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lehistan ve Macarista Prağ 
istiyor '1ükün1etinden arazi 

ekoslovakyada 
tııubtar bir hükômet 

daha kuruldu 
~tag, Macaristanın ilhak etmek istediği karpatlar 

altı Rusyasına muhtariyet verdi 

~1"1t YnJ>ılı ı'lsı cliiı;.iinii.len mıntnkalara gtd('cck fngi117. gönüllüleri alayı mc~sup-· 
dan bir gnıp. (\'eni \aziycttc gönüllüler a1ny1nın Çcko ·Jonkyaya gitmesin· 

den nzı;eçilmcsi Jiizımgelmekt-0dlr. 

ı 
Lehistan ve Macaristan 

Oltimatom 
· hazırlıyorlar 
Londra, 9 - Varşova ve Budapeşteden 

gelen son haberler Çekoslovakya hükü
metlnin çektiklerinin ve çekeceklerinin 
tamamiyle bitmediğini göstermektedir. 
Lehistan ve Macaristan hUktlmctleri a
ralarında anlaşarak ve Musolininin de 
tasvibini alarak Çekoslovakyanın §arkı 

cenubisinde RUtenlerin oturdukları ara. 
zinln Macaristano. terkedilmeslni Prag 
hlikfımetlnden istemeğe karar vermlşler-
rıt .. ~ _ .. __ ..._.,__ -- u ..... ..t11.tıın 

.hudud kom§usu olacaklardır. İngiliz ga
zetelerine göre iki bUkfunet bu hususta 
sert bir lisanla Ultimatom mahiyetinde 
nota hazII'lamrşlardır. Notanın bugUn 
Prag'a verilmesi muhtemeldir. 
Bazı tahminlere göre, Almanya bu ta

lebe milzahlr değildir. Çünkil Lehistan 

DIF"Devamı 10 uncuda Çekoslovakyada 
b!ebisit yapılmasına rME"ı\i"Nu··~ 
lüzum görülmedi ~ MEYVE i 

ı:>ta g h Ü kü meti, isten İlen araziyi i YARIN baol<yacağmıız yeni : 
l A 1 m a n ya ya . : romanın adıdır. Yerli dekor fçlndo ge- : .. ver 1 y o r • Çfl.ll ve kahramanlan aramızdan 'ileçt- • 

t ... 
0llclrn 8 (AA ) Al k t 1 : len bu eserin memnu acı.la anlatan : -..ıı1 .., • • • - mnn r aa- kin yolunda bir temyUl hasıl olduğu • .. 

b " Oek l k d t ı d • • mevzuu, bütUıı oırn-..cuıamnm al!-: ~91... os ova ya a şga e ecegi beyan olunmaktaır. B u takdirde ! n- • .... ., .. 
t. .. "el mıntaknnrn tahdldinden bnh- • kadar edecektir. : 
--q~ b glllz lejiyonu Çekoslovakyaya gltmi- : • 
~~d~ azı gazeteler, bunun knt•ı hu- yecektlr. : '~lemnu meyve" ba, tan nihayete ka- : 

'tt.. teşkll edeceğini yazmakta ve PraO-da teessür : dar sizi ıUrUkllyccck değerli bir ro-: 
~:~ılı: l>l , .., • mandır. • 

t~llaa ebtsite lUzum kalmryacnğı Prağ, 8 (ı\.A. ) - Bu sabahki ga. •••••••••••••••••••••••••••••: 
~ . tını göstermektedirler. zeteler Dohemya ve Moravyanın, Al· 

~illere plebisite muarız mı ? manyanın işgal ettiği beşinci mmta
~'hotıcı ra, 8 (A.A.) - Saltthlyettar kanın şek11ne nazaran çizi l miş olan 

llt)' teııerde, Çekoslovnkyada plebl- hudutların haritasını neşretmckte -
ll fı llrnası iyi olmadığı fikrini tel- DIF'" Devamı 10 uncuda 

1
transadaki kanaat: 

1~Panyadaki yabancı· 
~r tamamile çekilirse 
~~fer cumhuriyetindir 
~1Yo, ispanyada 18 ay har beden gönüllü· 

~ ~tıd larioi ııeri ~·ekmeğe razı oldu 
~ l"ıe~' 9 - Romada lngiltere elçisi geri nlınmnsına karar vermiştir. 
~ •ı le İtalyan hariciye nazırı kont Salamanka'dnn aşağıki tebliğ ncşredil-
~~'rasında yapılan müzakereler ne. miştir: 
" tı~ ltaıya hOkflmett general Frnn- "General Franko, fspanyadıı inkıtasız 

{! 4tıı:uvafakatiyle, lspanyadn çarpışan 18 ny hizmet eden ltnlyıın gönüllUlerinin 
~ 01 l1rib kıt'alarda 18 ay hizmet et- derhal memleketlerine avdeti için terti-

a.ıı ltalyan gönüllülerinin derhal ~ Dcramı 10 uneıtda 

Askeri 
müzakereler 

IPglltere 
arasında 

ve Fransa 
boşladı 

P aris, 8 (A.A.) - Fransız ve !ngi.. 
liz erkanı harbiyeleri arasında yarın
dan itibaren müzakereler başlıya-
caktır. 

İngiltere hava mareşali yarınki pa. 
zar günil yanında altı subay olduğu 
halde Parise gelecekt ir. 

İngiltere hava silahlarım 
arttırıyor 

Londra, 8 (A. A.) - Hava naztrı bu
gün Canıbridge'de söylediği bir nutukta 
hava sil!hlarmm nrttmlncağını, Gluces
tcr'dc tayyare imali için bir milyon ingi-
1iz lirası sarfiyle yeni bir fabrika daha 
açılacağını ve Birmingham, Bristol, Man. 
ehester, Livorpool, Cardiff, GJ:ı.qkov, Ply
mou th ve Southampton'da hava müdafa
ası tertibatının kuvvetlendirileceğini bil
dirmi§tir. 

\ , Çekoslovakyadan yeni ara:l taleplerini gösterir harita 
Memleketin garp cihetinde siyaha boyanmış olan mıntakalar .Almanuaua 

verilmiş bıılıınmal\ladır. ,\'oklarla işaretlenmiş olan mıntakada muhtar Slovakya 
Jıükümeti Jmr:ulmuştur. O mıntakadaki siyaha boyanmış yerlerde oturan Alman
lar Slldet mıntakasında Çek ve Slovak ahali ile mübadele edilecektir. Siyah mail 
ci:gilerle gösterilen mıntalwların Macaristana verilmesini Prag hükumeti pren• 
sip itibarile kabul etmiştir. Şimdi ise Macarstan ve Lehistan şarkla uf kf cl:uilerle 
işaretlenmiş olan Rlllenlerle mesldın mınlakanın Alacaristana ver.ilme.sini ve böy
lece aralarında Jıııdııt komşıısıı olmalarınristemektedirler. Çekoslovakya daha 
~imdiden (dlln) bu mıntakaya muhtariyet vermiştir. Yani bir ay evvelki Çekos
lovakya devletinden şimdi Jwla kala Prag etrafında mail çi:gilcrle göstcrilmi1 
olan mıntaka kalmış, memleketin yarısından fazlası başka dcvleller.e geçmiş veya 
muhtar olmuştur. 

Ankara da ki . 

müessif kaza 
Çiftlikte gezlllrkeo araba devrildi 

Baya Funkun 
omuzu incindi 

Ankara, 8 (A. A.) - Bugün Alman ilı:-ı 
tısat nazın ve refikaları ııerefine başve. 
kil Celal Bayar ve refikaları tarafından 
Marmara köşkünde verilen ziyafette Al
man misafirlerle dahiliye vekili ve C. H. 
P. Genel Sekreteri ŞükrU Kaya, hariciye 
vekili Dr. Aras, milli mUdafaa vekili ge
neral Kiizmı Özalp, Nafia Vekili Ali Çe
tinkaya, 1ktısat vekili Şakir Kesebir, in
hisarlar vekili Rruıa Tarhan, ziraat veki
li Faile Kurdoğlu ve refikaları hazır bu. 
lunmuşlardır. Ziyafet pek samimi bir ha
va içersinde geçmiştir. Yemeği mütea-

kip bayan CeU\l Bayar, Bayan Funk, Ba
yan von Keller, Bayan Şakir Kcsebir, 
Bayan Kurdoğlu ve bayan Keşmir çift

likte bir araba gezintisi yaparlarken ara
ba devrilmiş ve bayanlar mUhim bir an. 

zaya uğramadan kazayı atlatmI§lardII'~ 

Alman iktisat nazırrnm refikalan bayan 
Funk'un sol kolu incinmi8Ur. NUmune 

hastanesinde l!lzmıgolen ihtimam ve te

davi ynpılını§tır. Doktorların verdiği ra
por aynen ikinci mnddedodir. 

_.. Devamı 10 uncuaa 

Amerikada casus 
faaliyeti genişledi 

Ruzvelt şiddetl i mücadele tedbirleri 
alınacağını bildiriyor 

Nevyork, 8 (A.A.) - Reisicumhur Ruz da daha sıkı bir teşriki mesai zaruretini 
velt, gazetecilerc,.yaptığı beyanatta Ame- ileri sürmüştür. 
rikadaki casuslukla mücadele teşkilatını Reisicumhur, ecnebi casusların son za
hükumetin genişletmek istediğini bildir· manlarda Amerikada büyük bir faaliyet 
miş ve ecnebi casuslarının mesaisini akim gösterdiklerini ve bu faaliyetin iki cep· 
bırakmak için bu tedbirlerin ne olabile· heden inkişaf ettiğini beyan etmiştir: 
ceğine işaret etmiştir. Askeri ve bahri binnefis casusluk ve 

Reisicumhur Ruzvelt, bu cümleden ola· bazı şekillerde ecnebi porpagandası su· 
rak ordu, bahriye ve milli müdafaa araş- retinde tebarüz eden bu casusluğa bir ni .. 
tınnalar bürolarının gizli servisleri arasın hayet verilecektir. 

Ankara - Erzurum 
demiryolu Erzi.ncana 

kadar ilerledi 
Başvekilimiz ·bu mesut 

~münasebetife Atatürke 
telgraf gönderdi 

hadise 
bir 

~ Yazısı 2 incide 
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:Jla11ata daic - -
Deniz ve havuz 

V APURLA önnUdcn geçerken göril· 
yorum: bir zamandanberl Saray. 

burnu'nda harıl harıl bir çalışma var. 
Ne olduğunu sormamı§ttm. "Bunda anla
emnıyncak ne var? Cumhuriyet b3.yramt. 
na hazırlıktır,. diyordum. Fakat diln va
purda birkaç kl.§1 ondan bahsediyorlar
dı; al>zlerinl duyunca şaşa kaldım. Evve. 
lA inanmadım; alay ediyorlar, şaka söy
lUyorlar sandım. Doğruymuş: belediye, 
Sarayburnu'nda, denizden Uç dört metre 
ötede bir havuz knzdmyormuı:ı. Deniz 
kenarında havuz! ... 

Anladım: belediye, Cumhuriyet ba}Ta
mı için değil, Ramazan lçl.n hazırlanıyor. 
ÇllnkU o havuzun bar;mda i}i vaazedilebi· 
lir; toplanan cemaate: "Ey fantıer! bir 
lnsanm yaptığına bakrn, blr de Cenabı

Hakk'm yarattığma ..• İnsan oğlu havuz 
yapmağa kalktığı zaman nekadar uğra§
sa, nckadar para sarfetse ancak bu ka
darını yapablllyor. Allah'm yarattıfı 

bavuzlarm en ktlçtlklcrinden blrl olan 
Mannara ise yine bundan binlerce defa 
bUyUk. Buna bnktn, b:ıkm da ZUl-CeW. 
tn azametini, onun karşısmda biz in~anla
nn nekadar hiç olduğumuzu nnlayı:ı,, de
neblllr. Maksat buysa bir diyeceğimiz 
yok; fakat deniz kenarmdakl havuzun 
başkn bir işe yarıynbllcccğlnl aklım al
mıyor. Bir de belki deniz yanında dur. 
gun suların nekadar cansız olduğunu gös
termek hususunda faydası dokunabilir. 

O havuz, herkes gibi hlttabl benim de 
hatırnr.a, meşhur "Kurbağa ile Oktlz'• 
masalını getirdi. Hani kurbağa ökUz ka· 
i!ar bfiyük, iri olmağa kalkmış; §işmiş, 

elem~ de sonra çattayıve'mı1!7. Hele ha
vuz yapılıp bitsin, başına gidip bu masalı 
anlntmz. 

DUnkO Kurnn'da dostum Hikmet MU· 
nlr, benim geçen gUnkll yazımdan bahse. 
dJyor ve kızdığım budalanın ncaba klın 
olduğunu soruyordu. Onun admı söyliye
cck değilim; hattft. onu muhayyel de sa
yabilirsiniz. 

Fakat Hikmet MUnir'in bir eöıilne, iti
raf cdcyi.ııı kl canım sıkıldı: ''Nurullah 
:Ataç'm budala dediği zatıv Nurullah A
taç'ı beğenmediği anlaş1hyor. 

Hayır, dostum, onu budala saymam be. 
nJ beğenmediği için değildir. Akıllı diye 
tanıdığnn k1mscler içinde de beni beğen
miyenler vardır, hem de çoktur. Bunun 
fı;ln onlara ne kızdım, ne de zckfilarmdnn 
eUphe ettim. Hatta başka bir şey de söy
lJyeyim; beni beğenenler arnsmda. da 
birçok budalalar bulundu!;runu blllrim. 

Hikmet Mlinlr o yazımı zannerlerlm so
nuna kadar okumş.mış; okusaydı beni be
ienmedlği için kendisine hemen eevlnıli 
ve zeki görllnUvercn zatm onu da, yani 
Hikmet Münir'! de beğenmediğini, hiçe 
aaydığmı anlardı. Adamcağız gazetelerde 
yazı yazan herkesin ve dUnyanm her ta. 
rafmdakl herkesin eahlJ, manasız. kıy
metsiz olduğuna kani... Hikmet MUnir de 
gnzetecf olduğuna göre... Fakat belki 
o zatın kendisini (yani Hikmet Milnlr'I), 
meslekdaşlarmdan bllsbUtlln a~TI tutaca
ğına kanidir. 

Nurullah ATAÇ 

Arkadaşını "öldüren 
çocuk 

)ilman iktisat nazırı Dr. Ftmkım "Atı karada dükıin ziyaretlerine "dair malumat 
'diğer sütunlarımızdadır. Resimler Dr. Funk §eıcıine evvelki gün llariciye vcki· 

Demiryolu 

1 B!R!NetTEŞRtN - t~ 

Umiz tara]ından llariciye köşkıinde verilen ziyafet sırasında alınmt~tır, fl'O~ 
ziyafet sojrasında ve 1/ariciyc, Dahiüye ı•ekille-rimizle bir arada gösteri)'~ 

Erzin canda 
ve makinistleri 

yapacakları kongrede 
neler görüşülecek ? 

Ankara - Erzurum !Kaptan 
demiryolu Erzincana 

kadar ilerledi 
Başvekilimiz bu mesut hadise 

münasebetile Atatürke bir 
telgraf gönderdi 

t>entz ticaret fUosu mensuplarının tekaO 
JüğU meselesi müzakere mevzularınıO 

en Mühimini teşkil ediyor 

Erzincan; 8 (A.A.) - Erzincanın has·ı 
retle beklediği tren, gece buraya gelmiş 

ve bugün saat 10 da §Chirli, köylü binler
ce halkın coşkun teıahüraU arasında is
tasyona girmiştir. istasyonda yapılan 

takın kordelası trenin giri~inde dördün· 
cü wnum müfettiş general Abdullah Alp· 
doğan tarafından verilen bir nutuktan 
sonra kesilmiş ve tren gem:ral \"e F:uin· 
can valisi ile hükQmet erk~ını hamil 
olduğu halde halkın sürekli alkışlan ara· 
smda istasyona girmi5tir. Bu sırada yü
zü mütecaviz kurban kesilmistir • 

Müteakiben vali ve diğer hatipler ta· 
rafından heyecanlı nutuklar verilerek 
Atatürke tazim, minnet \'e §ükranda bu· 
lunulmu5tur .. 
Büıün Erzincanlılar, bütün halk sevinç 

içindedir. 
Telgraflar 
Ankara, 8 CA.A. - Ankara - Erzu· 

rum demiryolunun Erzincana varması 

münasebetile, Başvekil Celal Bayar tara· 
fından Atatürke a~ağıdaki telgraf çekil· 

la bütün enerjirimizi daima aarfedece· 

iimizi tazim ve tükranlamnla bir da
ha aneder, ııhhat ve afiyetelr dileye 
rek mübarek ellerinizden öperim." 

CeJil Bayar 
• • • 

Nafıa Vekilinin Başvekile telgrafı: 
"- Bilyük Şefimiz AtatUr'lcün yurdumu 
zu dünyanın en mamur memleketıerı 
seviyesine çıkarmak ve milletimizi en• 
geniı refah kaynaklarına ula§tmnalr v~ 
bunun için de birinci derece iıler ~ra· 
ınnda vatanımızın her köşesini Lirbi. 
rine demirağlarla bağlamak yol ında
ki yüksek direktiflerinin tatbikatmdan 
olarak Ankara - Erzurum demir.'olu. 
nun bugün Erzincana varmış cld•Jğu
nu müjdel~ekle bahtiyarım. 

Bunu tepşir ederken yüksek başkan. 
lığınız altında bulunan cümhuriyet hil· 
kGm~tinin yurdun imar ve ihyası hu· 
susundaki büyük ve isabetli progra. 
mının biran evvel tahakkukunda, ciir~· 

Türk ticaret kaptan ve makinistler ce. ,' 
miyetinin geçen ay yapılacak kongresin
de - azasının ekserisi denizde bulunduğu 
için • ekseriyet olmadığından bu aym 11 
sinde toplanılacakt.Jr. 

Deniz ticareti filomuzun kaptan ve ma
kinlstlerlnln yapacağı bu kongrede cemL 
•yet azaları için hayatı chemmlyetl bulu
nan bazı mevzular Uıerinde görüııUlccck
tir. Bilhassa yeni şemllerimizin eelm,.ı..
te ve cıenız tıcaretı filomuzun esasından 
yenilenmekte bulunduğu au sırada bey
nelmllel bir dllstur olarak ötedenberl ka. 
bul edilmiş olan "geminin yenisi, kapta
nm eskisi., formUJUnUn memleketimizde 
de yerleştirilmesi, bugUn vazifeden lstin
kflf eden eski ve kıymetli kaptanlarnnı. 
zın, g~nç denizcilerimizin süratle olgun
laşması ve bilgilerinin artması için fera. 

huriyet nafiası m~nsuplarının hi!'se-
lerine dtişen ödevi bugüne kadar oldu
ğu gibi, yorulmaz bir gayret ve cızim.. 
le yapmakta devam edeceklerini tay
gılarımla temin ve arzeylerim .. , 

miştir: --------------------------------
Atatürk 

Cumhurreiai, IatanbW 
"Büyük milletimizin müateana kıy. 

met ve kabiliyetlerine, millet ve mem
leket için feyizli, fayd.:ıh kılmanın 11r· 

rını en İyi keıf ve tatbik eden BüyÜıc 
Şcfliğinizde 19 mayıa 1919 c!anberı 

yarattığınız eısiz eserlere zamime ola. 
rak bir,ni daha tepşir etmekle bahti· 
yar oluyorum. 

"Yurdumuzu dünyanın en mamur 
memlekct:eri aeviyesine çıkanrak ve 
milletimizi en geniı refah kaynakları

na ulaştırmakn ve bunun için de bi. 
rinı:i iıler arrasrnda vatannruzın her 
köıeaini demir ağla birbirine bağlam.ıı. 

yolundaki yüksek direktiflerinin tat. 
bikatmdan olarak Ankara • Erzurum 
demiryolu bugün Erzincana vanntt ve 
cümh:.ıriyet çocuklannın coşkun te. 
7J.ıhüratı ve büyük ıahsiyetinize ebedi 
minnet ve bağlılık feryatlarile teıit e· 
dilmiş bulunuyor. 

Bu vesile i)e kurduğunuz inlaliıbl 

ya§atmal< ve vatanın aaAdetlerini art
tırmak için §&Jınadan, sapmadan hı:z. 

Romanya Türk 
tütünü alıyor 

ilk parti on b i n ki 1 od ur 
ıundan sonra bir ay zarfında klerlng yolu 
ile ve Turk lirası olnrak ödemek kara
rındadır. Yalnız malların Blikrcşe kadar 
sigortalı olarak ,.e C. l. F Köstencc tes
limi şart olarak konulmuştur. 

D!lnden itibaren Romen heyetine tekmahsuJU Samsun • Derernadcn malı tütUn 
alacaktır. Bu rnahsul birinci ve beşinci tüter yaptlmn.ğa başlanmıştır. Bu teklif. 

Romanya tUtUn inhisar idaresi tara- ı 
fından Türk •ütUnU mUbayaa etmek Uze
re r;chrimlze bir komisyon gönderilmiştir. 1 
Şehrlnı\zdc bir hafta kadar kalacak heyet 
ilk parti olarak 10.000 kilo 1937 senesi 

neviler arasından seçilecektir. 

Romsnya inhisar idaresi bu malların 

bedelini malın Köstenceye vasıl olma-

Toınıfton amca
n un lkoDe~snvcıro 

merakı 

ter yarın akşama kadar k:ıbul edilecek 
ve yarından sonra nümunclerln evsaf ve 
muayenesi yapılııcakt.Jr. 

Romen heyetinin eksperleri bUtUn sev
klyatm evsafça mu!lyenesini İstanbulda 

yapacaklardır. Fakat maim :.nlktarca te
selliimü Köstencede olacaktır. 

Romen tülün inhisar idaresinin bundan 
sonra diğer partiler mubayaa edeceği 

haber nlınmıııtır. 

gat göstererek vazife almaları me 
üzerinde de görU11Ulecektir. Daha 
aydan kongre relı!llğine verilmek 
bu mevzular etıafmda birçok taJtrirlet 
gönderilmla bulunmaktadır. KoD 
denlzcilerlmlzl yakinen a!Akadar edef 
son zamanlarda bllhaSBa emeği g 
deniz ticareti filosu mensuplarının te 
diyesi meselesi de ele alınacak ve b 
ft•-'-..a- ~..,.ı\.nto...,_,,_ 

cektir. 

On iversitede 
tedrisat 

Binaların tamiri 
dolayıs11e ıre<•ik ti 
Dünden itibaren tedrisata baş!:ı• ~ 

evvelce mukarrer olan üniversite fal\ 
!erinde 1938·1939 ders senesi ayın oll 

dünde merasimle açılacak ve ertesi 
wnumt tedrisata başlanacaktır. 

Üniversitede bu sene ders yılırııı1 
başlamasına sebeb hukuk ve ub 
killtelerinin bulunduğu bina ile diğe! 
kfiltelerin bulunduğu Zeynep hanJ.111 
na~:nda yapılan tamirattır. Esas biJI 
dı~ sıvalan tamir edilmekte, içinde 'fi: 
ta1ilat ve badana yapılmaktadır. l 
nep hanım konağında da haıı tadil'1 

p!r:aktaclır. Bundan maada bu kı~ 
ban yerlere mu~ba döşenecek, 
yat fa.'<ültesinin bazı yerlerinin ta\ 
değiştirilecek ve teşrih enstitüsnoilt' 
cak su kazanlan tamir edilecekti!· 
tamiratın derslere mani olmaması 
biran evvel ikmaline çalışılmaktadıf · 
bili tadilAt dolayısile tedrisatı 
mühendis mektebi de ayın 17 sinde 
ders senesine başlıyabilecektir. Bu 
le o tanhte ders ba~lamamış mekteP 
mıyacaktır. 

••••••••••••• };$. •••••••••• 

iMEMNlJ 
• 

1 MEYVE 
: Y A R 1 N başlrya<".ağmıız ~ 
: romanın adıdır. Yeril dekor ltlndO J 
: çen \'C kahramanlan aramızdan 11 

1 • 111t~ 
• len bu eserlo memnu a.5kı aıı ıJ' 

: menau, bUtiln okuyacalanınr%1 • • : kadar edecektir. J,f 

Birkaç yün evvel Taksimde otur.ı.n on 
yedi yaşında Jozef isminde biri kovboy· 
luk oynarken arkada~ı on altı yaşında 
Harikoyu tabanca ile yaralamıştı. Yara· 
h çocuk hastanede ölmüş, katil çocuk 1 
diln tevkif edilmiştir. Ta1'ancanın dolu l 
olduğunu bilmediğini, ölümün kaza eseri! 

oldu~unu söylemektedir . tlil~••mm•• 

: •'Memnu mcyTe" ba§tan nihayete ~ 
: dar sJzt sUrUkllyettk dcğcrU bit 1 
: mandır. ,ı' 
•••••••••••••••••••••••••• 
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~ClTEŞRlN - 1938 

? 
Bftrbn rnaerıe b<0>ğa~laşma1C yetmiyormuş gibi 

lspanyollar :kan· lı boğa 
üreşlerinden "'a~geçnıiyor ı 

-~~0rıt Bergisindeki ''Ebedi kuyu., is. 
~ ,en. derin bir çukura kömillecek o
~ 'nıermi" bundan 5000 sene sonra 
.. ltıara bugUnkU dünyayı tanıta· 
·~8ik 
t alan götUrmeye memur edil-

~Ilnızın bUtün ilim ve fennine da
'4ıfıttıatrn 5000 sene sonraki insanla. 
~1Yacağr şekilde konulduğu bu mer. 

!'ak altında o zamana kadar da
~ek bir surette yapılmıştır. 

•• 
Olüm sahnelerinde 

neler görülür ? 
Güreşleri seyre gelirken, genç, ihtiyar bütün kadınlar 

en süslü elbiselerini giyiyorlar 
Boğa gtireşlerinin ebedi diyarı !span- ua rağmen, bu hayvanların hfü:urnun· 

ya, ikiye ayrılan halkı biribirile çarpışır-[ dan korkar gibi, gayriihtiyari geri geri 
kcn bile, bu kanlı eğlenceden vazgeçemi- çekiliyorlar, korkudan veya heyecandan 
yor. Bugün, lspanyanın nisbeten harp- yerlerinde duramıyorlardı. 
ten uzak şehirlerinde gene boğa güreşleri Fakat, bu azgın hayvaların karşısına 
yapılmaktadır. çıkacak adamları düşünseler herhalde ken 

Geçen sene l panyada dolaşmış olan dilerini çok haksız bulurlardı. Çünkü, 
bir Fransız gazetecisi bu kanlı eğlenceler- boğa güıeşçilcri bu h~·vanların önünden 
den, "kan, şehvet \'e ölüm,. sahnelerin- kaçmak değil, bilakis onların boynuzları·, 
den şöyle bahsediyor: na kendilerini vermek için ileri atılacak· 

O gün· 937 ağustosunun son pazany- !ardı. 
eh • Bilbao'ya yeni gelmiştim. Şehri bil- Altı boğayı sahada uzun müddet koştur. 

dum. Bir yandan general Davilanm be- ribirlerine sak!:: :·arlardı. Evvela, 00- ' 1 ' 'Boğa -giireşlerinaen 
yuk bir faaliyet ve heyecan içinde bul- dular. Hayvanlar, döğüşmek hırsı ile bi .. I 
yunnameleri dağıtılıyordu, bir yandan ğalardan biri, diğerlerinin hücumu kal"F 1 .. p 

dıvarlara korkunç bir boğa resmi asılı- sınd~. ahı.ra, .~açın~ 1:11~c~~riyetinde ~al· f Zavallı Bienvenida! Bu kanlı muharc· ·,. mek için boğa şekline ginniştir.. Bütün 
yordu. Bir yandan "!alanjist,,ler (İspan- ~1• Şım~ı dıgerlcn bınbı~ıne ~ldm}or~ ·~ benin nihayet kurbanı olmuştu. Şimdi bunlar, eski Yunanlılarda, t>oğanm kuv· 
yol faşistleri) nümayişler yapıyorlar, ba- a~eta bıraz sonra torero ıle gırışeceklen i kızgın boğa, hırsını almış, yavaş yavaş vetli ve kuvvetine herkesi hayran eden 
ğmyorlar, bir yandan tellallar boğa gü- gureşe hazırlamyorlar.dı: . • meydanın kenarına doğru çekiliyordu. bir hayvan olarak tanıttığını gösteriyor. 
reşlerini ilan ediyorlardı: .. F~at •.. dah_:ı sonra ıkı;:cı, uçuncu. ve Seyirciler biran kendilerine gelemedi- Son zamanlarda meydana çıkarılan 

"Bugün saat üçte b;~yük boğa güreşi dorduncu bogal.ar ~a me~?an~ terkettiler ıer. Biraz evvel vah§i bir heyecanla sey- diğer bir tarihi hakikat vardır ki, o da 
var!.. ve ahırlar~n~ gı~dıler. Şımdı ortada en rettikleri sahnenin bu feci neticesi-~ tf1İ1flttan evvel on ikinci asırda.Girit ada· 

kaba.dayı ıkı·bo· ga kalm.ıştı • .,Bunlardan . ctt~ında dona kalmıslardı. On bi~ smda yaşıyan bir kavmin boğaya tapma· 
Boğalarla "torero.,larm döğüşeccği mey d h t b d d d l4 ıt • 

a. nı aye ırı pes eyıp. ~ m.e).· an an ~e- l kisilik kalabalık arasından rıt çıkmıy&, sıdır. Bu da, Akdenizlilerin bu hayvanı 
dan hazırlanmı_ş, etrafındaki seyirci yer- k ı ek kal ak ı d - il d 00- • :ı 

·ı ec • · ac 0 an ıgerı e e ga , kimse en ufak bir kımıldama eseri gös- çok evvelden tanıdıklarına diğer bir <le-
lerini iğne atsan yere düşmiyecek kadar d v .. •• • k 

öguşç.usu çarpı·<;·,.ac .. a tı.. . tere'lliyordu. Adeta, hepsi, biraz evv, el. lildir. 
büyük bir kalabalık kaplamıştı. Kalaba- H k k k h B 

. a ı aten, gunun·~· a ramanı ıenve- • sonu bö"vle bir facia ile bitecek sahrieye Ege havzasında v~tile yac~m1ş bütün 
lık arasında bilhassa kadınlar göze çar- d d ld - be h 1 " - .,,.-·-:-
-~ ..... ,ı .. r ...... ,. ;ht;var bütün kadınlar ~1-~ I?::~;~1~!n ı~;~~:ııcu~ ~· n~s!l ~eyccanl~ ,,.~~rek b":ktıkl~ kad~erden kal1!1~ eserlerde de boğa re-
gayet §lk giyinmişler, bazıları da bu mil- . bo' k b.. .. .. .. 

1 
.. 

1 
b duşünuyorlar, o zamankı hallenne kendı· ı::.mlcrme rastgelınır. 

) on ga ona an urumuş goz en ı e a- 1 . d h ed" 1 dı ı 'f k b·ı· d li eğlenceye milli kıyafetleri ile gelmeyi kı d T eı· d ki k ı en e ayret ıyor ar .. ·• -.aı e: a ı m en söylendiğine göre 
yor u. oreronun ın e mnın çu· .... .. . 

tercih etmi~lerdi. Hele bir kö~eye hep be- hayı g" e kg·· 1 . b .. b"t·· d.. bo- Boga gureşlen İspanyada ne zamandan ı.panyaya boğa güreşini Kartacalılar, 
k rsal k ekl. b or re oz en us u un onen '-·· . b 1 ? B k t~ tt - R al 1 1 ı· . 1 dir y;\~ ·o r, ·ınnızı et ı ve kınnm aş· w . . kT b''t·· h il d \ U\:rl aş amıştır. una a 1 sure e cevap om ı ar veya arap ar ge ınnış er • 

lıklı genç kızlar toplanmıjtI ki. sahneye ~a, ~en getrlıdçe 1 ıp u un ızı e a amın veriiemiyor. Daha öoğrusu, boğa güreşi- Fakat, tariht bir liakikat olarak. ancak, 
• uzcrıne a ı ı. · I sk0 arih fal .ı . Ş 1 K tl d d .. F'l" · boğ tamamile bir asır evvelki bi:- manzara Fak t 8 . ·a ah. b. bo"' d- nı spanyanın ene ı t say annua ar en e ör üncu ı ıpın a güreşi 

a , ıenvenı a m ır ır ga o· b'l b 1 ak k b"ld' E bow Ak hissi \'eriyorlardı: .... .. . ... d .. B·ıb od dalı 
1 1 ı e um a ı ır. sasen, ga, - ettiklerini biliyoruz. "Korrida,, (boğa 

b'113"usuy u. ı a a ve a evve s· d . . 1• b. h d Esk' y ·· ·)' ank' 1 · - b. Halk sabırsızlanıyor, fakat ortaya he- .. . , . . enızın eze ı ır ayvam ır. ı unan- gureşı , o zam ı ge_p} er ıçın ır spor-
panyanm bırço"" şehırlermde en azılı 00. lıl z ·ı:.L b. bow d wil .d. - d b l b. d W..Jld' F k b . ııüz hiçbir kahraman çıkmıyordu. Niha- v 1 1 .. . h . d k 

1 
arın evs ı wıı ır ga eg mı ır~ a:ı aş :a ır §ey l'b"ıı ı. a at, ugiın· 

d b. k · .ı k. h k ga ar a gureşmış. ve epsın en ı ıcmın Ef .. z A · · d ki kü' Ispan'\.·ol o"'gulları da bu kanlı spordan yet mey anın ır öşesınve ı a mn a· k .1 d'' .. t·· · saneye gorc e\'S vnıpa ısının e ,, 
anı ı e onmuş u. . ·r , . h" 1 Attı. • 1 d' 

pısı açıldı. Kana susamış altı boğa bir- B .. d bow ek h güzelı kaçırmak veya Pası ae yı tes ır et- ıcı ;ı vazgcçcmcrnı~ er ır. ugun e gene gayı yere serm e-
~n dı~n hrl~ı. Ha~acla~~~anö~ w~ ~mey~mgclm~l~~~azili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lerinden, boynuzlan muhayyel bir düş- hayvanın karşısında pek kolay kolay ga-
mana karşı dikilmiş bir halde, yıldırım 1· ık w ~ ıp ç ·amıyacagmı az 501.ra anlamıştı. azaya 
süratile kosuyorlardr. Seyirciler, onların Boğa, hakikaten müthiş bir hayvandı. 
gelemiyeceği yerlerde otunnu~ olmaları- Yanımda konuşanların söylediklerine gö· 

re bu boğa misline az tesadüf edilen bir 

"' ugrzyan 
kadın 

lngilterede 
cinsmiş ve Bilbaoda ilk defa olarak çar
pr~ıyorrnuş ..• 

Oyun kanlı oldu ..• Bir iki kere Bien
venida hayvana karşı mızrak gibi uzun · 
kılıcı kendisini müdafaa için kullanma· 

tayyareciler 
- 1 

scaiye ile kaldırılıyor 

ğac devrilmi§ ,.e otobüs yolcularından 

ürf ölmüştür. Şehirde telefon hatları ke· 

silmi~. muhabere uzun müddet tesis edi· 
lemcmi§tir. 

I ırtma bir gün devam etmiş ve Av· 

rupadan dönen İngiliz seyyahları o müd· 
det zarfında, Fransa sahillerinde bekle· 
m';!yt mecbur olmu~lardır. 

w • 

ga mecbur kaldı. Fakat, hayvan bu ha· 
rcketler üzerine daha fazla sinirlenmiş, 
köpünnüştü: Birdenbire, bir bomba gibi 
yerinde sıçrıyarak güreşçinin üzerine sal
~ffdr. 

Evvclll bir fey göremedik.. Daha doğ
rusu, ne gördüğümüzü farkedemedik ... 
Bir toz bnlutu .. birib:rine giren iki vücut .. 
sonra, bir külçe halinde yere yuvarlanan 
bir gövde ... 

~1merikadaki kasıryada "iiç f cldkctzeae, 
evleıiııin öniinde 

Valentina Grlzodubova ismindeki bir 
Rus kadın pilotu ile dJğer iki kadın tayl 
yareci arkadaııı, rekor kırmak üzere çtk-11 

tıklan bir seferde kaybolarak uzun m'udf 
det endişe uyandırmışlar, sonra imdad• 

1 
larına giden tayyareler tarafından kur· 
taırmışlardır. 

Üç kadın tayyareci makinelerindeki ı 

bir arıza Uzerine, bir ormana dUşmUşler' 
ve tayyareleri ağaçların dallarına takılı 
kalmıştır. İçlerinden bir tanesi, tayyare 
dilşerken paraşütle atlamış, fakat o da. 
biraz uzakta, yine ağaçların Uzerine ta- • 
kılmıştır. 9 

Valcntina ve arkadaşları, kurtarıldık
tan sonra, yeni bir tayyareyle Moskova- ' 
ya dönmilşlerdlr. { 

1938 
~ 

Resimli 
Hafta'nın 

4 üncü Sa,yı sı çı ~tı 



• Ç3.mlıcada bulunan erkek muallim 
mektebinin tahliye ettiği bina Erenköy 
kız lisesinin şubesi olarak bir lise haline 
konulmuştur. 

• Eski ehremini operatör Emin Kadı
köy hal blmı rneian hal olarak i!!tifaôe e· 
dilmesini ileri sürrnü5tUr. 1-~akat belediye 
~tklm buna ihtiyaç ve lüzum olffiadığı 
fikrindedirler. 

~ .. 

• Balta limam deresi üzerindeki küÇOk , 
köprü kaldmlarak yerine on metre geniş- A 1 m a n ı ş nazırı 
liğinde beton bir köprü yapılacaktır. 

• ıııra~at maadeıerimtroen zertinyağıa- Bir heyeti Sof yafa 

.. ... . :. .... . - ... 

Sinema dür.yas?r!ın en parlak iki yıldm 

CHARLES BOYER GRETA GARBO 
nnın aa tafi6atttla tmtması için iktisat " 1d1 
vcktıtetırıc olr nh:amname hatırlanmış' sor~·aı 6 tA.A.) = Bulgar ajafiSi 511- Sinemacılık tıu-ihinin en güzel filmini yaratanlar 

li~ iliriy~t 
"larıft of) ada De}'nelfililel "seViili \:e 1 

iş,, tejlillAhftın sergisi açılacal<lır. Bun 
akşam \re bU sabah sor~·aya Y\lgôstav, 
Yunan Humeıı öel@geleri gelmiı ve tay
yare tne) daı1Ue i ta yo11aa resmen ltarşı
larum~lafdır. Öğletıen sonra lejl\ilibn 
beynfilmilel komitesi başkanı doktor Ley· 

KONTES KA 

in idaresifi6ekl Alman l'ı yeli ile Skafıfü
narya m~mleketleri ve Felemehli fieret· 
lcri gelmiş \'e ii nazırı Nikiforol ile res-
mi miikaıffiar ve Bulgar teşkilAtı tara- A 1 m a n ya -.. akı' 
tından karşılaıunışlaffiır. U 

Buglift Ley matbuat müffiessillefttte y h d • ı 
bir eay ziyafeti vennişlir. Alişani üzeri o- a LJ 1 er 
pemaa öir fila mUsaffieresi \'erilffiiş ve 0 il I d ki t 
bunu iş nazırının bir kabul resffif takip n er o e pasapor -

DIŞAROA! 
edecektir. lar bUkilmsiJz 

• Bulgar kralı Boris, Bulgaristanın 
Krumovgrad kaza mın Radiçevö köyün
den idama mahkfim Adem oğlu Hüseyi· 

----o--

Japonyadaki 
maden faciası 

ni~ ~ezasını müebbed küreğe tahvil et- f)I I 11 , I M iil 
mışt-ır. r uır gum en 
' • Am<1.vutluk kralı Zogonun doğum yıl- iş~ll er )i urları (amadı 
'15n~ü müna ebetile dün Arnavutlukta Tokyo, {A. A.) _Yuhan madefiifilıi 
tcnlık yaptırılmıştır. clitı"'a h l.; 1 a il · "' t • ~ h . • uw e mn pus r.a nn tna ene en .. u -

Fransız arıcıye nazın Bone, bazı .... "' l 1 5-00 "'l" ı.:· il 6 ı , f' • • ah.. h 
1 

ı.t. .• ~rma~ ç n amtı tı lAl g n ence ı 
sı~·ası tez uratla azır bu urunc111. uzere "'UtU 4. tl 1 H' 1 fıktii"' .,, 
J' . .. h .....;.!.;.+ tmi ı· u n ga/rc er Y•tı ça liM ulrıar. 

engoye llııı:A<>~ e § ır. (:!• d. d d" '" d l2S • ı>·· t · A t d d 6... ...,un ıya ka ar ma t:n -.uyusun an , ,oy er a1ansının ms er am an g-
d

..... ·· ı~ ı ncl B ük" 1 t ..... ,. ces(!t çık'.nntmı§tır. Kuyuda kalan 34 tnn· 
i"ttl ıgıne gore, ~o a anın r se a......,... . 

• . . dencınln snğ olnrnlt çıltarılmasıntlan UDitt 
milıterı,_ ~-far~~ane kapısında bıraktığı kc.::ilmfş it. 1Jugiıne .kadar te::ıbit ~dUon 
otomobılının ıçınde unutul~n bazı ve::a- f . k :ı. 1 ,.ed! 27 8• ,•aralı ol-,,,. ... ber . . ncıa uruan annın nu ı ~ 
~ın çalınmış oldugunu ha vermıştır. _ k .. 186 k" ıa· 

• Atlas denizini ille defa 1928 de doğu 
batı i tikamctindc geçen Alman tayyare· 
ciSi Köhl vefat etmiştir . 

• Geçenlerde kaybolan ve sonra uzun 
tan·are araştırmaları neticesinde bulu
nan Sovyet tayyarecisi bayan Grizodu· 
bova, Esipcriko ve Paskova nehrini t!ki
bcn Kerbiye gelmi$}erdir. 

... a uzere ı~ ır. 

-~-: · 

Filistindeki isyan 
hareketi 

Londıa hükumeti 
iSY ANIN BASTIRILMASI 1ÇtN 

hal ~arelerl arıyor 

addedildi 
Beflln, 8 (A.A.) - 7 ilkteŞrin tarihli 
Resrnt gazele Dfiliiliye nezaretinin Ya

huClilere verilen pasaportlar Hakkında bir 
emlmamesini neşrefmektedir. Bu emirna• 
meye göre memleUet dahilinde ya~ıyan 
Alman tebeası J·aHuailcre verilfüiş olan 
Alfiıan pa§aportlan tiük.ürnsüı addedil
ın~t~ Ve bunların iki nafta zarfında ia
desi ıhımğelmeIWxlir • 

:raylfi OOilen bu ilti liaf talık mühlet 
~neb1 ffieifilel{etlerinôe oulunan Alman 
tebeası yahudilerin Alffianyaya av'detlefi 
tnr1Jiinacn itif>aren b~l3.i:naktaôır. 

Ecnebi rnemlnli~t1 ... 1n.o m-:ıhcu~ valıudi 
pasaportları pasaport öürosu tarafından 
dattillye nezaretince tesölt edilen ~kilde 
difiigfilandtktan sotl.ra muteoer addedi· 
ıecektit. 

Memlexet dahilinde ktillamlifüık Uiefe 
ycshudilere verilen ve bükü.rıitlefi Sa.Kit o· 
lan pasaportlar ise hüviyet varakalaıı 
füikltında dahiliye nezareti tafahndcirl 
ne§redilen 22 temınuz 1938 tarilili emır
name mucibtnce hUViyet varakalatı mu· 
kabilinde değiştirilecektir. 

ö' PG U: 

şehir tiyatrosu lfomefü kısmı 
9-10-938 pazar gü-

En mua.n:am f!lmlerin relıfdrlan bile kırılmıştır 

Bugün iPEK sineıııasında 
3 Ahbap çavu ı r 

eğleniyo 

BugUn 

TtlRKÇE SöZLO KAHKAHA a'UF'ANl 
Bugün saat 12.45 W 2.30 da ~ôk ucuz f"'ıatlat-Ia 

hti!Ji ve talebe matin~leri 
. . . .. - . . . 

MELEK ŞAHANE MEVZU ve 

ŞAHANE GtlZELLfKLE~ı' Sinemasında 

Şahane Çılgınlıklar 
( GOLOWYN FOLLIES ) 
ve ı-...t.rı::t .bl.K ~AHESER ıizı belmyor. 

Ayrıca Paramıınt dünya havadisleri ve MtlNlH mülffiti 
1 --m1ıiııliıliiıiıiıiiiiiıiliıEliııl~iiıı:ıl!i~!!'J 

l 1 

r [ r su~ 

SAKA~VA 
DAKİKA 
sınemasın<dla 

MUNiHTE. • HİTLER - Çamlierlayn .. Musolini - Daladye mülftkaU 
ve emsalsi.ı bir program: 

SHIRLEY TF.ı'1PLE 111 Viktor • Fı·ancen ·Vera Kore~ 
Şf:N YUMURCAK filminde. ÇELiK KALE (Majino liatti 

Mt'HlM h-.fAR - Her hafta programa fütve olarak: 
YENİ PARAMill'ı'T dUnya ha vadie!cri. 

• Verilen malQmata göre, Sar nasyonal 
eosyalist bölge başkanı Joseph Bürkcl ile 
doktor Göbbcls yarın Sarrbrükda yapıla
caK tczAflUratta hazır bulunacaklar ve 
nmlitemel olarak birer nutuk söyiiyce&• 
lerdlr. 

• Pran~ı1 adliye nazın Paul ReynaUd 
FlaMıt1 bır mektup göndererı* ikintı 
ret· lfülunduwu Aly n tlmıo'Kratlk par· 
tH nz~!ı ,ımfan fstifa ettiğini tnlditınit 

Londra, 8 (A.A.) - Gazeteler, hil. 
kfımetin Filistinde azamı süratle barc
kct etmesi lüzumunu ittifakla kayde. 
diyotlar. 

Filistindeki İngiliz fevkalade komi 
seri Sir Harcld Mac M.!chelin gelecek 
hafta başlarında tayyare ile Filiı;tine 

gg gg~~~~~~! ,mmnıımını~ııt ıııımı Ae Vu H ASF ~ A d ~~ 
~ü~U aksamı saat s AR ınemasın a 

'tir. 
• Japonyanın Benin ataşemilittti ge

neral r:snima. Japonyanın Ber1in tiü> ük 
e1~ıağine tayin edilmiş ve onun yerme 
ata;ernilitCfli 1e d general Totastiiro ge
tirılmiştir. 

' Bu 11afta Izmir borsasında 6 kufüş 30 
paradan 17kuru,10 paraya kadar 68591 
çuvaf uzum Ve 6 buçul< k:uru~tan 1$ bu· 
çuk lmrusa kadar lGMS cuvat incir atıl· 
nu~tır. 

lngiliz 
tayyareciliği 
y rio rekorun 

kıramadı 
Kap, 8 (A.A.) - Röyter ajansmm 

• 
bildirdiğine göre, "Mcrküri,. deniz tay-
yaresi 6000 mil katettikten sonra Alek
sandra koyuna inmiştir • 

Tayyare 6.300 millik mesafe rekorunu 
kıramamıştır. 

Bir Sovyet tayyaresi tarafından tesis e· 
dilen dünya mesafe rekorunu kıramıyan 
"Merküri .. tayyare i, deniz tayyaresile 
yapılan en uzun UM rekorunu I<ırmcı a 
llU'W ffak olmUitur. 

Bu rekor Start Bay ile Brezilya ara· 
sında 5215 millik bir mesafeyi katetmiş 
olan bir Alman tarrarw t:ıra!ındart 
tesis edilmişti. 

döneceği zannedilnıekttdir. 

Times aıeteSi, Yahudi ajan ınm, 
Irak hariciye nazırının Filistine Yahu
di muhaceretini durdurmağa matui 
teklifi protesto eden bir telgra.f ını net. 
retmiştir. 

Daily Telegraph gazetesi, fevk~lide 
komiser ile müstemleke nazırı ar~sın-
da dün yapılan görüşmeler esnasında, 
Filistin karışıklıklarının derhal !51'sU.. 

rılması için icap eden tedbirlerin tncv· 
zuubahsolduğunu yazıyor. 

Ayni gazete, bugün Fifüıtindeki mn 
cut isyanın, İngiliz mandası &~tırtda 

ki topraklarda şimdiye ka~ar vııkua 

gelmi§ olan isyanların hepsinden da
ha şiddetli ve daha tahrip edici :>ldu
ğunu bildirmektedir. 

Daily Ekspress gazetesi, aaayiı te 
nıin edilmedikçe planlar tertibi fayda. 
sız olduğundan, ·Filistine ycnidc11 kı

taat gönderilmesinin imkan dahi1inde 
bulunduğunu kaydt.ddrck diyor ld: 

Kabinenin nih yet Filiıtinin tak 
simi imkansız olcfuğuna vô nMıelain 
bu suretle halledilemiyeceğine ka. 
naat getirmesi ihtimal haricinde değil
dir. 

~lı ırLlakl nle) htarlık 
Kahire, 8 (A.A.) - Arap ittihadı 

kon resi bu sabah ikinci celsesini ak
tetmlş ve bu celsede de delegeler Fi. 
listinde manda hükumetinin politika
sına hücumlanna devam etmi~lerdir. 

Mısır ıete ~ı1, dele etere itidal tav. 
siye ~tmiş ve delegelerin bu hattı ha-

= 

20;3öda 
YAN'LtŞLJKLAR 

KOMEDYASI 
Yaıan: V. şeks-pfr 
Tiltkç~si: Avni 

Givda 

Bir Tehllke Siz 
Tehdld Edi)forl 

Evinizin her köşe
sinlie ve bilhassa 
dılfemeıerlnde,rare
ıer .. tiOcekletın bıı· 
l&ftırdıklırı yerleri 
ve ,saçtıkları mikro
pları muntaıamen. 

•LYSOL• ile temi&• 
ley!p 11brip etmez; 
seniz; nezle, grip ve. 
aairhlltalıtların 

ıirıytıln• m • y d ı n 
•erntJt olurs11ııuı. 

- Mikropları 6Jdiit
tn• huu •t tc•lril• 
büıiln dünyıdı ııııın· 
ınlt olan •LY QV 
•~ nfdınbtrf •11· 

tDıt llaicaneıerd •f)'• n d~molerfa ,.rl 
deı ntct:teıtrl için kullınılmakt.ldır.r · _ 

Takflt1errn• ıllltat ve tcatularının Htı· 

"""'"'l~••I •mb•l•J•od• '"/':!• 
.. Y.~.9 _ 

ICMULIU 6 MATa A. O.• Me111lı•re 
M0111.,.111ı 1. JAKOll. Mıih4~•, letatılıvl -

reketl rinin y ni ıorlulclar ihdas ede. 
bUec~ ini s<Sy1emijtir. 

13unun üzerine, kongre baJkanı 

açık nıUukerelcrı tatil ederek rizli 
mUıa'kcrcdc bulunacak olan komis· 
yonlar ihdasına karar vermi§tir. 

Sentnın ilk b;Jvük Franstı filmi olan 

~ 'Y a n ı ~ -_ G ·_· ~ • _ıı~r 
.... Şaheseri; uz:.ın zaman, .. rcfanbcn görmedıgınız umumı tecssur V? 

JıtAtiQdABiN ve MIREILLE BALI~ 
F • 1• ifl§ 

GiLi bLiyük arti$tlcf taraf mdart yaratılan liu kuvvetlı aık ve .ıt 
drimı tekrar görUlecek gü.tel bir filmdir. 

flav6t.en: Münihtc S•tln içi11 41 rin müllfuitt ve f'OKS JURNAL 
Bugün saat ı v" 2.30 da teıuilatlt HAT"K matineleri 

- D111l ~~ l il ~ ~ UI I~ ffil'"'R·ı=. --~··"" ... 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizm"t· 
Nevralji, kırıklık ve bütün airılarınızı derhal keıe 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ~ 

H ~ I.K OPERETİ ~ 

~ 
Mahmut "I ~ 

• • Seyfettin ~ w ~~:ı~ - yakında 13tt'' 
V/) da baSh}'ôr· :;5 
W Telefon: 40S 
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~İNCİTEŞR!N - 1938 

1..o. n !t. il. ..... u ır-ıa 

Ce os ovak Devleti 
Tesisine sebep olan siyasetle 

beraber ortadan kayboldu 
111Ylniıs'ten: \ le iştirak etmektedir. 

Macarlar arasında büyük bir. nas
yonal sosyali3t hareketi v.1 rdır ve bu 
hareket huduttaki Macar ekalliyeti 

At ~e~ - Alınan ihtilafı ha.kkmda va::ılan 
di ilnıh anlaşması ile, Çekoslovak-rada 
t ğcr ckalliyetler:n de mevcut oldı:.kla.. 
bı kabuı edildi. Bu ekalliyetler de der- meselesin.de öne geçmek istemektedir. 
aı, muhtariyet talebi ile Ferağ rüku- Gene bu Macar nasyonal s~yalistleri 

llıef • ını tazyika başladılar. Hitlere herkesten fazla, meseleleri 
l.t tlünihte t::>planan dört devlet şefi hakla halleden bir kimse diye bakmak-
lt' h "e Macar ekalliyetleri meseleleri· tadırlar. 
bltı. halli için üç aylık bir müddet ka. Fakat Her Hitler, Sinyör Musolini 
yllJ edilmesini istediler. Fakat komşu ile Fransız, İngiliz - ve Çek - hiiku-
~~r~ova ve Budape~te hükumetleri metleri de bu hususta mutabık bulu 

ırs!z'.ık gösterdiler. nuyorlar. Bu suretle hudutta bir de ~ 

l' Slovak muhtariyet partisi de Bene- ğişiklılt yapılacak. Macar hükO.mcti, 
/n

1 
tnüşkül mevkiinden istifade ederek talebinde ağır başlı davra.1makla bir 

a eplerini ileri silr;lü. şey kaybedecek değildir. Bilakis, ta -
c 13Utün bu taleplere Çek hükiımcti leplerinde haklı olmaları Macar:ara 
bc'lap vermiş veya cevap vermek üzere · karşı şimdiden bir müzaheret kazandır 
i ~lunuyor ve çok geçmeden hepsi en 
:ı bir şekilde halledilmiş olacak. Bu· 
/ herkes kabul ediyor. Fakat taleple
Ulrıi ileri süren ekalliyetlerin şunu te!
t'ltl ctzr.eleri lazımdır ki Prağ hükClme
; bugun bir arazinin devri gibi son 
,, er:cc.c müşkül ve kan~ık bir işle meş · 
1>Uld" ?ı Ur ve bizzat Slova:clar!a Mac:ırla· 
t il arzularını yerine getirnek için bi-
ilı nefes almıya ihtiyacı vardır. 

" liununla beraber, lebliler;n td' ebi, 
~i~ ve küçük mikyasta olduğu için 

mı§tır. 

Son Macar notasında Prağ hükume
tine yapılan talepler mutedil ve m::ıkul 
görülüyor. Huduttaki iki, üç yerin 
Macar askerleri tarafın.dan işgalinden, 
Prağ hükumetinin siyasi Macar mah
pus:armı ve ordudadaki Macar asker 
!erini serbest bırakmasından sonra hu
duda mücavir ve yüzde elliden fazla 
Macar bulunan yerlerin de yavaş yavaş 
Macaristana iadesi başlıyaca.ktır. 

Bu mesele balloluııduktan sonra Çek 
hükO.meti ile Macar hükumeti arasın-ıtun esas itibariyle derhal y:-rine 

~Ctirilrni~ ve fiil-:n tatb:k edilmiye da daha iyi bir münasebet devresi açı· 
b ilfanr.11ştır. Varşova hükumeti, müs· lacaktır. 
d ~t cevap alamadığı ilk müracaatrn · 
el iln SO;lra, taleplerini tayyare ile ~ön-
ererek bi'clirdi ve kabulil iç:n hır 

~iihiet verdi. Nihayet Çekle?", Lehlile
tın ·~ı l · • kah ı ·1 , .. eµ erını u ettı er. 

Lchistana verilecek arazi Tt"şen 
~hri~in bir kısmı ile nüfusunun ekse
lt Yctı Lehli olan huduttaki küçük bir 
h'.~ 1ındrr. Esasen onun için bu talep 
~4ıç ~.tir.:ız ve kuvvete müracaat tehlike-

ff.tı.'-.ı.ı.neksizin kabul .edilıj,i.. 
bu ıger tarattan, Lef. ve ~ekos!ovak 
to kCıınetleri, bu mesele halledildikten 
t ~ra, iki Slav memleketin gerek coğ
t a.fı Vaziyet, gerek ırk birliği itibariyle 

4~\?:'laları lazım gelen mlişterek i~bir· 
tng. hususunda memnuniyete şayan te-
cıı:ınilercle bulundular. 

d S'ovakların muhtariyet talepleri 
~~ ha!dı bir esasa dayanmaktadır. Çiln
~\ı· <laha Çekoslovakya ilk defa bir hU
~· !tlet olarak - 1918 de Amenkada 

ltttb 'd •ıA Sı urg a - ı an edildiği zaman 
ti! 0 \7a!clara muhtar bir idare hakkı ve· 
, Cceği kanunu esası hükümleri ara -
•ııa Yazılmıştz. 

ha 13.ununıa beraber, Amerikada iken 
t Sıt görünen meselenin, mahallinde 
t~tbiki esnasında müşkül olduğu gö -
tıllll" 

~· uş, şu veya bu sebeple Prağ hü-
t ll!?ıeti tamamiyle merkezi bir idare 
atztnı tercih etmişti. 

hır Slovakya ba§lıca Karpat dağlarının 
~t. k.sınında11 ve bu dağ!arxn Cenup 
b·:klerindeki yayıaiardan müteşekkil 

ı. ar 'd· <ı.zı ır. 

ıcl ~ora...,yaya civar yerlerdeki Sbvak· 

1
r Çeklerle iyi geçinmeye .'.llışmışlar -

" r, Mub!ariyet taraftarlart Slovakya
Q~ Yalnız merkezi kısmında çoktur. 
ri Çen haziranda yapılan belediye se · 
ı :"11lc • d tn . rın e gayet sarih olarak görül -
tliı· t r ki bütün memle~tete tC1mil e
~ ırsc tnuhtariyet taraftarları ekaIIi . 
ette kalmaktadır. 

• • • 
İngiliz ba§vekiline kar~ı Avam Ka· 

marasında yapılan tenkidlerde Mister 
Çemberlaynın, haklı veya haksız, Nazi 
Almanyasına karşı mukavemet göster· 
mesi luım geldiği ileri sürüldü. Bu 
tenkidlerde bulunanların bazıları baş

vekili ve İngiltereyi küçük ve .demok· 
rat bir milleti demckrat olmıyan bir 
Almanyanrn kuvveti karşısında feda 
etmiş olmakla itham ediyorlar. 

J:>lltiln bu "ltJ..ıa.u ...... ~ ~ ........ "*"'""ua. a-s•u~ 

bulunduğu facia karşısında bir melo -
dram manzarası arzediyor. Çekler bu
gUn memleketlerinin yeni baştan t;eşki· 
li sahnesine şahi.d oluyorlar. İlk Çek 
hükCımeti kendisini meydana getinni~ 

olan siyasetle beraber ort:ufan kaybol 
du, 

Bu hükumet bir harLıe dayana.-:ıaz
dı. Bugün harpsiz olarak maziye ka· 
nşması otomatik bir şekilde clmuştur. 

Bu çek hükumeti en büyük ekallıye· 
tinin harlçten müzaheret görmesi üze
rine devrilmiştir. "Realpolitilt,, in bir 
tecrilbe olarak başlıyan bu hükumet 
yalnız askeri düşünce ile bir çok e· 
kalliyetlerden teşekkül etm:şti. Bu e
kaJliyetlerde dört komşudan üçü ile 
daimi bir ihtilaf mevzuu olmuştur. Bu 
hükumet Orta Avrupada küçük dev
let gruplanmn top!anmasına bir mani 
teşkil etmiştir. 

Bugün Milletler Cemiyeti yoliyle hiç 1 
bir muahede yeni baştan gözden geçi· 
rilmdiğine göre, muahedeleri de~iş · 1 
tirmekten vaz mı geçilecektir? Esasen 
Çekoslovakyayı harp te kurtaramazdı. 

HABER - Akmsm oo~nıısı 
======~========================== 

Harpler devam ederse 
medeniyet ölecektir. 

Eski l ngiiiz başvekili Loyd Corç yazdığı bir 
makalede böyle diqor 

Eski İngiliz başvekili Loyd Corc, Çin 
harbini mewu yapanı.le, harbin aleyhinde 
bir makale yazmıştır. Bu lbtlyar dlplo. 
matın makalesini neşrediyoruz: 

Bir gün reis Vils.on "Bütün milletler 
medenidirler'' Diye haykırmıştı. Fakat 
gazeteleri okudukça insan, hakikaten 
bir medeni halk var rrudır yoksa bu 
medeniyet bir hayalden ibaret midirt 
diye kendi kendine soruyor. 

Medeniyet eğer hakikaten mevcut 
olmuşsa bile, şu son zamanlarda bir 
haylı gerilemiştir. Bugünkü barbın za· 
limliği hiç bir şe}\le kıyas edileme7. 
On altıncı ve on yedinci asırlar dini 

harplerin katliamları Çin ve tspanyct 
bombardımanları yanında bir biç ka

lır. 
Bugünün katliamları hakkında, binler

ce kilometre mesafeden sakin bürolarda 
hüküm verilmektedir. Kadınlar evlerinde 
rahat oturur, çocuklar bahçelerde oy -
narken başka yavrular öldürülüyor, baş• 
ka kadınlar açlıktan ölUyorlar. Yavaş ya· 
vaş insanlar başkalarının felaketlerine 
alışıyorlar. 

Zengin bir şehri harabeye çeviren bu 
bombardımanlara karşı nasıl bir mukabe
lede bulunulabilir? Kanton cepheden yi.lz 
)erce kilometre mesafededir. NUfusu 

1.143.000 dir ve ekseriyet itibariyle garp
lıların tasavvur etmekte güçlük çekeceği· 
miz şartlar içinde yaşıyan fakir insanlar· 
dan mürekkeptir. 

Bir kaç yangın bombası bir kaç saniye 
içinde, sefil mülkleri alevlerin kurbanı 
olan binlerce aileyi sefalet ve istirabın 
1.r,,,,.-.c;.-- _.._L!t!-

Japonlar Kanton'u bombardımana b8.§· 
ladıkları zaman hava son derecede s:t.:ak 
tı. tlç gün1iik bombardımandan sonra 
ölenlerin miktan 1100 e ve yaralıların 

yekunu 1600 e çıkmıştı. Beş gün sonun
da ölenler 5.500 ü buldu; yaraldan say
maya bile imkan yoktu. On gün sonra 
hastalık ve sıtmanın yerleşmiş olduğu 

şehirden yarım milyon insan kaçmıştı. , 
Son on bir ay zarfında Kanton üzerinde 
sekiz yüz defa tayyareler uçmuş olduğu 

bugün bilinmektedir. Bu harbın korkunç 
luğu işlenmiş olan mı:.ithiş cinayetler tas-

Harp mütecavize karşı olmadığı tak
dirde, hiç bir taraftar bulamıyacaktr. 
Çekoslovakyayı tekrar kurmak isti· 
yen'er de onu her halde eski harabeleri 
üzerine tesis edecek değillerdi. 

Mistr Çemberlaymn Avam Kamara
sında söylediği gibi, İngiltere yeııi blr 
siyaset tutmuş değildir. Yapdan, an
laşmayı muhafaza için bir anlaşmadır. 
Bu .da, Alman ve lngiliz milletlerinin 
çarpışmak istememeleri esası üzerine 
müstenid bir anlaşma olacaktır. 

Ç~ln bomhal'dmınnlıtrmılan yUreklcr 

vire sığmaz ve bunun bütün trajedisini 
ifade için tam yerinde tabirler bulmak 
mümkün değildir. 

Halbuki, bu cinayetlerden haberdar 
olmak bizim vazifemizdir. Çin'de ve ts
panya'da olan şeyler, birgün Londra'da 
Paris'te ve Berlin,de de vukua gelebilir. 

Dünyada blila kalpleri mcrhemetle do· 
lu mert insanlar vardır ki, bir araya gel· 

dikleri ta'kdirde böyle usullere karşı aya" 
direyebilirler. Onları meseleden haber
dar etmezsek böyle bir aksiyona imkan 
.ıı:aımaz. 

BütUn bu canavarlıkları yazmak ve 
söylemek cesaretini gösterelim. 

Işte bir ingiliz şahid tarafından Kan
ton bambardımam hakkında yapılmış bir 
tasvir: 

''Sokaklar hazan yüzlerce metre ötede 
bulunan vücutlara ait başlar, kollar, a
yaklarla örtülmüştü, Kollarını bir l>om· 
banın götürmüş olduğu on dört yaşında 
bir kızcağız benden bir kaç metre me
safede müthiş istiraplar içinde ölüyordu 
ve hayat! Çektiğini azaltmak için elinden 
bir şey gelmiyordu, Onun yanında ta. 
mamiyle doğranmiş be~ adam, kıllçilk bir 
tepecik halinde üst üste yığılmıştı ve bu 
tepecikten kan aktyordu. 

Ogün ölenlerin sayzsı 1.500 olduğu. 
nu söylemekle mübaleğa etmiyorum. Bin 
ev tamamiyle harap olmuştu. Şehir hal. 
kının çoğu şehirden ayrılmış olasalardı 

kurbanlar çok daha fazla olacaktı. 
"Muha'.:irler, yanan evler, yıkdmış has 

taneler ve taaffünle dolu şehirdeki on iki 
günlük bombardmıandan daha feci biı 
şey tasavvur edilmez. B:.itün bunlara ça. 

aeıSl bir mıınzara ••• 

resi bulunamıyan açlık ve 'bulaşıcı hu. 
talıklan iHlve ediniz." 

Harp devam ederse medeniyet ölecek, 
ortadan kalkacaktır .. 

Her gün gazeteler Çin'de bombardı. 
manların haberini vermektedirler. 

lapanya,dakiler gibi, sakin köyler, 
karşı tarafın biç bir müdahalesi vaki 
olmadan tahrip ediliyorsa, yarın aynı 

tayyarelerin bizim şehirlerimize ve köy. 
!erimize taarruza gelmiyeceklerini bize 
kim temin eder? Guernika Bask•tarın 

mukaddes şehriydi ve bir tek mitralyöze, 
bir tek topa bile maille değildi. Bununla 
beraber almanlar, işin ehli sıfatiyle, ge. 
lip her şeyi tahrip ve mahvetmişlerdir. 

Akdeniz kıyılannda, çalışkan küçük 
kasabalar, sakin, müdafaasız, askeri hi~ 
mayeden mahrum köyler bombardıman 
ediliyor: çocuklar, kadrnlar, ihtiyarlar 
öldürüfüyor. Akdeniz böyle tecavüzlere 
maruz kalırsa neden "channel" olma. 
sm? Amerika kendini böyle bir tehlike 
den çok uzakta sanıyor. Fakat hakikat. 
böyle midir? 

Mesafeler her gün biraz daha kısalı 
yor. Şimdi Berlinle Nevyork arasında 
muntazam bir servis tesis edilmi§tir. 
Asor adaları bir askeri merkez bir harp 
üssü haline getirilebilir. 

Bu harplerin dışında kalan milletler, 
kendi menfaatlerine olarak, bu neviden 
usullere karşI karar vermelidirler. Kor. 
kunç tasvirler kafi gelemez ve gelme • 
melidir. Harekete geçmek lazrmdrr. Bu 
modem Herod'lara: "Masumları öldür. 
mek çok fena bir şeydir" demek kafi de. 
ğildir. 

iti~s~sen bu dağlık köylüler ırk ve dil 
•i iltıyle Çeklere çok yakındırlar. İki Cam m@bDeDeır s mDOyc n k Dtap MazaırDk ve SüdetOer 
ha arasındaki münasebatt aile mllnase- C 
ıa.:; ~eklinde görmek laznndır. lhtilaf
'h da tnahdut mikyastaki bir '."l:ıhili 

AMDAN ev ve kaldırım yapıldığını duyuyorduk, 
şimdi de A vn.ıpa gazetelerinden, camın bina ve 

mobilye inşaatında büyük yer işgal etmeye başhyacağt. 
11ıktan başka bir şey d~ğildir. 

i~cbağiarın cenubundaki alçak arazi 
~al\ baınba~ka bir mesele ortaya çıkar • 
ti;> tadır. Çünkü buranın nüfusu ekse· 
)c Ctle Macar'ardan müteşekkildir ve 
S()• 0 nlann da • hepsi değilse bile · 
t~u Macaristana iltiha!cı hararet}~ is
~I() ektedir. Harpten evvel de b:ırasz, 
~ Vakyarun diğer krslmları ile bera-
~ Macaristanm bir parçası idi. 

ı.ııı tı:a.aa yaşayanların muhtariyet ta
fındcrı bakırdır ve Çek bü1ı:fımeti tara
tir an esas itibariyle kabul edilmiş -
ve~ lludape,te hükumeti de buna t.:uv-

c ll:ıÜZahir davranmakta, Macar cf-

nı öğreniyoruz. Biz camı, inşaatta, yalnız pencereler

de ve diğer bazı yerlerde kullanırken, Avrupa ve Ame
rikalılar çok geniş mikyasta kullanmak üzere tecrübeler 
yapmaktadırlar. 

Mesela oturma odalarında döşemelerin kristalden 

yapılması, muşamba yerine beton döşemelerin bir kris-

tal satıhla kaplanması bu tecrübeler arasındadır. 

Banyo dairelerindeki dolablann ve bUtiln etajer ve 

raf aksamının camdan yapılmasına başlamışlar bile ... 

Doktorlar, temizlik bakımından bu cam aksamın 

çok faydalı olacağını ileri silnnektedlrler. Bir mutfakta 

alt alta ınrnlanmış kaim kristal rafların çok glizel ve 
temiz bir manzara arzedeceği inkar edilemez bir haki-

S OVYETLER Birliği ilim akademlsi kUtuphanesl, 
son ~irml sene zarfında, k.ltaplarmm meemuu

nu iki misline çıkarmıştır. Bugün, Sovyetler Birliği ili.Dl 

akademisi kiltilpbaneslnde, ilmin, tekniğin, edebiyatın 

ve sanatm her sahasına ait olmak lizere toplanmış 5 
milyondan fazla muhtelif kltap vardır. 

İlim Akademisinin kütüphanesi, Sovyetler Birliğin

de bu tarzdaki mUesseselerin en büyüklerinden biri ha

line gelmiştir. Gerek rusça gerek yabancı dillerde 

bibliyografya neşriyatı ile müracaat kitapları baknnm

dan en glizel ve en zengin kolleksiyonlara maliktir. 

Kütüphanenin okuyucuları adedi de pek çok art
mıştır. Bu kUtUphanede tanınmış alimlerin yanıbaşm. 

da genç ilim adamlarına, talebelere ve bilgisini fazla

laştıran işçilere raslanmaktadır. 1913 senesinde bu kU

tilphane 22.000 kitap vermişti, halbuki 1936 senesinde 

A MERİKANIN en çok okunan bir gazetesi, müta
rekeden sonra toplanan Vaşington konferansı

na ait bazı teferruat ve hususiyetleri neşretmektedir: 

''Bu konferansta Çekoslovakyayı yaratan Tomas Maza. 

rikle kızı Olga da hazır bulunuyorlardı. Hududlarm ta

yini meselesi görUşiililrken, Mazarik, SUdet mmtakası

nm yeni devletin hudutları içine alınmasına itiraz edi

yor ve ilerde A1manlarm. bu mmtakada hak taleb ede

bileceklerini de sebeb olarak gösteriyordu. Fakat km 

Olga birdenbire ileri atılarak söz aldı ve babasmm dll

güncelerinin varid ol.madrğmı, Çekoslovakyanm tabii hu. 

dutlarmm SUdet dağlariyle tayin edilmiş olduğunu iddia 

cttL 

Vaştngtonda Mazarlk'ln kızı haklı görUldU. Fakat 

babasmın kızmdan daha çok ileriyi gören bir adam ol

duğunu bugün vakayi ispat etmi1' oluyor., 
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Pariste son yapıfan at yarı<ı1armc1a bu şaıı1rnfan ~lyrn 1'nı1mlara ~ol< tc<ıaı1üf <'ıliJmlq. Parl-.lllerln hosuO:\ ~lı1en bu 'ap
kaları ihtimal 1,i ~arlhsi~ ecek!ooiniz. Zaten, bunları ı:apka moılasınılaki ~arabetlcr hakkında siz~ bir fikir ' ermek l~ln iktl
b:ı.s ettfl<. 

Bu çantaları kendiniz ı 
yapabi-lirsiniz 

rayda ıı reçeteıer =ı 
c:a gaıraı ıçeını 

IQ)ayan Oaır 1 
Ağz u11da ki tütün kokusunu 

n a ·nl µ;ider e bil ir siniz "! 

,. ... -... ~--1··· 

~ 

( 
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Buglln verdiğfmiz resimler, 'lize çok 
zarif bir çantayı nasıl yapabileeehinizi 
göstermektedir. Bu çantalar ayni ıaman 
da yine burada gösterdi~imiz zarif elbi
selere de yakışan güzel örneklordir. 

Sağdnki elbisenin önU, ikinci ınoif'lin 

yakası ve kemeri ufak madeni küçlik yu
va rl klar ve ipek, yahut sim ipl;kı~ atıl. 
mı n kıl rd n te ekkul eden kuçı.ik inci
ler b nzı~en bir brodöri ile slislüdür. Bu 
bro lori çnntn üzerinde de bulunacaktır. 
Bunu çanta üzerine i !emek zaraf Ptini dü 
şunen ve moda hareketlerini takip eden 
her kadının son derece dikkat edece~i 

bir harekettir. Çıinkü bu senenin moda
sında "~ apma inci,. ismini verdikleri bu 
çe it süsler çok modadır. 

Bu f 1 meler elbi enin garnitürü için 
açık, yahut koyu bir kumaş üzerine ya
pılır. 

Mod ldeki çantaları yapmak için patro
na göre ç!lntanın altını ve körilklerini, bu
udl rmı tamam hesaplıyarak kalın ve 
da~anıklı sert ketenden k<'smelidir. Eğer 
çanta için intihap etiğiniz kumaş bir par. 

:ı hafif ise bu sert keteni ince beyaz bir 
kuma la astarlamak lazımdır. Bu beyaz 
kumaş. çantanın yilzUnü tPşkil edecek o
lan !nce ve zarif elbiselik kumaşın, sert 

rin iki kenarına bastırmak kafidir. 

UstilnU teşkil edecek olan ipek kumaş 
dah:ı geniş kesilir, tersine katlanır ve 
sonra çok itinalı bir dikişle kenarları bas

tmlır. Dikilirken kumaşın, üstten çekil
meksizin gergin olmasına çok dikkat et. 
melidir. 

İpek astar? hazırlamalı, gizli dikişlerle 
her körüğün kenarlarına dikmeli, tam or

tasından körüğün kıvrımı üezrinde bir 
baskı yapmalıdır. Bu baskı, ilst kumaş 

tamamiyle sert ketenle ve astara intıbak 
et tirece kir. 

Çantanın iç astan iki gözlU olmalıdır. 

Bu gözler için bir ipek parçası alınır ve 
bu parça her iki kenarında geniş geniş 
katlan!r. (Şekfl 2) Sonra astarın ortasına 
konur ve bastırılarak tesbit olunur. ( Şe
kil 3) Yan kP.narlarından tistten gizli dl· 
kiıılerle dikilecektir. 

En sonra çantanın körilkleri dikilir. 
Körük orta yerine doğru hafif bombeli o
lacaktır. Çantanın ağzı içten bir dUğme 
ile kapanır. 3 numaralı şekildeki patron 
hıı düğmenin dikileceği yPri göstermekte
dir. 

Dikkatli yapılırsa bu kllçUk çanta çok 

z3rlf olur. GPnis körükl<'ri s:ıyPsincl(' kil. 
cilk olmasına rağmen birçok eşya nlnbl
lir. 

Cigura içen bayanlar; ağzınızdan tiltiln 
kokusunu ve ağzınıza tütünün verdiği a
cılığı gidermek için kendi kendinizle gü_ 
zcl bir gargara hazırlamak isterseniz si
ze birkaç faydalı ve kolay reçete göste
riyoruz: 

- 1-
Adnçayı yaprağı (toz halinde) 20 gram. 
Romarcn esansı 10 damla. 
Kolonya suyu 70 derece 200 gram. 
Adaçayı yaprakları tozunu Romaren e

sansı ve kolonya suyu içersinc koyup Uç 
gün şişeyi ağzı kapalı olarak muhafaza 
etmeli. Dördüncü giln silzmeli. 

Bu mayiden bir kahve ka ığını bir fin
l':ln rlık ou :igcr ,.;,.,; ırnyup gargara yap-
malı. Ağza güzel bir serinlik verir, ağız 
kokusunu giderir, ağzın tadını yerine 
getirir. Oldukça antiseptiktir. 

-2-
Gül yaprağı (kurutulmuş ve toz haline 

getirilmiş) 10 gram. 
90 derecelik ispirto 50 gram. 
Toz halinde kafuru 5 gram. 
Nane ruhu 10 damla. 

Hepsini beraber 24 saat kapalı mr şL 
şede bırak!p sonra stizmeli. 

Bir bardak ılık su içersine konmuş bir 
kahvckaşığı mayi milkemmel bir gargara 
olur. Kuvvetli antiseptiktir. 

Mide sancıfarma karşı 
Kadınlar ekseriya mide sancılarından 

şikayet ederler. Bu gibi hallerde hiç za
rarı olmıyan ve muhakkak surette fay
dalı bir iki reçetemiz vardır: 

-1-
Kahve 60 gram. 
Toz halinde nebati kömür 15 gram (ec
zanelerden alabilirsiniz). 
Kınakına 10 gram. 

Vanilyalı şeker 40 gram. 
Bunu koyu bir şrup halinde kaynatır

sınız. Bir çorba kaşığı, en ıılddetli mide 
ağrılarını bile geçirir. 

-2-
Kınakına 30 gram. 

Vanilyalı şeker 40 gram. ı 

Magne!:1ie Hidrate 100 gram. (Eczaneler
den reçetesiz alınabilir). 

Buna kafi miktarda gül şurubu ilave 
ederek yapılacak şrup hem mide ağrıla_ 

rına iyi gelir, hem de gayet hafif bir 
mtishil yerini tutar. Mide bozukluklarının 
en güzel ilacıdır. 

I 

Hatim duası 

Ayakkabı ve lastik tüccarlunndan 
dirneli Merhum 

HULUSi NE'l' 
E-ı 

(Hafız Hulüsi) ru ı 1a ithaf olun
ına k Uzcrc BEYAZIT camiinde 9 bi
rincitcşrin pazar giinü ikindi namazın 
dan sonra hatim duas• 'acaktır. 

Kendisini sevenler· duada bu-
lunmaları _·ica olunmaktadır. . . 
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j Sevahat notları 

Bütün dünyada tek eşi 
olan Afyon kaplıcaları 

Gazh suyun yanmda bir gazoz fabrikası 
kurulsa Afyon büyük bir servete kavuşur 

'Af yonkaralıisar 

Afyonun en büyük hususiyeti, pek 
§ifalı kaplıcalara malik bulunmasın
dadır. İsviçreli profesör Şercr burada 
yaptığı bir tctkikatta (Gazli göl) kap
lıcasının suyundaki şifa hassasının an
cak İtalyanın meşhur bir kaplıcasın
ca bulunduğunu, bundan maada dün· 
yadaki diğer meşhur kaplıcalar ara
sında eşi olmadığını söylemiştir. 

Bu kaplıca senenin L~- vEiminde 
hastalar ve ziyar ... t,·i'er c;ekcr. Bun
dan başka Gecek ve Sandıkhdaki Hü
zai ılıcaları da üzerinde durulacak de
recede faydalı ve şifalı sulardır. Böb
rek hastahklanndan, kum, mide, ro· 
matizma, siyatik rahatsızlıklanndan 
bir <;ok kimseleri kurtarmaktadır. 

Hiç unutmam, Hüzai kaplıcasında 
""'r1nui a~-""""";;a "'~- ı..- _.. -..ıJcl\.t.1. 

- Siyatikten müthiş ınü~tariptim. 

zaman zaman hastalık siddetini art
tırdı. Yürüyemez oldum. Koltuk değ
neği kullanıyordum. Bana Hüzaiyi 
tavsiye ettiler. Kamil bir kanaatim ol-

madığı halde gittim. Orada çamur ban 
yosunda on gün kadar kaldım. Her 
şey bu kadarmış. Dönüşte en ufak h!r 
sızı kalmadığı gibi en sağlam bir in
san gibi arızasız yürümeğe ba~la

dım. 

Bu adam halen Sandıklıda istasyon 
şefliği yapıyor. Sözü muhakkak ki 
doğrudur. Esasen bunun gibi daha bir 
çok romatizmalılar, bir hayli siyatik
liler Hüzai kaplıcasını en kesin bir 
doktor diye anıyorlar. Fakat, ne yazık 
ki bu şifalı kaplıcanın adı pek az va
tandaş tarafından duyulmuştur. 

Geçek ve Gazlıgöl kaplıC'alan da ay· 
rı ayn hassalara malik bulundukların· 

dan bilhassa böbrek ve mide hastalı
ğına karşı müessirdir' "r. 1'- le Afyon 
maden suyunun terkibindeki hassa, 
bugün şi:>hretini memleketin her yanı
na yaymış vaziyettedir. Maalesef ge· 
rek bu sudan ve gerekse kaplıcalar
dan beklenilen umumi istifade elde e
dilememektedir. 

Her şeyden önce Afyondaki üç bü
yük kaplıcanın adını geniş propagan
da ile memleketin her taraf.ua duyur
malı, sonra da bunlan modernleştir
melidir. 

Afyon vilayeti bu kaplıcalarda ye
niden bazı tesisat yapmış, mümkün 
olduğu kadar eski V""iyetindcn kur
tarmıştır. Lakin bunu kafi görmek 
doğru olamaz. Ve zaten istenen mü
kemmel tesisatı vil" •· tin zayıf büdce
sinden beklemek muhali istemek gibi 
bir şey olur. Buraya daha kuvvetli bir 
el uzanmalıdır. 

Evvelce Afyon meb··~··-ır.c!an Bere 
Türkere tesadüf etmiştim; konuşur
ken söz Afyonun kaphc_ .... rına intikal 
etti. Afyon mebusu; bu işe alakadar 
vekaletin el uzatması lüzumunu iL:i 
sürdü. 

Hakikaten böyle bir şey olursa ılı

calar modernleşeceği gibi sularda mev 
cud bulunan gaz hassasından ve di
ğer mevaddan istifad0 etmek de miim
kün olacaktır. Afyon kaplıcalarının 

hükumete getirdiği para senevi 8-10 

topraklarrnaan bir manzara .•• 

bin lira arasında imiş. H albuki burad' 
büyük bir servet uyumaktadır. 

Bu kaplıcaların birisinden fışkıraO 
maden suyu (ilaç) mahiyetinden çı"' 
karılmalı ve içimi umumileştirilmell"' 
dir. Bu da nakliye ve fiat işinin bal 
edilmesi ile mümkün olacaktır. Me'f"' 
zuubahs suyun günde kırk t on ~"' 
dannda aktığını söyliyorlar. Ve yiıı• 
ilave ediyorlar ki bu mikdann anc~ 
on ton kadarı alınmaktadır. 

Demek oluyor ki her gün 30 ton 111 
boRa akmaktadır. 

İçinde fazla mikdarda gaz bulun" 
duğuna göre bunu teksif etmek sure' 
tile gayet güzel soda temin edilebile" 
ceğini ileri sürüyorlar. Bu n okta 10" 
sana bir başka şey daha hatırlatılf'ot• 
"'''"'uc.u uu.10.ua.. 1.J•• 0 - .... - --·""'10,,:1,,.u.w.~ 
yapmak mümkün olmasın? .• 

Suyun bulunduğu yerde para temiı& 
edecek ve Afvon muhitine yeni bir if 
kazandıracak tesisat kurmak, ayni za"' 
manda bu suyun içilmesini umumilel'" 
tirmek gerektir. Afyon maden suyun11 
eczahanelerde bulunyoruz. Niçin on11 
bir içme suyu gibi şişesi beş kuruş il" 
zerinden alamıyoruz? 

Çünkü teşkilatı geniş değildir. Bu.JI 
dan başka nakliye meselesi bu imkiJJJ 
geriletiyor. 

Öyle olmalı ki, Afyon maden suyıl 
için devlet demiryollan hususi bir ta• 
rife kabul etsin. 

Nakliye meselesi deyince aklıma bit 
nokta takıldı: 

Burada bilhassa nazarı dikkati cel
beden ciddi bir mesele vardır. Meml~ 
ketin içinde yetişen toprak mahsUl
leri mahalli ihtiyacı cevaplayıp artın" 
ca ekseriya deniz kıyılarına sevkedili"' 
yor. Mesela Afyon vilayeti mahalli ih" 
tiyacından artan mahsulünü 1zmirf 
sevkeder. Mamul eşyayı da İzmir ve lf 
tanbuldan getirir. Fakat, bir uzaklık• 
yakınlık farkı vardır ki giden ve geıcıı 
malın maliyeti üzerinde bariz bir oy• 
nayış yapıyor. 

Mesela, Afyondan bir vagon buğ· 
day lzmirc bilfarz kırk liraya giderstı 
İzmire daha vakın bir kasabadan nı~
sela A1aşehi;den ayni miktar buğdll1 
yirmi beş liraya gidiyor. Arada on bef 
liralık bir fark görüyoruz değil nıi ?· 
Bu farkı hangi pazar kabul etmekte'" 
dir.? Satıcı pazar mı, alıcı pazar mı?. 
Şüphe yok ki buradaki fark satıcı'" 

nın, dolayısile çiftçinin, köylünün O'" 

muzlanna yüklenmektedir. Keza dt'" 
niz kıyısı memleketlerden mamul eş• 
ya alırken de Yaziyet böyledir. Esl<i'" 
şehir hir sandık yünlü eşyayı ı~
tanbuldan on beş liraya celbedcrsa 
Afyon vilayeti aradaki yüz küsilr ki'" 
lometrelik mesafenin nakliye zamrnı111 

da ödemekte ve böylece bu farkı sats"" 
cağı malın üzerine ilave eylemekte" 
dir. 
Hayatı ucuzlatmak yolunda ahn~11 

tedbirler arasında bu nokta da dUşil'" 
nülse çok faydalı neticeler alınacal' 
muhakkaktır. 

Hullısi Günay 
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Avcolok 
-nayser · 

ınıın avcılığını bilirsiniz ..... Bay s r . 
te ile e ını avcı değildir. Sadece çif-
~Ott11r~tıg Yapar, o kadar. Av vurduğu 

)1;:1~ını efendim, siz de pek ince ele. 
illa a~ okuyorsunuz. Avcılığı seven ada-

cı denilebilir • 
..... .\.ffed iniz 

l«eaeıt b ers. ama mesele öyle değil. 
~Otıer d :n mılyonları severim ama mil. 

egilim. 

, A.Daıca kDoda1n1 
l&cakıova faırk 
~ v a r 'i banın camiini tamir için bir iane 

tlıer f açılmıştı. Mehmede müracaat et· 
~ ;ka.t 0 aldırı3 etme~ince: 

ka,.,1 kasıı olur? dediler. Cenabıhakka 
·ıı Cnd· 
lıteh ını borçlu hissetmiyorsun? 

met cevab verdi· 

~la~ilir. Fakat o ~eni öteki alacak
gtbi tazyik etmiyor. 

t IMeırhamet 
U~ük o , Atı sman koşa ko§a eve geldi: 

...._ ~ ne, bana çabuk be3 kuruş ver. 

...._ e Yapacaksın? 
Sokakt b • ...._ .ı\d a agıran adama vereceğim. 

...._ .. aın ne diye bağırıyor? 
Cocuklara balonlar!,, diye ... 

~ehber 
,, ' l-ierede bö 
.ıol'auıı. n yle? çok yorgun görUnU-

..... So 
dada.nan":~ başının gelenleri ... Bizim eve 
1i\ Yoı • ır kediyi atmak üzere üç saat

gtttiın ...... . 
..... ~a kedi gene yanında? 

tltı lt~~;at YilrUdUkten sonra sepeti a. 
bettığinıı 1 bıraktığım zaman yolumu kay
l'oıunu b anıadun. Kedi olmasaydı evin 

Ulaınıyacaktım. 

mahkQ ":Inlardan 

Evle n m e 
z aman o 

Kadın - Seninle on senedir tanışıyo· 
ruz. Artık evlenmemiz zamanı geldi sa· 
nırım. 

Erkek - lyi olur ama sana iyi bir ko
ca, bana iyi bir karı bulmak kolay iş mi? 

Arll<adaşBık 
Liseye, başka bir şehirden o sene gelen 

bir talebe, tenef füshanede bir köşeye çe
kilmiş, tek başına mahzun duruyordu. 
Talebelerden biri yanına yaklaşarak sor 
du: 

- i\için arkadaşlara katılıp konuşmu· 
yorsun .. Böyle yalnız durmak olur mu? 

Yeni talebe boynunu büktü 
- Hiç arkadaşım yok kil 
- Hiç arkadaşın }:ok mu? Derhal bir 

arkadaş edinmek ister misin? 
-Tabii. 
- O halde bana elli kuruş ver, 

Mektepte 
Talebe, muallimin dersini büyük bir 

alaka ile dinlemiş görünüyordu. Fakat 
bu hali muallimin sinirine dokundu: 

- 175, ağzın açıkl 
Çocuk cevap verdi 
- Biliyorum efendim, ben açtım! 

J 
o 

I~ 11<? 

..s>..c:> ~A , ~ ıa~· 
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N AZtK JllRSIZ 

- Kocanızm işi nr, bo gece gcleml. 
yccck. 

- İngiliz karikatürU -

Benzeyiş 
Kadın kediye benzetilebilir: çünkü er

keğinden ziyade eve bağlanır. Erkekse 
:köpeğe benzetilebilir: çünkü ondan .ziya. 
de kadına bağlanır. Bu ''aziyettc erkek
le kadının kediyle köpek gibi olmalarını 
tnbii s:ıymak Jllzımgelmez mi? 

D=na~adfts 
Y:ızı müdürü.- Londra muhabirinin 

telgrafrndnn ben bir şey anhyamadmı. 
Yazı müdür muavini - Ben de mana 

çıkaramadım. 

Yazı mUdüril - Öyleyse kendisini ça
ğırıp soralım, karşıki knhvede olacak. 

IO lycoJen gDbl K 
Yerli mallar sergisinin açık bulunduğu 

günlerde: 
- Selma, kocamı gördün mü kuzum? 

Bir saattir arıyorum, bulamadım. 

- Bir saattenbcri mi arıyorsun; o da 
bir şey mi? Ben on senedir bir tane arı
yorum da hfila bulamadım! 

lE ndDşe 
- Nedir derdin? Kederli görünüyor

sun? 

- İşimde daimi olmak istiyorum. İn
san vaziyetinden emin olmaJı... Şimdiki 

işime girdiğim zaman patron: •'sizi tec. 
rübe için alıyorum.,, demişti. 

- Bu işinizde nekadar zamandır çalı
§tyorsunuz? 

- Otuz senedenberi! 

Değer 
Erkek - Bak gazetede ne yazıyor: 

Afrikanm bazı yerlerinde iki liraya bir 
kadın satmalmak kabilmi§. 

Kadın - Dehşet! 

Erkek - Yok canım. lyi bir kadın iki 
lira değerinde olabilir. - ----. 

HABER - Aiıam "°'tu9 

Günıin aaam!arından birisi ae Tıiç şıiP· 
he yok ki Beneş'dir~ Burada gördüğünüz 
resmin, Çekoslovakyanın başına gelen 
son felaketten sonra cumlıımeisliğinden 
ayrılan Beneş' e ait olabileceğini taTımin 

eder miydiniz? Beneş, gençliğinde, mem
leketinin en eski ve beynelmilel ölçüde 
şöhreti haiz Slavya futbol klübiınün en 
e!ummiyetli oyuncularından biriydi. 16 
yaşındayken çekilen bu fotoğraf, sabık 
wmhımeisini Slav ya f ormasile gösteri· 
yor. 

Askeri liseler 
Atletizm şampiyon
luk müsabakaları 

dün başladı 
Her sene yapılmakta olan askeri lise

ler atletizm şampiyonası dün Fenerbahçe 
stadında. Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz 
lise ve harbiyesi arasında icra edildi. 
Müsabakayı Kuleli Müdüril Kurmay 

Albay Bedri Erk açmıştır. 

Mektep müdürleri, subayları, deniz li

se ve harb okulu komutanı ve birçok as. 
keri liseler talebeleri müsabakaları ala
ka ve heyeca~la takip ettiler. 

Dün yapılan müsabakaların teknik ne
ticeleri şunlardır: 

100 ın;TRE: 
Birinci Denizden Sermet, dereco 11,5; 

ikinci Denizden Mehmet, dereco 11,7; 
UçlincU Denizden Melih, derece 11,8; 
dördilncü Kuleliden Halit, derece 11,9; 
beşinci Kuleliden Ali, altıncı Bursadan 
Sadettin. 

1500 METRE : 
Birinci Kuleliden Muzaffer, 4,47; ikin

ci Maltepe den Rahmi 4,48,8; üçüncU De
nizden. RüştU 4,4.8,9; dördüncü Denizden 
Necmi; beşinci Maltepeden Ferda, altın. 
cı Kuleliden Reşat. 

TEK ADIM: 

Birinci Denizden Halid, derece 6,45; i
kinci Kuleliden All derece 6,17,. Üçüncü 
Maltepeden Re~it derece 6,12 ; dördüncil 
Kuleliden Abbas 6.06.5; be§inci Maltepe
den Necati, altıncı Denizden Mehmet. 

DiSK: 
Birinci Kuleliden Hayri derece 30,25; 

ikinci Denizden Necmi derece 30,16; u. 
çüncil Denizden Bülend derece 29,70; 
dördüncü Bursadan Sabahattin, beşinci 

Maltepcden Salih; altıncı Denizden Afif. 
4 X 400 B.\ YRAK: 
Birinci Deniz takımı 3,4.8.4; ikinci Ku

leli takımı 3,54,7; üçüncü Bursa takımı; 
dördüncü Maltepe takımı. 

Müsabakalar büyük bir intizam Jçind'J 
cereyan etmiştir. Hakemler: Adil Giray, 
Ali Riza, Cemil, Naili, Polad ve Gören 
idi. 

Fenerbahçe -
Güneş 

Tenis müsabakaları 
Fenerbahçe, Güneş ve Dağcılık klüple

ri arasında yapılmakta olan tenis maçla· 
rma dün de Dağcılık klübü kortlamda 
devam edil miştir. Güneşle Fenerbahçe a· 
rasında yapılan 9 karşılaşmanın altısını 

Fener, üçünü de Güneş kazanmıştır • 
Müs::ıb::ıkalara yarın da Fener kortların 

da devam edilecek \'e turnuvanın galibi 
tayin edilerek kupa verilecektir • 

,, 

Ankarada dün 
oynanan lik maçları 
Gençlerbirliği - Harbiye 1 - 1 

berabere ka l dı l a r 
Ankara, 8 - Li.k maçlarına, bu haf· 

ta da devam olundu. 
Gençlerbirliği ile Harbiye l dman 

yurdu arasında yapılan ve bir bire be
raberlikle neticelenen (B.) takımları 

maçından sonra sıra günün en ehemmi· 
yetlisi sayılan gene ayni klüplerin bi
rinci takımlarına gelmişti. 

Hakem Ömerin daveti üzerine, saha.. 
ya taraftarlarının sürekli alkışları a· 
rasında evvela Gençlerbirliği çıktı. Bu· 
nu, kısa bir fasıladan sonra gene alkış

larla geçen senen.in Ankara şampiyonu 
Harbiye takımı takip etti. 

Gençlerbirliği: 

Rahim, Naci, Nuri, Keşfi, Hasan, 
Münir, Yusuf, Ali, Selim, Basri, Fahri. 

Harbiye: 
Fethi, Şükrü, Abdurrahman, Saba.. 

haddin, Muhterem, Muhterem, Şerif, 
Fazıl, Habib, Zeki, Hayri, Mücahid. 

Oyunun ilk dakikaları mütevazin ol· 
makla beraber, takımların biribirlerini 
denemesiyle geçti. Fakat, Gençlerbiı
liği, enerjik bir oyun çıkaran rakı""bine 

karşr daha sistemli bir oyun tatbik e
derek nisbi bir hakimiyet kurmakta geı.. 
ç.ikmedi. Sekizinci dakikada sağii Yu· 
sufun güzel bir ortalayışiyle gelen top 
Fahrinin yerinde lbir kafa vuruşu ile 
Harbiye ağlarına takıldı. 

Harbiye, mağlup vaziyetten kurtul· 
mak için bütün enerjisi ile çalışmağa 

başladı. 

tlç dakika sonra yapılan Harbiye 
hücumunu Gençlerbirliği müdafaası 

büyük bir müşkülat .ile ve ancak kor -
nerle durdurabildi. Fakat, atılan kor. 
ner de bir netice vermedi ve top ça.. 
bucak kaleden uzaklaştırıldı • 

Kırmızısiyahlr oyuncular, tekrar ha· 
rekete geçerek Harbiye kalesini sıkı 

bir tazyik ~mberi içerisine aldılar. 

Bu sırada hakem, Harbiye kalesine 

firikik <::ezası verdi. Alinin yaptığı bu 
vuruşla gelen top, tehlikeyi savmak 
için biraz ileri.de sıralanmış bulunan 
Harbiyeli oyunculardan birinin eline 
değdiğinden hakem, bu sefer pe:ıaltı 

cezası verdi. 
Fakat, Basri, topu isabetsiz bir pla

se vuruşla dışarıya atarak muhakkak 
olan bir gclün kaçmasına sebebiyet 
verdi, 

43 üncü dakikada sağaçık Mücahid, 
kendisine gelen topla ve sür'atle Genç. 
lerbirliği kalesine sokularak, sol ve fal
solu bir vuruşla Harbiyenin beraberlik 
sayısını temine muvaffak oldu ve devre 
de 1 • 1 beraberlikle bitti. 

Oyun ikinci yansında yavaş yava~ 

aleyhte bir cereyan almakta olduğunu 
gören Gençlerbirliği harekete geçerek 
oyunu harbiye nısıf sahasına intikal 
ettirmeğc muvaffak oldu. 

Bu arada Hasanın uzaktan çektiği 

bomba gibi bir ~üt gclpostu yalaya
rak avuta gitti. 

Ekseriyetle Gençlerbirliği oyuncula· 
rı ayağında dolaşan top, Harbiye mü· 
dafilerine bir türlü rahat nefes aldır
mıyordu. 

Arada bir parlayan ve Gençler kale. 
sine kadar inen ve oldukça tehlikeli 
saydan Harbiye akınları, ya muhacim· 
lerinin beceriksizliği veya kale önlerin· 

.de fazla ve lüzumsuz dribling yapma
ları yüzünden semere vermiyordu. 

Oyunun bundan sonraki loSIIU kar. 
şılıklı bir mücadele halinde fakat r:eti· 
ce vermeden geçerek maç gene birinci 
devredeki vaziyetini muhafaza ederek 
l • 1 beraberlikle neticelendi. 

Ankaragücü sahasında (B.) takım
ları arasında yapılan maçlarda, Demiı

spor, Muhafızgücüne 4 -3 ve Güneş, 

Galatasaraya 4 • 2 galip gelmişlerdir. 

·Romen Trikolar takımı 
Uç 

Solı 
müsabaka yapmak 

günü lstanbula 
tize re 

geliyor 
Romanyanın en kuvvetli takımla

rından olup üç sene evvel memleketi
mize gelerek Galatasaray klübümüz
le yaptığı iki müsabakadan birini ka
zanan ve diğerinde berabere kalan 
Trikolor futbolcüleri iki gün sonra 
tekrar şehrimize geleceklerdir. 

Galatasarayla berabere kaldıklan 
bilhassa ikinci müsabakanın ilk daki
kasından sonuna kadar büyük bir sü-

Arsenaı 
19 yaşmda bir kaleci buldu 

lngfüerenin meşhur Arscnal takımı, 19 
ya)mda genç bir kaleci bulmuş ve kendi
sini derhal angaje etmiştin 

Young ismindeki bu genç kaleci, şlın· 
diye kadar amatör l\.Iargate takımında 
oynamaktaydı. Futbol menajerleri kendi· 
sinde fevkalade bir istidat görmüşlerdir. 
Bu yeni kalecinin, bu sene Arsenal birinci 
takımında oynaması ihtimali de çok kuv
vetlidir. 

ratlc kusursuz bir futbol oynamış o
lan komşu memleket sporcularının bu 
güzel oyununu futbol merakWanmız 
herhalde unutmamışlardır. 
Trikolor ekibi yukandada yazdığı
mız gibi, salı günü tstanbula gelecek 
\'e perşembe günü ilk müsabakayı 

Güneıı klübilc yapacaktır. Romanya
lı futbolcüler cumartesi giinü öğleden 
sonra gayrifederelerden Pera ile, pa
zar sabahı da yine federe olmıyan 
klüplerin şampiyonu Şişli ile karşıla
şacaktır. Bu her üç müsbaka da Tak
sim stadyomunda olacaktır. 

Resmini gördüğünüz Matmazel L. Tho
Jcn, Holamlanm en iyi kadın yüzü~iilc. 
rlnden \"e atlama ~amplyonlanndandır. 

Rn ıııenekl <'ntemasyonal müsabakalartla 
dünya birincisi olmak için geceli gün. 
Clüzlil çatışmaktadır. 
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Alemdar, Mustafanın lıal'ine ve 
Selimin iclô.sına razı olmuştu 

Rokur, Benuanın gatak odasırıO ~.~oeıs: 
girince hayretle bağırdı , ';:~ 

tlnlzde kalayım. Billyomınu.z Jd d~ ~·:d~ b 
da hiç k1msem yak, beni sokakta _.J 0 ri 

- Onu aklından çıkar. Artık maruf siz kalml§ bir köpek fa.rzederek y8P" Jı ijıı 
Benuva bunu kabul etmedi: 

Yabancı devletler fırsat gözlüyorlar. 
Blr sefer açılsa tek yeniçeriyi sefere 
göndermeğe imk~ kalmamış bir halde. 

Hemen tarih boyunca Osmanlı im.para. 
torluğu bu kadar mülevves, çirkef bir A.. 
na, bir vaziyete düşmemişti. Padişah yal

nız deli değil, sefih biriydi. Mahmut 
genç ve her §eyden bihaber. Selim ihti
yar ve kindar. Saltanat kime kalacaktı? 
Aklı başında mütekait erkdn ve ağalar 

bu vaziyetin devleti aliye başına bir mu
sibet olduğımu ve artık düzeltilmesine 
imkAn bulunmadığını söylilyorlar. 

l,te böyle bir tarih manzarası karşı.. 
smda yalnız k.ılrcrna dayanan serdar A
lemdardan başka Umid bağlanacak klm
ııe yok denilebilirdi. Netekim enderunu 
hllmayun da böyle dUştinmUştü. Fakat 
işte Alemdar kendisine tevcih olunan i
timadı suiistimal etmiş ve bir defa ordu 
lle gelirken, bir de mUhrU bllmayunu a· 
ltrken padişahı hiçe saymış, bütUn tea. 
muı ve M etleri çiğnemiş, ihtiyarlara Baz 
söyletmemiş, ocakJuya, enderuna bir şey 
danrşınamtş, · bir zorba gibi harekete 
kalkrşnuştı. 

Enderun rical! saatlerce mllzakere et
tikleri halde bir neticeye varamadılar. 

ÇllnkU bu işte akıl, mantık, nasihat, söz 
gibi şeylerin yeri yoktu. Hak kuvvetıt
nin.Ji. İşte en kuvv~tli de Alemdardı. 
Peki ama, bu vaziyette hilnkara hilnk!r
lık yaklşmazdr. Bu kadar izzetinefsi yere 
çalrn.mış, bu kadar hiçe İndirilmiş bir 
padişaha artık bu millet kulluk edebilir 
miydi ya? 

Bu noktat nazar enderunu bll.sblltiln 
telAşa sevketmlş, Alemdarın bir teced
dlldü saltanat yoluna glttiğhıi görerek, 
ne yapaeaklarmı eaşırtmıştı. N etr'-im 
Köse kethilda yanında Refik efendi ül. 
duğu halde Alemdarı bu cihete sevk için 
çalışıyorlardı. Bilhassa Refik efendi di
yordu ki: 

- Devletltl paşa. İş ayağa dUştU. MU
tegalllbe bir değil kJ boynunu koparıp 

hilnkarı saltanatta milstakil brrakalmı ! 
Binlerce mütegallibe padişahın ekmeğin
den cesaret almaktadır. 

Zaten ocaklu, Selimin bal'inden piş

mandır. Bu böyle olacak ve dayanılacak 
iş değildir. Yarın dUşman llzcrlne sefer 
lazmıgeldlkte sultan ' Yavuz Selimin Çal
dırandaki hali gibi atlarımız Uz~rinde 
blzler ancak kalırız. 

Alemdar sordu: 

- Nice istersin Refik efendi? 
- Bir meuveret akdolunup padişabm 

hal'ine fetva almak, ve Selimi lclAs ey
lemek mUnaslptir diye dUştinUrUm, dev. 
letlfun. 

Köse kethtıda da bu fikri ta8Vib edi
yordu. Alemdar başlıbaşına ancak at 
sllrUp sil!h vaktrdatmak, haykırıp ted
hiş etmekten başka meharete de sahlb 
değildi. İnce işlere pek aklı yatmıya.ıı 
serdarı, ltimad ettiği Refik veya köse 
kethüda Ahmet istedikleri yola sevkede
bllirlerdi. 

Neteklm böyle de oldu. Alemdar, Mus
tafanm hal'ine ve hemen Selimin lctbma 
rıza göstermiş ve zaten !stanbula bu 
maksatla geldiğini düşünerek önce bu işi 
yapmak. sonra da mütegallibey:I temizle
mek yolunu makul gönntlştll. Köse ket. 
hilda bu lşin mühril almaktan kolay ol
duğunda esrar ediyordu. Mademki dev
letın serdar Alemdarın maiyetinde mll
sellah ve hazır on beş binden fazla as
ker mevcuttu, ne isterdi de yapamazdı? 

Halbuki bunlar burada müzakereyle 
meşgulken Rusçuk1u Ramiz, daha ııeri 
hareket ederek saraya gitmiş, gürcU kı
zını bulmuş, Mustafanrn zehirlenerek ö1-
dUrUlmesi için talimat vemılştt. Hünkar 
bu gece mutadı olan kahv.eslr.t içerken 
zehirlenecek ve bu suretle saray bu de
liden, halk bu ft.ciz hU.nkfırdan, Rusçuk 
!yanı da artık fazla uğraşmaktan kur -
tulmuş bulunacaktı. 

Ot1rctt lnz:r, vazifesini yaptıktan sonra 
Selhnhı odasma Uttca edecek ve orduy
la Alemdarm saraya vürudunu bekllye

eek, o zamana kadar her ne pahasma °"' 

lursa olsun kapı açılmıyacaktr. Keyfiyet. 
ten de Selimle Mahmuda haber uçurula· 
caktı. 

Belki Ramiz efendinin tedbiri h.9.disa.
tm daha güzelce seyrini temln edecekti, 
fakat cariye Cevri kalla bu sefer de sul

tan Mustafanm hayatını himaye işine el 
koydu. Bu kadının el attığı yere bin Ra
miz efendi zor müdahale edebilirdi. Hl
diseleri Mustafa mUstefrlşelerinden Şah. 
naz yoluyla takip eden Cevri, Raı:nzile 
gürcU kızının gizll konuşmalarını öğre • 
nince tekrar sahneye çxktı. 

Cevri, padişah kanı dökülmesini tste
oılyordu. Ne olursa olsun Mustafanm ek
meğini yemiş, göğsUne baş koymuş, mn
cevherini takmmrş, sarayında yetişip 

kalfa olmuştu. Selimle Mahmudu korur
ken, Mustafayı feda etmeğe lüzum gör. 
mUyordu. Mustafa;. hal'olunur, Sellin icl!s 
edilebilirdi. Öldürmek neden? 

Cevri, her tUrlU şeyi yaparak gUrcU 

kmnm ağzından hazırlanan suJkasti 6ğ
renmeğe veya Ramizin ne maksatı& gel. 
diğinl anlamağa karar vermiş ve ne Sut
tan Selime, ne eehzade Mahmuda bir 
şey haber vermeden harem dairesine ge
çerek gUrcllnUn odasına gitmişti. 

Orada kimsecikler yoktu, Cevri karyo
lanın altına girerek gizlendJ ve btl:yti.k 
bir sabırla geç vakte kadar orada bekle. 
dl. Elbette bu kadm eglecek ve burada 
kimsecikler yokmuş glbJ belkl harekatı 
Ue bir şeyler ifşa edecek veyahut nllıa
yet olmazsa Cevri hazırladığı hançeriyle 
kadının Uzerlne atılarak cebredecekt:L 

Bir taraftan da Cevri, Mustafanm 610-
mU ile Mustafa taraftarlarının ateş ala. 
caklarmr ve Selimle Mahmuda da bir f'~ 
18.ket gelebileceğini dUşUnmekte haklıy
dı. ÇilnkO Mustafa taraftarlarmIL da ba. 
m-!Iklan bitmiş, onların da karan kor -
kunç bir neticeye bağlanmıştı. 

Saray, yakm bir faciaya göğfuı açml§ 
bir haldeydi. Koridorda bir ayak sesi 
duyar duymaz Cevri nefesini kesti. Bu. 
kadm yürtiyUşil ve bir iskarpin topuğu 
sesiydi. Oda kapısı açıldı. Gilrcil kansı 
girdi. Çok asabi ve heyecanlı olduğu, a
rada ınrada yer~ şiddetle vurduğu aya
ğından anlaşılıyordu. Söyleniyordu: 

- Keşkl doğmaz olaydnn, onu memnun 
etmesem, yine hayatım tehlikede. Bu fşf 
yapsam ytne llyle. Ne talihsiz kadınnn 
ben! 

Hakikaten taUhsiz kadındı. Başmm U
zerlnde dP.ğil bu sefer ayaklarmm altın
da da bir feJA.ketfn gizil olduğunu blliıey. 
dl delirirdi muhakkak ... 

GilrcU kanapeye oturdu. KUçUk bir ıe· 
y1 parmaklarınm ucunda ~vtrerek dll
şllnUyordu. Cevrinin şüphesi kalmamıştı: 
artık. 

Yalnız hemen akltna gelen btr tedbir 
Cevriyf o kadar neşell'ndirdl kl, az daha 
sevincinden haykırarak kadmm da kor
kudan ödünU patıatacaktı. TA. sonuna 
kadar işJ takip edecek ve padişah ya. 
nmda meydana çıkararak onun tekrar 
ve daha geniş mikyasta itimadını kaza
nacak ve kendisluf bu şerait altında tah
tını bırakmağa teşvik edecekti. 

Gürcü elbiselerini çıkardı. Ayna kanır
smda c;rnlçıplak kendisini seyretti. Cid. 
den fevkalade güzeldi. Sanki blllfirdan 
dökU!mUş bir vücudu vardı. Halik bu ka. 
dar kusursuz kadın az hatketmlştir. O 
iste~eydl, şimdi ne müreffeh ve lüks bir 
hayata kavuşurdu! fakat tstanbula nıu
h:ıceretle geldikten sonra sefalet onu bir 
tUrlU istediği mevkie çıkarmamış, idi 
münasebetlerle sokak kadmı derkesfne 
dü~mliştll. Padfş~h Mustnf'a gibi, etrafın

da yUzlcrce en güzel kadmm pervane oJ
duklarr bir adamı bile kı:>ndine imrendir
mek kolay mrydr. az gUzellik mi isterdi 
bu? 

Odaya dP.rin ve nefüı bir koku yayıldı. 

Kadm hlhık8.ra ha:r.rrlann·ordu. ~fls!Pndi 
givindl. Dar fpı:ık elbfsPlert ve slislU. tUy. 
1Q fskıırpfnlP.rf la.hur atknuvl~ hir içim flU 

olr.ıu~tu. Kıtç <fofa Rynnva gitti. kaç kf>
re kendi kendine imrendi. Fakat içinde 
derJn bir rstırab vardı. Sanki bir Jıtssl-

kablelvuku ona bir tehlikeye doğru Bil· 

rilklendiğinl bildiriyordu. 

!f&}ıslyet oldun. Bir casmı me§hur oldu "' I:l 
alınız! 1 ~it-- il 

Kllçücllk gişe gibi bir şeyi dikkatle 
göğsüne koydu, bir daha aynaya baka
rak saçlarına birer fiske vurup dı§arI 

çıktı. 

Ayak sesleri biraz uzakla.şmca Cevri 
yerinden fırladı ve ihtiyatla kapıyı açtı. 
Hiçbir alakası yokmu" ve sanki tesadll
fen orada bulunuyormuş gibi bir itina. 
Stzbkla kadının arkasmdR.n yUrlldü. Gür
cU kadını en çok Çevriyt çekemiyordu. 
Bu kadının saray içindeki mevldtnl kıs
kanıyor, bilhassa her işe burnunu sokma· 
sına tahammUl edemiyordu. İşte yine ko· 
rldorda Cevriye rasgclmişti. 
Soğuk bir tavırla selimlıyarak: 
- O. Dedi. Görmiyeli nasılsmız kalfa

cığım? 

(Devamı var) 

ve tanmdı mı artık işe yaramaz, çtln.k~ 
derhal ele geçer. Almanya.ya gitmen ~ 
ratlin kucağına atılman demektir. Böyle 
bir deliliğe asla mUsade etmem. 

Viktor bir koltuğa çöktü: 
- Demek teşkl.lAttan çıkarılıyorum. 
- Hayır. Vaziyetlnl Kolonel Gero ile 

göril§tUk. Teşki!Atta memur ol&.rak ka-
lacaksın. Bu işine gelir mi? 

- Hem evet, hem hayır! Yanınızda 
kalırsam ne A.lfl, yoksa işlmo gelmez. Ben 
artık ölllnceyc kadar size bağlıyım. HU.r
rlyetimi ,hayatımı size borçluyum. Beni 
oradan kurtaran siz değil misiniz? Daha 
on ilç sene kalebentliğim vardı. O baya. 
ta on ilç sene daha dayanabilir miydim? 
Müsaade ederseniz sizin maiyetinizde 
kalayım. Bana evinizde yatacak bir yer 
gösterin, sadık bir köpeğiniz gibi rosiye-

Sanfransiskoda i§slz kalmJ malaza salı§ memw 11.m bir nümayiş yapmışlardır. 

{ 

Losanceıosta genç
ler arasında yapı

lan sp01 şenliklerı 

plaj mevsiminin son 
eğlencelerini teşkil 

etmiştir Sporcu • 
Zarın gösterdikleri 
nıtmaralat canbaz
kk nevinden bir şey 
dir. Bımlardan bi· 
rinde bir kız, bi1 
erkek iki atletin 
yaptığ• şu numara 
hakiltaten çok ga
rip değil mi? 

* 

Benua kabul etmi§tl ve Viktor ııç ıj t.i: · 
nedenbert onun yanında bulunu~ 'a 
Sabahlan Benuanm hizmetini gll si lıe 
sonra harbiye nezaretine giderelc ~. il(~ ~ğ 
ri istihbarat tegkllatı bUrola.rmda 6 J ~r ti o 

kiden yediye kadar ufaktefek işi ·~ t~ç 
çalış.ıyordu. ~etı~lııı 

l;: y~ lııı 
Rokur, Benua.nm yatak oda.9!IlB gv· 1'% ~kli 

e~ hayretle bağırdı: i· ~I e 
ı:ıe 

- Ne oldu slze böyle? t 1.~~in 
YUzbaşmm elleri ve ytlzt1 urgılsl' ··~ b ıı 

çi"<ıdeydi. ~~· e ~ ~, 
- MUhlm bir yara mı? !~İl' 
Benua gillUmseyerek cevab verdi: f t~a 
- Hoş geldin dostum. Müh.lın bit~ ~ 0 

değil .•• Garib bir hAd.ise .•• Sizi te:ef~ ~ 50eı 
bu iş hakkında görüşmek için çağll" ~. t~ı!,, 
trm. Rahatsız etmedim ya? t~ ; 

- Estağfurullah! Acı var mı! ~ tia 
- Hayır, çok değil_ Otursantıll-~ la·~ı~·ı.1 

crgara alm. Kutunun nerede old";J ~r 
bllJyorsunuz. Çakmak da orada, n:ıB t "~ l' 
tısttlnde ... Şimdi ha.zır mmm.ız? aı1'i~ ~~ tr:~ı 
me baglıyorum. ııt ' 11ıı1 

Rokur, dostunun baş ucunda bir 1'0 t'~ a 
il 

ğa oturmuştu. Endişeyle: \'i?ıe 
- Kendinizi yormaymız. Dedi. ~ ~1 
Sizi bByle yatakta uzanmış gördU 1. aıb 

göre işin pek de ehemmiyet.siz oıınııd ~ hıı 
anlıyorum. Yaralar mühim galiba'! o'1 ~i 

- Eh, şöyle böyle ... Dtln akşatıı 1' s~ll. 
nel Geronun akşam yemeğinden dötl 11? ey 

ken bu iş başuna geldi. Yemekten ~~ııı/3 
ra epey gevezelik etmiştik. vakit ~~hl e 
biri geçti. Kolonelln Ltyej_ sokağllld 1~a. bi~ 
evinden çıkarak buraya dogru yavaf) l{' 

va.ş ytlrtlmeğe bagladmı. Envalld bil ~e eıı 
nm önündeki meydana geldiğim sırsdS uıı ~ 
gimden geldiğin! hiç farketmediğitıı ·1a hır 
ııl yanmıa kadar geldi, elinden yere ~ kı 
~ey brraktı ve ytlzilme: "hainler ge 

1
!.' 

cek!,. diye bağırdıktan. sonra ta~ 
kaldırıp koşmağa başladı. Tabil be" 
peşinden •• 

Çok iyi koşuyordu. Nefesi de yeriJJdE· 
dl Genç olduğu anlaşılıyordu. Arıı.rPJ ~ltı, d 
ki mesafenin gittikçe açıldığını g5r J ıa. lııa 
olanca hıznnla koşmağa gayret ettiJll· ~J l ~b~ 

~ ·-~ si gibi görUnUrde hlçblr polis yoktU· 'ı ~ ~~ 
dô Mars iatikametlnde koşuyorduk· ~ ~ ~ hı 
kamı atmrştnn ve fok gibi soluyor0,..ı.ı tıı~~ C 
Önllmdekt adam birden Komet sokllS~ %, 
saptı. Hızla ben de sokağa saptmı. .,e ~ I} , 

te o zaman ola.nlar oldu. ~ ~~·ı 
- Ne oldu? ı r~~ 
- İşin nasıl olduğunu anl~ ~ . ~ a 

Biraz mllteselll oluyorum. Demek df1. ./ ~! 
benim yerimde olMnız aynen beni.ıtl ) 'I ~aı 
trğwı yapacaktınız. Demek fazla btııi' ~ ~aıı11 
lık etmemişim. 1 ·~uk 

- Budalalık mı! t ~~. ha 
..... Evet. İkimizden de lcurnaz oıdıııl 'tıı~ 

anlaşılan meçhul adam :ıokağın k5şeS~4 
duvara yaslanmıg beni bekllyordU· ~ ~~ 

ktı,eyl es.par sapmaz çelme taktı. seıı t' il 
pa,dır kUldUr yuvarlandım. I t,,~I 

Bereket versin evvel! ellerim yerJ ~~ ııı~ 
ferek sukutun şiddetini azalttı. f;1l dl •:ı41a a 
mln dertst yüzüldü, eonra yUzUın ııııJ ~ 1atı~ l't 
mnlara ~arptı. Burnumun UstU sı;'1'1tdlJf t~ l . 
mUthiş kan geldi. Ben dogru~ Iunca}" ~ ~ıı:ı 

.ıı· 
dar mütecaviz kaçmıştı. ~~ 1 

- Y akalıyamadmız ha! / ~l~~ 
- Nasıl yakahyaynn yahu? Sis ııe~/!a~~ 

yerimde olsanız ne yapardınız? fenll J ltl!. 
de sersemlemiştim. Herifin sağa ın1• ~ a~~ 
mı saptığını bile farkedemedlıxl. D0 v , r 
larak duvara yaslandım. Kendiınl tO~t ~ı 'ıııı 
yabfimek lçin blrkaç dakika beklen:ıe• ~~~ıı ~ 
zumunu duydum. ~~ 1 . ~ ' 

- Sonra? # ~t'tıı ı 
- Sonra Jı?eri d5ndllm. Yavaş 1' Jf '-

mUtecnvlzle ilk karşılıışttğımııs yere ~ 1~tıı, 
dar gittim. Orada herüin etinden yere ô1 ~ 
şey attığını g5rmllştUm; bunun ne 0~ ~~ 
ğunu anlamak tstlyordum. Neyn:ıie ~l:ııd 
yor musunuz? ~~l\Q 

~ !) 

- Nl'\ b11eylm ben? 1 ~~la 
- KUre şeklinde kUçUk bir boınbl'i ~t,ı !: 
- Vay canmıl! ucuz kurtulmu~!!llıı ~l> 

PatJamamıı demek? 
(Devamı,,_,). 
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KA ' •••• 
~oeı V aızaılfı1 ~ Suzet Dolly 

·~or, ı:;bahıM Dışarda lapa lapa kar ya- mağmum olan bu evde bile bir baı;ka ne-

~'r'a b ç karsız noel olur mu?.. şe görmüştU. 
~ l de bu sabah yatağından erken kalktı. Pansiyoncu kadın odasında bir küçük 
" • ti il:,'Uk bir sevinç ve eskimiş siyah ağaç hazırlamış, ufak bir barda dansözlük 

~ıı ç ıntnsındn iki mark var ... 
ff ou ık' ı markı ona Heiııs verdi. 

,,, ııo lı . ç r c . ~ atnlak anasının yanında ge. 

eden kızının; babası mallım olmıyan ço

cuğu için bu ağacı silslemi§ti. 
Pansiyon komşularından hiçbiri mey. 

danda yoktu. Kndın kıyafetiyle dolaşmağı J ta ~Çın Tilsit'e gidiyordu. 
~it ~ Parayı ondan almak istemedi. seven anormal ressam, annesini görmeğı::: 

,#' , ı:. t!ıns: Hamburgn gitmişti. Mankenlik eden kü-
«~fot b' . o1nt ızun ihtiyarı gücendirmek teh çük Doris de, yeni bulduğu sevgilisinin 

ı te 
1 

a~:ıydı, dedi, bu nkşami bera- hususi otomobiliyle noel tatilini geçirme-
~~~ tın.ıyecck miydik? Benim davet- ğe kimbilir nereye yollanmıştı. I'ansiyon-
~ Yacak mıydın? .. Yarın benim da- da mazisi mcııkük ev sahibiyle torunu ve 

g# ~I ~!arak Rote Stubedc bir yemek bir de Eva ''ardı. 
ı~ın i 1 - - k :ıı ı:ıt ç n veriyorum. Anladın mı? Eva akşam y0meg-I nlmaga çıkar en, 

Yus llle>zs~n, beni hem maheub hem ev sahibi onu odasına çağırmıştı. Ona 
r , ~ I edersin?... bir çanak dolusu biskUI, bir kocaman 

ı.ı 1h3 
Çok i~i bir çocuktu. Esasl?n ona port:ıkalla iki elma vermiş, bir kadeh 

l!diYesı olarak bir de kUçtik para \'ermut ikram ederek BC'rlinde yalnız o-

r ~~lrnı , bir de Bert Brccht 'in gü. lan ecnebi kirncısının gönlünil almıştı. 
: { ~ itabını getirmi!Jti. Parasını idare ctmeği dUşUnen Ern o 

~J :-.~ ~~u Çok se\'lyordu ve itlrnf etmek gece bunları yC'mckle iktifa etmi;ı ve elli 

~ tse bu noE-1 gecesine cebinde an- ı fcniğini saklamıştı. 
l~ enikle giriyordu. Üç dört gündür Bu sabah ö,;loye doJru yatağından 

' 'l ~-kuru ekmek yemiş ve gidip oto- kalkan Eva şimdi giyiniyor. Kendini 
,;t t ;:ı feni,; ü k k h 1 i · Heins'ın davetlisi farzcderck yalnız başı. ır: l'a k .,e ı;; ere a ve çm ştı. 

:..1 ~ l}d 05koea Bcrlin echrinuo bir yn- na bir ö~lc yemeği yiyecek. 
ur"; ı ... l<'ak t ı b. Al Role Stube pansiyonuna pek yakın bir 
.Pı r ın· a n mancayı ır man 
· f )'at Ukernıneı bilmemesine ,.c eweliı yerde olan ufak bir lokantada üç nevi lis-

t ıı~~ı kendi lisanında yazıp sonra yi. te vardı: Bir buçuk mark. bir mark, alt-

r.'i ~ a 1 tercüme etmesine rağmen ynzı- mrş fenik. 
~o 

11 
tada bir ileri edebiyat gazetele- Noel günli bir huçuk m::ırklıktnkinde 

il 8 • ~ 
t1ıı ~ttcttirmeye muvaffak oluvr ' •. 

' bt on zamanlarda gençlerin idare 
~ , aıdı: edebi gazetede bir yazısı çık- yor ama, dUn nkşam elinde bisküitlerl~ 

'll bıı,,~ on beş markla ayın lıaftruıın. odasına giderken pansiyoncu kadınm 

muhakkak kaz vardı. Kızarmış kaz! .• 
E\•n kendi kendine de iliraft.nn utanı-

~ ~i~ı" ne kad:ır idare etmişti. mutfaktan getirdiği kıpkızıl kızarmış ka-

(ll)I\~ 'e~ ~erJinde bulunuyordu? bunu za öyle imrendi ki.. 
~)ıı ? .. llu lloytemiyordu. Kimsesi yok muy- lki buçuk markı var .. Bir buçuk markı 
~t. ~Cltetdn malum değildi. Hatta hangi ile bir öğle yl?meği yer. Bir markla da 
;ı:ebt llf!r..,tcn geldiğini bile polisteki ec - tiç giln yaşnr. Esasen sene başından ev. 
>1 ahu laindcki bir iki memurdan baş- veı. yazısını götUrdüğil yerden bir ccvab 

• ·' lreıı:ı.1'cıktu. 
iti" .ıt· qı~ı 
d' r. :ıe lııııı ternas ettiği insanların hiçbl. 

~ '<ıı bir ~n bahsetmezdi. Bunun için o

re '1~llıı abası olduğunu ve bu babasının 
tıefjı:"ıı:.ı11ket~caıb fikirleri yilztinden kendi 

'tıde mahbus olduğunu bilen yo:: 

, lll!~, 
. 4e ~a 1' bir aksam fakir muharrirler, 
ı/. t:ı el ınrş ressamlar, sinema figUranla-
·- ..ıl ('\'anı 
·reı: Ilı~ ettiği bir kahvede tanımı!Jtı. 
. l ~b11 ada oturmuı;lnrdı. Hcins Ncubn-
4 \ rgdc si -. • "it t nema figUranhgı yaparak 

t.1t nhs·ı . ",;, ~ ı.1 1 ediyordu. Çok zeki ve azim-
_.ı"' "" r C'c 
f" ..ti ·ıı g~ nı:u. Ve Evnnın iri iri açılan 
şS~ O~IQr' 

ı: l 1 daha o geceden onu büyülc-
çe Cı 

} tlltıcı 
\la ı::enberı • tam altı ay oluyor -
~ Va blribirlerinden ayrılmıyor -
() 

a\dar ı 
~'~rcı· Yl anlaşmış o kadar çok se-

\>~~ l ki ... 

~~i:>-11thayatJannı birleştirmelerine mn 

~~ b· lcrı munidi. Bu vaziyet o kadar 

01
4J \\' lıaı~: c~~eldi ~i.. Altr aydır seviştik-
·~J \l't... boy]e bır işi istemeği ikisi de 

e!llY -''la g t' fi' c ırmemişlerdi. 
'il·" 1 ~ ~ .. - ..ı. :(. • lif. c ' \ll.lıd 

r 1 on ar bir terbiye görmüştU. Noel 
1 ~.;ı-~dı Un için bütUn diğC'r gecelerden 

ıJ 1llan~ nu Reccnin manevi bUyüklüğü-
.... ,Yo d 

nJıl' l'ııı. k r u. Sade bu gece bUtiln in. 
ıdl / n b:tı;b endı Yakrnlariyle birleşip, top-
,. r ~ k aı;a geçirdikleri bir gec~ oldu

~ 1ı~.0~ndi Yalnızlığını daha kuvvetli 
ı. u. 

" ·'I 'lltih. 
t>tv 'oııa h~ ~atırlndığı için babası kızar 
il ı lt tıııuı. Pıshnneye bir mektup da yol-

1, .,ç 4 Ond 
of'.. ~~ l:Eıot an aynhrkt'n hf~lıi kendisini 
tef ~,' lııı la Crrneyo çalışıyordu: 

~elt ~ ,.4lı:ıı%ıı h rn on iki kişiydik evde, altısı
b 'tı~ ~e>J ~r~ tırpanladı, dördü de harb 

Pı..1 htr ..ı rı.nın sefaleti içinde öldil. Bir 

\'ereceklerini söylC'mc>diler mi? .. 
Zaten Uç gllne kndnr para bulamazsa 

hali yaman ... Ev sahibi kadın da onu ba-

rındırmnz! .. Onun için üı; gün sonra mu

hakkak para bulması Inzım. Şimdiden 

bunu tasa eder mi? 

Eva omuzlarını sill•iyor. Tam beş sene
dir birtakım tcsadilflerle yaşamıyor mu? 

Evvela buı::Un güzel bir l:az kızartması 
yesin!... Elbet de gr>lrcc>k günlerde de 

Ya"ıyac::'k bir şev bulur. 

:/- "' :'(. 

Rot o Stubenin tam köşesine yaklaşır. 
kcn arkasından bir ses duydu. ihtiyarl ık

tan titriyen bir ses: 

- Kızrm, ihtiyar babaya acıyınız ... No
el günU kimsesiz yapayalnız olan ihtiyar 

babadan bir sadaka f'sirgemeyiniz. Açını, 
kimsesizim .. Üç gtindUr ekmekten başka 
bir şl?y yemedim. 

Eva başını çeviriyor... Karşısında iki 
bUklüm bir ihtiyar görüyor. Adamm bem
beyaz saçları, bE:'mbeyaz bıyıkları var. 

Başı titriyor ... Ve k('ı.disinc doğru knldr. 

rılmış gözlC'ri birdenbire ona bir b:ışkası
nı hatırlatıyor. 

Kendi babasını! ... 

Bu ihtirarın gözleri babasına mı ben-
ziyor? 

Bilmiyor? ... 

Fakat birden içinde miithiş bir acı his
Sf'diyor ! .. Bir h:>sret vcı bıtiyak ... Ütrki: 

- 1htiy:ır b'ibavn mnrhamet ediniz ... 

Üç ~Undlir açım .• diye tekrarlıyor. 
G"nç kız siyah güderiden çantasını a

çıyor. Bir buçuk markı gözden çıkarmadı 
mı? .. 

Bir marklık yemcklc de karnı cloyar. 

Şu ihth·nrn <>111 fenik verirse kıyamet mi 
kopar sanki? .. 

Soğuktan donmuş nnrmak uçl:ıriyl('. 

zahm<'lif' bir rlli feniklik bulııyor. Elli 
feniği ihtiyarın avuçlarına uırnknrak, i
lerliyor ... 

• • "' 

1 

~ -·t ... e ıı r 1'fY >ııı clf •• 1 'Yar annem kaldık. Anlı. 
r""' ~ '.\ gı1 mi? 
~ ı ~ ~· <ııı, tılıy0r fr(l ..r ~ \'e Um H İn'!! diye onun elini 

olA ~ CÖzJerinin lı:ine gUlmüştil. 
tr ~g. "' • • r lııı~ ondan 1 

'lıı.~ tıt su . eve gel<'n yol ne uzun, ne 
"ıı a·~ sıu, telli pullu vitrinlerin ö-

Rote Sttıbf'nin içi sıcacık ... Pansiyon

daki odaı:ıına hiç benzemiyor, rC'slornn, ) 
temiz giyinmiş, ins,,nlnrla dolu. Ba)Tnm 

yapan amC'leler olacak! ... lçC'ri girdiği 

znman duvardaki bir levha gözüne ç:ırpı. 
yor. 

l ta~ı ..,ır ağ 

~ 
ı arı ır g0çmiş, tenha bir so-

,;fı~ l<' ~ lltııh nrtnnanınn •ta sUrUltlc>nir 
'"'lllı;ı ~ti. 

~ 
1111 1 

' 

ÇCl'f girdı'g-i zaman, her giln 

J{az kıznrtmam iki buçuk marktır. 

- Eh. diyor. zi •anı yok. Nasıl olsa kaz 

l i~·emi\'ecekmi ·im! .. 
İçi biraz daha ferahlıyor. Şu ihtiyara 

yardım ederek ne doğru ve ne insani bir 

HAHE.ı~ - Akşam posnm 

9 Birinc.iteşrin - 1938 PAZAR 
Hicri: 1357 - Şaban: 14 

Berat gece i 
,.... ..,.." nı.. nateeı Aile• - tal• ~ 

6,03 12,02 12,12 17,39 19,11 4.27 
Lüzumlu 1 clcfonlar 
Yangın: 
lstnnhul için: 24222, BcyoAlu için: 

4Hil ı, l\:11lıköy için: ö0020, Üsküdar I· 
çin: ü01i:!5. 

\'eşilkuy, Bakırköy, Ucbek, Tanılıya, 
BüyUkderc, Fenerh:ılıce. l\nııılill ı, Eren· 
köy, J\ıırl:ıl. Jliiyiik:ıd:ı, Ifcyhelı, Burgaz, 
I\111alı, ı~·ın: Tclcron nıulı:ılıcre memu
runa ynngın demek k!'ıfiılir. 

Hıııııı ilfoın•sı: 2:!ill 
Ucnız ıtr:ıı.}csı :rn .• 20 
Beyazıt kulesi: 2HHl6. G:ıl:ıta yangın 

kulesi: 4001ill 
Sılıht iıııılat: 44998. Miiıldeiıınıumilik: 

22200. I:ııııııyel ıniicliirlü~ii: 24382. 
Ncri:ı \'ekt'ılcli hl:ıııhul ı:ıektrik işleri 

Uıııuın !\liiıliirliiğli Beyoğlu: 4t801 • lstan_ 
imi: :n:17s. 
tııs: 40!l:l8. Cibnll: 20222. Nurosm:ınlye: 
21iOM. C'skiid:ır • K:ıdıköy: 60773. 

ll:ı\·:ıı.wzi: İsl:ınhul: 24378. Kadıköy: 
liOi!IO. llnoitlu: 441i42. 

Taksı O tomobili istemek 
için 

Sııl:ır ldnresl: llcyojtlu: 44783. Beşik• 
Ueyo~lıı cıhetl: 49084. Bebek cıhetl: 

31i • JOJ. l\ııılıköy cllıetl MH7. 

Deniz.yol I arı 
l-;t:ınlıııl acentelij!i: 22740. Karaköy : 

4231i2. 
P:ız:ırtcsi Toptı:ıncılen 16,30 Mudanya, 

20 B:ıııclırııı:ı. 
Salı Toplıaneılen 9,30 lzrnll, 16,30 Mu• 

ıl:ıny:ı. 1!l l\aralıig:ı, 20 Bıındırm:ı, Gala· 
t:ıılıın 1:.! l'ıırııclcniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

Cnrş:ırnlı:ı Tophaneden 10,30 Mud:ınyn, 
20 llnııdırnııı. Sirkeciden 15 Ay\':ılık, 18 
ll:ıı-tın. 

l'cr~cııılıl' Tuph:ıncdcn 9,30 Izmit, ırı.:ıo 
Mud:ın~:ı. 20 ll:ındırm:ı. Gal:ıtarlan 12 
K:ı r:ıılen iz. 

C:ııııı:ırtcsi Toph:ıncıJcn 14 Mudanya, 20 
B:ıııdırrıın. Sirkeciden 15 Aynılık. 18 
B:ırtııı. 

P:ız:ırtcsl Toph:ıncclen 9fmroz, 9,:ıo lz
mit, C:ıl:ıl:ıdnn s.:ıo llluıl:ıny:ı, 10,30 İzmir 
Siir. 12 Karoılcniz. 22,30 !\lud:ınya. 

Müzeler 
A \':ısorra. Bom:ı • fliz:ın'i. Yunan eser

lcrı ve Çinili Kiişk, Askeri Müze ve sarnıç 
l:ır Tic:ırct ,.e Snna,·i Miizesi. Sıhht müze. 

Hlıı mıiıc•lcr lıcrgiın s:ı:ıt 10 d:ın 16 ya 
k:ıd:ır n~·ıklır.l 

Tıırk ve lsl:'ıın e~erlcrl müzesi: Paz:ır
tı•sidcn h:ı~kn lırrl!Ün s:ı:ıt 10 d:ın 16 ya 
kııılnr ve r.ıırıı:ı günleri 1fı d:ın 17 ye kn· 
d:ır nı;ıldır. 
Topknpı l\107.esl: llerı;ün s:ı:ıt 13 leıt 16 

:ra knd:ır Dt'lktır. 

r ""'mi eket Dışı Deniz 
Seferler! 

Jlom:ınyn ''npıırl:ırı: Cum:ırle!il günleri 
13 de Köstenceyc: S:ılı glinleri 18 de Pi
re. Beyrııt. lskcndcriyc. 

lı:ılvnn ,·:ıpurları: Cumıı gQnlcri saat 10 
d:ı Pire, llrcnclizi . \'enedik, Trlyesle, 

Sirkeci lst:ıc;yon l\lü<lürlüi':ii Telefon 
23079 . 

Anadolu hattı 
Ucrgnn h:ırcket eclcn şimendiferler: 
Sn:ıt 8 ıle l\oıır:ı . !I da Anknrn. 15115 de 

l>i~ıırlınkır ve S:ıııısun, 15,30 dn Eskişe· 
hir, l!l.10 d:ı Anknra ekspresi. 20 de A· 
u:ııınznrı . 

llu trenlerden :ııa:ıt 9 ela hareket eden 
Anl.nrn ııııılılrlili p:ı7.:ırlcsi, çnrş:rnılHl 
ve cııııı:ı giiıılrri llnleb ve ~lu~ula kad:ır 
serer clrnekleılir. 
." vrupa Hattı 

Semp\on l'ksnresi hcrslin Sirkeciden 
s:ı:ıt 22 de knlknr ,.e A ,·rupnd:ın geleni 
ım:ıl 7.2:> te Sirkeciye nıu\'ns:ıl:ıt eder. 

1'om·ansfyonel 20,30 d:ı knlk:ır. 10,20 
de f.?Clir. 

Edirne post:ıo;ı: llergün saat 8,50 de 
h:ıreket eclrr. 19.33 de gelir. 

MONAKASALAR: 

İnhisarlar idaresinin Nakliyat şubesi 
için ~artnamesi mucibince )"aptırılacak 
açık gÜ\ erteli Ye tam teçhi1.atlı bir adet 
çektirme "tekne., açık eksiltmeye kon· 
muştur. l\1uhammen bedeli 4500 lira Ye 
mu\'akkat teminatı 337.50 liradır. Eksilt
me 11-10-938 tarihine rasthyan salı günü 
saat 15.:~o da Kahataşta le\·azım Ye n;ıü· 
bayaat şubesinde alım komisyonunda ya· 

1 
pılacaktır. 
l;E(,'.E'.\ SE:\'l~ Bl ·c;nN NE OLDU? 
HaJe~i .,tanda kıtlık başladı. 

hareket yaptı. O da bu elli fenikle Uç 
gündür açlık çc>ken midesini bir sıcak 

çorbayla ısıtabilir! .. 
Bir marklık tabldot mu ısmarlasın! ... 
Yazıl dC'ğil mi? .. Şimdi ('lindc iki mark 

kaldı ... K:ı?. kız:ırtmnsr olmadıktan sonra 

ha :ıllmış feniklik yemiş, ha bir marklık; 

ne fark olac:ık? 

l\:nsayn p:ırayı pe!;in verip mnrka alır
ken: 

- Küçilk liste, diyor ..• Ve nltmııı fe
nik isliyor .. 

Fakat açlı~ına rağmen niçin memnun. ! 
Çünkü ihtiyar ve aç bir insana yarclım 

etti! 
• • • 

E\'n yemek listesine bakıyor ve açlığı

na rağmon isteksiz isteksiz bir çorba, bir 

Alman bifteği bir de irmik heh·ası ısmar. 
lıyor ... 

JI;tic hiçbir al;"ılmsr lıulunmıyan, içinde 

bir iki karnıbahar kırıntısı olan bir çorba 

9 

Ya zan: Rahmi YAUJZ 
~yşe SOJJ Utaın O <SJ<eCe B al'lta O l maı

lrilDlnl <dlal l}(aDdı v e IEınve ır paşaya 
meselle '771 açtı 
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Konsolos Palmer durmadan gizli üsle 

Hayırsız adalar arasında mekik dokuyor, 
her seferinde de düşman tahtelbahirleri· 
nin ihtiyacına yarıyacak maddeler, ben
zinden baruta, ekmekten taze ete, sebze
den meyveye, hüHisa iğneden ipliğe kadar 
her şeyi gizli istasyona taşıyordu. 

Benzin meselesini de kolayca hallettiği 
gece Davist Kanlıcaki yalıda emsalsiz 
bir gece geçirdi. Ertesi !:abah, delikanlı 

daha yalıdan ayrılmadan Ayşe sultan Te-ı 
ranedille haber gönderdi. ~1uhtelif mo
tör acentalannı çağırttı. Bunlardan bir 
otomobil istedi. Aldı, motör tedariki bi
raz güççe oldu. lskelelerden tedariki 18.
zımgeldi. lyi mQtörler zaten iskele ve li· 
manlar kumandanlığı emrine alınmıştı. 

Böyle bir motör buldular. Sahibi satmağa 
razı oldu. Ayşe sultan paralan saydı. Mo· 
törün takriri aHlkadar memurlar önünde 
Teranedille kaptan arasında yapıldı. Da· 
vistin sultana direktif \'erdiği gecenin er· 
tesi günü deniz motörü ile bir otomobil 
Kanlıcadaki yalıya getirilmiş; arkasın

dan da daha şoför tutulmadan benzin te· 
dariki için Ay§e sultan Balta limanına 

gelmiş, kardeşi Naciye sultanın kö~küne 
gitmiş, kız kardeşine, harbiye nazırının 
kansı Naciye sultana müjde \'erir gibi 
anlatmıştı : 

- Bir otomobil ile bir deniz motöril 
satın aldım. 

Ayşe sultan hemşiresinin birdenbire bu 
na lüzum görüşünün sebebini anlıyama· 
dı. Sordu: 

- Bir motörle bir otomobil mi aldın? 
Ne lüzum vardı bunlara? 

- Evet, yalnız sizin otomobiliniz ola
cak değil mi? Doğduğum günden beri bin· 
diğim kupa ve ladonlardan bıktım artık .. 
Otomobille gezmek istiyorum. 

- Motörü ne yapacaksın? 
- O da Hlzım .. Yedek çifte kayıkla gez 

mekten de ayni derecede gına geldi.. Za· 

içiyor. Artık etleri kryarnk yapılmış olan 

tatsız bir biftekle iki patates yemeğe 

ba§larken restornnm kapısı açılıyor \'e 

içeriye biraz evvel sokakta yolunu kes

miş olan ihtiyar giriyor. 

- Ah, demek on fenik daha buldu; ye

mek yiyecek! .• 
Eva mlilhiş seviniyor. Fakat sevinci 

çabucak hayret vo hiddete çevriliyor. 

Şimdi ihtiyar, kasanın başında. Eva 
kasaya pek yakın olduğu için onun söy
lediklerini f§iUyor: 

- lki buçuk marklık listeden ylyece_ 
ğim ... Bir duble bira, bir sigara! .. 

• • • 
• Eva elinden çatalı bırakıyor... Bağır

mak: 

- Seni dolandırıcı seni! ... 
Diye ferynd etmek istiyor. üç gündür 

çektiği açlık! ... Garson yanından geçer

ken mis gibi kokan kaz kızartmaları!... 

Dudakları titriyor... Kendi sefaletini 

!JU anda daha kuvvetli hissediyor .. Yirmi 

Uç yaşınd:ı milnevver hir genç krzrn sa
daka verdiği bir ihtiyar kadar yemeğe 

hakkı yok mu bu dünyada! .. 

B:ıbasmr dilşünilyor. Ueins'ı dllşünüyor. 

Babasını hapse atanları, kaz kızartma.cımı 

tek başma yiyen pansiyon sahibini düşU. 
nüyor. 

VP ani bir harek(lt)e yerinden fırlıya
rak kaçmak, buradan bu yavan bütek Ö· 

nünden kaçıp u1.aklnra gitmek ve • bil. 

miyor ııcrl?de, bilmiyor kime? - birine ... 
sö:>: dinler hirine şikfıyet ~lmek istiyor! ... 

Faknt nç midesini ya\•an hiftc>ğin koku

su bile zaptetti. Burnundan giren bu ko. 
ku onun kolunu, aynğmı bağladı, yerin

den kalkamıyor. 

lhtlynr dilenci knz kızartmnsmr yerken 

Eva gözlr>rine biriken yaııları parmakları. 

nın ucuyla kunılıyarak irmik tatlısmm 

son lokmasını yutuyor. 

"' * • 
1931 senesinin Noel günU geçen bu 

hadise, Evnyn soracak olursanız hayatı

nın en acıklı vakalnrından biridir. 

I3unu ne ?.aman anlatsa gözleri dolar. 

.ı\mn onu dinliyanlcr hep gülerler. 

Çıe,lren : SUı\D DER\'İŞ 

ten kışa da yalıda kalmak, kanhcada 
otunnak istiyorum. Havası çok yarıyor 
bana! .. 

Bu scbebler kuvvetli olmamakla be
raber kardeşinin ahvali ruhiyesini pek i· 
yi bilen Naciye sultana yeter göründü. 
Fazla kurcalamadı. 

Fakat asıl maksadı benzin meselesine 
temas etmek olan Arşe sultan tekrar 
sözü açtı: 

-Abla! 
-Ne var? 
- Otomobil ve rnotör iyi ama, pir~ 

da benzin bulunmadığı söyleniyor. Aksi 
gibi iki vasıta da bol benzine muhtaç .. 
Bunu tedarik etmek için eniştemin tavas· 
sutunu istiyeceğim .. 

- Ne taYassutu bu? 
- Benzin piyasada yokmuş ama, leva· 

zımatı umumiyenin elinde binlerce ton 
varmış. Eniştem harbiye nazın değil mi? 
Levazımatı umumiyeye söyler, oradan da 
bana benzin verirler, tabii parasile! .. 
· Naciye sultan omuzlarını silkti: 

- Ben buna karışmam .. Paşaya da bu 
hususta hiçbir ~ey söyliyemem! 

- Ben söylerim ... Eniştem değil mi? 
Tabii bana benzin Yerilmesine tavassut 
etmek mecburiyetindedir. 

- Sen bilirsin .. Kendin söyle, ben hiç 
karışmam!.. 

Ayşe sultan o gece Balta limanında kal 
dr. Akşam köşke dönen Enver pa~aya 

bu meseleyi açtı; otomobil ve motör al· 
dığını, piyasada benzin buhranı yüzün
den çok pahalı da olsa bol benzin tedari· 
kine imkfin olmadığını anlattı. Kendisi· 
nin benzin işine tavassutunu istedi.. 

Enver paşa önce işi mühimsemeden 
dinliyordu. Ayşe sultanın: 

- Işte benzin tedarikine tavassut et· 
menizi ricaya geldim! demesi üzerine o
muzlarını silkti, ce~ap verdi: 

- Benim benzin depom yok ya! .. Ken 
di tomobilim ciheti askeriyeye ait olduğu 
için benzinini harbiye nezareti veriyor. 
Fakat senin otomobiline, motörüne ·ben· 
zin tedarik etmek için oraya baş vuramam 
tabii. 
Ayşe sultan ısrar etti: 
- Ben IOtfen istemiyorum ki bunu, 

parasile alacağım t 
- Dediğim gibi, benim depom yok! 
- Harbiye nezaretinden isteyinizl 
-Vermezler! 

- Levazımatı umurniyede yüz binlerce 
ton benzin varmış. Bunlar kullanılmıyor 
muş da ... Bana vere<:ekleri birkaç ton 
benzin böyle muazzam bir stokun yanın

da hiç sayılır! 
Enver paşanın kaşları çatıldı. Baldızı

nın levazımatı umumiyeyi bilmesi, üste
lik orada benzin mevcut olduğunu ileri 
sürmesi nazarı dikkatini cclbetmişti. Bir 
az sertçe baldızına sordu: 

- Siz levazımatı umumiyede benzin 
olduğunu nereden biliyorsunuz? Kim söy 
ledi bunu size? 
Pişkin sultan bocalamadı bile, gayet 

tabii bir sesle mukabele etti: 
- Benzin almak için çağırttığım ko· 

misyoncular söyledi. 
- Siz de onlardan öğrendiğinizle bana 

geliyor, sanki depom varmış da size o
radan çıkarıp benzin verecekmişim gibi 
benden bunun teminini istiyorsunuz! 

-Tabii.. Eniştem değil misiniz; benim 
otomobilimin ihtiyacım da icabında te
min etmek mecburiyetindesiniz! 

Bu münakaşa saatlerce sürdü. Kurnaz 
kadın bütün maharetile ısrarlarını yü
rüttü. Enver paşa birçok gayretler sadet
ti.. Bu i~e tavassut etmemek için elinden 
geleni yaptı. Fakat, geceyansına kadar 
uğraşmaları nihayet maksada varmasını 

temin etti. Enver paşa, geç \'akit odasına 
çekileceği zaman çaçaron baldızının elin· 
den kurtulamıyacağını anladı, şu vaitte 
bulundu: 

- Yarın sabah hatırlatın da size iki 
ton benzin Yerilmesi için bir tezkes-e ya· 
zayım!r-

(Dc\'amı \·ar) 
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Macaristan ve 
Lehistan nota 
hazırhyorlar 

Aekaradaki 
müessif kaza 

W"' Başta1afı 1 ıncidı 
2 - Nümune haataneal tarafından ve

rilen r.apor: 
"Alman lktısat nazm bay Dr. Funk rc

fika!\r bayan Funk'an muayenesinde sol 
oımur taTdial ile l!!O) omuz ]uxatlonU gÖ• 

rülmüı n luxatlon derhal reddedilmiştir. 
\'arlyetl umumlycslnde endişeyi muclb 
hiçbir hal yoktu. Bıışan Funk ot~Une 

~Baştarafı 1 incide j 
ve 'Macarl.atanm bu suretle hud ıd kom- • 
ıuau olarak ve Romanyayı da araları~ l 
alıp bir blok te§kll ederek Al 
manyantn ıarka doğru ilerlemesine bir 
aed teskll etmek tasavvurunda oldukla_ 
l'! rivayet ediliyor. Bu takdirde Roman
yayı da bloklarına almaları icab <'t mck
tedir. Fakat Romanya Almnnyanın şarka 
C!oğru ilerlemesinden en ztyade zarar 
rarmesı muhtemel 'bir devlet bulunmakl.ı 
beraber Ruten topraklarının Macarista
ııa geçmesine muanzdtr. Zira Romanya 
a!lAh ihtlyacmr bilhassa Çckoslovak~'3nm 
Skoda fabrikıı!armdan temin etmelı:trdir. 

l3u fabrikadan Romanyaya harb malze
:mesl nakline yarıyacak yeglne demiryo
lu 1se Ruten topraklarmdnn l!e~ekte. 
aır. 

Prag, rütenlere de 
muhtariyet verdi 
Prag hUkO.metinin vaziyetine ıelince; 

fJJovakyaya muhtariyet verdikten sonra 
Jlacaristanm ilhak etmek istediği toprak
lara da muhtariyet vermi§lir. Bu arazlde 
Praga tlbt muhtar bir hUkQmet kunıl
aı&ktadrr. Prag lrllkfımet1 'Macaristana 
incak Macarlarla meaklln araziyi terket
ınek tuavvunmdadır. Ruten topraklarını 
hnnefe pek yana~ryacaft anl8,3ılryor. 

1 Prağ blik1lmetinin resmi Çeteka a· 
lan-ı bugUn §U tebliği ne1retmiştir: 

1 "Karpatl&r altr Rusyasmda kliıı 

V.z:barda Karpatlar altı Rusyası mebu!· 
·lan ile Ukrayna birinci merkezi mecli
, Jl ve milli meclis delegasyonları ara. 
~ yapılmakta olan müzakereler, 
aen akp.m bir mtikavele kaleme alm -
ınak •uretiyle hitama emü~tir 

1 :Bu mukavele mutibin~ Prag mer · 
~.d hllldimetine Slovaklann listesi nfl

' nnıne ittihaz edilmek euretile tanzim 
Jdilecek olan bir Karpatlaraltı Rusya. 
lll iblikCmeti nuırlannın bir listesi tev
ili edilecektir. 

...... Brodi. bqve1ı:ilclir. 
Jtarpatllraltr Rusyuı mibneniDeri 

tekliflerini merkut lalikUınete ıbildir • 
,inek üzere puartesi eünU Praca gide
rıelclcr~ir. 

Narkani, P.rag hükQmeti namma bir 
tieyanname okwnuıtur. Bu beya.nna • 
nıeye nazaran Jtarpatlaraltr Rusyası 

llovakyanm nail olduğu hakların ay -
suna malik olacaktır.,, 

Leh gazetelerinin netri yati 
Varşova. 8 (A.A.) - Pat Ajansı 

bildiriyor: 

Matbuat Karpat Rutenyaaının Ma
carlstana nrllmesi ve Lehlatan ile 
Macarlataıı arasında. müşterek bir 
hudut teslıi l_cfn olan neşriyatına de
idevam etmektedir. Gazeteler buııun 
Lehistan ve Macaristan Scin olduğu 
.kadar Avrupa barış ve muvazenesi
nin 1ıtlkrarı ictn ae elzem olduğunu 
kaydediyorlar. 

Rütenlerin verdikleri karar 
Prağ, 8 (A.A.) - RUten muhtari

)'.etpartllerlnln mümessilleri bugUn 
Ulhorod'da toplanar~k Karpat 'Rus-

:rasıuın muhtariyeti için, Slovak par
tilerinin Zilin& anla~mns1yle tahak
kuk ettlrdik•erl tarzı halle benzer 
.bir tarzı halli kabul etmeğe karar 
:vermişlerdir. Bundan, Rtıten muhta
rlyetçtlertnln plebfslt tfltrtnden 'Vaz. 
ıettikJerl aıı1afılmaktadır. 

Prağın tekzibi 
Prat, 8 (A.A.) - Resmi Çek mab

lellert, Çekoılova:kyantn Romada 
Xarpat Ruqası hakkında m Uza kere
lere tftlrak ettıttne dair yabancı 
memleketlerde çıkan haberi kat'! o
larak 7&1anlamaktadırlar. 

Leh • Macar plinı ve Ro
manya ile Yugoslavya 

Bel,rat. 8 (A.A.) - Milşterek blr 
hudut lehlnde1d Leh ·Macar istekle
rinden bahseden "Polltlka" gazeteli 
918Tak me1elelinde ~arılan sureti teı 
T11entn Prat ile Budapeşte araaında 
yapılacak muza kereler tein !evkal.A.de 
bir ehemmiyeti haiz oldu~unu, Slo
~aklarla RUten ve Karpatlılann, bu 

mUşterek hudut hakklndak1 Macar ~s
teklertne ~iddetle muhalefet etmek 
için müttehit olduklarını yazttıakta-

dır. ' 
Ayni gazete, Romanya malıfillerl- döamiftür.,, 

İmza nln de mevzuubahis Leh • Macar plA-
Dr. Nareddla Anım.aa nı kartiısında sln1r1Ulk gösterdiklerl-

n1. ı:UnkU bu tasavvur sözden füle 8 - Çok ne~e1i ve ııamlınt geçen bu zi. 
cıktığı takdirde, Romanyanın, Brünn- yafotl müteakip wkua ,gelen bu mUeıısif 
cleltl Skoda fabrikalarından celbettl- kaza sebebiyle ba3vekil Celfıl Bayar ve 

ğl harp malzemcslnln nakline yara
yan yegtlne demlryolundan mahrum 
kalacağını IU\ve etmektedir. 

Amerika 
nota mı 

ltalyaya 
verdi 

ziyafette hazır bulunan vekiller ve refi
blan ve Berlln Bllyilk El~imlz Hamdi 
Arpağ nUmune baatanealne ~elerek Ek
ıeıtm Fank'a Te Bürlilt Etçi von Keller'e 
t~ssürlerini bTidlrmiııler ve hal!!tanm 
ahvali hakkında emni,yetbah§ malflmat a
larak avdet etmi§lerdir. 

Nazır Sofraya ~decek 
Sofya, 8 (A. A.) - Almanya ikt..ıaat 

nazın Dr. Funk, TUrkiyeden avdetinde 
g'elecek hafta Sofyayı ziyaret edecek ve 
iki mtmJeketi allkadar eden tfcarf mese-

Hama, 9 (A.A.) - Bazı lngiliz gazete
leri, ltalyada bulunan Amerikan tabiiye
tindeki yahudilerin vaziyeti hakkında A· 
merika hükfunetinin ltalyaya tehdida· 
miz bir nota gönderdiğini yazmı~ardı.. leler hakkmda mUzakerelerde bulunacak-

Dün neşredilen resmt bir tebliğde bu ha- tır. 
~~~~~~~~~~~~~----

be r tekzip edilmektedir. 

Bununla beraber tebliğde Amerika hü· 1 d k • 
kfunetinin. "ma~ltip .~i!de ••. b~ı nok~a- spanya a ı 
}arın tasnh edılmcsını 1stediği ve fasıst 
hükOmetinin buna vakti geld~ zam.an 
cevap verece~i il~ve edilmektedir. 

Marsilya suikas
tının ylldönümü 

gönüllüler 
_.. BQ1larafı 1 incidı 

bat almaktadır. GönllllUlerin mUh1m mik
tarda &'eri &lmmuı IılnI deruhte etmek. 
le Frankl.st İspanya hem beyııelm.ilel 

emniyetin tees!Usüne mlleulr 11urette 
Belgrad. 9 (A.A.) - Samuprava gau· 

yardım etmekte, hem de ademi mUdaha
tesi, "dokuz teşrinievvelin arifesinde,, 
başlıiı altında ~yle yuryor: le komitesince izhar edilen arzuyu yeri

ne ,getinnit olmaktadır.,, 
- .Marsilya isminin Yugoslav tarihine 

!ta!yan gazetelerinin Londra muhabir
ebedi olarak dahil oldu~u feci dakikadan 

leri !ngilla - İtalyan anlqmalarmm me
beri dört sene geçmiştir. 

Kral Aleksandr, tarihimizin en ıgüzel ve riyete girmesi için meerut olan. İspanya. 
en büyük ismidir. dakl İtalyan rönWilllerlnin geri alınması 

hu.1w11mda İngiltere tarafmdan .Uratle 
Bu ıaıete. müteakiben hatıraaı aslt öl· bir neticeye varılmak arsuau hMlendiği

miyecek olan kral tarafmdan vücuda 
ni mevzubahs etmeğe ba1Iam13lardır. 

ıetirilrniş olan muazzam eserden bahset· Bu da göstertyor 1'i, İtalyan hlikOme-

melttedir. Yuıoslavya, ıkendi kuwetini tt, İtalyan imparatorluğunun İngiltere !&
ve vazif-es.ini müdrik ve Balkan sulhunun 

ra!oıdan tanmmuı ve cumhuriyetçilerle 
mübdii olup bu sulhü hayatı baha· beraber çalıcan ecnebl göntillülerin geri 
sına satın alznıj olan büyük kral Alek- almmaıu hususunda !ngilterenin temina
sandrın arzusuna tevfikan gerek kendi· tm& mukabil İspanyadaki İtalyan ganUl
sine, gerek ba,kalanna karşı bütün vaıi· lUJerinln geri almmasmı kabule mUtema. 
lelerini ifa etmi~ oldqğuna kani olarak )'ildir. 

müte\·effa kralın hatırası önünde huşu Varılan anlqmada İtalya, İspanyada 
ile iğilir. 18 ay mtlddetle harbetmif olan ltalyanla-

Yugoslav}·a naibi saltanat prens P.olün n geri çekm~ yani bir ne'ri terlıia ~P
ve niyabet meclisinin kiyasetli idaresi .al· mağı kabul etm.ıııtır. Fakat İspanyaya IOD 

tında ba5ında faal bir hükQmet old~ altı yed! ay sarfmda gönde..ıı-ı. olan 
halde büyük hükilmdaruun arzularmı v-. ·~ 

J - ltaıyanlarm geri çekilip çekilmiyeceği 
rine eetirmektedir. Kralm etrafında top- hususunda hentlz bir malil.mat elde edi
larunı,5 olan Yı.ıgosla\')'anuı kuvvetine. lememietir. 

h;ıkukuna ve is~ik?aline k~naati ~ardı~. Fraoaız gazetelerinin mütaJealan 
\ uıoslavyanın ihtıyar etmıJ oldugu bu· p 8 ..;. 9 (A A ) Pöti' p · · _ .. _ . • -. . . - ansı en ,ea· 
~~ ~edaka.rlıgm mükafatı, sulh ve mılle- zetC1iinde Burg yazıyor: 
tımızın refahı ol~caktır. Pörtlerin Münihte içtimaı Avrupayı 

Hitler 
BugUo Sarbrukda 

bulunacak 

Berlin, 8 (A.A.) - Breglav'dan 
B. N. B. ajan!lna bUdlrfllyor: 

Bitler bu !abah SUdetler memle-
ketindeki seyahatinin tık kısmını bi
tirmiştir. Hitler eski Alınan hu 
duduna d6nmeden lSnce, işgal edilen 
dBrdUnc'll mrntakada do~u Silezyasr-

büyük bir afetten kurtarmııtır. Muta· 
vawt rolünü oynuyı.ıı Duçe, İspanyol 
çılananm halletmek euretile aulh yo.. 
lunıda bqladığr esere denm ediyor. 
Dilnkü tıaTeketi, büyb"k dnietlcrin ha· 
kikf IU1h 1ebindck:i teıriki m~ileri 
için bir falihayır addedilmelidiı-. 

"Epok,, ıuetesinde Donadiö töyle 
yaııyor: 

''HabeJistan işinin doğurdugu BeT
lin • Roma mihverini kırmak kimsenin 
aklından g~mez. Bununla beraber bu 
mihveri yumu.1atmak imklnı da var • 
dır. Italyayr müttefiklerimiz arasında 

nın cenubunda Pat.schkau'da tevak- değilse bile dostlarımız arasına ithal 
kuf etmiş ve 'bazı görtlşmelerde bu- etmek zamanı henüz geçmemiıtir. Bu 
lunmuştur. 

.Henlcin burada 'kendisine veda. 
etm1ş ve Relcbenber~·e gitm1ştir. 

Hitlcr Patschkau'dan öğle vak 
t1 ayrı1mrştır. Kendisi yarın Saar
brUk'da yeni hudut memleketleri ti· 
~·atrosunun aÇ.ılm8.l!!ı munasebetiyle 
yapılacak olan büyUk tezahüratta 'ha
zır bulunacaktır. 

Beneş lsvlçre1e 
gidiyor 

maksada varmak için Paris ve Londra 
hükumetlerinin Roma ile aralan)ı.daki 
ihtilarları halletmeleri liı:ımdır. 

•·Jurnal gazetesinde, Sen Bris yazı· 

yor: 
"ltalyanın gönüllülerini tspanv:;dan 

geri çekmek hususundaki karan Mü -
nih itilaOannın inkitafları ile dolu bir 
haftanın isinde tesbit edilen nazik tes· 
viye suretinin bir merhaleşini tepil j 
etmektedir.,. i 

"Jur., gazetesinde, Pietri şöyle di. 
yor: 

''Birkaç güne .kadar halya kralı Ha· 

Praı, 8 (il.)' - ~oledni LiJt cuete- beJiıtan imparatoru nefdinde bir ıefi
sine l&'e §imdi Seıi!DQYUSti'deki malı"U rlmb: bulunacak. Bu aefirin ilk va%ife· 
nesinde bulunan eski reisiaunhc J3ene.J; si umumt Akdena anlapa.una bintıı 
zevc.esiW birlikte 1'lfı ,PÇirılMık üzere ls-ı de i,ftirakimizi temin etmek olauktrr. 
viçreye ıfuDı* ~. ı Qtinkü Pranaa hariç bn'ahtarak bir Ak.. 
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Çekoslovakyada 
plebisit'ten vazgeçil 

yasının işgali normal bir şeıı.l W"' Baştarafı 1 ıncidt 
dirler. Şimdiye kadar işgal edilen/ 

mıntakalar haritasının neşri sansür 

tarafından menedilmişti. ' 
DUn akşam sinemadan çıkarken 1 

halk bu haritayı neşreden gazeteleri, 
kapışmıştır. 

Matbuat mUttefikan feci bir aciz hls!i
ne karışan infialini izhar etmekte ve mU
zaknrelerin henUz Umid ettirdiği irnkln. 
lara eoğukkanhlıkla derpiş eylemektedir. 

Yeni i~gal mıııtakaıı 

Berlin, 8 {A.A.) - Alman tebliğ
lerine t;öre, beşinci mıntaka da Al· 
man kıtaatı tara!rndan hlı;: bir hA.dlse 
kaydedilmeden işgal cdllmlı;tir. 

. Mahpuslarm iadesi ve Plebisit 
Berlln, 8 (A.A.) - Ecnebi memle

ketlerde dola~n şayiaların hllAfma 
olarak Münlh 1t11Uınm tatbiki lçln 
teşekkül eden beynelmilel komisyon 
Almanya ile Çekoslovakya arasında 
mahpuslann teatisi veya tahliyesi 
hakkında hfc bir karar Ittlhu etme
miştir. Komisyon bllfltl bu mesele 
ile meşgul olmuş ise de plebisit saha
sında olduğu gibi bu işte de tkl ta
rafa doğrudan doğruya anlaşma tav
afyeyl tercih etmiştir. 

Altkadar iki taraf arasında dotru
daa. doğruya mUzakere yolu ile bir 
itila.ta varılamadığı takdirde beynel
mllel komisyon mUdahale ederek bu 
bu sahada riayet edilecek olan kai
dolerl tesblt edecektir. 

ıo llkteşrine kada.r Alman ordusu 
tarafından i~al edllmesl kararlaştı
rılan beşinci mıntakaya dahll bulun
mıyan muhtelit mıntakalarda ise ple
bisit ancak iki taraf mutabık kaldı
ğı takdirde yapılacaktır. Şimdiki hal-

d.l her iki taraf da iki memleket ara
a11Jdaki m Unasebetlere biran evvel 

normal bir fekli vermek arzusu tle 
uzun bir plebisit muamelesinden ka
cınmal; iıtemektedirler. 

Lehlilerio i,gal faaliyeti 

Varşova, 8 (A.A.) - Cıczyn Sllez-

ltalyada 
Mebusan meclisi lağvedildi 

Roma, 8 (A.A.) - Stcfani ajansı 

tebli~ ediyor: 

Büyük f~ist meclisi dün alqamld 
toplantısında milli meclis ~slahat kanu 
nunu kabul etmittir. 

Bu kanuna göre, bugilnkü mebusan 
meclisi 29 uncu içtima devresinden 

itibaren lağvedilmekte ve yerine bü.. 
yük faşist meclisi, fa§:st partisi milli 

meclisi ve korpora&yonlar milli metli· 
si azah:nndan mürekkep bir meclis 
ikame dunmaktadır. 

Ayan meclisi ile bu milli meclis ka. 
nunlann yapılmasında hükfimetle tcı
riki mosai edeceklerdir. 

Milli müp,virler namını alacak olan 
yeni meclis azası mebusların bütün 
imtiyazlarından müstefit claeaklar. 
dır. 

Bu baptaki kanun llyihası 7 te§rini 
aanide lcabine tarafından tetkik oluna 
caktır. 

deniz itilafı akdedilemcz.,, 
"Övr., gazetesinde Ma~m T..OOuis 

yazıyor: 

''Aaemi müdahale komite~nde geçen 
15 haziranda imzalanan Fransız - İn

giliz itilafı mucibince muhariplik hak· 
kı ancak en zayıf taraftan 10.000 gö. 
nüllü ve Frankistlerden de bir nisbet 
dahilinde bir miktar gönüllü geri alın
dığı takdirde verilecektir. Bu takdirde 
Franko aaflarrndan 50 - 60.000 gönül
lünün geri alınması lamngelmektedir. 

Hükiımet~ilerin elinde bu ı;urctle 

ancak 10.000 gönüllü kalmış olacak -
t..ır.,, 

Madam Tabouis, netice clarak is · 
panyollar, karıı karpya yalnız bnakıl
d,ıklan takdirde Cümhuriyetçilerin bir 
leş~ ay içinde muzafkc olacaklarını yu 
maktadır. 

vam etmektedir. 
Leh kıtalan bugün Frlstat~ 

vlç, Dar kov, Stamıasto -ve d. 
cato civ arını işgal edecekler 

Çek istihkamları önüod' 
Alman zabiti 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter 
sınrn muhabiri Sporuhan (Çl 
vakya) dan telefon ediyor: 

Alman askert akadcmısınd9~ 
mua111ml bulunan ve büyU1'

1
c 

kırk dokuz bUcum idare ettJl• 
binbaşı Mıtteh·aldcs birinci \"er 
Çekoslovak hatlarındaki istlJ!ff 
rı kend1slne nazaran, fayd • 
zarr~tlarını anlatmaıştır. r' 

Binbaşı birkaç kUçUk kate~ 
kt birer mezar olarak tavsife 

bu kaleleri m Udafaa etme1't'' 
on, on iki askerle onlara. bUC 
mı:ğt tercih ettiğini söyleınıştlf 
mukabil ~öberllb'de bulun•11 

kalelerden takdirle bahsetllllf 
man ordusunun bJle ağır tD 

fasıl!sız ateşl ve tankların il~ 
siyle bu kaleleri zaptetıneSI ıf1 
men iınkA.nsız olduğunu gUlt 

tatmıştır. 

• • • 
Vaziyet Karşısında So , 

Parla, 8 (A.A.) - "Popuıer 
tesinde Blum, yazryor; 

Avrupanın kendiıtnl 

bUtUn thtilUJıırın musUbaıı• 
kl1de halline doğru gitmcsıııl ~ 
kalbımle arzu ediyorum. Fa~• 
le bir sureti tesviye bilba!S• 
sanın "şerefli ve A.dllA.ne" o) 

arzu ettiği bir kana.at ile •• ( 
mazsa beynelmilel ve sulh 111 
betleri hakkında.ki düşUnceıer~ 
zeyen bir kanat Ue blribtrlne r 
mış olan devletlerin a.zaml d~ 
anlaşmaları lA.ztmdır. lııgllt 
kOmetlnin de bu fikirde oJd 
zannediyoruz. Avam Kaın•r 
Samuel Hoare, Haıtfaks ve 
mon Sovyct!er birliğinin ~ 1~ •oynadığı roıu muhafaza etmeS 
kadar mühim ve arzuya şaye.tl 
ğunu beyan etmişlerdir. 

hükumeti nin lngllt,.renin bU J 
tine iştirak etmediğini zantle 
rum." 

"Le Jur" gazetesi Polonys ~1 

. ' ır 
carlstan arasında. müşterek: tı 
dut tıteyen Macartstanın bu at 
dan bahsederek eliyor kt: 

"Macaristanın Budapeşte 1' 

şovadakt taraftarları bu muıı•~ 
le Bolşeviklik aleyhindeki ı:ııUC 
yl ileri eUrerek Sovyetler J3I', 
karşı bir Polonya - .Macarıstşıı 
manya blokundan bahseuııeııt 
l~r. So\"yetler Birliği keltmesfJJtf 
rlne Almanya kellmesinl koY' 
hırsak hakikate daha ziyade • 
mış oluruz. ltalya bu 1şt dert'~ 
mtştlr. Binaenaleyh Alllle.J:l·~ 
Romanın bu arzusun uda n•ff 
t>are alması itzımdır. Bu arıt' 
sanın da yakın menfaatıeru1• 
makta.dır." 



ISTANBUL HARİCi ASKERi 
KITAA Ti İLANLARI · · 

Kapalı zarfla eksiltmesinde istekli çık- Tümene bağlı birliklerin bulgur ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. Ek-
nuYan 1000:1500 baş beygir 20-10-938 siltmesi 20-10-938 cuma günü yapılacaktır. Miktar teminat, saat aşağıda ya
CUnıa günü saat 14 de M.M. \'eka!eti sa· zılıdır. •raliplerin o gün Vize Ko. na müracaatları. (507) (7277). 

, 
Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 

lınaınıa komisyonunda pazariığı yapıla- Miktar M. Bedel M. Teminatı Saati 

taktır. İlk teminat 24750 lira olup şart- 30000 3900 292.50 15 Pınarhlsaı. 
MUdUrlilğUodeo : 

15. X. 1938 tarihinden itibaren haftada iki defa. .. · 

rıa.ınesi 26 lira 25 kuru~ mukabilinde M. 17000 2220 166.50 15,30 Vize 
Mal· vekaleti satınalma komisyonun~an 17000 2220 11)6.50 16 Babaeaki 

lstaobul - Atlna arasında 
Bir doğru yataklı vagon seyrUsefere baelıyacaktır: 

ınır. Beher baş beygire 350 lira fiyat • • • 

~i~ edil?1iştir. Pazarlığa girecekler Kars garnizonu ile Ardahan A. i~in kapalı zarfla eksiltmeye konulan unla-
l.stanbuldan hareket: Cumartesi - Salı Saat: 20,30 
Atinaya varış: Pazartesi - Perşembe ,, 10,15 

~ nunı te~ınat ve belgelerle ~l~ nna ihale günü talip çıkmauığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. Bl
iün ve saatınde Ankarada M.M. \ ekfiletı rinci pv.arlığında talip çıkmadığından ikinci pazarlığa konulmuştur. lhat~ 
8atınalma komisyonunda bulunmaları. Karsta As. Sa. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek isteyenler 

(494) (7119) her gün Iha.leye iştirak edeceklerin belli znmanda teminat mektuplaıile tica

Atlnadan hareket: Cumartesi - Salı ,, 20,10 
lstanbula varı§: Pazartesi - Perşembe ,, 10,22 
Daha fazla tafsilat almak için istasyonlara mUracaat olunması rica olun\11'. 

(7327) 9. iŞLETME MODORO 
• • • 

• • • 
. Karakösedeki birliklerin hayvanatı i

tın 840 ton arpa ve 660 ton balye halin
de kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konul 
~uştur. Arpanın tahmin bedeli 42.000 
1radır. llk teminatı 3150 lira. Otun tah-
ınJn bedeli 19.800 lira teminatı 1485 lira· 
dır. Eksiltmesi 21·10-938 cuma günü saat 
l5 tedir. Teklif mektupları saat 14 de 
kadar komisyona \'trilml~ olması arpa· 
IUn iki lira ve otun bedelsiz olarak prt· 
~aıtıeleri komisyondan gönderflir. lstek· 
~ler tayin edilen günde Uk teminatlarile 
0ınisyona gelmeleri. (488) (7113) 

• * lf. 

20o 
Sekizinci Hd. Ta. nun ihtiyacı olan 
.OOQ kilo un 20-10-938 perşembe gü· 

tı(l saat 9 da Tb. Sat. Al. Kom. da kapalı 
larf usulile eksiltmeye Konulmuştur. U· 
nun tnuvakkat teminatı 1500 liradır. 
~ameler tabur levazımından parasız 
:rnr_r. Teklif mektuplanmn saat 8 de 
Oltıısyonda bulundurulmak üzere 2490 

saYılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
Yazıtı belgelerle Mardind~ tahur satmal
rtıa komisyonunda bulunmaları. 

(491) (7116) 

• • • 
Bcrgamadakf birlikler için 315 ton 

Yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
;~ilen bedeli 16537 lira 50 kuruştur. 
.k teminatı 1240 lira 30 kuru§tur. Ek

:ltrnesi 10. 10 • 938 günü saat 11 de· 
b~·. İsteklilerin teminat mektuplariyle 
'l' ldikte teklif mektuplannı Edremittc 

1 ~lll Satrnalma komisyonuna verme -
trı. (464) (6847) 

• • • 
• h l::dremit ve Ayvalıktaki birliklerin 
ı r 
aı 1Yac1 için 430 ton yufaf ı·ppalı zarfla 

1. ınacaktır. Tah:nin edilen bedeli 2257 5 
ıradır. İlk teminatı 1693 lira 12 ku· 
tu§tur. Eksiltmesi 10 · 10 - 938 günü 
;aat 9 dadır. iştirak edecek taliplerin 
enıinnt mektuplariyle birlikte teklif 

lllclrtuplarınr muay:fen saatten bir saat 
;""el Edrcm~ttc Tüm satmalma komiıı· 

Onuna vermeleri. (463) (6846) 

• • • 
3. Kor mıntakasında Babaeekide 

~0kaan kalan iki§er bölüklük iki pav
ıı°nun ınUnakasa.sı kapalı zarf usulü 
l; 24-10-938 pazartesi gUnU sant 
l' de Çorluda Kor satın &ima komis· 
~tıun~a yapılacaktır. nk pey paraı:;ı 
biı-64· lıradır. Şartname ve projeleri 
l{ lıra 90 kuruş mukabilinde Çorluda 
bi~·r satın alma komihyonundan alım:.
ltı ır. lsteklileri kanunun 2 ve 3 üncü 
li addc!erindeki bclgelerile birlikte b1.·l 
lir gUn ve saattcrı bir saat evvel tek -
htıı ltıektuplarını komisyona \'Crmi~ 

llnnıalan. (508) (7278) 
• • • 

llt A.skpzi fabrikalar umum müdilrlUğü 
11a:11na. Çorluda intJa edilecek tnmlr -
ttııuc binası mUnnkasası kapalı zarf u
"a Uo 24-10-938 pa=ortesi gilnü 
ltı~.~6 da Çorluda Kor satın alma ko
~ nunda yapılacaktır. İlk pey pa
l~r 

2 
4~33 liradır. Şnrtnanıe ve proje

hıtt lıra 78 kunış mukalilinde Ç0r
llıı a kor satın alına komisyonundan 

1:tbilir 
lstekliI 

l'ıın.dd ~r kanunun 2 ve 3 Uıdı 
li gu elerındeki bclgelerile birlikte bel
ltılct n \'c saatten bir saat evvel teklif 
rrı:ı.ı:Plarını komisyona w.rmiş bulun-

11· (509) (7279) 

"-aabae"'ki • . • • ! 
~ l' .. " garnızonunun 11 ton sn- 1 
tııt ~ l 0-10-938 de saat 1~ de a
tıa?r\~ i!dltme ile satın alın3.Caktır. Mu- ! 
'1'1~ ıır:n bedeli 9900 lira ilk teminatı f 
\'" <' 50 kuru~tur. Taliplerin o gün 
tııUra 'lt~kert satın alma knmisyonuna j 

caauan. <506> <7276> 

ret vesikalarını beraber Ko. na müracaatlar(. (512) (7313) 
Muhammen bedeli 1750 lira .olan 350 m. 400X70X24 ebatlı 1 inci mal me~ 

ke 20-10-1938 perşembe günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahili 
Mevkii cinsi mlktan Mu. Be. İhale Ta. D.k T. Sat. Şekil 

Kilo Li. 1\ r. L. K. 

Kara un 
Ardahan ,, 

450,000 
200,000 

O .... J uU 
28000 

20-10-38 
20-10-938 

4175 
2100 

ki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. --10 Pazarlık 
11 

• • • 
Bu işe girmek istiyetılerin 131 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona 
racaatları l~drr. 

Kırklareli tüm birlikleri ihtiyacı f. 
çin 80,000 kilo çorbalık pirinç yeni
den k:ıp:ılı zarfla eksiltmeye konul
muetur. Muhammen fiııtı 18 kuruş o
lup ilk teminatı 405 liradır. !halesi 
22-10-938 cumartesi gUnU saat 11 
dedir. Talipler şartname~ini her gü:ı 
Tüm satın alma komisyonunda göre.
bilirler. Talipler kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle teminat ve 
t~klif mektuplannı havi zarflarını 
belli gUn ve saatten en az bir saat ev
veline kadar tUm satın alma komls
yonuua vermeleri. (502) (7272) 

Samsun garnizonunda bulunan Bir
liklerin ihtiyacı olan 550,000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye .konulmuş w · 
verilen fiat pahalı görülmüştür. Be
deli 45,500 liradır. llk teminatı 3412 
lira 50 kuru1' olup bir ay içinde pa
zarlıkla. satın alınacaktır. nk pazar
lığı 15-l 0-938 cumarte:>i saat 10 da 
yapılacaktır. Şartnamesinde değişik· 

lik yoktur. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Samsunda tüm sa. al. ko. da 
bulunmaları. {510) (7311) . " . 

Gcbzede yeniden yaptırılacak bir 
pavyon ile bir hangarın ikmali ve ye
niden iki hangar inşası ayn ayn ka· 
p:ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 
Eksiltmelt?.-i 26-10-93'3 çarşambrl 

giinü saat 16 da I:::ıki :chir Lv. .\m. 
Sa. Al. J{o. da yapılncaktır. Pavyon 
kc.sif bedeli 15500 lira ilk teminr..tı 
1162 lira 50 kuruştur. lnş;ıatı ikmal e
dilecek hnngarm ke~if be.Jeli 24329 li
ra 2 kuruştur. İlk teminatı 1825 lira
dır. Yeniılen yaptıfılacak bir hangcınn 
keşfi 21526 lira 83 kuruş her iki han
garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş
tur. İlk teminatı 3679 lira 2 kuruştur. 
Bu inşaata ait keşif ve şartnameler 
Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Aın. 
Sa. Al. Ko. da ve İzmitte Ti.im Sa. Al. 
Ko. da görülilr. lsteklilerin 2490 sayı
lı kanımda yazılı vesikaları ve bu mik
tarlarda bunlara benzer işler yaptı:t
lanna dair vesaiki ve Nafia Vekaleti
nin 938 yılı ehliyet vesika.c;i!e teminat 
makbuz \'eya ban~a mcktuplarile be
raber teklif mektuplarını havi kap:ıJı 
zarflannı eksiltme günilnde saat 15 c 
kadar mezkur ıı:o. na vermeleri. 

(5:;.G) (7317) 

• • • 
Diya.rbakırda Tayyare defi Tb. için 

iki hangarla obl\ı!ı bataryesi için iki 
gnrnj foşaatrna muayyen günde talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kruıunun 
42 ci madesi mucibince bir ay zarfın
da pazarlıkla yaptınbc:ıktır. Keşif be
delleri tutan 225579 lira 12 kuru~ 
1~528 lira. 96 kuruştur. 13000 liranı 
938 mn!i ),lı bütçesinden Kor muha
sebc<:iliğindeki mevcut tahsisattan ve
rilecek geri kalanı 939 senesinde öde
necek bonolara bağlanacaktır. Ke~if 
ve şartnamesi 7 ci kor inşaat şubestr.

Ke.~if bedeli 107501 lira 45 kuruştnn Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. '(7109)' 
ibaret olan Kütahyada inşa. edilecek --------------------------------

ll / ' olan iki top hangan ile üç cephane -
ğc 3-10-938 tarihinde talip zuhur 
etmediğinden yeniden kapalı zarf u.
sulile ihalesi 1-11-938 ~alı günü sa-

lst•nbol Konservatuarı Vatı Kısmı 
DirektörlOğOnden 

nt ıı de yapdacaktır. Ihale Balıkesir Konservatuar yatı kısmına. bu sene için erkek talebe ahnacakbr. Okul yae 
Kor. Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. tık tılı ve meccanidir. (Musiki ve orta tahsil öğretilir.) 
teminat 6625 lira 8 kuruştur. Bu işe Müracaat edeceklerin ilk mektep mezunu bulunmam ve yaşının on Uçten • 
ait plan keşif f ennt ve umumt şart- yediye kadar olması !hım.dır. 
name ile eki ve temel lıafriyatı taf- Diğer ueraiti öğrenmek için pazartesi, çarpmba ve cuma günleri saat 1 
silat r~smi Ankara, !zmir ve lst. Lv. dan on dörde kadar Beşikta-~ Kılıçahcie okul müdilrlüğUne başvurmalan 730I 
Am. Sn. Al. Ko. da ve Balıkesir Kor 
Sa. Al. Ko. da görlililr. Taliplerin kn
nunun 2-3 eli maddelerindeki belgıı
l<'rle birlikte ihale gün ve saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ba-

1-.tanbul Bel~di" esi 
0 
IJaııl~ırı 

kcsir Kor. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Aııkara ve Babıali caddck ri.1in asfalt in!laa.tı dolayısile bu caddelerden gefe 
(514) (7315) mekte olan nakil vasıtalannın her hangi blr kazaya meydan vermemesi içlll 

• • • bilumum kamyon, otobüs ve atlı araL:ılann gerek gitme ve gerek gelme isti• 
Birecik hudut Tb. için 200,000 kilo kametlerinin bu caddelerden yapılmayıp tramvay yolunu takiben Sultanah~ 

fabrika ununa verilen fiat pek paha- met ve Sirkeci istikametinde yapılması, otomobil ve motosiklet gibi 
lı görUldUğünden 25-10-938 sah gU- vesaitin de Sirkeciden Divanyoluna çıloş istikametinin Ankara ve BabıiJI 
nü saat 15 de ihalesi yapılmak Uzcre caddelerinden yapılıp ancak Divanyolundan Sirkeciye iniş istikametinin yol 
tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye üzerine konacak işaretlere göre yan sokaklard:m yapılmasına daimt enetim .. 
çıkarılmıştır. lsteklilerin §arlname 'Ve nin 6-10-938 T. li içtimaında karar vcrilmi§ir. nan olunur. (B) (7307) 

evsafını görmek her gtln kışlada Sa. 

1 
1 

Al. Ko. da görebilirler. isteklilerin mu Levazım Amirliği satmalma komisyonu i.Linlan 
ayyen saatten bir saat evvel teklü S-i-rk_c_c-id_e_D-emı-. r-k-ap_ı_d_a-le_v_a_zım_am--ir-.---T-o-p-ha_n_e_d_e_S_al_ıp_aza_nn_da __ Le_v_a.z_na 

mektuplan.na teminat makbuz veya liği anbannda birikmit olan 6S40 adet yollama Md. anbannda "mevcut biri 
banka mektuplarını mak!Juı mukahl • çuval 973 adet bo' teneke, 117 çift 30 beygir kuvvetindeki Bolinder mar. 
linde Ko. Rs. ne vermeleri postada kunduraya yeniden tahmin bedel konu· kalı ve diğeri 25 beygir kuvvetindeki 
gecikmeler kabul edilmez. tarak pazarlıkla arttırması 14-10-938 Doviç markalı iki adet motöriin pa • 

<5ll) <7312> cuma günü saat 14 de yapılacaktır. zarlıkla artırması 14-10-938 cuma 
• • • Hepsinin tahmin bedeli 681 lira 28 ku- günü saat 14 de Tophanede tat. Le. 

Kal'Seri garnizonu kıt:ıatı::ın 430,00C 
kilo unu kapalı z:ırf ile ~tın ahna
C:!.ktır. Muhammen bedeli 53750 lira 
ilk teminatı 3937 lira 56 kuruştur. 

Ş:ırtnamesi İstanbul, Afıkara, Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da \'C Kayseri Kor. Sa. Al. 
Ko. da. görülebilir. Eksiltmesi 26-10 
-938 pazartesi giinü saat 16 da Kay
seri !{or Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2-3 eli 
maddelerinde yazılı vesaik ile tem!
na tlarını havi kapalı zarflarını ihale 
gtinü ve saatinden bir saat evvel S:ı.. 
Al. Ko. na ''ermeleri. (515) (7316) 

Satılık ev 

Sultanahmet civarında Dlzdariye ma
hallesi Katlpslnnn Mescit ııokağmda kA.r
gir, elektrik, terkosu var. Üç oda, neza
reti fcvkalı\de ve bahçesi bulunan bir ha
ne ile Aksaray civarında Softa Sinan ma. 
hailesi Karnnfil sokağında sırf mUlk 133 
arşın bir arııa satılıktır. Hanei mezktlra 
müracaat. 

.... -............................................. __.. 
HAYAT MI BU! i 

Homau 

HD Rasnm us 
Kitap halinde çıktı. 

.Via11 30 kuru~ 
Teni yeri: Ankara c.add. VAKiT 

Yurdu, VAKiT Kitapev!. 
._, ............................. ---······ .......... . 

ruştur. Teminatı 102 lira 19 kuruştur. Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Her 
isteklilerin belti saatte komisyona gel. ikisinin tahmin bedeli 1000 liradır~ 

meleri. (264) (7171) Teminatı 150 liradır. Motörlcr yolla• . "' ~ 

Naltliye ve motörlü birlikler okulu L 
çin 3325 liralık benzin ve 600 kilo "C. 
BB. A.,, Mobiloil yağı ile 300 l;ito san 
gazin pazarlıkla cksiltmesini 14-10-
938 cuma günü saat 14,30 da Topha · 
nede levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 3544 liradır. tık teminatı 265 lira 
80 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesika. 
larite belli saatte komisyona gelmeieri. 

{268) (7175) 

Y~NiT~SLiMAT 
iLMül-IABERLE:RiMiZ 

ma anbarında görülebilir. 1ııteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

1 

(262) (7169). 

• • • 

ve hesabına açık eksiltmesi .17-10.1931 
pazartesi günU snat 14 de Tophanede Lv. 
amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 3220 lira ilk tee 
minatı 241 lira 50 kuruştur. Şartnam ve 
nUmunesi Ko. da görülebilir. lsteklilerla 
kanuni vesikalarile beraber belll aaatta 
Ko. na gelmeleri. (6968) 

de ve Diyarbakır T . .v. Am. Sa. Al. !{o. -------------
d:ı görebilirler. İstekliler kl'Şif ve pro
jeleri 11 lira 23 kuruş rr.ukabilinıfo 
M. 1. V. emakin in6alyc !jl.lbesinden a
l:ıbiJirlcr. Eksiltmeye iştirak edenle!". 
Nafia talimatına uygun hu işe ait Yc
s!kalan ile kanuunıın di't~r tesbit et
tiin vesaik ile teminatlarile birlikte 
Ko. na müracaat etmeleri. 

(513) (7314) 

OPERA TOR 

Dr. H. Z•ya Konuralp 

Tıp F nkiillesi ikinci Cerrahi 
Kliniği Doçentı 

istiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımam No. 15ıl9 Telefon: 35-99 RANK-UNi NY. 
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Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Karaköy,Beyazıt,Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Erzurum, Kay seri, Malatya şube ve satış yerlerine ilaveten: 

lzmirlileri haqran bırakan bir güzellik ile 

Hasa e Izmir 
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Avruı>anın bayat kurtlu çocuk gıdalarından sakın~:z!Yavrular'.nızın mıdesını a- iıiıl 

bur cuburla doldurmayınız! Tabu, saf, lezzetlı i 
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kullanmaktır 

RADYOLIN 
Dişleri i 1 Dişler çehreyi 1 güzelleştirir 

" RADYOLiN 
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DiŞLERi 
Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 
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Ü RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 
h yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-

H malarına mani olur, ağız kokusunu keser. 
~mm: ....... ADH.m:mm= .:st:ıii:=r z:n 

~ Baş ağrısı., Diş ağrısı 
1 ~'7r. ~ 
i ~ ,·"tJ 
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" 
buna çocuklar bayılıyorlar.Çok i~tihah ve severek büyürler. Bu saf özlü unların \'İta mini bol, gıdası çok ve kalorisi yfil. 
sektir. Bütün çocuk doktorları buna şahadet eder. Avrupa diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar 

\ yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

HASAN özlü Iarıdır 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. İrmik, Patates, Mı sır, Türlü, Bezelya, Ba

dem, Çavdar Özü unlarını Çocuklarınıza yediriniz. 
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1938 
Resimli afta 

SoQuk 

Ronıatiznıa 
Lunıbaao 

•ıı> 

Siyatik ve 
algınllklannı iyi eder 

saı~ıso 

ço~to 

Müvczzilet den isteyiniz 

ve bütün ıstırapları teskin edel1 

GRiPiN 
' 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
!ş başında, seyahatte, evde her zaman yanınmzda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz. mideyi ve böbrekleri yormaz. kabında günde 3 ka~e 
lsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gri pin yerine ba~ka 

bir marka \·erirlerse şiddetle reddediniz. 

alınabilir• 


