarayın 
önünde de ayni hareketi tekrar etti. Is
tinyeye geldi, demirledi. 
Soşon, destroyerler funda edince Yar

hisardan ayrıldı. Yavuza geldi. Kendi 
dairesine çıktı. Amiral, günlerdir baş e
ğik çiğnediği güverte sentenelerini mağ
rur ye muzaffer adımlarla geçmişti. Bu 
hal, Ya\'UZ subayı ve mürettebatının 

gözlerinden kaçmadı. Hele Soşonun ka
maraya rekilişinden sonra yaveri çağı
rıp ona, göze batan gurur dolu jestlerle 
sualler soruşu Yavuz ikinci süvarisi ile 
orada bulunan Türk denizcilerini tebes
sümden gülüşe geçirtti. 

Amirale umumi karargahtan bir emir 
gelmişti .. Soşonun osmanlı donanma ku
mandanlığından Alman Baltık filosu fır
kalanndan birinin komodorluğuna seçil
diğini bildiren bu emir bütün Yavuz, 
hatta lstanbuldaki donanma aksamında
ki mürettebat tarafından öğrenilmişti. 

Yavuzda şu anda bunu duymıyan iki 
kişi varsa bunlardan birisi amiral, bir 
kişisi de yalnız Soşondu .. 

Emrin gelişi de çok tuhaf olmuştu. 
Soşonun 1stanbulua çektiği: 
- "Bir Fransız tahtelbahiri, filotilla

mız tarafından batırıldı, Mürettebatı e
sir edildi. lstanbula dönüyoruz!,, 

Mealindeki telgraf umumt karargaha 
varmadan Alman karargahı umumisinin 
Soşona yeni vazifesini bildiren emri gel· 
miş, emir, Soşona tebliğ edilmek üzere 
Bahriye nezaretine \'erilmişti. 
Soşon, yavere verdiği emirlerle, esir

leri Yavuza aldırdı. Başkumandan vekili· 
ni görmek, bahriye nezaretine tahtelba
hirin nasıl yakalandığına dair hazırlaya· 
cağı raporu vermek üzere kendisini neza
rete götürecek istimbotun hazırlanmasını 
tenbih etti. Yavere, Yarhisar süvarisile 
Filotilla süvarisinin bu işe ait kendi ra
porlarını da almasını, söyledikten sonra: 

- Ben, dedi; hemen hareket edeceğim. 
Bir saate kadar bütün bunlar hazırlan
sın! 

- iki günlük donanmadan ayrılışınız· 
da gelmiş bir kısım evrak \·'!f, onları im· 
zaya getireyim mi? 
Soşon mutaazzım mukabele etti 
- Şimdi dursunlar, dönüşte, akşam ba· 

karım .. 
Yaver mırıldanır gibi söze geçti: 

- İçlerinde bir de karar~ahı umu
miden verilen mahrem işaretli bir zarf 
var. 

- Nasıl zarf bu? 
- Alelftde bir zarf, bir emir zarfı ola-

cak amiralim .. 
Soşon bir saniye düşündü .. Kararsızlığı 

gözlerinden okunuyor, her halinden bel
li oluyordu. YaYerin karşısında bu tered· 
c.iüdünü farkettirmemek için sözü yürüt-
tü: . 

- f\lahrem işaretli bir emir müstacel 
de olabilir .. Şu halde ben biraz geciksem 
ehemmiyeti yok .. Getirin evrakı, bir de
fa gözden geçireyim. 

Yaver amirali selamladı, odadan dışa
rı fırladı, bir dakika sonra kollarında 
bir yığ'n e\·rakla, tiirlü türlü zarflarla 
tekrar amiralin yanına geldi. Evrakı ma
sanın üzerine bıraktı, So~on sordu: 

- Nerede mahrem i~aretli zarf? 
- Buyurun amiralim!.. 

dim .. Yalmz ne yazık ki çizmelerimden 

birini kaybettim. Ne iyi çizmeydi o .... 

Grişa adeta şen bir tavırla: 

- işte çizmen, dedi.. Korkmadığın 

için aferin .. Fakat senin yüzünden ba

na mutlaka bir ihtar gelecek.. Haydi 

neyse ... 

Yaver, cebinden çıkardığı büyük bir 
zarfı amirale uzattı. Soşon zarfı aldı, e
virdi, çevirdi, üzerine baktı .. Sağ kena
ruıda iri talik yazı ile "Ba5kumandan \'e

kfileti Karargahı umumi,. yazılan \ardı. 
Sol kenarında kırmızı renkte çifte hilal 
işareti ınevcuttu ki, bu zarfın mahremi· 
yetine delalet ediyordu. Amiral, kafasın
da dü&rümlenen binbir tahmin ve binbir 
sualin meydana getirdiği mütereddit bir 
hareketle zarfın kenarını yırttı. İçinden 
çıkan bir kfığıdı aldı, almanca yazılı met
nini okudu, emir hülasaten ~unları ihti
va ediyordu: 
Osmanlı orduları başkumandan vek§.

leti yüksek makamına: 
Donanmayı hümayun kumandanlığı

na ba iradci seniyei hazreti padişalıi, ta
yini tensip buyuru/an liva amiral fon So 
şonun bıı kere göriile1ı lüzum ve ihtiyaç 
üzerine donamna1mz emrindeki Baltık 

kuvvetlerinden bir fırka komodorluğuna 
tayini derpiş edildiğinden mil§arıiilcylzin 
ı.lzdesindcki vazifeden affı lzususımda i· 
cap c !en nıuameleniıı yapılmasma emir. 
ve dclcileliniz rica olunur. 

Bahriye nazırı namına 
Amiral 

Fon şer .... 
Bu kağıdın üzerinde melfuf Osmanlı 

harflerıle ve.. Enver paşanın kendi el 
yazısile §U havale vardı : 

Bahriye nezareti celi/esine; 
Başkumandan vekili mirliva 

El\1VER 
Bu k~'ltlann üzerinde de üçüncü bir 

ek tezkere vardı. O da müsteşar Vasıf 

beyin imzasını ta_şıyor, \'e So~ona hitap 
ederek şöyle diyordu 

Dona:ımayı lıı"imayım birinci kuman
danlığına: 

Müttcf ik Alman bahriye 11ezarcli11dcn 
gelen ve başkumandanlık vckUlcti celilc
sinde donanma kumandanlığuıa berayı 

tebliğ tarafımıza gönderilen bir kıta emir 
aidiyeti lıasebile do11a1ımaı lıümayun 

kıtmandanlığma izam kılındı .. Donanma
yı lıiimayzma ait ve ycdinizdc bulunan 
ımıımm şimdilik dona1ıma ikinci kuman 
dam kalyotı kaplan Arif beye devrile, 
devir esencllerinin nezareti celiyeye in
bası mereudur. 

Bahriye nazırı namtna 
Mi1steşar 

Vasıf 

Soşon, Osmanlı harflerile yazılı kağıt
lara da göz gezdirdi, fakat bunları oku· 
yamadı, birinci kfltrıdı, almanca emir su· 
retini diğer kfığıtlardan ayırdı, kendinde 
alıkoydu, ötekileri yaver Enver beye u· 
zattı, emretti: 

- Bunları okuyµn, bana anlatın!. 
Enver ber, kağıtlann münderecatını 

Soşona izah etti. ::'\ezaretin tezkeresi a
mirali adamakıllı yeise düşürdü. Şimdi, 
şu ilk muvaff akiyeti ile biraz olsun tali· 
sizli~rinden intikam alan, ters şansını ye
nen Soşon donanmadan ayrılmayı mev
simsiz buluyor, evvelce ba,Şh"Umandan ve
kilinin azarlayışı üzerine Alman urnumt 
karargahına ba~vurduğuna pi~man olu
yordu. 

(Dcnunı \'nr) 

IB tY1 ~ d'Jı n ık lYı 
R ~ [Q) 'YI ©> 
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18,30 dans musikisi {plfık), 19 konfe

rans, Halke\i namına, doktor Iskender 
lrman, <Çocuk hastalıkları ve bakımı), 
19,30 orta Anadolu halk şarkları,, Ali 
Koç Gürses ve Hayrı Karamete, 19,55 
Borsa haberleri, 20 saat ayarı, Mefharet 
ye arkada~lan tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,40 Ajans haberleri, 
20,47 Omer Hıza Doğrul tarafından a
rapça söyle\', 21 saat ayarı, orkestra, 21. 
30 Cemal Kfunil ,.e arkada~lan tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 22, 
10 Hava raponı, 22,13 Fasıl saz heyeti: 
İbrahim Uygun ve arkada~lan tarafın

dan, 22,50 son haberler ve erte i günün 
programı, 23 saat ayan, istiklal marşı 
son. 
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Avam kamarasında 
dünkü mün_akasalar 

Hitler, Südet 
mıntakasını gezdi 

W Baştara/t I rncııJ• ı 
smı terenniım etmiştir. llitlerin otQmobi· 
lini zabitlerin binmiş oldukları dıt 12 
otomobil ile hücum kıtaauru nakletmekte 
olan diler otomobiller ve 12 motosiklet 
takip etmekte~·di. Bitler Südttler memlt 
ketint takı zaferler altından ıeçmek su· 
retile airmi~tir. Takı ıaferlerdt ıu 
yazılar yazılıydı: "Sjjpet memleketleri
nin halaskarı safa geldiniz... Birkaç da· 
kika sonra Hitlerin otomobilinin A, jeb· 
rine ıiri~inj büyük bir nqe ve cofkunluk 
seşleri · şel!mlaını~tır. 

kral Lui Ba\'Yera tarafından verileO 
zun altı asır sonra yerine gelmi~ ol 
nu ka)·deylemiıtır. _. Btıtor•/ı l intidı 

dllerdea • mücadeleye hazır olduğu· 

mu.ıu ötrendik. Hitler ve Muaolininin 
sihniyetleri i§in. Çembtrlaynın, Simo
nun lisanı bir ıey ifade etmez. Ancalc 

f1l01DUı.1 IOberber edildürten 1Qnradır ki, 
Hidtr harbe huır oJdutumuzu anla • 

dl. 
Çembulaynm, tnciliz • Alman dek

Jııuyonunu kabine arkada1Iariyle fa· 
tlpre etmeden. diplomatlann yardmu.. 
aa Umun carmeden ve dominyonlarla 
temu eylemeden imza etmeai an'anevl 
q PQlitikamıza muhaliftir. lng;iltere 
ilk defadır ki, Orta Avrupa huduttan • 
nm mQbaf'uuı mecburiyetinde kah • 
)'Or •• Bu ıuretle tngilterenin Avrupa 
~da bir ordu bulundurması ve 
aillhlannı arttırması icap e:dcr .,, 

Bqvekilio izahata 
Xuperdıen sonra Çcmberlayn söı 

alu&k deaıiftir ki: 
Mblh anl&flll&lllU aahtaa tonr• 

IDICJIM p Ud TMaJ'I hatırlatmak w· ......... 
1 - lllnllı4', ekeerl7et1 Alman o

lu lldet bötıelertııln .Alman1•1• 
............ kararlaftıramaJr lçla 
lltm•Um. 

i a - O MJUM!a uum•a" ell k&t'I U· 

....,. tefldl ed.17ordu. Her dakika fe
l&ketlt başlaına.1mdan korkul117or
iıta. Feci Ye zor olan a.yırma ameli· 
7'11hıl 7apmü için fevkalAde çabuk· 
llllda banket. etmek aıe4:barl7etln· ...,...,, 

Bundan 90llra Ç~layıı Al· 
manya tarafından God11berıd• tek
llf edilen ıartlarla Münib anlqmll!lı 
aruıııdakft farkı anlatarak demiştir 

~= 
._ GD•11._s mabtırall 8 ria mih. 
... taluUt ecUlmlt idi. Jılllllb ..ı ... 
masuıda ise Franem • tastU• teklif· 
9-tae d6Dtilmlt T9 lfCalJn d6rt deT• 

letla menll1et1 H enteraaqcmal 
lllr koatrol altında 1apıJmuma ka
ter TWIJmlttb'. Yeni ç.k09Joyak7a
ma •bebl1et nrllmedea Taki olacak 
... tunua brfl dört deTlet ıu. 
fndu mtıttenk praatlal Çekoelo
nk7aıa. Ood•bers mahtll'IMPllda 
ilVJlt eclll.me19n bit' karfılık tqklJ 
~. Keu mal6mdar ki, Al· 
IUll7• n ttal,a Macar n Leb ekal· 
117etl•rl IDNelelerlnla de balllnden 
80Dra Çekoslovak7a11 garanti etme-
71 taabblt e1leml1Jer«Jr. 

Hakiki man.ffakı7et, dört bilJtlk 
i111Hlet mUmesılllerlnln ım,an feda e
dllm..ıae mahal kalmadan o aulk 
" ... ...U,atl ,.... ~ 
al balma.t olmalarmdadır. Medeal· 
,.... alba7et Yerecek bir f el&ketln 6-
.... secilmiıtir ... 

la1tUlz • Alman anlatman 
MUnlhte imzalanan lnıtıız - A.1-

lllU clelderuyonuna ıelince Çem • 
••rla711 eıcilml• demlttlr ki: 
•- Daima Awupa fçln çabftım. Çor 
tanbert haT&11 ıeblrle1en bu buıu. 
mıtl 11111 tein calııtım. ÇekosloTat 
mel81e8f bu metelelerln ıonuncuıu 

•• belki en tehllkeıtıl idi. 
Buna hanettlkten 10nra yatrıma 

•• temt7.leme yolunda yeni bir adım 
atablltrlı. 

B. Coope1. cumR gUntı R. HltlP.rle 
)'aptıtım mUlAkata lşuet etti. Bu 

mUllkatrn neden tenkide il.yık ol
dulunu anlamıyorum. Htc bir pakt 
imza etmedim, hl«; bir taabhUtte dP 
bulunmadım. GlzU bir anlaşma mev· 
zuub&hlı dettıdlr. Mttllkattmız blc 
kim11nln ale1blne olmamıştır. 
Bınl mtarafmıdan tıtenen bu mll

l&tatna hedefi, Hltlerle 7aptıtım 

tahıl temuı derlnleıtlrmektl. Bu
aaa modern 4tplomuldı baııl oldo
tuaa suaedl7orum. Bllhaua mlltte
nt aoktalar meTcut olup oJamıyaca
lnıı teeblt letn doıtaııe n fakat htç 
bir taahhtı4U mutazammrn olmayan 
bir s&rtlfme 7apıtmrttr1'. Son haf. 
talarm bldlaelerl bize denmh bir 
banta yerinde oturarak Ye ne mu
kaclclene • oı.ua diyerek erlelteme
'*'91ht 8fntmlşttT'. Bant çetin n 
mbht sayretıer tıt11or. Htc bir 
klmM ttmdt fnıtlterenln Mllnlh &il• 

laşmunllfan ıonra teıllbatınr dar-

ç,,,,Pmln3ın, Mihri1ıtı" LoJ1droya döndüfü ıoman tayy111t mıydanımla 
nuluk ıöylnlıl11 

duracatnır zannıdemes. tnstıtere-ı Diğer hatiplerin ıözl~ri 
nln ılllhıızlanmaaı bir taraflı ola· Edenden aonra bir çolt hatipler ,,. 
maz. bu tedricen Te bjltUn memleket. bu meyanda bilha ... Lanıbüri ile Hll\· 
ler tarafından yapılmalıdır.,. denon dinlenmiştir, 

C•mberlayn, aözlertnl, tnıtıtere • Hük\tmet namına muhalinere ceYap 
ntn 1tllbırzlaam&1r metelestae te • veı-en Samüel Hor, Çe'ko4alovakyıya ln· 
ma1 etmek n mlUetler arasında ıUI dirilmlt olan darbeye tıt••Uf et:miı ve 
tefebhDmlerl bertaraf etmek için 1.. fakat ıu ıöıleri illve eylemiıtir: 
nl lmklnlar cardUfilnü Ye mwlrilnl .. _ Şuna at'iyyet1 eminim iri, ıfer 
daha ccnç birin• ttrkttmeclen ence daha ileri gitml1 olsaydık, timdi bir c:i· 
kcndialnl bu ite vakfetmek latedlttnl han harbine dalmlf bulunacaktık. Biı, 
ıCSyllyerelr bitirrnittir. 

İtçl partisi liderinin s8zleri 
Çemberlayndan ıonra eöı alan Attlee, 
Çemberlaynın "buctınlril llllhlanmrya 
devam et:mellyb,, 18&leriyle Mllnilıten 
d8ndflf0 zaman "'ban§m bUbn dnrl. 
mb çln temin edilmlt oldufu,, haldan
dı yaptıtı beyanatı arurr.dakt tezadı 
kaydettikten 10nra demJıtir 1d: 

··-Elde edilen ıey harp için de bir 
mUtarekedir. Franu Ue tncilte~nin 
bir dartıer paktındaki vuiyetinl tı.nıı 

hesap edilemeı tehlikelerden Ia.rtar
mak için çok zayıftır. Şimdi dörtler 
paktı değil, yeni ve tam bir bant kon• 

ittihazı milmkiln olan yeılne battı ha. 

reketl kabul ettik. Bu battı hareket.in 
ittihuı, ıerek cihan sulhu ve ıerelı 

Çeko.lovakya Cumhuriyeti itin ebem 
idi. Bizim bu hattı hareketlm,iz, Çetee-

lovak CUftlhuriyetlftln befhayat lr&lma· 
ıma medar otrnuıtur ... 

Hatip, netice olarak hUkQmetin 1111 
mııır mUdafaa 11.humda lttihu dil· 

mit tedbirlerin &bencini ltoaup ı"Jtt
mek niyetinde olmadrfmı beyaıı etrnit· 
tir. 

Slr Con Saymon ile Malrdon.ald. bat• 
vekil namına bl,r takrir tevdt etmifler-

ferarw lazımdır. Amerikanın tav&le\1 • dir Bu takrirde ıöyle denihnekffdlr ı 
tuna müracaat edelim. •• SOYyetler "Avam Kamaruı, lttnremetl kralty• 
Birliğini hariç tutnuyalım.,, 

Ateleeden tonra muhalif liberal Slr 
Arebibald Sinclair taı alarak, bqve]d. 
lin phten eenretll cayretlerinl taıim
Jı yadetmiı Ye fakat ,.mQtewnı dikta· 
törlUkJerin önünde adım adım çeıkllme 
politikuı,. Uzcrine hiçbir nldt d1Y.unlı 
bir bvJım Jcurulamryacıfnu 96yleaıif.. 
tir. 

Slr Slnclairden .onra Eden .aı ala
ralc demlttir ld : 
"- Nihayet harbin ~ilne ceçllme

ılnı hadim otan, mlitıeaddit unaurtar • 
dan biri hig 1Uphe1b bqYeldUn Rua.. 

Teıtin ikinci bir pyretine otan Um1dinl 

knmekten imtina ttmed otmuıtur. 
(Ekseriyet tara.fmdan allqlar). 

!'.den, en bUyük tulnıin Çekollo
'f'llrlara yapılınuı icap edıeceli bnaa· 
tindedir. 

Harbin ISnUne ıeçilmHine, hillnet 
eden difer bir Uftl\lr da Ceçftl haftanm 
1alı gUnU !ngilttrede bir deklıraty0n 

nin reçen buhran eınarrnda harbin 
patlak vermeal.ne mlftJ olmut ola alya· 
ıetini tasvip ve devamlı bir ıulhun te· 

ınini mabacliyle ht\ktlnıete mtı.ıa.\len.o 

th'i bahteder.,. 
Bu takrir, çarpmba gilnQ reye ko

nulacaktır. 

ln•lltrrede hllcGmetln ıiya• 
tetl aleyblade beyanname 
Londra, 3 (A.A.) - Aralannda 

Harold Vikolaon, Ftp Noıl, Büer 
Elıanor •• Ratbon Vellı cibl zevat bu· 
lunan parlimıento, edebiyat, ünlvenito 

ve un'at muhitlerine men1up bir çok 
kimaeler tanfmdan imza td11en bir be
yanname neıredilmittlr. Diln l\Ofl'cdl· 
len bu beyanname Ut fnıill• milleti Uk 
ıü'kdnet anmın intib&ile ıulhun neye 
maloldutunu Ve lltlkbalde ne)'• wnaJoJ., 

mü tehlitrnt arsetdlfnt unu~tı 
da-nt edilmektedir. Çelrollovakytnın 

maru lcal&tı taharn111Wfe,.. tUyilra 

" Alınan devi.etinin bu hldite netic• 
linde kaıancbtı kuvvete telmik eden 

Hit.Jer aaat 13, de Eıere muvasalat et· 
miştir. Bütün Eger halkı Hitlıri J1kışlar 
la ka11ılamak için yolun ilci tarafım dol· 
duımuıtu. Milli elbi11ler aiyinmiı iki 
ÇftCUlc Hitlere bir buket vermi1 ve mütı· 
akiben Hitler belediye dairesine ıinnla· 

tir. 
Bölae başkanı Vellner tiki iıtSparator-

lulun tan ve terefıni ihya tttiti için Hit· 

!ere ttteklciir ıtmit ve Hltler verdili ce
~pta bütün mücadelesi nna,mda A VUt' 

turyanın ve BohemyanJn on mll)'On Al· 

manmı Almanyaya rabtetm1Sk arıusu ile 

hareket ettilini söylemiıtir. 

Bunu müteakip Henlayn 9ÖI alarak 

bu fibrin bütün lcurtulac:alı hakkında 

Hitler, Egerden sonra seyahatini 
zenbıd ile Vildıtayn ve ~ba.h 
kalaF1nı ıiyaret etmek suretile iıunal 
miştir. Hitlerin buıün Karlisbata si 
muhtemeldir. 

Alman •ekerleri iıgal ıtJJI' 
ıiyeaiadfJ 

8erlln, 3 ( A..A.) .... Alman t•tllJ 
rat bUrQıu GeııerıJ Vop Rttb•• 
kumındaaıııdakl Alman l(ıtaıarı 
ıaat i de Çelıoslon!I budu-tuna 
mıntıkasının teektı ettll' buruoıa• 
ki tarafından, Sclb ile Markveol 

hen araaından geçtiklerini a.114 
mektedtr. Bu kıtalar ı nuıD• 

mıntakayı ıuaı edeceklerdir. 

Bertin. 3 (A.A.) - Reaın! tebli~: 
neral vorı Bock kumandasındaki k 
Zittan cenubundan eaki Çek .. Almall 
dudunu Elbe ilı VeHıbtrı arasmdı 
miıtir. A,yni zamandı dün RumbUtt 
Frieland bölgesini işgal eden kıtaat 
)'Ütüne de~ etn\i1tir. Elbenln ba 
da ıeneral Yon Eichtftantn idaresi 
ki kıtaat Lanenıteinin dolusunda 
bölıedtn Köniısvaldı doiru ilerle 
dlr." 

Sanat mekteplerıne 
kabul edilenler 

.A.Uara, 8 (Huaual) - Bu Hae 

balp unat ve lqıat wıı. oJrullanl\a 
kabul edilmler teahlt olunmUI ve Yi· 
llyetlen teblif edihnlltlr. 

imtihanda kaauan!u: 
letanbuldan Ounan Onarlı, Cemal 

Yancı. Necdet Kılıcı, Recep Tl!lllllkan, 
Mahmut Yytaman. Melih Ar, Ali tnu· 
çelik, 

mirden: Sabri Biret. Hllaeyin Ca· 
fvler, Celll Kocu. HUHytn Apat, Ke
mal, laklr Oıtll:!daf, Salih özren, O.· 
mu Seyi•, Ömer Y&!den. KeMal Pr
au. AMUJvahlt. 
Ankaradın: lamall Kökulm11. C.e

ınaJ Andaç, Fethi En"1J'. lbrahlnt Ko
camer, Recep Kop, HU.a.ınettln Dr 
mlnoy, Ali Taşındı, NUzhet AlpU
la.n. Galip Tamer, Feyzi Öam'1!. L6t· 
fU Nıl.,cı, Ali Öıdemlr. HU.nU b· 
lan. Ahmet GUneeen. HüMyin hgu. 
Salt Özeren, Sadık Vıyvıy, irfan 
Tekkaya.. lbra.him Bülbül. Khım Ak
soy, Huan Salrtr. Ruhi Kiletel, f'\aei 
lpevtn. Mehmet Resorlu. Kemal Şer
betçi, 

Sa.mıundı": Abdullah Serengil, Hı~ 
kı Morcul, Celll Karaoğlan, Yaşar A· 
fıl. 

Ada..,adan ve Seyh&ndan: Mehmet 
Çelik kol. 

Ayd1n4,n: KU'lal Erel, Klnna Gö
rJYdm. Mehmet Ofua. Ki.mil Atıear. 

MUlta.fa Gürer, SWı~an 
Ali Yalcmkaya, Refik Gilrler, 
~ 

Atyonda.::ı: Kemal Ualu, M 
Tomın, Klmil Sertı;lvi. Muaa ıcoJ 
lııkçu. SWnil Yanard•f· tbrahlrn lf 
yadibinli, Kadir Yaştr. ı;ukrU Gün 
mt11. Kemal TUsil.n, Naci Ouoy. ~ 
Öulrmın. 

Oiyarbakl!'dan: Muharrem ö 
liüMyin ö1er, Süleyman GUıısel. "1 
~ Çeün, Zübeyr Yılınaı.. tuet 
tal&:ı, A.Jott Zrpa. Ulvi KBker, B:t.b 
Davran, Ahmet A.k;oJ, Vahap sa"' 
o;ıu. lbn.him A.llaJ. 

Çanakkaltden: Recep Serim. Nal 
Alçı. Bayram Doiu, Rtctp Qtır~ 
Kırklareliden: Mehmet Ölçer, 8~ 
Gemlclofhı, 

Kocaeliden: Mehmet Ölbek. Sılall,t 
tin Akyrldta. Ruhi Ersuıııın, tıs.., 
Tekin, Ne<-atl Erbqlel". 

Qozurumda.n: ŞeTet Catanay. 
rem Elekeln. NuPetti:1 Yayık, Ali 1 
tif. Haydar Topbakan, İbrahim 
ba!l. 

Ordudan: Mehmet Kn-ca, tbrallıl 
Kaya, HUanl1 Aydan. tsmıil Cıter~ 
Ahmet Kırca.. Cihat Şener, Klmil 
kir, Mt'hmet p;rbaı. Mustafa Sanb 

Içelden: Gani Bilir. F ikret Tun 
Necip Ara•. ŞUkrU BUnUrer. H 
Coekun, SUle)'man Toncu~. Mua 
Mıte. 

KUta.hyadan: Halit Alpulan. fi' 
•an ôacan •• Abdullah Salh, Ba~~---' 
Yılmp. Ah~•t Yanık, Kemal urr 
Nurettin Seçgel. 

neıredilenk Almanya, tnıtuz M~tri 

Jlnln cıyretlerlne rafmen, Çelrotlova'k.. 
yaya taamız ettiği takdirde Frananın 
Çeklere derhal yardım edeceğini •• 
ln&iltere ile Sovyctler Blrlltfnln de hiç 

~hkeıfl"den: P'aik BerktUrt. Mah· 
mut Erlcaya, SUleyman MUldtlr, Mus· 
talı Efeoflu, Hakkı ~rt. ltmıll GU
lea, A.Jtmet Tutalu. A vnl Yoldaş, Mth 
met Yamanuz. Arif Bican. HUıttl ter
tetn. Nihat 8-llcanh, Seref U11tul. Ah· 
met Oztıunıh, Mehmet Gelincik, Bı• 

heyanname htlkftmetln ıly~11tf ıl•ylsin rt Dtrelloflu, Nun Oevrler. Kemal 
de hüküm vermektedir. Zorlu, tlyu nnın. Hilmi Aydceık, 

Burış.dan: Cemal Karadeniz. ıl 
mtt Bal, Ferhat öztUrk. 
Rlud~ :Mustafa Ancı, Muı~" 

Alkan. Musa Dal, tbrahim ~ 
Mehmet Berk. 

1Uphetf% Fransanm yanında yer ataca
ğını bildirmesi olmuıtur. (Muhalefet 
tarafındın tiddetli allaflar). 

Zannederim ki, lıtikballn tarihçileri 
btr hafta evvel harbe kartı rol oynayın 
Amiller aras·nda bu deklarasyona mU• 
him bir yer vereceklerdir, Münib tek
liflerinin ototerminasyon lehinde olma. 
dıfını hepimizin esene kabul etmesi 
icap eder. Silkiinet bulma hiuimiı nı 

oluna olıun aramızda bu teklifleri oku 
dufumu& nrnan az çok b!r kilçmme 
hl11i altındı kamıyan pek 11 kirMe 
mevcuttur. 

Teklifierfn tatbiki için verilen müd
det hiç tüphesb zalimane bir tekilde 
azdır.,. 

Eden her halde hUkftmetin tnıilia 

ıarantlıinin meriyete glrdiflnl turih 
etmesini lıtemekte, d8rtler paktına da· 
yanan bir politikanın tehlilıeterlne kar
tı tka& etmekte ve hiç.bir Avrupa kon.. 
ıeyinin kQçWr bUy\Ur bUtUn devletlerin 
lttlrakl olmadan tam olamryacatmı 
kay4etmelctedlr ... 

lngilt.-re Çeko11lnvalcyaya FAki19ehird,.n: Behl~ Afca. Te"'flk 
istikrazda bulunuyor 51\Tikaya., Htıu~1n önder. Sadık Uz- Tra.bzonda.n: Kemal Sa.ral, 

Bilecjkten: Rauf Dofruer. Nurettl' 
Demircan. Nihat Topçu. Kemal 
ruer. 

Londra, 3 (A.A.) - Ç~berleyn eıklct, Muza.tter Puarkaya, 
Avam Kamaruındakl be1anatrnt!ı bpartadan: Nuri OSmeri.. Mehmet 
tnılllı bUkQmetlnln Çekoılonk1a 1- Alcbae. Muıtaf• Varhf'r, Ahmet A.lc· 
çhı 30 mtıyon Jnclllı Uralık bir lıtllr- hq, HUseyin Çı?lk, Ahmet Cancan. 

-------...--------------~----------------------------__,,,.~ ru teklif etmek tıtedlllnl n derhal " 
10 milyon annı vereceıınt bildir. 
rnl9tlr. 

ln~ili~ kab;neıinde buhran 
çıkacak mı? 

Londra, 3 ( A.A.) - Dılly Malt ••· 
zetHI, Lord Run('lmanın bahriye na. 
zırlılrna tayin edllmHI lbtımallnden 
babsedllmektdelr. Kabine buhranı-
nın ıenı,ıemeal muhtemel dellldlr. 
Eıkl bahriye nazırı Cooperı mGH· 
barette bulunmut otan nuırlartn da 
ÇekoıloTakyanın ıarantlıl buıuıun· 

da ba9veklle iltihak ettikleri btldtrll· 
mektedlr. E11ıen bıtv•kll mtllf mU
dataa nazırlarına katlyea dokunoıalr 
lıtemeınektedlr. Avrupada dev•m
h anı.nt buıl oluacua kadar taıll· 
tertnln ılllblaumaıtnı •mi brıla "'1· ) 
rotmete aımetmlt bulunmaktadır. 

• r ·• _.~ 4 • ' • • ı ~ " f" ~ • ~ / "'• • 

Mektep 
kitaplarınızı 

VAKiT YURDU 
Kitap evinden tedarik edebilirsinİ 

• 1 T ) ~! -'\ '• • . 
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ISTANBUL HARİCi .. ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

A~da mevkileri miktarlan muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı 
661,000 kilo Wl bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İlk pazarlığı 7·1D-938 cuma 
KÜnU saat 15.30 da lzmitte tüm. Al. Ko. da yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ay 
rı müteahhitlere de ihale edilebilir. Şartname Ankara, İst. Eskişehir. Lv. Am. ve İz· 
mitte tilin. sa. al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile 
beraber pazarlık için lzmitte tüm. sa. al. Kona müracaatları. (7115 <490) 

Me\·kii Miktan tik teminat mu be tutan 
kilo lira ku sa li ku 

lzmit 255,000 2026 10 59 27004 50 
Adapazarı 

Tuzla 
Gebze 

225,000 1892 11 20 25200 
70.000 60·~ 11 49 8013 

111,000 928 11 49 12753 90 

661,000 
~ 

Bergamadaki birlikler için 315 ton 
Yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 16537 lira 50 kuru§tur.' 
1Ik teminatı 1240 lira 30 kuru§tur. Ek
siltmesi 10 - 10 • 938 günü saat 11 de· 
dir. İsteklilerin teminat mektuplariyle 
birlikte teklif mektuplarını Edremitte 
l'Um Satınalma komisyonuna verme • 
leri. (464) (6847) 

• • • 
Kapalı zarf usulile münakasaya konu· 

lan 100 bin kilo sadeyağına talip çıkma· 
dığmdan pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 8· l 0-938 cumartesi günü saat 
11 dedir. ilk teminatı 5700 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 450 kuruş mukabilinde M. 
M.V. satınalma komisy.:>nundan alınır. 
Pazarlığa girecekleri 2490 sayıl kanunda 
gösttdlen vesaikle ve teminatile birlikte 
Ankarada M.M.V. satına\ma komisyonu 
na müracaatlan. (484) (7047) 

• • • 
Karakösedeki birliklerin hayvanatı i· 

çin 840 ton arpa ve 660 ton balye halin· 
de kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konul 
rnu~tur. Arpanın tahmin bedeli 42.000 
liradır. Ilk teminatı 3150 lira. Otun tah· 
rnin bedeli 19.800 lira teminatı 1485 lira· 
dır. Eksiltmc:>i 21-10-938 cuma günü saat 
15 tedir. Teklif mektuplan saat 14 de 
kadar komisyona verilmiş olması arpa· 
nın iki lira ve otun bedelsiz olarak şart· 
nameleri komisyondan gönderilir. İstek
liler tayin edilen günde ilk teminatlarile 
komisyona gelmeleri. ( 488) (7113) .. . . 

5450 
:(. ~ 

73001 40 

Keşif bedeli 29165 lira 25 kuruştan 
ibaret Bahkesirin Çayır Ilisar mevkiinde 
yapılacak olan garajın inşasının ikmaline 
talip çıkmadığından ihale:.i açık olarak 
17-10-938 pazartesi saat 15 de yapılmak 
üzere pazarlığa bırakılmıştır. İlk temina 
tı 2187 lira 40 kuruştur. Bu işe ait şera· 
it plan ve keşif Ankara, İstanbul, Izmir 
levazım !mirlikleri ve Balıkesir Satınal· 
ma komisyonunda görülebilir. Taliplerin 
ehliyet \'eSikalarile kanunun 2·3 üncü 
maddelerde yazılı begeler ve teminat mak 
buzlarile muayyen saatte komisyona mu· 
racaatlan. <495) (7120) 

• • * 

Kapalı zarfla eksiltmesinde istekli çık· 
mıyan 1000:1500 baş beygir 20-10-938 
cuma günü saat 14 de M.M. vekaleti sa· 
trnalma komisyonunda pazarlığı yapıla· 
caktır. İlk teminat 24750 lira olup §art· 
namesi 26 lira 25 kuruş mukabilinde M. 
M. vekaleti satrnalma komisyonundan 
alınır. Beher ba~ beygire 350 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlığa girecekler 
kanuni teminat \'e belgelerle pazarlık 
gün ve saatinde Ankarada 1\1.M. VekAleti 
satınalma komisyonunda bulunınalan. 

(494) ,(7119) 

Konyadaki birliklerin 400.000 kilo yu· 
lafın ilk pazarlığı 10-lü-938 pazartesi 
günü saat 9 da yapılacaktır. Şartnamesi 
Konyada Kor. tst. Ankara Lv. am. sa. 
Al. Ko. dadır. lstekliler, §artnameyi Ko. 
da görebilirler. Muhammen tutarı 17000 
liradır. tık teminatı 1275 liradır. !c:tek
lileıin 10-10·938 pazarte i g:inü saat 9 
ela Konyada Kor. sa. al. Ko. ela bulun· 
malan. (7112) (487) 

• • * 

Konya kor. sa.al.ko. nun tarafmdan 7·10· 
938 de eksiltmesi yapılacağı bildirilen 
ilamn 6 ınq maddede yazılı vesikaların 
Nafia vekaletinin umumt tebligatı mu·· 
cibince mahalli vilayette teşekkül eden 
ko. da alınacak vesikaların da kabul e
dilebileceği. (6971) 

Bedeli keşfi 7 6884 lira 7 5 kuruştan 
ibaret olan Konyada üç adet garajın 

yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. İstekliler teminatı muvak. 
katesi olan 5766 lira 36 kuruş vezneye 
veya banka mektuplarını teklif mektup
larının kapalı zarf alma saatin.den evvel 
makbuz mukabilinde Konyada Kor sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri lizım
drr. Eksiltme 7 • 10 - 938 cuma günü 
saat 11 de teklif mektuplarını alma 
sati 10 dur. Şartname ve keşfi, plan 
Kor satınalma komisyonunda görebilir· 
ler. Veya beş lira mukabilinde isteye -
bilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalariyle ihale 
gününden en az sekiz gün evvel komis
ycna vermeleri. Vesika almak iıteyen. 
lerin Nafıa Vekiletine müracaatları • 

(430) (6626) 
• • • 

Edremit ve Ayvalıktaki birliklerin 
ihtiyacı için 430 ton yulaf kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 22575 
liradır. İlk teminatt 1693 lira 12 ku
ruştur. Eksiltmesi 10 • 10 - 938 günü 
saat 9 dadır. İştirak edecek taliplerin 
teminat mektuplariyle birlı'"kte teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir saat 
evvel Edremitte Tüın satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (463) (6846) . . ... 

Hepsine tahmin edilen fiyat 211,992 
lira 50 kuruş olan 10004 ton lavamarin 
kömürü ve 2,529 ton sömikok kömürü 
kapalr zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 6 - 10 • 938 perş.embe 
günü saat 11 dedir. 11.k teminatı 11,849 
lira 63 kuruştur. Evsaf ve §artnamesi 
10 lira 60 kuruş mukabilinde M. M. Ve
kaleti Satınalma Komisycnundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
lı kanunun 2 ve 3 üneU maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekfileti 
Satmalma komisyonuna ver.':'lelert. 

(428) (6590) 

Sekizinci Hd. Ta. nun ihtiyacı olan 
200.000 kilo un 20-Hr938 perşembe gü· 
nü ı;:2at 9 da Tb. Sat. Al. Kom. da kapalı 
zarf usulile ek'Siltmeye konulmuştur. U· 
nun munkkat teminatı 1500 liradır . . 
Şartnameler tabur levazınundan parasız 1 

alınır. Teklif mektuplarının saat 8 de[ 
komisyonda bulundurulmak üzere 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
Yazılı belgelerle Mardinde tabur satınal· 
ma komisyonunda bulunmalan. 

Levazım Amirliği Satıoalma il 
Tüm birliklerinin ihtiyacı için 72,000 Komisyonu llanlan 

kilo kuru fasulye satın alınacaktır. Kapa· ______ _..;..... _______ -! 

( 491) (7116) 

Demirköy Hd. A. için bir defada tes· 
lim edilmek üzere 2500 liralık sadeyağ 
Pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
14·10-938 cuma günü saat 15 de Vize sa. 
al. Ko. da hazır bulunmaları. 

lı zarfla ihalesi ZO·lo-938 pcr~embe günü 
saat 15 tedir. Muhammen bedeli 8640 li· 
ra ilk teminat 644 liradır. Şartnameyi o· 
kumak istiyenlerin hergün, cksiltme~·e 

iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerindekt \'esikalarla bir
likte belli gün ve saatte Lüleburgaz tüm 
sa.Al. Ko. na müracaatlan. (192) (7117) (7114) ( 489) 

' ·o :e,_niz . Levazım . Sntınalma 
Kom.isyonu ilanlar. ı t' .... 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sıfır eti 

Miktarı 

6000 kilo 
8000 kik.ı 

11000 kilo 

Tahmin bedeli 
2685.60 
3320.80 
3814.80 

Muvakkat teminatı 

9821.20 736.56 Lira 
l - Cins, miktar, tahmin bedelJerile muvakkat teminatı yukar1:ı yazılı Uç ka

lem et 6-1. teırin-938 tarihine rastlayan perşembe gilnü saat 14,30 da kapalı 
~tfla alısmak üzere mlinakaaaya konulmU§tur. 

2 - Şartnamesi her g(ir. komisyondan parasız olarak alınabilir. ~ 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

~Pah teklif mektuplarmı f'n geç belli gün ve saatten bir saat evvrline ı,.adar 
asrnıpaş .. da bulunan komisyon b:ıskanhğıııa vermeJt-ri. (6537) 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Siğır eti 

Miktarı 

30.000 kilo 
40.000 kilo 
50.000 kilo 

Tahmin becielı 
13428.00 
16604.00 
17340.00 

Muvakkat teminatı 

47372.00 3552.90 lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazıh 

üç kalem et 6· l.te~rin • 938 tarihine rastlryan perşembe günü saat 11,30 da 
kapab zarlla almmak üzere münakarnya konulmuştur. 

2 - $artrıamesi hergü.n komisyondan 237 kuruş bedel mukabilinde alına· 
bllr. 

3 - i steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ""''eline kadar 
J\asmıpa~da bulunan komisyon başkanlığtna vermeleri. (6538) 

4600 metre kıl telanın müteabhid nam 
ve hesabına açık eksiltmesi .17-10.1938 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede Lv. 
amirliği satınalma Ko. da. yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedel! 3220 lira ilk te· 
minatı 241 lira 50 kuruştur. Şartnam ve 
numunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesilı:alarile beraber belll saatte 
Ko. na gelmeleri. (6968) 

• • • 
Ordu Sıhhiyesi için altı çe§it müs· 

tahzar ampulün açık eksiltmesi 5 _ 10· 

938 çarıamba günü saat 14 de Topha. 
nede Levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 1760 lira. ilk teminatı 132 
liradır. Şartnamesi 'komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile · 
beraber belli saatte komisyona gelmele. 
leri. (209) (6632) 

• .y. ,,. 

Ordu sıhhiyesi için 19 çeşit kimyevi ila· 
cın açık eksiltmesi 5 • 10 - 938 çarşam. 
ba gün il saat 1 S de Tophanede levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2221 
lira, ilk teminatı 166 lira 57 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. ts. 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(217) (6640) . :{. . 
Ordu Sıhhiyesi için üç çeşit vazelin 

ve Lanolinin açık eksiltmesi S. 10 • 938 
çarşamba günü saat 14,30 da Tophane
de levazım amirliği satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Hepsinin bedeli 
2200 lira, ilk teminatı 165 liradır. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. İstek. 
lilerin kanuni vcsikalariyle beraber belli 
saatte kcmisyona gelmeleri . 

(216) (6639) 

11 

8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLEŞMİŞ 
BuruşukJukJar gaip oldu. 
Yumuşak cild - Cazlb ten 

Sen ch-annda oturan Bayan Drouet; bu usul, beni "8 gün ıarfmda hakikaten 
ooılb bir tarzda güzellettlrdi" dJyor ve bun& nasıl muvaffak olduğunu anlatan 

asıl mektubunu okumanm rica ediyor: 

"8-10 gUn kadar evvel çektirdiğim bu 
iki fotoğrafımı görünce, kendim bile ta
nımakta güçli.ik çektim. Alnmıda, göz
leriın ve a.ğznn etrafında, çizgiler ve 
buruşukluklarnn vardı. Tenim esmer ve 
sertti. BugUn ise bUtUn dostlarmım gıp· 
ta ve takdirlnl çeken beyaz, ywnuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır, Bunu 
temln eden ve haklld bir cild unsuru o
lan gece için pembe ve gilndllz için be
yaz renkteki Tokalon kremini herkese 
hararetle tavsiye ederim. İçlerinden bir 
çoklan tecrUbelerini yapmcıya kadar 
adeta benimle alay ederlerdi Fakat tec
rübe edip gayanı hayret neticesini elde 
edinec, onlar da. benim gibi P§aladılar 
ve son derece memnun kaldılar.,, Cild 
unsuru olan pembe renktekl Tokalon 
kreminin terkibinde Viyana. Üniversite
sinin meşhur bir profesörö tarafından 
keşfedilen ve. Biocel tabir edilen gençllk 
cevheri vardır. 

Gece yatmazdan evvel pembe renkte 
ki Tokalon kremini sUrUntiz. Siz uyur
ken cildinizi besleyip yumuşatır ve gü
zelleştirir ve buruşuluklan giderir. GUn
dliz için de beyaz renkteki Tokalan 
kremini kullanınız. Cildinizle siyah 
benlerini eritir ve açık mesameleri sık
laştırır. 

Paranın iadesinde garanti 
Bu usulü bilen ve tatbik eden her ka

dm "günde 30 dakika,. bir genç kızm 
yumuşak cild ve sevimli, taze bir ten 
elde edilir. Binlerce defa. temin edilen 
şayanı hayret semereler size parayı 
iade etmek gayretini vermeğe sevkedi
yor. Hemen bugilnden her iki Tokalon 
kreminden birer vazo alınız, Tarü e
dilen tarzda on gün kadar tatbik ve tec
rlibe ediniz. Elde edeceğiniz şayanı 

hayret semeresinden memnun kalına

mışsanız, vazoyu iade ediniz. Parıntz 

derhal geri verilecektir. 

Hukak Fakültesi Dekanlığından : 
ı\şağaıda adları \"e soy adları yazılı olan talebe gerek Tüze ve gerekse Finans 

bakanlıkları tarafından Anupaya tahsile gönderilmek üzere açılan müsabaka için 
namzet gösterilmiştir. Finans bakanlığı imtihanı ıo-1q·938 ve Tüze bakanlığı imı 
tiham 20-10-938 tarihlerinde yapılacaktır. Sıhhi muayeneleri için 6·10-938 tarihin• 
de saat 9 da fakülte dekanlığına müracaatları lüzumu ilan olunur .. (7141).. 

4908 Osman Sulbi Dönmezer 
4869 Muzaffer Falay 
5176 İbrahim Dilber 
5152 Halit Ziya Berken 
4930 Hüseyin Dündar Dores 
5208 Mustafa Nuri Gürkan 
5153 Mustafa Saim ünsev 
5088 Ali Cavit 
5042 Mustafa Gök~in 
5108 Hasan Gürsel 
5282 Mahmut Zalo~lu 
5057 Naşit Kızılay 
4622 Enver Erbil 

4089 Daniş Tunalıgil 
4221 Adnan Damcı 

4952 Mahmut Şerif Konuk 
424 l Şeref Da\'ran 

4509 Muammer Aksoy 
4612 Şevket Kutlan 

4915 Abdurrahman Konuk 
4815 İbrahim Bedi Karaorman 
4523 Hüseyin Bozkır 

4994 Cahit Twıgen 
4511 Safa Yalçuk, 
1341 Ekrem Edgü 

Devlet · De~ıryôlla_iı ' ve Limanları --~;şf Ptme 
... '~ . ... . . ~ 

~, .. . Umum iıf aresı . ılq,n_ları · , · 

Muhammen bedeli 1750 lira olan 350 m. 400X70X24 ebatlı l inci mal meşe par
ke 20-10-1938 perşembe günü saat on bu çulda Haydarpasada gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 131 lira 23 kuruşluk muvakkat teminat \'ermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek siltme günü saatine kadar komisyona mü
racaattan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7109) 

Nafıa Vekaletinden : 
4 Teşrinisni 938 cuma günü saat 15 de Ankarada vekalet binasındaki 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet seyyar taşkıran makinesi ile 2 adet bi· 
tüm teshin ve püskürme tertibatını haiz kazan tadil edilmiş hususi şartnamesi 
dahilinde yeniden !\<!patı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Vekalet Malzeme Mü· 
dilrlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.50 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarım, şartnamesind~ yazılı \'esaik ile birlikte ay• 

ni gün saat 14 e kadar makbuz mukabilinde mezkur komisyon reisliğine ver
meleri •• (3768)..ı J6549); 

I 
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Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünü 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 

inhisarlar idaresi laıafınalln satılan 

Fransız 
menşeli a a fiatları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

_.imdiden tedarik ediniz 

KASE 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En ıiddetli ba§, di§ ağnlannı, üşütmekten mütevellid bütün 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırrklı:a ke.rşı 

çok müe11irdir. 

l\lideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
ismine dikkat: Taklidlerin«n sakınrnıx ve Nevrozin yerine 

ba~ bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
• 1 - -

1 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlU iltihaplarında, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

... . , . "" . '" , .. , .... ..,..; 
DEN iZBAN·~ 

Vinç a.ınacaKıır 
Yedisi İstanbul ve birisi Trabzon limanı içi:ı tip ve evsafı fenni şart

namesinde yazılı sekiz adet vinç satın alınacaktır. Şartname Bankamız 
Materyel dairesinden ücretsiz olarak alınır. Tekliflerb en geç 7-11-

r Biçki ve Dikiş Dershanesi , G ,·J· ze ı ı ·ık 
VhFSO PAPALARI ve sıhhat için ilk şart 
Kadınlara mahsus kayıtlar başladı. 

Biçki ve dikiş dersleri, tayyör, tuva
let, manto, frenk gömleği, pijama, 
kravat, kadın ve erkek çama§ll'J, ya
kalar, organtin, gill ve birkaç çeşit
ler, erkek ceket ve pantalon. Maa. 

1 
rlfçe musaadak diploma verir. Beyoğ
lu Kumbaracı Camcı sokak Mehmet 
A!I apartımanr. - kullanma.<tır 

·-~-.. _----lBADYOLIN 
NURKALEM 
Kurıun Kalem Fabrikasında her 

nevi kalem imal edilmddedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 

1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte 
1O11 Marangoz k<!lemi 
99 Taşçı kal~mi 

ı\opya kalemleri: 
299 

701 - A 
701 - B 

Ulus 

Yumuşak 

Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 -A. B. C. D. E. Beş renkli 

iyi cins 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cins 

24 Renkli iyi cins 
901 Kırmızı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çeıitlerimizi her kırtasiyeciden 

istiyebilirsiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 

Dişle~? ~ 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 
... aı--ı-.....·•--n---·-• .. •••www•·-·-••••••••••••--••••••••• ... ··---·:::=-======'• ., ......... ----·-- _. ... -... · ... ··--·-····················----·-······ -
H RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
Ü yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan- · 

'n-mwı:=:...~~:U olur, ağı:11~ok':!unuK~es~!. -'-

BAŞ 

DlŞ, NEZLE 
I\""EVRA.Wl 
ve Bütün 

ağrılara karşı 

r-· -- ------ _ ........ -.--.... ·----···---··---·------...... w···-····--·---....... _....., _____ ... __ I 
il CAFER Müshil Şekeri 

938 pazartesi günü saat 12 ye kadar müdür!Uğümüze verilmiş bulun- lstanbul, Sirkeci 
, -0=ı Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir 1 

Bilümum eczanelerde bulunur. 1 
!i ................ c························-·---------···-······ ... ·····--····-·· - . 

mast §arttır. -l ..•. M.ü
11
h•ü•rd•a•r•z

1
a.
1
d•e•H•a•n•N•o•. •1 .-.2 •• • 
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