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Çemberiaynın teşebbüsü sulhü kurtaracak mı ? 
• --------------------------------.... --------------------------------------------------------·------------Çekoslovakya da hadiseler 
dahili harp şekline girdi 

Şep şehrinde Almanların bir silah deposunu 
Çekler bomba hüeumile zaptettiler 

Südetler bomba ve 1 p e UNVA. 

mitralyöz kullanıyorlar ~~~--
Bir çok mıntakalarda resmi 
daire~eri südetler işgal ettiler 

t'h Pransa kısmt !t/trbcrlik Tıalindedir. O rdudan soma balzriycdc de izinler geri ~ lmmış ve biiliitı miircttebat gemilerine iZ-
1 ak emmıi almıştır. Resimlerde gemile Tine dönmek üzere Brcst limam11da topla rıan Fransız ba1ıri>dileri ı.c Alma11 hudu. .....__ duna doğm ilcrliyen motörli2 kıtalar görillıiyor. 

Çemberlayn 
8aya tında ilk defa tayyareye binerek 

Almailyaya gitti 
Bitlerle bugün 

Jlekiller 
Heqeti 

DUn toplanarak geç 
vakte kadar çuhştı 

ı 

Ankara, 14 (A.A.) - Heyeti Vekile 

bugün saat 18 de Başvekil Celal Baya 

geç vakte kadar devam etmiştir. 

ÇckosloL·akyada ckalliy~tlcrin mcmlo kete dağılış §eklini gostcrcn harita (oklar. 
Almanyadatı bir taarruz ı·aki olduğı1 tak dirdc bu tecavüzün 11c1clc1dcıı yapılması 

mulıtcmcl olduğımu gostcrmcktcdir. J'\f a lum olduğu üzere şimalde Çck-Alm011 hu· 
dııdu dağlıktır. Bu sebcblc Almanyamn a rıcak .4ı.ıusturya cihetinden taarruza geç 

'1rnsi bek lmıebilir.) 

Fransada . sekiz 
sını a kere 
çağırılı yor 

~Bu suretle iki milyon kişi sra 
altına alınmış olacaktir 

Fransız filosu da 
Manş denizinde 

ma evraya çıkacak 
J>nrıs, 15 - Fransnda sekiz 51nıfm ııl. 

lah altına alınmasına dair karan1ame 
Reisicumhurun tasdikinden geçmiştir. Bu 
sınıflar siliı.h altına. alınınca Fransad;ı 

iki milyon ki.5i seferber edilmiş olacak· 

tır. Kararname henüz nearedilmcıniatır. 

Vaziyete gore icabında DC§l'cdilecoktir 
Pctit Parizien gazetesi Fraıısıı donan. 

ınasmm ;\akmdıı Manş deniz.inde mnnev. 
Devamı 14 üncüde . 16 da go .. ru·· şecek rın riyaseti altmda toplanmış ve istima 

Paris \ re Londrada bu teşebbüsün ŞDddetın ya~mlYlr lhlaoa d e vam ediyor 

.~ı~u. kurtar~cağılr·· .. ···········;; .... ····s Kasım paşa deresi taştı, bir 
Unııdı be Ienıyor : Bugun : b d . .. .. ki d• 
fU:~~rasi;j~~~;ı-;~:b~a)~il;: i 16 ~ ara a enıze suru en 1 

t rang olduğu halde saat 8•85 te Hclson • • • Bu sabah bazı tramvay hatlarında seyrüsefer durdu; bir kısım semtlerde 
~l1'~re meydanmd. hareket etmiştir. s f • : h 
ftlgılız ba5vekili ya~mdadır \'C ilk de- ay a : alk karşıdan karşıya geçmek için hamalların sırtına bindi 
;ı olarak tayyareye binmektedir. Tay. : 
lareye bıruncdcn birk ç dakika cweı şu Sinema sahifemizde : 
~\ . 

. anatta bulunmu5tur: - : 
ı "- Alınan b vekili ile göru~cğe si· M eş Dıl ur sn ne 0 

: 

. l orum. Çü~il vaziyet bana kendi ile m iSl y D U d 1~0 ar D... : 

1 "P<ı~ğım şahsi göriı. Jerin faydalı ü"il D in rıl e Ş r 1 n <dJ en : 
e t ı c e l e r verebilcccgi kanaatini !hl D O ,,.n 11..o ; 

\l'risor. B siyasetim daima sulhu eş a ili) m Shı:ll.D""' a : 

ı 1 eınin için gayret c:arfctmek olmu tur. o aı r u r <e sn m u e lr n o : 

ıtJ<'riıı benim bu baptaki teklifimi d;rhal O : 
~ abuj etmesi ziyarcliQlin neticesiz kalnu .?:!!: a.. .. o : 

,nı ümit hususunda beni teşci et· :~~kten uşef\: 
eıcledir... : Koca : 
/\tına ı "' t ·· ı · d b ek·ı· • • it) n ma~ a,,a guzan ~or . asv ı ı • Okuyuculamnızın zevkle okudukJa. • 

t!tı~n~b~ne t~bbü ünd<>n dolayı tebrik : n roman devam ediyor • : 
'lllıııtı r • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

l)rı nmı 7 4 tif1riide 
n!itı grccki yaUmm Kasımpasaaa De re mahallesini resimde 'gördıiğümiz gibi lza kiki bir aerc Ttalitıc getirmiştir.Diğer resin 

fr 1 ı•rfhi p.ibt lwplmm 'Ofon K11mnpo~ d.."1't--~nitı bu sabahki '111(111Znra~ı göriilüyor l'ntt~t ., i'leid<' 



2 

'&ABER 
WJi:iiı:lAl-.K~$..-ADM P O 9 T A S 1 

.Sdlil-•• N•#rigat. Mötlirl 
Hasan Rasım;us 

;j DAR E EV l ı lslanbul Ankara caddesi 
~ •••••• ıoıa..-114. Tofa .. l •11-1 lal•b .. llAUB& 

• Yazı itleri telefonu: 23872 
i d.' o .. ,:--- .. : 2 4 3 7 o 
ııın '•• : 20335 

ABONE ŞARJ'LARI..:" 
.J' Tlr*ı.• 'f' t""'N 

!!•"•''"' e ayhk 
3 • .., .. .. 
1 • ., .. .. 

t.4•0 ••• .., ... .. 
110 • ...... • 
409 • 101 • 
ıoe • ••• • 

lstanbulun 
kurtuluşu 

Şehrin hemen her tarafında bir kal
kınma var. Marmara ile Haliç arasında 
büyük yangınlardan kalma sayısız 

arsaların bir çoğu meskenler ve apartı· 
manlarla dolmuştur. Cihangir, Ayas -
paşa, Şişhane yoltuşu, Taksim, Harbiye 
arkası ve Maçka yeni binalarla donan -
ıruştır. Bazı semtlerde kıymetler dil§ • 
müş ise de bazılarında bilakis arttı ve 
mütemadiyen artıyor. isatnbulda top -
rak ve bina kıymetlerinin düşmüş de
ğil, fakat yer değiştirrni§ olduğunu 

söylemek daha doğru olur. Boğaziçi es
kisinden ucuzsa da Anadolu kıyılan 

bir kaç misli fiyatlanmıştır. 
Frenkelr, nere.de inşa varsa, orada 

bayat vardır, derler. lstanbulda hayat 
varlığını yalnız inşadan değil, geniş ha· 
re'ket manzarasından da anlıyoruz. 

Florya plajlan bir günde 70.000 bi
let kesmişlerdir. Bütün sayfiye nakil 
vasıtalan §ehrin hareketini karşılaya • 
maz hale geldi. Adalarda Anadolu kıyı· 
Jannda, Boğaziçinde bu sene yalı ve 
köşk kiraları mütarekedenberi görül
memiş bir hadde vardı. Kazanmıyan 

barcıyabilir mi? Demek ki devlet mer
kezliğinden çıktıktan sonra uzun se
neler için su'kuta ve dağılmağa mah
kiim olduğu zannedilen İstanbul yeni 
kazanç vasıtaları bulmuş, bütün daire· 
ler ve bir çok müesseseler memur kad
rolariyle birlikte Ankaraya nakledilmiş 
olmasına rağmen kalabalıklaşmıştır. 

istanbulun talihi, Türkiyede ekono
mi ve endüstri faaliyetlerinin inkişafına 
bağlı idi. İstanbul artık bir yan 15Ö· 

mürgenin bürokrasi merkezi değil, 
müstakil ve milli yeni Türkiyenin baş
lıca büyük şehri ve coğrafi mevkii iti
bariyle onun her hususta kalkınmasın • 
dan hissesini alacak bir uzvu idi. Ni
tekim ilk zaruri sarsıntılar geçtikten 
sonra İstanbul yavaş yavaı yeni mihve
pni buhruya•başladı. 

Evvela cumhuriyet idaresinin mem
lekette işliyen imtiyazlı ve imtiyazsız 
şirketler hakkındaki kanunları, yeni 
bankalar ve milli teşekküller §tlıir 

gcnçlerjnin bir çoklarına i§ veröı. 
Cihan harbinden evvel böyle mlies

aeselerde Türklerin adedi parmakla sa
yılabilecek kadar azdı. 

İstanbul Türklüğü arbk tufeyli hü
kUmet unsuru olmaktan çıkıyor, ser -
best mesleklerde ve ekonomik faaliyet· 
Jer içinde yerini alıyordu. 

Sayın başbakanın lzmirde vermiş 

olduğu bir rakam belki hatırlardadır: 

Türkiyenin geçen seneki endüstri fa· 
aliyetlerinin maddi kıymeti 250 milyon 
lirayı aşmıştır. Bu yekunun 1stanbula 
düşen hissesinin ne kadar olduğunu 
tahmin edersiniz?. 

80 milyon lira 1 Görülüyor ki 1stan
bulda1d yeni in§alar bazılannın dediği 
gibi kimbilir nerelerden biriktirilrni§ 
olan bir sermayenin toprağa gömülme
si değil, bilakis yeni kazançların yeni 
hayat zaruretlerine ve ihtiyaçlarına in
tibak için ayırmış olduğu kazanç his
sesinin eserleridir. 

Türkiyenin umumi kalkınmasından 
payını almakta olan İstanbul, bu sene 
§Chir planının tatbik faaliyetleri~e de 
giriyor. Eğer bu faaliyetler iy' idare e
dilecek olursa hiç şUphesiz t rizm in
ki§aflarının da hakiki merkezi ilaca'k 
ve memleketin döviz ve gelir but~ele
lerine daha büyük miktarda yardın\ et· 
meğe fırsat bulacaktır. 

15 inci yıldönümüne yaklaşan cum· 
huriyet rejimi, onun zamanında düşe
ceği zannolunan bu §ehre dahi hakiki 
ve emin hayat ve faaliyet imkanla.nnı 
temin ctmi§, İstanbul Türklilğünü ma· 
a§ gişeleriyle sarraflar arasında mekik 
dokuyan istikrarsız bir ıınıf olmaktan 
kurtarmı§trr. 

F. R.ATAY 

.__. . 
• ltalya ile ak/edilecek yeni ticaret nz!lahedesi iç~n. nıüzakerelerclo b:ı- defa daha Ttalymı anlaşması etrafındaki mü/alta ve 'dilekleri sorulnıuştı1r. 

1 k UZ •. ere dün <ehrimize Jtalyadan bir heyet gclmıştır. llk toplantı bug"n ımma "' l d v k- kt • saat ıı de Tophanede eskiden Bolazlar komisyonımun bu un ugu oş e ya 
pılmıştır. . -

Türkofis Jstanbul §Hbesi dirtklörliiğüne, ltalya ıle yajnlaca~ muzakcr_e
lcrin esasları tesbit edilmiş olmakla beraber, gör~le~ liizum. üze~ın.~ ~talya ıle 
ihracat yapan tüccarlarımızın bir kısmı davet edılmış vo ofıs müdur~ .c~m~l 
Ziyanın başkanlığında dün bir toplantı yapılarak tüccarlarımızın ıkıncı bır 

Tıiccarlar, bilhassa, ltalya11 bankalarında kalmış olan bloke paraları_nzızd~n 
balısetmişler, bımım üzerinde hükumetimizin elıenımiye~.ı~. ~~rmasım ıstcmış. 
/erdir. Resimde ltalyan heyeti karşılıyanlarla beraber _goruluyo:·. . . c 

• Armatörlerde,ı Jbrahim Kalkavanoğlu eski gcmılcrdm bırmı lemızl~m 
gemisi lıalincr getirmiştir. Geyoc isimli olan bu gemi, geçen sene batan nr;ar 
ı•apıımnun enkazını çıkarmağa başlamı§ltT. Resim llisarın kazanların an 
biri dcnizdctı çıkarılırken almmıştır. 

~ IE IHI ii I~ ID> IE VIE 
-550 lira Şid--d-etl-i yağmur ha a 

maaşla d d. 
Irak bir Türk mil- evam e lyQr 

tehassısı istiyor 
Irak hlikümetl, Bağdat otobUs işletme· 

sinin Iraklı olan mlidUrUne muavin ola.. 
rak işletme işlerini tedvir etmek üzere 
bir mütehassıs Türkün angaje rdilmesini 
Irak sefaretine bildirmiştir. Bağdat oto. 
blls ve nakliyat eirketinln t:ırlfe ve prog. 
ramlannı tanzim edecek, l§lctme~i ida. 
re edecek olan bu Türke ayda 90 1ngiliz 
lirasına (bizim paramızla 550 lira) ka. 
dar maq verilecek ve bir kontrat yapı
lacaktır. Yalnız bu zatln bu iı:te mütehas. 
sıs olması şart bulunmaktadır. 

Silivri 
-o-

yolundaki 
kaza 

Silivri y.clunda bir kamyonun kaza· 
ya uğradığını dUnkü :ıayınuz.da yaz
mıştık. Kamyonun sahibi Nuri Yolaç 
dün matbaamıza gelerek kaza hakkında 
mütemmim malumat verdi. İfadesine 

göre kaza listik patlamasından ileri 
gelmiştir. 

Kamyonun naklettiği peynirlere mü
hi:n bir zarar olmamış ve peynirleri kö
pekler yememiştir. 

Kış çalışma saotı 

Devlet dairelerinde kış mesai sa
atin:n baılamasiyle beraber yarın sa
bahtan itibaren milli ve yabancı banka
lar da mesai saatlerini değiştirmekte -
dirler. Bankalar-Oa her gün saat 10 dan 

16 ya kadar, cumartesi günleri saat 
9,30 dan 11,3-0 a kadar muamele yapı· 
lacaktır. 

lzmlr yolcularına 
kolaylık 

Devlet Demiryolları İdaresi, Sus va· 
purunun Bandırmaya ekspres .seferleri
ni yapmağa başlamasından scnra bu 
yolla Izmire gidenlerin çoğaldığını na
zan dikkate alarak yolculan Bandır

madan tren bileti almaktan kurtarmak 
için Denizbankla bir anlaşma yapını§ 
ve vapur bileti alanlara tren bileti de 
vermek üzere Denizyollar acentesin· 
de Dcmiryolları bilet gişesi kurmağa 
karar vermi§tir. 

Yeni gige bu sabahtan itibaren faa
liyete geçmittir. 

Tophaneae yafttnmm bfrik tirdili kumlar temizlenirken... - _ ı 
Yağmur hala devam ediyor. insanın tınalar başlamış bulun~yor". Cıvar 

d "G'"ku··n kubbes· ı · delindi ı di- mantardan fırtınanın şıddetı hakkında nere eyse o " . · ı · 
yeceği geliyor. Fakat, §Urası muhak gelen haberler üzerıne Lı~ d~re_sı 
kak ki, ıu sızmıyan bir tek çatı kalma- acentalara ve alakadarlara vazıyetı bıl-
dı. Kime sorsanız, evinin aktığından dirmiştir. 

bahis açıyor ve sızlanıyor. Sanki tabiat, Karadeniz ve Akdenize gidecek bir 
koca bir yaz mevsiminin kuraklığını çok vapurlar hareketlerini geciktirmiş· 
bir kaç gün içinde telafiye uğraşıyor. ler, kısmen limanda, kısmen Büyükde-

Yeşilköy Metoroloji Enstitüsünün reel~ fırtınanın dinmesini beklemeğe 
tesbit ettiğine göre, dilnkü ve gece1ci başlamışlardır . 
24 saatlik yağış zarfında metre murab- -Kocaeli, Orta Anadolu, Cenup ve 
bama düşen suyun miktarı 4,S kilogra· Ce~up doğusu mıntakasında hava ka-
mı bulmuştur. palı ve yağışlı geçmektedir. 

Şehrin basık mıntakaları, her fazla Y.c-zgat civarında da üç gündenberi 
yağışta olduğu gibi, gene suların isti- yağan şiddetli yağmurlar, bazı köylerin 
Hisına uğramıştır. Aylar.danberi kuru sular altında kalmasına sebep olmuştur. 
bulunan Kasımpaıa deresi, taşkın bir Caferli_ Şefaatli tren yolunun 100 met 
halde akmağa başlamıı ve boş bir ara· relik bir kısmı sellerin tahribatına uğ
bayı denize kadar atirüklemiştir. 
Yağmur bu sabah Şişli caddesinde 

bile büyük seller yapnuı, aralarında pek 
çok kadın bulunan bir sok kimse, işle
rine yetişebilmek endişesiyle, kendile
rini tramvay durak yerlerine ve karşı
dan karşıya, hamalların sırtında taşıt

mak mcburiyetini duymuştur. 

Gene bu sabah yağmur yüzünden ba
zı hatlarda tramvay seyrüseferi sek!~
ye uğramıştır. Bebek hattına işliyen 

tramvaylar, Tophane civarında kumlar 
ve sakıllar tramvay hatlarını doldurdu
ğu için uzunca bir müddet hareket ede
memişlerdir. 

Kara ve Akdenizlerde de şiddetli fır-

Toınrton amca 
pOAJdaı 

ramı~tır. 

Boğazlıyan köyünde Nerkis ismin.de 
35 yaşında bir kadın ve Emine adında 
10 yaşında bir kız yıldırım isabetiyle 
ölmüşlerdir. 

Kandilli raaathanesinin 
diği malumat 

ver• 

Kandilli rasathanesine göre, dün ge
ce ve bu sabah yağan yağmurun şiddeti 
lstanbulda nadir görülen bir yağış olmak 
itibariyle ehemmiyetlidir. Bilhassa ge
c e saat ikiden sonra şiddetlenmiş ve 
bu sabah dokuz buçuğa kadar ayni hızı 
muhafaza etmiş.tir. Yağışın en §iddetli 
anları gece yarısı 2 - 3, sabah 7 ,5 • 9 a 
rasında idi. Yağan yağmurun irtifaı 

öldüren ., . 
elektrik diregı 
Balatta ceryaola 
btr beygir Hldil nıı· 

Emniyet Direktörlüğünden ntına~nde 
lılmata göre Semin oğlu lsmall iS k ,ı. 
birisi dün gece saat on bire doğru te dde.
lı ambaslylo Balatta Tilrkçilçcşrnc es ..:..t 

bC)'I!"" sinden geçmekte iken arabanın çsrP 
134 • 272 numaralı elektrik direğin: rtı•l 
mı§ ve direkteki cereyanın tesirile c 
ölmüştllr. 

-o-- de 
.Viudanya seferlerln 

değişiklik . ·ba· 
Denizyolları idaresi bugünden 1~fe· 

ren Mudanya hatunda sonbahar ta rır• 
sini tatbika ba~lamıştır. Bundan so 

811
t 

Mudanya.dan postalar her 5abah : d• 
8,30 da ve istanbuldan da saat 1 

kalkacaktır. 
·ıa .. 

Pazar günleri mevcut posta~a 1 osta 
veten sabahlan İstanbuldan bır P aat 
sekiz buçukta kalkacak ve ak~a~~r. 
17 de Mudanyadan hareket edec 

---0--

Helkemlğl hırıld• ,-e 
turıırı Unkapanmda Filyoku§unda 0 suııd" 

Unkapanmda Kadrinin odun dcPo dilJı 
hamallık eden Hamdi oğlu EkrC~•2 nU• 
Karagtimrükte Karakol .eokağında al'l" 

maralı evo arabadaki odunları t~ ~oe• 
iken, arabanın atı birdenbire UrkilP'll,.8r .. 

d yere) mağa başlamı§ ve bu esna n sl~lı 
lnnan Ekrem de arabanın altında k . içi.O 
belkemlği kırılmıatır. Yarnlı tcdaVl 
Guraba hastanesine kaldınJmı§ur. 

izzetle Fethlolll 
mari fetl rad3 

Galatada Lonca sokağında 1 n::Sjnde 
oturan Samanto ve KemeraltI ca ~ ra· 
~erbetçi Mehmedin yanında çalı> ta~ 6 
nayot ile o~küdarda tnkılftp ~ 1l ge" 
numarada sakin Rahmi oğlu Feth~~ şer
ne üsküdarda Bitpazarmda ot~3 }leJlaı betçi Kazım oğlu tzzet arası~ ta'·g3 
malum olmıyan bir sebebten ç~~8pınn· 
el;. lzzet fe Fethi sustalı takı 11;3113yotıl 
toyu bacağından, karnından. 
baldırından yaralanu~lardır. ııı· 

lınIŞ sııÇ 
Yaralılar hastaneye kaldırı 

1 
~.,,1ı:lar" aka aı .. •· .. lar da çakılarile beraber Y 

=d=ır=.==========::::::-~ 
150 milimetredir. 

ysrıı"' 
Ya"murdan kaçarken 

"' lanmış r 
d ?Js 

a(JdesiP e • 
Bebekte Cevdet Paşa c ·nde ottl 

k ıkhanesı ıcıı· yan apartımanının ay .. crcce 
l'd dun~ • ran Balıksı Ahmet Ha 1 • • • de uyıı 

yıkhanedeki bir sandalın ıçı~·sini de " 
maktayken yağmurların kcn ı J<11Çlflalc 

. .. '"kl es·den korkmU~· .. ıarı· nıze suru em ı k ..,ar .. 
d .. ere J 1.SS istemi• ve bu sırada uş ;:ııı 11 

:ı • • • Beyoı. 
mıştır. Halid, tedavı ıçın 
tahanesine kaldırılmıştır. 



!!atJ.ata daW -Gölge alemi 
Sadri Ertem yeni bir sanat eserinin 

"'vell karanlık bulunmasının l!lebeplerini 
Çolc iyi. anlatıyor. diyor ki: 

-
tiABER - ~l<eam poatuı 3 

? 

•• "As be Il sanatkar vuzuh içindedir. Ruhu 
it t'rak blr aydınlık kaynağıdır... SanaL 
lr ilerı bir alemi, gelecek zevki, bir his. 

~ bir Kristof Kolomp gibi keııfeder. Fa. 
Uç bin sene evvelki 

t ona harcıUem kelimelerle adlar ko
Yanıaz.,, 

"et 1311 sözler çok doğru. Her yeni sanat. 
dil r. Ulnıanmda vuzuhsuzlukla ittiham e~ 
n illi§, sonra anlaşılmağa başlamıştır. 
d ltitn onu derhal anlamayışxmız sözlerini 

1 
e~n, cilmlclerini değil, bahsettiği şey. 

;rı bilıneyişimizden gelir. "Ağaç, deniz, 
ğ~ş,, gibi kellmeler tamamiyle vazıh de. 
~ ~~ir? Faka~ ömründe ağaç, deniz, 
b § Rormemlş bır adam tasavvur edin; 
~nlardan ne anlar? Biz de, yeni sanat
d rın eseri karşısında ömründe ağaç, 

bir dine giren çocuk 

enız, kuş görmemiş insan gibi kalırız. 
ti S~n~t~ar •. "bir Colombus gibi keşfetti. 

~enı ılcrı aleme, gelecek zevke, hisse,. 
~·e 

1 
nt ndlar da takamaz; mevcut kelime_ 

eli baııka manalarda kulllanır, istiare~·e 
ıııu ~ 
''k racaat eder. Stcphane Mallarme'nin 

ahllenin kelimelerine daha saf bir rna_ 
~a vermek,. dediği budur. Biz o istiare_ 
~re, o daha saf manaya alışıncaya kadar 
lenı sanatkarın eserini karanlık buluruz. 

1311 hususta Sadri Ertem'lc bir fikirde-
~'lnı. Fakat o bu kadarla kalmıyor, daha Mis Avrupa Mis Amerika r 

~~~;r~: ~~;;~=~~;;~:;· ~::;,::~~~: Dünqa e1üzellik kraliçe-
si qakznda seçiliqor 

ecen[n karanlığında müşevveş hisleri ~ 
~ gibi, kalpı halis gibi göstermeğe ça. 
~ır. Harcıalem mefhumları gölgeler a. 
d 8fnda sakhyarak sürprizler yapmak hiç 
e sanat değildir .. ,, 
~nen de, klasiklerle beraber bu sözlere 
~lrak etmek isterdim; çünkil basiti, sırf 
la hUe Ue karıı;ıık; eskiyi sadece söz ka. 
tıaba1tğ:r ile yeni göstermeğe çalışan sa
Ur lk~rı reddedivermek akla daha hoş ge. 

b · Doğrusu bu gibi hilelere, söz kala... 
aı ~ 1IDna müracaat eden sanatk~r hiçbir 
~an bliyük, birinci safta bir sanatklr 
lrtıetUdir. Fakat sanat ilcminde bilsbUtUn 
ıır ~U~ıerc tieğilse de orta liallller e, 
'\' hıcı saf . sanatktrlara da yer 
;rııır. Bilmece halletmekten duyduğu. 

b 'tıt zevki inkara imkan var mı? öteden e • • 
~ rf bilınen hisleri. gölgeli sözlere büre-
!:lt s" ı· · l . oy ıyen şaır de bize o zevki verir. 

1~1 anladıktan sonra biraz düşünecek o. 
hı !'sak belki kızarız: "Bu adam beni bir 
eqç için uğraştırmış., derizj fakat dikkat 

in b "fk rf k -aııı ' u o e sı a ıldan dogar; o mu. 
l>~:al~n çözerken gerçekten bir zevk, 
btr .liıksck olmasa da yine fikri, bedii 

haz duymuşuzdur. 
11_ ~Unlardan kaçınıp sırf en '-'Üksek en 
"<lf h "' • 
~ ~ azlar aramaktaki asaleti anlamıı..·or 
\leın· "' 
taı 1 ını; fakat bu, daireyi fevkalade da.. 
aı lınak olmnz mı? Gitgide insanın zevk 
,.. illa kabiliyetini bilsblitün kurutmaz 
'<il? 

Sadri E t ·· · f 1t'ıı. r cm ın ınsa sızca atıverdiği 

~nrı l!anatkan baı:ka bir bakımdan da 
'a dafaa edebiliriz: O, bizi, yeni ve tam 
'a natkan anlamağa alıştırabilir. Yarı 

llatk· da arr alkışlamaktan fazla korkan a. 
taştnnı, bu korku ile, tam sanatkara da 

atması kabildir. 

'-------- Nurullah ı\TAC 

Selanik 
an laşmasının 

11' tatbikatı 
""rısa da anlttşma~1 1 
s k a bul elti 

tı~ Ofya 14 (A.A) - Sofyadaki Frau
tı:ı Sefiri, başvekili ziyaret ederek 
Cl.a~lllalJcyhin Sclfınik itilHı hakkrn-
1"r 1 31 'l'cmınuz tarilıll notasına 
ce ansa hükumetinin vermiş olduğu 
"nbı tevdi etmiştir. 

~6 ~ransa cuınl1uriycti hül\ümcti. 
lıa Yyı ınuahe<lesinin askeri. bahri ve 
tar~nt ahkA.mrnın ve 24 Temmuz IV:.!3 
'l'ra hinde Lozandn imza edilmiş olan 
\·eı !\ya hudutlarına müteallik muka-

Oler ~at ahknmmm tatbikinden fera· 
teı:ııetınekte olduğunu beyan etmek

t . 
ll ~ b Ulgar hilkiımetinin teşekkürlcri-

t'lı:ı etan eden başvekil, Fransa scrı
l'lg~ ll'ransa cumhuriyetinin Bulga
lerı an hakkındaki dostane tcmayiil-

nın bu yeni tezahilrünün Bulgar 

Amern kaı ~lQı~eo n mn 0 'fOksa 
A"ırlYl~aı ~lYı~eo n m n lkaızaU'llaıca~? 
Dünya güzellik kraliçesi yakında inti. 

hap edilecek. Geçen gün Danimarkada 
bütün Avrupa güzelleri toplandı ve mü
sabakaya giren on dört memleketin güzel 
leri içinden Finlfıdiya güzeli Avrupa gü
z~llik kraliçesi seçildi. 

Arnerikada da " {eni Dünya,,nın güzeli 
seçilmiş bulunuyor Ye bunda Amerikalı-

O n g l Dnz kıraı O o ırıı urn 
haı Oası 

Hayati hakkında yazılan 
bir kitabı sansür ediyor 
İngiliz kralının halası prenses Luiz, 

hayatı hakkındaki bir kitabı, neşredilme
den evvel gözden geçirmek istemiştir. 

Prenses Luiz kraliçe Viktoryanm kızı
dır ve bugün 91 yaşındadır. İhtiyar ka
dın, hayatı hakkında yeni bir kitap ya. 
zıldığmı haber alınca büyük bir alaka 
duymuş, derhal eseri görmek istemiş ve 
kendisi okuyup müsaade \·ermeden basıl-
mamasını söylemiştir. 

Prensesin, hayatı hakkındaki bir kita
bı sansür etmek istemesi herkesi meraka 
dü~ürmüştür. Prenses Luizin hususi ka
tibi, bunun üzerine, vaziyeti izah etmek 
lüzumunu duymuş \'e bulunduğu bir be
yanatta şöyle demiştir: 

- Prenses böyle şeyleri seYmez. Fakat, 
kitabı merak ediyor ve neşredilmeden ev. 
,·el okumak istiyor. Delki eserin hiçbir 
tarafına dokunmıyacaktır. 

"ı\rgil düşesi prenses Luiz .. bmini ta
şıran bu eseri yirmi üç, yirmi dört yaş
larında ıı;cnç bir muharrir yaumştır. Pren 
sesin. kitabı. en fazla bunun için merak 
ctti~i zannolunuyor. Çünkü, genç bir mu
harririn yazdığı esere prcnc;cc; pek itimat 
etmiycbilir. 

Bundan başka, söylendiğine gör<'. eser· 
de bilha.:;c;a premcsin aşkından çok hah. 
sedilmektcdir. Pre:1ses Luiz genç yaşm
da Lorn markisi ile ı:e\·işmiş \'e roman
tik hir aşk ya~aclıktan sonra onunl::ı e\'
leıımi~tir. Daha c:onra markiye ı\rgil dü· 
kii üm·anı w::-ilmiştir. 

Prensec:, marki ile seYişirken. onunla 
görü~'11ek için çok büyük fedakarlıklar. 

d::t bulunmuş. saraydan, tchdilikıyafetle 

çıkarak ''l\lisis Kambel.. i5mi ile uzak 
bir şehre ~itmiş Ye birçok maceralar ge
çirmiştir. Genç muharririn yazclı~ı kitap· 
ta bu kı:.:ma büyük ehemmiyet \'orilmiş
tir. 

Londra edebiyat ve ne~riyat mahafilin
de.prensesin kitabın birçok yerlerini çı-_ 
karacağı zannediliyor. 

milleti tarafından hakkiyle 
edileceğini söylemiştir. 

lar hemen hemen tarnamile müttefiktir. 
Çünkü bugün Amerikan güzeli ismi ve
'rilen Mis Vera Hal bundan evvel daha 
birçok güzellik müsabakalarında birinci
liği kazanmıştı. Geçen sene "Mis Venüs,, 
ilan edilen Vera, Amerikan.güzellik mü
sabakasına iştirak etmek üzere Mis Nev
york seçilmiştir. 

Bundan sonra, Amerikanın diğer dev
letlerinden gelen güzellerle beraber müsa. 
bakaya girmiş ve onda da birinciliği ka· 
zanarak, Amerikan güzellik kraliçesi ol-
muştur. 

Şimdi, A\Tup:ı güzeli Finlandiyalı Sirk
ha Salonen ile diğer kıtalann güzelleri ve 
Mis Vera Har buluşacaklar bunların ara
sından dünya güzeli seçilecek. Amerika. 
lılar dünya güzellik kraliçeliğini de Mis 
Veranm kazanacağını umuyoralr. Fakat 
bize 1vlis Avrupa daha güzel görünüyor. 
Siz ne dersiniz? Acaba hangisi dünya gü
zeli olacak? 

Öleceğini haber 
veren çocuk 

Hakikaten, söylediği saatte 
bir kaza neticesi öldü 
"Ben onaltı yaşıma kadar yaşıyacağım,, 

diyen çocuk, hakikaten, on beş yaşında 
ölmüştür. 

Corc Henri ismindeki bu İngiliz çocuğu 
daima böyle söylermiş ve kimse bunun 
sebebini bilmezmiş. Anası babası evveıa, 
bunu fena kar§ılamıı;lar, çocuğa bir da. 
ha söylememesini tenbih etmişler. Fa.. 
kat Henri: 
"- Ben on altı yaşıma kadar yaşıya. 

cağım,. demekte ısrar etmiş ... 
Artık anası, babası, ağabeyisi, Henri

nin lıu sözünü bir şaka olarak karşılamıya 
başlıyorlar, o da mütemadiyen bunu tek. 
rar ediyor ... 

Nihayet geçen gün, çocuk yakında ö. 
leceğini do haber veriyor: 

- Yirmi dört saate kadar 
diyor. 

öleceğim, 

Aılesi bunu yine onun fena şakaların. 

dan biri zannediyorlar ve biraz darılı

yorlar. Lakin Con Hcnri söylediklerini 
tekrar ediyor. Onlar da, çocuğun bu ha. 
rckctini yine gülerek karşılıyorlar. 

Belki ailesi çocuğun bu sözlerine e. 
hcmnıiyct verselerdi Hcnri ölmiyecekti. 
Çünkü çocuk o sözleri söylediği gün, öğ. 

leden sonra, bisikletle bir gezintiye çıkı-
yor ve işte bu gezintide tramvayın çarp
masile ölüyor ... 

Çocuk öleceğini hakikaten bilmiş mi? 
Öli!mü ona evvelden mnlfım mu olmuş? 
Yoksa bu bir tesadüf mü? Kimse akıl 
erdiremiyor ..• 

Londrada 100 kişi 
ateşe tapıyor! 

Geçen gün Londra • 
da, üç bin sene ev
velki bir dine giren 
çocuğun ayini yapıl 
mış ve bu münaşe -
betle, üç bin sene ev 
,·el yaşıranlarm di. 
liyle bir dua okun • 
muştur. 

,,.l, 
.X.J -..... 

Bu 30 asır evvelki 
din, ateşe tapanla • 
rın dini: Zerdyüşt 

d i n i d i r, 12 ya-
şındaki oğlunu bu 
dine başlatan adam 
Londradaki bir dok
tordur ... 

- . 
~-

Bundan üç bin se • 
ne evvel bazı Asya· 
lı kavimlerin tam -
dığr bu din bugün 

Çocuğa mukaades elbise giydirilirketı ' 

hala Hindistanda devam etmektedir. 
Doktor Darayes Bumla ismindeki a
dam da aslen llindistanhdır ve, mensup 
olduğu din icabı, çocu~runu 12 yaşına ge. 
lince, merasimle atc~perestliğe başlatmış
tır. 

Merasim Londrada bir otelin dans sa
lonunda yapılmıştır! Çünkü Zerdüşt di
ni mensupları başka hiçbir dinin mabedi
ne girmezler ve bunu büyük bir günah 
sayarlar. Onun için, merasimi bir dans 
~alonunda yapmayı herhangi bir kilise 
veya camide yapmağa tercih etmişlerdir. 

Londradaki Zerdüşt dini mensuplarının 
reisi olan doktor Dalla, 3000 senelik ve 
bugün kimsenin konuşmadığı bir dille bir 

dua okuduktan sonra, çocuğa "mukaddes 
elbise,, giydirilmiştir. Bu suretle, Lon. 
dradaki ateşe taparlara bir kişi daha i14· 
ve edilmiş oluyor. 
Zerdüşt dini mensuplarından biri, me

rasimi merakla takip eden oteldeki İn· 
gilizlere şunları söylemiştir: 

- Bizim dine garip bir itikat diye ba· 
kılamaz. Zerdüşt dini 3000 senelik bir 
dindir. Fakat b~gün dünyada bu dine 
mensup 100 bin kişi vardır. Bunların ço. 

ğu H indistanda ve bilhasSa Bombaydadrr. 
lngilterede Zerdüşt dini mensuptan yüz 
kişidir. Bizim dine başka dinden dönme 
kabul edilmez. Buradaki Zerdüştlerin ço· 
ğu doktordur.,, 

lstanbul Vali ve Belediye rl-yasetfnden: 
İstanbul Umumi Meclisi 19 - 9 - 938 tarihine rastlayan pazartesi günU 

aşağıda yazılı üç maddenin müzakeresi için fevkalade olarak bir günlük toplantt 
yapması tekarrür ettiğinden saym azanın o gün saat 14 t e meclis salonunu teı· 
rifleri rica dunur. 

RUZNAME : 
1 - Belediye kanununun 38 inci madesi mucibince intihap rey alma günleri .. 

nin tayini hakkında te'klif. 
2 - İstimlak işleri için bir büro teşkiline dair t eklif. 
3 - Bütçe kararnamesine imar planı dolayısiyle ilavesi icap eden fıkraya 

dair teklif. r JW----__ qde ________________ ----------

M lYıstem Dekecn ı n<aın n manası 
B IR DOSTUM, geçen pazar günü, otomobille büyük bir Avrupa tume-

5inden döndü.Eksik olmasın beni ziyarete gelmiş. öteden beriden anlat 
tığı sırada Fransız ve Alman hududundan geçerken, bu rnıntakayı Afrikaya 
benzettiğini söylüyordu. Sebebini sordum. Bana: 

- Faslı askerlerle dolu. O kadar ki kendini Afrikada sanırsın! dedi. 
Bunların son günlerin icap ettirdiği tedbirlerden olacağını düşündüm. 

Faslılar, yani müstemlekeliler .. 
Harbin, patlak verip vermiyeceği münakaşasının devam ettiği bugünler 

de müstemlekeciliğin büyük faydası sarahaten bir kere daha anlaşılmış bulu· 
nuyor ye böylece harbe cesaret edecek ve cdemiyecek milletleri kolaylıkla a
yılmak imkanını buluyoruz. Çek meselesinden dolayı bugün Fransa ateşe a . 
tılmakta tereddüt göstermiyccektir. Çünkü harbin iki esaslı unsurundan 
biri para, biri de candır. Fransa gerçi parasını har<'.'.."lyacak, fakat ilk ağızlarda 
sarfedeceği can, müstemlekelilcrinin canı azizidir. Kendi canı değil. 

Almanyaya gelince, o böyle mi ya? Onun müstemleke diye barbar bağ
rışınm sebebi böylelikle ortaya çıkıyor demektir. 

~ıramı~©'la esll'ilaba lkeh'fFten 
bDırD "'ar R 

ŞU sabah, gazeteleri de~ril, gazetesi çok yaşasın ... Bütün temennim bu· 
dur. 15 eylCıl tarihli nüshasında on beş gii,ı evvel Çatalca yolunda "De· 

li Şükrü,, adındaki ~oförün yaptığı kazadan her sabah sütununda şöyle bah
sediyor : 

"Evyelki gün Çatalca yolundaki otomobil kazasını okumuşsanız tabii siz 
de benim gibi şaşmışsımzdır.,, 

Okuyucularının neye şaştıklarını sarahatle bilmem. Fakat tahmini pek 
riÜÇ olmasa gerek. Onlar, kazaya değil, en az on b~ş gün önce okudukları kaz~ 
habc>rini dün olmuş ,r:ibi gösteren, bu kalem sahibinin uykusuna şaşmışlar ye 

kendi kendilerine muhakkcık sormuşlardır: ''Acaba kim bu esbabı kehf ten 
zat. 

R 
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tÇERDE: 

• Resmi doirelerde bugunden itibaren 
kı' mesai saatlerine balılnnmıştır. Memur
lar 9 dan 17 ye kadar çalışacaklar, 12 de 
bir sanı talil yapacaklardır. 

• Taksim stadyomunun belediye tarafın. 
can islimlAki için hisse senetleri emlak ıJİr 
kelinden maliyece olınnıaklodır. Bundan 
sonra -;aha belediyeye geçecektir. 

• Beynelmilel ticaret odası reisi Yatsun 
ile umumi klılibl Plyer Yosör odanın Türk 
milll komitesini ziyaret etmek ve muhtelif 
ikfüiadl meseleler hakkınıl:ı tclkiklcrde bu 
lunmak üzere bugün şehrimize gelecektir. 

• Londra - İstanbul asfalt yolu fnşnotı· 
nı gözden serlrmek i.lzere teşrinlev\·elin 

yedisinde şehrimize bir lnsiliz heyeti sele· 
cektir. 

• Sinema fiyallorrnda olduğu gibi sine. 
malardoki büfelerde de tenzllnt yapılacak· 
tır. 

• Meklcplerde derı.lere saat 8 de başlana 
rak, ö41eden sonraki vnklin beden harekeli 
atölye işleri sihl faaliyete tahsisi dUşGnül· 
mcktedlr. 

• Ankara şehrinin nüfusu co~almış ol 

tıuaundan bu defaki secimde belediye mcc· 
JJsJne üç yeni aza ildve edflct"ektfr • 

• Sanal, ticaret veya diı!er bir meslek 
mektebine girmek icln talebeden islenen 
JyJ derece mezuniyet kaydı kaldırılmıştır. 

Bu gibi mllsnbakalnra diğer mekteplerden 
her derecede mezun olnnlar sircbilccek· 
)erdir. 

• Yeni acılan orta okullar şehrin mek. 
tep ihtiyacını tamamile kıirşılamakladır. 
Bu surelle, bütün lise ve orta okullarda 
sınıf mevcudunun 50 yl aşmamasına dik· 
k•t edilecektir. 

• Ünlvcr Hede talebe kaydına de,·am e· 
C511mekterllr. Bu sene talebenin en fazla 
tıb, hukuk ve lktl al fal\ültelerine yazıldık. 
Jarı görOJmektedfr. 

•Emniyet işleri umum müdürü Şükrü 
Sökmensucr, leni oçı}:ıcok polis koleci ile 

meşgul olmak üzere dün şehrimize gelmiş
tir, • 

• De,·Jet ha,·aroll:ırı işletme müdiirliiğıi· 
ne tayyareci emekli ~ ii:ı:haşı Şt•rc f Ln ~· i n 

tayin ccl ilmiştir. 
• Tiyatrol:ırdan ıılınııcak Darüliıccze 

hissesi maliye Yekdletl lnrafınılan t eshil e. 
dilmiş ,.c bir nizamname ile nIAkadar mn· 
komlara bıldirilmişlir. 

• Pıırti genel iılare hcHli dun l lanhul 
\'illl)et parti merkezinde Şlikrü Kaya nın 
boşkanlı~ında toplonını~. bilh:ıo;s:ı cumhu· 
rlyel b:ıyramı hazırlıklnrı görüşülmü~tür. 

• Sokaklara sellşl giizel reklı'lm asılma. 
rnası ve bOyOk mcyd ınlurcln reklük kule· 
leri yapılması k:ıral'lııştırılını5lır. 

• Otonıohll ve Tııring kllilıLi ıarofınunn 
fran ızco olarnk lstonlıul ve Bursa rehber
leri hnzırlnnmış ' 'e ol(ıkndnr lcşekkilllere 
göndcrilınlşllr. Klüp larafındaıı hGyGk lıfr 
Türkiye haritası do h:ızırlanmaya lınşlnn. 
ınışlır. 

DIŞARDA: 

• Yunan kralı yozı geçlrdiei Korfudnn 
Atlnnyn dönmüştür. 

• Lchlstanda dün reisicumhurun bir ka· 
rnrnnmcsilc pıırlı\ıncnto feshedilmiştir. 
Yeni pnrlümento knnunuc 115inin lııızı mocl· 
deler) hakkında karar verecektir. 

• so,·ycl donnomııırı yakında soobnhar 
mane,·rnlarınn başlıyncnktır. Bu mnnev. 
ralar hakiki harp şnrtlnrınn en :r.iy:ıde ~·a· 
kınla~an bir tarzda yapılnr.aktır. 

. ~ '':' ~t. . ... :- . :.... . ..,; ..... ;':; •• ., İt ı .. . . ı c • t ~ .. ~'l.l ~ " " ...... -ı.. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 ka§e alınabilir. 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
lstanbul Şubesinden 

Gişelerimiz 16 - Eylül - 938 cuma ı;i.:nündcn itibaren aşağıdaki eaat· 

terde sayın mU2tcrilerimizin emirlerine amade tutulacaktır. 

Hergün saat 9,5 dan ıı ye ve 14 den 16 ya kadar cumartesi ı:ünleri 

9 dan 11,30 a kadar. 

Trabzon Vilayeti Sıhhat 
MüdürJüğünden: 

Kapalı zeri u1ı1ullle ekslame IUlnı 
l - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon da Nümune hastanesi ikinci kısmm inşa. 

atı ile elektrik kalorif(r sıhhl Ye diğer tesi sattır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli 7370 44 lira 88 kuru~tur. 
2 - Bu İ§e ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdırlık işleri genel şartname si 
E - Vahidi fiyat listesi ve husust ~art name, husus.t şartname ltıhika.sı kc~if hU

l!saH cetveli ve mahal listesi 
F-Projeler 

. lstiyenler bu ~artname ve evrakı 
1
3686 kuruş bedel mUkabilindc Nafia vckfıleti 

yapı işleri umum müdürlüğü ile lstanbul Trabz:on Nafia müdürlüklerinden alabilir-
ler. ' 

3 - Eksiltme 22-9-938 tarihinde per şembc günü snat 15 de Trabzon Sıhhat 
Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya pılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli terin 33232 lira muvakkat teminat mektup 

veya makbuzu ve bundan ba~ka a~ğıda ki vesikalarım kapalı zarfına usulü ,.~hi. 
le koyması lftzımdır. 

A - Evvelce alınmış daimi ve muvak kat vesikalar ilga kılınmış olduğundan 
Nafia veka.letinin 12·8·938 tarih ve 67·11 650 sarılı tamimleri mucibince ehliyet ve· 
sikası. 

B - 1938 mali senesine ait ticaret odası vesikası 
6 - Ehliyet vesikaları talebinde bulu nanlar 22·9·938 tarihinden en az 8 gün ev

vel istida ile .Nafia ''ekaletine müracaat c de::ckler ,.e bu zaman zarfında vesika tale. 
binde bulunmıyanlar eksiltmeye giremlye ceklerdir. 

1 - Teklif mektuplan yukarda 3 . ün cü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sıhhat MUdürlüğü daire inde getiri !erek Eksiltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 

Pô!ta ile gönderilecek mektupların ni haret 3. üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olmalan ve dış zarflann mühür mu mu ile iyice kapatılmıı olması lfııımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .(5996}. 

MHKD AVONDA 

SA AY Sinemasında 
Emsalsiz komikler LAU~EL ve HARDV' nln 

tik Türkçe sözlü k~dileri •enenin ilk kahkaha tufnnı 

LAUREL ve 
HARDY nş 

bu mevıimin 

iLAVETEN: Haımetlulngiliz Kralı ve Kraliçeıinin 

ve mükemmel film FOKS JURNAL. 
Pariıi ziyaretlerini bütün tef erriil(ltiyle ıöstcren tam 

BUGON 

SAKARYA 
Sineması 

Fevkalad~ bir programla yeni 
sincmn mevsimine ba§lıyor • 

MARtE BELL - HARRY BAUR • 
RA1MU P. R. V!LLM - P. BLAN

CHARD ve saire tarafından 
temsil edilen 

Riff 8HlD ~ff f I Rff~I 
Ve ilaveten: 
GABY MORLA Y - MARIE 
GLORY ANDRE LUCUET 

tarafından oynanılmı§ 

AZGIN SEVDALILAR 

Zengin ve hareketli bir proıram 

AP ~ 1'10SK<JV AOA ~ ·-··---.· 
Türk Radyo Konseri 

15 Eylül yabancı memleketlerle Kültür Münasebetleri 1daıne lJ• 
mum Sovyct "VO~S,, Cem)yetiJc S. S. C. B. Radyo komitesi. Moslc0~1 

.J:1:·o ist~ısyonu ile (dalga tulil 1744) Türkiye için tertip edilen bı~ 
ra:lyo konseri neşredcceklerdir. Konser, Türkiye saati ile 21 de batlrY' 
caktır. 

Kornseırnırn pırcgremo şıuıcıuır: 
1 inci kısım 

Gliyer'in "Şah Senem,, operaıından par~lar. Aze~:13yean 
tiyatrosu artiıtleri urafmd&n 

2 inci kısım 
Piyano havalan Brükıet 4>eynelmilet müzik kcmkuruncfa 

birincilik kazanan ııh• aniıt Emil Gifoh ta .. afın··a., 

RESiMLi HAFTA Localar 150, hususi 35, Balk.en ve 
birinci mevki 25 kuruıtur. Cumartesi gtlnO çıkıyor ~ 

nebaşında Horhor caddesinde .-iill -lld'!l;Otll~~ Saraçh 

Kız 

Erkek AY .iY ... :=- .. iSESi :;:~ı·ı 
· ısr. 

:\ııa. ılk, orta, lise smıflarile fe• ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baŞ at 
Arzı Pd~n hı le be okulun husust oto büslerlle naklolunur. Kayıt için her gU n saat 10 dan 17 ye kadar ınuraca 

"ab ıl olunur. lc:t'•·enlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

.---------------Telefon. 42517--..... -----....... -~ 
Nlşantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

El Şişli Terakki Lisesi !candü••ü 
ANA· iLK • <>RTA - LtSE kısımları 

v. k k ··- ·ı · · · L-L ı· "k" b" d YA1'l k"t• d F fngiliıole ~:.ı; ve er e ogrencı er ıçın yanyana ve genıı uançe ı ı ı ına a ayn t•! ı atı var ır. raneızc:a, -* 

1 
Almanca kurlanna dokuz yaırndan ba§layat·ak t>ütün öğrerıciler İflİralı ed~ilirler. Okul hergün aaat 10 - 16 

ıındA açıktır. Kayıt iıJerine: Paıarteıi, Çar§amba ve Cuma ıünleri bakılır. 

Ttir~iye l:umhurlyet Merkez Hankası 
- f 

ıo ı 9 ı t9S8 vaz~ 
AKTf F 

~ 

Al tm u.ft ldJcısrut 17 ı ~ 7 43 l 

8aııluıot. • • • 

24.133.307.31 
28.040. 749.0<J 

1.242.507.21 

P A !5 1 F 1 a.ır• 

1 ~ · • • • • • ı s.OOo·()()O."' 

1 

Uırı,-., u~ı , 1 , 

t..lr• 

Ufak!°'- • • • 53.4HS.563.S2 ....... , ......... 1 

"''"' Ye ,tYa,.._ t • • t 
llalU.I dcltl H uhabi rt.er ı 

fUr.IE ıtruı: • • 338.435.91 
Da.rl~tck.I a:ıuhablrler: 

A.ltm tatl k11ognu 9.054.614 12.736.038,33 
AJtm.a UJıvlU kabU MTbul 16.284.96 
~mıu. ' 

SŞ8.43;;.oı 

Hll.l\al • • • 

i 
ledaYUldelU 6&n1cnot.l&r; 

nerubte edllu erraıa ~u,. 

Kanunun 6-8 inci madde· 
ıUUlt l~Vtıit.ıı.D D.ı.l.oa '-U&fm. 

oııer d~ t&ler .. Dcırtlu 

ıtllrtnı: Mklyeıen , , , • 

Badne tllb\1ll<'rtı 

10.915.073.64 23.667.396.93 ::l&D V&k.l tecıi.Tat. 

"erutıte edlleıı enalo aakUyt 

"'° "' - •' f?L 15!.748.563.00 

Oeruhte !M!llea tYl'ak> ~~ 

ı>aklyeıd. 

Kar;ıııtı t4mameo t.ltın ota.nU 
U.lnteo t~avUI• O'&aed1Jea 

Kf'eıılCı>nr cuuı,tl1 tlil'ttlo tM 

•U84 
Kanunun 6 • S inci mad
'eıenne teVflknıı Hazını tar• 
rından "'Rkl tediye L 

Senedıat cU:ı:dnnıı 

ntrıı ..,...,,, Mevdaatı 
15.057.949.\){J, 143.690.614.00 1 Uhb l'MJıbOdaba 

R11t;lne tınnoln.n 

ı h'\r1 ~ netler 
• • • ı Altın• tshrilt ııatıtı dllwtzler 

01ttr dllv' · •~, Yt &IM:&k!J 

r: .. hnın "'" t'nbvlllU r.Uı.danıı 

p>erullt dllCD e•nıla aak. 

1. ı 00.000.00 
63. 761.868.33 64.&61.868.J.:" <ellrln« aııklyeıert • • , • , 

~ull&cılU e t t t t 

' / t1yentıı ıı:~ıhfı utıa.m "' 39.104.188.4S 
(tatı.tıat ltlhf\r1 tuyuntıt 

45.968.UG.G' 
ı eert>eaı eatıam "' 1.1\hYllAt 6.864.698.14 

o\YIUU•hırl 

Hazineye kı a "ndcli arnm 6.962.500.00 
A ltıD 9e r!l , \'1' Oı:ertat 102,758.65 

1 
l'ılhv11At 11%ertne 9.257.088.97 16.322.347.6: 
fil9Mıd:ırtar 4.500.000.0 
Mıa.b~flf 11.695.832.l• 

"en. 364.461.945.o: 
1 Temmuz 1938 tnrihinden fUbaren: Iskonto haddi % ' Altın Qzerh:ıe avans % 3 

2. 712.234, l ' 
34.ıs 

a.112.2 
6.000.000_...-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-

34.ooo.ooo.ocı ı~690·6;!f 
ıe.726-8 

1.117.84 

~ 42.357.091.05 42.358~-
84 074-
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Çekler~ göre Gişe deliğinden 
Vazifesi başına 

Heyamolayla giren harp r11uhakkak ! 
memur işittiniz mi ? Onlar harp etmek lstemlyoır falkat ls~GlklAIBernna 

'8 mlYıdaıffaa ıçnın çaırpDşma~a &ila~ıır lb>lYIDYlilll\JJV@ırlar 
Us» ve «Trak» vapurJarHe Mudanya ve Bandırmaya On beş gün zarfında hergün Berlini bombardıman edecek em 
aar seyahat niçin müşküldür ? tayyarenin programı hazır. Bu bombalar, düştüg" ü yerden yedi 

dııı ta içinde biri Bandırma, diğeri Mu- zllae dönmek mecburiyetinde kalmışlar-
'4tt~ için Denizbank, Deniıyollan iılet- dı. yüz metre Uzaktaki evleri bile yıkacak dehşettedir. 
lctb rl§elerinden birer bilet almakhğmı • • • SundPy Piktorlal'dan: 
01._ etu. Bu hatlarda i§lemeh baılamıı Vapur Mudanyaya nat 8,15 de kalka. 
·"11 " Hitlcr kıtaları Führerin nazi kongre-

ı..._ ~eni Sul!I ve Trak vapurlarına hal. eak; Tophane rıhtımındaki bilet satılan 
"'il c- sine gelieini alkr,,Iamak üzere Nüremberg 
ıı_ ~ıtcrdiği tehacUmU evvelden bildi- gi§enin bulunduğu salon tıklım tıklll:l. 
'IQI ı ı~ ı:ıehrinin caddelerinde dolaıımaya baıılar 

~ ..... yolcumla beraber vapurların Saat 7,30 ve buna.rağmen ortalıkta bi-
başlamaz, Alman kartalının gölgesi al· 

~·ı ından bir buçuk saat kadar ev- let satan kimse yok. Herkesin paruı e-
~ "'ı.. tında, kalan memlekette, Çekoslovakya-
ı. ""'1lnna inmiş bulunuyorduk. tinde sabırsızlıkla bekliyor. Nihayet eli qer rı_ da ne olup ne bittiğini gidip görmeye ka. 

&,._ ud sefer için bilet almakta çekti- çantalı bir zat, kan ter içinde kapıdan '"'I z rar verdim. ıı.. 0rJuğu ve diğer yolcuların vaziye. görUndü. O aaat için, g!inün en mlihim a. 
""il b Praga hareket eden ilk tayyareye bin-
bı,.,, Urada nnlatacağım. Hariçten, belki damı mevkiinde olan çantalı ııahsın kim 
·•ı d - dim ve LAypzigden, Dresdenden geçe. il-n_ a eğlenceli görülen bu hallerin olduğu saniyesinde herkes tarafından ög-

vıı1q1e rek Çekoslovakyaya gittim. Hududun i. 
ııe geçilmesini, muntazam bir maki- renlllverdi. 

faa11 ki tarafı bana A vnıpadaki yeni harbin i •. ~ Yetiyle çalışan Denizbankm ala - - lliletçi geldi ... lştc gişe memuru... . 
""'llar muharebe meydanı gibi görUnUyordu. 

lllakamlarından bekleriz. Adamcağız gişenin kapısına doğru iler-
• • * ledi. Fakat kapıyı' açmak ne mUmkün. Arkamda Unlformalan toplan tUfenk-

t'.ııltııdanl•aya gidecek vapura girmek i- Neyse, gene sUrati karar sahibiymiş; u. leri ve nasyonalist galeyanını bırakmı§
tl 10nulrnuş iskelenin önü maheer hali- zun boylu anahtar aramağa lüzum gör- tını. Önümde korku bulacağımı zannedi· 
tıı'lıııış. Her kafadan bir ses çıkıyor. meden ı!alondaki cam masalardan birinin yordum. Prag panik haUndedir, kadın • 

'tind tar kocalarının boynuna sarılmıı titre • 'tt e valizler, yilzilnden damlıyan arkaıma geçti ve - çok yerinde bir dil • 
\a er Yakasını sırsıklam etmiıı, fötr §ap. şünccylc evvelden yazıp hazırladığı - bi. mektcdir, çocuklıır babalarının bacakla. 

11 ters dönmüş ya§hca bir zat, dolu lctlcri çııbuk çabuk dağıtmağa başladı. nna dolanarak ağlamaktadır diyordum, 

1918 de Mazarik'i karşılıyan Prag, bugiitı Alman bombaları olhnda kalmak 
telılikcsine marıtz ... Fakat, büyük bir siikt2n içitıdcdır. 

Siyasetteki komik nin programı daha şimdiden hazırlan -

cıı:1Yle ayni zamand& etrafmdaki ço - Aradan bir çeyrek saat kadar geçmi§tl Hayır, hiç de böyle değildi. Lord Runcimana l'ragda bir jsim ver- mıştır. Bunların yalnız Uçte birinin tck-

ta,,_Iarı kavramak ister gibi hareketler ki, ikinci memurun da geldiği haberi or- Çekler harbelmek istemiyorlar, fakat 
•-.ır k istiklallerini mUdafu için çarpışmağa ha.. la.ıı a vapura girmek için kapıdaki kap tahğa yayıldı. Nasıl bir dtişlinceyle ka. 
a dert yanıyor: pılan kapatıh1u~ olduğunu hala hallede- zırdırlar. Onlara göre, harb muhakkak-

t1.." Bilet almak, kabil mi beyim, bilet mediğim, hademesi ortadan sır olmuş o- tır. O halde, mademki muhakkaktır, bir 
~le kabil mi! bırakın da içerde alı- daya girmek bir mesele ... !kinci gişe me- a.n evvel olsun diyorlar. Nekadar çab~ 

muru baktı ki olacak gibi değil, gişe de- olurM 0 kadar iyi. 

m~lcr, Duhaçek diyorlar. Bu, me§hur bir rar Çckoslovakyaya dönebileceği r.anne
Çek komiğinin ismidir. Aktör, daima diliyor. Fakat Çek bombalarında yeni 
kendisini milşkill vaziyetlere sokan ve pentrit patlayıcı maddesi vardır. Bunun 
perde iniceye kadar bu mllfkUl vazl • tahrib ku\-veti de Barselona bombardı -

Cetıç kaptan nazikane cevab veriyor: lifinden içeri girmeğe karar verdi. Be- Çekler derhal harbetmek istiyorlar, 
hl?~ \'apurlar için "haddi istiabi., diye reket versin buradaki delik, bir adam ge. çUnkU biliyorlar kl Hitlerin tarihteki en 
llltf aYit konulmuotur. Bunun için bileti- çebilccek kadar geni;J. Memur, halkın büyUk Avrupa imparatorluğunu kurmak 
ıı.. rlıeden almana Ilı.mı. MUmkUn olsa yardımiyle, yaka paça edilerek, bacak- planında Çekoslovakya aimdiden sonraki 
~ bll'akmıyaymı? ları havaya kaldırılarak, fırına ekmek ilk merhaleyi tctkil etmektedir. Bundan 

'th zat hiddetleniyor: sokar gibi delikten içeri sokuldu ve ni- evvelki merhalelerin birincisi Sar, Udn • 
'ta..' Ben eski hlkimlerdenim: usul, ni- hayet o da bilet tevzilne baılıyabildi. cll!ll de Avusturyaydı. Şimdi sıra Çekos-
-~ ıı • • ,, lovakyaya gelmiatir. 
11.._· "edir bilirim. Fakat, lnıan biraz da 
'"'lltıı cı. • . Çekoslovakyadan sonra Alsas Loren, 
" ayıı etmeli efendim, etmeli. Denizbank idaresi, ~•rketihaynyc, ve 
Y Lehistan koridoru, Balkanlara doğru Tu-e, duı'Up durup ili.ve ediyor: Akay giıeleriyle tren bilet giaelerinde 
...., na havzası ve yakm aarktır. 

~._~Siz halka eziyet edivnreunuı, ne. tatbik edilen usulil - tabii mUmklin!e -
'il' .,- 1 d Çekler Hitleri §imdi durdurmanın mu. '" hpt1flnız 1 yolcusu fazla olan bu gibi hatlar çin e 

< • d · kl b ı vafık olduğunu dU11UnUyorlar. ÇllnkU, d&-
ltiı .. olcu1ar arasından bir ooenç nihayet ih as etmelıdir. Bu oc 1, em ha km ça-
"llllıale etti·. • buk bilet alabilmesini temin ederek, ha fazla beklerlerse Hitler daha kuvvet-

lenecektir. 
111
:' Bey baba, l!!Öylenip duruyorsun a· iistlerlne bir sürü ııoyler yazılması icab 

-,, Va eden §imdiki biletlerle vakit geçirmesL Bir Alman askeri hududdan içeri gir 
' Pur fazla yolcu aldı mı kaptanlara sin, Çekoslovakya kanmm son damlası-
~- Yt hakimler veriyor. Mademki een ni önler, hem de yolcular arasında bulu-
"' eaı.1 b~ nan ihtiyar, hasta kimselerin • izdiham na kadar harbe haıırdrr ve bu harbi isti-

ı. ~ a.kimlerdensln... ç ııtll · ~''- • . ye istiye yapacakbr. ekler sitik " en 
ı,. .. ~akaeanın gerisini dinliycmedim. azalacagı için - bılet alabilmelerini ko-
"'t,a.lı:ö d Jaylafilmr. uğrunda hayatlarını feda etmeye hazır-
bı. Y en Deniıba.nk 1.stanbul §ubesi- d l çu· k"" i 1 • d bi • bili 
"il •ltı İdare, kendisine ait bulunan Akayın ır ar. n u ç enn en rçogu yor 
ı1Jıı b· n~ nakledilmiş olan acenteye gi- ki, şehirler, evler, bUyUk sanat ve tarih 
~ 1, 1 Uetı almak lazımdı. Fakat ne milin- gişeleri önündeki gibi tahtalar koyarak 
'l(.tı 1 b'I ı eserleri, her şey mahvolacaktır. Bunun 1. 
tı,, 1• ha. lk, kadınlı erkekli, "oluklu ço. sıray a ı et alınab lmesini de temin ede-
-"C "' bT d · çin çarpıııarak ölmeyi tercih ediyorlıır. 
dL il bıriblrinln üzerine yığılmr~. bu haL ı ır zanne erım; ve bu büyük bir mas. 
~ıı hUsbu rafa da ihtiyaç göstermez. Şehirde sikin bir hayat var 
"t tün bunalan memurlardan bi- Çekler harbci bir millet değildirler. 
ı-..,, •labıımek irin biriblriyle çcki,.ip du- Diğer bir mesele de, Karaköy rıhtı-·".,o " ....- 1 • BugUn Prag bUyUk bir l!ltikfuı içindedir. 
~"~· Arada ha""ran kadınlann, ag·lı'-·an mma yan~an vapur ara gırmek için sı-
""I:,.~ b' " k-mr k 1 DUkklnlar, mağazalar belki Alman bom-
ı.. ,,.,_ ların, inliyen ihtivarlann l!le-' bu ra sıra ı ı apı arı geçerek en geri-"'·"! " "'l d ki balan altında kalmak tehlikesinde bulu-" u_Yu bUsbütün çorbaya Çe\h-i)'or. e kapıya gitmek mecburiyeti konul -

Yl.ti -r • masıdır. nuyor, fakat alıgveril esklııi gıöi devam 

yetten kurtulamıyan bir adam rolü oy. 
namaktadır. 

Lord Runclman da, tıpkı bu komik gi
bi, kendisini mUtkUl bir vaziyete llC\k -
muştur. Acaba perde inmeden evvel bu 
vaziyetten kurtulabilecek mi? 

Çek mebuslarından biri bana şunlan 

söyledi: 
- Hitler Çekoslovakyaya yürümeyi 

de A vusturyaya yilrUmek gibi bir aey 
zannediyor. Fakat gelince bunun hiç de 
öyle olmadığını görecek. 

Bu sözler oldukça doğrudur, Bu 15 
milyonluk memleket A vrupadaki kUçUk 
devletlerin en kuvvctllsldir. (Bu 15 mil
yonun 3,5 milyonu Almandır). Ordu 
hakkında öğrendiğim ıseyler hakikaten 
hayretimi mucib oldu. Çekoslovakya bu
gUn dünyanın en yeni .siliıhlannm birço. 
ğu ile mücehhez bulunuyor. 

Plisendeki meşhur Skoda silah fabrl -
kası orduyu ve hava. kuvvetlerini bugün 
ancak Fransada bulunan topl:ırla teçhiz 
etmiştir. Mcselıi, iki yeni hava mUda
faa topu var ki, düşman tayyareleri için 
btiyUk bir tehlike teşkil etmektedir. Bun
lardan birinin mermiıai 400 metı-e mu -
rabbahk bir sahaya tesir icra edebllir 
bir uekildedir. Diğeri de, havadaki tny
yarenin çıkardığı gtlrflltUyle derhal ,.e 
otomatik bir §ekilde ateı eden bir top. 
tur. ~ıı b Yeti bir müddet karerdan seyre • tm kt d" 

~ an Memurların bilet dağıtmak için, gişe e e e ır. 
'~a a da sıra gelmesini bekledim. Caddeler iyi giyinmi•, ne•eli adamlar- Alman hava kuvveti belki Praga. der-

i t, b k deliklerinden içeri girmeğe mecbur ol - " " 
i( ''n a tım ki bu işin !:onu yok, üste- la dolu. Herkes iaiyle, ....:•cUyle me•gul. hı.l gelir ve şehri bombardıman edebi • 
ıı. ""r d malan da herhalde ho~ bir hareket de. " •" " ,, k e kalmıyacak; omuz zoruyla, i- tıı.ı Her zamanki gibi yine sonbahar satıııla- lir; fakat Çekler de onlara protestodan 
ııı,,._aıu a ileri sokulup bir bilet alabil- n ba•lamı11tır. daha şiddetli bir mukabelede buluna -

~11 b Ahmet Xeedet " " 
~ &Dka çare yok. Şöyle bir topla. Gazeteler gun·· de birkaç tabı çıka,...,_·or bilecek bir kuvvettedirler. . ~•r a H 1 .. ., 
~ d a ana sığınarak, knlabalık arası- 8 k p v 1 o r kes t r 8s1 vo halk, l!!Okaklarda toplanarak, heye - Çekoslovakyanın birinci sınıf 600 bom-
biae:ldrnı. Vartayı atlattığrm zamn el- Eminönü halkevinden: canla gazeteleri bekliyor. Faakt bu kala. bardıman tayyaresi vardır ki herbirl bir 
~il bumburuşuk olmuş, gömleğim ter- E\•imiz orkestrası kadrosunu tevsi et. balığa her pazartesi ıabahı rugelmek ton bomba~ ıa Berline elli dört daki -
~ eırslltlm kesilmişti. miştir. l\Iuhtelif sazlar için yeni eleman· mUmklindtir. Halk pazar gUnkU maçlarm katla. gidebilir. Dresden ile Hemnitzde 

•e~l'ııe, bizim yolcuyu vapura bindirip !ar alınacaktrr. Orkestramızda çalışmak neticesini merakla bekler. Pragdald he- bu tayyareler için jirml iki dakikalık bir 
ı!.._ etıediktcn sonra etrafıma bakın · t" "k" ."!il. 0 • ıs ıyen musı ı sever arkadaşlarımızın yecan ve kalabalık Londrada Haydpark yerdir. Viyana.ya da elli dört dakikada 
~eıe:~hk ihtiyar, sakat veya hasta (piyano, armonyum, keman, Çello, flüt, ta her pazar görUlen nümayişler ve mi- varabilirler. lbtiyatta da 1000 bombar • 
""~!~ e doluydu. Bunların hepsi sırf klarnet, tromba) , hergün Cağaloğlunda tingler kadar bile değildir. Prag sakin dmıan tayyaresi daha vardır. 
~ anri':t~cdiği için bilet alamamı§ ve halkevi bürosuna müracaatları rica olu· bir hayat içindedir ve hiç sannlmam11- On beş gün zarfında her gtln Berlini 
~raf yaptıkları halde ters yil- nur. tır. bombardıman edecek olan elli tayyare -

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

• t'i • ~, ~ ~:ıo.:"."t ?! . Fıl9I ~' 

~if.s.t8 •\A.:i • ... ..-.. .. Q 'iiii·~ + ~~ rjilft6l, •• ~~~:. 
VttJı~tYı~tYın kıvmetı D ö r t kaır~eş, <dlö rt B<uz cıo E vDend D&:t en ~ <dlakDlka 

~ ~~<=D =h~=ı~:~~:i ~nünde, bir 5 ~!~u~A~ !~!. ::,~::Y~!. ya. K ~!:;.c~ ~! g~ak~~~vı!d~~I ~ 
~L dava mevzuun t kll d 1 b" 'Ü Uk kın ba"ka bir kövdc oturan bir çift,.inin ür klZI'-'- d:ıkika sonra dul kalmasma sebcb olan çok feci '\lbı u c:ı e en e mas ır ) z var... .., ., ,. ,. ., 
, ıı~,llı. bu Yüzüğün kıymrtini takdir ettirmek için bir la evlenmişlerdir. Bir m!iddet sonra bu kardc~lerin dör- bir hadise olmu§tur. 

~il eorıtnfn getirmiş; muhRmmin yüzilğü muayene ettik- düncüsli, a~·ni çiftçinin dördiincü kızına aşık olmuş ve Güvey kilisr.cfc papasın sualine evet dedikten sonra 
ta kararını ııu cümlelerle bildirmi§tir: bir müddet sonra o da sevgilisiyle evlenmiştir. para cüz:rlanını kiliseden birkaç metre uzakta duran o- · 

'•t 
~l•I'. Iİlzııyet sandığına götUrünıeniı üç yUz frank ve. tomobilde bırakmış olduğunu hatırlamış ve gidip almak 
'Ilı ~ istemi;ıtir. 
~~ apan adama sekiz yü:c franga mal olmuotur. i&temiotir. Fakat muhammin: 
'<Oo t~ bu yUzliğU l700 franga almıştrr. MUı,ıteri iııe Delikanlı kiliseden hızlı hızlı çıkmış ve arabaya 

·•nk ver:rnl§ olmalıdır.,. "- Ben hu i~in rnütehassısıyım. Bu y!izüğün kıyme- doğru koşmuıstur. Teli.şmdan kareı tarafından kendlsi-
lıl tt söylediğim kadardır. Başka bir ıey söyliyemem!,, ne doğru gelen bir otomobili görememiş ve bu otomo-

kiJn bu cevabı mUphem bulmuş ve taı1rih etınesini demi§tir. bilin altında kalarak derhal ölm!iştur. 

manlarmda tecrübe edilmiştir. 

Dehşet saçan bombalar 
"Penlrit,, denilen madde, umumi harb. 

de kullanılan bomba veya mermilerdeki 
patlayıcı maddelerden üç misli tahrib 
:kuvvetini haizdir. Bu bombalarla yapılan 
bOmbardmı.anlarda. bombanın patladığı 

yerden yedi yüz metre uzaktaki evler 
bile yıkılmıştır. 

Çeklere göre, onlann atacağı her bom
ba, bu suretle yeryUzUnde §imdiye kn -
dar görülmemiş bir tahribat yapacktır . 

Bu müthiş bombalar Pilsendeki Skoda 
sllı\h !ııbrlknlarmda yapilıiiaktadrr. nı -
sen Almanya. hududuna yakın bir yer • 
dir. Çekler, Hltlcr iktidar mevkilne geçer 
geçmez, bir karııııklık çıkacağını tahmin 
ederek, hududa bir mıntakayı geçilemi
yeeek derecede tahkim etmişlerdir. Fa. 
kat, buranın neresi olduğunu söylemiyc
ceğime söz vermiş bulunuyorum. 

Çeklerin 400 kadar birinci smtf mu -
harcbe tayynreleri vardır ve bunlar 35 
A via modeli son sistem tayyarelerdir. 
Saatte 315 mil süratle giderler ve 4 bin 
metreye kadar çıkabilirler. Bu tayyaı:e • 
lerde 27 milimetrelik mermi atan iki ta. 
ne Hispano - Suiza modeli top vardır. 

Bu tip bir tayyare dünyada en fazla 
ölilm saçan harb vasıtalarından biridir. 

Her mühim uehir ve kasabanın etrafı 
makinelitilfekle çevrilmiştir. Prag civa. 
rındaki her tepeden tehditkar makinell
tüfckler u:z:ınmaktadır. Hatta, geçen 
hafta Çek ve Macar takımlarının orta 
Avrupa kupası için karşılaştıkları stad
yom civarında bile bir maklnelitUfek 
gördUm. 

Huduttaki Majino hattına da geçilmez 
bir sed olarak bakılıyor. Çeklere tabil 
hudutlar da yardım etmektedir. Slldet 
dağları hakikaten bir sed halindedir. 
Bu vaziyet dahilinde Çekler kendilerın -
den on misli kuvvetli bir orduya hafta
larca mukavemet edebilirler. 
Şimdiye kadar Sildet Almanlarından 

hiç bahsetmedim. ÇUnkü, bence onlar 
bir vesileden başka bir şey değildir . 

Henlayıı partisi azasından birçok Sü
det Almanlarıyla görli§tüm: 
"- Ne olacağını biz de bilmiyoruz, 

dediler. Çe~lerln son yaptıkları hal !!ek. 
lini kabul edebiliriz ve onlarla beraber 
sulh içinde yaşamak isteriz. Fakat kara
rı verecek olun biz değiliz, Hitler. Biz 
bu dama oyununun taıılan vaziyetinde -
yiz.,, 

Birçok Südetlilerin de böyle düşUndü
ğUnü gördüm. Onların birtakım taleple
ri var. Eğer bu talebleri yerine getirilir
se _ Çeklerin yaptıkları son teklü onla
rın bütün taleplerine cevab vermekte -
dir - o zaman kendilerini mes'ut saya
caklar. 

Onlar Çekoslovakyanın Fransa ve 
Rusya ile olan anlaşmasını bozmasını is
temiyorlar. Bunu, Südetlerin bir arzuı1ı; 
diye 2'ostererek istlyen Hitlerdir. 

Berıınrd Gray 



RAl3ER - 1'.kşam postası 

Yürümek, muhakkak ki insanı 
güzelleştiren bir spordur. 

Yürümenin !kan~eDeırlıroD bDIDy@ır mlY!SlYili'"illYJ;g '? 
Tatili bitirip de sayfiyeden dönenler 

için i§ hayatı ba§ladı. Çalışmakta devam 
edenler de yine çalışıyorlar. Her iki sı
nıf kadın için eylül ve birinciteşrin ay
ları en l)i yÜrilme aylarıdır. Herhangi 
bir doktor bunun .sıhhat için çok faydalı 
olduğunu söyliyecektir. Biz yürümenin 
güzelleşmek için de lazım olduğunu ila
ve edecek ve bundan sonra kısa birkaç 
nasihat halinde .rilrilmenin kaidelerini 
anlatacağız. 

Odanızı süsleyecek 
güzel bir ab ·ur 

Yilrilm~in birinci şartı çok yorulma
maktır. Yorulmak kadınların )iirilme ce
saretini ktrar. Akşam bacaklar ısızlıya_ 
rak eve dönen kadın ertesi gün yürUme 
arzusu duymaz. 

Yilrümeğc, yorulmamak ııartiyle ya
vaş yavaş alışılmalıdır. Şurasını da u -
nutmamalıdır ki kadının azami )iirilye
ceği, fasılasız bir saatlik yürilyüşttir. 

Bu bir saat yUrilyüş içfu herhalde mü
sait vakit bulmak mmkündür. Bilhaıısa 

ııabah :yUrilyilelerini tercih etmelidir. 

Genç ve çevik kalmak arzusu kadın 
cesaretini kamçılar. Onun için bu nokta
yı dilı:;Unerek sabahleyin evinizden işini_ 
ze kadar yUrilyUnUz. Bunu yapamıyor -
sanrı: öğle tatilinden artan vaktinizi )ii
rlimcğe tahsis ediniz. 

lsterseniz akı;am eve dönerken de yU
rilyebilinıiniz. Fakat günlin yorgunluğun 
dan sonraki bu ;}iirilyUşli size pek tav
siye etmeyiz. Daha doğrusu bu akşam 

yiıriiyUşU gündUzki çalışma §artlarına ta
bi bir §eydir. Eğer blitlin gün oturarak 
çalışmışsanız, uyu§an etleriniz bu yUrü. 
Y4Fep lstif(lde edecekler, ve siz de yli
rUrken derin bir memnuniyet duyacaksı 
nız. Bu takdirde işten çıktıktan sonra he
men lik tramvaya atlajıp eve dönmeyi -
niz. Sabah yaptığınız gibi yürüyerek dö
nebilirsiniz. YUrilyilş yalnız kanın deve_ 
rant ve adalelerin çcvikleşmesl için la
zım değildir. O, ciğerinizde pislenerek 
kalan havayı temizlemek için en i)i bir 
Yasıtadır. 

Sıhhat için istüadeli ylirilyliş, yalnız 

komışmadan, etraftan gelip geçenlere 
dikkat etmeden yapılan yürüyüştür. 1 

Hızlı ve geniş adımlarla ylirüyünilz, 1 

ayağınızın burunlarına basınız ve aya·k 
parmaklarını, mümklin olduğu kadar, ha
reket ettiriniz. Sallana sallana, topuklar 
Uzerfnde yilrilmck hem insanı fazla yo
nır, hem do sinirleri bozar. 

YUrüyü§te ayakkabı fevkalade ehem. 
miyeUi bir meseledir. 

Eğer yUrüyüş hakkındaki kararınız cid 
diy:ıe geniş ve rahat ayakkabılar seçi
niz. Bu ayakkabıların topuklan dliz ve 
yayvan olsun. 

Eğer berab<'r taşımanıza imkan varsa 
- ynlıut çalıştığınız yerde bir tarafa da 
bırakabilirseniz • iş zamanınız için to
puklu bir ayakkabıyı beraber götürebi • 
lirsiniz. Çünkü geni§ ve ökçesiz ayakka
bılarınızla çalıştığınız mağazada, daire
de, atölyede dolaşamazsınız. 

Size, kendi tccrilbclerimden doğmuş 
bir nasihat vereyim: yl.irilmedcn evvel su 
içmekten sakınınız. Bu hem hazmınızı 
yorar, hem de kalpte çarpıntı yapar. 

Yürildtiktcn sonra su içebilirsiniz, fa
kat, yUrUmedcn evvel olduğu gibi, yil
rilrk<'n de bir şey içmek _doğru değildir. 
Dazan yolda insanın canı bir su, bir li
monata içmek ister, ,.c bunu dinlendi. 
ricl bir §ey olarak kabul eder. Halbuki 
hakikat tamamen aksinedir. 
Eğer hayatınızın şartları, her gün yil

rilmcnizc tamamen mani olacak şekilde 
ise, pazarları kaybettiğiniz )iirilmeyi te
lafi ediniz. Ve eğlence saatlerinizi ha\'a 
iyi oldukça açıkta ve gezerek geçiriniz. 

Bu en ucuz, en sıhhi bir eğlencedir 
ve sizi g<'nçleştirir. 

Bunu yapar da yUrilmcnin zevkini bir 
defn nlırsanız, artık )iirilmekten kolay 
kolay vazı;cçemezsiniz. 

Güzellik doktoru 

Abajurlar, şapkalara çok 
O da modaya tabidir. Yeni 
yeni süsler pe§inde koşar. 

benzer. 
şekiller, 

Yazı masaları üzerine konan büyük 
abajurların esas şekilleri hemen hiç de· 
ğişmcz. Esasen bu lambaların süsü 
çok azd·r. Kadın zevki dc:.ha ziyade 
küçük fantazi abajurlara hakim olur, 
ve onlarla istediği gibi oynar. 

Bugün verdiğimiz model, palyaço 
şapkasını andıran bir mahruttur. Sa. 
londa yahut yatak odasında bulunan 
küçük bir elektrik lambasını süslcmc
ğe yarar. 

Eğer eliniz teneke işlerine yatkın i
se, bilhassa tenekeyi kesmek ve bük
mek için icap eden makaslarla pens
leriniz varsa bu abajurun çerçevesini 

de yapabilirsiniz. Fakat bu, pek de ka
dın eline yakışmayan bir iştir. Esasen 
zahmetine değmez. Çarşıda, eskiciler

de, çok ucuz fiyatla istediğiniz şekil
de çerçeveler bulmanız mümkündür. 
Şimdi icap eden nokta bu eski çerçe

veyi süslemek, ııalo:r.unuza koyabile· 
cek şekle getirmektir. Çerçevenin ma

den kısmını tamamen kaphyacak ser
patin şeklinde ince bir şeridi çerçeve 
üzerine sarar&ınız (Şekil 1) . 

Donuk Kreton denilen kumaş ya· 
hut, parşumen knğıdı elektrik rşrğmı 

çok tatlı bir halde yapar. Abajurun dı
şını kaplamak için ·bunları tercih eder
siniz. 

Eğer abajuru ıergandi, tül, yahut i
pekli muslin gibi çok ince bir kumaş
tan ve yan şeffaf yapmak istiyorsanız 
o vakit ayrıca astar da kullanmak icap 
edecektir. 

Abajurunuz için seçtiğiniz parşu
men kağıdınr, yahut kumaşınızı kes
mezden evvel (Şekil 2) Mi bir kağıt-

la bir patron yapmak daha doğru bir 
hareket olur. Bu patron sizi kumaş ke

serken tereddüde düşmekten belki de 
kıymetli kuma§ı ziyan etmekten kur
tarır. 

Kenarları kesik küçük abajurların 
kenarları yapıştırılmaz. Sadece -Oikilir. 
Dikişli abajurlar hem .daha zarif olur, 
hem de yapması daha kolaydır. 

Bir bizle abajur~n kenar kısımların
da ufak delikler açarsınız. (Şekil 3) 
bu delıklerclcn ince bir ip, dar bir şe-

rit, yahut ipek bir kordon geçirerek 
bağlarsınız. 

Son moda bazı büyük abajurlar da 
aynı şekilde ince ve zarif derileri: ya~ 
hut göze çarpacak renklerde kalın yün 
ipleriyle bağlanır. 

4 numaralı re:ıimde ise becerikli ka
dın ellerinin hayli mah:rane bir suret
le ab:ıjuru astarladığrnı görüy~rsunuz. 
Bıı işin en müşkül tarafıdır. 

Emprime kumaşı abajur üzerine ta
mamile germe!: için de aynı mü~külat 
vardır. (Şekil 5). 

Bazı çok zarif kadınlar, abajurlarmı 
eski zaman kadınlarının giydikleri dan
tel etekler gibi pilise volanlarla süs. 
!erler. Bu volanlar beyaz yahut açık 
peı;nbe organdiden yapılırsa tıpkı taze 
bir çiçeğin tüvcyçlcri gibi zarif görü
nür. Fakat bunları her odaya koymağa 
gelmez. Modern binalardaki beyaz du
varlı açık salonda yakışır. Duvarları 
halılarla yahut duvar kağıtlariyle ka
patılmı~ odalarda bunlardan süzülen 
ziya, soluk ve tozlu görünür. 

,.,,,........., ..... _,,,""""·~~ 

D ~b (Q)Dır '\l: (b!Jva De tt 
S tYl"tfU 

.Maklyajdan en•el )iizU iyi bir tuva
let suyu ile silmek çok faydalıdır. En iyi 
tU\·nlct suyunun terkibi gayet basittir. 
100 gram gillsuyu içer::;ine 5 gram bcn
ju\'an iliı.vc Cdf"rsiniz. Gülsuyu köpüklü 
bir manzara alır. 

Üzüm 

kJaliçesi 

Kalüorniy a d a 
Eskondido §Chrin. 
de 
bayramında "iizlim 
kraliçesi,, olarak bu 
genç kız seçilmiş • 
tir. Müsabakayı ka
zandıktan sonra ü-

zümler arasına 

garkolunan Mis 
.Margnret \'ili bura
da l.izlimlcrin tadı. 

na bakarken görü
lUyor ... 

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

Dünyanın en garip 
şeyler mucidi! 

Bir Amerika l ı , i n sa n la rı sütçü beygiri gibi ayakta 
uyutan yastlk; radyo makinererini susturan 

alet vesa ire yapmış .• 
Dünyanın en garip şeylerini icat 

eden adam da, bir Amerikalrym·ş. 

Lev Lehr ismindeki bu adam bütün ze
kasını garip §eyler icadında kullanmak 
tadır ve şimdiye kadar 25 garip icatta 
bulunmuştur. 

Amerikada pek meşhur olan ve her· 
kesin yeni bir icadını sabırsızlıkla bek
lediği bu adam bugün Avrupaya ilk de 
fa .olarak gelmiş ve vapurdan çıkıp ln
giltereye ayak basar basmaz da yeni 
bir garip şey icat etmiştir : 

1ngilterede, havanın bir yağıp, bir 
açtığı maliımdur. Levlehr vapurdan çı· 

karken yağmur yağıyormuş, o da şem
siyesini açmış, yürümiye başlamış. Fa· 
kat biraz sonra yağmur diniyor, güneş 
açıyor, o zaman, sivri akıllı mucit, he· 
men cebinden küçük tırnak makasını 

çıkanyor ve şemsiyesinin orasından bu
rasından delikler açıyor. Soranlara : 

- Bu hem yağmur iç!n, hem güneş 
için bir şemsiyedir, diyor.. Açık yer
lerinden güneş girecek, kapalı yerlerin
den yağmur girmiyecelc .. 

Ondan sonra Lev Lehr diğer garip 
icatlarını göstermiye başlıyor : 

Onun icat ettikleri arasında bir rad
yc susturma aleti de vardır. Bu bir bo
bin ve iki telden ibaret bir alettir. Lev 
Lehr anlatıyor : 

1 Ev kadınıııa l a ~siye ı e:___I 
* Bulaşık yıkadıktan sonra ellerinizin 

tertemiz ve bembeyaz olmasını isterso
ııiz ellerinizi i.5iniz bittikten sonra sirke 
ile oğmanız kafidir. 

* Cilalı mobılyclcrden sinek pislikle
rini çıkarmak için eğer mobilyanın cilası 
koyu renkliyse kırmızı ııaraba batırılmış 
bir bez parc;n.cıiyle bunları silmek icab e. 
der. Eğer molıilya açık renkte ve cilalı 
ise o vakit bez beyaz şaraba batırılır. 

Mobilya silindikten sonra diğer bir bezle 
oğul ur. 

* Sineklerin resim çerçevelerine ve 
aynaların kenarlarına pislemeleriııe ma
ni olmak için bir litre su iç<'rsinde bir
kaç tane pırasa ba§ı kaynatınız. Bırakı
nız soğusun. Bir fırçayla ı•ırasa suyunu 
muhafaza etmek istediğiniz yaldızlı çer
çevelere silrünüz. SincklC'rin buralara 
konmıyacnğından emin olabilinıiniz. 

"' Deri çantaları yeniymiş gibi parlak 
göstermek için bir yumurtanın beyazını 
köpüriinceyc kadar çarpınız. Bunu çanta. 
nın ilzerinc bir fırçayla hafif hafif sli
rlinüz. Sonra kuru bir fanila parçasiyle 
oğurıuz. 

* Tcreyağını taze olarak muhafaza et
mek kolaydır. Taze tcreyağını bo§ bir 
reçel ka\•anozuna korsunuz. Üzerine bir 
yağ kağıdı örtersiniz. Kağıdın kenarları-

Amerikalmm pratik yastıl• 

ktığırıı' 
- Bunu radyo makinenize ta 

takdirde hiç sesi çıkmaz 1. 
kSılllt• 

Fakat bu neye iyi? diye soraca jca· 
. . . vaırııı: Belkı hıç hır faydası yok .. 

dın garipliği de işte burada! · . 
• f11Ucı• 
Bununla beraber, garip şeyler ?Jest' 

dinin faydalı icatları da veradır. ı,iri• 
ıa basit bir fare kapanı bunlardan 
dir-

•nterı . ve lr 
Bu fare kapanı, ağır bır taş vardır• 

ibarettir. İpin bir ucunda taş bir 'f1' 
b. d . dig~er . 
ır ucuna a peynır veya niri )'1' 

yecelc bağlıyorsunuz. Fare peY ğır ıaj 
yor, sonuna geldiği zaman ° a acı!C 

u or 
hayvanın kafasına düşerek. on 

ta öldürüyor. ti!C 
Prıı 

· · - bi ·cadı da ·1ti Lcv Lchrın dıger r ı }11ı ı 
. 'b' . c ını r bir yastıktır. Bu, hırı ıqn rı" 11e 

· Bu .. , a 
tahta parçasından ibarettır.. da)'arı 

. ·· rıne hangi bir yere raptedıp uze lar ss· 
· icat ı> 

rak uyumak kabildir. G~rıp bir iş g 
bibi bunun tecrübesini kurekl~ bahçede 
rürken yapıyor : Farze.din kı d' ıW 

gel 1• e tcprağı kazarken uykunuz ıciireg, 

men tahta yastığın bir ucunu orad3~1 

. b' cunu da dt raptedıyorsunuz, ır u .H erine 
z uz •il' bir masaya dayıyors~nu. · akta ı.J) 

dirseğinizi koyarak ~ımdı aY 

ya bit: ı .. iniz 1. ,8cıı· 

• . . · akta uyu> re 
l• akat, dıyeceksınız, ay eya ye 

- .. · ızanır v ı.rifl gıma masanın uzcrıne 1 ev J.,e•• 
1 yatarım .. Olabilir. Yalnız, .~. ybeder . r ~int l'a 

icadı da o zaman garıp ıg 

wı 1 nı bliker \'e bir kC'nar lastiğiyle kapanıı- Hafız cenıa . 
nız. Sonra şişeyi tersine çevirir ve içer_ Dr. jı;tanbtJ 
si hafü tuzlu su dolu bir kruıe içcrsine Dahiliye mütehassısı. I. zz39~ 
korsunuz. Tuz tcreyağına geçmez, hava- ; Divan yolu. No. 104. Te · --
!ar sıcakça bile olsa tereyağı bozulma- jl.~;:~:~~;~~-----
dan durur. 



,_ 
?._~sna uıı na tas o 
. So Uı hataları muharrirlerin kabusu-

t &il n Zlltnanlarda gtlzel kroniklerini 
~~ okumağa alıştığımız muharrir 

1rnız H. M. in birkaç gUndUr ya
e çtltrnadığmı gören arkadaşlnr ken. 
aorcıuıar · 'li . 

~ra.ı 'Yrola yahu? neye yatmıyorsun? 
, ,, lı derd yandı : 

''t -~ ~ vvylersem tashih hatası yUzlin· 
~t( tbu uekllnde aksi çıkıyor. ÖnUne 
'ltnkanım bulamaymca imzalı yaz· 
~ı: Vazgeçtim. 

, ~kadaş eu tavsiyede bulundu: 
~ Y adcnıki öyle, dUşUndUklerinin ak

azsana 

~~~Gtemede 
ı:'a ~ - Hırsızlığı şaşılacak derecede 
~ lapınışsınız. E\'dckilerln ruhu bi

~'lııalllış, 
lltın - Teveccühünüz bay hakim; 

~ıİ;ı b•nı mahcub ediyorsunuz! 

,!bu~ değ·I mi'? 
, ay Safder için kılıbık diyorlar. 
~hının ettiğiniz kadar da değil ca. 

~ 1, n dUn gece onun karısına c;ıkıştı· 
"'ittir.. ' ... . 

~~ ~ ... cıt ... Fakat neye çıkışıyordu bi-
~illıuaunuz? Bütün gUn ter dökerek 
'u 1 tahtaya, karısı cigarasını düşür

Çiıı bağırıyordu. 

\l~İ4fiık tablolar beni hiç alcikadar 

'~~fltıekkid misiniz? 
aYır. Çcdçcveci. 

'c iTiMAT 
~~0~danım yere düştü. Kum sancı
<"ıir ttı~ elilcmiyorum. Latfen alıp bana 

ısinfa? 

tJzQr ve 
ttu~ ~eıe>ahat 
'~ Çocuğunu azarladı: 

l!ııc 
fi 80 creden çöp alma diye sana kaç 

~1;y1edlın. Gene atıyorsun halbuki .. 
'-~ llıdl çöp atmadım ki anneciğim. 
' ı\ 4 t5ılcrimle gördUm. 

'~'!. ltığırn çöp değil, gUmüş kaşrk 

,~, ar:k~çakgt5>z 
~Qı il adaş Floryaya gidiyorlardı. Gi. 

: llllnu kalabalık sörUncc biri öte 

'.\1 
l'~ aı~u Parayı da, dedi, benim bilctı 

,~l:(j 

~ -hıı e ltontrol memuru geldiği za -
.''ıl 'ti ~ ı. l' alan bUtUn ceblerlni telaşla 
~~t~. ;k. Yok! biletin birisi kaybol 
"llıa d(SUlrnaktan ümidi kesince arka 
'~ ncıu: 
~ c~delti tallhsizllğe bak azizim. 

lıı bi.J a Vcrmeğc mecbur kalacaksın. 
et kaybolmu§, benimki duruyor. 

- ı\'ccla birdenbire neden sosyete yıldızı oldrı aktl crdircmiyomm. 1! albuki ne şa1 kı söylemesini bilir, tıc de piyano çalması. 
nı ... Doğm diirüst iki lôkırdı bile edemez. 

- fioşa gitmcsinitı sebrbleri de bımlar olsa gerek, Jıiç dcfilse baş ağrıtmıyor! 

.••.••••••• Kadın çantaları ·········1 
•• Ha.ı:ı ipek bağlıdır, bazı keınlk kapaldı, T<.'nlerlnln üstünde boyalar blra7. solsa,.• 

'fiirlü türlü blchncle kadmların çantası. Mahir bir reo;sam gibi, gene sürrrler bol boll 

•• Bu gUzel mahfazanın 1clnde durur ~aldı, •• 

• 
~alıiblntn knrmenl, ptu.Jrn..o;ı, lihantnsı. Bir güzel kı1 <laima kokulu mendilini, • 

• 
Tu\'alct cşya~mr onun lclno tıkar. • 

Aynasına bakarak k:ıdınlnr nerdc olsa, \
0

abancılar solonum bu çantaya elini, 

•
• FAcrlcr yllzlerinin renklerini kontrol, Korkarım ki kliçilclik bir ao;k rnC'ktubn çıkar! •• 

ŞAKACI 

••••••••••••••••••••••••••••~o•••••••••••••••• 
Çaplkuın 

İki kadm arasında: 
- Birdenbire boynuma sarılmasın 

mı? ben de "git, yUzUnil görmek lsto -
mem ... dedim. 

- Gitti tabii değil mi 7 
- Ne münasebet! elektriği söndürdü! 

Kadın - Kocama bu elbiseyi ben seç. 
tim. Kı~ları korkutuyor. 

- Gene Ahmetle kavga etmiş, iıstünii 
başım yırtmışsın . l'cni elbise alnıağa mcc 
bur olacaAım. 

- .4hmedi görsen bu kadar üzülmez. 
sin. Onun annesi yeni bir Ahmet almağa 
mecbllr olacak! 

Sonbahar geldi 

ıaoırç 
İki samimi arkadaş arasında: 
- Bana on lirn borç \•erir misin': ya

rın evleniyorum da ... 

- Vereyim ama bu kadar bir borç i
çin kendini evlenmcğe mecbur sayma ..• 

Bunca. senelik arkadaeız, aramızda tek
lif mi var! 

!{adın - Alacağınız uar diye eve bu 
kadar sık gelmeyiniz. Ben drtl kadınım. 
komşıclar ikimiz lıakkrnda dedikodu yap
nıağa başladılar! 

IFoırsat ıe»u 1Farsaıt 
Napoli ilzcrinden geçmekte olan :rolcu 

tayyaresinin pilotu arkasındaki mU§teri
ye döndU ve: 

- "Napoliyl gördükten sonra artık ö. 
lebilirsln. Hayatm en gUzel mnnzarnl:ı -
rındnn birini seyretmiş olursun,, derler. 
Bu sözü bılir misiniz? 

- Evet, hem bilir, hem de inanırnn. 
- Öyleyse, eğilip şehre iyice bir ba-

kınız. ÇünkU pervane çıktr. Gidiyoruz. 

MaılhıDr lb>erbeır 
Berber mUşteriyi traş ediyordu. t;stu

rası kaydı ve mUşterinin yanağında bü
yUcek bir yarn açıldı. 

Berber kanı durdurmağa çok çalıştıysa 
da muvaffak olamadı. Sonra ince kfığıt
lardcm birini yap!§tırmak aklına geldi. 
DilşündUğU gibi yaptı. Kan pıbtılaşu. 

Durdu. 
Berber, bu ihtiyatsızlığı neticesinde 

bittabi müşteriden bahşiş Umid edemez
di. Fakat mU§teri çıkacağına yakın ona 
ayrıca on beş kuruş bah§la verdi. 

Berber hayret içindeydi. Mfilterl: 
- Al oğlum bu parayı, dedi. Sıkılma t 

ÇUnkU ben §İmdiye kadar senin gibi H~ 
sanatta da mahir bir adam tarafından 
tra§ edilmemiştim. Sen hem berber, hem 
kasab, hem de duvar kdğıtiamakta pek 
yekta bir adamsın. Allahauımarladık. 

- Bilmez olur nmyunı? Kocanım u. 
yalıale çıktığını haber alarak gtletı sev
gilim! 

- Fransız karikatürii -

- Buradan gitsek iyi olacak. Çiçtk 
demeti, çikolata paketi t•e nişan yiizii
ğündr.n sonra sanırım ki bizzat nişanl1)'1 
da aşağıya atacak! 

Kadın 
Genç kadın şiddetli bir otomobil ka

zası geçirmi§ti. SırtUstü yatıyordu. Oto
mobiJin içersinden çıknrmadan e\·vel, 
ölilp ölmediğini anlamak ilzere yüzUne 
ayna tuttular ... Genç kadın hemen ya. 
nındakl çantaya sanlarak içersinden 
pudra kutusunu ve ponponunu çıkardı. 

Ve yUzUnU pudralamnğa başladı. 

ıngDDlz nüktesi 
Bir misyoner Hindistanda bir yerli}1 

hrlstiyan etmeğe çalışıyordu. 
- ÖldUkten sonra cennete gitmek 

·istemez misin oğlum? 
Hintli "haytr., makamında baemı sal· 

ıaaı. 

- Neden? 
- Cennetin iyi bır yer olacağını zan. 

nctmiyorum. Eğer olsaydı. İngiltere o
rasını çoktan ıılmış bulunurdu. 



Sinema yıldızlnrmın mcnsub olduklnı ı 
ııirketlerin reklam daireleri için hcı,.haf
ta ~ ıizlerce fotoğraflan ÇC'kilir Hl bunlar 
cvelô. yıldızların tasvibine nrzcdilir. Bu 
yıldızlnnn beğendikleri fotoğrafların bin
lC'rce, hnttii yüz binlerce kopyaları çıkn
rılnrak dünynnm her tarafına dağıtılır. 

Buna mukabil yıldızlar kendilerinin es
ki hallerini gösteren, veya sinema per- • 
desindeki tipleriyle tezat teşkil eden fo. t 
toğraflnrının neşredilmesine knt'iyyeıı t 
rnzı Qlmazlar. Bu sayfada yıldızların işte 
bu §C'kilde neşrine mlisaadc etmedikleri 
foloğrnflnrdnn bazılarım ''C sinema ııcr
desindc gi>rdliğümüz "hakiki,. hüviyeUe
ıine ait fotoğrnflarlt görüyorsunuz. 

• • * 

1 MARLEN D:trih milyonlarca sine
ma seyircisi için esrarengiz bir 

kadın olarak kabul edilmiştir. Onun da 
~ ıldız olmazdan önce basit ve alelade bir 
hatun olduğunu gösteren bu fotoğrafının 
nrşri bu sebcble caiz değildir. 

• o 

2 KATERtN Hepbörn, bir köy heki
minin basit ve alelade gürünüşlil 

kızı olduğu zamanı gösteren resimleri 
~ok etmek için servetinin biiyUk bir kı -
mını vcrmeğc rnzıdır. 

• e lfı 

3 NORMA Şircr meşhur bir yıldız ol 
mnzdan önceki sahno rollerin~ 

hatırlatan resimleri nforoz etmiştir. 
• • • 

4 CON Kmvford şimdi Holh'Udun en 
büyük artistlerinden biridir. Hal· 

buki eskiden filmlerde rejisörler onu i· 
kinci \•oya üçUncU derecede rollere gü. 
zel bacaklannı teşhir ettirmek için çıka
nrlnrdr. Kravford şimdi kendisine o za-

• mnnlarıntn hatırlatılmasını hiç istemez • . . "" 
S VİLYA~I Pavcl, Holivudun eu şık 

erkeği diye eöhrct bulmuştur ve 
bunun içindir ki onuıı vaktiyle komik 

Devamı 14 ünciid-e 

t . 

\ 
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. ~---- - . . -- . ... ----·-~ ......... 
Ankara radyo istasyonu 
nasıl çalışacak ? 

944 Olimpiyadı na 
Y ~goslavya talip 

l!ae rl in ol inıpiyat st:adı-

Bir boks defi si 
Amatör boksörlerimizden • bilhassa 

hafif ıııklette olanlarından • Ara ıııra defi 
mektupları alıyor ve bu ııütunlarda neıı. 
rediyoruz. Bu gibi mektuplar, hemen ek. 
ııeriya müteaddit cevaplarla kargılaşı. 

yor, meydan okumalar biribirini takip e· 
diyor ve netice sıfır ..• 

Balkanların en son 
sistem radyo istasyonu 

nı yapan mühendie 
~eı ~ rada davet edildi 

Yukarıda resmini gördüğünüz BoğazL 
çlnde oturan genç boksörlerden Zeki Er 
de gimdi rakiplerine meydan okuyor. 
Kendisi 53 kilo olmakla beraber, üçer 
dakikalık 6 ravunttan ibaret maçlarda 56 

kiloya kadar olan bütün boksörlerle çar. 
pışmak istiyor. 

MemDeketamı~ı ın e n tanınm ış 
sanatkarıa r o a ngaJa edl ldl 

Garp musikisi neşriyab vazifesi tamamen Cumhuı 
Riyaseti orkestra ve bandosuna verildi 

-Belgrat, 14 (Hususi) - Yugoslavya Belgrat civarındaki Semlin tayyare mey. 

Ankarada kurulan yeni radyo istasyo- !eri tatbik edilmigtir. istasyonumuz ça 
nuııun önilmUzdeki hafta içinde tecrübe şırken ayni tulümevce yakın diğer 

:derasyonu, 944 olimpiyatlarının mem. danını seçen Alman mühendisin yapacağı 
ketı •rinde yapılması için uğraşmakta· plıin Yugoslav federasyonu tarafından 

dırtar. Bunun için de Berlln olimpiyat beynelmilel olimpiyat komitesine arzedL 
•tadını inşa eden mühendis Yugoslavya. lecek ve 944 senrsinde yapılacak olan o· 
)l davet edilmiş, ve kendisi memleketin limpiyatların memleketlerinde icrası L 
ltlUhtelif } erlerinde dolaştırılmqıtır. 
~piyat stadının yapılacağı yer için 

Galatasaray mürakaba 

çin çalışılacaktır. 

Utomobil 
ltalya otomobil büyı.ik mükafat yarışla· 

h ~y ati rımn neticeleri şunlardır: 
Cuırurteji günü toplauıyor 1- Tazio Nu\·olari "Oto Union .. 2 sa. 

de Galata ar ay klübü genel :sekreterliğin· at 41 dakıka 39,6 saniyede. 
n: 2 - Giseppe Farina, bir tur farkla 

a-ı!üks~a< murakabe heyetimiz 17 eylCıl (Alfa Romeo) 
"\lG cumarte.::i günü saat 15 de toplanaca 3 - Rudolf Karaciota, üç tur farkla 
lından ıstımaın ehemmiyetine binaen sa (Mersedes - Benz) . 
hn azanın klüp lokalini behemehal teş· - Biondetti, dört tur farkla (Alfa Ro-
rıneri rica olunur. mea) 
.....__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankaragücü - Vefa 
Müsabakası nasıl cereyan etti ? 

"'1kara, 12 (Hususi) - Ankaraya gel
ltlJş olan lstanbulun Vefa takımı ikinci 
:•ı:ını da dun AnkaragUcU ııahasmda 
~'Vekil Celal Bayar, Adliye vekili Şilk. 

~tı Sar"çoğlu, inhisarlar vekili Rana 
b arhanın da dahil olduğu oldukça bUyllk 
lr ltalabalık önünde yaptı. 

«. liakem Demirsporlu Refiğin ldarcsin-
1\.._baaı:ınan oyuna saat 16,30 da bqlanır 
'""thnmaz, güçlülerin hemen vaziyete 
lıtıtiın oldukları görutdü. Fakat biribirl
lıt la.kıp eden hUcumlara rağmen gol ya
:::adılar. Buna mukabil Vefalılar sağ-

Yaptıklan bir akınla Muhteıemin a
~ğiyJH ilk gollerini kaydettiler. 

b CüçlülN, üstün oynamalarına rağmen 
~ dakik'\ lçlııde yedikleri bu gole he. 

:e11 nıultabele ettiler. Muhakkak bir go 
bıa ll'ıanj olmak için penaltı yapan Vefa
~~· Fıkrctln çektiği temiz bir §Ütle 1-1 

1l'ete duıtUler. e::: Un çok seri devam ediyor ve heye
il 1 gPçlyordu. On beg dakika kadar 
~"11~ edfln bu zevkli maç bir aralık bir 

1'-J..ı.,Uş:J halini aldı. 

Bir dakika sonra Fikret sağ hafı ve 

bekleri atlatarak kalecinin sol kolu a.1-
tındaıı dordüncil golü yaptı. 

Nasıl oynadılar'! 
32 inci dakikada sağ açık gahsi bir il

kınla bctiinci golü yaparak 5-2 galibiye. 
ti temin ettL Devrenin bundan ııonraki 
dakikaları \'efalıhı.rın müdafaasiyle geç
ti ve bir iki tevakkufla oyun 5-2 bitti. 

Vefalılar bu golden sonra evvelce bq
ladıklan yer değıştirme sistemini d.,ha 
geniş mikyasta tatbika koyuldular. Ta
bii vaziyet lehlerine olmadı. 

Vefalılar, Ankaraya &ilzel bir maç göıı. 
termekten ziyade antrenman yapmak i
çin gelmişe benziyorlardı. Tabii futbol 
seviyeleri yüksek olan Ankara takımla
rı hazırlıksız olan bu takımı kolayca yen
diler. Eiz Vefalılardan daha dUzgiln ve 
teknik bir oyun bekliyorduk. Bizi hiç bir 
suretle tatmin etmiş değillerdir. 

GUçlUler her zaman olduğu gibi An • 
karayı tem2il kabiliyetinde olduklarını 
gösterdiler. Gerçi biraz yorgunluk ala -
metleri vardı. Fakat mevsimin ilk maçın-

Kendisiyle dövüşmek isliyenler var. 

da gösterdikleri gayret ve aldıklan neti
ce çok iyidir. 

Geçen senedcnberl devam edegelen 
samimi bir arkadaşlıkla Ankaralılara gU. 
zel maçlar seyrettiren "Ankaragücil -
Gençlerbirliği,, birliğini bu organizasyon
lar dolayıslyle tebrik eder ve yeni ııene 
için de ayni faaliyete devam etmelerini 
dileriz. 

Diğer müsabakalar 
Vefa • Ankaragücil karşılaşmasından 

evvel Gençlerbirliği ile GUcün B takım. 

ne1;1riyatına başlıyacağı malümdur. 
lstasyonu kuran şirketle hW.umet a

rasında başlamı3 olan muvakkat kabul 
muameleleri bu hafta içinde bltml1;1 ola • 
caktır. Evvelce de yazdığımız gibi tec
rilbe neşriyatı her gün saat 12,30 • 13,30 
ve gece saat 21-22 de hem kısa ve hem 
de uzun dalga verici tesisatlle yapı_ 

lacaktır. 

Bıı tecrübeler bir ay kadar sürecek ve 
tesisat isteğe uygun görUlUrse kaU ka
bul muamelesine ba3vurulacaktır. Yeni 
istasyonumuzun tam randıman ve pro • 
gramla cumhuriyet bayramından evvel 
çalışmaya baglıyacağı tahmin olunmak -
tadır. 

Etimesut radyo iataııyonu tamam ola. 
rak ne3riyata bqladıfı zaman uzun dal
ga 1639 metre Uzerlnden ve 60-120 kilo-

ı 
vatla ve kısa dalgada gündüz 19,75 ve 
gece 31,69 metre üzerinde 20 kilovatla 
çalışacaktır. Sabah öğle ve akşam olmak 
üzere günde Uç kere neıırlyat yapıla -
caktır. 

Halen mevcut olan Ankara radyo is • 
tasyonu 5 kilovatlık bir kudretle çalıf • 
maktadır. Yeni istasyonumuz 60-120 ki
lovat gibi eskisiyle muka.yese kabul et
mlyeeek bir takatle ,.aJışacağı için ııes 

çok büyUyecek ve en uzak yerlerde bile 
vuzuhla dinlenebilecektir. A;>nca bir de 
kısa dalga verimimiz olacağı için ııesi -
mlzi dUnyanm en uzak kıtalarma kadar 
duyurabileceğiz. Eti.mesut radyo iııtaa • 
yonumuz Balkanların en kuvvetli ve en 
son ııistem istasyonu olacaktır. Yeni is. 
tasyonda fennin bUtUn ve son tekamUI-

ları aruında bir müsabaka yapıldı. MU

tevazin cereyan eden bu maçın ikinci 
devresi ortalarında Gençlerbirliği sol 
muavini Sedad uzaktan çektiği güzel 
bir ııütıe müsabakanın yeglne golUnU 
kaydederek takımını kazandırdı. 

• • • 
Yine ayni sahada Galatasarayla De

minıpor arasında bir egzenıiz müsabaka-
11 yapıldı ve taraflar üçer golle berabe. 
re kaldılar. 

iltt"1a.kat durgunluk çabuk zail oldu. Her 
tf tarar da ga.}Tetle çalı~mıya başladı. 
bıtlha~·et 37 inci dakikada Fikret güzel 
Ilı •UrUcıJe topu korner çizgisine kadar 
~irdı ve ortaladı. Vefa kalesi önU ka- ı 
~1• Fikret ortaladığı topu ~endi aya-

Lô.hna, biber turşusu.~. 
Yazan: Dr. G. A. 

• afl:.\ra taktı. ı 
l>t:"Vıeni!l geri kalan dakikaları golsUz Vakıa, pek de nazile bir yiyecek rerek Nobel mUkifatı a.Imııtır. Bund3n dclayı timdi vitamin-

~tL Biraz sert oynama~:a başlı?•an Ve. 1 ıııayılmaz, insan yemekte iştah aç. ler arasında en r.ıeıhur olanı C vitaminidir. 
~•tar 39 uncu dakikada bir de muhak- : mak için biraz ekıl yemek isteyin. Bir çocuğun gıdasında C vitamini elcsik oluna çocuğun 

k ıroı fırsatı kaçırdılar. .:t>, minimini hıyar turııuııunu ona hali a-:ı':!ı olur. Yedi ıekiz aylık oluncaya kadar anne sütü 
, 1 tJ inci dakıkada Nusretin Vefalılar tercih eder. Lihna, biber turgusu emen Ç'XUk için bir tehlike yoktur: Fakat kaynatılmıı inek 
.._~1ı1n .. Ç..?ktiği enfes bir frikik kale dl- ziyafetlerde ikram edilemez. Besle südiyle yahut bulamaçlarla beslenen çocuk C vitamininden 
~ne ~urparak avuta gitti. me kudreti de hemen hiçtir. Bunun mahrum kalır demektir. Onun için böyle beslenilen çocuklar 

leh evre bu §Ckilde 2-1 Ankaragücünün la beraber onun pek değerli bir halsiz, iş:ahsız, kansız olurlar, ağrılara, sık sık sıtmaya tu· 

l 
ln.e bitti. b" k · d k ı 1 şey olduğunu yeni yeni öğrenL tulurlar, ve vücudunun ırço yerlerın e anama ar o ur ... 
kınci haftaym ··oruz. Meğer, limon ve porta- Sonra çocuğa arada ıırada limon yalatmak akla gelirse ço-

~11ttncı haftavma 17,30 da Vefalılar kal bulamıyan memleketlerde, kı. cuk bunların hepsinden kurtulur • ..,1 . 
bile adılar. Güç müdafii Kartal bu ilk şın yeşil sebzeler de ellerini Çoc:ıl: olmıyanları C vitamininden mahrum kalmak ne. 
te llnıu kesti. Ankaragtiç!Uler akına çektikleri vakit insanları bulaşık hastalıklardan ko. ticesi olan iskarbük hastalığının • vitaminler ketfedildiğin-
~ ':tiler. Fahri 4 ncU dakikada bir gol ruyan, iskorbüt denilen hastalıktan kurtaran lihna, biber den beri - artık yeri kalmadığından bunu anlatmağa da HL 
bı;ll'tJı. Sağ açık Hamdi de ayni gekilde tur2usu imi~ ... Uzun yollara giden zavallı gemiciler de, ge- zum yoktur. 

ıroıu atamadı. milerind! lahr.a, biber turıusu bulundurmağı akıl edemedik. Fak:ıt C vitamininin iti bizi yalnız iskorbit hastalığın 
, 1;•tanbullular AnkaragücilnUn baskı _ )erinden, :ıkorbüt hastalığından ölürlermiı. dan korumak ve bulaıık hastalıklara karşı müdafaa etmek 

btt~ çabuk kurtuldular. Güç kalesine Lahr.;1, biber turıusunun değeri, ilkin, lihnayla biberde değıldir. V!.ıcudumuzun içinde, birçok yerlerde C vitamini, 
ba ç ınuesııir hUcum yaptılar. Ve ni • c vit.amininin bolca bulunmasından ileri gelir. Sonra da tu'- üstünde!:i &uddelerin kabuk kısmında, erkeklik ve ka.dınlik 
~t 6_ ıncı dakikada Sulhi ııağ açığın şumın sirkeli, yani ekti .elmasından. Çünkü bu vitamin sıcak- yahut onun muadili olan asit askorbit vardır: Böbreklerin 
,~dı6ı topu vole bir gülle kalenin sol tan kı::>r!tar, kurumağ.ı dayanmaz, allcalen muhitte yaşıyahza, gu<ldelerinde, deride, karaciğerde, barsakta, böbrekte. Bu 
~ •nden Ankaragücil kalesine soktu. halbuki atetli muhitten çok hoılanır. Ancak öyle yerde kalır. uzuvlan!a C vitamini eksilince onların iti bozulur, fakat vi· 

'l'abcre dilşen takımlar neticeyi leh. Demek Y.i ı~:u:a, biberin turıusu onun tam da keyfine gele~ tamin fazla olunca onlar muvazeneyi kendi kendilerine te • 
.-,lca Çevirmek için çok çalışıyorlardı. cek lıir muhittir. min ettil:lerinden fazlalıktan zarar gelmez. 
len t <;ok favullü olan bu oyun bize zevk Bir insana günde ağırlığının bir kilosuna niabetle bir 

0 
ıı~ade ıstırab verdi. Limonla portakalda C vitamini lihna ile biberdekinden miligram C vitamini yahut asit askorbit lizımdır. 

~ k" lkıncl da.kıl.tada Hamdinin sağdan daha ço~tur. Domateste de vardır. Fakat bu gibi yemişler Bu vitamini en ziyade limonla portakalda buluruz. On-
r, ·ı~i bir korner neticesinde Fahri ka- sıcak ıklirnler mahsulü olduklarından soğuk yerlerde oturan dan sonra sırayla ve miktarı gittikçe azalarak: lihnayla bi· 
;uıııouyla üçüncü güç golünü çıkardı. insanlar onlau kışın kdayca bulamazlar. Onun için lahna ile herde, elmada, kırmı:ı:ı d::mateste, soğand~ kerevizde, isfr 

)att Kol uzun uzun alkışlandı. Manevi • bib~rde !>ulunması onu demokrat bir vitamin yapmış ve al. ridyede, karnabaharda, taze bezelyede, muzda, üzümde, e. 
~'- ıtrı ~ ukıııelen Ankaragilı;lülcr daha :ak gi)nüllü -:>iması kadrini yükseltm!ıtir. rikte ve yt-şil salatada. Biraz da sütte, o da yalnız yaz mev
•oqeı 

~ 0 .Ynamrya başladılar. 17 inci da- Hele biberde bulunması C vitaminine bir de tarihi kıy- siminde çiğ ette. 
I~ t(uam ti bek hattmdan alıp 1- met ver •. ıiştir : Biber Macaristanda bol olduğundan oralı ho- Fakat hararette dayanması güç olduğundan iyisi yetil 
~11.Jı~ topla kitleye kadar sokuldu. Top ca Sent-Giyörgiyi biberden C vitamini çıkararak, sonra da salatayl.a lahna, biber turşusunda, bir de yemişlerde bulmak 
"ıh...~· ıeçU. Fakat Fahri yavaş bir j nuıı k::nyaca muadili olan ve asit askorbik'i meydana geti. lazımöır. J.imon her r.levsimde en iyisidir. 

"""'"'1& topu kaleciye kaptırdı. ---------------------Mm----------------------·• 

istasyonun bizim neoriyatunıza kanı 
sına imkan yQktur. Bunun için tedbir) 
alınmış ve icab eden tesisat vücuda 
tirilmigtir. 

Bundan bqka Ankara ça1111rken yaı 

km ve çok kuvvetli olmasına rağm 

başka bir istaııyonu dinlemek istiyenl 
re de mini olmaması için hususi tertl 
yapılmıştır. bmetpqa kız en.ııtltUsU 

hava kurumu araıımda yapılan radyo ı 
yo binası tamamen tkmal edilmlıt 

Neorlyat bu binada yapılacak ve ıeıı 

sual bir kablo ile Etimeııuta gidecek 
oradan verici istasyon vaaıtaslyle ne 
dllecektlr. Bundan bqka istasyonu 
çinde de küçUlt bir ııtUdyo vücuda ıe 
ml§tlr. 
Burası da, ıehirdeJd stüdyoda bir b 

zukluk veya sesi Etimeıuda nakled 
tellerde pek uzak bir ihtimalle bir 
olduğu t akdirde neıriyata ııekte venn 
den devam imklnmı temin edecektir. 

Haftalık programlar bir ay 
evvelinden ha ~ırlanacak 

P. T. T. umum mUdUrlUğü.nUn ra 
negrlyatlyle istihdaf ettiği gaye, beyn 
milel sahada yer almak, memleketi 
dilnyaya tanıtmak, memleket içinde h 
km istifadesini ve eğlenceııinl temin 
mettir. 

Bu hedefe varabilmek için bir ıtUd 
mUdürUnUn idareııi altında Tttrk musil 
ıi, garp musiklııi, temsil ve ııöz neıriya 
ııefleri mUııtereken çalıoarak haft 
programlan bir ay evvelinden hazırlcy 
caklar ve P. T. T, Umum MUdUrlllğU.n 
riyasetlndek\ idare ıetıeri, nafi& veta: 
leti ile diğer allkalı idarelerin, yani p 
tinin, hariciye ve maarif veklletlerln~ 
matbuatın ve ajanım murahbasdarmdı 
mürekkep heyet de bu programlan t 
kik. tadil ve nihayet tatbik olunmak 
zere tasdik edecektir. 

Neııriyat programının ihtiva edec 
unsurlar ilkönce aöyle tasnif olunınut 
yüzde 32 Tilrk mueik.lsi, yüzde 10 d 
yüzde 6 orkeııtra, yüzde 3 bando, 
8 koro, yüzde 20 pllk, yüzde 21 ko 
rans, llAn ve ajana. Bu tasnif eh 
yelli surette tadil edllmif, netriya 
garp musikisinin ve Türk musikisinde 
halk şarlularmm sıklet merkezini teı 
etmesi kararlaıtınimqtır. Mesell, Ri 
ıetlcümhur orkestrası haftada bir ke 
ve gene ayni orkestradan müfrez 30 
kitilik bir heyet dört defa konser ve 
cek, oda müziği ve aololar ehemmly 
bir mevki ifgal edecektir. Garb mus 
neşriyatı tamamen cumburriyaseU o 
keııtra ve bandoııuna verilml§, bu ıu 
nin baıına Cemal Reoid getirilmif t 
Bundan bagka kalabalık müzisyenden 
rekkep bir radyo caz ve tango orke 
tıuı vücuda retırilecektlr. Bu orkes 
bilhassa akpm Uzerleri dana mua 
neıriyatı yapacaktır. 

Büyük garb lisanlarına hakkiyle va 
spikerler davalarımızı ve Türk.iye ha 
berlerinl medeni dUnyaya neıir ve 
negrfyatın malzemeııini de veklletler 
mln edeceklerdir. Bqvekllet bu llz 
yi ıimdiden bütün devlet dairelerine t 
liğ etmJttir. 

En tanınmı~ sanatkarlar 
angaje olundu 

Posta umum mildür!Uğil, türkçe neı 
yat için 1stanbulda ve dfğe':" bUtUn 
yilk ıehirlerimizdeld sanatklrlarla te 
maalar yapmııtır. Memleketin en 
MUJ sanatklrlanndan mühim bir 
al?gaje edilerek Ankaraya gelmeleri 
min olunmuştur. Sanatklrlarmıa muh 
lif ekipler halinde radyomuzun bllh 
ıark musikisi neeriyatını dolduracakl 
dır. Şark musUdııi neıriyatı ıefllğine 

nelerdenberi İstanbul radyosunun iP 
kerliğini yapan ve neıriyatını idare ed 
Mes'ut Cemil get.irilınlttlr 
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Padişahın beqnine kan hücum 
etti; hiddetle haqkırdı 

Gillizar, yüzilnc çöken pembelikle bil
tlln ı;özleri Uzcrine çekmişti. Salınarak 
ve dch§etli bir kinle Cevri}i süzerek pa. 
dişaha ynkla§tı. Dizini öperek yanındaki 
koltuğı;ı oturdu. Küskündü. Ne içiyor, ne 
BBylüyor, ne de kimseciklerin yüzüne ba
kıyordu. Hani dokunulsa hıçkıra hıçkıra 
ağlıyacak ve bırakılsa Cevriyi bir kaşık 
suda boğacaktı. Kethtidayı sadrıali Os
man, biraz daha kalaydı, pek ala Güli

r.ara ramolacak ve zenci Nezir kendi.si
ne kuvvetli bir dost temin etmiş buluna
cak, Gülizar da vazifesini yapmış olacak. 
tı. Cevri buna mUsaade etmemişti ve du
rup dururken lAf atıp padi§ahın yanma 
çağırmasına sebeb olmuatu. 

Gülizar ne yapacağını dUşUnerek du
daklarını ı.sırıyor, di§lerini gıcırdatıyor

du. Cevri komedyayı bırakmamı3tı. 
- Güzelim, dedi, içindeki keder padi

phxmızm yanında da slikfuı bulmadı mı'! 
Mustafa, başı GUlizarrn omuzunda sor. 

du: 
- Ne kederi kalfa? GUlizar huzuru

muzda mükedder mi olur? 
T11m aırasıydı. Yolu bu sunllyle padl

eah ııçmı§lı. Cevri Mustafaya bir kadeh 
daha sunup cevab verdi: 

- GUli.7.ar aşık, padl§ahrm ! 
Mustafa gar ib bir gururla gtildü. SU

zUleıı gözleri ve aallıınan baeıyla bu ya
rım gUlüşU padi§ahı gUlllnç bir hale sok
mul'tu. Cevri, can evini ne"terliyecek 
zamanı kaçırır mıydı hiç? 

- Hem kime earuremız gcvketlüm? 
MUAtafa doğruldu. Ne demekti kime? 

İetibah yoktu ki bu aşk kendisine du • 
yulmu~tu. Cariye onundu. Padfeah değil 
miydi, elbette cariye ancak padişaha 

kalb bağlıyabilirdL Cevri, sultan Musta
fanm nazarlarındnıı muhakemesini a.u -
lamamıı değildi. 

- Tuna acrdarı Alemdara, padl§a -
hım! 

Padişahın beynine kan bllcum etti. Bu 
kaltak onun cariyealyken naııl olur da 
ne olduğu bellisiz bir aergerdeye leık 
olurdu, bu ne küstahlıktı? gözlerini de
virip GUlizan sllzdU ve haykırdı: 

- Sen demek cariyem değil bir kul
luk fahife.ııisln ! 

Meclue derin bir aeaalzlik ve korku 
•inm~tl. Padişahın gözlerinden sanki a. 
lev çıkıyordu. 

Cevri, böylece meclisi perişan ede -
cektl. Simdi böyle bir söziln, böyle bir 
aohbetin sıraaı mıydı, Cevriye bu kadar 
tedbirsizlik yakışır mtydı? Halbuki Cev
ri tedbirlerini tatbik ediyordu, kim bu 
kadının fendini anlıyacaktı? hem htedi· 
linden güzel yol almıf tı :i§ler ... 

Cevri, sanki sarhoemuıı gibi kahkaha
lu la gUlerek. baemı padleahın göğg{}ne 
koydu ve biraz herkesin işiteceği ka -
dar yüksek söyledi: 

- Alemdarın olmadığı mecliste Güli 
zar dut yemif bUlbUle döner hilnklrım. 
Artık Gülli:ar da dayanamamıştı. Cev. 

rinin dehııetli maksadı gUn gibi agikArdı. 
Pa~bı bu zevk inrnda kurcalayıp ateı
liyecek ve GUlizann ba§ma bir çorab Ö· 

recektl. Bu ağzı bir an evvel kapamak 
gerekti. Tuna boylarmda balıkçılarla kaç 
kere kavga etmltı bu .serseri ruhlu kadm 
icin Cevri bir sıkımlık canlıydı. Yerin
den fırladı ve Cevrinin Ustüne atıldı. 

Meclis birdenbire nllakbullak oluver
mişti. Padi§ah Mustafa b&§ ba§a saç sa
ça gelen iki kadını ayırmağa çalı§ırken, 
başları içkiyle adamakıllı dönenler, fır. 

1at bu fırsattır diyerek cariyelere saldır

dılar. Çığlıklar, feryatlar, inlemeler, 
haykırmalar, koşuımalar, bağırmalar sa

lona milstekreh bir meyhane havası sin· 
~u. 

Ne padi§aha aldıran, ne biribirinden 
utanan kalm.I§, sanki mum aönmeden A· 
yinlcem sona ennf§tt. Mustafa eğleniyor
du. Padi§ahı ıimdiye kadar bu kadar 
coakuıı bir ıekilde eğlendirip neıelendi. 

ren blr UdUıe gösterilemezdi. Fakat 
birdenbire blrkaı; silah patladı. Orta yer
deki bUyUk avtze parça parça yere ae
rlldL 

Sultan, avazı çıktığı kadar haykırmıı;ı- j akisler yapıyordu. Dışarda bağrışmalar, 
tı: j koşuşmalar duyuluyordu. Kapı kulluğuna 

- Cellad ! Cellıid! haber uçurulmuş \"C bir miktar muave • 
Herkes sandı ki ya Cevri, ya Gülizar net kuweti yeti§tirilmişti. 

bu işi silahla temizlemoğc kalktılar. Bütün lstn.nbul ayaklanmıııtt. Açık 

Hiç padişah huzurunda silah çekilir miy. tetikli sılilhlarla, kınlarından çekilmiş 

di? Halbuki ne Gülizarda, ne Cevride yatağanlarla at üzerinde dolu dizgin 
bir çakı bile yoktu. Onlar da korktular, saraya giden kulluk efradı etrafa deh-
onlar da silah seslerini duyup bir kena- şet snlmıştı. 

ra sindiler. Fakat gene silılhlar patladı. Selim,. Mahmudu sUrüyerek oradan a. 
Kadınlar, haremağnları, rical biribirine yırdı ve süratlc odalarına koşup arka-
geçtiler. İki dev vücutlu bostancı, pndL dan snnsıkı demirlediler. 
şsh Mustafa), kapıp süratle yan od:ıyn Cevri bu işten hiçbir şey anlamamış-
geçirdılcr. Ateş devam ediyor, yer yer tı. Planda böyle bir şey yoktu. Onun bil-
yanan ışıklar, p:ırı:alımmış kablan içinde 
sönliyor, yavaş yo.vnş salon kararıyordu. 

Salon bir kıyamet gününe dönmUşlU. 
Bayılanlar, ezilenler, delirenler, vurulan
iaı "..trdı. 

Şeyhillislam eteklerini beline toplamış 
bir masa altına büzülmüş titriyordu. Ne 
olmuııtu, ne oluyordu? Böylece padişah 
sarayına baskın mı olurdu, bu sil8.hlan 
atan kimdi, Mustafa nereye götürU1müş
tn? 

Saray bekçilc>ri, bostancılar, yasakçı -
lar, sekbanbaşı ve birçok yeniçeriler 
salonu ihata ettiler. 

Asıl haile kafes arkasında ve sultan 
Selimle şehzade Mahmut arasındaydı. 

Selim Mahmudun bıleklerini yakalamış, 
yalvarıyordu. Koca Selim, bir çocuk gi
bi diz çökmüş: 

- Aman Mahmut, brrak artık ateııl. 

Haydi, burada durmak tehlikelidir. Bu i
ııin encamı hayırlı olmaz. 

Diye Mahmudu deliresiye giriştiği ha. 
rcketinden mene çalışıyordu. 

Mahmut hllA, bileğini kurtarıp silı\lı -
larm içindeki son kurşunlan da boşalt
mak istiyordu. Saçları dikilmiş, gözleri 
dönmüştü. Kudurmu~ gibi haykırıyordu: 

- Bırak. Şu kahTıe Gülizarı hal~ ge
bertemedlm. Sebeh!iz masumların kanı 

ile gUnahkA.r oldum. 
Salon adamakıllı kararmıştı. İniltiler, 

hıçkırıklar, geniş kubbeli salonda korkunç 

ttin kastı padieahı gazaba getirip ora -
cıkta Gülizarın boynunu vurdurmaktı. 

Bu silah sesleri yukardan geliyordu. O 
halde, o halde değil, mutlaka, ya Mah -
mu,t ya Selim bir halt işleyip buna ae. 
beb olmuşlardı. 

Cevri, elini sızlıyan alnına götürdü; 
itan gördü. Acaba vurulmuş muydu? Ne 
oluraa olsun burada durmak tehlikeliy
di. !çerden bir hezeyan halinde haykırıp 
yırtınan padişah Mustafanın korkunç ve 
boğuk sesi duyııluyordu. Cevri, masala
ra ve iskemlelere tutunarak ve üzerine 
bastığı yaralıların, yangınların feryatla
rına göz kulak kapıyarak koridora fır. 

Jadı. 

Padiııah Mustnaf seltbanbaşl)'I yerden 
yere çalıyordu. Boğazı ~'Irtı!ırcasına 

haykırıyor, önüne gelene galiz kıifürler 
yağdırıyordu: 

- Ben padişah değil miyim, nedir bu 
hnl, nice olmaz lııtir bu? Nerede o Gü
lizar kahpesi? 

Sekbanbaşı sersemlemiş, zaten izah 
cacmedl~i bu g:ırib aka' 1çindo ynn ak

ımı da kaybetmişti. Çeneleri biribirlne 
vuruyordu. Ne deseydi, ne diyebilirdi, 
padişah yerden göke kadar haklıydı. 

Sekbanb:ışının vazifesi neydi, niçin dik· 
kat edip melünlan ele gcçirmemff}ti? 
Hünk~r. sekbanbaşı sustukça terler te
piniyor ve bağırıyordu: 

(Devamı var) 
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Yazan: R. R0ber Düma - 59 - Çe vi ren: fFa 8'· 
Rokur, ezberlediği bir dersi 

tekrar eden çocuk tavrile, homik 
bir vaziyet ala1ak aevam ettı 

Fakat bir mesele daha var. Mektup!S· - Peki, peki... Yavaş yavao ahşaca
ğnn herhalde. Demek istediğim şuydu: 

Nikol, ne diye bu kadar masraf ettin? 
Havyara fil~n ne lüzum vardı? 

- Seyahııto çıkmazdan önce şöyle 

kendi kendimize bir ziyafet çekmemiz 
fena mı olur Llisyenciğim? Daha kar • 
deş olalı be§ altı gün oldu ama senin 
bunlardan hoşlanacağını tahmin ettim. 

Gülü§erek masanın etrafına geçtiler. 
Benua sordu: 

- E çocuklar, hazır mısınız7 
- Hazırız. 

- Fakat Rokur, sen buraya ellerin 
ceblerinde geldin. Hiç eşyan yok mu? 

- Şimal garında bıraktlm. 

Benua: 

- Aman Bcrlinde gaf yapayım de
meyin. Dedi. Her ecnebt gibi eiıin de 
göz hapsine alınac.ağmu: muhakkak ol -
duğuna göre çok dikkat etmeniz gerek. 
Aile isminiz neydi'! 

- Delmon ... 
Rokur, ezberlediği bir demi tekrar e. 

den çocuk taniylc, komik bir vaziyet a
larak devam etti: 

- İhtiyar annemiz Pa.riste Senjermen 
bulvarında 113 numarada oturuyor. Ai
levi ı;ervetimiz var. Kız kardeşim tam 
manasiyle modern bir kızdır. Sinema 
)'Ildızt olmıtğı kafauna koymuş. 

- On n:ımara}'I hak ettiniz Rokur; 
bravo! 

- Berlindc Adlon oteline ineceğiz 

ve fırsatını bularak doııtum Maka fon 
Rogviçle alemlere başlıyacağız. 

- Bana iki gUnde bir yazmağı unut
mayın. 

- Adres de annemiz madam Delruon· 
un adresi. .. 

- Hakikatte eiz yaşta erkek ve kız 
iki çocuğu olon bir madam Delmon o 
ac!reıste oturuyor. Kolonel Geronun aile 
dostlarından bir kadıncağız ... Alınanlar • 
ca malüm olmıyan bir "posta 1mtuı-u,.. 
kullanmak daha tedbirli olacağını dUeUn
dük. 

nnızdan biri ellerine geçerse ... 
- Buna imkAn yok. Ne diye bizdCil 

oiipbe edip de mektuplanmızı açnıak it
teslnler? 

- Dünyada imkansız bir şey yoktur· 
Böyle bir şey olursa ikiniz de rnah\'oJdU· 

nuz demektir. 
- §üreli yazarız. 
- Doğrudan doğruya şüre, kelİJllEl y~· 

rine rakamlar, ele geçtiği takdirde sJJJD 

casusluğunuzu ilan eden bir vesika teŞ· 
kil eder. Birkaç manaya gelen cuııııe
lerle bir §Üre kararJa.vtırsak bununla da 
maksadınııı sarih olarak an!atınağa lıJl• 
kan bulamazsınız. ., 

- O halde? görUrunez mUrckkCP ını · 
- Evet. Bununla utediğinizi yazabl • 

lirsiniz. 
• dB - Fakat yüzbaşım, bu mUrckkcbın 

mahzurları var. Ecza\'I nasıl sakmac• • 
ğız 7 Ba~a.ğrısı hapı, krem, pudra \'C "; 

lre gibi muhtelif şekillerde saklaıtı 
milpıkUn ama bunların hepsi maının ,-e 

ğ ıu· 
meehur usullerdir ... Eşyamı arama a 1' 
ıum görürlerse bunu kc§fetmeleri çocu 
oyuncağı gibi bir 1§ olur ve o zaınall .h5

' 

pı yuttuk demektir. 
- Hakkınız var. Bunları ben ~tıs 

evvel dilalinmşUtUm. 
Benua, lakayt bir tavırla cebinden tıiJ' 

kutu kartvizit çıkardı. 
sa· - Kartvizit bastırmaSı unuttunuz. 

nırım. Ben sizin için hazırladım. 
l: .. d• 

Rokur kartlardan birini alarak o ... 
eviı di çevirdi. 4ığa tutup baktı. Bit ıer 
anlayamadı. 

Benua, mlitcbcssim, devam etti: 
- Yepyeni bir usul bulmak ıµnııdJ. 

Bu uımlil bulduk \"e size verdik. 
- Bu kartlar değil mi? T 
- Evet. Şilphe etnek akla gelir ııı1 
- Akla geleceğini zannetmem. 
- Cı:z:fanınızda duran bu kartıard&lS 

eüphe (!ıJnt'k, sırrını% faşedilrnedikçeı 
kimse.1;n aklına geJmiyccektir. . 

- Peki, bunlar nasıl mUrekkeP hllU. 

ne gelecek? 1' 
- Gayet basit: bir tanesini yak3c~ 

ve külünU bir miktar suda criteceksi? 
~· - Bundan sonra da kalemi batırıP) 

maktan başka işimiz kalınıyacak. 
- Hayır. Bir i~iniz daha kalacak· !{~ 

h yakıp suda erit.meniz! mütehe.65ıs b 
kimyager belki dlitiinebilir. Fakat iıtı.n• 
d muameleyi sanırım ki bulanuyacs) ' 
!ardır. 

- O nedir? 
- Birincinin tekrarı. 

- Yani? I· 
- Kartı ya.Kıp kilileriyle elde ett11 

niz ma)ii kUçük bir sUnger kAğıdı ~; 
rine dökUp kurutacak ve bu kAğıd• 

1. dt" 
yakacaksınız. Ancak bu kağıdın kU u, 
dir ki görünmez ~iırekkeb elde edebi ' 
Jirliin;z. 

- Fevkalade' . r· 
- Dı>ğil mi? teşkilatımızın kiınYde 

lerindE>n biri bu keşif Uzerinde syl•~ 
uğra§lt. Hepsi bu kadar değil, bU 1Xlil 'f 
rekkeble yazıların görünmesi için ~
karışık formUllcr de "reve1A.tör,, ıer ı 
mn ki bunu bulmak ayn mesele. \'Sıııı 
sır~ızı ele vermeniz endi§esi yolt· ~l' 
de sıze buradan iki günde bir ıne1' f1ll 
göndereceğim. Fakat bunlar ,Alınan18 
il h • · eıılı•• ş P esını celbetmcmesi için "anıı t 

)·it! 
tarafından yazılmı~ ehemmiyetsiz .~e. ıııı 
olacak. Size talimat verecek değilıl1l' 

1 dt·" 
lüzumlu olmadıktan başka tehlikCl L 
Göz hapsine alındığınız: takdirde adtef, 
nize gelecek mektuplan kontrol ede • 
ccklerl muhakkak olduğunu unuune.ııı• 
mız lazım. 

CDe\-anu ,..,> 

----~--~~---~ -
.-.e~ 

Subayın ka!::.ırdığı kızı derced""-
Özür dileriz. 

-----· ti z"' 
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Canh cenaze 
lhti 

'1tı Yar Katerin zorla uyandr. Saat 
t 0lduğu halde hemen gece gibiydi. 
JaslıSti'k oda ona her sabahkinden daha 

~ ~e .~a karanlık göründü. Kurıun 
itti, ~u. gibi kendini ezen bütün sefa
~ but~n yoksuzluğu duvarlara yapıı· 
~takı eıyalar arasına gömülmüş gı-

l. 

~ihtiyar kadın birkaç dakika hareket. 
ili. kııdı. Sonra, hali uyuşuk olan zih~ 
~~o\ ddalar tahayyül edilen tatlı bir l 
-. ~Yl doğru yavaş yavaı kaydı. Uyku 
~orgunluktan ağırlaımıt gözkapak 
ttM. k.apar kapamaz Katerin kendini 

""! bir yatakta gördü: 

.ı.. Z.vanı yorpn arkını kut tüyün· 
~ YUmupcık bir yastıia ıömü1· 

't;,, "'1iit, halsiz Dile.aklan lumazı i~ 
~ örtütü • "Giyom,. la nleı.

cliti rıin büyük W.11 "Nilrola,, nm 

~r. ettiii örtü kadar ıüzel Wr ör~ 
8e • ~ 1111111111 ... Ocakta tııirimniı k~ 

lai.. sün enel çıtırclıyan parlak o · 
~ •tepnden yan yanllUJ lrir kütü?'. 
~ftı. Onünde hül,..Janna mele:.! 1 
~ Jo.-ıun vücudunun dinlen~iii 
~I icaplı ,eniı koltuk chmıyordu. 
-~rn üzerinde tuhaf tuhaf .,irçok 
~ de nrdı ..• Dini 'bir itina iltt 
~n bir lriirre içine yerlettirilmi! 

\ ~lıal çiçepden bir taç, aec!eftep 
~nlltr, kocası "Ciyom,, un re1-

~ kıvnlan bıyıklar... Yaıvbeımd.ı 
-nz tiıl ~"'R•s• i • ,~e kaybola.ı 
~ ve ut..ıa.:::•ç Juldının hayabnı lut. 
• ._ lcal-•Jl t.i;ı:niş bir i,f!'diye tıelikiJ 
~ l>ervaıız Ye ldiıtala Woılar ... n 

~•..ıtı genç 'kadın öyle talisizdi ki. 
~l ?den kedere, yokluktan yoldula aü· 
~ile sürüklene itte böyle kimıes:.ı 
' lti, ocaksız, karanlık bir tavana· 
~ile taı'lcın bir hülyadan bqkı ıeı: 
~ 0Irnıyan acınacak lcilçUk bir mab. 

01tııuıtu. 
\~terin gözlerini açtı. Biran tered. 

"""etti. Kalksa mıydı? •• Herhalde dı· 
._ 

1 Pek ıo&uktu .. Beı dakika daha 

~ ~l.• karar verdi. Fena ve piı ıilte· 
~ ttıne top gibi büzülmüıtü. lnec 
't•':lr baıına kadar çekiliydi. Yarr kal. 

hülyasına tekrar daldı. 

r~l'~ .. tok •. Kapısına vunıluyordu. 
tıa.~~rini açmadan ıiriniz c!edi ve 
-~aeiun, plit. dıprnı pek so-

~' Perdeleri •ç; ocata bir kütük 
~ din ilive etti. 

~ lianınu kadar Wnııuk, onua kadar 
" ~ ... olan sadık bımnetçisi tjort.anı 
~"•t madam. diye cevap verdi. cbta· 
~ Pek aoiuk, aiae fimii miilı eaa:nıel 

•teı yakacainn. Balon-. Pence 
~ ne Pzel, parlak bir süneı ai.. 
~' ....... 
1htanr Katerin evveli bir ıözünii, 

~ra Ötekini açta. Yet.ağı üıııeriadt 
.. ~ıran ıünetle her fe)'İ canı. ve ne
~l'c:!i. 

ı. Nihayet omuzlanna yün bir •tkı a· 
~la oturdu. Yatağın ayakucunclan 
~ilin üstündeki kuıtüyij fOl'Pl'J 

'- iten Hortans, "bhvalbyı hazır· 
ı.,.lb mı?,. diye soruyordu. 

kalktı. Zavallı Katerin, kendisini bu piı 
yerde barındıran merhametli kapıcının 
son hediyesi olan çarpık leğenin önünde 
halsizlikten, car.ısız ve perdesiz küçücük 
pencereden giren dondurucu soğukla tir 
tir titriyordu. Basit tuvaleti biter bit
mez elbiselerini ıiydi. Zayıf ve kuvvet. 
ıiz omuzlarımı, manto yerini tutan şalı 
yerleştirirken tavanarasının kapısını na
sıl açacağını düşünerek kuvvetini top
lamağa çalışıyordu. 

Altr katı, ağır ağır merdiven parmak~ 
lıklarına yapııuak, ufak bir temaala 
hemen düşüverecekmiş gibi sallanan tit. 
rek vo cılız çocuklar gibi her basama
ğa ayaklanru k?ya koya indi. Fakir ki
racılarmın giriı çıkrılarını baca deliği 

gibi karanlrk odasının açık kapısından 

seyreden kapıcı kadının önünden geçer 
ken naziklne: 

Bonjur madam, Legri, dedi. 

Şiıman kadın küçük bir maiyetine ht 
tap eden muhtetem bir hükümdar eda
sile "bonjur madam Katerin., diyerek o
cağa döndü. 

Zavallı küçük ihtiyar, kapının cıiğin· 
de, bir an kendisini buzdan bir örtü gi. 
bi kaplıyan dondurucu rüzgarın tesiri!: 
durdu. Bükülmüş omuzları, eğilmiı ba
şı, yarı kapalı gözleriyle minimini bir 
cüceye benziyordu. Scndcliyerek yürü· 
yor, yarı açık dudakları arasından nü
fuz eden keskin hava ile donmuş ciğer. 
lerini muhafaza etmek ister ıibi ellerini 
göğsüne bastırırken buruıuk yanakları 

üzerine dane dane ıözyaşları dökülii
yordu. 

Katerin kiliae kapıaına yaklattığı va
kit, çöpçilyU bekJiyen bir paçavra yığı· 
nına dönmüştü. Ensesindeki küçük saç 
örgüsünden ve soğuktan yemye·şil ol. 
mu9 birkaç parmakan b.9ka ıeyi görül
müyordu. O kadar cansızdı ki, teşrihha
neden atılrrut bir ölüye benziyordu. 

- E ... Büyük anne, hala mı uyuyor
sun? ..• Bu, §U piı sokaktan pel< ender 
geçen bazı din~rların sadakalarını o. 
nunla birlikte paylaşan sefalet arkadaı: 
Benova baba idi. Kater:nden cevap ala
mayınca başını ıalladı. 

Omuzlarını fileıofça kaldırarak elin. 
deki açılır kapanır küçü'k iskemlesiyle 
kiliıe kapısının yanındaki girintiye yer. 
leıti. 

Akpm, ihtiyar Katerini kaldırdıktan 
vakit hiç kimıe onun eski, yıpranmıı, 
yorulmuş kalbin:n nasıl bir anda dinlen
diğini anlıyamadı. 

Katerinin güzel ve harikulade rüyuı 
nı hiç 1cimse öğrenemiyecek ... Muhak
kak ki onun iyi Hortans'ı: 

- Sonsuz ve güzel bir seyahate ne 
dersiniz m&dam? •. 

Diye bir teklifte bulunmuıtu. Ve ih· 
tiyar Katerin, memnun, itaatkar, ncş'e 
ile, bir özlenmiı ıihirkir • belki de kor
kunç - hiçlik diyarına k=~a koşa gitmiş
ti. 

Çeviren : 

Halide Kemal 

HABER - ~ puaW 
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Hicrl: 1357 - Recep: 19 

- Olta ....... ....... ·- .... 5,40 12,09 15,41 18,19 19,5! 3,5!1 

Lüzumlu 1 ele/onlar 

Yangın: 
lst:ınhul için: 24222, BcyoAJu fcin: 

Hö 14. Kadıköy için: 60020, Üsküdar i· 
cin: 60625. 

Ycşilköy. Bakırköy, Bebek, Tarabya. 
Bij,> iıkdere. 1-"eııerhah~·e. t\andilli, Eren• 
koy, Kartal, Buyükada, Heybeli, Burgaz, 
Kınalı, için: Telefon muhabere memu
run:ı yangın demek kAridir. 

Rami itfaiyesi: 227! J 
Uen iz il f:ıiyesi 3fi. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulec;i: 400611 
Sılı!ıt imdat: 44998. Müddeiumumilik: 

222!>0. Erıı ıı iyf'I rnüılürlüAü: 24382. 
Nefin \'eklıleli htanbul Elektrik işleri 

Umum Müdürlüğü Beyoğlu: 4'801 _ fstan. 
bul: 24378. 

Sular idaresi: Beyoğlu: U783. Beşik· 
taş: 40931t Cibali: 20222. ?\urosmaniye: 
2li08. C'sküd:ır • l\:ıdıköy: 60i73. 

Havagni: lstanbul: 2Ui8. Kadıköy: 
60i90. ReyoAlu: 44642. 

Takai Otomobili istemek 
için 

Beyo/.Uu dheti: 49084. Bebek ciheti; 
36 • 101. KadıkÖ)' ciheti 6044 7. 

Deniz yolları 
İstanbul accntelijU: 22740. Karaküy: 

42362. 
Pazartesi Tophnneılen 16,30 Mudanya, 

20 Hanılırına. 
Salı Tophaneden 9,SO İzmit, 16.30 Mu· 

danya. 19 Karatıiga, 20 Bandırma, lıalıı· 
tnclan 12 Knradeniz, Sirkeciden 10 l\ler· 
sin. 

Cal"$8mba Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma. Sirkeciden I!; A>·vahk, ıs 
Bartın. 

Perteınbe Tophaneden 9,30 lzmit, 18,M 
Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan J2 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudann 20 
Bandırma, Sırkeciden ı:, A)"fahk. ' 18 
Bartın. 

Pazarte~i Tophaneden 9fmroz. 9,30 lz
rnit. Galat:ıdan 8,30 Mudanya, 10.30 lzmir 
Sür. 12 Kıntdeniz, 22.3i> Mudanya. 

Müzeler 
Ayuofya, Roma • Rizan ... Yunan eser· 

leri ve ı;inili Köşk, Aslcerl Müze ve sarnıç 
lar, Tıcaret ve Sanayi Mür.esi, Sıhht mür.e. 

<Bu mQzeler herJılln saat JO dao US ya 
kadar •t"ıktır.) 

Türk ve lsJAm e.~rlerl müzesi: Paıar
residen b:ışka hergün saat 10 dan 16 ya 
kadar ve Cuma ı:ıünleri 16 d:ın 17 ye ka
dar açıktır. 

Topltapı Müzesi: Herııün saat 13 ten 18 
ya kadar açıktır. 

fff-?mleket D:şı Deniz 
SeleTleri 

Romanya npurlan: Cumartesi günleri 
13 de Köııtenccye: Salı 110nJeri 18 de Pi
re. Be.rrut, 1.skeııderiye. 

ltıılynn vapurları: Cuma Rünlerl saat 10 
da Pire, Hrendizl, \'enedik, Triyeııle, 

Sirkeci istasyon Müdiir1üitü Telefon 
23079. 

.~vrupa Hattı 
Semplon ebnresl hergün Sirkeciden 

saat 22 de kalkar T'e Avrupadan geleni 
H:ıt 7.25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

KonTansiyonf'l 20.30 da kalkar, 10.20 
de gelir. 

. Edirne posıa .. ı: HeJlfün aaar 8,50 de 
hareket edl•r. 19.33 de gelir. 
Anadolu hattı 

Herı:ıün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Kon)'a, 9 da Ankara 15,15 de 

Oiyarhakır Te Samsun, 15,30 da Eskişe
hir. 19.10 da Ankara ekspresi, 20 de A
dapazarı. 

Rıı trenlerden saat 9 da hareke! eden 
Ankara muhıelitl pazarteıi, çarfanıba 
ve cuma .RÜnleri Hnleb ,.e Musula k.adıır 
sefer etmektedir. 

MUNAKASALAR: 
19, 10 konser, 20 halk havaları, 20,30 mü· 

7.İk, 22.10 Şopen resitali, 23 Berlinden sen· 
fonik konser nakli . 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Atatürk meclisi 18 eyl61de 

bir toplantıya davet etti. 
fevkalAde 'G ': Buıün ne yiyıteejim?.. Dün 

~ !'-Jın ile nefis tereyafı vardı. 
).:._ ~ lnc:ec:ik kızannıı d.:ıne!der aa. 
..._.İ.._k.hni ·bi , __ ..J __ ................ ~ıstanbul Radyosu ,. ... , ı• ne_,. mua· t M'"h' ·r t ' 

~ı!. • u ım 1 an : • 15 EYLOr. ~ ~9~8 PERŞEMBE 
._,. ....... Clizeı köpüklü lııir çikolata a. • 1 9 3 8 • 18,30 rl~n~ mmı~kı.sı (Plı\k), 19 spor mu 
·~~:_ .. , . . . . 1 ~:ıhahclerı Eşref Şefık tarafından, 19,30 

~ IDllWIUIU yajlı ve yumurta' ı Resı·m·ı· Hafta • ~:ın Jnci ,.e arkodıışları tarafından, l9,5:ı 
...._ ~ dersiniz?... • ı njaııs h:ı~ıcrleri, 20 Sa~I ayarı, Gran\"i~· ra· 

ıa_ Afenn sana Hortaa.cıiım, fa t Okuyucularına dalıa güzel bir ıekilde. '>ııth:ıncsınd~~ ııklcıı .. ı:e~ııı:ı Ye arkndaşlıırı 
t. Çabulc ol zira pek ac • tıiıma his t görünmek için •I l:ırarıııd:ın 1 urk mıısıkı~ı ,.e halk şarkıları , 

'-dı~Otıım • .. , • :?fl.40 :ıjııns hnhcrleri, 20,47 Ümrr Rıza tar:ı 
liort • h dı y kal • 17 Eylul cumartesı • fınclan ar:ıp~·a SÖ~ lev. 21 Saat ayarı orkes-

' •nı .~n Ç b •. al~ .. an .. .. k trıı, 21,30 Rıfat \'C ıırkadoşları tar:ıfrnclıın 
~il o ıunu llUll seçareceıma ta. • QUnU ÇI maya ka- • Tür:. musikisi ve halk şarkıları, ~2,10 lıa-

Of'du. • far Vermiştir • \a raporu, 22,13 keman konserı, Orhon 
lJ:., • • t Borcr, l]İyano rcfakatile. 22,50 son haber-

~ llttt zavallı iht:yar Katerin fÜpheıi.ır t I TA L y A N c A 41 lrr Ye ertesi gfiniın progrnnıı, 23 saat aya-
tlitı:1 it lÇtı. Kapalı &özlerinin önünde t t i rı. son. 
'-t 1'ııt O E R S oc n.-tPEŞTE: lr bi ır uzatmaz içine kesiklik vere:1 t L E R İ t 19,10 si11an orkestrası, 20,30 operadan 
\~1'tr Çalkantı ile kaçan çi~lata bar· ıt • temsil nakli, 23,10 rad;)o orkestrası, 24,10 
'-ıı1ta11 danıederken, başları kocaman ı· ()artın verl:m,fe • C'llthant, 
~ t~ltt · ayaksız. yusyuvarlak yumurtalı • t •ı nem.Is: 
b._' tr k h~ Şia O •ıı (•8 •1 f 1 r 18,15 piy:ıno konseri, l!I: hando, 20 or-"}'ı • ar aıı gelmiyen bir cenaze a- • • 1 ~ • 

tlb· 1 1 keslrıı, 21 ,10 e•lenceli neşriyat, 21,30 rad 
lhti 

1 onları takip ediyordu. ••0 •••4>•••••••• ~·o orkestrası, 23,30 serenatlar. 
Yar kat~rin içini çekerek yataktan . J l'ARŞO\',\: 

\'azan Rahmi t AtilZ 
Gece yaırısı (dlene~ kenarına Dınımtş 

sahil boyundan blır dönemeç 
mevdana getJıren köşeyi 

takibe koyulmuştuk 
-84-

Kızcağızın muhakemesi üç gün devam 
etti. Dordi.incü günü sabanleyin daha şa
fakla onu bölm~:,indcn aldılar .. Götürdü
ler. Bizi hapsettikleri zeminliğin arka 
tarafına düşen dere içinden az rnnra silah 
sesleri duyuldu .. Zeynep bir daha bölme
sine gelmedi. O gün ak~am üzeri bizi Ban 
dırmaya se,·ke tabi tuttular, beni, bulun
duğum yerden alıp arkadaşlarımın yam. 
na götürdükleri sırada muhafazamıza 

memur nöbetçilerden birisine Zeynebi 
sordum. lki elini birleştirdi, yanağının 
!ltına koydu; ölüm taklidi yaptı; bunun· 
la genç kızın öldüğünü, öldürüldüğünü 
anlattı. 

Zeynep o sabah kurşuna dizilmişti .. Ne 
yazık kapiten; bilseniz, ne kadar güzel. 
ne kadar masum bir kızcağızdı. 

Brodey karşısındaki Fransız gediklisini 
alaka ile dinliyordu. Zeynep hakkında 

izahata girişen gedikli Zeynebin ayn a}n 
her tarafını sayarak methe yirişince bir el 
işaretile sözünü kesti: · 

- Buralarını çabuk geç.. Size dair 
malfunat ver. 

Dedi; Şad Kapo devam etti: 
- Kolordu erkaruharbiyesi bizi ne su· 

retle se\ kedeceğini uzun uzadıya müna
kaşa etmiş, deniz ve kara yollarından 
hangisini intibah edeceğine bir türlü ka· 
rar verememiş, iı;i enine boyuna hesaba 
girişmişti. t;mumi karargah bizlerin, esir 
tahtelbahir subay ve mürettebatının Ban 
dırmaya sevkimizi emretmiş.. Kolordu 
karargahı ise deniz yolundan göndermeğe 
cesaret edememişti . 

Bu hususta ileri süıi.ileıı sebeblerin ba. 
şında, Marmaradaki tahtelbahirlerin bi· 
d göttl~k vasıtaya taarruz etmeleri 
bizi, esirleri kurtarmaları geliyordu ki .. 
Kolordu karargahı bu ihtimali yeneoek, 
ortadan kaldıracak bir çare bulamıyordu. 
Hatta bizi SC\•kedecek bir destroyerin 
kazaya uğraması kuwetle mevruubahs 
oluyor, donanma ikinci k'llll\andanı buna 
şiddetle muhalefet ediyordu. 

Nihayet kolordu erkanıharbiyesi bizi, 
bir kafile halinde karadan göndenneğe 
karar verdi. Yola çıkardı. 

Balıkesir yoluyla 3 konakta Bandır
maya varacaktık. Birinci günü ayakları· 
mız şişinceye kadar yürüdük. Geceyi bir 
köyde geçirdik. Ertesi sabah yola çıkaca

ğımız sırada arkadaşlarımızdan iki kişi. 
nin dehşetli bir fiye\Te tutulduğunu gör 
dük. l\f uhafazamıza memur ihtiyat zabit 
şaşırdı. Köyde doktor falan yoktu. Yanı· 
rnızda sıhhiye neferinin çantasından çı· 
karılan ilaçlarla bunlara tedavi tatbik 
edildi. 
İhtiyat zabitine bu hastalığın malarya 

oldu&runu, sıcakta, güneşin altında bir 
günlük yolculuğun tesirile arkadaşlarımız 
da kendini gösterdiğini anlattık. 

İhtiyat zabiti makul bir gençti.. Fran· 
sızca da biliyordu. Konuştuk. Süvari gece 
serin olduğu ıtin o zaman yola çıkarıla
mamızı, yoksa bir gün daha yürüdukten 
sonra hepimizin pestil gibi yerlere serile. 
ceğini söyledi. 

Genç subay, emniyet ve muhafaza ted· 
birlerinin karanlıkta güçleşeceğin i ileri 
sürüror f al~t arkadaşlarımıza açmaktan 
da kendini alamırordu. Uzun boylu ko
nuşmaları müteakip muhafız subay gece 
yolculuğuna razı oldu. Hepimizin dürüst 
olacağına ve )'Üriiyüşü güçleştirecek hare
ketlerde bulunmıya::ağımıza, kaçmak te • 
~::bbü üne girişmiyeceğimize dair söz \"e
riş'im:z üzerine o günü köyde geçirdik. 
Gc .. :: gurupla beraber yola çıktık. 

S:.ıb:ıym ··firar,. keyfiyeti üzerinde ıs. 
ra:ı bize aklımızdan geçmiyen bu işi ha
tırlattı. Ben, içimde depreşen hürriyet 
ve... hfila bo~az mıntakasında çarpışan 
arkadaşlarım"\ iltihak arzularım zaptede
ml!z o!dt'm. Ka:;ım:ğa karar verdim. 

Süvari ile ka\'ga ettiğim için kol niha. 
yetinde yürüyor. yanımdaki iki nöbet
çiye lakart tavırlarla adamakıllı emniyet 
his i t..:1!.in etmiş bulunuyordum. 

Gecera:-ıc:ı, deniz kenarına inmiş. sahil 
boyundan bir döneme; meydana getiren 
~seyi takibe koyulmuştuk. Muhafız 

zabit yolun tekrar içeri girdiği yerde mo
la vermcl~ kararındaydı. Ben de firar ta· 
sa\ \'Urunda ... 
L'zatmıyalrn komodor, firar kuruyor· 

dum. Bunun için de en müsait yeri, şu 
bir kilometre kadar süren sahil boyunda. 
ki şo::ıe kısmını buluyordum. h ·i bir de
nizci idim. Mükemmel yüzebiliyordum. 
Buradan bir defa denize atlarsam karan· 
lıkta muhafızların kurşunlarından kurtu· 
lur, seri kulaçlarla engine doğru açılır· 

dım. Elbette bir vasıta beni denizden çı. 
karir, taliim varsa bu can sıkıcı, tahaın· 
mül edilmez vaziyetten kurtulurdum. 
Kararımı verdim. Şosenin içeriye, da

ğa doğru kıvrıldığı noktaya yaklaşınca 

muhafızlanma işaretle çok sıkıştığımı 

anlattım. Benden hiç şüphe etmiycn, be· 
ni birazda aptalca bulan muhafızlarım 

zabite haber verrnt>ğe lüzum görmediler. 
Ellerimi çözdüler. Yanıbaşımda durdu· 
lar. Şosenin sahildeki kısmı 4.5 adam bo
yu 'liardı. Ve .. bu uçurumdan denize hür, 
kayıtsız göğsüne atılmak gayet kolay gö 
rünüyordu. Durdum. Pantalonumun düğ 
ın:.:!erini çözdüm. Su dökeceğim sırada 

birdenbire kendimi kaldırdım denize fır 
lattım. 

Arkamda kıyamet kopmuştu .. Başımı 
sudan çıkarırken patlayan sila.ı'ılann g~· 
riıltüsli, yanımda suya saplanan kurşun· 
lann suda çıkardığı ürkünç ses beni tek. 
rar dalmağa icbar etti. Karanlık firarımı 
kolaylaştırdı. Ceketimi sırtımdan attım. 

Hızlı kulaçlarla karanlığa karıştım. 
Bir saat kadar mütemadiyen sahilden 

açılarak rüzdüm.. Bu aralık gozume 

renkli iki ~ık, bir geminin i kele '"e ~an
cak bordalarmı işaretliyen kırmm \"e y~ 

şil fenerler g-Oründü: Yorulan kollanma 
tekrar derman geldi. O istikamete yüz. 
meğe başladım. Bir çeyrek saat sonra bir 
Türle yclkenlisi ile karşıla~mıştım. Boğuk 
sesler çıkardım. Yelkenli beni gorunce 
durdu. Merdiven uzattı. Tutundum. Yu· 
kan aldılar beni. işin rengini meydana 
vurmamak için baygın hali nldım. Gü· 
verte tahtalarının üzerine uzandun. Ya· 
nımdaki tayfalar bana suni nefes yap· 
tırdılar. Vücudumu oğaladıalr. Güçlükle 
kendime gelir gibi davrarıdun. Gözlerimi 
açtım. İşaretle su istedi~imi anlattım. Yer 
diler. lçtim .. Sonra tekrar gözlerimi kapa 
dım. 

ı ı gece beni rahat bıraktdar. 'Oıerime 
iki battanh c attılar. Orada uyudum. 

Ertesi sabah iş çatalla~cak. beni tek. 
rar tutup sahildeki latalara teslim ede
c.ekler ciiye korkudan ödum kopa kopa. 
içim ürpere ürpere uyandım. Rüyamda 
bile bu halleri gormüştüm . 

Tav!alar. erkenden iş başına gitmi~er. 
armay:ı tırmmyorlar, yelkenleri arya e
aıyorlar, serenlerin üzerinde çe\ik atla· 
) ı~ larla oradan oraya sekiyorlardı. 

Ben de boş durrnağı doğru bulmadım. 
c · ı · 1a?J;1 arasına katıldım. Beraber çalış· 
tım. Yelkenlinin kaptanı görünürde yok. 
tu. Y~nık benizli, sert ta\'trh, kısa boylu, 
k~,; yapılı bir tayfa diğerlerine kuman· 

d:ı ec!iyordu. 
lş bittikten sonra tayfalar gü~rteye 

indiler. Ben de beraber tabii Orada otur 
duk. Iççlerinden birisi bana türkçe bir 
~yler sordu. Cevap veremedim. O zaman 
g~mıriler biribirlerine baktılar. İçlerin· 
d~·:1 birisi elini açtı. Avucunu hayaya doğ
ru tuttu, salladı .. Işaretle bana ldm oldu. 
ğumu soruyordu. Ben, türkçe bilmemek 
yüzünden tayfaların şüphelerini celbet· 
mckten korkuyordum. 

Maamafih iş işten geçmişti. Benim türk 
çe bilmeyişim tayfaları ürkütmedi.. l~a
retle konuşmağ:ı devam ettik. Ben tahtel 
bahir işini söylemek istemiyordum. Ça. 
nakkalede batan Bö\"e zırhlısı müretleba 
tından olduğumu. Türklere esir düştü· 

ğumü. Çanakkaleye getirilirken kaçtığı· 
mı, günlerimi denizde geçirdiğimi anlat· 
tım. Etrafımdakiler beni hayretle dinli. 
yorlardı. Söz arasında tayfalardan biri 
kalktı, yanımızdan ayrlıdı .. Sonra tekrar 
geldi.. İşaretle bana: 
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Mılsolininin 
açık mektubu 
Bugün neşredildi 

Italyanın Çekoslovakyaya dostluk 
•• • \ti • • 

gosteremıyecegını yazıyor 
Milan, 15 (A.A.) - Popolo d'ltalia 

gazetesinde çıkan ve Musoliniye atfedi
len Lord Runcimana hitaben yazılmış 

açık bir mektupta İngiliz mutavassıtı, 

Benes nezdinde iki nokta hakkında te· 
ıebbüste bulunmağa davet edilmekte -
dir. 

Bu me'ktuba göre, Runcimanın yalnız 
Südetlcre değil, arzu eden bütün Çe -
koslovak ekclliyctlerine plebisit hakkı 
'7erilmesi için Benesi ikna etmesi lazım
dır. 

Runciman bundan maada bir hayal -
den ibaret olan Çekoslovak devletinin 
müdafaası için İngiltcrenin kolay kolay 

harbe girmiyeceğini Çekoslcvak Cum
hur reisine bildirmelidir.,, 

Bu gazete şu satırları ilave eylemek· 
tedir-

"Bu iş için harbe girmeğe değmez. 
Hitler yalnız üç buçuK: milyon Südetin 

mukadderatiyle alakadar oluyor. Kim
se onun bu hakkını inkar edemez.,, 

Gazete netice olarak, İtalyanın Bo· 
hemyaya karşı bir dostluk siyaseti ta-

kip edebileceğini, halbuki Çekoslovak

yaya karşı böyle bir siyaset takip etme· 

sine imkan olmadığmı kaydeylemekte -
dir. 

Çemberlayn bugün 
Ajmanyaya gitti 

1nıiliz kabi11esinin içtimalarmı Londr alılar Başırckôlet binası öniinde topla11arak 
merakla takip etmektedirler. Alôkamn ye rinde olduğunu söylemeğe liizum yok; çün

kü bir lıar p kararı verilmesi ihtimali de uzak değildir. 
Baştarafı 1 incide 

Londra, 15 - !ngiliz ba5vekili Çcmber
layn refakatinde hariciye erkanından iki 
diplomat olduğu halde bu sabah saat 8,30 
da tayyare ile Almanyaya hareketle öğ· 
le üzeri Münihe vasıl olmus ve derhal 
trenle seyahatine devam etmiştir. 

İngiliz başvekili ile Hitler bugün saat 
16 da ilk defa buluşacaklardır. Müzake
relere yarın da devam edilecek ye Çember 
larn cumartesi günü Londraya dönecek· 
tir. 

Ç',emberlaynın hareketi Londrada bir 
bomba tesiri bırakmıştır. Bu haber siya. 
si mahfillere süratle yayılarak büyük bir 
heyecan husule getirmiştir. Sureti umumi 
yede herkes sulh davasını müdafaa etme
ğe giden Çemberlaymn bu cesrnrane ha· 
reketini tasvip etmektedir. Londrada bu 
teşebbüsün harbe mani olacağı kanaati 
hfıkimdir. 

Çemberlayn bu kararı Fransa hük'"Ume· 
tile istişare ettikten sonra verrni~ ve dün 
Hitlere bir telgraf çekerek kendisile gö· 
rüşmek istediğini, bir mülakat mahalli 
tayin cdilmec:ini ve süratle cevap veril. 
mesini istemiştir. Bitler gönderdiği ce
vapta Çernberlaym perşembe günü (bu· 
gün) Bcrhtesgadcnde beklediğini bildir·
miştir. 

İngiliz kabinesinin içtimaı 
İngiliz kabinesi dün saatlerce süren bir iç 

tima yapmıstır. Başvekil muhalefet p~rti
leri liderlcrile görüşmüş, muhalifler par· 
lamentonun fe\kalade içtimaa çağnlma 
sım istemişlerdir. Bu talebin kabul edil· 

. diği sanılmaktadır. 
Çernberlayn kabine içtimaından sonra 

Amerika sefiri ile de uzun uzadıya görüş. 
rnüştür. 

Kabine içtimaları esnasında halk baş· 
vekalet binası önünde toplanarak veri· 
lecek kararları alfıka \·e merakla bekle· 
mektedir. Polis baş\ekfüet binası etrafın· 
da sıkı inzıbat tedbirleri almak mecbu. 
riyetinde kalmrştır. 

Fransa ile tema 
Hariciye nazırı Lord Halifaks Fransız 

büyük elçisi ile göru~mü5tür. Franc:ız sc· 
faretinin haYa, deniz Ye kara askeri ata· 
şeleri İngiliz harbiye nazırını ziyaret et
mişlerdir. Fran rz ba~kumandanhğı bu 
suretle Jngilterenin ihtiyat tedbirleri h~ık 
kında gilnü gününe malumat almaktadır. 
Londraya ayrıca bir Fransız askeri he· 

yetinin gideceğine dair haberler tekzip e. 
dilmi~tir. 

J<"ransız gazeteleri nikbin 
Paris, 15 (A.A.) - Faris gazeteleri

nin ek risi, Çemberlaymn seyahatini çok 
büyük ümitler uyandıracak mahiyette 
addetmektedir. Gazeteler, İngiliz devlet 
adamının şecaatini ehemmiyetle kaydet
mekte ve onun azimkarhğına itimat be
yan eylemektedir. 

Lö Jur . Eko dö Pari, yazıyor: 
Çernberlaynrn kararından çok daha sade 

bir şecaat eseri olamaz. Kendi kuvYeti 
hakkında şuuru olan !ngiliz milleti gibi 
bir millet, nüfuzunu sulh lehinde kullan. 
dığı zaman daha ziyade büyür. 

Om Libr, gazetesi diror ki: 
Tarihte misli mesbuk olmıyan Ye vazi· 

yetin adeta hailevi mahiyette olduğunu 
gösteren bu teşebbüs, bu teşebbüsü yap· 
maktan ihtiraz etmiyen büyük ihtiyara 
medeni atemin hürmetle kan~ık hayran
lığını temin etmektedir. Şu kanaatteyiz 
ki bu teşebbüs, bundan böyle harbi gayri 
mümkün bir hale sokacaktır. 

Popüler gazetesinde Leon Blum, şöyle 
diyor: 

"Çembcrlaynm karan !'ulhu korumak 
azmi sahasında gösterilmi~ necip bir cü· 
retkarlıktır. Filvaki tehlikeli de olsa ve 
hatta delicesine görünse bile böyle bir 
cürete lüzum vardı. ~mberlaynm kara. 
rım hangi noktai nazardan derpiş eder· 
sem edeyim bunda gördüğüm şey, bir 
sulh ümıdinin bclirrne~idir. 

"Figaro, gazetesi yazıyor:,, 
- l!itler, Prestij bakımından biiyük 

bir muvaffakiyet kazarum~tır. Fakat Al· 
manlarm dikkat etmeleri icap eder: Şef· 
!erinin ~mberlayna vereceği cevap, ken 
dilerini hütün dünya mu\'acelıesinde ta· 
ahhüt altına sokacaktır.,, 

''Epok, gazetesinden .. , 
"- İngiliz başvekilinin seyahati tehli. 

kedcn hali değildir. Bugün sulhu temin 
etmek için yarının sulhunu ihlal etmek 
icap etmez. Bazı fedakarlıklar ihtiyar e
dilirken diğer bir takım fedakarlıklara 
yol açmak doğru değildir. Zaaf eseri gös· 
terrnek suretile galibin hırs ve tamamı tah 
rik etmek caiz değildir.,, 

ümanite, gazete inden: 
Sulhu korumak için izzeti nefsimizden 

f cdakarlıkta bulunmamızı söyliyenler bu 
lunacaktır. Eğer sulhu muhafaza etmek 
i:;in Berhtc gadene gitmek lazım.sa bu se· 
yahati ihtiyar ctmeği kabul etmiş olanl 
zatı sena rclelim .. , 

Ç koslovakyada hadi
seler devam ediyor 

. .. une geÇ· 
Londra, 15 - Çekoslovakyanm SUdet_ tilaller çıkmasının önüne geçmeğe çalz.. almak suretiyle hadiselerın on as-

li Almanlarla meskun mmtakalarmda ha· §ıldığı için hadise henüz halledilmemiş- ~ek istiyerek Çek tebaası Alrnantan i~ 
dlseler devam etmekte ve bazı yerlerde tir. Silahlı tahrikçilerin adcdl 2000 dir. kerliğe çağırmıştır. Almanlar davete 
bu hiidiscler bir dahili harp şekline gir_ Bunların büyük bir kısmı hudut civarında bet etmemişlerdir. besi 
mi§ bulunmaktadır. Bilhassa Şep gehrin. Alman topraklarında bulunmaktadır.,, Prag lia' papazının bitıı . dU!' 
de veziyeti çok karışıktır. Dün sabah da Falkenau şehrinde su_ Prağ başpiskop-:>SU Piyer ,Azenkt 

det Almanlarile Çekoslovak kıtaatı ara- radyo ile halka hitap etmi§tir. ıııır 
sında kanlı musademe olmuştur. "- Prağlılar, sizden vatana olan ru!ll· 

nu haber alan Şep zabıtası, otelde bir a: Südet Almanlarile komünistler arasın_ habbetinizi isbat etmenizi istiY~ftl"' 
raştırma yapmak istemiştir. da Falkcnau §ehrinde bu sabah blr çar· .Milli müdafaayı tarsin için fed~ ,·( 

Prağda ne§redilen bir tebliğe göre 
Victoria otelinde slliıh stokları bulunduğu. 

Polis memurları, dün ak§am saat 18,30 pışma olmuştur. Jandarma asayişi temin lıklarda bulununuz. Bu ın~k~a 9 \·eI· 
da otele girmekte iken blr el silah paL için müdahale etmiştir. Bu esnada bir rcceğiniz parayı, yine kendın~ze fedS. , 
laması üzerine polisin zırhlı otomobili jandarma derhal öldürüldüğünden, jantlar miş olacaksınız. Eğer böyle bır ıtoS· 
mukabele etmiştir. malar silahla mukabele etmişlerdir. HıL karlıkta bulunacak olur isek, ç.e 

Polis memurları bomba kullanmak mec 
buriyetinde kalmışlar ve otele girmcğe 

muvaffak olarak Südet memurlarından 

Lcıcht'ı tevkif etmişlerdir. Otelde birçok 
siIA.h ve bir verici telsiz istasyonu bulun 
mugtur. Lcıeht, otelde 10 kişi daha bulun. 
duğunu söylemiştir. 

Saat 22 de silah sesleri azalmıştır. 
Dün Schwaderbach'da cereyan eden 

hfı.dise hakkında Prağda ne§redilen res. 
mi tebliğde bilhassa şöyle denilmektedir: 

"Bu nahiyenin halkı Alman hududu U· 
zerinde bulunmakta ve Alman Sachsen_ 
berg nahiyesinden sadece hudut hattı ile 
ayrılmış bulunmaktadır. Beynelmilel lh_ 

Fransada aske
re çağırılanlar 

9IF" Başlara/ ı 1 incide 
ralarn ba§hyaeağını haber vermektedir. 

Bu münasebetle Atlantik filosunun bir 

dise mahalline yeti§en askeri kuvvetler 
jandarmaya yardım etmir;ılerdir. Südct AL 
manları iki mitralyöz, müteaddit el bom_ 
baları 40 sandık cepane istimal ettikle
rinden, ordu tankların yardımına müraca_ 
at etmi§tir. Musadcmeler neticesinde 17 
asker ve jandarma ölmüştür. Südet AL 
manlarının za)iatı çok daha fazladır. Sil. 
detlerin işgal ettikleri jandarma dairesi 
tamamen tahrip edilmi§tir. 

Çekoslovakya - Almanya hududunda 
kain Graslitz şehrinde de diğer bir ha
dise olmuş ve Südetlerle Çek jandarma
ları arasında cereyan eden bir müsade· 
me neticesinde sekiz jandarma öldürül
müştür. 

Südet mıntakalarında halk her taraf
ta polise meydan okumaktadxr. Birçok 
yerlerde polis karakollan ve resmi da 
ireler Südetler tarafında nişgal edilmiş 
tir. Polis Südctlere karşı ağlatxcı gaz 
kullanmaktadır. 

lovakya ebedi olacaktır.,, 

1\1 iizakcreler kesildi . uaet· 
Prağ, 15 - Çek hüklımetıyle S al'" 

li Almanlar arasındaki müzakerele:u • 
tık kat'i şekilde kesilmiş buunına }'!atı· 
dır. Çek Başvekili dün akşarn f • 
!ayndan bu mahiyette bir nota ~~~alr 
tır. Lord Runciman heyeti de du 
şam şöyle bir tebliğ neşretmiştir: 

45 
te 

"Heyet azası bu sabah saat l\tit· 
Henlayn tarafından kabul edilnl1ti ile 

Henlayn, ÇekoSlovak hilkiıılle Sil' 
müzakerelerde bulunmağa ıne~ur 1Jl1lıı 
det Alman partisi resmi heyctı ııı do· 
hasasının son ~ünlerdeki hadiseler 1t ı· 
layısile müzakerelere devam etıııe1~ • 
çin lazım olan şartlar ortadall J\S ııe· 
mış olduğundan, feshedildiğini "~.g,ıi
yeti murahhasaya tevdi olunan 
fenin geri alındığını bildirmişti!· bııs" 

kısmı Brest'dcn Şerburg'a gelecektir. y 8 _ Çek hükumeti hadiselerin çok olduğu 
pılncak manevralara ikinci mmtaka filo_ Eger ıehrinde bütün Almanlarr askere 

Bu millakatta, bütün Südet ~c ııııı· 
lar ve bu meyanda Südet heyeu ·ot • 
rahhasası azası da hazır bulunu) 
du.,, 

!arına mensup denizaltı gemileri ve hava 
kuvvetleriyle sahildeki müstahkem mev
kiler iştirak edecektir. 

İngiliz filosunun harekatı 
Atina, 14 (A.A.) - Mesina civarmdaki 

Pilos adaııına dört İngiliz deströyerl ile 
be§ mayn gemisi gelmiştir. 

Aynı mıntnkadn bulunan Mctoniıı'e 

de Glorious tayyare gemi.si ile iki torpido 
muhribi gelmiştir. Yine bu civara iki İn. 
giliz torpito filotillasmın gelmesi beklen. 
mcktcdir. 

Sinenıa 
!.»"'" Baştarafı 8 incide 

filmlerde oynadığı zamankl kılığını gös
teren resimler neşredilince zavallı artist 
sinirinden uykusunu kaybeder. 

• • • 

6 ERKEKLER! avcu içinde oynatan 
hoppa kadın rollerinde muvaffak 

olan Meksikalı yıldız Lupe Velez bir 
plfıjda habersizce çekilen ve kendisini §u 
maskara vaziyette gösteren fotoğrafım 
görünce kU_plerc binmiş ve neşrine asla. 
muvafakat etmemiştir. 

• • • 

7 MEY Vest tombulluğu ile iftihar e 
der amn, şişman olduğunu da kat'iyycn 
belli etmek istemez. Katmerli gerdnnrnı 
if§a eden resmin neşrine işte bu sebeble 
razı olmamıştır. 

• • • 
a MAı::UM genç kız veya hanım hanım 

cık ev kadını rolleri alan Barba. 
ra Stanvik eskiden yüzme havuzların
da vUetıdunu teşhir ederek hayatını ka
zan ıı-dı. Onun için kendisinin o zamanki 
''iş" kılığıyla çekilmiş şu fotoğraftnJ{l gö
rülmesine hiç taraftar değildir. 

f)I plomasız dişçi 
Büyükadada kaptan ~uri sokağında 

16 numarada oturan dişçi Karabet Me
likyanm yanında çalışan kalfa Agop oğlu 
Aram evvelki gün bir hastayı teda\•i et· 
mekteyken diplomasız diş yaptığı için 
yakalanmı~tır. 

--0--

Köprilden düşen 
(,•ot•u" 

Kadıköyde Hasanpaşa mahallesinde.A
cıbadem caddesi 15 numarada oturan 
11 ya5larında Osman oğlu I\lürsel, Kira· 
ladıi'.rı bisikletle Acıbadem caddesinden 
süratle geçerken köprünün yanındaki 

tele çarpmış ve telin kopmasile tren yolu 
iizcrıne düşmü~tür. 

Bu sukut neticesinde !\Iürsclin bacağı 
ve kolu kırıldığmclan teda\'i edilmek üze
re nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Sovyef Rusya 
Çekoslovakya meselesinde 

lngiliz siyasetini 
hafah buluyor . 

Moskova, 14 (A.A.) - Jurnal dö dünya harbi tehlikesinin önUne g~~ 
Mosku yazıyor: Avrupada siyasi ger- mek için kendi iştirakile kara~la~ıı•· 
ginlik günden güne artmaktadır. Üyle lacak kollektiflcre iştirak .ctrnege 
ki, 1914 temmuzu günlerindenberi ye- de olduğunu bildirmişti. 011ıt ni bir dünya harbi tehlikesi, hiçbir Sulh siyasetine ve enternasY ı1et 
vakit bu kadar yakınlaşmamıştı" taahhütlerine sadık bulunan s~vye 111if 

İngiltere hükümetinin siyasetı her- Birliği, hattı hareketini değişttrtflc: 
gün biraz daha aydınlaşıyor. Onun ve değiştirmemek azmindedir. "' 
hedefi diğer memleketlerin zararına o- Sulh için en vahim tehlikeleri t~ll' 
!arak mütecavizle uzlaşmak ve bu bap. yan bu anda. en büyük mesuliyet, a-
ta ilk gayesi Çekoslovakyayı Hitlerin giltere ve Fransaya aittir . .Bugün ~li.C 
metali batını bila mukavemet kabul et. tecaviz belki de daha durdurutabı (• 

k tarı ı meğe icbar eyleme tir. ve Avrupa bir feliiketten kur ~J 
İngiltere bu suretle Almanya yeni Fakat yarın ihtimal pek geç kalı 

kurbanını da yuttuktan sonra, onu haz- olacaktır. 

metmekle uğraşacak ve uzun bir müd. Almanyayı lıaklı hulaııfat ~~( 
det için, 1ngiltcrenin iyi bir parça te- Paris, 15 _ Hitlerin nutku 1Uıl)~iııctil1 
lakki ettiği müstemlekelere; taarruz- caristan ve Yugoslm·ya resmi rnnh -e ,At. 
dan vazgeçecektir. de müsait şekilde tefsir edil~ek:~;1111eır 

Halbuki, Avusturyanın misali bu na- manyanm haklı olduğu ilcrı su 
zariyenin hiç te hakikate uymadığım tedir. ııe 

isbat etmiştir. Bu kati anlarda en bü. llaı·p vukuunda Japoıı}'9 
yük mesuliyet Çekoslovakya hükü_ yapacak ~ şJIJJl 

metinin maneviyatım kıran, onu elle- Tokyo, 11 (A.A.) _ !yi babC~0 ı;!r rini, kollarını bağlayan ve mütecavize mahfellerde izhar edilen kallıl8 )·ııf 
cesaret verenlere aittir. re, hariciye nezareti tarafındııll 

Her hadiseye bir takım desisekar lan beyanatın manası §udur: ııtıı!ı!l' 
unsurlar karışıyor. Hatta bazı İngiliz Almanya ile garp devletleri ~ ıııUd 
siyaset adamları, bizzat kendilerinin da bir ihtılaf mevzuubahis oıdug~csiı>6 
hazırladıkları cinayetin mesuliyetini detçe Japonya Çekoslovak ~c~5! Jle. 
Sovyetler Birliğine yükletmeğe çalışı- karışmıyacaktır. Fakat bu Jb\uği ı.. 
yorlar. ticesinde Almanya SovycUer bı JJIU· 

·ı.'S. Scvyetler Birliğini Çekoslovakyanın le karşılaşacak olursa, Japon .. 
maneviyatını kırmakla itham etmek, dahaleyi derpiş edecektir. daf }\il. 
Nürenbergde yapılan resmi geçidin Ayni mahfellere göre, bu kil Jl1 11,ıtlll 
tadını kaçıran şiddetli yağmuru vey~ palı bir şekilae beyanatta bulıı.ıı uııds! 
Japonyada çıkan bir tayfunu, ona at- Tokyo hükümeti iki noktayı ıs 
!etmek kadar manasızdır. etmiştir: nfŞl (lr 

Fransada olduğu gibi, tngilteredc 1 - Almanya ve ltalyaya k 
de başgösteren tehlikenin hakiki me. zımgclen jesti) yapmak. el 111il· 
sullerini efkarıumumiye anlamağa baş. 2 - Avni zamanda ınuhtertl l<~ııld!l 
lamış ve bunun önüne geçmek çarele- dahalenin° vakti ve çareleri }lll 1111fııı' 
rini araştırmağa koyulmuştur. karar verınek serbestliğini ıt1U 

Hatta bizzat Londrada Çekoslovak etmek. 
meselesi hakkında Ameri'kanın da işti. ı'l:ıcnri hınuı hir iddinSl rte5İ ı:iJ 
rakile İngiltere, Fransa ve Sovyet Budapcşte, 14 (A.A.) - C\l~~ l\f<t'ıtf 
Birliği arasında istişarelerde bulu. nü bir Çek askeri tayyaresi?1.1ıtl,ı.tc', . . . . d t w biJdırı ~ı-ı nulması zaruretinden bahsedilmcğe hl~ arazı ı uzcnn en uç ugu w :ıf J1l 
lanmıştır. dir. Tan•arecinin elindeki fotogr•lllılfllııi 

17 martta Litvinof yatığı beyanatta, ne ini kullandığı da mu5:.ıhedc 0 

mütecavize karşıpkoymak ve yeni bir tur. 



--- - . - . -

~dinde bulunan kıtaat için apğıda ywlı erzaklar kapalı zarfla 19-9-938 
·~ i'llnU saat 9 da Marclinre Sa. Al. Ko. da eksiltmesi yapılacaktır. Şartname
~ de Ko. da görülebilir. tırteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. 
'ihale eaatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (332) (5980) 

Kapalı zarf 

.. " 
H it 

.. " 
" .. 

ti lniktan Cfnııi Mu. Teminat lhale şe. · 
~ lo Lira Ku. 

·000 Un 1000 

666• Sade yaf (42 
Ba.328 Keçi eti 885 
Ba.328 Koyun eti 1125 

&a.a28 Sığır eti 715 

lılın • • • 'tlar birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda mikdarlan tasmlanan fiyatlan ve ilk te
'~a 1 Yazılı 39,900 kilo sadeyai kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. lhalesi 
' 8 Pazartesi günü saat 15 de İzmit te Tüm. satınalma komisyonunda yapıla· 
~ ~~er mevkiin ihtiyacı ayn ayn müteahhitlere de ihale edilebilecektir. Şartna· 
''"Utara. İstanbul, Eskişehir levazımfunriliği satmalma komisyonunda Izmltte 
~ satınaıma komisyonunda hergün görülebilir. İsteklilerin belli giin ve saatte 
~~~~tuplarmı lzmitte Tüm satınalnıa komisyonuna vermeleri. (386) (6288) 

1 Kilo Tahmin fiyat Tutan llk teırıinat 
Kuruş Lira Lira 

12,000 95 11400 856 
9,000 95 8550 642 
9,000 95 8550 642 
4,500 95 4275 321 
5.400 95 5130 385 

~ ... 
~.();)()Yadaki kıtaatm ihtiyacı olan Hepaine tahmin edilen fiyat 50.000 lira 
~ek kilo yulaf kapalı zarfla eksilt· olan 500. 000 metre idrofil gaz bezi ka
tıı: l 0nutm.uştur. Şartnamesi Konyada pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
~anbuı Ankara levazım !mirliği slltme 18-10-938 salt gUnU saat 15 de 
~ 4fxJ a komisyonlarında görebilirler.. Ankarada M. M. V. Satın alma. komisyo. 
~ l .{)()() kilo yulafın muhammen tu· nunda yapılacaktır. llk teminat 3750 lira 
~ .7·00o liradır. Şartnamedeki yüzde olup ıartnamesl ve evsafı 250 kuruşa. M. 
~~ar fazlası da dahil olduğu halde M. v. Satın alma komisyonundan almtr. 
~ 28. ınatı 1595 lira 75 kunı,tur. Eksilt Ekıiltmeye gireceklerin kanuni teminat 
~n~ 9-938 çarşamba günü saat 11 de ve 2490 sayılı kanum.tn 2 ve 3 Uncu mad
~Ptl ada kor satmalma komisyonunda delerinde yazdı belgelerle birlikte teklif 
~&Qac:ı-':t:r. lstekliler 28·9·938 çarşam· mektuplarını eksiltme saatinden bebe
~ ~u saat 10 a kadar teklif mektupla. mebal bir saat evvel M. M. V. Satın al. 
' 0nYada kor satmalma komisyo- ma komisyonuna vermeleri. 
~ llıa\'ermeıeri. 2490 sayılı kanunun 2-3 (336) (5982) 

' ifdelerindeki istenilen vesaikle mü· • 4 .y. 
t. (379) (6249) 
~ ... 
~ . Stın garnizonunda bulunan birlik· 
~ııa11hliyac1 için 100.000 kilo sığır eti 
u.~ 2arna eksiltmeye konulmuştur. 
~ı n bedeli 18,000 ilk teminatı 1350 
\t f· ihalesi 28·9·938 ça113Dlba ıünü 
~I O da tüm binasındaki komisyonda 
~ ~caktır. Şartnameyi görmek ve aı. 
ı~sti:venıeıtn hergün ve eksiltmeye gi· 
~i ~tin teminat ve vesikalarile beraber 

ı._ n \'e saat 9 da zarflarını komisyon 
'l<lnJ .. 

rgına vermeleri. (398). (6290) 
~ . . . 

~~klare(i Tüm birlikleri ihtiyacı için 
b~va1 ~a~~ı~ eksiltmeye konularak 15· 
~ f unu ıhalesi yapılan 120.000 kilo 
~tim as~ıyeye teklif edilen 14 kuruş 14 
lfıruıd" fı.~·at kor komisyonunca pahalı 
f. ~ Uiunden yeniden kapalı zarfla ek· 
~onulmuştur. Beher kilosunun 
~ hı:.-" ".fiyatı 15 kuruş olup ilk temi 
~nı.ı "\l\J lıradır. !halesi 27·9-938 salı 
~ ıı.._ ~t 15 dedir. lste.kliler şartnamesi
~~~i_Un Tüm satınalma komisyoı unda 
~.~ltl~. lstekl~ler kanuni vesikalari. 
~ ~e ~Un 2·3 üncü maddelerindeki ve
~~ elll1nat ve teklif mektuplarım ha· 
fu sq~arını belli gün ve saatten en az 
~sa C\'Veline kadar Kırklarelinde 

hnatma komisyonuna vermeleri. 
(385) (6287) 

~~ ... 
'• :~ ~esine tahmin edilen fiat 84 
~an 35.000 adet çıplak animinyom 

Ekııiltme sfuıll talibi tarafından veri
len fiat pahalı görülen 5000 te.kmı ısıhhiye 
te11kereai palaskası pazarlıkla satın aıma... 
caktlr. Beher takıma 434 kurug fiat tah,. 

mln edllml.§tlr. Pazarlığı 17-9-938 çar. 
çamba gUnll saat 12 de M. M. V. Sa, Al. 
Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 1627 

Ura l50 kuru§ ıartnamesi bedelsiz olarak 
Ko. dan almabilir. Eksiltmeye girecekle
rin kanunt teminat ve 2490 sayılı kanıı. 
nun 2 • 3 cU maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte pazarlık gUn ve saatinde M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(338) (5984) 

• • * 
Çanakkale Mııt. Mv. birlikleri için iki 

garaj kapalı zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. lhalesl 16-9-938 cuma gilnü saat 
11 de Çanakkalede Mat. Mv. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İki garajın keşif bedeli 
55446 lira 80 kuruştur. Muvakkat temi
natı 4022 lira 35 kurugtur. Yaptırılacak 

iki garajın in§aata alt plan, keşif tediye 
oartlan umum! fennt ve hususi eartna
meler Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da ve Çanakkalede Mst. Mv. Sa. Al. 
Ko. da görülebilir. !eteklilerin 2490 sa.. 
yılı kanunda yazılı vesikalarla bu miktar 
işi muvaffakıyetle yapmış olduklarına 
dair vesika ve Nafıa. Veklletinin ehUyet 
ve mUteahbitlilı: vesikalarile muvakkat te 
minatl yatırdığına dair makbuz veya ban
ka mektuplarile beraber teklif mektup
Jarmı havi kapalı ve mühtirlil zarflar ı. 
hale gUnü olan 16-9-938 cuma gtin\l 
saat ona kadar Çanakkale Mst. Mv. Sa. 
Al. Ko. na makbuz mukabilinde teslim 
edilmelidir. (342) (5988) 

Zayi ehliyetname ve 
ınuayene cüzdanı 

4628 No. lu ehliyetnamemle 4224 

plaka No. lı kamyona ait muayene 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yo'lctur. 

Şoför: Mustafa ÇAKMAK 

1 - UCUZ SATILIK EV: 
Kuzguncukta Jcadiye Hamam soka· 

ğında 46·8 numaralı üç kat üzerine yapıl
mış içinde terkosu, elektriği ve kuyusu 
bulunan kamilen kagir bir ev ucuz fiyat
la satılıktır. Müracaat: Kuzguncuk, Nak· 
kaş cad. 26. 

2 - UCUZ SATILIK ARSALAR: 
Kadıköyünde, HünkAr imamında, A· 

cıbadern caddesinin hemen yanında ve 
tramvayın Talimhane (Mısırlıoğlu) du· 
rağma 2 dakika mesafede ucuz fiyatla 
satılık arsalar vardır. Müracaat Kadıköy, 
Yeldeğirmeni, Uzunhafız sokak 204. 

ti DOKTOR ÇIPRUT ~ 

1 
Cildiye ve Zühreviye miitebaıuıı 1 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 
karşısında Posta sokağı köıesinde 
MeymenP.t aoartıma ..•. Td: -t3353 

satınalma komisyonuna vermeleri. 
.(382). .(6284); 

• • * 
1000-1 ton lavamarin kömürü ve 2529 

ton sömıkok kömürü münakasası günün. 
de talip çıkmadığından pazarlıkla alına
caktır. Hepsine tahmin edilen fiyat 
211992 lira 50 kuruştur. lhalesl 17 ey
ıaı 938 cumartesi günü saat 14 tedir. Ilk 
teminatı 11849 lira 63 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesi 10 lira 60 kuruş mukabilin
de M.M. Vekaleti satınalma Komisyonun 
dan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle ve teminatile birlikte 
ihale saatinde Ankara M.M. vekfileti sa. 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

.(402). :<641)J 
• • • 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
645000 kilo unun kapalı zarf usulile ek· 
süt.meye konulmuştur. Şartnamesi Kon
yada Kor, İstanbul, Ankara levazım a
mirlikleri fıatınalma komisyonlarmdadrr. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda o. 
kuyabilirler. lşbu 645 bin kilo unun mu· 
hammen tutarı 70950 liradır. Şartname
sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil 
olduğu halde ilk teminatı 6653 lira 50 ku· 
ruştur. Eksiltme 3·10.938 pazartesi gü
nü saat 11 de Konyada Kor satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. istekliler 
3· 10-938 pazartesi günü saat ona kadar 
teklif mektuplarını Konyara V. Kor sa· 
tınalma komisyon başkanlığına verecek. 
!erdir. (40·1), ,(6413), 

• • • 
Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan, 

l,210,000 kilo buğday öğütmesinin kapa· 
1ı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Konyada Kor. lstanbul, An
kara levazım Amirlikleri satmalma ko
misyonlarındadır. İstekliler şartnameyi 
Ko. !arda okuyabilirler. İşbu 1210000 ki
lo buğday öğütmesinin muhammen tutarı 
24200 liradır. Şartnamesindeki yüzde 25 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2268 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
3 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
15 de Konyada Kor satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır . .lstekliler 3 birinci
teşrin 938 pazartesi günü saat 14 e ka· 
dar teklif mektuplarını Konyada Kor sa
tınalma komisyonu başkanlığına vere· 
ceklerdir. (406) (6415) 

• • • 

~' lbaı kapalı zarfla. eksiltmeye konmuş. 
\ "-t eaı 19-10-938 çar§8.Inba. gü

~~ dedir. l1k teminat! 2205 lira. 
~~' \re ~artnamesi 150 kuruş mu
,., lıt, M, V, Satın alına komieyo.. 
~~ •a '11lıır, Eksiltmeye gireceklerin Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
ı:'llcle1c~1 kanunun 2 ve 3 Uncü madde. Beher tanesine tahmin edilen fiat 850 500.000 kilo arpanın kapalı zarf usulile 

• • • 

~le.~ Ve&alkle teminat ve teklif mek- kuruş olan 20.000 adet battaniye kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon 
;"'eı ~ lhaıe saatinden en az bir saat zarf usulile münakasaya konmuştur. t yada Kor, İstanbul, Ankara, levazım :1· 
~ele..ı }(. V. Satın alma komisyonuna halesi 19-9-938 pazartesi günü saaı mirlikleri satmalma komisyonlarındadır. 

... (337) (5983) 11 dedir. llk teminatı 9750 liradır. Ev~ lstekliler şartnameyi komisyonlarda oku· 
ıı~lı~r . • ~ • saf ve şartnamesi 8M kuruş mukabilin· yabilirler. İşbu 500 bin kilo arpanın mu. 

15 

-~. ~. e u i z L .e V;a z ı m ,. S a t ı n a 1 m a 
K o m i s y .o n u i 1 a n 1 a r ı 

1- 1 ·9.938 tarihinde kapalı zarfla ya pılan münakasasında teklif olunan fiyat
lar yüksek görüldüğünden .1.20·9.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11,30 da pa· 
zarlıkla alınmak üzere münakasaya konu lan 119.000 kilo pirincin tahmin edilen be
deli 23145 lira 50 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi hergün komisyon· 
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla birlikte bel 
li gün ve saatte Kasımpaşada buluııan ko misyona müracaatları .. (633n 

P. T. T. Levazım MtldUrlUğilnden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak 30 tane mahruti çadır açık eksiltmeye kon. 

muştur. 

2 -Muhammen bedel (2300) lira muvakkat teminatı ,(172,5). liradır. 
3 - Eksiltme 30-9-938 tarihine müsa dif cwna günü saat 15 de Ankarada P.T.T. 

Umwn Müdürlüğü binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lsteklilerln muvakkat teminat ma kbuzu ile kanunf vesaiki h!milen mezk(ir 

gün ve saatte Satmalma komisyonuna mü racaatlar. 
5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le vazım ve lstanbulda Beyo~lunda P.T.T. 

levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. 1(3670)1 .<6401)] t 

1 Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilinlan 1 -------Askeri okullar için alınacak 8500 kilo! 
yataklık yün 26·9.938 pazartesi günü sa-
at 15 de Tophanede levazmı 6.mirliği sa· 
tmalma komisyonunda kapalı zarfla ek-
siltmesi yapılacaktır.. Tahmin bedeli 
6375 liradır. llk teminatı 478 lira 12 ku
ruştur. Şartname ve nümunesini komis. 
yonda görebilirler .lsteklilerin kanunt 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri . . (185) (6291)' 

• • • 
Trakya, Çanakkale ve 1stanbu1da bu· 

lunan birlikler için 1400 ton kadar buğ· 
dayın kırdırılmasının kapalı zarfla eksilt· 
mesi 26-9.938 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satmalrna komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 8737 lira 60 kuru~ ve ilk 
teminatı 655 lira 32 kuruştur. Şartna· 

mesi komisyonda görülebilir. tsteklile· 
rin kanunt vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. J188) '(6294); 

"' .. 
!dareleri İstanbul levazım lm.irliğine 

bağlı müessesatm hayvanatı için 500 
ton yulaf 17--9-938 cumartesi günü ıa.. 
at 11,30 da Tophanede İstanbul levaımı 
amirliği .satın alına komisyonunda kapalı 
zarfla ek!iltmesi yapılacaktrr. Tahmin 
bedeli 28.000 liradır. tık teminatı 2100 u. 
radır. Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikala. 
rlle beraber teklif mektuplarını ihale sa. 
attnden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (168) (5978) . . "' 

Sirkecide Demirkapxda levazım a· 
mirliği anbarmda birikmiş olan 6540 a· 
det çuval 973 adet boş teneke, 117 çift 
kundura 16 - 9 • 938 cuma günü saat 
15 te Tophanede levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla sa· 
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2331 lira 86 kuruştur. Teminatı 350 
liradır. Eşyalar anbarda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatta komisyona gel· 
meleri. (190) (6313). 

• • • 
Askeri Tıbbiye o'kulunda mevcut iki 

adet tabı makinesi 16 • 9 • 938 cuma 
günü saat 14,30 da pazarlıkla satılacak 
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Temi • 
natı 45 liradır. isteklilerin belli saatta 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Makineler Bcyazıtta-Aakeri Tıbbiye O. 
kulunda görülebilir. (191) (6314) 

• • il(. 

Sirkecide Asker konağında mevcut iki 
hayvan derisi 16 eylfil 938 cuma günü 
saat 15,30 da Topha~ede levazım amir
liği satmalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (192 ) (6339°> 

• • • 

Bir No: lı dikim evi için 96860 adet 
büyük kopça, 229382 adet küçük kopça 
16-9-938 cuma günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul levamn funirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla alınacak • 
tır. Isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri .. (195), (6418), 

.• • * 
Levazım A. ne bağlı müessesat için 

Osram, Filips, Tungsram markalı ampül
lerden 1550 adet ampul 22·9.938 perşem .. 
be günü saat 15 de Tophanede Ist. Lv. 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı .. 
lacaktır. Tahmin bedeli 610 lira 75 kurul 
tur. Teminatı 61 lmruştur. lsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri .. <6469~ 

• • * , 
Yedek Subay okulu için 300 adet den· 

hane sırasının 22-9.938 pel"§eillbe günü 
saat 15,30 da Tophanede lst. Lv. Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3500 liradır. Teminatı 525 
liradır. Şartname ve resimleri Ko. da gö .. 
rillebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarla 
belli saatte Ko. na gelmeleri. L(6470)J 

• • * 
İstanbul levazım amirli~ bağlı mü. 

essesat için 219,000 kilo patatese verilen 
fiyat veklletçe pahalı görüldüğünden 

17,9-938 cumartesi günü saat 10,30 da 
l'ophanede İstanbul levazım amirliği sa· 
tinalma komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,235 
lira, ilk teminatı 1067 lira 62 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. Istek 
lilerin kanuni vesikalarile belli saatte kO". 
misyona gelmeleri . .(199), (6468)J 

:1(.. lİI 

Tophane Askeri fmnında birikmi§ olan 
1,220 kilo kadar kırıntı ve kazıntı iie 
1,845 kilo sönmüş fınn kömürü 17-9.938 
cwnartesi günü saat 10,30 da Tophanede 
levazım ~mirliği satmalma ko. da pçızar 
lıkla satılacaktır. Kırıntının tahmin be
deli 15 lira 25 kuruş teminatı 229 kuruş, 
fırın kömürünün tahmin bedeli 23 lira 
altı kuruş teminatı 350 kuruştur. İstekli· 
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

~(198).J .(6468)] 

l\ı liı-, 
01 

kilosuna tahmin edilen fiyatı i- de M. M. V. Satın alma komisyonundan hammen tutarı 22000 liradır. Şartname· 

1~ ı q,tt~an 25000 kllo idrom pamuk kar almır. Eksiltmeye gir<'ceklerin 2490 sa. sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil Piyade satış okulu, Maltepe ve Bursa 
"'- sat 1 k E Utm yılı kanunun 2, 3 Uncil maddelerinde gös. olduğu halde ilk teminatı 2062 lira 50 askeri liseleri için üçer adet çamaşır )'I. 
~. ·ln ın a ınaca tır. ks e 
~ v.......ıı38 terilen vesaikle teminat ve teklif mek- kuruş , eksiltme 1·10-938 cumartesi gü· kama sıkma, Ye ütüleme makineleri 
~ }(, 1. salı günü saat 11 de Anka. tuplarmı ihale saatinden en az bir saat " t 11 d ı· d K 1 111 938 sal ·· .. t 15 30 d T h .'Pıla~ ...... V. Satın alma komisyonunda 1 nu saa e \.Onya a or satına ma • • ı gunu saa , a op a· 
~~tı.r. İlk teminat 

3750 
lira olup evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna komisyonunda yapılacaktır. İstekliler nede İstanbul levazım amirliği satına!· 

~ "I..., vermeleri. {335) (5981) 1.10-938 cumartesi günü saat 10 da tek· ma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme-
~o 1 250 kuruşa M. M. V. Satm ~ ~ ~ lif mektuplarını Konyada Kor satrnalma si yapılacaktır. Uç makineye İstanbul i-

,,,~~~·onundan alınır. Eksiltmeye 700 ton buğday öğüdülmesi kapalı zart komisyonuna vermeleri. Arpa ve yulafa çin 4300, Bursa için 4700 lira fiyat talı. 
lııı~ l'irt kanuni teminat 2490 sayılı la eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 12715 teklif edilen fiyatlar aynı olduğu takdir· min edilmiştir. llk teminatı 997 lira 50 

1 ~lt 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya- · lira ilk teminatı 954 liradır. İhalesi de yulaf, ve gene arpa fiyatı yulaftan pa· kuruştur. Şartname komisyonda görülebi· 

't ~~,U~~rle birlikte teklif mektupları- l 29.9-938 perşembe günü saat 15 te ya· halı olursa gene yulaf, muakeveleye bağ- lir. lsteklilerin kanuni vesikalarile birlik
~ it 6 saatinden behemehal bir sa. 1 pılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikala· !anacaktır. Arpa fiyatı yulaf fiyatından te teklif mektuplarını ihale saatinden bir 

• 

' ' 
1 

01nlayona vermeleri. ·j rile birlikte teklif mektuplarım ihale sa· ucuz olursa arpa muka,·eleye bağlana- saat evvel komisyona vermeleri. 
(340) (5900) tinden bir saat evvel Tekirdağda Tüm caktır. 396 6344 ' 6466 1 

----------"-----~__:___:_~ __ __: ................ ~----.-......-.---_... ____________ ~._ ____________________ ~.;;..;..::~------------------------~------------_.;.. 



KASE 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 

En ıiddetli. ha!, di~ ağnlannr, Ü!Ütnrekten mütevellid bütün 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa lutr§ı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri ) orwaz I 
ismine dikkat: Taklidlerin<kn sakınınız ve Nev;o:z:in yerine 

ba~ka bir marka verirlerse §İddetlc reddediniz. 

11- ULVi E Si 

1 
1 

BJÇKt ve DJKIŞ YURDU 

En son ve en kolay metotlarla mü'kemmcl BiÇKi 'Ve DlKlŞ öğreti
lir. Tahsil müddeti 10 aydır. 
Müracaat: BEYOGLU Tepebaşt No. 103 Bay Murat apartımanı No. 2. 

4ı\kay işletmesinden : 
Mesai saatlerinin değişmesi dolayı sile 15.9.938 perşembeden itibaren 

1 
Köprüden Haydarpaşaya saat lC,30 da kalkan vapur 16,45 de 'kalkacak \'C 

, Ana. dolu iskelelerine Köpdiden 16,30 da kalkan v.apur da 17,30 da harek"t 
edecektir. 

Şirketi Hayriyeden: 
16.9.1938 cuma gününden itibaren: 

1 - Devam saatlerinin degişmesi üzerine köprüden 16.25 de Bcykoza 
kadar ilhc edilmiş olan sefer lağvedilmiştir. 

2 - Köprüden 16,15 de yapılmakta ıelan HAREM ve SALACAK se
feri saat 16 da yapılacaktır. 

3 - 146 numaralı sefer .de saat Hi,10 da KÖPRÜDEN hareket edeceği 
muhterem yolculanmıza i!an olunur. .................................. 

Her r.ı.vı toba ve ocaklarda kullanılacak yegane kömürdür. l 
Türk Antrasiti 

Size en ucuza nıal olan yegane t<ömürdür. 

1 
Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik ediniz 

Satı§ merkezi: Galata (Yolcu Salonu Karşısında) Tahir han 5 inci kat. 

... -··------• Telefon: 44915 

• • • ~ ':' • • .~ .·...; ~ • f • rr •• .. ~ ~ 

Istanbul<--.Belediy~si~:,_.: Jianlaı~i ' 
. . 

Keşif bedeli 901 lir a30 kuruş bcdd tahmin edilen lçercnköy Etemcfcndi ~o· 
lunun bir kat daha katranlanma işi pazar lığa konulmuştur. Keşif evraldle şartname· 
si levazım müdürlüğünde görülebilir. Istek liler 2190 numaralı kanunda yazılı vesika· 
<!an başka en az bin liralık bu i~e benzer iş yaptığına dair nafia müdürlüğünden ala
cakları fen ehliyet \'C 938 yılına ait ticaret oclasI \ csikalarile 67 lira 60 kuruşluk ilk tc 
minat makbuz \'eya rnektuplarilc beraber 16-9·938 cuma ~tinli s.ıat 14 buçukta Da-
imi encilmenöe hulunmahdırlar. '.<D: .(642)) 

HAl3ER'. - ::Akpm posta11t 

~---------------•! HASTANELER 
MEKTEPLER, BANKALAR 

VAPUR iDARELERi, iSTASYON 
LAR, OTELLER, GAZiNOLAR 

elhasıl .umumi belalan olan 
yerlerde 

PiS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar eden 

vo hastalıklann menbaı olan 
MiKROPLARI öldürmek i~in 

Amerikada hazırlanan 

" PU RQ ,, lardan 
mutlaka apteslıanelere asmalıdır. 

Apteshanelcre hafif ve hoş bir koku 
dağıtır ve bu dağıtma 6 ay devam 

eder. PURO alaturka ve alaf· 
ranga için ayn ayn 

yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURt,1NUZ. 

Mobilyalarınızı 
GOVELERDEN muhafaza ve çü
rümemesini istiyorsanız ayni za
manda eşyanızı da mtihafaza etmek 
istiyorsanız yine bu fabrikanın 

gardroplar için yaptırdığı 

·'Puro ıardan ahnız 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanızı 

hem içindeki 'kıymetli eşyanızı 
GOVELERE karşı korumuş 

olursunuz. 

Hasta odalannı 
Daimi surette dezenfekte etmek 

için yine odalara mahsus 

·'PURO,, yu asınız 
GtlL, MENEKŞE, ÇAM kckularile 
yaprlmı olup evinize giren biitün 
fena ko'lruları da giderir ve mikrop

lan öldürür. 

-----------------------~ı•ı SiNEK, SlVRIStNEK, TAHTA • 
KURUSU, PiRE, HAMA.."'d BöCE
GI, KARINCALARI. Amerikada 
birinci mallarla hazttlanmrı ve diğer 
mUmasilled gibi fena kokmayan 

ve tesiri muhaldtak olan 

''PURO,, •• may11 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatx çok ucuzdur. 
Umumi deposu: M A Z O N ve 
BOT T O.N Ecza deposu Yeni. 

lııt postahane arkası No. 47 1 
1 Toptan alanlara tenzilat vardır. 

Güzel sağlam ve neş'eli 

Dişlerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dislerin 

çürümesine mani olur. 

Sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri

nizi mutanazaman 
lırçalayrnız. 

u11ıııııııııııwıı~ıını~uıııu..wıdııııı1ttıuııııuııııııuının 

Son b· r Gel i " 
Ve kış yalclaııyor Elbigcy dair ihtiyaçlarınızı aimclidcnıCalat.ada rnt~ur 

SELSYO 
Bilyük Elbise Mağazasında 

Her ycrdrn UCUZ ve TEMINATLI alabilirsiniz. 
Şu ce:lftlclen bir fikir edinebilininiz. 

~ E R.K EK L E R E 

P ARDESULER ••••• 
TRENÇ({OTLAR ••• 
TRENÇKOTLAR ••• 
PARDESULER •••• 
MUŞAMBALAR •••• 

Liradan [tibaftJ> 
10"'" Kuma§tan • • • • • 

1\luhtelif ••••• • 11 
14 .. ,, 

Empcrmcabilizc • • 
Cab:ırdin cmpcrmeabilizc 18 
Her renkte • • • • 11 .,,, 

KADINLARA 
Gayet :ztngiıı çqit "' ııon model üzerin 

MUŞAMBALAR • • • • ••••••••• 
MUŞAMBALAR.... İpekli düz ••••• 

M A N T OL AR • • • Yünlü ••••••• 

PARDESULER ••••• Gabarclin ••••• 

ÇOCUKLARA 

ıs 
ıs 

ıo .. '' 
1.6 

MUŞAMBALAR •••• Her renkte • • • • • 
6 .. ,, 
9 p ARDESilLER • • • • Gabardin •••••• 

TRENÇKO'fLAR •• • Her renkte •••• • 1 
ERKEKLERE eniyi yerli ve İngiliz Kumaşlardan iki Prova ile ısınarlJISI' 

PALTO, PARDESU ve KOSTOMLER. yapılır. 

1 ıanbuı T SiTLE için 
dahi muıınıele 

vardır 
ihtar. Taıradan gclecck siparı1 mektuplanna. 6 kuru~luk 

Posta Pulu Konul malıdır. 

Galata E L S y lağazasıııb 
Karaköy satıtmaktadU' 

.u ıı --~ ~---------------------------~~ .............................. ......._ 
Koe!!0 1Erkek0 Geceo, ~~nseft 

Yuca ülkü Iisele i 
Kayıt moameleslae başıanmıştır ıste
yenlere lzabname gUnderlllr. (Çarşık•" 

Tiyatro caddesi, Telefon (20019) 
._ __________ ı ________ ... 9~ 

BAŞ 

DIŞ, NEZLE 
.IBVRALJ1 
veBütUn 

ağrılara ka.I'§ı 

Edirne Nafia Mlidilrlüğüoden: 
t,ısıt~ı 

. 1 .ı.. Edirne bölge sanat okulunda yapılacak 5369 lira 54 kuruşlu1' . 
i leri on beş giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur • • şactıı', 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi, f enfl~urıağU 
me, bayındırlık işleri genel şartnamesi, keşif evrakı Edirne Nafıa ınU 
de görülebilir. Jlludilf 

3 - Bu işin ihalesi 20 Eylül sah günü saat 15 te Edirne Nafıa e 
ğ_U odasında yapılacaktır .. aı't 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 403 liralık muvakkat teminat ~e! c 
a§ağıdaki vesikalan ibraz etmek lazımdır. . e giflJI 

A - Nafıa :Vekaletinden veya E:lime Nafıa müdürlüğün.den btı ıŞ 
için almmış ehliyet vesikası. 

B - 938 yılına ait Ticaret \•csikasr. 

liii.... Jll"t/J~ 
Muhammen bedeli 2040 lira olan 2 veya 4 zamanlı Dizel ,eya bcnzi~~d:ıf. 

4 adet santirifüj tulumba 22·9-938 pcrı;en1 be günü saat 15 de ııaydarrn;cıl' ;· 
binasındaki satınalma komisyonu taraf m dan kapah zarf usulile satın a 

1
• ıı1ıJ' ı' 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ,.c 153 lira~~ ~0 d:ıt 
kat teminatlarını ve teklif mektuplarını muhte\ i zarflarını ck<;iltınC guo , ,.A;)I 

de kadar komisyona vermeleri lftzımdır. 1 aııfıP"' 
Bu i;:c ait şartnameler llaydarpa,.a ela gar bimı ... ındaki hanı:--\ oı 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (.6140, 

Devlet Demir yolları lşlclme Umum Miidiirliiğiindcn: t.rııV ~ 
Bandinna yolu ile lzmir ve havalisine gidecek yolculara bir kolaylık~ cııW 

Tophanedeki Denizyolları accntasmda açı fan gişcmizdcn demin·olu ıınet' 
15.9.938 tarihinden itibaren ba"lanacak tır. :<6100 


