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ekoslovakyanın parçalan
ası faaliyeti devar11 ediyor 

!Çekoslovakyanın şarkındaki 
arazinin de Macarlara 

verilmesi isteniyor 
Bu suretle eski Lehistan - Ma
caristan hududu ihya edilecek 

Dr. Fımll Daşve1dlimiz1c beraber 

Ankarada 1Japılan anlaşma 

Almanyadan 
150 milyon Marklık 

kredi aldık 

Slovaklar muhtar 
bir hükumet 

kurdular 
Prag, 8 - Münib anlaşmasından 

sonra kalan arazisi dahilinde Çekos .. 
lovakya yeniden bir sarsıntı geçirmi~ 
ve Slovaklar bir muhtar hükU
met halinde Prag hükumetinden ay"' 
nlmışlardır .. 

Muhtar Slovak hükumetinin dört 
il 1_ nazın dün ak~m general Sirovinin 

llredl SJllaf, 8Skeri Ve nafıa işlerine alt huzurunda yemin Ctmi§ler ve sonr:t 

siparişlerde kuilaoııacak Zilina anlaşmasının tatbiki hususunu 
~k ~ Dıvamı 10 unmda 
.\J. ara, 7 (A.A.) - (Resmi tebliğ) tcferri hükümleri müteakiben iki hü- --------------

,&,.,"- llıan iktısat nazın doktor Funkun kfımet anlaşarak tesbit edeceklerdir.,, 3 2 Sa atı 1· k 
~aYı ziyareti münasebetile aşağı- Nazırın Ankaradaki ziyaretleri '111giliz lejyommaan 1200 lzişi Plebisit }'aPılacak yerlerde asayişi nıulıaftıza için 

''S tesnıı tebliğ neşredilmiştir: Ankara, g _ Alman iktısat nazın • hafta$ I Çekoslovakyaya gidecektir. Resimde bu teş kilal'ın erkanı Çekoslovakya haritası ö· 
l!at on günler zarfında Tiirkiye ikt1- doktor Ifunk dün Cümhuriyet Mer- 1 Ş nünde göriilüyor. 

~"ekili ile Alman iktısat nazırı a- kez Bankasile Ziraat, !r; ve Si.imcr Amerlkada bir kısım A ı f b ı • v • 
de~da Yapılan konuşmalar neticesin- B:ırkrıtarını. Eayan Funk da Gazi ve m an se er er 1g1 
lilec ~anyn tarafından Türkiyeye ve- lsmetpaşa enstitUlerini gezmişlerdir. amele bu taleple 
Qj~·e e. 150 milyon Rayşmarklık kıc- Ziraat enstitüsü de ziyarcl edilmiştir. grev yaptı s •• d • • • • 

~tı. aıt es~slar tesbit edilmiştir. Hariciye Vekili Dr. R. Aras öğle il- Detroit, 8 (A.A.) - 32 saatlik iş u et a r a z 1 s 1 n 1 n 1 ş g a • 
~afi krectı sınai askeri siparişler ile zeri 1:11~fir serefinc. h~riciye köşkün- haftasının tatbiki hakkında beynel-

lıı.arı.: \'e sair işlere mutcallik ko- de bır zıyafet vermıştır. milel amele konfederasyonuna mer- ı • b • • k ı d ı k 
<ijl'e~flar (siparişler) bedellerinin te- . Alman clç!si d: Ank~r~ Palast_:ı: but sendika tarafından yapılan talebe 1 1 t 1 n c e a 1 r 1 a c a . 
~de istimal edilecektir. Böyle lıir bır akşam zıyafeti vermı~ır. Yemegı müzaheret etmek mnksadile Kraisler 

anın tatbiki için icap eden mü- bir suvare takip etmiştir. müessesesine bağlı Playmut otomobil 

At t • • fabrikasının 6000 amelesi çalışmaktan 

a U r k imtina etmişlerdir. Amele, esasen bu 
hafta 32 saat çalışmış olduğunu ve 

~ JI pazartesinden evvel fabrikaya gel-
1 Vf ar. 1 ç k k o 1 miyeceğini beyan etmektedir. Play-e ş a a m a ve r gene r a mut fabrikasına yedek par~.alar veren 

1 z tt ' Ç f J f • • • • t • • Briggs manufaktür kompani müesse· z e 1 n a 1 ş a r a g o r u ş u sesinin direktörlüğü mezkur fabrika 

C h 
• • • • tekrar açılıncaya kadar kapılarını ka-

u m U r re 1 S 1 m 1 Z 1 n pamağa karar vermiştir. Bu suretle 1 9000 aıriele muvakkaten İ§siz kalınış-

~ tan bu 11u1 ara selamı .::. .. as 1 .?" 
.\ta~~~uı 1 .. (A.A.) - Rcisicümhurl simiz Atatürk'c çckil:n .tazim \'C te- Bugunku sayımız 
~ ~k bugun Dolmabahçc sarayın- şekkür telgrafına Şefımız şu cevabı 16 
Caıtnı a:adan gelen Mareşal Fevzi göndermişlerdir: 
tıevra~ ıle Almanyadaki askeri ma- Muhittin Ustündağ 
llıUfct~t~an avdet eden ikinci ordu Vali ,.e belediye reisi ve C. H. P. 
~llbuı h eı Orgeneral İzzettin Çalışlar'ı Başkanı s a yf a d I r 
llı.Udd tU~rnıuşlar ve kendilerile uzun lstanbul 

e gorüşmüşlerdir. C: Güzel 1stanbulumuzun kurtuluş d W ........ ııısr ız 
İsta "' "' * gününün yıldönümünü kutlarken sa- ••• •• •• •• •• •• ı::-. •••• •• •• •••• • 13~betil~b~lun kurtuluş bayramı rnüna- ym halkın bana karşı gfü;terdiklerini : M E M N u : 

tıll n t·· stanbulluJPr namına Mu.'.ıit- bildiı diğiniz samimi 1-islcrden cok : : us una ~ -• . • 
ag tarafından Cümhu?Teı- Devamı 10 wıcudfl • : 

ispanyadaki ltalyan ~ MEYVE ~ 
r • a S k e r I• n e z a m· a n ~ PazartC'si günü başhyacağımız yenl: 
• romanın adıdır. Yerli dekor J~lndc ge- • • • • • çen ,.c :kahramanları aramıztlan S<'~ı- • 

•• geri çekilecek ? 
ıı.:!-va, layyareıerını, tayyaret•ilerlni ve 

VeUerioi ger~ çekmek istemiyormuş 
OF' Y~ısr 11 incide 

• • • kn bu eserin memnu a:o;kı anlatan • • • • mevzuu, bütün okuyucularımızı ali- • • • • kadar edecektir. • • • 
: "Memnu mcyya" ba<;tan nlJınyetc ka. : 

: dar ~lzi siiriikliyC'('(~k <lC'ğcrll bir ro- : 
: mandır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler, Göring'le beraber işgal 
edilen mıntakaları gezdi 

Berlin, 8 (A.A.) - Ordu ba~h-uman· 
danh6rımn tebliğine göre general von 
Rundsted kumandasındaki kıtaat 7 ilk· 
teşrinde 4 üncü mmtakanın mütebaki . 
kısımlanm da işgal etmişlerdir. 

Berlin, 7 (A.A.)~ - Münih anlaşması· 
nı tatbike memur enternasyonal komis
yonun tavsiyesi üzerine, Almanya ile Çe
koslovakya arasındaki Jemiryollan mü• 

_.. Devamı 10 ımcıula 

Çinliler büyük bir 
zafer kazandılar 

Bir Japon fırkası imha edildi, 
7 şehir düşmandan kurtarıldı 

llankouda Japon tayyarelcri11itı Çıkardığı yangınları söndiirmcğe çalışlTn 'Çinlill!T. 
C.-: Yazısı 11 incide 
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:Jla11ata daic - -S ulh mük ô.f atı 

H ARB tehlikeainl bu sefer de atlat
mıı olan Avnıpa kime te§ekkllr 

~deceğinl liıilemiyor; İngiliz başveldllnl, 
Fransız bagveklllni, harb denilen ejder
hayı ye~ birer kahra.aıan diye alkli
lıyor ve bu senenin sulh mUkAfat.ma ki
mi namzed görtereceğini dileUııDyor. 

Doğrusu Mllnlb konf crarusma iştirak eden 
dört devlet adammdan UçU, o mükAfatm 
kendilerine verilmesini bekliyebllirler. 0-
çU dedim; çünkO Hltler, Kart von Ossl. 
ctski meselesindenberi, Almanların No
bel mükafatı elmasını menetti. O Uç ki
§lden baeka bir de boynu bükük, gözleri 
dolu Bencş var; fakat o, bilmem kabul 
eder ml? sulh, Çekoslovakya'nm matemi 
pahasına temin edildi, büyük bir vatan
perver ve bUyQk bir insan olan BeneD 
milletinin: "El iyd-i ekber eyledi, biz ma-

tem eyledik,, dediği bir günde herhangi bir 
mUka.fatı istiyemez. Dünkü Kurun'da 
Hikmet Münir, Amerika Cilmhurre1sini 

de namzed gösteriyordu. Bu listeye, Pa. 
pa'yı da lldve edeblllrlz; o da çahatı. 

Fakat bana öyle geliyor ki sulhU bu se
fer kurtaran o devlet adamlanndan hiç
biri değildir; çllnkU onların bazılan etra
fı tehdid etm!a, bazıları da artık Umldle
rl kesildiğini söylemişlerdi. Bence dUnya
nm sulhUnU bUyUk kitleler kurtardı, en 
bedbin olduğumuz gllnlerde bile, mesel! 
Berlln halkının: "Pa.ris'e! Paris'e!", hat. 
tA "Prng'a, Prag'n!,, diye, Parislilerin: 
"Berlln'c! Berlln'e!,, diye bağırdıklarını 

bildiren telgraflar yoktu. Acaba bUy11k 
klUede, 1914: deki sarhogtuk görülseydi, 
Jaur~'i öldUren sersem dellkanlmm ha· 
rclteUnl tekrara kalkacak bir adam çık
saydı bu mesele bayle kolay kapanabilir 
miydi! 

DUnyada sevinilecek bir yeni hııl var: 
insanların çoğu hnrbden yıldı, öyle çabuk 
çabuk taekmlığa kalkışmıyor; hududlara 
gidip adam öldllrmcği, ölmeği bir eğlence 
sayınıyor. 1914 de bir devlet reisinin: 
"Taze ve neşeli harb., den bahsettiği ve 
bu söziln nlkıalnndığı söylenir. 1938 de 
kimse böyle bir eey söyliyemez, söylese 
bile alkışlanmaz, kitleler yirmi ),l evvel
ki felaketi hatırlıyor, onun tekrarlan
masını istemiyor. 

Hnrblcrin çıkmasında devlet adamları
nın nıes'uliyeU olduğu söylenir; aüphcsfa 
onla.nn s6zlerinln, takip ettikleri styase. 
tin Insanlnrt blıibirlerine düşman etmek, 
blribirlerlne dUşUrmek gibi neticeleri o
Iabllir. Fakat bu hususta yalnız değil
dirler; birtakım sanat ve fikir adamlan
nm da onlar kadar, belki onlardaa fazla 
köttilüklerl - veya iyilikleri - dokunablllr. 
:Ancak bilyUk kitlelerin de daima siyaset
adamlarma veya fikir, sanat adnml:ırma 
uyduklarmı zannetmek doğru değildir; 

bilyilk kiUcnin silrUklenmcyip sUrUklc. 
dfğl de görlilmliştilr. Harblcrdc kitlokıin 
de mcs'uUycU vardır. 

Bu sefer bilhassa kltleler harbi is
temedi; ok yayından çıkmış olsa elbette 
.ki kitleler de hudutlara gidecek, öldUrüp 
ölecekti. Fakat bunu, htç §Upheslz, 1914 
de görWen tqkmlıkla, sevinçle yapmr.ra
caklardL O halde sulhU devlet adamların
dan ziyade halkın kurtardığını söyllyebi
llrlz. İsveç akademisinde sulh mUkll.fatmı 
vermeye memur heyet devlet adamların
dan klml seçerse seçsin; fakat bil tün Av. 
rupıı mllletlerinin, bUyUk kitlenin de 
sulhe hizır.et ettiğini ilnn etmesi lll.zım
dır. 

Nurullah AT AC 

Dolma bahçed e 
bulunan cesed i n 

hUvi) et i 
DUn sabah Dolmabahçe önlerinde de

nizden çıkarılan cesedin hUviyett anla -
§ılmı§ ve bunun Galatada Arablar soka. 
faıda 11 numarada otuan rencber E~"il· 
bUn annesi 72 ya§lanndıı Fatma olduğu 
anlaşılmıştır. Tahkikat Fatınanın kazaen ı 
denize düştüğü zannını uyandırmaktadır. 

Yurdun her yerinde ayn! gilnde baş hyan Belediye seçtınl bir kısım yerler· 
de bitmi5f.ir. Sehrimizde de bu akşam sona erecektir. Resimde Ankara Be-

Icdiye seçlmlnde Bnsvekil reyini ve- rirkcn ve yoklama defterini inııY 
kcn görülüyor. (Foto A. A.l 

$ IE IHI ü llt il> IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE ır T IE 
Asfalta 

cek 
çevrile

yollar 
Belediye seçimi b u j ~emiryoıu 
. k b. l. Erzıncana va 

Kablo lar ve su yolları 
yenileniyor a şa m 1 1 yor tr!~i:ca;;z~n~:a·)ginn~~~~! 

Belediye, yeni yolların in~sı ve eski· 
lerin tamiri işine şehrin her tarafından 

hümmalı bir faaliyetle başlamı~tır. Bele
diye önünden Eminönüne kadar uzana· 
cak olan yeni asfalt yol için on beş sene 
müddetle açılmamak ilzere kablo ve su 
borularının yenilenmesi işine Babıaliyc 

doğru de,·am edilmektedir. 
Gene bu sene asfaltlanacak olan ve Pe

rapalas arkasındaki asfalt yolun bir de
vamını teşkil edecek vaziyette bulunan 
Tozkoparan asfaltı icin de su boruları 

ve kablo fecyne başlanmıştır. İstiklfil cad 
desinin asfaltlanması. için daha evvel 
caddenin altından geçen kablolar ve su 
tesisatı yenilcrunişti. 

Belediye, yolların yeniden inşası ve ta· 
miri için mevcut malzeme ve nakil vası
taları k!fi gelmedi~inden yeniden bu in

Sandıklar yarın açıla cak ve r eyler 
sayılarak netice llArı edilecek 

Ayın birinci gUnü başlamış olan yeni J 
belediye seçimi, bu akşam • şehir mecli
since verilml§ olan karar mucibince - vi- • 
!ayetin bUtUn :kazalarmda nihnyetleıımiş 
olacaktır. Şehir içinde umumi meclis azn
lannın seçimi işi devam ederken bir ta
raftan da eehir dışında kalan İstanbul 
vildyeti kazalarında hem şehir meclisine 
gönderilecek azalar ve yedekleri, hem 
de kazanın maballl belediye meclisi aza
ları seçimleri yapılmıştır. lstanbulda ye. 
nl umum! meclis toplantısı ve bu kazala-. 
rm gönderdiği azalar da iştirak ederken 
diğer taraftan kazaların belediye meclis
leri toplanacak, o kaza merkezlerinin 
beledlye reisleri de seçllccoktlr. İl!ltanbul 

ve Ankara umumi meclisleri ayni zamnn
dn vilfıyet meclisi vaziyetinde bulunduğu 
için kazalar, hcrbirlnln ayn belediye te§
kilfıtx bulunmakla beraber, bir taraftan da 
'ilayct merkezindeki ayni zamanda 
belediye meclisi vnzlfes!.ni gören mec
lislere aza göndermektedirler. 

Şehrin her tarafında bulunan sandık. 
lar bu akçam son defa mühUrlenecek ve 
yarın sabah umumi tadad yapılarak se
çim neticesi ilan edilecektir. 

Halk, seçim müddetince cumhuriyet 
halk partisi tarafından gösterilen nam
zeUere r!'?y verdiği için partice gösteıi
lcn namzetlerin ittifakla intibah odilmi§ 
bulunduğuna şüphe bulunmamaktadır. 

şaat ve tamirlerde nakliye işlerine tahsis -----~-----------------------

edilmek üzere üç kamyon ve tamir işle- Pa za ı·lı ksız satış 
terinde kullanılacak aletler almak kara-
rını venniştir. 

as!~1~::~~~g~:~~::11~d~1: Ayni mala iki cins etiket koyanlar 
bir manzara alacaktır. ceza 1an d1rı1 a ca k 
Edi r ne yo luna yeni
den aJinç dik Uecek 

Şimdiye kadar 25000 ağaç dikilen Eclir· 
ne • lstanbul asfalt yoluna önümüzdeki 
mevsimde 25.000 ağaç daha dikilmesine 
karar verilmiştir. Yalnız bu ağaçların di· 
kilmesinde gözetilen cihet ağaçların muh· 
temel kazalara sebebiyet verecek şekilde 
ve Maslak yolunda olduğu gibi sık de
ğil hem yola gölge verecek vaziyette fa· 
kat yolun kenarından açıkta dikilmeleri
dir. 

Hem ağaçların hem de yaz aylarında 

Pa.za.rlıkm satış kanununun tatbikatı
nı kontrol için belediye milfettişlerl tara
fından her gün mUtemacU kontrol yapıl. 
maktadır. Geçen bir haftn içinde şehrin 
hiçbir semtinde kontroldan geçirilmemiş 
esna! kalmamıştır. Fakat en ziyade kon
trol Bahçekapı, Mahmutpaşa, Kapalıçaıııı 

gibi müteklslf ticarethaneler muhttleri
le muhtelif yerlerdeki bUyük çar§ılarda 
t eksit edilmiştir. 

Belediye memurlarının hüviyetlerini 
belll etmeden yaptıkları bu kontrollarda 
pazarlıksız satışm arızasız olarak bUtUn 

yolun daimi bir şekilde sulanması için şehirde yerleştiği neticesine varılmıştır. 
lstanbul, Kırklareli ~e Edirne vilıtyetleri 
su tankları sipariş etmişlerdir. Bu suret· 
le esasen bu sene temizlenmesi için mun· 

Fakat bu a rada vekil baknnmdan kanu
nun ruhuna aykxn hareket eden birçok 
ticarethane sahlblerl ve esnaf hakkında 

tazam bir temizlik işleri amelesi teşkilntı zabıtlar tutulmuştur. Bunların ekserisi 
yapılan asfalt yol gelecek sene sık sık - ------------
yıkanabilecektir. 

Hükfunetimiz İstanbul. Edime asfal· Tevkifhane binasında 
tının, kaleden itibaren muhtelif memle
ketleri geçerek gelen Londra • İstanbul 
yolunun en temiz ve mükemmel kısmı 
halinde bulunmasına itina etmektedir. 

--<>----

Kumar oynatılan 
k a h ve 

Yenişehirde, serdar Ömer caddesinde 
53 numaralı Hasanakinln kahvesi ba
sılmış ve burada kumar o~'Dryan !sak, 
Mantof, Ramazan, Hasan ve Annstas ımç 
UstU yakalanarak adliyeye teslim edil -
mi§lerdir. Kahvede kumar lıleUerl ve bir 
miktar da pnra bulunmuştur. 

tdmlrat 
Hapishanedeki bir kısım rnahktimlann 

da naklinden sonra kadrosu genişlemiş o· 
lan İstanbul tevkiflıanesinde yeniden ba· 
zı tamirat yapılmasına lüzwn görülmüş
tür. Aynca tevkiflıanede fenni esaslar 
dahilinde bir etüv odası tesis edilecektir. 
Tevkiflıaneye 'jiren çıkan her Cffa bura
da temizlenecektir. 

li\oınton aımcaı
n a n lkaı ro so 

mallarına. usulUne muvafık ı;ıekilde eti
ket koymıyan veya ayni mala ik1 cins eti-

ket koyan esnaftır. Bilhassa ilk gün bazı 

esnaf bu şekli tatbik cihetine gitmişler. 
dlr. 

Atatürk köprüsü 
Köprünün yarısının 
montajı tamam landı 

1n~aatmın ikmali için verilmiş olan 
mühletin bitmesine pek az bir zaman ka
lan Atatürk köprüsü in~atı büyük bir 
süratle ilerlemektedir. Köprünün yarısı· 
nın duba ve mesnet kısımlarının montajı 
ikmal edilmiştir. Dığer taraftan köprü· 
nün Azapkapıdaki kısmının rıhtım in· 
şaatile meşgul olunmaktadır. 
İstanbul belediyesine ait olan l:nkapa· 

m ve Azapkapı meydanlarının açılması 

i~ine de Cumhuriyet bayramında başlan· 
ması takarrür etmiştir .. Bu işe merasim
le Unkapanı meydanından başlanacak
tır. Esasen köprünün iki başındaki bu 
meydanların açılması i~in projeler hazır
lanmış ve istimlak sahası da tamamen 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunun i
çin meydanın açılması ve tanzimi işi sür· 
atle ilerliyebileccktir. 
Meydanın açılmasının ikmalinden son· 

ra plan mucibince meydana ve köprü baş 
lanna dikilrcek heykellerin yerleri ihzar 
edilecek ve bunlar dildleccktir. Bu hey
kellerin siparişi de evvelce verilmiştir .• 

Nafia vekili Ali Çetinkayay:a a 
telgraf çekilmiştir: 

Nafia vekili Ali Çetinkayaya; 
"Türk milletinin gözbebeği Ata 

ilhamile hükfuneti cumhuriyemiziıı' 
hassa yüksek şahsiyetinizin eksi1.n1P 
mez enerjisi ve mesaileri ve düny:ı>1 

şırtan yılmaz çalışma hamlelerile j)c~ 
hattımızın Erzincana kadar ikmal 
rek trenin bugün (7.10.938) şehre gı 
Ye ayni hamle ile ve muayyen prO 
dahilinde Erzuruma da varılacagıııl 
mali İftihac)a arzeyler YC derin 53)'\!V 

mr sunarım.,, . I 
Swas - Erzurum /zatlı ~ d 

Adil Sımgıı iş 
a 

Rozet paraların• 
çala n çocuk lar r 

Aksarayda oturan Abdullah ve l\tuı5' tı 
isimlerinde 13 yaşlarında iki çocuk e' () 
ki gün Şehitlikleri imar cemiyeti içi!l 
zet dağıtırken rozet ·paralarının atli 
kutudan para çalmışlar, fakat e> 
mührU bozuk olarak iade edilen J..,'llttl 
rülünce bu küçük hırsızlar ya.len~: 
vermişlerdir. Çocuklar adliyeye tesl~ 
dilmişlerdir. 

Beş zehir 
ya" alandı 

Diln Uç zehir kaçakçısmm yakaıııı/ı 
siyle neticelenen bir hAdisc ol.muŞtııl' 

Çadırcıalrda dolaşmakta olan şe t 
Ahmet ve Rcccb ~dında Uç ki§inin ' 
yeUeri §Üpheli görUlmU§ ve mcrtıU l' 

tarafmdan yakalanacakları sırada ~ıı' t 
lardan Receb cebinden çıkardığı bı~ , 

keti ağzına atarak yutmuetur. Meıl\ 
yaptıkları nraşlırmalarda üçUnUn dC 
zerlerinde bir §eY bulamayınca Recct' 
laç içirmek suretiyle midesini boş~ 
mışlar '"0 paketi çıkararak tahlile !iv 

dermişlcrdir. Bunun eroin olduğu sS ııı 
maktadır. ,1, ~ 
Diğer taraftan Kasmıpaşada da 

katılardan Lll.z Hakkıyla kardeşi gU t 
de yakalanarak Üzerlerinde bir miktsJ' 
roin bulunmuatur. 

---·0---
Burdurda bir ıuı 

öldü ita e lektrikle 
Burdur (Haber) - Evvelki al\~ 

şehrimizin geçen senedenberi muJlt ı 
man faaliyetine devam etmekte olııt1 lıı. 
hir ccr~yanı ilk kurbanını vermi~tİ(· ~ 
Dokumacı Ziya Toklunun kızı 14 

şmdaki ~azmiye akşam yemekten sO 
m;safirlcrine kahve pişirmek için. )~ 
ayak mutfağa gitmiş, elektriği çe\1ffıl' ~ 
yakmak isterken cereyana kapıl~ ,.

1 
hal ölmüştür. 

---0--- , 
Berat gecesı 

İstanbul Müftülüğünden: ...11~ ıı 
Birinci teşrinin 9 uncu pazar.~~ J t 

Şaban ayının on dördüne musııw ~ ; 
makla mezkur pazar akşamı (psı lı 
si gecesi) Leylei Berat olduğu illfl ıı 
lunur. 
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IVlünakaşalara sebep 
olan ~Qzellik ~r~Jiçesi 

.._ ' • 

Otııe1111t 
' mtısabakalarmdan en heye-
' 

1 
eUpheslz ki Amerika kraliçesini 

~lı: ~ir. ÇünkU, Avrupa güzelini seç
oıı h...... Yapılan müsabakaya en fazla on, 
~ın . 'ti enııeket iştirak ederken, Amerl-
.\~e ~Usabakaya 48 memleket giriyor. 

deıı bu l'ikan birleşik devletlerini teşkil e
lti de 48 ınemleketin güzellerini seçmek 
l!i!haa 

0 nUıpette gUçtür ve heyecanlıdır. 
~alı sa bu •enek! müsabaka çok müna
lıaı1clll 01nıllftur. ÇUnkü hakem heyeti ile 
trırıııYa ~ aynlm11, halk en fazla Kall. 
tı .\nı ıtiıelinl beğenirken hakem heye
()lııo ~riltan güzellik kraliçesi olarak 
~e eUnı seçmiştir. 

!arı tflcadaJd gilzellik kraliçesi mllsa
~ Ço)c bilhassa bir noktada diğerlerin
'1ıçeQ a~'l'ıhnaktadır. Bu da, seçilecek 
~fu e Yalnız vücut ve çehre gÜzclliği 
il tahtıhrkr fÖylemek, iyi raksetmek, çal
' ~le gibi hususiyetler de aranmak
' ~in 11 k~liforniya da müsabakada o. 
\ 'bulca birınciliği kazanamamııtır. Bu
'~eJı: U bU, Amerlkan güzelliğini temsil 
l'lıtıı \t zere seçilen Ohio güzeli Mis Me
~let-, '•eke Çok güzel rakseder ve şarkı 

tft~Ct'flt 
;;~ıliıt a 1927 den 1933 e kadar dünya 
~ ~ lllllaabakalarma girmemişti. Bun
~ ett~ ilene evvelindenberi tekrar işti
~ lletı i ntilııabakalara Amerikan Birle
'" etıerı her cihetten yeni dünyayı 
'1ııı eden b' 

' ır kraliçe göndermek arzu-
lı . 

~ ~lt >.ınerika güzellik kraliçesi seçi
l! et- bf erilin Avrupa güzeli ile beraber 
eıı bıt'f t' ınusabakaya girecek ve ikfsin

llı bıter :Unya güzeli seçilecektir. 
~ ~baıra:raftan, Amerika kraliçeliği 
~ •lı:ı ında kazanamıyan güzeli c rin 
l.ı · oıa:a artisti, revü dansözil nam
~~alı:tır Aınerikanm her tarafına da. 
tıı ıeııııt k ÇünkU her sene, Amerikan 
~ •o11t'ala l'aliçesi seçilmiyenlerln birço
~'lı:ta"~ birer ~ıldız olarak meydana 
~ .... r. 

b_-Utıa ırıuıt 
~anı &bil müsabakada birinciliği 
-~ arbir ü 1ıa.._ •• !!unıa ın ddet sonra unutulmak-
~~ "e ti l'dan ancak pek azı bugün si-

~ltııt- 19Yatro sahasında muvaffak ol• 21 
'Ilı eııel'fııd ' 25, 26, 27 ve 1935 ve 37 

~dft., dl~: dördU evlenmiştir, biri mu
"- iııde Çatı rl de bir güzellik mile.sse. 
,1'ı1 bo flJtaktadır. İçlerinden iklııi 
"fil ,,.,.}'nınrıtır, UçilnUn de birer 
~1ıı • -ur, 

~ıııt e '•kı >.ın . 
eıı bit-l .. eıikan güzellik kraliçele-

•-"' Qııı 110Yle demektedir· ... 1ı "' eııik · 
lçbito d ır.ı_ kraliçesi seçilmem hayat-

e""ikUk ))_ Yapmadı ... 
'"'iıııd • • • 

' ti e Aınerlka ~ili!' 1'9n tU n güzollik mUsabaka-
()lıfo · ' ze1Jerden bir grup görUlmek
lıallt tllıeu ~lrlncfsi, kraliçe scçllen 

111 lı:l'al . 11 Merilindir. En sonda da 1 
ıçe seçllınesine taraftar oldu-

ğu Kalirorntya gllzell Klerdtr. Diğer gll-ı 
zeller de, kraliçeden sonra sırayla ııun

lardır: Oklahoma, Utah, Çarlotten, Nlyu 

O:lNın, Forl L:ıuderdal, '.Attantik Sıtl, ı tlya, Birmlngam, Kolorado, :Lurlingfon, 1 Kallforniya güzeli. ' 
Emp:ıyr Stet, Meriland, Arizona, Kentuk, Niyu Cersey Meyn, Montgomeri, Long Gilzeller bu fotoğrafta hepsi kendi re-
Dclray Riç, (alt sıra) Vqington, Filadel Biç, Vircinya, Florida, Atlanta ve nihayet simlerinin altına imzalarını atmışlardır. 

- Dünyayı meşgul eden 
yapışık kar4~şler 

Puldan anlıyan 
hırsızlar 

Kıymetli pul koleksiyon
lc:rım aşırdılar 

ParlateJd bir vaka, pul merakıyla ya
pılan bir hıl'IIZlıfı veya puldan anlıyan 
hU'SIZların bir tegebbüsilnil gösteriyor. 

•• 
; , 

iki başlı dört kollu fakat tek 

Geçen senenin teşrinisanisinde Rus· 
yada doğan garip bir (veya iki) çocuk 
bütün dünya tıb alemini me~gul etmek
tedir .• 

Bu garip insan yavrusunun iki başı ve 
dört kolu vardır; yalnız, vücudu tektir ve 
ayakları ilci tanedir. Vücuddan yukarısı 
ikiz olan bu çocuk yapışık kardeşlerin 
bir başka türlüsüdür. Bunda. iki vücut 
daha az ayrılmış ve bu suretle dünyaya 
gelmiştir. 

Bu şekildeki çocukların ekseriya ölil o
larak doğdukları veya dünyaya geldikten 
az sonra öldükleri görülmü~tür. Halbuki 
Rusyalı yapışık kardeşler, bir yaşına yak-

dileri t1y_anık kalabiliyor. 

MtBhur bir pulcu dükkanının kapıam
daki camı elmasla keserek içeri giren 
hırsızların puldan anladıkları muhakkak: 
çUnkU kolleksiyonlar arasında en kıymet. 
illerini seçmişler ve yalnız onlan alımt
lardrr. Halbuki dilkki.nda daha birçok pul 
kollekslyonlan vardı. 

Çalman pulların kıymeti bizim para
mızla 30 bin lira kadar tutmaktadır. 

Hırsızların kim olduğu henüz anlatılama
mıştır. 

Musolininin 
küçük oğlu 
nişanlandı 

~ I 

'.~ ç.ocuklann cinsi de kız olarak tayin e- i 
ı r öilmiş ve lra ile Galya isimleri verilmiş-

i [tir. 
1
' Gösterdikleri ruhi halleri de onların i

. ki ayn varlık olduklarını kabul ettiriyor. 
Mesela, biri neşeli iken diğeri somurtkan, 

giiı:ılcli garip insan yavmsu 

!aştıkları halde sıhhatleri gayet yerinde· 
dir ve tabii bir şekilde büyümektedir. 
Yapışık çocuklar Moskovada tecrübe

li tıb müessesesinde büyütülmektedir. Bu 
garip rnahh1k evvela tek çocuk sayılmış, 

fakat sonra iki çocuk olarak kabul edil
miştir. Çünkü başlarından vücutlarının 

ertasına kadar iki ayn insan teşekkülA
tına sahiptirler. Bilhassa ilci kafa ve beyi· 
ı:in mevcut bulunması onların iki ayn 
çocuk olarak kabulünü haklI göstermek· 
tedir. 
Diğer taraftan, çocukların amudufi· 

karisi de, kuyruk sokumlanna kadar ilci· 
tanedir. 

biri gülerken diğeri ağlamaktadır. tramn 
parmağına iğne batırıldığı zaman Gal
ya hiç bir şey hissetmemektedir. 

\ Çocukların gövdeden aşağısı müşterek 
· olmakla beraber kalpleri, mideleri ve ci
ğerleri de ayndır. Hatta. kalb durumu da 
her iki kalbde ayni zamanda defildir. Bu· 
nunla beraber vücutlar • 'a dolaşan ayni 
kandır. 

lki çocuk yemek içmek bakımından da 
iki ayn varlıktır. Birisi acıktığı zaman 
ötekinin yemek yemesi onu doyurmuyor. 

Galya ile lra üzerinde doktorların yap· 
tığı tetkikler yeni bir hakikatin meydana 
çıkarı1masına yaramıştır. Bu da uyku 
meselesidir. 
Şimdiye kadar Alimler, uykunun, vü-

Bruno Muso1Jninin nlpnluı 
Musolininin kilçUk oğlu tayyareci Bnı. 

no Musolini ni§anlanmııtır. Bruno 21 ya. 
ımda olduğu halde, ni§anlım Cina Ro
bertl 22 yqmdadır. 

cutta kanın, çalışma neticesinde zehir- liye nazırı olan Vinçenzo Tangorradır. 
lenmesinden ileri geldiğini iddia eder- İki niganlı düğünleri için 29 teşrlniev
lerdi. Halbuki Rus doktorları bunu cerh veli intihab etml§lerdir. o gU.n ltalyada 
hedecek neticeye varmıştır. Çünkü, ço- fqizmin 17 inci yıldönilmü lrutlulanaca1ı
cuklardan biri uyurken diğeri uyanık du-

tır. 

Cina, ltalyanm tanllllIU§ bir ailesine 
mensuptur. Babası vaktiyle ''Cornlle 
d'ltalia,, da tiyatro tenkidleri yazan bir 
muharrirdl. Sonradan "bugUnkU sanat 
dairesi,, mUdUrU olmuştur. Kızın dayısı 
da fagist idaresi kurulduğu zaman ilk ma 

rabilmekteclir. Eğer uyku kanın zehirlen· ============= 
mesinden ileri gelseydi, iki çocukda kani beyinin yorulmasından ileri gelmektedir. 
müşterek olduğuna göre, ikisinin de ayni Çocuklann beyinleri ayn olduğu için, 
zamanda uyumaları icap edecekti. hangisinin beyni yorulursa o uyumakta· 

Halbuki, Rus doktorlarına göre uyku· dır. 
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1ÇERD~: 

• Lise ve orlamekleplerdc yeni müfredat 
programına göre türkço dersleri 5 saatten 
6 la, felsefe dersleri 6 saallen 7 ye, riya· 
ziye dersleri son sınıflarda 8 ze çıkarıl· 
mıştır. 

• Avrupa)'a söndcrllccek tnlPbclerin mu· 
ayenclerl bugiln bitecek, müsabakalara pa· 
zartcsi başlanacak ~·arşambaya kodar de· 
vam edilecektir. 

l='J<lı., A 7 0/'ı/U NE 

Rt:=-C·E 8~UL.l'lC.ıi· 
c;/z.. DER: 

, S ı/V , -
( 

I 
r 

• Esnaf cemiyetleri umumi Jıeyet toplan 

tıları yakında boşlayacak, seyyar esnaf I· •••••••••••ım••••• ••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••-• 
~ıı; :;~::::o::l::ia ::::~:iol::r:::::c~:~ 1 CHARLES SBineomaydüEnyaRırr.ın en parlakGikiR. yıEldızıTA GARBO f l~' ~ 1 
tanesi binasının esnaf cemiyetleri tarafın· O '- -1 ~~ 
dan 17 hin liraya satın alınmasına karar 
verilmiş bina sahibi ile mutabık kalınmış- Sinemacılık tarihin:n en güzel filmini yaratanlar 

:~;e~iıı~r~n ilçfinde ~ehrimlze 300 seyyah KONTES VA LEVSKA " 
• Yeni konsen·atuYar binası, planı üze- {'.\ .. 

rinde tetkikat bitirildikten sonra yakınd.ı ı Halkımızın bıı muazzam filmi M J k k sinemalarında ayni za- ~ 
inşaat eksiltmeye konulacaktır. e e ve p e ~ 

rahatça görebilmesi için manda gösterilecektir 

rını bir yerli müessese almaya "e hunları FtLMtN iLK IRAESt ç b • M E L E K ~ 
düğme imalinde kullanmaya karar ver- ~ münaıebetile önümüzdelıti arşam a gecesı 
mlştir. Sımdiye kadar kanlar harice seY- Sinemasında verilecek GALA MÜSAMERESİ biletleri şimdiden satılmaktadır. 
kedilrrıekteydi. 

• Mimar Sinanın son eserlerinden olan NAPOLYON SERGtS1N1 İPEK sineması yanında SERV:l! .. "'T PİYANGO gişesi camekanlarında tetkik ediniz. 
Üskütlardaki Şemsipaşa cami ''e medrese
sinin tamirine karar Yerilmiştir. 

• Silleymaniye camisi etrafındaki dük- Gal'rİ federeler ara•noda 
kanlar kaldırılarak meydan açılacaktır. ~ -- ___ -- _ 

• Üniversite yab~ncı _dil kurslarında ik- Şampiyona maçlarına 
male kalan talebenın dığer derslerden se-
çecekleri sınıra de,·am etmeleri kararlaş- ) 'BrlD Taksımde 
tırılmıştır. 

• Fransa da tahsil eden telefoncularımıı d t.-' V 8 m e d i J I Y 0 r 
iyi derece ile diploma alarak dönmüşler
dir. 

• Birinci umumi müfelliş Abidin Ozmcn 
dün Bursayn gitmiştir. Umumi nıüfcıtiş ya 
rın şehrimize dönerek bir harta sonra An
kara yoluyla Diyarbakıra gidecektir. 

• Bir tetkik seyahatine çıkmış olan iş da 
ire i reisi Enis Delıiç dün şehrimize dün· 
müştür. 

• İpekli kadın çoraplarından sonra er
kek çoraplarının da standardlaştırılma

sı için yapılan tetkikler bilmiş, esaslar 
hazırlanmıştır. Yakında çorap fabrikatör
leri arasında bir toplantı yapılacaktır, 

Taksim stadında yapılmakta olan 
gayri federe klüpler arasındaki §am
piyona maçlarına yarın sabah ta de· 
vam edilecektir. Günün programı şu
dur: 

Saat 8: Barkohba B. - Şişli B. 
9,30: T. Y. Y. A- Galataspor A. 
11: Şişli A - Barkohba A. 

--o-

Hakırköydekl 
mUsabakalar 

• Dekanların dünkü toplantılarınd:ı ü
niversite tedris:ıt programında değişiklik Bakırköy Barulgücil sahuında yarınki 
yapılması için vekalete müracaate karnr pazar gilnU yapılacak futbol müsabakalıı· 
verilmiştir. 

• Ziraat kongresi için hazırlıklara de· 
vam edilmektedir. Kongre 2 teşrinisani· 
de nnlmrada toplanacaktır. 

• Ticaret odası, birknc gfin eTI'el aıcn 
azadan Sekip l\femduhun ailesine ikrami
ye verilmesini kararlaştırmıştır. 

•Yedinci milli lürk kongresi ayın 17 sin 

rmın programı §udur: 
Saat: 
10 Bakırköy Rum A • Leon A. 
14 Şehremini halkevt B - Barutgücü B 
16 Şehremini halkevi A - Bar.utgUcü A 
Sabahleyin saat dokuz buçukta da Yıl. 

dızspor klübü ile Bakırköy rum mektebi 
de Ankaradn toplanacaktır. Şimdiye kadar sporcuları arasında atletizm mÜSi\bakala
konı;reye iştirak için 200 doktorumuz mü-

rı yapılacaktır. 
racaat etmiştir. 

• Arna,·utlut;un Ankara elçiliğine tayin 
edilmiş olan Asaf Caculi dün Ankarnya 
"asıl olmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

EtrUsk vapuru 
lskenderunda 

İskenderun; 7 (A. A.) - Hatay hat 
tına tahsis edilen deniz yollarının ye-

Bugün ŞAHANE SESLERLE - ŞAHANE RENKLERi-! 

MELEK ŞAHANE MEVZU ve 

Sineması uda ŞAHANE GtlZELL1KLE~ı.,G 

Şahane Çılgınlıklar 
( GOLDWYN FOLLIES ) 
ve NEFİS B1R ŞAHESER sizi bekliyor. 

Ayrıca Paramıınt dünya havadisleri ve MUNJH mülakatı 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-~~~~~--~~~~-:? 

1 

En muazzam f!lmlerin rekorlan bile kmlmıştır 

Bugün iPEK sineıııasında 
3 Ahbap çavuşlar 

eğleniyor 
TORKÇE SöZLO KAHKAHA TUFANI 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 da ıçok ucuz fiatlada 
halk ve talebe matineleri 

Sehir tiyatrosu komedi kısmı 
8-10·938 cumartesi 

günü akşam saat 1 
20,30 da 
Y A~LIŞLIKLAR 

KOJ\IEOY ASI 
Yazan: V. Şekc:.pir 
Türkçesi: A mi 

Gi\·da 

SenC"nin ilk b~yük Fransız filmi olan 

Y a a ı k Göniiller 
~aheseri; uz~n zaınaniar<hınberi görmediğiniz umumi teessür ve 
heyecan uyandır:naktadır. 

• Şimdiye katlar Dördüncü \'akır lı:ııu
nın birinci katında lıulunan lktisat ,·ekfıleti 
şef kontrollüğil teşkilütı lle tic:ıret mekte
binde bulunan tahliliıtı ticariye 15borntu
'·arı J.iman hanının alt katına taşınacaktır. 
Yeni yerde hazırlıklar \'e t:ıdlliitu başlan ni (Etrüsk) vapuru evvelki gün limn- LK OPERETİ 

nımıza gclmi§ ve merıu.::.1le kar§ılan- ... .. Mahmut Yesari ye Gi!ıi :.,Jyük arti&tlcr tara'ından yaratılan bu kuvvetli aşk ve i:1tiraS 

JEAN GABiN ve MIREILLE -BALI~ 
mıştır. 

DIŞARDA: 

• Deyll !ıleyl gazetesinin yazdı~ına göre, 
I4ortl Jlunciman, rlün nkşem bu ~uzelcnin 
bir muharririne yaptığı hc:ranatta bahriye 
nazırlığının henüz kendisine leklH edil· 
memiş olduğunu söylemiştir. 

• Belçika hükQmeti 17 llkteşrinde bir 
milyar Js,·lçre franklık isllkrez tııh\'illcrl 
çıkaracaktır. nu istikrazın fuizleri ilk on 
sene icln yüzde üc buçuk ve müteakip se· 
neler için de yüzde dörttür. Bu istikraz 
bütçe vaılyetlnl düzeltmek için yapılıyor. 

• 29 leşrlnien•el akşamı Ankara radyo· 
sunun programı saat 22.25 den 23.15 c ko
dar Retrans misyon suretilc Kahire raılyo· 
su tarafından da ncşredilecektir. 

• Cc Dallık de\'leti hariciye nazırlarının 
önümüzdeki toplantısı Ko,·noda 5 kônunu
cvvelde toplanacaktır. Konferansın lıö.} le 
tehir edilmiş olması alfıkadar üç devlete 
son Avrupa vazi)·etlnde hasıl olan değişik
Jiklerc karşı voziyct almak \'e harici siya
setle üc dc\'lctin )ıııllı hareketini telif cı

mel\. imknnını temin edecektir. 
• Dün Tekirdnğına selen bir Yunan \':t· 

ııunı 15 bin çuval kuşyemi nlmışlır. ibra· 
cat de,·am elliği için kuş:,·emi fiyullıırında 
yfikselme slirülmü-ştür. 

• Tekirdağ panayırı açılmıştır. Panayırn 
binlerce köylU gelmiş, alış ,·eriş hııraret

lenmlştir. Panayır beş gün siirecektir . 
• Tekirdağ, Halke,·indc hlr poliklinik 

açılmış, fakir yurldaşların muayeneleri 
para51z olarak yapılmağ:ı haşlanmıştır. 

Mevltll 

mıştır. Bütün halk sahilde toplanmış- ~ ~ Seyfettin Asalın c- ı dr'lr.u tekrar görülecek ı;üzel ı:-;r filmdir. 
tı. Vapur acentalığı tarafından vapur ~ serile Büyük operet . ilave.Len: Münihte Sulh için 4lerin mülakatı ve FOKS JURNAL 

~~a:e~~:rüzi~:~~~~ı. a:~~:s ~e~~e~~: ,~, ~~r:ı~:E~e~~~:~~. .lftmlmlfü1Rffili~mi-IR00~1mDm~~nıırnJ~ilılrnmm
1

00~~mfilll!IDJ~illiıillııillıMrn~~~l~lfıJJl!ffilm~~ 
dülgani Türkmen, başve!<il Abdürrah- • da başlıyor. 
man Melek, vekiller ve <lelege Kole, w Telefon: 40335 Tepe baş 1 GAR o E N i 
konsoloslar ve gazeteciler hazır bu- -----·----------1••-• 
lunmuşlardır. Vapur bir müddet hal- TURAN TİYATROSU ak~aemr G RE G o R Yveenı· svı NG cAıı 
kın ziyaretine açık bırakılmı§, bir çok ıı 

Halk sanatkarı NAŞlT kimseler vapuru gezmişlerdir. Tekmil Enteı-nuyonal proıramı ile ı-edyo Sity !küçük revüsü 
okuyucu SEMİHA, Mi • 

Faşist meclisinin 
kararları 

l\'lehusan mfcllsl 
yerine korporasyon 

me<·lisi aı;ı llyor 
Roma, 8 (A. A.) - Büyük faşist mec

lisi ~Iusolininin riyasetinde ikinci içtima
ını akdctm4,ıtlr. Başhcn harici siyaset 
meselelerinin müzakeresine tahsis edilen 
bir toplantı sat 22 de bnele.mış ve saat 
bire doğru bitml§tir. lçlimadan Mnra ne3-
rcdileıı ı esmi lc>bliğe nazaran mccllıı, 

mebusan meclisi yerine kaim olacak ve 
1939 martında toplanacak olan korporas
yon huzmeleri meclisi ihdasına mUtenllik 
kanun 18yihasını tasvlb etmiştir. 

Her Cumaı·te~i · e Pa:.A\r ıgünleri saat 17 <?e mülcemmel lbir 
şel vnr-yctesi PROGRAMLA w iKi ORKESTRA tLE 

DOCONDE 
MAHKÜi\1İYET DANSLI MATiNELER 

Komedi a perde I•••-==----------------------:; Dans, solo, vnryete, düet 

Hettm duası 
Ayakkabı ve lastik tüccarlarından E
dirneli Merhum 

HULUSİ NET 
(Hafız Hulusi) ruhuna ithaf olun

mak üzere BEY AZIT camiinde 9 bi
rinciteşrin pazar günü ikindi nama:;ın 
dan sonra hatim duası yapılacaktır. 

Kendisini scvenlcrh hu duada bu
lunmaları :ica olu.,maktadır. 

Basım ~urumunun 
yıllık kongresi 

lstanbul basın kuruıııundım: 

f 
1 

SON 

SAKARYA 
DAKİKA 

sı nemasıncdla 
MONiHTE. - HİTLER - Çamberlayn - Musolini • Daladye mülakaU 

ve emsalsiz bir program: 

SHIRLEY TEMPLE ı ı Viktor - Francen - Vem Koreıı' l 
ŞEN YUMURCAK filminde. , : ÇELiK KALE (Majino Jıılttı 
Ml ~HIM th'IAR - Her hafta programa ilave olarak: 

YENI PARAMlfüwr dünya havndie!eri. :'.A 

----
Tahran büyük elçi , bay Enisin Meclis ayni zamanda milli kosporasyon. 6 birinciteşrin 1938 tarihinde top

lanan Basın Kurumu senelik kongre
si ekseriyet olmadığından 27 birinci-

genç yaşında vefat eden kızı Jale E- lar konseyinin ıslahına müteallik kanun 
nis için yarınki pazar günü, öğle na- layihasını da tasvib etmi§tir. 
mazından sonra Beşiktaşta Sinan Pa.· Tebliğ, harici siyaset hakkında hiçbir 
şa camffnde me\•ltıd okutturulacaktır. imada bulunmamaktadır. 
Ailesi Jalenln akraba dost ve ahbabla- Meclisln 8 inci içtimaı bu ak~am ıaat 
n ile mevlO.dda bulunmak istiycnlcri 22 de aktcdilccektir. 
davet eder. 

teşrin 1938 per§embe günü saat 13.30:ı 
bırakılmıştır. Bu toplantıda mevcudla 
iktifa. edileceğinden Fayın üyeleıin 

behemehal te~rifleri rica olunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romat~·zma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kesef' 

icabında gün~e 3 kaşe alınabilir. 



....__ S l3iRiNCITEŞRtN - 1938 

~~ESiEa..e:I ~"'
Birgün Cenubi Tirol'e Devlet Demiryollarımızda 

sıra gelecek mi? 
ot A.Iıııanyanın, bugünkü hududu dışında Cenubi Tirollü i§çiler memlekette iııle
Y Uran Almanları toplama siyaseti ltal- rin daha ziyade yeni gelmiş İtalyanlara 

Halka gösterilen kolaylıklar, intizam ve trenleri
mizin temizliği ne kadar takdir edilse yeridir! 

ıııltıın !liınalindekl cenubf Tirol mmtakruıı-
, da tehdid y eder görllJmU11 ve A yustur-

h a~nı ilhakından sonra buraların da il. 
~ ıııın isteneceği muhakkak sayılmııtı. 

lllJ:n akat, Alman • İtalyan doatluğu na-

il
. h a bu ınesele mcııkfıt geçilmekte ve 

ak edil · ıı mesi istenen yerlerden bahaolu-
U~ken Tirol'un temi zikredilmemektedir. 

b u mesele hakkında Zilrihte rıkan ve 
UgU • ,. 

1 nkU Alman idaresinin aleyhtarı o-
~ alrnanca "Veltvohe" mecmuuındaki 
roı l?lakaleyf tercüme etmeden e\'vel Ti
r ~ıı akalliyet vaziyetini ktsaca gözden 
eçırellın : 

l919 d h '1'! a alkı almanca konu§an cenubi 
u_;oı eyaleti, nUfusu İtalyan olan Tren. 

19 
° ile beraber A vusturyadan alınmıe ve 

b~S deki gizli Londra anlaıması muci-
C~ İtalyaya vcrilmiıUr. 

Pleb~nubt TirolUn ltalyaya ilhakı için 
it ısıt Yapılmaml§, hatıl halkm itiraz-
~ bile dfnlenmeml§tl. 

nur \'Uaturyada 1910 da yapılan en ııon 
'Y us say1mmda burada 245 bin kişinin 
~ ~adığy, bunun da 223 bininin almanca 
la:ınuHuğu tesbit olunmuatur. Geri ka -

lllarrzı 16 bin" R • · dfn ı omanş dıh konu~an La· 
?et !erden, 6 bini de İtalyanlardan iba

ll. 

• • • 
bt ~~ki bir kUltür memleketi olan cenu. 
lıJnı'I'irol 14 asra yakm bir umandanberl 
~~'l'd an ırkından Jnsanlann yqadığr bir 
•eyklr. Senjermen muahedesi ile, bazı 
Corc Ulceyei ısebeblerden dolayı, Loyd 
lU?ı urı ve Vilsonun efddeUe aleyhte bu
rıı:aı~nna rağmen, buraın ltalyaya ve. 
2'o lııtır. Sulh muahede11inde cenubt Ti
e~ki akalllyetlerln haklan mevıubahı 
l1ı:ı emıa ve teminat altına konulmala· 
l1t a da lüzum görUlmemi§ti •. ÇtinkU ltal· 
a 11 murahhasları ''Birleıik ve hür !tal. 
'' nnı pek tabü olarak diğer milleUe

,~ kUltUrlerine hUrmet edeceklerlnf 
0Ylelllfflerdi 
~ak • 

8 
at, muahedeler imzalandıktan az 

'Yonra, Tiroide ltalya tarafmdan akalll • 
~Uerf millfyeUeriııden ayırmak için ba
•et bir siyaset tutulmuıtur. Ve bu 11iya-
8o liiUer iktidar mevküne geldikten 
~ a da değ{§tirllmemif tir. 

ce \'iısturya Almanya)-"& Uhak olunurken 
ı:ıo ZlUbI Tirolliller kendilerine de ura 
~C>lcU·· 
§hıı gını zannetm.iılerdi. Oradaki halk 

t..i 
au ve cenubi Tiroliln tekrar blrleı

tiJrnc · in b d sın lr gün veya saat meselesi ol. 
,..ufunu dUaünüyordu. Fakat, bir ıey çık. 
"'ldı. 

ta!unun Uıerine, HiUer ltomaya reldiği 
roıu arı MusoUninin kendiaine cenubi Ti
b hediye edecefinden bah10lunmaya 
•ııandr. 

2la şinıaır Tirolde de halk, HiUerln Viya. 
~aYa gelmesiyle cent:b! TirolUn Avuııtur
~ ile beraber Almanyaya ilhak olunaca
.. ı zannctmlılerdi. Avu11tu'"'-·a1ı veni 
~azj ·J • 

hruk•Partisi ileri gelenlerinden biri tn11• 
bfr da kendirune bu hususta eorulan 
''a ııuale: "Evet, diye cevab vermi•ti Vi-
J naa · '" ' ee an ıki telgraf aldık, Musolini blıe 
~Ubt TirolU iade etmiş.,. 

t1ıı akat, bir iki saat sonra bu haber 
oıu t radyosu tarafmdan resmen tekzib 
dahnuyordu. Yalnız, lnsbrukda bu tekzlb 
~ : a:r; resmi bir mahiyette yapıldı. Na-
01J enıurlan lokantalara girerek halka, 
fı.ııı haberin "komünist tahrlkltı,. oldu-

lnu bildirdiler. 

had/3brukdııki blr lokantaad 0 iUn bir 
Okua'e de olmuıtur. Nazller bu tekzibi 
~t UltJarı zaman herke~ derin bir sü

buı muhafaza etmiş, yalnız lokantada 
1:lıı§~nan iki İtalyan bu haberi alk!Jla
ler :rdı. O zaman, tebliği okuyan Nazi. 

.. u İtalyanlara ka1111 hiddetle: 
'Yo ~_Fakat bir gUn olup alacağız!,, di

t .. agırnııııtardı. 
~kin b ltatt· u mesele sonradan kapatıldı. 

'l'ir la, 0 zamana kadar şimali ve cenubi 
o aras d 'Yan . ın a mUnasebatı temine yan-

ll.ı:· ıkf rnüesscseyi: Andreas Hofer bi~ 
61Yle "A ttıa 

1 
rbeitsstelle für Sucdtirol,, Al· 

; ar tarafından lağvedildi. j 
lerııı~na rağmen, cenubi Tirollüler ümid· ı· 
lar n·kesmi§ değillerdir. Tlroliü Alman. 
'dam ıtıcre kendilerini kurtaracak tek 1 
l'ttı. 

11 
olarak baktıkları için, "Almanla- ı' 

Icaca ~eri,, nln bu Alman toprağını bıra
~ly l nı kabul edemiyorlar, etmek izte- J 

Orlar. 

verilmesine itiraz ettikleri zaman - bil. 
tün cenubi Tiroldcki vall ve belediye re
ieleri gibi İtalyan olan • Şlanderıı valisi 
o mmtakaya bir ceza heyeti göndermiş
tir. Buna mukabll cenubi Tirol kasaba
larından geçen bUtiln Alman otomobille. 
rl halk tarafından yine "Heil Hitler!" 
l!'le!lerlyle kar§ılanmı~. çocuklar ellerin
deki gamalı haçlı bayrakları sallamışlar
dk 

Ceza heyeti Laas kasabasında ailahsız 
halka ate§ et.mi§ ve Ludvig Striker f.s. 
mindeki 27 yaemda bir işçi ağır surette 
yaralıı.nmııtır. Haatanede ölen genç, 25 
nisanda gömillmek Uzere Merandan doğ
duğu köye nakledilmlııtır. İtalyanlar hal
kın tezahUratma mini olmak için cenaze. 
yl gece saat iki buı;ukta göndermişler ve 
derhal gömillmesini emretmi!;llerdir. Fa
kat rahfb merasimin saat yediden evvel 
yapılmasına itiraz etmia ve sabahleyin 
yapılan merasime mezarın baaında altmış 
milis neferi bulunmasma rağmen bin Ti
rollü iştirak etmiııtir. Mezarın başında 

HitJer usulU selam veren bir adam tevkif 
edilmi11tlr. 

Hitlerln Romaya gelieinden bir hafta 
evvel cereyan eden bu h!diıselerden Al· 
man matbuatmda hiç babıedilmemiıtir. 

Almanyada cenubt TirollUlere Südet 
Almanlarından çok daha az ehemmiyet 
verllmJ§tir. Bu mmtakada mekteplerde 
ve mahkemelerde reııml dilin italyanca 
olmasına, hattA. almanca tiyatro piyesi 
oynatılmas~m yasak edilmesine bile i
tlraz cdllmemluUr. Cenubt Tirolde, Al
man çocuklarına ana füıanlarmı evinde 
bile öğretenlerden ceza almmaktadır. 

Bu vaziyet karemında cenubi Tiroldekl 
Almanlar bir kurtarıcı olarak ıördliklerl 
Hitlerc olan itimatlarmı kaybetmekte. 
dfrler. - Gnn11ar Almstcdt 

Ticaret odasının 
.ıazetesl ve piyasa 

rakamları 
Ticaret odasının zaman zaman mesele· 

!er ,ııonasına sebebiyet ,·eren "Piyasa ve 
Sicilli Ticaret gazetesi .. yeni bir mesele· 
nin doğmasına Amil olmuştur. 

Memleketimizden tiftik mubayaa eden 
dost bir memleketin ticaret mümessili 
aldığı cinsin fiyatını da beraber bildir
miştir. Halbuki bu fiyat ticaret odasının 
piyasa cet\ elinde borsada muamele gören 
maddeler kısmında gösterilen tiftik fiyat· 
!arından fazladır. Bu cetvelde gösterilen 
fiyatla mübayaa fiyatı arasında epeyce 
fark bulunması nazarı dikkati celbetmiş 
ve bu cihet araştırılmağa başlanmıştır. 
Yapılan müracaatlar üzerine i~ alfilcadar 
rcsrnt makamlar da karışmış ,.e ticaret 
odası nezdinde bu cihet tahkik edilmiştir. 
Öğrendiğimize göre oda, fiyatı gösteri· 

len mallar üzerinde bir aydan fazla bir 
zamandanberi muamele olmadığı için 
o fiyatların o zamana ait bulunduğunu i
leri sürmüştür. Fakat fiyatın 11izasında 
şerh olmadığı gibi hergünün piyasa cet
veli de o günün tarihini ta5ıdığına göre 
altındaki malumat \'e rakamlann da o
ı;üne ait olması lazımgel.diği tabii gürül· 
mü~tür. I:Ia.dis olan \·aziyet henüz hallo· 
lunamamıştır. 

Her sene olduğu gibi, Devlet De. 
miryolları idaresi bu sene de bir yolcu 
rehberi çıkarmı§. Bu sene her senekin
den bir çok daha güzel ve çok daha 
zengin münderccatla intişar eden bu 
rehber, şöyle bir mukaddeme ile baş· 

lıyor: 

''Herkesin işine yarayan bu risale 
cikte, yalnız trenlerin gidit gelit &&"'L 

terini değil, biraz da müsbet netice
leriyle göğüslerimizi kabartan demir 
yolculuğumuzdan ve demiryollanmız 
dan kısaca bahsebnek ve unutulmama.. 
&1 lazımgelen bazı eaaılı m:ılumatı ra· 
kamlarla, grafik ile ve resimle tesbit 
etmek suretiyle bu risaleyi alanlara 
faydalı olmağı dÜ§Üncük. 

Milletleri büyük medeniyet yolunda 
birle§tiren cihan demiryollarında ve 
demiryolculuğunda bizim de Cumhu • 
riyetimizin enerji kaynaklarından hız 
olan bir yerimiz ve rolüm~ oldu. l?u 

alanchki kudretimizin miyannı göste· 
ren ve bu sayfalara sığdıran özlü ve 
manalı çjzgilerimizin her biriıi Cum -
huriyetimizin bu vadideki kuvvet mu· 
hauıılannın yüksek birer ifadesidir. 

Zaman zaman ecnebi maksat ve e· 
mellerle, yabancı el ve paralariyle diri· 
len ve aaırlar denecek kadar uzu., fa· 
&ılalarla uyuyan ve nihayet bugün 
geçmiıi tarihe bırakarak inanlı, hızlı 

ve kuvvetli hamlelerle memleketin her 
köıeıine Cumhuriyet nimetlerini, var 
lığını ulaıtıran memleket d"l11İeyolcu "' 
luğumuz eskidir. Asıl Türk demiı yol• 

"kayanın direktifleri ile her glin biraz 
daha terakki etmekte olduğunu iftihar .. 
la görü)-•oruz. 

r Devlet Demiryollarında halka gô"'s· 
terilen harikulade kolaylıklar, trenle • 
~imizin intizamı ve temizliği, bil"lt fi· 
yatlarının her gün biraz daha ucuzla· 
tılmasma doğru gidilmiş olması karşı· 

~ srnda, başta Ali Çetinkaya olmak üze
re, bütün Devlet Demiryolları te§ki· 
latını ne kadar tebrik etsek ve Devlet 
Demiryollarımızla ne kadar iftihar et
sek azdır. 

Geceleri kapanan 

Bir okuyucumuzdan 
tup aldık: 

HABERCi 

culuğumuz ise milli iradeden ve bu "Beyazıd tramvay yolu Uzcrinde, 
milli irade ile beraber doğmuıtur. ( "Aksaray ile Beya.zıd arasında eskiden 

Cumhuriyete kader memJek,timiz· Koska denen yeni Ordu caddesinde h· 
~ki ôütün demiryoUan ecnebi .. rma- dınlar vo erkekler için umumt ve pa· 
ycıiyle firketler elinde idi. 1320 mar • Ba§vekilimi.: ,..dal Bayar ve Nafia rası.r: bir apdesthane vardır . 
tından itibaren baılıyan milli demir • Yekili Ali Çc.inkayn Cizre hattının Senelerdenberi burası geceleri saat 
yolculucumuz bugün; o tirketler elin· ı:...._ temel atma meraıiminde... _ " 12 den sonra da açrk kalırdı. Birka; 
de bulunan Anadolu· Bağdat, Mersin ......... --------.---- , ay evvel apdeshanenin içini aydınlatan 
Adana, Aydın, lzınir • Kasaba ''e tem· elektrik tesisatında bir 'bozukluk ol. 
didi, Sirkeci hatlariyle Bağdat hattı· muş ve nedense bu bozukluk tamir et. 
kısmllanndan sayılan T oprakkale • 
Payas, feyzipap _ MeydaıuekLer par· , tirilmemiş olduğundan ve apteshane 

ile me}gul iki ameleden biri de işin· 
çalarını ve Haydarpap, Derince li· 
num1arrnı ıabn alarak 80 senede mey- den çıkarılmış bulunduğundan, h:.: u· 
dana ielen lbu hatLardan daha fazlaıınr mumi hela §İmdi saat 18 de kapatıl -
15 aenede meydana retirdi. maktadır. 

Satın alınan, yapılan ve yapılmakta 
olanlar için aerfedilen m.ilyonl.sn gös· 
~en grafikler üzerinde geçirilecek her 
tetkik saniyesi, milli duygularnmzr 
oktamaia, bu yoldaki cumhuriyetimiz 
ve koruyuculan için taııdığmuz teb
cil ve sevgi duyıulanmı:ı teknı.r!ama• 
ğa masruf o!:ıeaktır.,, j 

Rehberin ba§ tarafındaki bu aatır .. 
lardan sonra, bizim de neıretmekte ol· ,,. _______ ,_ 

duğumuz i:rafiklere bakarsanız, cidden ettirmiş olanları her zaman takdir ile 
göğüsleriniz kabaracaktır. yadcdecektir. 

Takip edilen şimendifer siyasetinin Bugürı, bütün komşularımızı, batta 
15 sene kadar kısa bir zamanda verdi- Orta Av'rupa devletler.inden bir çoğu • 
ği neticeler, memlekete hadsiz hesap • nu kıskandıracak mükemmeliyette ça-
sız fayda temin etmi§tir. Bütün millet lışan devlet dcmiryollarrnx, bu teşkila-
demiryolu siyasetini kurmuı ve devam trn başındaki kıymetli şef Ali Çetin • 

MalGm olduğu üzere, bu ıemttc ha.. 
zı atelye ve fabrikalar çahımaaından 

dolayı bir çok itçi bulunmaktadır. 

Bu fabrikalarda çalı}an kadın!ı er
kekli işçiler hazan gece yarılarına ka· 
dar çalı§ırlar .. Apdesthanenin kapatıl· 

ması yüzünden bütün bu ameleler ıe. 
ccleri, civar arsalara abdest boı:mılc • 
tadrrlar. 

Deh§etli bir koku ve pislik, burada 
oturanları rahatsız etmiye baılımıı • 
tır. Sxhhatı umumiye namına bu ~azi
yete bir çare bulunmumr rica ederiz. 

Ordu caddesinde ıucu FiKRi 

Okuyucumuzun mektubuna bir 
ilave edecek değiliz. Belediyenin 
zarı dikkatini celbederi:ı:. 

Hayvaınııarn mah~Oım 
ecıen ma ll'll !Kemeoeır 

meye verllmi;, ve mahkeme tarafından idam edilmiıtir . 

Fakat bu davaların en garibi 1587 de çekirgeler a. 
lcyhine ikame edilen davadır. Bu tarihte Sen.Jan dö 
Moriycn §ehrinde oturan bağcılar mahkemeye mUracaat 

ederek bağlarını fuzuli olarak i.,gal eden çekirgeler 

hakkında dava açmışlardır. Haklın çekirgelerin derhal 
bağlan boşaltması lüzumuna karar vermiş ve Uç defa 
milbaşfr göndererek bu karan çekirgelere tebliğ et
miştir. 

teı:hir etmektedirler. Bu aletle bir insanın yediği eğ. 

mcğin vilcudunda tevlid ettiği kuvvet ölçülebilmektey. 

miş. Bol yemek ve ekmek }iyen birçok dev cUsseli 

adamların kuvvetleri her gUn bu panometre aletiyle 

ölçülmekteyml§. Bu fılet ycınilcn ekmeğin tevlid etti-G EÇE~· gtin bir Amerikan mahkemesi küçUk ço
euklan korkutmak suçundan dolayı bir köpeği 

idama mahkum etml§tir. Bir hayvanın mahkeme hu
zuruna sevk ve mahkum edilmesi yeni bir oey değildir. 
Tarih sa~·fnlannda birçok defalar böyle vakalara rasge
linmiştir. 

1220 de Laon §ehri mahkemesi tırtılların memle
ketten nefyedilmelerine karar vermiştir. 1396 da Fa. 

lezde bir çocuğu öldüren bir domuz mahkeme tarafın

dan bir bacağı kesildikten sonra asılarak idama mah

kum edilmiatir. 1414 de Bal eehrinde bir horos, yumur
ta yıımurtlnr'lığı iı;in !!ihirbaz tl'lHı.kki edilcr<>k mahke-

VecdJD~nmız ekmeğnın 
tevont e'lttı~ı elfl1eırJnvn 

~ D çe ıru & 1 et 
F 1LADELF1YA'da Franklen müessesesinde §E'hir 

fırmcılar cemiyeti Panometrc adında bir alet 

ği kuvveti ölçmekle beraber bir adamın da nekadar 
kuvveti olduğunu meydana çıkardığı için kendine güve

nen birçok kimseler, uzak yerlerden gelip bu alet va

sıtasiyle kU\-vctlerini tesbit ettiriyorlar ve müesseseden 

bir vesika. alarak, icabında çalışacaklan yerlere bu 

vesikayla mUrncat ediyorlarmış. 

Bu fılctin spor ve jimnastik klüblerlnde kullanıl

mağa ba§landığını yine ayni menbadan öğreniyoruz;. . 
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oynıyanlar • el'lenmelerl, tam bir hafta dlllUn demekle lmtlulanan gelin ve gftvey ... 

Bir köy düğününde neler gördüm? 

lkole 
şeri ye 

alıştırılan 
hakimi! 

toplanmış, a~ır Qtün bir k~y halkı meydana 

oan yemeoını ·~~~~-~~!!;!!~.~!~~!.~!!~!:!~~~~: 
•• • • J888 • • .. a•••••••••• 'I••••••••• ı.n. -.ı..41 .. d • 

clanda .... _.. kadınlan ve kızlan • bq1ar elik, sözler •llz-. "' -- e • 
u ~elerln lııU qıiJ) la aydmlanan mey ao.J- ıeaç • 
~ ~ . blr bicabm pembellll dalplana dalıalana • oynuyor ·- • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • 

1
•••••••••••••••••••••••••••• • · ••••••••• Gelin odası oldukça mükellef •. Evin en 

:tJi bir köy dUğilnU seyretmek fırsatı- murlarlyle milftl Yakub yer almııılar. iyi odaaı geline tahala edllmit ... Kapının 
ilk defa Güney köyünde ele geçir- Tatlı sohbetler, nerıs nük~~er, ıe:e~;: sağında bUyUk bir llke karyola, tızerlnde 

zular etrafmda konuııa gU ıe ye canfes kaplı al yatak takımı, dantel bat· 
Bundan evvelki yazımda köye nuıl 

lğtmizi uzun uzadıya yazmıı .yolda-
bUtün aluıaklıklan, noksan seyahat 

erini birer birer anlatmqtım. 
Btltiln o sıkıntıları, yolculuk günil ak. 

köyde kutlulanan düğün meraalm.1 
etti. 

DyUn tertemla meydanında 4 bilyilk 
l!mbaaı, etrafı günee varmıt gibi 

tm11, tertemla kıyafetli bir silrU 
ellerlndeld meealeler bu aydm

birkat k:ıt daha arttırm11, oyuncular
le)'ireilerl bir qık bolluiu içinde bı-

plliv ve lafraııam serdeden mU
ep düfiln yemeğini yeni eflenceler

Jaumettirmeye ~ köy balkı, mey 
ebikais toplanmqlardı. Yalova 

1111.IDlm .. Gençler birliği, adlı bandosu 
parçadan mürekkep bir kombine. 
~ece faalma bqladı. Bando hepi
bildiğl (lıılarlnella) yı çalıyor. Mey-

da en u eW çift, en muhteıem ba
,auvarelerd• görUlebUen bir inti

daııl ediyorlar .. 

Damı faalı bir saat kadar silrdU. Her
ytlzUnde, mi1J! oyunlarm lftlyakı 

lyor. Ortaya yqlı bir adam çıktı. 
sesle lllıı etti: 

- Köy oyunlarma bqlıyacafıa ! 
Adam meydandan çeldllnce, gUndüz· 

rl köy balkmm tepe olduğu mut. 
armonik •ealerlnden mllrekkep bir 
kulaklan olqadı, meydanı kapladı, 
içinde çalkandı. 

yorlar. kl ı e 
Bilhassa milftll Yakub, fevkallde nUk- lı yastıklar, ve aınna aaça an yer er 

tedan ! 40 ı qalı hayli seneler olmutken inen atlas i§lemell bir örtü var. 
'UAklm. Odanm pencere tarafını kaplıyan iki taptaze duruıu göze çarpıyor. .llA 

sedirin üzerinde geline gelen hediyeler Said, 15 yıl evvel, Kozanda ıer'iye hW. 
mi koca Banklı bir zatı naaıl alkole alıt· dizili. Kalaysız bakır taknnlan, kırmızı 

gaz boyamalan içinde pırrldıyorlar. Ku. 
tırdıiuıı anlattı. takım 

Köylünün, kendi baflarmdan kendi el- tutarda çift zarflar .• GUmUt kqık • 
lan, savatlı ağızlık, kemer, çept çetlt ıerlyıe hazırla"'"'" tatlı bir ··-bı bardak 

'"&• .-- bilezik, daha neler yok. Sedirin üzeri 
bardak lçlyoruz, Milftll, ttlrlll pkalar a- bedesten kuyumcularının vitrlnlerinden 
raamda praba tuz atma taklidi yaptıkça _,_h...lll • .1-. ... n bir örnek ... 
asliye hAldminln içkiye cwvı.uwe• Y~ Odanm duvarlan da ttlrlU. ttırlU. eJbl. 
eankh ter'l;ve hlklmlne telmihler yapı-
yor: 

- KaJülan:a çmlum, .. ıeyyidUJla. 
dat efendi!,, 

• • • 
Yemekten sonra meydanda, · dövillen 

davullarm, durmadan çalan armoniklerln 
COfturduğu oyuncuların bqmda tekrar 
toplandık. Met*lelerin lali kwl qığı al. 
tmda esatiri bir eğlencenin davetlllerfy. 
mitlz gibi bir h1a var tllltUmUzde! .. Sanki, 
burada Güney köyünde, k~~ dilfilnünde 
değil de: kuğu kıyafetine giren Jilplte· 
rln, Uihe Sldayı kaçırdıktan sonra aev
gl adumda Afrodltin qk Ayinindeki muh 
teıem sahnelerden birindeyiz! .. 

Oyunlar ayni hararetle devamda .. 
Meydanm bOI durduğu yok. Çiftler 

birlbirlerlne yerlerini veriyorlar. Şimdi 
bir baba, Jm, timdi bir kan koca, şimdi 
bir amdlde bilyilk baba, bilyUk anne, son
ra torunlan ortada çalgıya ayak uydu • 
rup fır dönllyorlar ... 

Memlekete hizmet ettiği ıöğsUndeki 

lltikW madalyaamdan ve tavnndald ye. 
litllkten anlqılan 60 lık kıranta bir de
llkanlı, en çevik hareketlerle Dağıdtan 
danalanndan birini en orijinallni fevka
lade beceriyor. Oyun biter bitmez, dansa 
tempo tutan yüzlerce el, çılgın bir P.1 vu
rueuyla bu adamı alkışladılar. Köyün en 

selerle dolu. •• 
Leke ~ elblae temizleyicilerin, 

Mahmutpaı;ıadaki hazır kadm elbiseıi aa
tıcrlarmm dilldd.n duvarlanna o kadar 
benziyor ki, lnaan, karyolayı s&rmeee 
kendlalni bir panayır aerglalnde sana -
cak! 

Gelin bu odaya oturtuldu. Kendlllnf 
kapıda kaqrlryan güvey, koltuğu yaptı. 
Sonra onu orada bıraktı, kendlal erkek 
~trlerlnl afırlamak için tekrar dıta· 
n, eğlence yerine uğradı. 

Zavallı, (evlendiği için defll, bir hafta 
dır süren dUfilndeki miaafirlerl afırla. 
mak için hırpalanmasından böyle diyo
rum,) güvey, henüz 30 unu bulmamıt, 

münevver bir delikanlı, bir haftalık yor
gunluktan öyle halsiz kl. .• Ytlznnde yor
gunluğun izleri biriken gözlerinde erece
ği saadetin sevinci qıklanıyor. Bu gay -
retle olsa gerek, parçalanırcasına aafa 
aola koşuyor, davetlilerin eğlenceleri L 
ç1n noksanım .erviai tanzime çabalıyor. 
Kolaymı ya! .•• Kira evine girerken bir 

ıUrU maıraf ve yorgunluktan, g6çlln U
zllcU dertlerinden kurtulmak imklnı bu
lunamazken, dünya evine girmenin da
ha az masraflı olacatmı iddia etmek ta
bii gUlDuç olur. 

• • • 
flmdl çift çift oyuncular meydana çı- usta oyuncusu bu olsa gerek! Genç kızlar geline, ne 11Ptalı bir g8zle 

bakıyorlar... Hepsinin az çok bir zaman 
farkıyla uğrıyacaklan bu akıbet onlar
da bariz bir imrenişin açık ifadesini mey. 
dana getiren yi1z hatlarıyla kendialnl 
gösteriyor. Yannm gelinleri, bugllnldl 
köylll kızlar, gelinlik çafma kadar her 
gelini böyle gıptalı bir bakqla imrene-

rJar, daha köye ilk pldiifmiz, dilfiln 
kapıamdan glrdlifmlz ıırada lhtl. 

lr8y imamıyla eılnln nasıl bqardık
hayret ettllimiz seri tempolu rlt

c1analannı yapıyorlar. 

Kenarda halka çeviren ytblerce kiti. 
erkekli aeylrcl kalabahfr, mutfa-

el çırp11larla oyuncularm ıözle zor ta. 
edilen ayaklanna rehberlik ediyor
Curcuna hallnl alan oyun havam, her 
e geçtikçe biraz daha artan bir q. 

uk içinde aUrUp gidiyor. 
DUfUııUn buaual ehemmiyetini evvelce 

Oyun esnaamda bilhuaa kadınlarda 

dindarca bir butU var. Sanki bir mabed. 
de, nttbud önUndeymlıler gibi davranı
Yorlar ... ilq eğik, gözler sllzUk, yüzle -
rinde gizli bir hlcabm pembeliği dalgala
na dalgalana, Yilksek bir enerji ile başa
nlan \ir vatifenln tarnamlanı,mr andırır 
bir vecd içinde oynuyorlar. Oyun biter 
bitmez de en kısa yoldan kalabalığa ko. 
ıuyor, lnaan dalgalan araamda eriyor, 
gözden siliniyorlar .• 

• • • 
tun. lJı:l sene ıUren bilyilk hazır- Gelinln gelill çok tuhaf olmuetu. tld 

lllDllnuıln conra nihayet bu güz yapılma- otobüa, öndekinde bembeyu kıyafeti, u
muvaffakıyet elveren düğünde kim- zun duvatı, ctıneele pmldıyan ıııra sıra 

Yok? bilek kalınlığında Uç dört dizi telleri ve .. 
Bursadan, Gemlikten, İlltanbuldan ge- kendi gibi bembeyaz kılıklı 20 genç ve 

davetliler, dUfiln evinin mUsaadcıııiz- güzel arkadqı arasında beyaz zambak 
yilzilnden meydana bakan başka ev. demetini andıran bir heyetle köye gell-
e .afırlanryorlar. n1 getlnnişU. 

Jlahtar LQtflnla evi Yalovadan gelen DUğiln evinin anUnde duran arabadan, 
artan tahsis edllriıfş. Evin en bllytlk gelin, arkadaşlarının el ele tutuprak gU

c!a 1nırulu sofrada Yalova hlkimi müş pazulardan mürekkep bir koridor 
d, mabn!Mtlrtı, bumıd muhasebe me- halinde sıralandıkları geçitten geçirildi. 

2"Ald, tnhlsarlar, Dllfu, tapu me- Eve konuldu. 

rek seyredecekler!.. • 

• • • 
Anlattıklanna göre dilfiln tam ;,fr 

hafta sllrmllt... Eskiden "kırk gün kırk 
&'ece düğünden sonra odlar ermif mura
dına bis çıkalım kerevetine., diye bUyilk 
annemden dlnlediğim maaallan hatırla
drın. 

Civar köylerde günlerce evvel dediko
dusu başlayıp bir gününe de benim ye
tiştiğim bir haftalık düğün o gece talak· 
la beraber nihayet buldu. 

Mes'ut çift muhakkak ki muradına er
di, erdi ama kerevete çıkmak bize nuib 
olmadı. Şafakla beraber köhne bir yaylı 
ile yola çıkarken bunu dUşUndUm: 

Kerevete cıkacak yerde, yorucu bir a
raba yolculuiuna çıkıyorduJc. .. 
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Seyahat notları 

Afyonda sütçülük 
ıslah edilmelidir 

1,60 Boyunda kendir yetiştiren bu zengin topraklarda 
bir çuval fabrikası kurulursa köylü refaha 

kavuşacaktır 
.,..... '.<f" ...,. 

Afyondan blr ıörUnUı 

Afyonda "sUtçUlllk,, dahi üzerinde 
tevakkuf edilmesi icap eden bir tica· 
ret mevzuudur. Muhitin hayvancılık
ta oldukça ehemmiyet kesbetmif ol· 
ması bu mevzua el koymanın hatta. 
biraz da gecilmıfl olduğunu anlatı· 
yor. Afyonun bazı kazalannda yüz 
binlerce bat koyun vesair stıt hayva
natı bulunmaktadır. Bunlardan yal
nız bir kazayı ele alalım: Bulvadin. 

Bu kazada dörtytlz bin miktannda 
koyun bulunduğu katiycUe sabittir. 

Ve meralan hayvan yeti§tirmeğe gayet 
m üsait olduğu için Afyonun her ya· 
mnda koyunculuk oldukça taammtım 
etmit bir it halindedir. 

Geçenlerde buradan g~erl;en ltit
miltlm: Bulvadine bağh Çay nahiye
sinin bulunduğu "Yalvaç boğazı,, ın
da bir soğuk hava deposu, bir süt mu· 
hafaza yeri yapılacakmq. Bu iee Bul
vadin kaymakamı Feyzi Akttırk te
eebbüs ettiğinden bahsettiler. lein ne 
safhaya girdiğini bilmiyorum. Fakat 
tahakkuk ederse büyük fayda temin 
edileceğine ıüphe yoktur. Afyonda 
sUtçUIUğUn tevhit edilerek bir nokta
dan idare edilmesi, muhitin en büyük 
servetlerinden birini başıboı bulun • 
durmaktan kurtacacağı için hakika -
ten el konulacak bir meseledir. 

Evvelce Afyonun kıymetli valiai ve 
Afyon mebuslanndan bazılan ile "Ça
ya,. yaptığımız bir sayahatte "Yalo
vaç boğazını,, ben de görm.UştUm. 
Yaz günlerinde yanıp kavrulan Afyon 
muhitinin güzel bir mesiresi haline 
getirilmi§. Hava serin, su bol. Soğuk 
hava deposuna. yağ ve pe~'Dir ima -
llthaneaine gayet elverilli bir yer. 
SUtçülUğll bir kaza ili halinde müta
laa etmekten ziyade bir "villyet iti,, 
haline sokacak olurlarsa bu müsait 
yerden v.amt istifade edileceği mu • 
hakkaktır. 

ÇUVAL FABR1KA3I 
Afyon villyetinin topraklan çorak 

değildir. Merkez, Sandıklı ve Dinar 
kualannm bulunduğu saha bilhassa 
sulak ve bu yüzden de oldukça feyiz
lidir. 

Fakat akan ıular kA.lı azalır, k1h 
tap.r. Böylece etrafına zarar iras e
der. Vilayetin muhtelü yerlerinde bu 
yüzden eskiden küçük büyük bat.at. 
lıklar da belirmietir. 

Mevcut sulan lltifadeye aallh va· 
ziyete sokmak, elmdiye kadar huau· 
le gelen zararlan da önlemek olacak· 
tır. Fakat bu if, nihayet yedi yüz bin 
liradan ibaret bulunan ve bir kımıl 

Afyon ıehrinin imanna sarfedllmek· 
te olan vili.yet bütçesi ile yapılabile
cek vaziyette değildir. Afyonda jeolo
jik durumdan azami fayda fmk&nları 
elde etmek için Veklletin kuvvetli 
eline ihtiyaç hiaedilmektedir. Arazi· 
yt barajlar ve buna alt ameliyeler ile 
ıslah etmeli: iUpheslz 1d kolay 1İf ff 
değildir. Bununla beraber eim~ 
olmaua Dinar kazasına bağlı toprak
larda IU1ama tefkilltı vtıcude getire
rek, çiftçiyi kendir :·· • ":;Urmeğe ter 
vik etmek çok faydalı olacaktır. 

Söylediklerine göre Dinann birçok 
yerlerinde (bir metre altm11 santim). 
boyunda kendir yetltirmif. Toprakla,. 
nnın bUyUk bir kısmı bombot yat&11 
Dinarda yeglne meşgale çiftçillktlr. 
Ekilen araziden mUhim miktarda hu
bubat istihsal olunur. Tenevvtt yok
tur. Hububat iyi yetişmediği yıllar 

çiftçinin eli belinde kalır. Boı yatan 
topraklarda kendirciliği ihya etmekle 
hem muhite yeni iş çığın ağılmJ§, 

hem muhite yeni i§ çığın açılımf, 
Kendirciliğin ihyası ile Dinarda çu

val fabrikası açılması imki.mmn dof· 
mU§ olacağını unutmamalıyız. Top • 
raktan başka bir ifle uğrqmayan bu 
muhitte böyle bir sanat müessesesi
nin vücut bulması, mevcut umranı ar· 
ttıracak en büyük bir vesiledir. 

Dünkü yazımda Afyonda hqhqçı· 
lıktan bahsederken bir noktayı unut
tum: Sabun fabrlkuı. Hqhq yağı i
çin Afyonda bir imallthane açılacak 
oluna zeytinyaiı ile olduğu gibi Af· 
yon yağı ile de sabun imali mUmkUn 
olacaktır. Bu villyet halkı sabunu 
başka yerlerden getirtmektedir. 

H.OONAY 

Ist;nbul traınvay1 
.. şirketi 
Universite ve yüksek mektep 

talebelerine 
ııan 

Te::ızili.tlı tarifeden istifade etmek hakkmı baheeden ve .evvele. w
rilmiı olan 1937 - 1938 mektep seneaine m•mua san k 
1938 -1939 senesi için değiıtirileceğindeu, üniversite ve yllkaek mektep 
talebeleri 16 ilkte§rin 1938 tarihinden evvel yeni karUanm almak Ur.ere 
tramvay tirketinin Galatada, TUne1 arkasında, Söğüt sokağı:ıda hareket 
kalemine vesikalan ile birlikte gelmeleri ilAn olunur. 

İstanbul, 30 eyini 1938 
DlREKTöRLOK 



Jo\PON MASALI Şen FokıraDar Biliyor musunuz? 

Cehenneme Seyahat 
he Bir si?irbaz canbaz '"' dişçi 
~ aynı günde öldüler \'e cehen 
~ne gittiler. 

~ Cehennemde onlann üzerine 
~llnızı, laci\'crt ve yeşil şeytan· 

atıldılar ve bac; se\1anm hu· 
~na çıkardılar. ~ "' . 

a l3a5 şeytan onları başlarından 
dl'akıanna kadar süzerek sor -

U· 

l - Bu ihtiyar yef}·üzünde ne 
1apıyord u? 

- Ama beceriksiz~iniz ha! .. 
Suyu hala kaynatamadımzl 

Kırmızı, IAci\'ert ve yeşil şey· 
tanlar çilt'den çıkarak derhal ba~ 
~}1al)a k°'tular ,.e şik~yet etti· 
ler: 

- Bu herifleri bir türlii haşla· 
yamadık! Sihirbaz suyu okuyup 
üfledi... Su bir türlü kaynamı
yor. 

Bunun üzerine baş şe}1an şu 
emri verdi: 

\'a '<ırrnızı şertanlardan biri ce· _ şu halde onlan bıçaklı da· 
P Verdi: ğa götürün. 

ı... - Bu yalancının biridir! Sihir Şeytanlar gene sevinçle b~ır· 
"'lllık ediyordu. Kaybolan eş· 
~ları bulabildiğini ve herke _ cidar. sihirbaz. cazbaz ve dişçi 
ırı hac:tahğmı giderecek kuv· yi kazandan çıkardılar \'e onları 

"ttt bıçaklı dağın ortasına attılar. 
l{ ~ olduğunu ileri sürüyor. 
:ıkatte ise insanlan kandıra· Sihirbazla dişçi deh~t içinde 
t~· Onlardan 3\'UÇ dolucu para tıtrediler. Bu dağ baştan ba~a 

1Yordu. sivri bıçak uçlarile doluydu. 
n Nereye bassalar, bıçağın sh·ri u· 
a~ şeytan tekrar sordu: 

cu ayaklarına batıyordu. Bu 
- Ya bu zayıf adam ne yapı· 

l'otdu? manzara kar~ısında yalnız can· 
n baı: hiç korkmadr \'e ark:ıdaşları 

ela u <;uale de liici,·ert ~eytanlar na: 
n bıri ce\'ap \'erdi: 

- Kati yen koı kmayın dedi. 
ti;d. Bu i~siz gücsiiz bir ser5e· Şimdi ben sizi kurtaracağım. 
· ı! Canbazlık ediyordu. Ha-

ı'aya gerilmi~ bir ip üzerinde do· Bu sözlerle beraber canbaz sağ 
aşıyor, bıçakların ucunda dan· omuruna sihirbazı sol omuzuna 
~iYordu. Kadınlarla çocuklar da di~yi aldı ve bıçakların üze· 
va·. bu saçma Cffler için ona para rine ba5arak büyük bir kolay· 
erıyoralrdı. !ıkla dağın tepesine çıktı. Zaten 
8 brçaklann üzerinde dansetmesi-
a~ şeytan sualini tekrarladı: ni gaytt iyi biliyordı.:. .. 

t'ıe - Ya bu kısa boylu şi~man Kmnııı lkivert ve y-il ""Y" 
Yapıyordu? _,, ,,... 

tanlar onun sivri bı~lara basıp 
~7:il şeytanlardan biri cevap şayanı hayret bir maharetle da· 

ğın tepesine tırmandıklarını gö· 
l:)ı -. Bu da dolandmcm biriydi. rünce, ona hayran kaldılar ve o-
~lik ediyordu. Disleri a~- nu takdirle alkışlama'ğa başla· 
~ insanları nezdine celbedi}·or dılar. 
e Onların yalnız dişlerini değil 

Sthh 1 Baş seytan onların bu alkış· at erini de ı;ekiyordu,. Ve • her ek lanm duydu, hayret etti ve ~y-
&_ç ilen dis için de dilnyanın le düşündü: 
'""raSını istiyordu. 
a - Bir şeyler oluyor galiba! 

1 unun üzerine baş şeytan şöy· Dur bakalım ne imi§? .. 
e bağırdı: 

lbtıa- Üçünü de cehennem kaza· Bu düşünceyle, bıçaklı dağa 
siyah bir şeytan gönderdi. Bu· 

atın! 
nun üzerine kırmızı, lacivert ve 

~}'tanlar uludular, sihirbazı ye,il şeytanların akıllan başla· 
bu .~ı ve dişçiyi yakalıyarak nna geldi. Derhal baş şeytana 

ltik bir kazana attılar. Sonra k~tular ve şöyle dt'diler: 

~ı suyla doldurup altına o· _ Bu heriflere gene bir ~ey 
1 lltı doldurdular ,.e ateş yaktı· yapamadık? Canhaz arkadaşla· ar. 

rını omuzlarına alarak dağın te-
l' Canbazıa dişçi korkularından pesine çıkardı. 
~trediler. Ateş gitgide büyüyor. Baş şe}1an fena halde kızdı \'e 
~ l'?ıUtemadiyen ısınıyordu. Bir bağırdı: 
d' Sonra su kaynayacak onlar da - Şu halde onları yeyin! 
iti diri haşlanacaklardı! 

Şeytanlar bu emir üzerine si· 
t:ı~~nız sihirbaz hiç korkmadı. hirbazın, canbazın \'e dişçinin ü· 

ltlı kaldırdı. pannaklanm su zerine atıldılar. ağızlarını açtılar. 
~nde oynattı. bir şeyler oku· cliş?erini gıcırdattılar. Fakat diş 

I> \lfledi, bunun üzerine su ı· çi kerpetinini çıkardı ,.e şe}1an· 
~~başladı.Şeytanlar bir larm di~lerlnl söktU. 

~Odun daha attılar fakat su· Şeytanlar feryadı kopardılar, 

Ki ın tc•k lif etmi~ 

it 
Büyük lsveçli 

;~ • <ıldız · Evet! Ho 
· •ı, Jıı\'ulta kalmam 
· ' için bana yirmi 

_I bin dolar teklif 
edildi.. 

.\rkada~ı - Herhalde bu pa· 
rayı size lsveç teklif etmiştir ... 
llolirndda kalmanız için!!! 

(;urur 

- Yalnız bu· 
lundut,runuz za· 

~ ; 
1
- :nan niçin müte· 

~ madiyen yüksek 
~1 esle konu~ursu 

nuz? 

-- Bunun iki sebebi var: Ev
,·clft yüksek bir insanla konuş· 

maktan hoşlanırım; saniyen mu· 

hatabımm zeki !)ir inc;an olmac;ı 
Temizliü;i !eveu lokanta m tercih ederim. 

/f .- Bir lokantaya 

~;;\:,~:'. ilin 3' ~~~, ~ ~ 
·· Sayın müc;teri· . Bay Leon, gece 

~ ...... '\, 
-- !erimizin. yemek . ? • - yarısı aleHlcele 

!erden ewel çatal bıçaklarını çağırttığı bir 
peçetelerine silmek • şuretile te· doktoru şu söz· 
miz peçeteleri kirletmemeleri ri· Ierle karşıladı: 
ca olunur.,. 

Mu~ikiıfon anlıyanlar 

Amaför müzi • 
\ kacı - Şimdi, 

ı eğer isterseniz. 
ize başka bir 

parça çalayım. 

lJa\·ctlilerden biri - Bize lüt
fen "Kavallerio Rustikano,. yu 
çalar mısınız? 

Amatör müzikacı - Biraz e\

\'el size zaten bunu çalmıştım. 

Tehdit? 

Bayan (baya) 
- EV'\'elki ak -
şanı gene dün 
sabah eve dön • 
dün! Dün ak -

~am da bugün döndün. Sana şu 
nu söyliyeyim ki e~er bu akşam 
da yarın sabah eve gelirsen, her 
şeyi yüzüstü bırakıp annemin ya 
ııma dönerim! 

-
EGLENCE 
-------------

- Sizi ehemmiyetsiz bir §CY • 

den dolayı rahatsız ettiğim için 

müteesgirim. Mesele §udur: 

Bizim küçük Mişelin, bir adet 

yirmi beşlik yuttuğunu zannet -

miştik. Halbuki kanm paralan 

saydı ve ancak yüz paranın ek
sik olduğunu anladı. Görüyorsu 

nuz ki vaziyet bu kadar tehlikeli 

değil! 

Berberde 

ettiniz mi? 

Berber - Saçla

rınız fena halde 

dökülüyor, ba· 

ynn. Bizim ilaç· 
lan hiç tecrübe 

Müşteri - Hayır! Hiç tecrübe 
etmedim! Herhalde saçlanmm 

dökülmesinde başka bir sebeb 
var. 

,_ . "' 
lsmi tarihe geçmiş olan ve fa· 

kirlere yardım etmekle §Öhrct 
kazanan meşhur Meksikalı hay
dut Panço Billanm asıl ismi Po· 
roko Arango idi. 

Resmini gördübrünüz bu garip 
insan, İngiliz Güyanının yerli -
leri olan Torurnas kabilesinin 
son ahfadıdır. 

Amazon nehrinde yaşıyan Pi· 
ranhas adındaki bu balıklar, yir 
mi santimetreyi asla geçmiyen 
boylarına bakmıyarak insan eti 
yemektedirler. Bu balıklar daima 
büyük sürüler halinde dolaşırlar 
Ye suya girmiş veya düşmüş bir 
insanı biranda parçalamakta as· 
la tereddüt etmezler. 

~bir tilrlil kaynatamadılar. Si· dehşet içinde sağa sola kaçtılar, Rakamlarla işaret edilen yerleri aşa~daki renklere boyarsanız, eğ-
lrbaz, canbaz ve dişçi de kaza· bunun üzerine sihirbaz. canbaz lenceli bir tablo yapmış olursunuz: Dünyadaki ilk askeri kabili 
~içinde doğrularak şeytanlar· \'e diKi cehennemden çıkarak ev- O: Penbe, 1: Açık menekşe rengi, 2: kahve rengi, 3; Gök mavisi, sevk balonu. 18 ağustos 1908 de 

alay etmeğe başladılar: lerine döndüler. 4: koyu kestane rengi, 5: siyah Amerikalılar tarafından inşa e-

"-----------·~---------------------------------------------------------------------------------------d-i_lm_i_s_ti_r. ___ __ 

Bay Fuat üzerine tırmandığı garip ğa başladı ve za\·allı adam ada zannettiği 
adacıkta, uykusuna de\·am etmek Ltedi. !!eyin kocaman bir hipopotam olduğunu 
Fakat heyhat daha horla~a başlar baş anlamakta güçlük çekmedi. Bunun üze· 
llrtıaz ada kımıldamala ve sudan çıkma rine suya daldı \ 'C yüzerek karaya çıktı. 

. 
Fakat henüz iki adım atmıştı ki bir okun, 
fapkasını uçurduğunu hissetti \'e hemen 
ayni zamanda bir mftbet kapısı kadar 
genis ve kocaman bir zencinin gillcrek 

kendisine doğru ilerlediğini gördü. Bu 
"Herkeşiyer,, kabilesine mensup bir mu· · 
hariptti. Bar Fuat kanınm dondu~nu 
hissetti! elveda hlirriyet! 

Vermendia dükü I ... üi dö Bur
bon, daha iki ya~mdayken Fran 
sa amirali tayin edilmi§ir. Bu 
bebek amiralin resmi emirname
leri, ba~parmağmm izlerile im· 
lanaırdı . ., 

* ~ .. 

Çindeki bıldırcmlann vücudu o 
kadar sıcaktır ki, soğuk ha\alar

'öa birçok Çinliler, ellerini bun· 
Jarla ısıtırlar. 

Holandah gemicilerden bazı • 
lan es1d bir anane olarak, mesa• 
feleri pipolarile ölçerler. Yolcu~ 
luklan müddetince doldurup 
içtikleri pipoların adedine göre 
mesafeyi tahmin etmek, onlar i· 
çin gayet basit bir iştir. 

>· . * -

Yukariki rakamlar arasına zait 
ve nakıs işaretlerini öyle bir şekil 
de koyunuz ki bundan sonra cem 
lf'ri ve tarhları yaptı~rınıı: zaman 
yekun tam 96 olsun. Bu bilmece
mizi halledenlerden birinciye bir 
konsol saati, ikinci}•e bir büyük 
şişe kolonyn. ürüncüyc bir resim 
nlbümü, \'e ayrıca 200 okuyucu • 
muza muhtelif hediyeler verece
ğiz . 

............ ırm .... -_ 
HABER 

ÇOCUK SA Yl-'ASJ 
Bilmece kupona 
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YarınW lik maçlarını ':alıf:•ız stadır.1a o.v ,ıayacak iiç r':i.": Sülcymaniye, Galatasaray ve Topkapı 

lLDk maçU~lfolfil o lfil Dlklncı lhıarffttasn 

Fenerbahçe - Güneş karşllaşıyor 
Fenerbahçelilerin va·rın Kadıköyünde oynanacak 

nıünıkündür bu nıaçı kazannıaları 
Yann l stanbulun dört sahasında lik 

maçlarının ikinci hafta kar~ıla~maları 

yapılacaktır. Bu pazarın maçtan geçen 
haftaninkilerden birçok noktalarda daha 
mühimdir. Bir taraftan, ilk maçlarda 
elde edilen tecrübelerle takımlarda yapı-

lan dcği~ıklikleri görebileceğımiz gibi di· 
ğer taraftan da takımlann tik tasnifinde 
alacaktan sırayı daha fazla bir isabetle 
tahmin etmek fırsatını elde etmiş olaca
ğız. 

Ferıcrhalıçc - Giiocş 
1 laf tanın en mühim maçı şüphesiz Ka· 

dıköyde yapılacak Fenerbahçe - Güneş 

karşılaşmasıdır. Bu iki dost takımın ya
pacağı maç Fenerbahçenin çok hazırlıklı 
bulunması \'e Güneşin de geçen seneki 
kuvvetine henüz yükselememiş olması 

yüzünden bilhassa enteresandır. 

Geçen hafta Beykozun karşısında çok 
bocalayan ve güçlükle galibiyet temin e
den Ciıneş takımının yarınki rakibi kar· 
şısı:1..:a birçok kimselerin tahmini gibi öy· 
le kolayca bir zafer kazanması kabil de
ğildiı. Gerek birkaç antrenman maçı , .e 
gerek e Beykoz karşıla~ması Güneş oyun 
cularmın tatil me\ simini en fazla serbest
likte ve en cömert bir şekilde geçirdikleri· 
ni Cistennektedir. Bu vaziyet takımın 

hfüa kendLini toplamasına mani olmak
tadır. Geçen seneki kadrosunu hemen 
hemen muhafaza eden ve buna rağmen 
de ayni randımanı vermiyen Güne~ ta· 
kımının bir hafta içinde kendisini eski 
varlığına yükseltebilmesi imkansız oldu· 
~runa göre, yarın Fenerbahçe kar~ısında, 
ayni takıma karşı geçen senenin lik ve 

milli küme maçlarında elde ettiği netice
leri alamıyacağı muhakkaktır. 

Bu yolda Fenerbahçenin rakibinden da· 
ha fazla çalı~mış olması da tabiatile mü· 
essir olacakt ır. Ayni zamanda Fenerbah· 
çeliler, yarın karşılarında enerji noktasın· 
dan geçen haftakinden daha zayıf bir ra· 
kip bulacaklardır. Fakat muhakkak ki 
Güneş takımı, iyi anlaşmış ve çok tehli· 
keli elemanlara maliktir. Eğer Güneşliler 
geçen seneki vaziyetlerinde olmu:; olsa
lardı .. Yann Fenerbahçeyi birkaç sayı 

farkile yeneceklerini katiyetle söyliyebi

lirdim.IIalbuki bu sefer de Fenerbahçenin 
Güneşe karşı iyi bir netice almnk \'aziye· 
tinde bulunduğunu iddia edef.eğim. Ba· 
zı kimselere belki de garip görünecek bu 
iddia, Fenerbahçelilerin oyun sistemlerin 
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Frrıt:r·Sıılrymarııı;t ·ı fstıınl.ul·Hı'!Jko: 
1 

1 /Jı·yko:· Topktıpı ~ '. 

Ft:ntr-lstanbulıpor lı Vrf a·Btşıl.taş 

1 /Jtyko:- Galatasaray Sıılt:y . -/stanbulıpor ,, 
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Gıırıtş-llılul 'F.bahçt-Gıılatcısrınıy J Brgko:·Btşıktaş 

qe ve iorvet hatlarında yapacakları küçük 1 
Cteğışikliklerle pckalfı kabil c•labilir. 

Fenerbahçeliler. geçen hafta Beşiktaş 

iarşısında muvaflak olamıyan Bülendi 
t>ilhas:sa Güneşe karşı tekrar oynatmalı· 
dı rlar. Çünkü Bcşıktaş maçında hiçbir 
iş göremıy(•n bu oyuncunun r<n•ı hava· 

d;m gelen toplara hakim olarak Güne~ 
k~lesi için çok tehlikeli olacağı muhak· 
kakt_ır. fü'!tsen Fenerbahçenin iyi bir ne· 
tf ce alabilme inde. kafa oyunlan Beşikta~ 
IlfÜdafaasından zayıf olan Güne~ müdafi· 
l i 'karşısında havadan oynamakla kabil· 

r. Aksi takdirde yalnız iki aç ığından 

aa.da, Fener forvet hattı oyuncuları Gü· 
ş müdafaası önünde hiç bir iş yapama· 
ak vaziyetfndcdir. Fon·et hattında ya· 

lacak yegane değişikli:.: ~ağiç me\•kiin· 
•olabilir. Buraya da bilhassa kafa oyu· 
nda oldukça kuvvetli bir oyuncu koy· 

k lazundır. F enerbahçenin mevcut bü· 
n oyuncularını tanımadığım için ~ahıs 

t yin etmeme imkan yoktur. Yalnız de· 
~im·gibi sağiçde de"sağlam bir kafao
ncusu bulunduğu takdirde Fener for· 
t İ1attı Güneş müdafilerine karşı çok 

.aktın -bir \'aziycte girmi~ olacakdır. 
· Buna rağmen takımın gol atma fırsatı
~ın arttığı iddia edilemez. Bunun temini 
·ii_1

n de iki açığın hücumlarda daima içe 
ıcJç~ası ve gol fırsatlarına müdahalede 
bulunmaları Iazımdır. l ki iç oyw.ncunun 
rakip oy;ınculann kafalarından kapıp 

arkadaşlarına geçirecekleri topu kaleye 
:önaermek işi orta muhacim ile Fikret ve 
adye kalacaktı r. Bu takdirde de ele ge· 

ı;ecek fırsatlardan bu oyuncular nasıl ol· 
. istifade edebileceklerdir. Bilhassa bu 

t~.formlarında olmıyan Güneş müda 
fii ri önünde daha muvaffakiyetle tat
bikb-'1 edilebili r Fener muhacim 
lıattının hücumlarda beş oyuncuyla bir· 
<:Jçn yüklenmesi bu müdafaayı çok boca· 
!atacaktır. 

Fencrbahçenin sağiçte Fikretin karde· 
şi ni . soliçte de Şabanı oynatacağı söy
lenmektedir. Benim fikrime göre, bu de· 
ğişiklik bugünkü Güneş takımından ma-

K r a I Karolün eski şoförü 
ı1 Humen boksör 

Aur~I Torna 
Eski dünya şampiyonu 

Henoy Lluclıl yendi 

ı 

üal Karolün <' ki şoförü Rumen hafif 
l~t bo!;: şampiyonu ı\urcl Torna, bu 
ita Loııdtacla eski dünya sinek siklet 

~ npi)oııu Benny Linch ile yaptığı bir 
~ı nakavtla kazanmıştır. Rakibinden 
ş b1,1ı;uk kilo daha hafif olduğu halde 
ımen boksörün böyle bir zafer kazan· 
1.:.1. spor muhitlerinde hiiyük bir hay· 

ve takdirle karşılanmı~tır. 
... , . 

ada herhangi bir takıma hatta ileride Gü 
neş takımına karşı bile en muvafık bir 
şekildir. Fakat dediğim gibi bunun yarın 
ki maçla ileri sürdüğüm diğer tertipten 
daha müessir olması kabil değildir. j 

Bundan ba5ka Fener for\'et hattında, 

bir değişiklik yapmağa imkan yoktur.' 
Yalnız muavin oyuncularının kuv\'etli 
Güneş muhacimleri karşısında topu ayak 
larında hiç tutmamaları ,.e kendi forvet 
oyuncularına derhal geçirmderi lazım· 

dır. Ayni tavsiyeyi müdafaa oyuncula· 
rına yapmak lüzumsuzdur. Bunlar da 
mümkün olduğu kadar uzun vuruşlarla 
topu Güneş muavin hattından a~ırmak 

suretile rakip kale yakınlarındaki oyun· 
cularına göndermelidirler. Sonra Fener· 
b:thçe forvet !•altında esasen müdafaaya 

ya:-ciım edecek iç <wuncuc•ı bulunmama 
n hasebile Naci \'e Fikretin ayni zaman
da çok sıkı~ık \'aziyetlerde müdafaaya 
yardım etmeleri de unutulmamalıdır. 

Yukarıdaki tavsiyelerim, iyice tetkik e
dildiği zaman bunların Güne~ takımı· 

nm bugünkü vaziyetine karşı yegfuıe ıııt 
bik edilecek bir sistem olduğu görülü!· 
\'e bunları muvaffakiyetle tatbik ettiği 
takdirde de Fenerbahçenin maçtan zal~~ 
le çıkması yüzde doksan bir ihtilll"' 
dahilindedir. 

V cf a - Ucykoz 
llaltanın dığer mühim maçlarından bl' 

ri de Beşiktaş stadındaki Vefa - BeykoS 
karşılaşmasıdır. Geçen hafta Günesi ept'> 
ce terleten Beykoz ile yaz tatili bile yııl" 
madan mütemadıyen futbol oynayan \ 'C' 

fa müsavi kuvvette iki takımdır. 
Iler müsavi takımların yaptıkları rnııÇ 

!ar gibi yarınki oyunun da çok Jıeyccaııll 
ve zevkli olacağı tabiidir. Galibiyet şi111' 
dilik her iki takıma da müsavi derecede 
yakın bulunmaktadr. 

Beşiktaş - lstanbulspor . 
Bu maçı Beşiktaşın kazarıması tabitıll' 

le kuv\'etli bir ihtimal dahilindedir. ls' 
tarıbulsporlular hfila geçen seneki düşiJ' 
vaziyetlerinden kendilerini kurtaramaı111; 
tardır.Büyük bir kültür yuvasına da~11• 
nan ve bir zamanlar Türkiye şampiyotl' 
luğuna kadar yükselen lstanbulspor!ultı' 
ra bu yolda biraz himmet temenni ederiZ· 
Galatasaray - Topkapı 
Safımin Trabzondan gelmesile ve Nee' 

detin de tekrar klübüne dönmesile ]<U\"" 

vetlenen Galatasaray takımının geçe11 

haf ta ki maçtan sonra bu haftaki ka!'Şl' 
la~ası kendisini büyük maçlara hazırll' 
yacak birer antrenman mahiyetindedir. 
San - kırmızılıların bu maçı oldut-Çıl 
farklı olarak kazanmaları beklenebilir. 

Süleymaniyc - Hilal 
Birinci kümenin müsavi kuvvetteki b1' 

iki takımı da muhakkak ze\'kli ve heye" 
canlı bir maç yapacaklardır. Kazanı113 

ihtimalleri Beykoz - Ve!a karşıla~masıll' 
da olduğu gibi müsa,·i derecededir. 

Sabahaddin A l'GEN 
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Aşkın 410©3 şekli 
Herşeq qibi aşkın da. bir modası 

oldu~unu biliqor musunuz? 
Her şey modaya tabidir. Fakat ''aşk 

değişmez,, derlerdi. Hiç de öyle değil. 
Aşkın da modası var. 
Vakıa aşkı, verdiği neticeler itibarile 

tahlil ederek daima biribir.inin ayni gö
rüyoruz. Fakat bu neticeye varmak için 
gidilen yollar biribirinden çok farklıdır ... 
Şefkatle doğan romantik aşklar vardır·! 
Mesela Muse böyle aşklardan hoşlanırdr. t 

Mehtab ışığında sevgilisiyle kol kola gez~ 
mek, sevgilisinin önünde diz çöküp hün
gür hüngür ağlamak, uykusuz geceler ge...!ıl 
çirmek bu çeşit aşıklar için bir idealdir. 

·~ · 

1900 Paris sergisi bryık ve t~ 
gözlük aşkını dünyaya tanıttı. O devrin 

kadını guz'' el bir bıyık ve monokl için 1 rikan aşkı moda haline girdi. 
lı.-_ bayıldı. Sonra. aşksız sevgiler moda 01- Amerikan aşkı hakkında bir sinema 

. ! . ......_.._ ................................... - . ..-.-. .... - ...•.........•••...•••• .,. ......... u ................... :. du. Kadın ve erkek yalnız rahat yaşa-
mecmuasında Fransrz muharrirlerinden 

f ''!\laltalmın C\'İ,, filminde evladını kurtarmak için kötü yola sapmış bir ~ mak, ve çocuk yapmak için birleştiler. birisi şunları yazıyor: 
ı ı, .. ,, " Sonra altı silindir otomobil aşkı i ...... m rolünü çok muyaffakıyctıe oynıyan Fransız yıldızı Vh"iyan R-0rnans 5 "Amerikan aşkını ilk defa Amerikaya 
'--- : başladı. Daha sonra asrnn1zrn aşkı, Ame- dair yazılmış bir kitabı okurken öğren-.. ___ .5 ............... ~ .. ~1~~_·:·~=i-""f_:·:·~1····~. --i~""·i~_ ............... K .. ·:··:. -u·· .. . r ·ı ~ t elim. Sonra. Amerikada dolaştıkça gör-

dilklerimi not ettim. Amerikalrlarm aşk 
tela.kkisinin bambaşka olduğunu bu gtin 
tamamiyle öğrenmiş bulunuyorum. Ame-

-· - · -· · - · - · · 1 rikada bir vakitler kadınlar Kovboylar 
~ ~ ır Ü fil) c D su lfl) o 1f y D o (Çi! n ~ . ©na ~ n 1 m ek o ç n için çıldırıyorlardı. Kendisini sevdirmek 

Bir malıPus ' lıaqatı yaşadı . ,ııı:_:_:~_y:_:_dd_~ı:_~_~r_
11

a_~~-;:_~1_:~_~_~:_:~_e_
1

~_1:_1: __ !~ 
$aın Goldvin yeni yıldız arayıp bul- meşgul olduğunu haber alan gazeteciler 

::ktan hiç yorulmıyan bir sine~~_!.-. - -~~ · bin~rce de~a st~dy~~a-~aşvu.rdular. ~e~. 
' !ıü.nyaya Markopolonun maceraları defasında: 'lngılizce ögreniyor, kinis yı 

~~lllinrlcr Sigrid Küriyi de ona tanıttı. Bu kabul edemez,, cevabıyla kar§ılaştılar. 
~~eki Çinli prenses rolü, bir acemi için Günün birinde bu yeni yıldı~ın . ?ari . 
~ Ylı zor bir roldü. Fakat Sigrid Küri bu Koperle beraber Markopolo filmini çe-
1~1iiı:ı altından kalktı. Fevkalade bir Çin- yireceği bab~ri bir top gibi patladı. Bu 

il :~enses yarattı. Güzel, hulyacı, şehvet- habere hiç kimse inanmadr. Herkes ıo-
leı:ı. tr Prenses. İfrata kaçm.ıyan, hakikat.. muz silkti. Nihayet bu havadis tahak-
h· ayrılmıyan, prensliğini unutmryan kuk etti. 
ıı- lı:ad rn. 

C.· 

li' "'1Rrid de Greta gibi 1skandinavyahdır. 
altat ?..~ v • b ~~evyorkta dogmuştur. Annesı, 

~:bası daha çocukken kendisini alıp 
ttıtıl'veç'e göfürmüşler ve yıldız, çocuklu-
~~ orada geçirmiştir. 

~e tglidin annesi ve babası kızlarmm si
v ltıada çalışmasını istiyen mahdud anne 
~ bababardandL Onun i~ bugün kız
~·tı:ırıa beraber Amerikaya geldiler. Ve 
~~&'t'id Rüri, yorulmadan, bıkmadan, u • 
la llttıadan tam dört sene bütün sütdyo-

l'llı k . lı]q aprlarını aşındrrdr.: lskandınavya. 
~lı:ın dünyanın en sabırl4 adamları ol
hı !i\lnu bir defa daha ispat etti. Nihayet 

t' gu. 
hır n Sam Goldvinin gözüne çarptı. Ve 
lııı talebe olarak Goldvi stüdyolarına a
llı clt. İk.i sene söz söylcm~sini, boyan -
~~ll.1tıı, giyinmesini, yürümesini öğrendi. 
~ile l§leri öğrenmek için kendisine on altı 

a. tahsis olunmuştu. Bu ilti sene içer-

l 

sinde Sam Goldvin onu kimseye göster-
medi ve Sigrid tam bir hapishane haya. 
tI yaşadı. Bir ge\_ç kızın südyoda tahsille 

'\ 

Film tecrübeleri çok iyi gidiyordu. 
Ve Sigrid Küri günün birinde birinci 

sınıf bir yıldız oluverdi. 

Mnsıır<dla snnemaı 
~ Mısırda Kahirenin yanıbaşmda ha -

zırlanan stüdyo faaliyete geçmiştir. Eu-
rada sinemaya merakı gUnden güne ar
tan Mrsrr halkının büyük bir iştiyakl.a 

beklediği arabça filmle!\- çevriliyor. 
-Mısır stüdyosu garib tezadlarla dolu

dur. Stüdyonun binaları ve aletleri en 
modern aletler olduğli halde tekniSyen. 
lerin ekserisi ecdadlarmrn elbiselerini 
sırtından çıkarmamış olan Mısırlılardır. ı 

Bu. stUdyoda çevrilen filmlerde aktör 
'\"e aktrislerin duruşları ve dekorun gü-

2elliği A vrup&.lrlarm da nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu filmlerin mevzuu şar -
km ebedi ve esrarlı aşk maceralarından 
alınıyor. 

K u:JJ ~ lbD IK 
lf91A~~~L~~ 

* Gln.ger Roger, Holivudun en güzel 
tenis oyuncusudur. Güzel yıldız, tenisi 
yalnız kibar bir spor olduğu için sevmez. 

O, iyi dansedebilmek için bacakların mu
hakkak teniste açılmış olması şart oldu
ğu fikrindedir. Sanatkar her gün saat-

lerce tenis oynar. Ve oyun esnasında ta. 
mamiyle erkek elbisesi giyer. 

ot< Meşhur tenor Jorj Ötil film çevir
emğe karar Yermiştir. Vakıa bu, tenorun 
ilk film çevirişi değildir. Bundan dört 
sene evvel Faris şarkrsx isimli bir filme 
iştirak etmişti. O vakit bu film muvaffa
kıyet kazanamamış, ve bazı münekkidler 

"iyi bir tenor hiçbir vakit iyi bir sine
ma sanatkarı olamıyor,, demişelrdi. 

Til bu defa meşhur Luiz operetini fil
me alacaktır. Bu filmin, eski muvaffa
kıyetsizliğin hatırasını unutturabileceğini 

iddia edenler pek çoktur. 

"' Vaktiyle Brigit Helın'in çevirdiği 

Kontes dö Monte Kristo filminin yeniden 
çevrileceği rivayet ediliyor. 

* Marsel Aşar ."Asker kaçağı,, romanı
m :Cilme alacaktır. 

da dolaşmağa çıkıyordu. Bu vaziyette 
bir delikanlının ilanı aşkına red ce,rabı 

verecek kız, Amerikada bulunmaz olmuş
tu. 

Sonra Şarlo Amerikada meşhur oldu. 
O vakit Amerikan kızları aşkı kalple -
rinde saklryan mahcub delikanlılara gö
nül vermeğe başladılar. 

Bundan sonra sinema sanatı evvela A
merikaya, sonra bütün dünyaya yepye
ni bir aşk çeşidi yaydı. Bu sevgının 

mucidi Rudolf Valantinodur. Valantino 
"Mösyö Boker" filmi ile kahraman aşkı 
tanıtlı. Bu devre yetişip de kahraman ve 
fedakar bir kocayı hayalinde tahakkuk 
cttirmiyen kaç kadın vardır! 

Duglas Fayrbanksın hususi bir aşk cin 
si yarattığını unutmamalıdır. Bu, neşey • 
le dolu olan çılgın aşktır. Valas Beri bu 
aşkı A vrupaya tanrttırdı. 

Liliyan Gişin aşkları da şairane aşık
hırı: ve şüri yeniden diriltti. "Yalnızlık,, 
filmi romantik aşkın yirminci asrın fab
rikaya tapan kalbini yeniden çarptırdı. 
Fakat az bir zaman sonra yine aşk mad
dileşti ve maddi olarak hüküm sürdü. 
Amerika aşkı büsbUtün unutacaktı. Fa~ 
kat bereket versin ki Greta Garbo aşkın 
imdadına yetişti. 

Greta Garbonun aşkı meş'um, şeytan.!, 
mel'un bir aşktır. Ağır kirpikli, tavırla
rı esrarlı kadın aşkr. Kadınlar Valantino. 
yu hayallerinde yaşattılar, erkekler de 
Garbo'yu. 

Bütün kadınlar Garboyu taklid etti • 
ler. 

Fakat bu moda da devam etmedi. Mar
len, Garboyu öldUrdü. 

Mavi melek filmi hala erkeklerin kal
binde yaşıyor. Mütevazı mektep muam. 
minin hayatına - feci akıbetine rağmen • 
gıpta eden nekadar erkek var! 

Bu yeni bir devrin mebdeid.ir. !htiraslı 
aşk, parçalıyan ve harab eden aşk dev
ri. 

Her kadm kendini M:arlen zannetme
ğe başladı. 

Birdenbire Klodet Kolber ve Klark 
Gabl Amerikada şöhret buldular. Yeni 
bir aşk şekli meydana çrkmıştı. 

Bu çeşit aşkta erkek, kendini kadına 
faik göriir, lakayttır. Sevgilisiyle alay e
der. Hatta onu tahkir eder. Kadın ancak 
bundan sonra erkeğe çılgınca aşık olur. 

Bu şekil, Amerikan hayatında büyük 
bir muvaffakıyet kazandı. Nefretten do
ğan aşk moda oldu. 

Kadrolar bu modadan sonra köpek ye. 
rine kaplan boslemeğe başladılar. 
Bakalım bu aşkı hangi yeni yıldız, da

ha yeni bir şekle sokacak? ...ı...{.s.,ı1.ııt,;w~ 

"t:ı. 1' Bu :rıl çevrilen filmlerden 
)a,1 ltı.tnış cennf't,, ismini taşı
aıa~ Valsi ile başlıyor ve Bet
lıalta it tanıtılıyor. Film bir Vi

~llfeıı·"adlsi ile başlıyor vrı Bet 
~ıt İll bir b0stesile bitiyor. 
~iı- ~iltnde çok yeni ve orijinal 
holis arar Yar. Bu güzel müzik 
lıı%t~akası etrafında topl:ııı-

Vaka 1914 den evvel geçi
yor. İki artist Viyanada büyük 
bir muvaffakıyet kazanmışlar. 

dır. Dualardan Karl keman çalı- · 
yor. Steffi de şarkı söylüyor ve 
dans ediyor. İki san:ıtk~rm. ça
lrştıkları salon dolup boşalıyor. 

Fakat polis bunların beynelmi
lel hırsız çelcsine mensup ol -
duklarınclan şüphelenmekte -

dir. Ve polisin bu şüphesi yerin. 
dedir. Çünkü Steffi "Fufollc,, 
lakabiyle meşhur ve ele geç
mesine imkan olmıyan bir hır
sızdan başka kimse değildir. 1k.i 
arkadaş polisin kendilerinden 
şüphelendiğini sezince Viyana -
dan savuşuyorlar. Bir köyde 
yalnız başına yaşamakta olan 
ihtiyar piyanist Langoc'nin evi-

ne gidiyorlar. 1htiya,r ve yorgun 
piyanist dehasmda!\.§Üphelcnme 
ğe başlamıştır. İki ~rkadaş pi -

yanisti teşvik cdel' . ona yeni 
bir inanç veriyor r. Piyanist, 
bu iki artistin, öle ölıretini dL 
rilteceğino inanmıştır. Onların 

c::alacağı yeni beste~ hazırlryor. 

retinin kimler elinde yükselece
ğinin farkına varan ihtiyar derin 
bir yeise düşüyor. 

2 - Vak.ası Cezairde geçen 
"Maltalının evi,, filminden bir 
sahne... Burada Diyalo, evi o
muzunda dolaşan serseri bir şa. 
ir rolünü oynuyor. 

' Bu sırada iki hırsız atim oldukla-
1; 

rını piyaniste söylü.yorlar. Şöh-. . 

Polis ihtiyar piyanistin evine 
kadar gelmiştir. Fakat kapıdan 
dinlediği müziğin güzelliği kar
şrsmd:ı vazifesini . yapmaktan 
vazgeçerek savuşuyor. Resim, 
bu filinden bir sahnedir. 

3 - Fedi Bartolomo ve Arlen 
Velan ile Varner Baksterin be
raber çevirdikleri "Yanaşılmaz 

·~adm,, filminin bir sahnesi. 
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Çekoslovakyayı taksim 
faaliyeti devam ediyor 

_... Baştarafı 1 incide 
tetkik etmek Uzcre Tisso'nun riyasc
tinnde içtima eylemişlerdir. 

Yeni hükfunet Slovakya aşağıdaki 
dört nazırdan mürekkeptir: 

Dahiliye: Populist Slovak partisin
den Fernand Duracanski, 

Maarif: Popülist Slova'k partisin
den Matta Kamak, 

tktısat: Slovak çiftçi partisinden 
Teplauski, 

Maliye: Slovak çiftçi partisinden 
mühendis Zatko. 

Mümessilleri dün bir itilaf imza e
den Slovak nasyonal partisi hilk<lmct.. 
te temsil edilmemiştir. Bununla be • 
raber bu partinin parlamento mlimcg.. 
ili Vanko, Slovak poplılist partisinin 
parlamento grupuna dahildir. 

Muhtar Slovak hükumetinin bütün 
azası merlcezi Çekoslovak hlik<lmetine 
mensuptur. 

Diğer taraftan Macaristan da Çekos 
lovakyada Macarlarla meskftn mıntn
kalardan başka RUtenlerle meskfın 
mıntakalan da - nim resnıt suret
te - istemektedir. Bu talep te kabul 
edildiği takdirde Çekoslovakya dev
letinin arazisi ancak Çeklerle mcs
kfuı olan mıntakadan ibaret ka1acak
br. 

Macar talepleri 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Macar hU· 

kümelinin mükerrer taleplerine Prag 
hükfunetinin resmt cevabı henüz Bu
da.pcşteye gelmemiştir. 

Mlizakereler haşlıyor 
Prag, 8 (A.A.) - Macarlarla mes • 

kftn bazı arazinin terki hakkında Ma
caristanla yapılacak ve 9 teşrinievvel
de Komarno'da başlıyacak olan milza-

keratta Çekoslovakyayı, riyasetinde 
B. Tisso bulunan ve yalnız Slovaklar
dan mürekkep olan bir heyet temsil 
edecektir. 
Lehistan, Macaristaoın talep• 
lerini tasvip ediyor 

Varvova, 7 (A. A.) - Gazete Polska 
ıtutenyanm Macarfstana verllmeslnl isti
yor ve diyor k1: 

.,Bu tam hal A vıııpa sulh nnu istikrar 
ettirecektir. Rutenyanm Çekoslovakya 
cumhuriyeti kadrosunda bırakılmam Trl. 
anon muahedesile işlenen eskf vahim ha
tayı idame etmek demek olur. Polonya 
esasen bu Trianon muahedesini hiçbir va 
kit tud!k etmemişti Eğer eski mU§terek 
Macar • Polonya hududunun yeniden te
Bisinl istlyen Polonyanm ve Macaristanm 
mlltalebatı kabul edilmezse Polonya ile 
ldacaristanm Çekoslovakya ile olan ml1. 
:nasebatı Jlerai için de daima vahim bir 
mahiyet arzedeccktlr.,, 

Leh • Macar müzakereleri 
V&Z10va, 7 (A. A.) - Gazeta Polaka, 

!»olonya Ue Macaristan araamda mlltte. 

rck bir hududun tesisi lllzumunda tekrar 
israr etmektedir. 

Gazete, bunun yalnız Lehistan ve Ma
caristan için değil, Çek milletinin, (men
faati) namına da elzem olduğunu yani 
A vrupanm bu bölgesinde iyi kom§Uluk 
mllnasebetlerlnln lstikran iı;in böyle bir 
tarzı hallin lüzumlu bulunduğunu kayde
diyor. 

Budapeşte, 7 (A. A. - Yarı rcsmı Peo
ter Loyd gazetesi n~ettlğl başmP'tale. 
sJnde Macaristanla Polonya arasında mil§· 
terek blr hndut tesisinin tarlhl bir me!
kflre olduğunu yazıyor ve hariciye neza
reti şeflerinden Ezaklnln Varşov&ya se
yahatinin ve bu zatm Polonya hariciye 
nazın Bek'Je mllzakerelerlnln bu mUşte. 
rek Polonya - Macar lddiasmm tahakku
kunu istihdaf eylediğini knydetmektedlr. 

Prağın yeni sivaseti 
Prag, 7 (A. A.) - Çeske - Slovo ga

zetesi. yen lhariciye nazm Chvalkovski. 
den bahsederek eliyor kJ: 

YenJ Çekoslovak hariciye nazırmm 

Berllnde uzun mllddet bulunduktan sonra 
diğer totaliter devlet nezdinde de Çekos
lovakyayı temsil etmiş olması iyi bir te
sadUftUr. Hnrlct siyasetimize yeni bir 
veçhe vermek mecburiyetinde bulundu
ğumuz §U anlarda Chvalkovskinbı mem
leketine fyi hizmetlerde bulunması bek. 
leneblllr. 

Londra, 7 (A. A.) - Bu sabahki gaze
teler. Çekoslovak toprak1armm terki te
ferrUatiyle me~gul olmaktadır. 

Gazeteler bllhassa, beşinci mmtakanm 
tahdidi ve Rutenya mıntalcaJannm Ma· 
carlstana ilhakı, yani Polonya ile Maea 
rfstan arasnıda mU§terek bir hudud tesl. 
si meselelerine bUyUk bir alaka göster
mektedlr. 

Matbuat, yenl hududun protestolarla 
kabul edildiğin! ve fakat her eeye rağ
men Sfrovi hUkfunetinJn Almanya ne mu
karenet alyasetine devam ettfğfnf teba
rllz ettlrmektedlr. 

Dally Mail gazetesinin Berllnden fatih. 
harma g6re, Bertin mahafili. Beneş'ln ls
tlfasmdan sonra Bertin Ue Prag arasm
da yakmda bir anlnşmıı hAsıl olacagı n
mlclindedlr. 

Almanyanm «Şarka doğru» 
siyaseti 
Budapeşte, 7 (A. A.) - Kabine §efi 

kont Çaki'nln Varşova seyahatl, iyi ha.
her alan Budapc~te mahfellerinde blr 
Macar • Polonya - Romen bloku vUcuda 
getlrflmesi için Macaristan tarafmdan 
yapılan bir teşebblls mahiyetinde telAkld 
edilmektedir. Bu mahfellere göre bu blok 
Slldetler blrliğinin garba doğru sarlcma.-
11ma mlnl olacaktır. Fakat bu blok, naza
r! bir tehdid mahiyetinde olan Sfidetler 
birliği hayaletinden daha bfiyUk bir teh
llke teekil eden Almanyanm earka doğru 
genişlemesine mani olacak bir sed mahi
yeti alacaktır. 

Alman seferberliği 
_.. B<J§tara/ı ı itıcıde 1 

nakal~tının tanzimi için Alman ve Çekos
lovak milnakal5.t nazırları müzakerelere 
başlamışlardır. 

Südet mmtakalarile Çekoslovakya halk 
1annm vatanlarına iadesi meSelesi Qze
rinde daha şimdiden anlaşma hasıl o1muş 
tur. Diler umumf münakalit meseleleri
nin tanzimi için müzakereler devam et· 
mektedir. 
Gilmrük birliği 
Berlin, 7 (A.A.) - Almanya ile Çekos 

lovakya arasında gümrük birliii yapılma· 
sma matuf olarak Almanlarla Çekoslo-

vaklar arasında müzakereler cereyan et
mekte olduğuna dair olan haberleri sal!· 
hiyettar Alınan mahafili "tamamile mev
simsiz,. addetmektedir. Demliyor ki: Böy 
le bir meselenin mClzakeresine girişmek 

için Sildetlere ait arazinin Almanyaya 
terkinden mütevellit iktisadi ve mali me· 
selelerin halledilmiş olması icap eder. 
Bu meseleler, çok çetin meselelerdir. 
Çekoslovakyada kalan 
Alma olar 

Bcrlin, 7 (A.A-) - Havas • Çekos
lonk)ıadl 7 t.epinienel ile 1 O teşrini· 
c"81 ansmda Alman kıtaatı tarafın
dan iegal edilecek ola .. , be§inci mın
ta kanın da bugün kararlaştırılan tah· 

didinden sonra Çekoslovakyada tak· 
ribcn 300 bin Alman kalacağı iyi ma
malen Silizyarun Glatz mıntakası, §arken 
min edilmektedir. 
Diğer taraftan, 10 teşrinievvele ka· 

dar Alman hlklmlyeti altına geçecek 
Çek adedi de 300 bin kadardır ve bu 
rakama bu mmtakalardakl kalabalık 
""-.k memurlar dahil değildir. 

Çek muhacirlerinin adedJ bir ka.; 
yOz bini bulmakta ve bunları:ı lkıbeti 
de, Çekoslovakya devletinbı Çek veya 
Slovak bölgelerinde vazlf el ere gönde

rilmiş olan SUdet memurlar gibi ild 
hllkt\met arasında mUzakereye mev
zu teşkil edeı-ektir. 

Alman ıreferberliği 
Berlin, 7 (A.A.) - Siyasi mahafilden 

alınan malQmata göre, Südet topraklan· 
nın i:galinden evvel seferberlik kaldırıl· 

ması hakkında hiçbir tedbir almmıy:ıcak· 
tır. 

Berlinde hava hücumlarına ka111 alı

nan tedbirler kaldınlmıştrr. 
Hitlerio seyahati 
Berlin, 7 (A.A.) - Alınan istihbarat 

bürosunun bildirdiğine gön·, mareşal Gö
ring Hitler ile birlikte Südet memleketi· 
nin dördüncü mıntakasında seyahat et· 
mektedir. Bu sabah Hitler ile Göring §l· 

Filistin 
hadiseleri 

Petrol borusunu 
yeniden bozdular 
Kudüs, 7 (A.A.) - Hayfa harp divanı 

iki arabı idama mahkfun etmiştir. Üç a· 
rab da ağır hapse mahkfun edilmişlerdır. 
Hayfa demiryolu memurları grev yap
mışlardır. Petrol borusu yeniden bozul· 
ınuştur. Lidda ve Hayfa arasında telefon 
görüşmeleri kesilmiştir. 

Vaziyet çok gergin 

Kudüs, 8 (A.A.) - Filistinde hava 
son derecede gergindir. Telgraf mu
haberatı akşama kadar temin edileme 
mlştir. Filistin Yahudileri Irak Hari
ciye nazın tarafından teklif edihni§ 
olan Arap devleti içinde bir ekalliyet 
statüsünün tatbikini azamı bir enerji 
ile reddetmcğe hazır bulunduklarını 

blldirmişlerdir. 

Atatürk 
_.. BaştaraJı l incidı 

duygulandım. Aziz İstanbullulara can 
dan te§ekkUr ve muhabbetimin iblağı
nı rica eder, cümleye daima artan re· 
fah ve saadetler dilerim. 

K.ATATORK .. .. . 
Genelkurmay başkanı Mareşal Fev

zi Çakmak ile Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya tara
fından gönderilen cevaplar da gunlar
dır: 

İstanbul Valiliğine 
İstanbulun kurtuluşunun yıldönil· 

mü münasebetile İstanbul halkının or
dumuza karşı gösterdikleri sevgi ve 
bağlılıklarına teşekkür eder, daimi sa
adetler dilerim. 

Suvat vapuru gelc..11 
Denizbank Akay i§letmcsi için Almanyaya tsmarlanan Akay vapı11«rrıtit]lft 

rincisi Suvat diin limanımıza gelmiştir, Adalar ve Kadıköy hattında i§ftyectk· 
bu vapıtmn boyu 65 metre, alacağı yolcu adedi 1700 dür. Akay vapurlG1.,,,

mükemmeli olan ıtvat her türlü tertibatı havi bulunmaktadır. Geminin J') 
sür ati vardır. 

Suvat vaJmmnıı Bremenden limanımıza Ege süvarisi Faik Kukaya getir 

Gardiqanın kızı 
mahkiimları salıvermi 

Amerikada bir hapisancdeki gardiyanın kızı, hoşuna giden iki delikanb 
kumu, kapılan a~rak salıvermiş. Fakat babası da onu bu kaçan adamları' 
rine hapsetmiştir! 

LUIU Bel ismindeki genç kız: 
- Zavallı çocuklar beni kendilerine o kadar acındırdılar ki! diyor. 'Y'& 

lanna pişman olduklarını, hapisaneden çıkar çıkmaz kiliseye gidip dua 
ceklerini ve bir daha çok uslu birer insan olacaklannı söylüyorlardı. J3t1l 
gUn, babam görmeden, kapıdaki pencereden gizlice onlarla konu§urduıı" 

"Nihayet bir gün, ağlamalanna dayanamadım, babam yokken hapisaJl 
kaplSll"!l açtım ve iki genci salıverdim ... Giderken boynuma sarılıp bana ~ 
ayn teşekkür ettiler ... ,. "" 

Fakat Amerikalı haydutların en meşburlanndan olan bu iki adam, hllP 
neden çıkar çıkmaz tekrar haydutluğa. başlıyorlar: Gece ilk rastgeldiklerİ 
förü öldürerek otomobilini alıyorlar ye tıchirdcn uzaklaşıyorlar. 

Gardiyanın kızı bunu öğrenince: 
Genelkurmay başkanı 

Mareşal 

F.ÇAKMAK 
Muhittin 'Ostilndağ 

Vali, belediye reisi ve C. H. P. başkanı 
İstanbul 

C: KurtulUfU!lun on beşinci yıldö
nllm11ntl kutlayan gbel lstanbul ve 
sayın halkının gösterdikleri yüce duy 
gu.larda.n dolayı te§ekkür ve tebrikler 

- Ne bileyim ben! diyor. Böyle yapacaklarını bilseydim hiç 
dlm? it 

Doktorlar erken evlenebilir mı ? k 
lngiliz doktorlan bu bahsin münakaşasını 

yapmakla meşgul 
sunanın. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ş. J{AYA 

lngilterede toplanan bir tıb kongresin· Doktor Haçison, doktorların. 
de doktorların erken evlenmelerinin evlendikleri takdirde, kazançlarının . 
doğru olup olmıyacağı şiddetli münaka· mesleki çalışmalarına, hem evlerini 
§alara yol açmıştır. reye kafi gelmiyeceğini söylemiştir. 
Münakaşa tıb mektebi müdürünün tora göre birçok büyük istidatlar bll 

doktorların 30 yaşından evvel evlenme- retle mahvolmaktadır. Doktor 

B
• k !erini tenkid eden raporu üzerine başla· mUdürünün bu iddiası da tenkidlerle 
lr iZ, harp korkusunu mıştır. Doktor Robert Ha~ison bu rapo- şılarumş, bunun hususi bir vazi~1et 
çıkaranlara teşekkür rynda, doktorların erken evlenerek tam ğu, umumi şekilde mütalea edileıtıi. 

d• I çalısına ve tecrilbe zamanlarında işlerine ği ileri sürülmüştür. 
e ıyor · kafi derecede bağlanamadı.klan ileri sil· Kongrede her iki teze de iştirak 

lngilterede, harp korkusunun arttığı rülmekteydi. olmuş, bunlardan bir doktor, mesl 
hafta içinde evlenenlerin ~dığmı yaz- Halbuki, kongrede bu tezi tenkid eden ı:mna şu tavsiyede bulunmuştur: 
mıştık. Birçok nişanlı gençler, harbe git· doktorlar tarafından bit~is erken evle- - Derhal tıb masasına atılıp 
meden evVel evlenmiş olmak amısu ile • nerek hayatını intizam içine koyanların çalışacaksanız gayet erken evlenin. 
derhal nik!h dairelerine koşmuşlardı. mesleklerinde daha fazla muvaffak ola· :nesleğinizde ihtisas yapmak ve 

Bu arada on öir senedir ni§3Illı duran cakları iddia edilmiş ve buna, birçok meş- utkiklere vennek istiyomaıuz evi 
bir genç nihayet evlenmeye karar ver. hur ve büyük ruim.lerin ·hayatlarından nekadar acele etmezseniz o kadar 
mi~r. On bir sene evvel sevişti~ kızla misaller gösterilmiştir. çıkarsınız ... 
ni,an)anan bu delikanlı evlenmeye bir 
tnrlü cesaret edemiyormuş. Fakat. harbe 
gitmek ve bir daha dönmemek ihtimali· 
ni düşünerek biran evvel evlenmek iste
miş ve nisanJısım koluna takarak nikfilı 
dairesine koşmuştur. 

Bugün, harp tehlikesi de gekmiş bulu· 
nuyor. Söylendiğine göre kız, harp ihti
malini çıkaranlara t*1dcür ediyormuş! 

Tıbbi bir konferans 
TUrk Tıp cemiyetinden: 
Jenev Tıp FakWteai Profesörlerin

den Prof. Brocher 11/10/938 salr gü
nU alqam saat 18,30 da Cemiyetimiz 
Merkezinde Lombo Sakral ağnları hak 
lan da bir Konferans verecektir. Bil -
tlln meslek arkad8§lannm gelmeleri 
rica olunur .• 

iş at ıyan 
Rami Y enimahallede Taşlı tarla 7 nu· 

marada oturan Yusuf oğlu Hayri mat· 
baamıza müracaat ederek iş aradığını 

bildirdi. 1~ vermek istiyenlere adresini 
ilfuı ediyoruz. 

halen Silizyanın Glatz mıntakası. şarken 
yukarı Silezyada k~in Ratibar ve Bobsutz 
mmtakalarile tahdit edilmiş olan dağlık 
arazinin §ark kısmını dola~mrşlardır. 

Hitler Almanyaya dönmüştllr. 

RonaDd Koaman 

Uzun müddettcnberi isn t duyulmıyan eski me~liur sinema a"rtist~crtıt· 
den Ronald Kolman geçen gt;n Londrada evlenmiştir. Kendisiyl·c evlenetJ 
kadın meşhur b!r İngiliz aktıiı:i olmasaydı belki evlenmesi de · duyıJlrnJ .. 
dan geçecekti. 

Ronald Kolman'ın evlC'ndihi kadın Mis BC"nita Hum'dur ve~ Londra .. 
nın en büyük tiyatroların.dan lıirinde oynamaktadır. Bugün iki ~artist J{a• 
liforniyada evlenmişler ve baiaylannı geçirmek üzere, bir "s~-:mti ıneç· 
hule,, hareket etmişlerdir. 

, 
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Çinliler büyük bir 
~afer kazandılar 

8ir Japon fırkası imha edildi, 
7 şehir düşmandan kurtarıldı 

~~:Ira, S - Hong Kongdan gelen res- Çinliler. 40 top, ağır ve hafü 200 den 
r llıa.!iıınata göre Çin tayyareleri, iki !azla mitralyoı, 70 tank, 176 zırhlı oto
ta lçind~ mutaarrızların 30 tayyaresi- mobil, \'e birçok mühimmat ele geçirmiş~ . 
<rı\l etmişlerdir. !erdir. . an· 

'Ş 'Un;;un çok ehemmiyetli limanı o-
funun Çin kıtaatr tarafından zab

•lı sonra eyaletin beşte dördünden 
1. 

1 
tekrar Çinlilerin eline geçmiştir. 

"'-l~ha· 
rı ~ ı hattında \'e Anlıva ·m şimalinde 

11
VVetlcri iki mühim şehri yeniden 

etnıişlcl'ı.lir. Hopc eyaletinin merke. , 

1-an Paoting civarında ve Pekin yaki-
ı e. Çin kıtaatı, di;;er üç şehri istirdad 

Almanyanın tavasfütu 
yelleri 

riva-

J erdir. bulunan Japonya hariciye nezareti namı
l!!'~~n iınparator ailesine mensup prens na söz söylem<:'ğc salahiyettar bir zat de

Uko'nun kumandası altındaki güzi- miştir ki: 

' .~fraddan mürekkeb 13 üncü Japon "Hariciye nezareti Hitlerin bu mcv-

Tokyo, 7 (A. A.) - İngilterenin ve bel. 1 
ki de Amerikanın yardımı ile Hitlerin 
Çin - Japon ihtilafında bir tavassutta bu
lunacağına dair ecenbi memleketlerde 
dolaşan haberler hnkkında tefsirlerde 

"'tSı ı;, 
' -rangscnle hlaşen arnsından Ta- hum tasavvurlarından haberdar değildir. 

· llı'rı :0ıu ile Hupe eyaletine girmek is- Bundan maada nezaret, Alm:ınyanın Ja. 
t .tır. Çın kıtaatı bu fırkayı üç gün üç ponyamn fikrini almadan lngiltereyle bu 

' \ hcl.evarn eden bati harekat neticesin-} mrseleyi müzakere ettiğini zaıınetme
ata etmii;ler ve Şavobda kat'i bir mektedir.,, 

~/rebe vererek \'aklinde kaçmağa mu. Bu zat şu sözleri de ila,•e etmiştir: 
~k .~lan bir t~bur müstesna olmak 

ııı butun fırkayı imha etmişler ve tam ra dahi tavassut imkanını görmrmektc
u:ı:afferivet kazanmışlardır. Gerek ' yiz. Hankeunun sukutu neticesinde Çang-

~ ~~':afferi;·et, gerek Çinliler tnrafm- kayşekin rolü mahalli bir şef rolüne fnhi
ııı {fünarn cclılmiş olan harb malzeme- sar edecektir. Japonya 16 sonknnundaki 

'(d e?hur Tairşang muharebesinden beyanatı mucibince kendisiyle hiçbir mil. 

"Esasen Hankeu'nun sukutundan son-

aha mUhimdir. nasebet tesis etmiyecektir.,, 

lsoanyadaki lfalyan 
askeri ne zaman 

, geri çekilecek? 
? ~1alyıı, tayyarelerlni, tayyareellerinl ve 
• ~tavvetlerini geri çekmek istemiyormuş 

'ııacto:_n~ 8 (.\..\.) - _Kont Ciano ile Ro
ki 0 ~ı ln~iliz elçisi lord Pört aı asında
~ Utıkü müliikatta mühim bir terakki el-

ei: teQılctı~i tahmin olwnaktadır. 
b ~ llıuınıve'le h i haber alan mahfillere ·~ ~ ·e . ı. -

· 
1 ı~~ faşist rükumetinin imparatorluğun 

V -~~tıına ·ı \'e cwnhuriyetçi 1-.pan} a ordu-
'% a h~rp eden ecnebi muhariplerin geri 

ll'l~ı meselesinde Londra kabinesi
r~azı teminata mukabil hpanyada 

1 ::le? İtalyan göniillükrinin derhal 
tn. ç~kı!mesini kabul ettiği rirnyet edil

'•lectir. 
l{ 

Burada söylendiğine göre, yabancı 
memleketlerde anla~ma ile tarnssut biri
birine karr~trrılmaktadır. 

Yabancı deYletlerin İspanyaya zorla 
bir mütareke kabul ettirmeleri kabul edi· 
lemez. Buna muKabil bu dcYletler, anlaş
mazlığı yalnız İspanyollara tahdit etmek 

ve yarım adayı tamamen tecrit eylemek 
surctile iç harbin si.ıratle bitme"ine im
kan \'erebilirler. Na:yonalH hükumet an 
cak tam bir a.keri zafer ta0 avvur edebi
lir. Başka bir sureti tesviye derpiş edil· 
mesini kabul etmemektedir. 

~ it<ı.l::n mevcut büyük müşkülat, büyük 

~ <ı.nya hükfunetinin H:ıbeş imparator- Cephelerde vnzi yet 
bilry ~~Un tasdikini ikinciteşrinde AYam 
s'l1! 'ra~ınm yeniden içtiır.aa başlaması 

öiıı!li e 1 tıına kadar talik etmek istemesinde 
"I la!ya hükumetinin be bu tanınma
.. ~ 4ır. derhal yaprlmasım talep etmesinde· 

~l .. 
ltşküder 

'l 
~clra, 7 (A.A.) - Nevs rronicle, 
~tı td':ki İngiliz büyük elçisi Lord Pörı 
~ tı 11&ılız hükumetine lc;panyadaki ltal
~tır tonilllülerinin geri ahnma~ma dair 
~ıı a. ~<tl bir plan tevdi ettiği ve fakat 
tııe~.~~1ninin husmi kıtaatı rekmek iste· 

0
1
g1ni de ilave ettiğini yazmaktadır .. 

~re?1~ Ekspres. son da:dk:ıda Roma mü· 
le erınde mü~külat çıktrğrm çünkü In· 

~ .renin İspanyadaki tayyarecilerin 
~~ k a~e kuı.rvetlerinin ve fcıı kıtaatmın 
·~~~~·e. alınması noktai nazannda ısrar 
~ .. ~ını kaydetmektedir. 

~~:ıtburiyet ordusuıırtaki 
~tıiillülzr çekiliyorlar 

~~irı nevre, 7 (A.A.) - Milletler cemiye
'b·lspanya cumhuriyeti ordusundakı 
ıqnll 1 gö~ullülerin geri. çc!.i'mesi .ım~u· 
bllltıı tahkıka memur bıtaraf komıtesı, 
~t111~\·e bir Finlandiya generalinin riya
bt.1lld~ tc?kil edilmi~tir. Generalin bera
t ll'ı e bı.r 1 ngiliz ve bir Fransız albay 

Oır. 1 llhtelıf milletlerden un iki zabit var
J:all'ı \ornitenin İspanyol c-ımhuriyeti ma
q~ 1 atı ile önümüzdeki !ıaf ta ba~langıcın 
~'t ttıa a geçeceğı tahmin edilmektedir. 

(1 k ~" tı onun no'.( rni nazarı 
M ~tı.0 ,.. 1 1 . ·4ıı h 6 

.), ı <.\. \.) spanya mese esı· 
~~ili için bir !\Iu,olini - Daladye -
~ tr rl;ı.yn mülakatı.ı.. .. n hah-cdild ğini 
~ı~·eti ::ı.cta, nasyonalist hüklımct kendi va-

nı tasriha lüıwn .;örmektedir. 

Barselona, 8 (A.A.) - Hükumet tara· 
fmdan neşredilen bir tebliğe göre şark cep 
besinde Frankistler birçok zayiat \'ererek 
Venta de Campossinosun cenubundaki 
hatlarını hafifçe tashih etmişlerdir. Cum-, 
huriyetçiler mukabil taarruza geçtiklerin 
den mücadele bütün şiddetlie deYam et·. 
mektedir. Cerevan eden bir hava muhare-. . 
besi neticesinde iki messerşmit markalı 
tayyare ile cumhuriyetçilere ait bir tay
yare düşürülmüştür. 

1\lerkcz cephesinde hükumetçiler Talu
nanın şimalinde kain 1000 rakımlı tepeyi 
işgal etmişlerdir. 

!\filli müdafaa nezaretinin bir tebliğine 
göre, asilerin Ebre cephesindeki taarruz
ları dün ağır zayiatla püskürtülmüştür. 
Düşmanrn PaYia mmtakasında yaptığı 

tir haya taarruzu da aldın kalmıştır. 

11 J it 1 er yüzü n den 
yaralandı 

Otomobiline çiçek 
,, e saire atı ı mas ı 

~ usak edildi 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Bay Hitler. bu

gün Niyushard ile Yagersdrof ara. 
sınclan Südet memleketinin dördÜ'1CU 
mıntakasma girdiği sırada otomobiline 
atılan ç:çek demetlerinin isab'!tıle 

yüzünden hafifçe yaralanmıştrr. Bun
dan böyle Hitlerin otomobiline çiçek 
ve saire atılması yasak edilmiştir. 

~ıır ~ceırs 
Yazıhanenin kUçük hademesi kapıyı 

birden açarak içeri daldı ve yüksek bir 
sesle patronuna, maça gitmek istediğini 
söyledi. Patron kUçük hademenin bu u
sulsüz hareketine - iyi tarafına raslamış 
olmalı ki • kızmadı. Ona izin istemenin 
yolunu göstermek üzere: 

- Bak, dedi. Bir yere gitmek için na
sıl izin istenilir, sana göstereyim. Sen 
şimdi benim yerime otur ve ben sen o. 
!ayım. 

Hademe çocuk patronunun masasına o
lurdu ve patı-on dışarı çıktı. 

Az sonra kapıyı vurdu. Çocuk içerden 
seslendi: 
• - Giriniz! 

Patron gürültü yapmadan girdi: 
- Affedersiniz efendim. Acaba bugün 

C'ğledcn sonra bana izin vermek liltfun
cla bulunur musunuz? Bugünkü futbol 
rrıaçını görmcği pek arzu ediyordum da ... 

Çocuk ağzını kulaklarına kadar geren 
bir gülümseyişle eevab verdi: 

- Hayhay oğlum. Elbette gidebilirsi
n iz. Hem şu füayı da al. Belki canın bir 
ş 'Y çeker. almak istersin. Cebinde harç
lık olsun! 

"Vakit naJdtlir,, in manasm1 gayet iyi 
lıilen çoban ... 

- Macar karikatürü -

ndeao lk@ca 
-Karını, daima, almamıza imkan ol

mıyan şeyleri istiyor. 
- Benim karım böyle şeyler yapmaz. 
- Nasıl oluyor da bunu temi~ edebili. 

yorsun? 

- Karım benden bir şeyi asla iste
mez. Emreder, gider alırız. 

- 1'"c yazılıymış? 

• 

Rcslan - ('ıldmlınız mı? 

l'llodel - Portreniıde tabü 
O nasıl 

şekilde 

_ Ya~ur yağarken ı!'il::ınmanıak t~in 

bah~cyi ~erden suluyorum. 

KasaıeçDaı ır 
Bir adam telaş içinde ''müstahdemin 

bürosu,, na girdi. 

- Bir kasadar arıyorum. Dedi. 
- Fakat size dün kasadarlık hizmetini 

görebilecek birini vermiştik. 

- Evet. İ§te onu arıyorum. 

Müfettiş - Müsademe neye derler ço
cuğum? 

Talebe - İki trenin ayni demiryol.u il. 
zerinden geçmeye çalışmasına derler e
fendim. 

Modern İngiliz darbımeseli: "Akıllı a
dam, otomobilinin saatte 150 kilometre 
gittiğini bildiği halde bunu ispata kal
kışmıyan adamdır!,, 

D~ırne 
- İmkan~ yok; borç veremem. Neden 

Ahmetten istemiyorsunuz? 
- Ahmetli sizi tanıdığnn kadar tam

mıyorum. 

- Öyle ama, o da sizi benim tamdı
ğım kadar tanmııyor ! 

izi ını 
On beş gün izin almıştı. Fakat iznin 

bitmesine beş gün kala daireye çıka 
geldi. 

- Beş gün daha izin vardı 
- Biliyorum ama çok yoruldum! 

~aırı koca 
<e~ Dv~Dern 

Kadın bağrrdı, söylendi ve nihayet sus. 
tu. Kocası sordu: 

- Artık kavga bitti değil mi? hakS1z 
olduğunu söyliyebilirim. 

- Hayır. Dinleniyorum! 

- Arabama sağlam bir tampon verin. Ama çok acele 1 

- Fransız ka.rikatlirU -

,. 
11 

----

''aziyet? 
görünebilmcm i~in böyle yapmak liizıııı 

değil mi? 

8'!1etEaket dersn 
Karı koca kavga etmişlerdi. Kadın 

eline ne geçtiyse kocasının kafasına 

attıktan sonra bir aralık söyle.neli : 
- Eğer sen kadına hürmet etmesi

ni bilen nazik bir adam olsaydın kar
şımda öyle bön bön yüzüme bakacağı
tarak başına atmam için bana, yar
na gelir piyanonun bir ucundan tu
dım ederdin! 

Kaılm - Ne düşünüyorsun sc,·gllim'l' 
Erkek - Sandalı buradan kiralasay• 

dık on kurus tasarruf etmf§ ola<-ağnmzt •• 
- Fransız karikatürü -

Modern bahı;n·an !:Ocuklarınm s~Ian. 
nı kesiyor! 

1 

\ 
\ 

- !ngiliz karikatürU -

:-' 

;:-----::;,-~-. ı//f J 

S:ıhnecleki nntrilok - Salonda ~akla
narak benimle alay eden Yantrilokun be. 
nl rahat bırakmasını rica ederim. 

- Karıcığmı, sana bil' köpek aldmıl 



, 
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Mustafa qürledi: padişalı, Alemdar
mıdır qoksa ben mı ? 

Bu ne heybettJ, bu ne haemettJ!· Atı 
il.terinde ıanki esmer bir mermerden ya. 
pılmıg gibi mUheykel duruııile Alemdar 
liakikaten Osmanlı tarihinin dört asırlık 
müddeti içinde bir misli az görülmüş bir 
serdardı. 

En garip olan nokta, kulaktan kulağa 
yayılan şöhret ve dehşetin teslrile Ana· 
doluda yeryer kopan isyanlar bile dur
lnU§, herkes kuzu kesilmi§ti. 

Cebbar zııde Süleyman Bey de tevah. 
huş ederek itaate girmiş, Alemdara he· 
diyeler göndermişti. Kozan ve Gavurdağ. 
larmdakl isyanlar da durmuştu. Fakat 
:Alemdarı çfleden çıkaran bazı hiidiseler 
de olmamış değildi. Bir hükumet değiıı. 

tirmek fşllc Babıa1i önüne saf kuran Ru· 
meli askerlerinden bazı sergerdeler İstan
bul& yayılarak dUkkfınlardan mal alıp 
para vermediler. Kendilerine selfi.m ver
mlyen bekçileri kamçıladılar. Ne bayrak, 
ne nizam, ne adat dinlediler. Bu hal ts. 
tanbulu meyus etmişti. S:ınkl giren bir 
oüşman ordusu idi. Camilere bile saygı· 
Bızhk yapılıyor, uluo ta fahiııe eğlenceleri 
fyşüişret, çenk ve çigane ayyuka çıkı -
)"ordu. 

Alemdar Paşa bunu haber alınca ya .. 
nmda birkaç güzide sUvnrl ile bizzat 
\!evre çıkarak !stanbulu dolaştı ve önü
ne gelen böyle nizam dinlemezleri top -
ladı. 

O giln öğleye doğru birkaç yUz Rumeli 
&ekerinln diğerlerine ibret olmak üzere 
keneleri vuruldu. 

!stanbulda derin bir allkfuı hdsıl olmuş, 
itimsecikler ağzını bile açmağa cesaret 
bulamamış, her şey durulmuetu. 

HUnkAr Mustafa, bu hldlse~i haber al. 
aığı zaman lo1ne delilik nöbeti geçirmiş, 
~e suçsuz ve gilnahsız saray uşakları
m yerlere çalmış, nğalan, efendileri, sul
buılan, cariyeleri tethiş etmiş, bir türJU 
l:ıu hareketi hazmedememişti. 

1 Anber ağaya haykırıyordu: 
1 

- Ben padişah değil miyim? Nedir bu 
!iaJ. Nice olmaz iştir bu? Fermanım ol
:trıadnn bir ecrdar azil görülmüş şey mi
öir? Nerede mührü hlimayunum? 

Anber Ağanın da dili dibinden kesil • 
%nişti. Aşağı tlikUrse snkalnn, yukarı tU. 
kUrse bıyığımdı. Yalnız, dinllyordu. Fa
kat Mercan ağa huzura girerek ayak öp
lil ve: 

- H ınkArım, dedi. Çavu11baeı Tahsin 
kulun rikabı hümayununa yUz sllrmek 18. 
ter. 

- Gelsin! 
Tahsin Efendi ayak öptip mührü tes • 

lim etti. Padişah biçarenin kafnsma bir 
muşta vurarak bağırdı: 

1 - Padişah Alemdar mı,bcn miyim bre 
mel'un, bu ne? 

•• 

- Boynum kıldan ince padişahım. Al
lah ömrü hümayununu efzun etsin. A. 
lemdar kulun serdarı da bir mütegallibe 
gibi çekip yere çaldı. Mührü hümayunu 
cebren sadrazam yedinden istirdat edip 
huzuru hümayununa takdime kulunu 
memur etti. 

- Anber Ağa, çabuk git, bana Alem· 
darı çağır. Hemen huzurumda bir meş. 
veret aktolunsun. Şeyhi.alam, ocaklu a • 
ğaları rical hep bulunsunlar! 

Anber Ağa için için glllmll§tü. Filha· 
kika Mustafa padlı;ıahtı, ama, şimdi pa
dişahlık söker mi idi ya? Alemdar çağrılır 
da, saraya getirilebilir miydi? Padi§ah ne 
gafildi. Alemdar nedir, kimdir, nasıl §ey. 
dlr, !Af dinler mi, ıöz anlar mı, padigah 
tanır mı, bunu Mustafaya anlatmak il · 
zrmdı. Fakat münasip bir zamanı i'Özle
mek icap ettiğini düşünen Anber, gfıya 
iradeyi yerine getirmek için yer öperek 
dışarı çıktı. 

Ramiz Efendi, Alcmdarm devre çıktı. 
ğını görUnce Tahsin Efendiyi bulmağa 
koştu. Tabii şimdi iş hünkara aksedecek 
ve kep::ızellk olacaktı. Bunu önlemek ve 
artık Mustafayı da temizleyerek Selimi 
iclas etmek zamanı gelmiş demekti. 

Hal' krui olamazdı. Doğrudan doğruya 
Mustafayı idam lazımdı. Ramiz, Behiç: 
Galip, Tahsin ve Refik Efendiler Babı 
meşihalin bir odasında toplanarak hemen 
bu meselc)i görüştüler. 

Raif Efendi reyini bildirmişti: 
- Vakit geçirmeden Mustafayı idam 

edip Sultan Selimi klas gerektir. 
Refik Efendi §U kargaşalık zamanında 

bir panişah katlinin doğru olmadığında 
ısrar ediyordu. Filhakika ortadan bir deli 
ve işe yaramaz Osmanoğlu kaldınlmıu o. 
Jacaktı. 

Önce hal'etmek ve Sellmi lcliis ettikten 
sonra Wnl hümayun alıp Mustafayı imha 
etmek daha muvafıktı. 

Tahsin Efendi Padişaha acımış ve o da 
ölümünü istememişti. 

Ramiz Efendi hiSl!f düşünmek zamanı 
olmadığını ve Mustafa taraftarlarının ar· 
tık tutunacak tarafları kalmıyacağını 

ııöyliyerek hiç olmazsa kendisinin hazll'
lığına mani olunmamasını istedi. 

Şeybislilmı <!avet ederek yoliyle hal' 
işini hazırlamak kararını vererek hepsi 
deruhte ettiği işi yapmak Uzere dağıldı. 
lar. 

Ramiz Efendi Muatafanm vücudunu 
kaldırmak için ne tedbir alacağını düı;ıU· 
nerck sarayı hllmayuna doğru yollandı. 

İşte, şimdi Gürcü kızmdan istifade et
mek mümkUn olacaktr ve işte §imdi Cev. 
ri kalfa açıkça faaliyet sahasına geçmle 
bulunacaktı. 

Alemdarın cebren ve kahren mührUhU· 

- Evet, biraz teveccUhUmü kazandınız... Siz de Baynrt 
tibi bir can eşinizi kurtardınız. 

- Ne ehemmiyetsiz şey! 
- Ben o kadarını da yapmadım ya! Fakat ben sizden daha 

aldı b~mda sayılının. Bu da muvazeneyi temin eder. Size ga,,. 
yet akıllı, tedbirli bir koca lazım olduğuna ittifakla karar ver-
diğimiz gün il hatırlıyor musunuz? • 

Nana: 

- O gtln çok ağlamı§tım! diye mırıldandı. 

mayunu alması Endurun içinde büyUk bir 
telaş meydana getirmi§ti. Ağalar topla
narak bu işe bir tedbir ittihazı 1çin bir 
kaç defa görüşmllşlerdi. Umumi vaziyet 
o kadar hercümerc arzediyordu ki bunun 
içinden Köprülü bile çıkamaz, bu karışık. 
lığı Yavuz bile dirilse dilzeltemezdi. 

Devleti aliye başsız kalmış, orduyu 
hümayun Çırpıcı çayırında Atıl bırakılmış 
tı. Ricali devlet işlerini yüzüetüne bıra
kıp canlan kaydile meşgul idiler. 

Padi§abm fillen hükmü kalmamış, sa.. 
ray erkanı t! hademelere varıncaya ka • 
dar ayrı ayrı istikballeri endfşesile, aşa
ğı yukarı bir yağmaya başlamışlar, mu_ 
cevherat ve saray eşyası her glin biraz 
daha eksilmiş memlekete örfi idare zo.· 
manındaki gibi korkunç bir sessizlik çök 
mil§, ne olacağı belli olmıyan bu hal kar-
ŞI8Jnda ıöz sahipleri bile birer kenara çe. 
kilmişti. . 

Mustafa taraftarları ağalar, zenciler, 
efendiler, paşalar, vezirler bir taraftan 
Tuna serdarı Alemdarı, diğer taraftan 
Selim f!e Mahmudu yoketmeğe çalışmak
ta ve gnıip tesadüflerle blltUn hamleleri 
boşa çıkmaktaydr. Rumeli suikast cemi
yeti de faaliyetini artık sonuna g

1
eUr. 

mi§ addolunabilirdl. Serdar Çelebi Paea
dan mUhrühilmayunu da aldırmrşlar, A
lemdann kudret ve kuvvetini !stanbulda 
tesise muvaffak olmuşlar ve şlmdi de 
Mustafanın hal' ve idamı ieltte el atmıo. 
lardı. 

İki taraf auikıuıtçılan blriblrlerlnl bi
liyorlar, ama, kimsenin kimseyi ele ver
mlye cesareti yok. 

Herkes kendinden bile 5üphe ediyor. 
Sultan Mustafa, ııaltanatım muhafaza i
çin çoktan Selimle Mahmudu fedaya, A
lemdarla Rumelt askerini kılıçtan goçir
ıneğo razı. Cevri kalfa gfıya sahneden 
çekilmiş gibi görUnUyorsa da hemen he • 
men bUtlin işlerde parmağı eksilt değil. 

Ebe Selim, zenci Nezir, Abdülfettah 
dahi Selimin dairesini muhafazaya me. 
mur Mercan, Valde kahvecibaşısı Ab
dürrahman, Mustafanın kahvecibaşısı ve 
bunlara bel bağlamış iriliufaklr rical A
lemdara dl§ biliyorlar. Mustafann ııalta
natı için her türlü alçaklığı yapmnğa a. 
mııde bir halde. Harem de Mustafa le
hinde. Zevk, içki, para ve her türlil re
fah ellerinde. Hazine hareme boşaltılı
yor. Millet sefalet içinde. Anadoluda kıt
lık var. Her yerden binlerce !iikayct ya. 
ğıyor. Filhakika Alemdar korkusundan 
muvakkaten isyanlar, ihtilaller durmuış
sa da için için yaşıyor. Yeryer kUçn.k 
hükQmetçikler gibi teşekküller başgöııter
miş. Vahabtler isyanı durmamış. Arab .. 
tarla yenlçeriler arasında daimt bir kat-

liAm var. (Denmı nr) 
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- Artık ağlamıyacaksınız .• Beni, zevciniz olmak için kafi bir halde aşağı indi. 
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Hegeca111nı güçlükle yenebi[e~ 
delikanlı, esr ..ı.rengız üç adatrı0 

doğı u ilerledi 
Mukaddes vatanımızın yükselmesi ga- · Sokak kapısı önünde Stefan ,relt 

yesine engel olan her şey, her mahlük kal'§ılaştı. Bir şey söylemeksizin el!' 
bizce derhal imha edilmelidir. Dlinyada 
rakiplerimiz pek çok, bunları .yenmek 
bizlm vazifemizdir. Beşer kanunlarının 

çerçevesi dışında kalarak ceza görme _ 
yenler ''Salnte.Vehme,, vasrtasile yoke. 
dilmeğe mahklımdurlar. 

Gizli mahkememiz ııe,·gili Almanları -
mızın düşmanlarından bazıları hakkında 

kararlar verdi. Kanunlarımıza göre bu 
hükümlerin teşkilatımız mensuplarından 

veya teşkilatımıza girmek şerefine talip 
olanlardan biri tarafından infaz edilmesi 
lazımdır. Bu hükümlerden birinin körü
körüne icra aleti olmak ister misin Ste. 
fan Gietzinger? Yüksek mahkememizin 
işaret edeceği kimseyi ne kan rabıtası 

ne de dostluk rabıtası tanıyarak imha 
etmlye razı mısın? 

- Böyle bir şerefe talibim! 
- Hakim Batzlnger, Alman vatanına 

karşı kindarane ve tehlikeli bir faaliye
te girlşmiı:ı olan Bcnuva isimli Fran~ız 

casusu hakkında mahkememizin verdiği 
hükmU, mUstakbel. kardeşimize okuyu • 
nuz. 

Reisin ııolundaki hakim kırmızı maro. 
ken kaplı bir cilt açarak Benuva aleyhin
deki idam hükmünü okudu ve sonunda: 

- Hükmü infaz edecek kimsenin ismi 
yazıh değil, dedi. 

Stefan atıldı: 
- Benim ismimi yazınız. 
Reis emretti: 
- Mademki istiyor yazınız. 
1sml yazıldı. Defterin o sayfasını Ste· 

fana imzalattılar. Stefan heyecanla ha. 
ğırdı: 

- Bu adamı öldüreceğim! 
- "Sainte-Vehme,, nin kanunu muci· 

hince artık öldürmeğe mecbunrnn. Mu. 
ayyen müddet zarfında taahhüdünil ye· 
rine getirmezsen azamızdan biri seni öl
dürecektir. 

!ki tarafındaki azaya dönüp sordu: 
- Müddeti ne kadar tayin edelim? 
Velter teklif etti: 
- Bu gUnden itibaren altı ay olmnsını 

tekli! ediyorum. 
Reis, Stefana sordu: 

tılar. Jii 
İki gtin sonra Stefan Gictzinger 

linden Paris ekspresile yola çıkU· 

iV 

- Kim o? 
- Benlm \'ik ... Ar;, yahu! 
- Siz kimsiniz? 
- Rokur. 
Kapıda, yüz hizasında, bir delik 11~ 
- Siz misiniz M. Rokur ... Hoş gelıW' 

buyurun. . 
Sivll komiser Eme Rokur içeri ~b' 
- Bu ne merasim böyle? ElizcdC 

bu kadarı yoktur. . > 
- İhtiyatlı o'1ak lbrm efendiın· 

manların yüzbaşıma ne kadar dUşrJ\&11 
duklarmı biliyorsunuz. Onlardan bCf • 

beklenir. ~ 

- Maamnfih evhama kapılmak dll 
nasız! 

- Yüzbaşı sizi bekliyor. Onu görU ,ı 
evhama kapılıp kapılmadığunı anlı)-sc 
srnız!. 

- Ne diyorsun? Ne oldu? 
- Yüzbaşı size izah eder. Buyurıııı· 
Benuvanm uşağı, katibi ve ınu~ 

vazifelerini gören Mölter, Rokunın e8 
ısmı, eldivenlerini aldı ve onu Benll"y; 
bulunduğu odaya götürdU. 

el 
Vik diye çağrılan Viktor Möler ıv 

Belçikalı idi. Umumi harpte vazife~ 
kahramanca yapmış ve Som taarruı:ıı 
nasında sol kolunu kaybetmişti. yilı 
eının hediyesi son model bir takmıı ıcoı 
parmakları az çok hareket ettiği i 
ilk bakışta malOl UğUnU hcrk~ştcın ~ 
Iardr. Bu sebeple daima eldiven ]cull' 
nırdı. 

Harbi mUteaklp Fransız tabUyet 
geçmiş, kalmıştı. Almanlara karşı •J. 
kahlara mahsus inatçı bir kin besi 
Bu sebeple Benuvanrn dellı.letilo Ftı11 

ıuz askeri istihbarat tc>şkilat:ı hlzrncW 
girmiş, gayet iyi almanca bildiği cilıt ıt 
Almanyada epey gizli faaliyet göste~I 
ti. Fakat sakat kolu onu daima belli ed 

ı·' - Kabul ediyor musun? bir yafta halinde idi. Bir müddet çtl 
- Kabul ediyorum ve bu müddetten ' tıktan sonra Alman toprağında yııktl1'; 

evvel vazifemi ikmal edeceğim Umidin. dı ve Laypzig mahkemesi tarafındııtl 
deyim. beş sene kalebentliğe mahkum edildi· & 

- Allah muvaffak etsin. Kardeşimiz Benuva bunu haber alınca müthfşcV 
Velter sana icap eden talimat ve lüzum- züldü ve iki sene çalışarak nlliayet 
lu vasıtaları verecektir. kaçırmağa muvaffak oldu. 

1 
Adiyl> Stefan! Vazüeni itmam edince Parise döner dönmez Benuvaya si>) 

lcşkildtonrza gireceksin. diği şu oldu: tl' 
Reis bu sözleri müteakip, iki muavlnile - Birkaç hafta dinlenip eski kU'~t' 

birlikte, salondan çıktı. lçeri biraz evvel- mi alaym1 da ben onlara gösteririm. GC 
ki uşak geldi ve Stefana kendisini takip Almanyaya gidC'ceğim !. 
etmesini işaret etti. (Devamı nrl 4 

~I ••tın:.1JJE!!J[)'lJ§ltDClEt!lmm0!1cm •• , 
ler. Bahçeye çıktılnr. ,/ 

Bayan Seniha, gençliğindcnberi surup gelen bir aM~. 
tıkla, hemen gidip o, yaylı gibi sallanan bahçe sırasına ottl·tl. 
Otuz sekiz senedenberi, her yemekten sonra, hazmi koln) 
tıran bir idman şeklinde, gelip burada bir müddet s:ıll;ınırd~ 

Oturalı yarım saat olmamı§tı ki, kızlarından ikisi J?> (J 
geldi. Biraz sonra Nana, onun arkasından, gülerek, Platotl• 
hayet bütün cemaat sökün ettiler. ô" 

Yalnız Sadun Alev, on adım ötede, ayakta, cigarasınııı ı::; 
manlarını savurarak, onları seyrediyordu. Bu manzara bo; 

Berccede akıllı buluyor musunuz? 

Nana Platona baktı. Kollarını uzattı. Sonra, saf bir utan· 
gaçlıkla, göğsünün üzerine kavuşturdu. Ve yUzü sapsan ke
silerek, fakat gözlerini Platondan ayırmadan, koltuğuna gö . 
m Uidü. 

Danslar yapıldı, oyunlar oynandı. O kadar g{irültü edildi 
o kadar eğlenildi ki, Nananın kızkardeşleri, o gün kaderin 
kendilerine yaptığı büyük haksızlık hakkında düşünecek vakit 
bulamadılar. 

na giderek: ıı1 
- Telgraf teline konmuş kırlangıçlara benziyorsuı:ı 

dedi. .J 
Bayan Seniha, bol bol güyüyordu. Bugün o kadar meırı1' 

idi ki, hasta olduğunu falan unutmu§tu. jf 

Platon onu kaldırdı. Evin içine kadar, 8.dcta kucağında 
f.a§lr gibi götürdü. 
ı Bayan Seniha, yine Nana bir yaramazlık yaptı sanarak 
mına söylenmeğe hazırlanıyordu. Fakat Azade b~r kelime ile 
bunun önüne geçti. Sükfuıetle: 

- Kardeşimin size bazı söyliyecckleri var, zannederim, 
aziz bayan! ... dedi. 

PlAton: 
.. 

- Aziz bayan, Nazan Muhtar ile evlenmeme m üsaadenizi 
rica ediyorum. dedi. 

Bu sözleri takip eden Sahneyi tasvire lüzum yok; çilnkil 
bu gUç i§i ancak Homer başarabilirdi. 

Bir slhirll değnekle yeniden hayat bulan Nana, elbisesini 
aeğiştirmek Uzere yukan çıkb. On beş dakika geçmeden, ba.· 
§Ulı düzeltmiş, giyinmiş - kısaca~ Yeni nişa.nlıhk haline uygun· 

Yemekte çorba dağıtılırken, Pli.ton: 
- Sekiz gün sonra evleniyoruz, dedi. 
Bayan Seniha bağırdı: 

- Nasıl, nasıl? Ya cihaz ne olacak? 
- Ben cihazla evlenmiyorum ya, o da sonra oh.;.versin ! Biz 

sekiz g-ün sonra, prensesle aynı zamanda evleneceğiz .. Değil mi 
Nana? 

Nazan: 
- Tabii! diye cevap verdi. Hem Bayardımı da götüreceğiz! 
Kızkardcşleri hep bir ağızdan bağırdılar: 
-Ne saadet! 
Nana, tehditkar bir tavırla i~ret parmağını St.llıyarak: 
- O kadar sevinmeyin, dedi, yoksa köpeğimi bıra1anm, ha! 
Kızcağızlar, aman dediler. Ve Nananm, köpeğini de alıp 

götürmesi kararlaştınldı. 
Yemekten sonra, hep birden, o mahut merdivenden indi-

Sadun Alev, onların zevkle sıçramalarına bakıyordu· :13 

den bire bağırdı: 
- Hani, Nana, hatırlıyor musun, geçen sene .... ? ı,r 

Bir pot kırması ihtimalinden korkarak sözünü yarıdıı. 
raktı. Nana cevap verdi: . ôe' 

- Evet, hatırlıyorum: O gün, bugünkü kadar sevirnli 
ğildin ! .. Haydi, sen de gel de sallanalım... ~ 

Sadun, cigarasını attı. Azadenin yanına oturdu. Ağır ~! 
kü altında çöken sırayı, kuvvetli ayağını yere vurarak tele~ 
harekete getirdi. Kahkahalar atarak sallanmağa başıa.dıl 
Durdnrmk için boşuna çabalıyn Bayan Seniha: 

- Salıncağı kıracaksınız! diye bağırıyordu. 
Sadun Alev cevap verdi: 
- Ziyanı yok halacığım. Haydi, hop! Hop! Hep birdcJI 

Hop! .•• 

SON 
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Son aksilik ~-- ...... Otı. Ilı.la.. ....... Yal• ...... 

6,04 12,02 15,13 17,4119,12 4,26 
Yazan: Mih. Zoşçenko 
Size bu defa ölmü§ insanların ha· 

Yatına aid dramatik bir vak'a anlatma.. 
ll'la rnüsaade etmenizi rica edecegim .. 

Fakat, iş ölülere taallük ettiği için, 
hikayemizde mümkün mertebe az m i· 

Zah yapmafa, okuyucularımızı müm. 
'kün mertebe az güldürmeğe çalışaca -
ğız. 

Ama, vak'a haddizatinde gülünç ol
duğu için, istemediğimiz halde ufak 
tefek gülüşmelere sebebiyet verecek o. 
lursak, okuycularımızın, gerek diriler, 
gerekse ölüler namına kusurumuzu 
Peşinen affetmelerini rica edeceğim. 

Geçenlerde bir cfairenin memurların· 
dan biri ölüverdi. Memur, §Öyle orta 
ttıemurlardan biri idi. 

Umumiyetle bu gibi vaziyetlerde 
Yapıldığı üzere, adamcağız ölür ölmez, 
derhal methüsenalar başladı: Ah ne 
Yaman bir memurdu 1 Ah ne yazık ol
du 1. Ne büyük bir insan kaybettik. 
Uh .. gibilerden .. 

Halbuki bu memur hayatta iken, 
hakkında hiç bir zaman böyle bir şey 
•ö~·lenımmişti.. Hatta adamcağız, pa
•aportunu vize ettirerek bu uzun ah· 
ret yolculuğuna çıkarken bile kendi -
•inde bu gibi meziyetlerin bulun.du. 
ğundan asla haberdar değildi. 

Bu memur ölmeseydi de hayatta kal
laydı, şişmdi kendisini göklere çıkaran 
bu insanların ağzın.dan kimbilir ne lrö. 
tU sözler ifidecek onlardan ne büyük 
fenalıklar görecekti. 

Fakat ne yapalım ki memur ölmü1 
bulundu. Ve etrafında da, yukuıda 
lraydettiğimiz telcilde büyük bir dostluk 
\'e alaka uyandı. 

Neyse, lAfı uzatnuyalım .. Mıcmurun 
Çalıştığı müe11esedeki arkadaşları, pay· 
dostan sonra aralarında ufak bir top
lantı yaptılar. Mlitevef!a arkadaş!arı -
:ım 'hayatına alt bir sok fey\et" nakletti· 
ler. Hatırasını kutluladılar. 

Toplantının sonlanna doğru daire
nin direktörü söz aldı. Hatipliği saye. 
•İnde sözü o kadar müessir vadilerden 
dolaştırdı ki, ıcn sonunda kcndiıi bile 
töz yaşlarını zaptedemedi. 

Direktörün bu müessir aözlerinden 
•onra mlitevef!anın arkadaıları adeta 
kendinden geçtiler. Memurlar arasın • 
da, merhum arkadaşlarına olan sevgi
lerinin derecesini gösterme hususunda 
tıddetli bir yarış başladı... Nutuklar 
biribirini takip etti .. Herkes, ölen me. 
ll'lurun !ahsında, çok kıymetli bir ;ırka· 
daşını, ve yahut kardeşini, veya baba
lını, evladını .. ilh .. 'kaybettiğini •öyle
Jneğe koyuldu. 

Toplantıda hazır bulunanlardan biri
li ayağa fırlayarak, müteveffa arkadaı
larına son borçlarını tda etmit olmak 
için gayet p" rlak bir cenaze merasimi 
}'apılmasını tekli! etti. Bu ayni zaman
da hayatta kalanların iyi çalışmalarına 
'le böyle bir mertebe ihraz etmelerine 
de bir vesile tc~kil edecekti. 

Toplantı da hazır bulunanların hep
ai de bu kararı alkııladılar.. Direktör 
de, cenaze merasimine ait masrafların 
dairece ödenece~ine dair müteveffanın 
'karısına haber verilmesini rica etti. 

Direktörün bu son gözleri üzerine 
daire memurİarından biri ayağa kalka -
tak, müteveffa eibi nadir insanların 
§anlar.na liyık bir surette gömülmeleri 
için mutlaka muzikaya ihtiyaç olduğu. 
rıu, sokaklardan sessiz ve muzikaıız 
geçmenin onun ruhunu tazip edeceğini 
aöyJedi. 

Gene bu sırada, g~z yaşlarını silerek, 
tnüteveffanrn akrabalarından, galiba 
3'eğcnlcrinden, Kolesnikov isminde bi· 
tisi ayağa kalktı ve şunları söyledi· 

- Ben yıllarca amcamla beraber ay
tıi evde oturdum. Onunla sıksık kavga 
Cttiğimi iddia edecek değilim.. Faka! 
~uhakkak aramızda dak tefek gegim . 
Sızlikler olmuyor değildi. Bunun da bi· 
ticik sebebi. benim, böyle kıymetli bir 
amcaya m•lik olduğı1mu kirak edeme -
~işimdir. Fakat şimdi sizin bu c:ö·':lc. ~ _ 

l"Iİzden eonra akl·m ooc:ı'lla !'""'"''· P•ı
tada s8vlenen her k?li"'le. lr· _ :.;. 
clcrnir g!b! vnrc~imi d 1ğltyf"' · - i• . t' ., 
ıı~ diye böyle muhterem bir amcanın 

Çeviren: Ferah Ferruh 
kıymetini bilmedim?.. Bu, yüreğimde 
hayatımın sonuna kadar bir ukde halin
de kalacaktır. Arkadaşlar, şimdi ben bir 
dakika vakit kaybetmeden Zelinin cad
desine koşarak oradaki orkestrayı bu· 
raya getireceğim .. Bu benim için hiç 
te yorucu bir iş olmıyacaktır. 

Oradaki memurların hepsi de: 
- Çok doğru bir fikir, dediler.. E

vet, hakikaten bu orkestrayı getirtmek 
lazım .. Müteveffanın yeğeni olman iti. 
bariyle senin bu işle uğraşman her ba· 
kımdan elzem .. Çünkü, 6en bunu yap
makla, mütevef!anm uğlığında ona 
kar~ı işlediğin hataları da kısmen affet· 
tirmiş olacaksın! .. Burada bizim huzu· 
rumuzda söylemek istememekle bera
ber, amcanla ııksık kavga, hatta dövüş 
bile ettiğin muhakkaktır. Haydi baka. 
hm, timdi göster kendini!. 

Sözli uzatmıyahm... Bu toplantıdan 
iki gün sonra müt~f anın cenaze me· 
rasimi yapıldı. Cenaze alayı pek kala
balıktı. Bir çok çelenkler gönderilmiş -
ti. Orkestra pek güzel çalıyor, ve gele
nin geçenin dikkatini çekerek: 

- Acaba kim ölmüş?. 
Sualinin sorulmasına sebep oluyordu. 
Cenaze alayı bir müddet yol aklık. 

tan sonra müteveffanın yeğeni müna. 
aip bir fırsatını kollayarak direktörün 
yanına yaklaştı ve: 

- Direktör yoldaş, dedi, affınızı ri· 
ca ederim, fakat şu orkestranın para 
itini nasıl halledeceğiz?. Orkestra ya· 
nn bir başka şehne gitmek mecburiye· 
tindeymiş .. Binaenaleyh herhang~ bir 
kırtasiyeciliğe mahal kalmadan hemen 
bugün parasını vermek lazım. 

Direktör, biraz hayretle: 

- Orkestranın parasını sen ve~ecei< 
değil misin? .. dedi. 

Müteveffanın yeğeni, direktörün bu 
-sözlerinden adeta ürktü: 

- Cenaze merasimine ait masrafın 
dairece ödeneceğini bizzat siz kendiniz 
söylememiş miydiniz? Benim buradaki 
rolüm, sadece Zclinin caddesine koşarak 
orkestrayı da-vct etmekten ibarettir. 

- Doğru, doğru ama, hesapta or. 
kestra yoktu. Aslına bakarsak müte· 
veffa dairemizin üçüncü, hatta dördün· 
cü derece memurlarından biriydi. Bu 
gibi ıeraitte ve bu vaziyetlerde cenaze 
alayına orkestra getirtmek esasen adet 
değildir. Bütcem:zin orkestra masrafı

na kaı-şılık bir fasıl yoktur. Ben b ı ı pa
rayı veremem .. Sonra mes'ul oluru-n .. 

O sırada direktörün yanı lıaşında yü· 
rümekte olan dairenin diğer bir k:ıç 

memuru da direktörün fikrini müdafaa 
ettiler: 

- Müessesemiz her ölenin orkestra 
parasını veremez 1 Amcanızın gömül · 
mesine ve cenazesine ait diğer masıaf
ları ödediğimize şükret 1 Mademki ölen 
senin amcandır, orkestra parasını da 
sen veriver ne çıkar?. 
Yeğen suratını asarak: 
- Siz deli misini, diye söylcn:!i? .. 

Ben 130 rubleyi nereden bulup vere -

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
htanhul l~ln: 24222, BeyoAlu tein: 

44614, Kııchköy fçin: 60020. Üsküdar I· 
çin: 60ü25. 

Ycşilköy, n:ıkırköy, Bebek, Tarabya, 
nOyükdcrc, Fcnerh:ıhçe. Kandilli, Eren· 
köy, Karini, llüylikııdo, Hcrlıeli, Bursaz. 
Kınnlı, için: Telefon muhabere memu
runa y:ını:ın demek küfidir. 

Rom i it rıı i.rcs ı: ~2711 
Deniz ilfoiyesl 3!i • . 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 400HO 
Sıhhi iın<lnl: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emnıyct miiılürlüAiı: 24382. 
1'etio \'eklilcli fstnnhııl Elektrık işleri 

Unıum Mudürlfi~ü Beyoğlu: 44801 • lstan. 
bul: 243i8. 
taş: 40!138. Cihali: 20222. Nurosm:ınlye: 
21708. Oskild:ır • Knclıköy: li0773. 

llnvaıtazi: lstıınbııl: 24378. Kadıköy: 
60i90. Rcyo~lu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sular ld:ıresl: Beyoğlu: 44783. Reşik· 
BcyoAlu cıhcti: 49084. Bel.Jek cıheli: 

36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Deni:yolları 
lst:ınbul acentcliAi: 22740. Karaköy: 

•2362. 
PouırtesJ Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma. 
Sıılı Toplıııneden 9,30 lzmit, 16,30 Mu· 

dnnyn. 1!l Knrnhlgıı, 20 ll:ındırma, Gala· 
tndna 12 Kııradeniz, Sirkeciden 10 !\ter· 
sin. 

<;:ırşnmbn Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bnııılırnııı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
B:ırtın. 
Perşembe Tophnncden 9,:rn lzmit, 16,:lO 

Mu<lonyo, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karaclcnlz. 

Cumarlcsi Tophaneden H l\ludanya, 20 
nandırnıa. Sirkeciden 15 Aynlık, 18 
Rartın. 

Pnzartesl Tophaneden 9lmroz, 0.30 lz
mit, G:ı lat:ıdıın S,30 Mudanya, 10,30 lzmlr 
Snr. 12 Korarlcnlz. 22,30 Mudıınya. 

Müzeler 
Aynsofyıı, Roma • Blzan~. Yunan eser

leri ve Cinill Köşk, Askeri Müze ve snrnıc 
lar. Ticaret ''e Sıınayi Müzesi, Sıhhi müze. 

<Bu milzeler hergiin saat 10 dan 16 ya 
kadar açıktır.) 

Tilrk ve isi/im eserleri müze si: Pazar
tesi den l>nska hcrgün saat 10 dan 16 ya 
kadar -çe Cuma ı:ıünleri 16 d:ın 17 ye ka· 
dar açıktır. 

Topkııpı Müzesi: Hcrgün saat 13 ten 1G 
ya kadar ııı:ıktır. 
r ~cm/ eket Dışı Deniz 
Sel erler! 

Romanya vapurları: Cumnrtesl ~ünleri 
13 de l\östcnce)·c: Salı giinlcrt 18 de Pi· 
re. Be) ruı, 1 kcndcriye. 

ltnl\'ıın \'apurl:ırı: Cuma günleri saat 10 
da Pire, Brcndizl, \'cncdik. Triycste, 

'irkcci lslnsyon MüdürlüAü Telefon 
23079. 

Anadolu hattı 
nergiin hareket eden şimendiferler: 
S:ı:ıt 8 de Konya, 9 da Anltara. 15,15 rle 

Dıynrh:ıkır ve Samsun, 15.30 da Eskişe· 
hlr. 1!1,10 ela Ankara ekspresi, 20 de A· 
d:ıp:ızarı. 

Bu trenlerılen saat 9 da hareket eden 
Ankara nıuhtellti pazartesi, çarşıınıba 
\'e cuın:ı ı:ıiinleri Hnleb ve l\lusula kadar 
sefer etmeklertir. 
/~i'Jrupa Hattı 

Scmplon ck!mresl hcrııün Sirkeciden 
saat 22 de kıılknr ve A vrupadan geleni 
sa:ıt 7,25 le Sirkeciye mu\'asolat eder. 

Kom·ansivonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de ııcllr. 

Edirne postn<ııı: ffergün saat 8,50 de 
hareket cdrr. Hl.33 de gcli r. 

MONAKASALAR: 
Muhammen bedeli 5000 lira ol:ın 

Ankara garı Hoparlör tcsiı::atı 10-10 
1938 pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarf usulilc Ankarada İdare binasında 
alınacaktır. 

yim?. bir otomobile atladığı gibi oradan sıvış· 
Direktör: , tı. 

- Sen tek başına bu 130 rubleyi ve· • Direktörün otomobille kaçışr, yeğe-
remezsen, dedi, müteveffanın diğer ak· nin telaşlı telaşlı gidiş gelişleri, mu -
rabalarını bul, onlarla haşhaşa ver, ve zikanın sesini kesmesi, cenaze alayını 
bu parayı hep beraberce tedarik ediniz 1. takip edenler arasında umumi bir hay· 

Yeğen, ideta kendini kaybetmiş bir ret uyandırdı.. Konuşmalar, karşılıklı 

vaziyette, cenazenin arkasında yürü- sualler, fısıldaşmalar, biribirini kova· 
mekte elan müteveffanın karısına koş. lamağa başladı .. Bilhassa, direh."1:örün 
tu, ve meseleyi ona anlattı. otomobille geıi dönüşünü, memur kad-

Kadın, göz. yaşlarına büsbütün hız rosunda yapılacak bir tensikatla baglı 
vermekle beraber, parayı ödemekten gösteren bir de dedikodunun ortaya a. 
kat'i surette istinkU etti.. tılması, oı ada bulunan memurlar ara· 

Bundan da bir şey hasıl olmatlığını s:nda daha umumi bir telaş uyanması· 
gören yeğen, kalabalığı yararak solu· na sebep oldu. 
ğu orkestranın yanında aldı ve para Velhasıl mezara, büyük bir intizam 
işinin henüz halledilmediğini söyliye· sızlık içinde varıldı. Gömülme, herhangi 
rek su!malarını, yani borularını C:ttür- bir merasim yapılmadan, gayet sür'atle 
memelerini emretti. cereyan etti. Herkes, suratı asık ve 

O ana kadar muntazam bir yiirü. gayri memnu, bir halde mezardan ay-
yüşle yürüyen muzikacılar arasında rıldı .. 
ufak bir intizamsızlık baş gösterdi ... Ertesi gün, yeğen, dirtktörün üze. 
Orl:~tranın şefi, bu işten ötürü dava rinde öyle büyük bir tazyik yaptı ki, 
açacağını, fakat mutlaka paraları:Jı a· direktör işi meslek birliğ'ne arzedece· 
lacağını söyledi. ğini vaadetti. Maamnfih söz arasında, 

Ye: .. ,, tekrar direktöre baş·.rur::lu .. . Muvaffakıyet ihtimali az olduğunu. 

İ§in sarpa sardığını gören direktör, çünkü meslek birliklerinin ölülerden 

Vazan Rahmı t AUJZ 
"' Seının gönUüncdJe l'oaşka blır ka· 
doırnoını lhlayaDD vaır, Abdulllalhl R °' 
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Davist, pişkin saraylıyı temin etti: 
- Olur .. söylemem. 
Ayşe sultan büyük rnerdi\'enin ilk sa· 

hanlığında Davisti karşıladı. Naz dolu 
bir sesle genç ve körpe a.şıkma sitem et· 
meğc başladı: 

- N için geciktin Abdullah bey? Bek· 
!emek, ateşten daha yakıcıdır derler .. 
Gözlerim yolda, kulaklarım merdivenler
deki ayak seslerinde, gecenin bu zama· 
nına kndar seni bekledim. Halbuki sen, 
sandallarda mehtap alemlerinde, kimbi· 
lir, belki de gökteki ayı gölgede bıraka· 
cak bir ay yüzlünün pe~inde dola~makta

sm! .• 
Delikanlı, avpcunda duran sultanın 

elini şiddetle sıl.tı.. Arkalarından gelen 
Teranedili işaret etti, sultanın kulağına 
söyledi: 

- Kalfanızın yanında böyle sitemlere 
kalkışmayınız sultanun. Yalnız kaldığı· 
mız zaman bunlara daha çok yer ayıra
bilirsiniz! 
Ayşe sultan, tıpkı avım yakalayan bir 

kaplan gibi, Davisti elinden tuta tuta 
yedeycrek biraz evvel ihtiras hamlclerile 
masaları devirdiği, tabakları, bardakları 
parçaladığı büyük salona getirdi, hfilfi pc 
şi sıra gelen Tcranedile: 

- Büyük avizeden başka tekmil ı~ık· 
!arı söndür. saza da söyle fasla başlasın! 

Emrini verdi. 
Teranedilin usta elleri, birkaç cariye

nin de yardımı ile ışıklan söndürdüler. 
Koca salon loş ışıklanışla gölgelendi. Da· 
visti bir türlü bırakaıruyan sultan sevgi· 
!isinin göğsüne yaslandı. Kınnm kısım
lan şehvet ve ihtirastan kuruyan, ballan 
mış bir kavak inciri gibi üzerlcri şehrem 
şehrem çatlaklarla kaplı dudaklarını de· 
likanlının taze bir ate~ gül goncesini an· 
dıran dudaklarına uzaltı, kaba, pürüzlü 
sesine bütün kabiliyetile bir naz ahengi 
vcrrneğe uğraşarak fısıldadı: 

- Abdullah... gelmiyeceksin diye ö
düm kopuyordu .. Söyle niçin geciktin? 

Davist dildadesinin bu sorgu_una cevap 
vermedi, dudaklannı uzattı. Sultanın 
saçlannı öptü; sonra, başını pencereye 
çevirdi, ma,·i bir ışık altında u}ur gibi 
sükOn dolu bir duruşla yalı rıhtımını 
okşayan denize baktı .. iç geçirdi.. 
Delikanlının "of,, deyişi, göğsüne yas

lanan sultam iğnelenmiş gibi yerinden 
sıçrattı. Kıpkırmızı kesilen yüzünde hiç 
alışmadığı küçük görülüşün meydana 
getirdiği bir hiddet kasırgasının şimşek· 
leri uçu~urken haykırdı: 

- Of diyorsun ha!.. Benden bıktın 
mı?? Ok:..ayışlarım seni sıkmağa mı baş· 
ladı? Neye göğüs geçi~'orsun; nen var? 

Delikanlı yapmacık bir edayla mahzun 
bir tavır takındı. Sultanın sözlerine, du· 
daklannda zoraki bir tebessüm belirterek 
cevap verdi: 

- Böyle zalim ithamlarla beni üzmek 
için mi davet ettin. 

- Peki, niçin "of,, diyorsun? 
Genç adam ayni tavrı muhafaza ede· 

rek anlatmaya başladı: 

- işlerim çok bozuk gidiyor .. Kendime 

ziyade dirilerle meşgul bulunduğunu 

bildirdi. 

Yeğen, muzikacılarm tazyikinden 
kurtulmak ve onların ağzını kapat • 
mak için kendi kürklü paltosunu 6at
mak mecburiyetinde kaldı. Paltosuna 
karşılık 190 ruble aldı. Bu suretle or. 
kcstra parasını verdikten sonra kendi -
sine 60 ruble kaldı. 
Ycğ : n, muzikadan artakalan bu pa· 

rayla, işte, üçüncü gündür ki hiç dur
madan içiyor: ve içinin acılarını avut. 
mağa çalışıyor. Bu halde bize, müte • 
veffanın çalıştığı 'müessesenin, başta 

direktör olduğu halde büyük bir hata 
işlediğini gösteriyor. 

Yeğen. sarhoş bir halde, yanıma ge
lerek. hıçkıra hıçkıra bana bu hikayeyi 
anlatt'.. Bu her halde, yeğenin haya
tındaki aksiliklerin ne birincisi, ne de 
sonuncusu idi .. 

Halb~ıki. müteveffa amca için bu 
k iiçi'l: a' ... ilik, muhakkak ki son aksi-
1:1. ti.' .. 

(Rusçııdan) 

ait iki motör vardı. Her zaman bunları 
"tekalif,, komisyonu emrinde de çalış
tırıyordum. Benzin aylar var ki kolonya

dan 10 misli pahalılandı. Buna para ye
tiştirmeğe uğraşırken piyasada benzin 
yokluğu kendini gösterdi. Kilosunu bir 
liraya bıle tedarik edemiyoruz. 1'lotörle
rim i~lemiyecekler artık. lşte buna üzu· 
lüyorurn .. Canımı sıkan bu benim .• 
Ayşe sultanın içi ferahladı, fakat, buna 

inanır görünmek istemedi, de\'am etti: 
- llarır, değil.. bunu, beni oyalamak 

için söylüyorsun. Ben pek ata. hissediyo
rum .. Senin gönlünde başka bir kadının 
hayali var. Bütün isteksizliğin, donuk
luk ve tutukluğunun esbabı bu .. 

- Boşuna itham ediyorsunuz beni!.~ 
Gönül eğlenceleri genç ve bekar erkek~ 

lerin hakkıdır. Ama, gönlünde boş )·er 
bulunmak şartile .. Kalbim sultanımın 
sevgisile dolu .. Onun için benim başka 
bir kadınla alakadar olmama imkan yok. 
Yalnız, mal canın yongasıdır derler .. Mo
törlcrimin bir kenara atılacağını, artık 

işlemekten uzak kalacağını, bu yüzden 
hesapsız ziyanlara uğrıyacağımı hesap· 
!arken yüzGmün gülmesine imkan olur 
mu? .. Ellinde olmıyan bir sebeble gülme· 
yişim için beni mazur, göreceğinizi umu• 

yorum. 
Davist cana yakın yapmacık bir eda ile 

söylediği bu sözlerle, oynadığı rolde ço 
muvaffak oluyordu. Ay~ sultanın hidd~ 
ti yatşnış, çatık kaşlan çözülmüş, yü• 
zünde sevginin acır ifadesi belirmişti .. 
Davist, lakırdıyı bitirince sordu: 

- Pekala, lstanbulda hiç benzin yok· 
muymuş? 

- Var ama piyasada değil! 
- Nerede var? 
- Le\-azımatı umumiye 

binlerce ton benzin mevcut. 
- Oradan alınamaz mı? 
- Bizim için alınmasr çok güç ama,~ 

ğer sultanım isterse! .. 
- İsterim ... Bunun için kime 

mek lazım? Paşa eni~te.rnaen mi 
ceğim? 

Davist,muhteris sultanı arzusuna imale 
edebildiğine memnundu. Bu hoşnutsu~ 
luğunu mümkün mertebe gizlemeğe uğ'"' 
raşh. Sultana benzin tedariki için direktif 

vermeğe koyuldu: 
- Paşa enişteniz emir yerince mcscle 

kalmaz. Ama benzini ne yapacağınızı öğ· 
renmek ister tabii! 

- Ona i~i anlatırım .. Teranedili vere
ceğimiz bir kaptan Yar. Bu adamcağızın' 
motörlcri benzin bulamıyonnuş. Şuna 
birkaç bin ... 

Delikanlı, sultanın sözünü kesti: 
- Sakın ooyle söylemeyin sultanım .. 

Şu anlattığınız sebeb pa~yı ikna etmez~ 
Benzin verdinnez, üstelik sizinle benim 
aramda bir gönül münasebeti olduğund 
sezerse buna mani olmağa çalı~ır .. Sonra 

ben sizsiz ne yaparım!? 
Sultan Da\•istin yanına sokuldu .. Ba· 

şını tekrar genç adamın omuzlarına da· 
yadı .. Davist bir taraftan !'açlarını okşu• 
yor, bir taraftan da anlatıyordu: 

- Bunun en iyisi benzini kendiniz i 
çin istemektir! 

- Asıl eniştem o zaman şüphelenir._ 
Ben benzini ne yapacakmışım? •. 

- lştc sultanım bu endi~yi ortadan 
kaldırmak için ufacık bir zahmeti göze a
lacaksınız! 

- Ne zahmeti? Senin için ben her ezi
yeti se,·e seve çekrneğe hazırım!.. 

- Çok teşekkür ederim.. Zahmetiniz 
eu: Yarın bir otomobil bir deniz motöıit 
istiyeceksiniz. Bunlan hemen satın ala 
caksmız. Arka~mdan da En\'er paşay~ 

başvurarak, kendi motörünüz ve otomo-{ 
biliniz için benzin istiyeceksiniz. Bu şekı 
en doğrudur. Paşanın aklına bir şüphe 

gelmez .. , Her Ltediğimiz zaman benzin al 
mak için de bu en iyi çaredir. 
Ayşe sultan Davistin teklifini 

kabul etti. Ertesi sabah erkenden bunla· 
nn tedarikine karar verdi. Artı!~ Davic:tin
de keyfi yerine gelmiş. genç adam. çok 
sıknıtı çektiği benzin işini de böylece k 
laylamı~ oldu. 

(Dc,·amt \'ar) 
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Eski İspanya Kralı Alfons'un oğlu Kovadonga kontunun Amcrikad:ı 
bir otomobil kazasında öldüğünü yazmıştık. Resimde, aynı kazada hafifçe 
yaralanan bar artisti Mis Milli görülüyor. Evvelce de bildirdığimiz gibi 
kazanın vukubulduğu sırada direksiyonu idare eden Mis Milli idi. 

Levazım Amirliği sahnalma komisyonu ilıinlan 1 
Harp akademisi hayvanatı için 300 ton 

yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 25-lo-938 
1811 günü saat 15,30 da Tophanede lst. 
Lv. Amiiliği satmalma Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli on altı bin beş yüz 
lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 
Sartname ve nümunesi Ko. da görülür .. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko. na vermeleri ((74) (7228) 

• • • 
Topçu okulu için 100 adet gardırop ve 

&3 adet ders sırası 15-10-938 cumartesi 
l(lnü saat 11 de Tophanede levazım hnir 
lili satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 1571 lira, ilk teminatı 117 lira 82 

ştur. Gardırop ve sıraların nümune
leti Halıcıoğlunda Topçu okulu binasın
da rıörülebilir. isteklilerin kanuni vesi

Bir No. lu dikim evi için 21 kalem ma
klna yedek parçalarının açık eksiltme· 
ai 17 - 10. 938 pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
aatmalma komisyonunda yapılacaktır .. 

Hepsinin tahmin bedeli 1712 lira :SO 
kuruıtur. llk teminatı 128 lira 44 kuruı· 
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
lateklllerin kanuni veıdkalarlyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(248) (6918) 

• • • 
Lv. Am. ne bağlı mUeasesat için 

2500 liralık kadar pirinç 11-10-938 
salı gü!lü aaat 15,30 da Tophanede 
ht. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da pazadılda 
aatın alınacaktır. Teminatı 375 liradır. 
Nümunesi 1\{o. da görülebilir. İstekli

lerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na ıetmcleri. (266) (7173) 

blarile beraber belli saatte komisyona ------------- 
aelmeleri. <277) (7280) 

• • • 
53250 adet büyük parlak düğmenin 

müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme
li 26-10-938 çarşamba günü saat 14 de 
!i>ha~ levazım !mirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be

. 1038 lira 37 kuruş, ilk teminatı 77 
88 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
'syonda görülebilir. isteklilerin kanu

ni vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (278) (7281) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için 40 ton 
eyalı yeniden kapalı zarf usulü ile 

ünakaşaya konulmuştur. Beher kilosu· 
muhammen fiyatı 111 kuruş olup 

kteminatı 3330 liradır. ihalesi 27 teşri
'evvel 938 perşembe günü saat 16 dadır. 

isteklilerin şartnamesini hergün tümen 
tınalma komisyonunda görebilirler. Ta· 

'plerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki 
· ile teminat mektuplarını havi zarf 

belli gün ve saatten bir saat evveli
kadar Kırklarelinde tümen satınalma 
·syonuna vermeleri. (503) (7273) 

• • • 
600.000 kilo fabrika unu kapalı zarfla 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 
.000 liradır. ilk teminatı 5600 liradır. 

~palı zarfla eksiltmesi 24· lo-938 pa· 
esi iünü saat 15 Erzincan tüm satın 

komisyonunda yapılacaktır. Şartna 
· 434 kuruşa alınır. isteklileri teklif 
tuplannı ihale saatinden bir saat ev-

2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin
. ~sata uygun olarak Erzincanda as
satınalma komisyonuna vermeleri 

posta ile göndermeleri. 
130,000 kilo fabrika unu kapalı zarf 

· e satın alınacaktır. Muhammen be
i 20,450 liradır. Teminatı 1608 lira 75 

ştur. Eksiltmesi 24-10-938 pazartesi 
ü saat 16 da Erzincan tüm satmalma 
· syonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
·syonda görülür. istekliler teklif mek 

plannı ihale saatinden bir Saat evveli
kadar 2490 sarılı kanunun 32 inci 
eldesine uygun esasata olarak Erzin

askerf satınalzna komisyonuna ver-
eri ve posta ile göndermeleri. Postada 

ltCikmeler kabul edilmez. (fi04) '(7274) 

• • • 
19640 kilo yoğurdun açık eksiltmctr. 

4 • 10 • 938 cuma gUnU aaat l:S de Top
ede tat. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ya

tir. Tahmin bedeli 3928 liradır. 

teminatı 294 lira 60 kuru,tur. Şartna -
Ko. de görülebilir. tsteklilerJn ka· 
vealkalarlyle beraber belli saatte 

• na ıelmeleri. (6969). 

HA RER - Akum e>nB"UI 8 BtRtNCITEŞRtN - 1938 

.------------------------------------... , 
1 

1 

' 
\ 

, 

1 

I I 1 

BIRIKTIRIR5EN EL 
ATAMAYACAG iN 
YOKTUR, 

iŞ•BAMKASIHD&H•Bill•laJMmAltA•AL 

Mektep 1 
r Pert •• çoc~~~~ ,!~~ bl~·!!ti ~!!'dan taklid 

eclilmemiıtir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri için 

Kitaplarınızı 
• 

VAKiT 
VURDUN'dan 

Tedarik ediniz 

Ralıhk ev 

hazırlaQmıı olrna11 ve terkibinde tahrit edici hiçbir madde bulunmamasıdır. 

PERTEV 

Çocuk Pudrasını 
Şipan vücudlu yaılı kimseler de kullanmaktadırlar Vücudün iltivala 
rında ve koltuk altının pişiklerine karı ı bundan daha mile11ir bir pudra 
henüz keıf cdilmcmiştir. 1 Onu diğer eldi (Talk pudra) laril e karıştırmayınız 

1-.tanbul IJeledi\'esı ~ı ilanları · 

tık okullar için lüzumu olan ve hepsi ne 2604 lira bedel tahmin edilen Defter ve 
Sultanahmet civarında Dizdariye ma- matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Levamn m~ 

hallesi 'Kltlpılnan Mescit sokağında klr- dilrlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sa yılı kanunda yazılı vesika ve 195 lira 30 
gir, elektrik, terkoıu var. üç oda, neza- kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktu bile beraber 19-10-938 çcıııpmba günü saat 
ret! fevkallde ve bahçesi bulunan bir ha· 14 buçukta Dain11 Encümende bulunmalı dırlar. (l.) <7143) 

ne ile Aksaray civarında Softa Sinan ma. 
hallesi Karanfil aokağmda sırf mülk 133 
arem bir arsa satılıktır. Hanei mezkfı.ra 

lstanbul asliye 3 üncü hukuk mahke
mesinden: 

P~ılfet Dem1ry0Ua1ı 've Limanları işitti-ne 
Umum iJo,.esi ilan/a,.ı 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 5 adet lokomotif lavaj tesisatına hizuml'1 
malzeme 21-11-1938 pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile Azı• 
karada idare binasında satm alınacak br. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 U ralık muvakkat teminat ile kanunuıı 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gtln uat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydarpap· 
da Tesellüm ve sevk reisliğinden dağıtılacaktır. (7100) 

Veçhiye tarafından Fatih Çarşmaba 

Tevkii Cafer mahallesi 200 No. da mu· 
kim Ali Rahmi aleyhine mahkememi
zin 938-731 nuınaralı dosyasile açılan 
kayıplık davasında: Müddeialeyhin yeni 
ikametgahı meçhUl olması hasebile dava ---- ------- ------------------· 

arzühali i!Anen tebliğ edildiği halde ce- T Ü r K Hava Kurumu 
vap vermemi, olduğundan 11-11-938 B u·. y u·. K p y A N G O 
saat 14 muhakeme günil olarak tayin İ 5 U 
kılınmıştır. Mumaileyh Ali Rahminin 
mezkQr gün ve saatte mahkemeye gel
mesi veya bir vekili kanuni göndermesi 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak ü· 
zere ilan olunur. 

6 ıncı keıide: 11 Jirinciteşrin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 li radır. 
Bundan batka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ilcra· 

miyelede (I0.000 •• 200.000) liralık ilci adet mUWat vardır. 
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~ ISTANBUL HARici ASKERi . 
KITAATI ' İLANLARİ . · ··. · · ·· ·. 

. i(a1' lı zarfla ek:.iltmesinc istekli 
Çı ıru 

Yan 2300 : 2500 bas top kotu. 
llıu kat ı ~ " U ır an 20-10-938 cuma gun 
~at ıs de Ankarada M. M. V. Sa. 
l ko. da pazarlıkla satın alınacak 

tır. İlk tem:natı 4 i 500 lira:hr. Şart· 
~lllcsi 50 liraya M . M. V . Sa. Al. Ko. 
r in alınır. Beher baş katıra 450 lira 
ıat tahmin cdilmigti. Paıarlıia gire. 

tek} kan er kanuni teminat ve 2490 uyılı 
Unun 2 • 3 eli maddelerindeki bel. 

~clcrıc birlikte pazarlık giln ve saaun
ltıc ~. M. V. Sa. Al. Ko. da bulun. 
~an. (496 (7167) . . .. 
licpsine tahmin edilen fiat 50,4 7 5 Ji. 

ta ~l n 3000 a.det dökme soba kapalı 
;arıı.ı ksiltmcye konulmu§tur. 1ha~esi 
t 
1
-10-938 cuma giinü saat ı ı dı:dir. 

it tcıninatı 2774 liradır. Evsaf ve şart 
~~ai 255 kuruş mukabilinde M. M. 

1 cltaıeti Satınalma komisyonundan a 
:ıtır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
Yılı kanunun 2 • 3 cü maddelerindeki 
"c.~·k .... ı le teminat ve teklif mcktupl~.rmı 
~haıe saatinden en az bir saat evvel M. 
t. Vekaleti Satınalma komisyo":öuna 
"crıncıeri. ( 493) ( 7118) 

• 
l\eşif bedeli 29165 lira 25 kuruştan 

ibaret Balıkesirin Çayır l Iirar mevkiindt> 
hpılacak olan garajın inşasının ikmaline 

~J> 'ıkmadı~dan ihalesi ~ olarak 
7·ıo-ros pazartesi saat 15 de yapılmak 

Jlep~ine tahmin edilen fiyat 211,99:? li· 
ra 50 kurus olan 10004 ton la\'amarin ve 
2529 ton Sömikok kömürü kapalı zarr 
usulile münakac:a gününde talip çıkmadı
ğından bu defa pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Pazarlığı 12· 10·938 çarşamba günü 
saat 11 dedir. tık teminatı 11849 lira 

64 kuru~tur. Evsaf ve şartnamesi 10 liral 
60 kuruc; mukabilinde M .M. Vekaleti sa· 
tmalma komisyonundan alınır. Pazarlığa 
gireceklerin 2490 ·avıh kanunda gösteri· 
len vesaik ,.e temin;tla birlikte ihale sa-1 

atinde 1\1.M. Vekaleti satmalma komis· 
yonunda bulunmaları (505) (7275) 

Yalmz evinizde değil 

Cebinizde bile 

en~ şnşE 

NERViN 
!SU 3..UINIMALU 

Uykuıuzluk - Sinir ağrılan - Aaabi 
Okıürükler - Baygınlık - Batdönme· 
ıi - Çarpınh ve sinirden ileri gelen 

bütün r1thataızlıldan 

iyi eder 

, 

~ pazarlıp bırakılmıştır. İlk temina 
~ 2187 lira 40 kuru§tur. Bu i~ ait oera· 
:~~lan ve keşif Ankara, Jstanbul. bmir 
"'vazını amirlikleri ve Balıkesir Satınal· 
illa komisyonunda görülebilir. Taliplerin 

etıli~·et vesikalarile kanunun 2·3 Qncü --------------------------
~ddelerde yazılı begeler ve ~minat mak 
""Zlarile muayyen saatte komisyona mü· 
l'acaauan. <495) (7120). 

Aydın Nofuı e 1'slltme komisyonundan: 
1 _ Eluliltmeye konulan iş 49329 lira 51 kuru3 kesif bedelli Nazillide hUkümct 

~ . . 
to l'iiıncn birhklerinin ihtiyacı ıçın ~9 
~ ıı. •adcyağı satın alınacaktır. Kapalı 
~th- 'h . 

konaft lnpatıdır. 

•ıa ı alesi 10 • 10 • 938 pa.zartesı 

~iirıu saat ıo dadır. Muhammen beeeli 

2 - Bu tee aid eartname ve evrak aunlardır: 
A. _ Kapalı zarf usullyle eksiltme ı.ıa rtnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
c _Bayındırlık işleri genel 12artnamesi yapı i~leri şeraiti umumiyesl. 

D - Fennt prtname. 
ıı: - Keait metraj cetvelleri. 
J' - Rellfmler. 

lstıyenler bu evrakı Aydın nafia müdUrlUğünden görebilirler. 

4Gso lira ilk teminatı ı 848 lira 7 S lru
t~ftur. Şartnameyi okumak ~enle· 
tir\ her gUn, ebiltmeye ittira1' ede · 
teklerin 2490 aayıh kanunda yanlı 
~e~ikalarla birlikte belli gün ve saatte 

iilcburgaz tüm aatmatma komisyonu· 
11t ttıürac:aatları. (456) (6798) 

3 - Eksiltme 21-10-938 tarihinden cuma gUnU eaat 15 de Aydm Nafia mü
dUrlUğUnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

• • • • - Ek.ııutme kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

288461 kilo iııpirto mahlütu benzin ka-
~alı z:ırfln eksiltmeye konulmuştur Be-
er kilosuna 26 kuru~ fiat tahmin edil· 

lııl§ur. Eksiltmesi 14-10.938 cuma gUnU 

'aat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda 
toruıebilir. llk teminat 5625 liradır. Ek
'IJtıneye gireceklerin ilk teminat \'e 
~490 sayılı kanunu 2 ve 3 Uncu madde-

!5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liraltk muvakkat teminat ver. 
'llesi \'e ihaleden en az 8 gUn C\'\'el veltfılct e milracnnt ederek nafia \'ekiıltinden alın 
m~ yapı müteahhitliği vesiknsı göstermesi ve mUteahhidin bizzat diplomatı mUhen
ditJ veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müotereken teklü yaplT\ası ve muka
\'eleyl birlikte imza etmesi lnzımdır. 

6 - Teklü mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar nnfia dairesine getiı ilcrek <'ksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
\'erilecek tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet liçUncU maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olm:ısı ,.e llı§ zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatılmıg olması la· tlııde yazılt belgelerle birlikte ihale

~tlnden bctıemehal bir saat evveline 
t 'dar zarflarını An karada M. M. V. Sa· 
lılaınıa komisyonuna vermeleri. 

ıımdrr. Poatada olncak gecikmeler kabul edilmez. (7084) 

( 459) (6842) 
• • • 

20oo adet battaniye kapalı zarfla ek
~~eye konulmuştur. Hepsinin tut.arı 
t"'° lira olup ilk teminat 13~ liradır. 
ltııntmesl 12-10-938 çarşamba gUnU aa

lt 16 da yapılacaktır. Şartname evsaf ve 

~Ut:ııunesi her gun komisyonda görUlebl
lr. lateklilerln ihale gUnU ihale aaaUn • 
~etı behemehal bir saat evvel kanunun 
• 3 maddelerinde yazılı \•esalkle birlikte 

.\ıııcarada M. M. V. satınalma komisyo • 
11Urıa teklif' mektuplarını vermeleri. 

(449) (6712) . .. . 
•· 74000 kilo sığır veya keçi eti 240.000 
ılo balya halinde kunı ot ıatınalmacak

ltr, li:tin tahmin bedeli 18500 ve kuru o
tun bedell 7200 liradır. Et \'e kuru otun 
eVsafile tesllm mahal ve şartları şartna
l!ıeıcriııde yazılıdır. Şartnameler Berga
llıa Satınalma Komisyonundan almablllr. 
~81ltıne kapalı zarf usulile olup 11-10. 

&as &Unu et tçin saat 10 da ve lturu ot 
l~lrı saat 16 da Bergama Aııke. , 
~ Satınalma Ko. da yapılacaktJr. E. 
tıı ilk teminatı 1300 kuru otun 540 lira- j 

!lır. rcklif mektuplan t 1-10 038 Salı gü. , 
ııu et için saat dokuza "dahli" kadar ve 
~llru ot için saat 15 o kadar Satınalmn 
'<o. na makbuz mukabilinde \•erilmi3 o
lac: 

•ktır. Şartnamenin 4 UncU maddesin· 
de ietenllen vesikalar ilk teminatın ko-
11111du~ zarf lçcrsine konulacaktır. Şart. 
~~ • A ~ eyı g~rmek lsti)cnler Bergama il · 

d.eti Satınalma komisyonuna müracaat e-
ebllirler. (420) (6666) 

-
ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

NAS DL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Artık 
llHnya benimdir! 

C1LD1M, hemen yarı olmüş gibi ı · 

d~ yüıil buruşuklarla dolu, cil. 
di solmuı ve ihtiyarlamrştı, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi s ~ . 

verdim . 
Fakat kimse beni dansa davet etmL 

yordu. Bugünün erkekleri gençliği an. 
y~rlar. Nihayet bir cild miitehassısı ite 
ıstişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan 

1 Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy
ledi. Fen, son zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla. 

rın cild hüceyrelerinden istihsale 
muvaflak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuttur. Biocel şim

di; cildinizin beslenmesi ve genç. 
leşmesi için ihtiyacı olan tam 

nisbet dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anzara Rais'in 
yukanki hakiki fotoğrafi. 

}erine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi ıartlannı tatbik 
eden bir kadının edineceği 

cazip güzelliği nazarı iti
bare alınız. 

minin terkibine kanştmlmıştır. Bu kremi her akşam yatmazdım evvel kulla. 
nınm ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her sa. 
bah da beyaz renkli Tokalon kremini kullandrm, bu siyah benlerimi eritti, 
açık mesamelcrimi sıklaştırdı ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuşatt:. 

M O H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde sa. 
tılır. Manffa1ayetli semereleri garantilidir. Aksi taktirde para iade edilir. 

~~~~~~~~~~-~-~~-----------· 
=--··n---·::r:x:.-:::::::====--··~·===:::::::::::::::::.-::::; .•••••• :: ::::-.:::1 

1 CAFER Müshil Şekeri .. 
H Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir jl 
:! Bilumum ccznnelerde bulunur. il :· ..... .... ••.. ......... .................. .. . ......... _ _.__.... .... -........ ·--··-1 .ı ........ :::a ... :C•••••••••••••••••••••••••••••m.H-............ - ... ••••••••=--•· .. =-=••• ............... . 

Ue(•e 'l'eıefon servisi için memur alınacak 
İ tıınbul Telefon liidüriyetioden : 
• ıcsai bir ayda on beş gecedir. J.,fi.akal ortamektepten mezu:ı olmak ve dev 

let hizmetine girme vasıflarını haiz bulunmak şarttır. Fransızca bilenler ter" 
cih olunacaktır. Bir istida ile doğrudan doğruya müdüriyete müracaat olun· 
ması. (7212) 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

ulianma~tır 

YOLiN 
işleri 

----~:ıs;~ .:ııuaıll:~ 
Dişler· çehreyi 

güzelleştirir 

Rt\DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

" 
....... ·················ı······ ·······-··········-···················-· ... ····· ······-·······-··-......... ... ...... ••••••••••••••••• •••••• ............................................................... --··-··-·---· Wı 

H RADYOLU~ dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
n yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-
a malarına mani olur, ağız kokusunu keser. . 

iD :c::: :::::::=-..:::::::::=::::=:=: ... :m ........ ==::n:a: ... :m::s::::::=:::n:w:::::x:::ııı!rl 

Her turıu yanıkh .. r, kan çıbanları, traş yaraları, memei iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve büyük.. 
lerin her türlü deri iltihapları. 
~ VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

• "'JllR~B --------.. ı·---... ----~ 
akla- ~ 1 u 
rınızın 

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
ıçin JOLI F A.'1 rujlarını kullanınız 

~od . _ ı 
ll UJ l.ARI . 

SMTDAYANl~ 

Son moda renkleri var. Sıhhidir ,.,. 

Dudakları 
bozulmaz 

---ı 

Biçki \'e Dikiş Der hane~i , 
t ~F:i() PAt'AI., t' AHı 

Ali apartımanı, No. 2 

1 

NURKALE 
Kur~un Kalem Fabrikasında ht:r 

nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çol; 

faiktir. 

Fiatları ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 

1205 
Not 

Mektepli 

Aiti derece sertlikte 

En iyi cins 

Dağdelen 15 C:::rc ... e sertlikte 
l 011 Marangoz kc:.lemi 
99 Taşçı ka!~mi 

1\ opya kalemleri: 
299 Ulus 

701 - A Yumuşak 
701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. üç 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 Krrmızı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Oermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 

istiyebilirainiz. 

Nurkalem Ltd: Şirketi 
htanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Hnn No. 1 • 2. 

Kndmlara mahsus kayıtlar başladı. 

Biçki vo dikiş dersleri, tayyör, tuva
let, manto, frcnk gömleği, pijama, 
kravat, kadın ve erkek çamnşın, yn· 
kalnr, organtin, gül ve birkaç çeşit .. 
ler, erlrek ceket ve pantalon. Maa. 

rifçc musaddak diploma verir. Beyoğ- ı 
lu J{umbaracı Camcı sokak "Mehmet 

... __________ . --·-·-ınıuıı--··------· 

,. 

, 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

~altte 
.1939 

~ 

MODELi 

HASAN H. ÖGÜNÇ 

BAYRAK YAPIM EVi 
İmalathanede kanuna tamamen uygun olarak yaptı~rım TÜRK ve PARTİ 
ba}Taklan yağmurdan kat'iyyen solmaz. Bilhassa ı\ YYILDIZ ,gayri 

muntazam ve krem renginde olmayıp BEYAZDIR. 

• 
1 Bayraklarımız zarafeti, güzelliği ve fiati itibarile emsaline muhakkak rekabet etmektedir. Bayrak alırken bir defa 

da müessesemizden fiat isteyiniz. Satış Merkezi: İstanbul M1.:ırçarsı. ı Erzakamharı. No. 3. Telefon: 2372.1. 
.... ll:llr.Bi::ml .. mr:tlalml!I ................................................ , .. _, --- - ------------- - ----

Kelepir satılık 
nıotör (Hazbot) 

Osmanlı Bankası tarafından inşa ettirilmiş TİK ve MA V:U~ 
ağacından bakır çivilerle ve kesme camlarla gayet lüks bir molördür. 

İçindeki kamaralar gizli yataklarla hem salon hem kamara ha
lindedir. Takımların bütün teferruatı Avrupadan gelmiı;tir. lçindtı 
110 - 110 beygir kuvvetinde 8 silindirli P ARSONS motörü vardır, ga.ı 

'e mazot yakar. Elektrikle mUcehhezdir. Fazla tafsilat ve görmek isliycnlcrin GALATADA TÜ1\1EL CADDE· 
SlNDE 83 NUMARALI MEMDUH ÖZİNANDAN alabilirler. 

........................................................... m::ı::.................. gd/ 
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Tabletleri her eczanede nrnyınıı. Posta. kutusu 12,j.J Ilom1oblu 

------------~ ~~ IFDe~nmn 
Or. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

........................ 
--- !iiısii2za iiiiiiiiiiiiiiiiil 

Dr. Hafrz Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikıncı Cerrahi 

Kliniği Doçenti 
Istildal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No. 15119 Telefon: 35.99 

r-· KURTULUŞ Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velheısıl bütün 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

l'IKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasJik olunduğu gibi 
Almanyanm bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec· 
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşıo · 

maz, bol mii· 
rekkeb alır, 
kuvvetli 

1 basılırsa 

Açık bırakıl
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur· 
sun mürekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebti 

kalemdir. 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmıtl 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-aymız. Fiatı 3 liradır. 

1
3.4 kop- Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 
va çıka· tak!ıtlerinclcn sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
r lahilir . •markaya d:Y.kat ediniz. Tasraya posta il.! gönderilir. 


