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Çemberlaynın gayreti de fay a z 
............ 
• • 

Hitierin Çemherlagne teklifleri: 
• t Londra, 17 CA .A .> - Daily Express gazetesinin si- H 2 - Nüfusu mühim bir ekalliyeti ~ ihtiva eden fa -

t yasi muharriri yazıyor : n kat yüzde elli nisbeti bulmıyan mıntakalarda bir muh- • 
• " Berchtesgaden görüşmeleri esnasında tesbit ve H t ar Kantonlar sistemi ihCla edilecektir. t 
: Hitler tarafından tasvip edilen pla n, söylendiğine göre H 3 - Yeni Çekoslovak hudutları Almanya, Maca- ı 
• u noktaları ihtiva etmektedir: =i r istan, Romanya, Yugoslavya ve Polonya tarafından t 
t 1 - Nüfusunun yüzde ellisi ve daha yukarısı Al· I} garanti edilecektir. t 
t man olan Südet mıntakalarını Çekoslova kya Alman· fı 4 - Bu hudutların emniyeti ayni zamanda fngil- t 
• yaya terkedecektir. d tere, Fransa ve italya tarafından da temin edilecektir. .., .............................................................................................................................. 

Alr11anyada 
liğe hazırlı 

Hillerın gazetesi yazıyor: 

Çekoslovakyanın 
Avrupa har:tasında 
silinmesi lazımdır! , ...._..-....... .....---·-·-... -.......................................... -................................. ~ 

1 V A~üYlET: ! 1 Dllndenbcri Çekoal.,•k>• mcselosl en lnı;iltcr , C k°"'o>nk}ad3ll kmm l 
i nazik ve vahim safhasındadır. Berhsges- arazinin Almanyaya ilhakı için reylam E 

. ! taden mülakatındn HiUerln Çembcrlny- yapılmasına §imdiye kadar muanzdı ve ~ 
~ "Nlhtmbergtc sou nullm söylefkcn.. : na Çekoslovakya arazisinden mUhim bir 1 bunu bildirmiRti. Bu kararını deği-;tirip E 

1 

~ parçanın Almanyaya ilhakını istediğini değiştirmiyeccği bu giınkil kabine içtima- ; 
r") k • 1 1 açıkça bildirdiği anlaşılıyor. Çemberlayn mda anlaşılacaktır. L"'akat herkesten ev- : 
l;;..I a ş Ve 1 ' i buna red veya muvafakat cevabı verme. vel bu taleb Çekleri aICıkadar eder. Çek. 

n hT . v kil. il h" likt : miş, yalnız fi.dilline bir lıal Bekli bulmağa lerso bunu kat'inen kabul ctmiyccekle-
1' a 1 1}e e 1 e ır e : çalışılacağını, tş cebir istimaline dökül- rlni bildiriyorlar. 
u u g Ü D A o k 8 r ada o 1 dilğU takdirde !nglltcrcnin sllAhla mil da- Çek hil!dlmeti sulhU kurtarmak için a-

şe h r i mize geldi 1 hale edeceğini söyle~tir. İki taraf da zam! fedaldi.rlıklardn bulunduktnn sonra 
~vekil Celil.l Bayar, da dahili· f sanı;ı konuşmuştur. Bitler tal~blcrinl Sildetliler partisi hakkında verdiği fesih 

l"o Vekili Şükrü Kaya 01::; halde bu- ı tcfsıre .mahnl bırakmıyacak §ekildc ve kararlyle Aim_anyaya tcabm~a sllfUıla da 
tllıı h , 1 hrimiz ,_1ntir fs'a.fı içm müddet tayin ederek bildir- olsa dayanmaga karar verdiglni ihsas et. 
~ ususı tren e eo e geuuıg • miştir miş lmaktadtt 

~,;;,::ın..:;:y-;;:::. ~=::. -····· . -····-- ............ ~ .. - : __ , ...... _ ..... _ 
~~ ~h=~::~:ı:~:rdu..=~~ Südetliler yeni bir 
~k diğer maruf ı.evat kal'§Ilaın!§t.ır. 

parti kurdular 
Henlaynın tevkifine karar ve
ri diği r~smen tekz·p edi iyor 

hada inkişafa başlamış bulunmaktadır. 
Buna sebep Süd!t.'i Almanlar §efi 

,. Henlayrun neşrettiği beyannamcdir. 
Hitlerle Çemberlaynın görüştükleri sı· 
rada fideta bu millakabn müsbet bir ne. 

Paris, 17 - Çemberlaynın Bitlerle 
görüşmeğe karar vermesi üzerine inti· 
zar devresine giren Çekoslovakya me

selesi yeniden endişe uyandıracak bir saf 

Devamı 10 ımcttda 

Şeb • Egcr'dc Çek polisleri Sıidetli nı7mayişçilcri dağıtmağa ralışırlarkctı .• 7 

Sel ve ıldırı 
11 kişi ödü 

Rasathane yağmurun devam edeceğini, 
akat pek şiddetli o : mıyacağın ı bi ld iri yor 
24 saatlik muvakkat bir duruetan son- devam eden yağmurlar nüfus 'e malca 

ra diln akşam tekrar sağanak halinde hasarı mucip olmuştur. 
yağmur ynğmağa b!!.§lrunı§, bu uzun sUr- Bu meyanda Boğazhynnın Sança• 
m.lyerek geeeyarısma doğru hava nçıl • vuş köyünden iki çocuğa yıldırın ısa• 
mışt.ır. Rasathaneye göre, yağmurun eld. bet etmiş ve ayni köyden bin lira kıy• 
detti olmamak üzere fasılalı bir surette metinde bir buğday yığmmı seller gö• 
devam etmesi muhtemeldir. Manmafih türmüştür. Şaf aatlıda hükfunet bina• 
fena havaların daha fazla devam etmlye- sı, bir çok dükkanlar sular altında kal-ı 
ceği zannedilmektedir. mış ve üç kişi boğulmuştur. 
Amıdoludn zararlar Bundan başka iki yüz yirmi Uç ton 
Son yağan yağmurlardan çöken ev. buğday, beş bin altı yüz kilo çavdar~ 

lerin sayısı yediyi bulmuştur. bin dört yUz kilo arpa, on beş bin lira 
Ankara, 16 (Husust) _ Buraya kıymetinde tüccar eşyası, on üç at. 

gelen haberlere göre, birkaç günden· yirmi iki merkep, on inek, on dört d8\ 
beri memleketin muhtelif yerlerinde var, on kağnı sular tarafmdan götü• 

--------------------------------------.:......__ DctJamı 10 uncuda 

~ ....... 9 3 ~ ....... 

: Resimli Hafta ! l Bugün ıkb 
i36 Saytaı 
: 5 Kuruş : 

tll'AL YANCA: 
ı Derslerine başlıyor ı 

• ~ll!!k~'!!'.!~!!.Z.: 

Aldatan kadın, kocası ve çocuğu ... :·- -·---.................. - .................... " .. ! 

~ v ·ner eyet 1 
~ Mareşal Fevzi ~ 
~ Çakmağın i ştirakile ! 
· llün toplanarak i 

geç va ~ te kada ~ 
çah~ tı 

. . 
: 

Ankara, 16 (A.A.) - Heyeti Ve i 
kile bugün saat 15,30 da Başvekil i 
Celal Bayarın reisliğin.de, Büyük i 
Millet Meclisi binasında toplanmış ! 
ve geç vakta kadar devam eden 1 
Heyeti Vekile müzakerelerine ma. 1 

nevra ve teftiş seyahatinden avdet = 
eden Genel Kurmay Başkanı Ma. f 
reşal Fevzi Çakmak da ir:tirak et· İ . . : 
mı~tır. ! 

•we••• ı unı mll•nttIHıftft.n"l~I 
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Dış siqasa 

Polonga'nın 
vaziyeti 

Müstakbel bir harpte, vaziyeti Po
lonya kadar nazik olan bir Avrupa 
memleketi tasavvur edilemez. Pobnya 
dört sene evvelisine kadar emniyetini 
Fransa ile 1920 senesinde imzala.dığı 

ittifaka dayamıştı. Fakat Orta Avru. 
pada büyük Almanya belirdikten son
ra 1934 senesinin ilk aylannda bu 
büyük komşusiyle on sene devam ede. 
cek olan bir itilaf imzaladı. Bundan son· 

ra Polonya Fransaya ittifakla bağlı 

kalmakla beraber, Almanya ile de birlik
te yürümek, yani iki tarafı da idare 
etmek siyasetini takibetnıeğe başladı. 

Polonya biribirine dü§man iki büylik 
devlet arasında sıkışmış kalmı§tır. Bu 
iki devletin tecavüzünden masun kal. 
m~ ve ayni zamanda topraklarının iki 
devlet orduları için muharebe sahneıi 
olmamasını temin etmek, Polonya dev
let adamlarının en büyük kaygısıdır. 

1934 senesinde bu yeni siyasete is
tikamet verirken Polonya devlet adam. 
lan §öyle dütünmüılerdi : Bir taraftan 
Sovyet Rusya Şarkta Japonya tarafın· 
dan nötralize ediliyor. Diğer taraftan 
Almanyanm garbında da Fransa var
dır. Polonya biribirini nötralize eden 
bu ild 'kutup arasında emin bir vazi· 
yettedir. Polonya hariciye vekili Bek, 
hatti üçüncü bitaraflar mihveri teıkil 

etmiye bile çalııtı. 
Fakat son zamanlarda Polonya f çln 

Taziyet ZCf'laJmıya batlamııtır. Bir 
defa Alman yanın A vrupada ıilihlan
ması ve bilhassa Ren nehrinin boylan
nı aakenleıtirmesi, muvazeneyi Fran. 
sa aleyhine ve Almanya lehine olmak 
üzere ağırlaştırmıştır, Anşlustan son· 
ra bu ağırlık büsbütün hissedilmeğe 

batlamıştır. Diğer taraftan Dançiğdeki 
Alman nazi idaresinin aldığı tedbir
ler Polonyayı korkutmuştur. Bundan 
başka bir müddettenberi Polonyadaki 
Alman ekalliyeti arasında bir takım 
tahrikat başlamıştır. 

Bu vaziyette esasen Polonyarun dıı 
politikasındaki bu yeni oriyantasycnu 
iyi görmiyen efk!rıumumiye bu yüz. 
den duyduğu endişeyi göstermeğe bq· 
lamıştır. 

Bu yeni politikayı iyi görmiyen halk 
arasında en kuvvetli siyasi parti olan 
köylü zümresi gelmektedir. Bir mlid
dettenberi köylüler arasında huzurwz. 
luk hissediliyordu. 

Köylüler, otoriter idarenin kaldırıl
masını, yeni seçim yapılmasını, daha 
demokrat bir rejimin kurulmasıru, dik· 
tatörlüğün kuruluıundanberi memle. 
ketten dışarıda yaşıyan Vitosun geri 
gelmesini talep etmekteydiler. iç poli· 
tı1cada bu değişiklik, dı§ politikada da 
demokrat devletlere doğru bir temayül 
mlnasına delalet edecektir. Köylüler 
geçenlerde 'bu taleplerini neşrettikleri 
bir beyannameyle bir defa daha tekrar 
etmişlerdir. 

Son gelen haberlere göre, Polonya 
cumhurreisi, ·parlamentoyu feshederek 
yeni seçim yapmıya karar vermiştir. 

Bir müddettenberi Polonyanın içinden 
kaynaşmakta olduğu hatırlanacak olur
sa, bu hareektin şümul ve manası anla. 
§ılır. Dahili politika zaruretlerinin dik· 
tc ettiği bu vaziyetten ayn olarak bir 
de İngilterenin tesiri vardır. Polonya 
devlet adamları ötedenberi tngilterenin 
Avrupa işlerine kaJlı takip edeceği si
yasete büyük ehemmiyet atfetmişler • 
dir. 

Polonyanrn Fransız siyasetinden ay· 
nlarak bir nevi müstakil siyaset takip 
etmesinde Amil olan bir düşünce de tn
gilterenin Orta Avrupa meseleleriyle 
alakasızlığı idi. Son zamanlarda ln. 
giltereyle Polonya arasında çok eıkı 

• Beynelmilel ticaret oaası reisi Tomas Jvaston ile oda mmtmi kc!tibi tll 
refakatindeki zcı•al ,/ün Romanya t•apurile şehrimize gelmişlerdir. Memle
ketimizde bazı iktisadi temas ve tetkiklerde bttlwıacak olan heyet azaları yarın 
akşam Ankaraya gidecekler ve perşembe günü tekrar şehrimize dönerek cır 
ma günü de Bükreş yoluyla memleketimizden ayrılacaklardır. Heyette dünya· 
nın 79 memleketinde şubesi bıtlunan Naşin Kroporeyşin teeşkkalünün ileri 
gelenleri de vardır. 

Resimde beynelmilel ticaret odası reisi ile refikası kendilerini kaar~h· 
.ra,ılar arasında göriilüyor: 

S IE IHI ii I~ ID IE VIE 

D EYLttı; - UH 

• Kasaplardan miirckkep bir he;•ct dün belediyeye nıii.racaat ederek bele· 
Jiye reisi ile görüşmek talebinde bulunmuşlar ve bugün Vstündağ ile göriiş
mck üzere randevu almışlardır. B1' müracaatlannın sebebi söylediklerine gô· 
re §ttdıtr: ·•Jstanbula kasaplık lıayvan sevkedenler, burada et narhı bulunduğu 
cihetle fazla kar edemiyeccklerini düşiinerek Istanbula sevkiyatı azaltmışlar 
dır. Bu yüzden fiyatlar yükselmektedir. Mezbahada narhın perakende satış" 
lıtddi üzerinden et alan kasaplar bile <Jlmaktadır.,, Beleiyeden btl hale bir çtr 
re bulması isteniliyor. 

iMi IE iMi iL IE 1( IE f T IE ~ ı 
Adana ve 

iz mire 
hava seferleri 
ÖnilmUzde kl llkba 

ba r a t ehir edlldl 

Gayrimübadillerin istih-! 
kak bakiyeleri ne şekilde1 

tasfiye edilecek? 

'' Türkkuşu ,, 
Öğretmen namzedi 

gençler a lacak 
Türkkuıu tsğretmen kadro11unun ı~ 

nişletilm.esi tekarrur etmittir. Bunun 
çin kuş teıkilitmda motör~ ve ınot:: 
sliz tayyareler üzerinde öğretmen ° 
rak yetiştirilmek üzere maaıh ol~ Bu sene hazırlıktan ile meşğul olu. 

nan İzmir ve Adana hava seferlerinin ö 1, 

nümilzdeki ilkbaharda yapılması müna
sip göl':.ilmUttUr. 

Gelecek sene 15 Te mmuzuna kadar müra
caat e t mlyen lerio hakları sa kıt olaca k 
Gayri mübadillerin istihkaklarının 

tasfiyesi hakkznda 3523 sayılı kanun 
mucibince ne ıekilde hareket edileceği 

ti tarafından hak sahiblerine tevzi edil
mek üzere, beyannameler &"Önderilmiş
tir. Bu beyannameler hak sahiblerile bo 
no hamilleri tarafından doldurulatak 

Gerek Adana ve gerekse İzmir hava 
meydanlannm bütUn razırlıklan hemen 
hemen tamam olduğu ve uçuş vaısıtala
n da elde bulunduğu halde seferlerin 
gelecek ilkbahara bırakılmasının 11ebebi 
ıudur: 

Hava yolları umum müdürlüğü, yal. 
nız tesis edild.:ek hattm başlanğıç ve &o 

nunda hava meydanları bulunmasuu ka 
fi görmemekte, iki hava istasyonu ara. 

aında icabında inilebilecek emniyet mey 
danlan teminine ~alışmaktadır. Uçuşta 
tam emniyetin teessüsü için yapılması 
zaruri gö~:.ilen bu ~ydanlaı· bu sene i
çinde hava yolları bütcesinin dışında 
diğer vekaletler büdcelerinden de ayrı
lacak tahsisatlarla tesis edilmiş olacak
tır. 

Bundan sonra Adana ve İzmir hava 
seferleri başlryacaktır. 

Hava eekrleri Adana üzerinden El. 
azığa ve oradan da Vana uzatılacaktır. 
Nafia vekaleti önümüzdeki yıl seferle
rin Elazığa uz.atılmasını tcısvip etmiş
tir. Van ıeferleri bir müddet sonra baş
layacaktır. 

-0---

EI arabaOarı nın 
kontrolü 

Belediye zabıtası şekil ve vasıflan ta
yin edilmiş olan el arabalarını -verilen 
mühlet tamam olduğundan- sıkı bir şe. 
kilde kontrola başlanuştır. Uç tekerlek 
li veya muayyen ebaddan bliyilk veya 
yüksek olan arabalar tutulmakta ve sa
hiblcri hakkında takibatta bulunulmak
tadır. 

da Almanyanın gittikçe artan tazyiki 
karşısında İngiltereyle Fransa arasın • 
daki tesanildlin takviye edildiği mey. 
dandadır. 

Bu tesanüdün takviyesi demek, tn· 
gilterenin Orta Avrupa işleriyle de 
yakın alakası demektir. 

Böyle bir alakanın Polonya il.z:erine 
müessir olmaması mümkün değildir • 
fşte bu dahut ve harici amiller, Poloo
yanın dış politikasını, dört senedenbe. 

hakkında malmüdürlüklerine bir tamim 
yaptlmıştır. Bu tamime göre gayri miı
badill~rin istihkak bakiyelerine mukabil 

huine tahvili verilmeli için 'bir sene mi.id 

detlc mahal1in en büyük malmemurlan 
tarafından müracaatları kabul olunacak 
tır. 

1939 senesi 15 temmuzuna kadar mil. 
racaatta bulunmıyan gayri mübadillerin 
haklan sakıt olacaktır. 

Mal memurluklarına maliye vekfile-

mal memurlarına tevdi edilecek ve mu. 
kabilinde kendilerine bir müracaat ve· 
aikası verilecektir. Bu müracaat vesika
ları bilahare hazine vesikalarının tevzia 
tında esas tutulacaktır. Bu vesikalar tas 
fiye bürosuna devredilecektir. 

Deferdarlık bono hamillerinin beyan 
namelerini bizzat alacak, istihkak n:ıaz
batası sahibleri ise tasfiye bürosuna mil. 
racaat edeceklerdir. 

Türk · .Fransız askeri 
anlaşması h8tırası 

Antakya lisesine törenle 
bir levha asıJdı 

Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türk • Fransız genelkurmay anlaş· 
masının imza edildiği lise binasındaki 
salonun duvarına asılan hatıra plaka· 
kasının küşadı bugün saat ı O da me
rasimle yapılmıgtır. Kordelayı ŞükrU 
Kanatlı ve Kolanel Kole ayni zaman· 
da kaldırmışlar, İstiklal ve Marseyyez 
marşları çalınmıştır. Merasimde Tür
kiye fevkalade murahhası Açıkalın, 
Antakya başkonsolosu Fethi Denli, 
Meclis ve lrükfunet erkaru ve lisenin 
son smıf talebesi hazır bulunmuştur. 
Plaloanın üstünde eu yazı okunmaktar 
dır: I 

''Yurttaş, 3 temmuz 1938 tarihini U· 

ri içine düştüğü müphemiyetten kur· 
tararak, ona daha müspet, daha müte
bellir bir veçhe verecek gibi görUnU • 
yor. 

A. Ş. ESMER 

Tontoını amca 
va beygDırl 

nutma , zira bu tarih, Hatay erginli· 
ğinin teminatı olan Türkiye - Fransa 
askeri anlaşmasmm Tilrkiye cUmhu· 

riyeti genel kurmay ikinci başkanı or· 
general Asım Gündüz ile Fransa Cüm

huriyeti şark orduları yüksek kuman· 
danı general Hutzinger arasında. im
zalandığı günü bildirir.,, 

Bu vesile ile şurasım kaydetmek is
terim ki, orgeneral Asım Gündüz, Ha
tay ve bilhassa Antakya halkı arasın· 
da bUyük bir sempati ve şöhret ka.
zanmıştır. Geçen gün sinemada Trak· 
ya manevraları gösterilirken Türk bay 
rağmı ve Büyük Şef ini uzun uzun al
kışlamak im.k~ı bulan halk bir a· 
ralık Asım GUndUzU perde üzerinde 
görünce sevinç ve hürmet hislerini 
pek vefalı bir şekilde göstermiştir. 

Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu a· 
jaruımm husust muhabiri bildiriyor: 

Başvekil AbdWTahman Melek, dUn 
Cevat Açıkalm, bugün de kolonel K~ 
le şereflerine birer öğle yemeği ziya-
feti verml§tir. ( 

1 

. ·r 
15 gençin alınmaısı takarrur etınıt~ .. ~ 
Alınaı.:ak gençler için baılıca r j 

Türk (soyundan) olmasıdır. Bir de 
sene mUddetle evlen:-:ıemeği teahhUd r 
deceklerdir. 
Öğretmen namzedi olmak Uıere ,ıı. 

nacak gençlerden Türkku§U tetkilitıJI" 
da uçuculuk öğrenmi§ bulı.:nanlar plt
nörcülük B ve C brövclerile i1e ba~la: 
lan tarihten itibaren ve hiç uçına . 
bulunanlara da B brövesi aldıkları ~ 
ten itibaren ve aynca lise onuncu ıı 
okumuı olanlara. 25, liseyi ikmal ed;; 
lere 30 lira maaı verilmcğe batıana 
ve bu mikdardan itibaren maaş artırıl•· 
caktır. 

Alınacak gençler 'l\ürkkugunda oıı se 
ne müddetle hizmeti teahhüd ed~k· 
lerdir. 

--o-

Ik 1 boyacı arası oda 
yarala ma hi\dlsesl 
DUn Kadıköyllnde i8kele meyd~ .,.-

da iki kundura boyacısı arasında bir " 
ralama bldi.sesi olmuştur. ııJlll 

HA.dlııe kahramanlan HUnkAr ıııı 
Fıstık çıkmazı sokağında 9 numarada o
turan Kemal ile Yeldeğinnentnde atıa• 
bacı Reşid.in evinde yatan Mustafadır~ 

DUn Mustafanm bulunduğu yere doe·
bir müşteri gelmiş, fakat Kemal dah• ~ 
çıkgöz davranarak bu kısmeti kelld!JI 

mal etmiştir. ad 
Mustafa bu vaziyete içerlem13 ve 1 .... 1' 

kavgasından sonra da cebinden bir bJ~ ... .... 
çıkararak Kemalin üzerine at.ıbJl1:'• ıet 
lamağa baelamıştır. Etraftan yeti3eıı rd' 
Kemali kollarından yaralı olarak ye • 
bulmu§lar ve Mustafayı da yakalsJJdf 1 
lrdır. Kemal tedavi altma aımn:ıı1tn'· 

GUreş birincilik le ri 
k •P0

' Ankara; 16 (A. A.) - Tilr dl" 
kurumu gilreı federasyonu tarafı~ıet 
tertib edilen 1938 grekoromen g ınl 
birincilikleri miisabakalarına 17 eY .ıf 
cumartesi gUnü An karada 19 sııs>1~ 
stadyumunda tam saat 14.30 da b•t 

•.:aktır. .. rejçı 
Müsabakalara iştirak ~decek g~edit' 

ler grup gurup Ankaraya geırne1' uref 
ler. Beş gurupdan seçilerek gelen gk ta-
. usaba a 

çı arasında yapılacak olan tn eal' 
rm çok hararetli ve heyecanlı ola Jıeı' 
tahmin edilmektedir. Mıi.isabakaJatl yo
kesin görebilmesi için gO:.ir~ş federa

5 rııt 
nu stadyum fiatlanru 50. 25. 18 ıcu 
olarak tes.bit etmiştir. cıaıs 

Cumartesi ıgilnU bu milsabak~l~r c:isl 
evvel Türkiye serbest güref bı~ et
Samsunlu Ahmed ile millt takırn r' dl 
çilerinde ı Mehmed ç <~an aratıl'l 11, 

Türkiye ffrbest güreş millt takıI!l'ııa-
..___...._A&J,..._ __ UU:l-..J.4'Ad Ô..._-Ac.._....,._..ıL..-... lllliı &ıiııiııoiııilıllııııiııliiııırııliııllll...l.--------~!!!!!:~~~~~ll~~~~~:!:!~;::;;==~~;;.::;,;;;.;.;;;... _ _,,'1ıii~L~t~e:rf~i m:.isabakasının' yapılacağı d• 
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~arı.ata dair 
.... macmıiiııK::ı ............. 

r ağnıur qağdı 
dige ... 

S ON yağmurlar birçok kişilerin 
canını ıııktı s.ma Hikmet MUnir'i 

Pek sevindirdi. O, nizamı intizamı sever 
bir adam olduğu için eylül girer girmez 
:iata bir mersiye .} a:ı:mış, kış gUnlcrinin 
&ı:ızuktüğUnU söylemişti. Fakat, tesadüf 
bu .} a ! eylüllin biri, yılın belki de en sı
caıc gUnU oldu. Hakkı Süha Gezgin do 
bunu Ucıi sürerek: "Hele dur baka. 
ltnı, dedi, daha ne gUzel günler ola
cak! ... ,, E.} Ifıliln ilk iki haftası ona hak 
\'eı{r gibiydi, fakat yağmurlar birden işi 
de~iştlrdf ve Hikmet Münir'e: "Nasıl? 
dcr.ıedim miydi?,, demek fırsatını verdi. 

l<111ı sevmediğim için Hikmet Münir'in 
haksız çıkmasını istiyorum. Bu satırlan 
hzdığım santte ynğmur .} ağınıyor, ama 
Cokyuzu kapalı, bir iki saate kadar so
ltakıarı yine sel götlırmesi kabıl... Bııııa 
l'afınC'n, lliıtun korkuma rağmen yazın 
g Çıni olmasına gönlüm razı değil. Gün-
! r kısalacak, arkamıza palto giycecgiz, 1 
.}a llot.ul> odalarda titı iyecck, ya çok ısın. 
tıı~ odal,1rd:ı bunalacağız... Buna kimin 
Cun111 çabuk çabuk razı oluı·? Hclo bc

lıiın gıbi: ''kı ın yegane zevki, gelecek 
)azı lalın~~ uı etmektedir,, diyenler ... 

)'. a murlar geçli; lıa\·nnın hala kapalı 
01tna"ına ra.;mcn eminim ki, inanmak 
U~orum ki yağmurlar geçti, yine ynz 

dıharn edecek. Zaten bu lstanbul'da ay
ların ne m-ınası vardır ki? Evet, eylül
do gıinkr kısalır; bylc ama ne çıkar? 
l'~rinlerde, kanunlarda !Jile yaz günle. 
ti, insanın } iızünli güldüren, kırlara çık
tııaıt arzusunu \'eren günler yok mudur? 
lranı bazı kimselcnn pek methettiği §l

ıtıaı memleketleri var, ne yalan söyli
~CJ!ın? onlara uzaktan hayran olsam bi
le gidip oralarda yaııamak istemem. lf. 
tlhar ederek söylemiyorum, zevkle, 
tııen:ınuniyetle söylüyorum: ccnupluyum, 
~1cak gJnleri soğuk günlerinden fazla o· 
an Akdeniz lıa\ zası insnnlarındanım. 
13uııun fçlıı de bir Arnbı, bir ltalyanı, bir 
lsrıan.} olu, bir Yunanlıyı kendime dünya
lltn en nazik, en kibar, en medeni lskan
:lıın~,yalıc;ından daha yakın. saymaktan 
lçbır znınnn kurtulamıyneagırn. Şimal

lilrırı e\mcm değil. Hani bazı garib kim. 
•eı r, ırk nnzariyeleri kurduklarc kafi 
~"lrnhormuş glbl, bir de insanları şimal· 
~· e<'nuplu diye ayırırlar ve bunlardan 
lr kı mının ütl'kilcrdcn UstUn oldug·unu 

lV lcrlcr. Bunlara hlçbır zaman chem-
lllı~ et 'crmedim. Hangi arz dairesinde 
h§arsa yaşasın, insan oğlu daima necib 
~e Yaratıcı bir mahlüktur ... Ben sadece 
lr tevk, bir yakınlık meselesinden bah

'<!diyorunı. Biz cenuplular yaza inanmış, 
~aza bağlanmış insanlarız; istediği ka
ltı a.r J ağmur yağsın, blzi kışın geldiğine 
f "1.ndırrunaz. Hatta isterse kar yağsın, 
ltırtına bULUn siddeliyle essin: bizler yine 
~r altında yeşil otların bittiğini görU. 
~~; bUtün yaprakları dUşmUş n~aeın 
t~.Iarındn çiçeklerin belirdiğini hissede-

'--.. Nurullnh AT AÇ 

lsviçrede korku
qa düştü ! 

~~ili bankanın altın i h tiyatı 
9ııı; depolara gönderi ldi 

~· lngili7 gazetelerinin haber verdiğine 
i~~e lsviçre milli bankasında'ki altın 
li~1Y~trııın büyük bir kısmı harp teh· 
g esıne karşı, Alp istihkamlarındai<:i 
lzlı depolara gönderilmiştir. 

lh ~Urihteki büyük bankalardan biri de, 
t lıyat a1tmlarından 500.000 İngiliz Ii
ilsı değerindeki bir kısmını, askerlerin 

~llhafaz:ısı altın.da, Cenevredeki sağ -
ltı depolara nakledilmiştir. 

-0-

l(aradeniz s~f ~rlerin -
de kış tarif~s1 

~1 l:>enizbank, Karadeniz seferleri için 
ll D tarifesinin tatbikine karar vermistir. 
Ct~ :a.rif e yarından itibaren tatbik e-dile 
;a tır. 

a:l\dan sonra postalar pazar günleri ı:a 
1 ~ 16 da, salı ve perşembe g:.inlcri saat 

tın de, cuma günleri saat 10 da Galata 
lııtıındaıı hareket edecektir. 

? 

DÜN YANI N EN GÜZEL 
AY A KLI DANS0Z0 KİMMgS? 

Çek Meselesi 
Bir papaza göre 

Şe'1'~<anon SQ>n 
'lt eşe lQ> lQ> lYı s lYı dl lYı ır R 
Çıkacak bir harpte dünya 

sona erecekmiş 
Siyasiler Avrupada bir harp çıkarsa 

medeniyetin mahvolacağını söylerken, 
bir Amerikalı papaz <la böyle bir umu· 
mi harbin kıyamet demek olacağım ilan 
ediyor. 

Ruterforcl ismindeki bu papaz, bir 
dini te~ekkülün reisidir ve zaman za
man ortaya çıkarak kehanette bulunur. 
Bundan evvel de bugünkü genç neslin 
''hiç ölmiyeccğini,, çün'kü yakında kx
)'amct koparak dünyanın başka bir şek-• 
le gireceğini insanların da ruhlarını 

muhafaza ederek ahrette ya~amıya baş
lıyacaklarını iddia etmişti. 

Papaz, başında bulunduğu teşekkü

le mensup on bin kişiyi tcplayarak ge· 
çen gün Londrada onlara bir hitabede 
bulunmuş. dünya vaziyetinden bahset
miş, gene yakında kıyametin kopacağı
nı EÖylemiştir. 

Papaz Çek meselesinden ''Şeytamn 

son teşebbüsü .. diye bahsetmiş ve bu 
meseleden dolayı çıkacak harpte dün • 
yanın sona erecefrini haber vermiştir. 
Rarip Ruterford şunları söylemiş-

tir: 
- Herkes bu harbin son bir harp o

lacağını zannediyor ve ondan harp ol· 

mıyacak eliyor, belki doğru. Fakat bu 
harp dünyanın sonu olacak ve kıyamet 
kopaca'ktır !. 

Kıyamet kopacağını haber veren pa· 
pazın sözleri, .dünyanın 50 muhtelif şeh 
rine telefonla nakledilmiştir. Papazın, 

bilhassa Amerikada mensupları pek 
çoktur. I.ondrada verilen hitabe, tele· 
fonla, masrafı bu teşkilata ait olmak ü

zere, Amerikadan başka, Kanadaya, Ye
ni Zelandaya, Avustralya ve Cenubi 
Afrikaya nakledilmiştir. 

Londradan Amerikaya üç dakikalık 
telefon muhaberesinin 18 - ZO lira tut· 
tuğu .düşünülürse, papazın bir saat de 
vam eden sözlerini telefonla nakletmek 
için kaç yüz lira sarfedildiği anlaşılır. 
Bu para, o dini teşkilata mensup olan 
ların cebinden çıkmıştır. 

Papaz Ruterford nutkunu verirken, 
kendisini dinliyen on bin kişi kadar ka· 
la balık arasında bir hadise olmuştur : 

Çocuklu fakir bir kadın, rahip din
den, mu~addcs kitaplardan bahseder • 
ken, kendini tutamamış: 

- İsadan, Musadan bana ne! diye 
bağırmıştır. Ben burada işsizim. Ek . 
mek alacak param yok! 

Fakat, etrafta!<i ahali kcndisir.i sus· 
turmuşlar ve papaz gene kıyamet hak· 
kmdaki kehanetine devam etmiştir. 

Kızcağız, daima 
ayaklarına bak ı lma 

sından sıkıhyor 
Heır sa.11Q>aı!h al'falkOaırıli"'llon it1Y1vane~lırne 

'1'aırom saaıt saıriFe<dleırmnş 

Bcafris l\ eni ı•c meşlıur bacakları 

Dost ba~a bakar, dü~ınan ayağa dt•rler. 
Du söze inanacak olursak bu Amerikalı 
kızın, etrafındaki hcrkcc:i dü~man sar· 
ması lazım. Çünkü, Beatris Kent ismin· 
dı·ki bu \'aryete artisti, dansederkcn hcr
!:cs o~un yüzüne \'eya vücuduna değil, 
miıtı•madiyen ayaklarına bakıyormuş .. 

Bunun da ~ebebi Beatrisin ayaklarının 
"dünyanın en güzel ayakları,, ismini al
mıs olmasıdır. 

Dansöz: 
- Bu bir tesadüf eseri, diyor. Ben da

ima çıplak ayakla dansederim. Fakat 
finıdiye kadar kimse ayaklarımı en güzel 
ayak bulmadı. Vakia ayaklarımın haki-

Bir l<.üçük diş 
Koca bir transatlantiki 

yolundan alakoydu 

1 katen güzel olduğunu ben de söyliyebili
rim. Çünkü onlara bütün vaktimi sar

/ f ediyorum. Her sabah ayaklarımın tu,·a
• leti en aşağı yarım saat sürer. 

- Ayaklarınıza nasıl bir güzellik reçe
tesi tatbik ediyorsunuz, öğrenebilir mi· 
yiz? 

- Gayet basit. Evvel! tuzlu su banyo-' 
rn yaparım. Bu, derimi yumu~tmaya ve / 
parl<ık tutmaya yarar .. Sonra kremle o-' 
ğarım ve parmaklarımın tırnaklarına d~ 
.zcytir.;·ağr sürerim. Bu suretle onların 

sertle~me5ine ve kınlmasına mani olu
ru:-.1 .. 
"B~lki hakikaten benim ayaklarım 

di',nyada en fazla dikkat gören ayaklar
d .r. Fakat ~imdiye kadar kimsenin faz
; ı dıkkatini çekmemişti. 

"Son hadise şfiyle oldu: 
"Bir gün bir otelin gazinosunda danse

dioyrdum. Tesadüfen o gün de o otelin 
bir salonunda ayak tU\·alcti mütehassıs~ 
ları pedikürcüler kongre yapmışlar. Öğ
le üzeri tatil ediyorlar ve yemek yedik
ten sonra, gazinoya geliyorlar. 

"Tabii meslekleri icabı gözlerini derhal 

1 ayaklarıma dikiyorlar. Maksatları ayak· 
Jarımda kusur bulmak ve bu cihetten beru 

1 tenkid etmektir. Fakat ayaklarımda ku· 
1 sur değil, bilakis emsalsiz bir güzellik bu 
t luyorlar ve: "Şimdiye kadar biz bu kadar 

güzel ayak görmedik,, diye benim ayakla· 
rıma ''dünyanın en güzel ayaklan,, ünva
nım veriyorlar. 

"O gündenbcri de danscderken herkes 
artık başka hiçbir yerime bakmıyor, göz
lerini ayaklanmdan ayrımıyorlar. llk 
zamanları çok sıkılıyordum. Bana, sanki 
ayaklarımda falso yapıyonnuşum gibi ge· 
liyor ve oynayacağımı şaşırıyordum. Fa· 
kat !'omaları alıştım. Bununla beraber, 
halft ahali ayaklanma bakmaktan bıkma 
dı .. ,. 

Belki halkın mütemadiyen Beatıisin 

ayaklanna bakmakta hakkı var. Dünya
nın en güzel ayaklarım elbette herkes 
merak eder. Fakat, kızın ayaklarına ba
kan bu "düşmanlar .. onun yüzündeki gü 
zclliği ihmal ediyorlar. Çünkü, bir yüz 
tuvaleti mütehassısı Bcatris Kentin göz· 
lerini en güzel göz diye ilan etmek isti
yor .. 

Onun söylediğine göre, Beatrisin göz· 

'P 

1 
' 
1 

1939 Ncvyork c:ergisinin inşaah devam 
etmektedir. Serginin işareti mahiyetinde 
olan büyük bir kure ile ehram şeklindeki 
kulenin Çelik iskeleti çatılmıştır. Kilre 
65 metre, üç yüzlü ehram da 240 metre
dir. 

Haplslh1a lnlede 
d©>~urmak 

ıstememnş i 
Enkarnasyon Lopez ismindeki bir !ı 

panyol dansözü bir müttedenbcri bu· 
lunduğu Mançester hapishanesinden, do 
ğurmak üzere muvakkaten serbest bı. 
rakılmıştır. 

İspanyol dansözü bir kavğa yüzünden 
bir ay !hapse mahküm olmuştu. Fak:ıt, 
hamile olan Enkarnasyon ~ocuğunun 
hapishane duvarları i!Sinde dünyaya gel 
mesini istememiş, kendisini muvakkat 
bir zaman için serbest bırakmalanm rl .. 
ca etmiştir. 

Kadının geri kalan cezasının da aff e
dilmek ihtimali vardır. 

leri tuvaletsiz güzeldir. Halbuki varyete 
artistlerinde, dansözlerde böyle gözlere 
tesadüf etmek kabil değildir. 

Fakat şimdiki halde halk daima gözle
rini Beatrisin ayaklarına dikmiştir. 

Geçe:.ıerde Normandi transatlantiği 

vapurdaki bir hastayı ameliyat olmak 
üzere sahile çıkarmak için, hemen he
men yarı yoldan geri dönmüştü. Bugün 
de; bir Amerikan transatlantiği yolcu-

~--~------------..... ---..... ______________ ...._ ___ ___ 

) JUısq,e.te De'fi'in e lhurs ı 
, !arından birinin hayatını ıkurtarmak i. 

çin yarı yolda durmuş ve Amerikadan 
telsizle yardım istemiştir. 

1 :\'SA!\'LARIN defineye kar§ı büyük bir zaafları vardır. Bu, hazıra kon
mak zaafından, zahmetsizce zengin olmnnın ya piyango, ya define bul

maya bağlı olmasından ileri gelir. Bu yolda ellerindeki, avuçlarındakini de 
sarf ederek evdeki bulgurlarmdan olanlar da eksik dctrildir. 

Malezyalı prens 
v e n işanizsz 

Seviştiği İngiliz kızı ile evlenmek i
çin miras hakkından vaz geçmeğe hazır 
olan Malezyalı Prens Mahmud şimdi a 
ğabeysi Sultandan izin almış bulunu. 
vor. Onu artık Londra sokaklarında m-

·ı Gemideki bir yolcunun dişi tutuyor 
ve va;:ıurun dişçisine müracaat ediyor. 
ı~ ·~c;i ::ı.damın dişini çekiyor. Fakat, müt 
hiş kan akmağa başlıyor. Discinin bü-
t:in r,nyretine rağmen kam d-;rdurmak 
kabil olmayor. 

Dunun üzerine, adamın, kan kaybede 
rek hayatını tehlikede gören kaptan va
puru derhal durduruyor ve Amerikadan 
telsizle yardım istiyor. l'apur, Atlas 
~kyanusunun ortasında bulunduğu i
çın kaptan gemiyi geri döndürüyor ve 
Amerikaya doğru gitmeğe başlıyor. Bu 
s~retle, Transatlantik Amerikaya doğru 
gıderken oradan da imdad gemisi geli. 
yor ve hasta diğer gemiye naklolunu
ror. Bundan sonra Transatlantik 18 
saat geçikme ile Avrupa yoluna devam 
ediyor. 

§anlrsı i!e beraber böyle gezerken gör
mek kabildir. 

Beş milyon dolarlık sanılan bir define için bir Amerikan şirketinin 

495800 dolar sarfettiğini gazetelerde görünce doğrusu bu paraya kendimin
miş gibi yüreğim sızladı. Hadiseyi, belki okumamışsınızdır. Birkaç kelimey
le hülasa edeyim: 

Bundan 140 sene evvel Lutine ismindeki bir lngiliz firkateyni bir kış ge
cesi Ilolanda açıklarında batmış. lçinde beş milyon doları mütecaviz altın 
çubuk varmış da, o zamandanberi bu hazine için muhtelif teşebbüslere giri
şilmiş, neticede ir Amerikan şirketi dünyanın en kuvvetli tarama dubasını 

kiralıyarak işe girişmiş, fakat sarfcdilen bütün gayretlere, 500.000 dolara rağ· 
men buluna buluna 4200 dolarlık bir a\tm çubuk bulurunuştur. 

Bence, şirket zararının 4200 dolarım kurtardığına şükretmelidir. V c gene 

l içinde be~ milyonluk altın çubuk bulunan firkateynin batması kendiliğinden 
bir batına değildir. 

Denecek ki, firkateynin batması, önceden altınların aşırılmasmdan ileri 
gelmi~c:e bu bir çubuğun işi neydi? &bebi açık. Altınları aş1ranlann insanla-

~ 
nn defineye dü~kün oldu~unu takdir etmelerindendir. Bu bir çubuğu günün 
l·;rinde, defineyi aramaya kalkacak açık gözlerin gayretleri kar§ıhğı iç.in bı
rakmı~ olacaklardır! 

R 
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iÇBRDE: 1 
• Pazarlıksız satış kanununun tatbiki j 

için bugünlerde belediyeye emir gelmesi 
beklenmektedir. Belediye bütün tedbirle· 
ri almış ve yapılacak kontrol §eklini de 
tcsbit etmiştir. 

iMi D IK D AV ONDA 

• Ankaradaki yeni radyo istasyonunun 
dün tecrübeleri yapılmış ve iyi neticeler 
alınmıştır. Tecrübelere bir müddet daha 
uevam edilecektir. 

• Sanayi umum mildürü Reşat bazı iş· 
lerle meşgul olmak üzere bugün şehrimi· 
ze gelecektir. 

• Tapu ve kadastro fen heyeti müdürü 
Halit Ziya, milletlerarası kongreye iştirak 
etmek üzere dün Romaya gitmiştir. 

• Turizm d:iresi müdürü Vedat Nedim 
Tör şehrimize gelmiş ve bilhassa şehirde· 

ki otel ücretleri üzerinde tetkikata başla· 
mışur. Oteller sınıflara ayrıldıktan son· 
ra fiyatları da belediye tarafından tesl:it 
edilecektir. 

• Romanya iktisatcılarından mürekkep 
bir heyet yakında şehrimize gelecek ve on 
gün kadar kalarak tetkikatta bulunaca< 
ve iki memleket arasındaki iktisadi mü· 
nasebatın inkişafı için yeni tedbirler ah· 
nacaktır. 

• Polis kolejinde yeni talebenin imtiha 
nına dün başlanmıştır. İmtihanlara bu 
gün ve pazartesi de devam edilecektir. 
lştirak eden talebe adedi 11 dir. 

•Maarif vekfileti müsteşarı Rıdvan Na 
fu; dün §clırimize gelmiş ve maarif mü· 
dürH.lğilnde müfettişlerle bir toplantı 

yaparak orta tedrisat muallim ve talebe 
vaziyetini görilşmü.stilr. 

• Havaların yağmurlu gitmesinden do· 
layı bu akşam kızılay tarafından Sa· 
ray burnunda verilecek müsamere ile 
Beşiktaştaki sünnet düğünü gelecek cu· 
martesiye bırakılmıştır. 

• Kız sanat mekteplerinden alınan ne· 
ticeler üzerine bu mekteplerin çoğaltıl
masına karar verilmiştir. Her vilAyette 
bir kız sanat mektebi açılacak ve akşam 
dersleri de fazlalaştmlacaktır. 

• Belediye tarafından hazırlanan nakil 
vasıtaları nizamnamesi daiınt encümene 
havale edilmiştir. Encümenden sonra ve· 
kalete gönderilecek olan nizamname üç 
aya kadar tatbik ıpevkiine konulacak
br. 

• Akay ve Şirketihayriye de kı§ tarife· 
si hamlaınaya ba~lamıştır. 

• Çorlu ehli hayvan sergisi 26 eyltilde 
aç.ılacaktır. Sergi at ve kara sığır olmak 
üzere iki seksyonu havi olup beğenile

cek hayvanlara 1230 lira mükMat dağıtı· 
Jacaktır. Muratlı nahiyesinin ilk hayvan 
ve emtia panayırı 29 eylfilde açılacaktır. 
DIŞARDA: 

• İngiliz kralının amcası prens Artür 
öö konotun cesedi dün Vindsor ~atasun· 
da Senjorj kilisesinden askeri merasimle 
kaldırılmıştır. Kral ve kraliçe ile 
kral hanedanı erMnı ve lsveç veliahdini 
temsil eden prens Bertil hazır bulunmuş
lardır. 

• Tekirdağ şarap fabrikası yapıncak 

üzümünün kilosunu dört bu~ kuru~. 
kara üzümü dört kuruşa almağa baş12llllş 
tır. Bağcılar bu fiyattan memnundur. 

• Filistinde kara kuvvetleri tarafından 
da müzaheret gören on dört tayyare, 
Remle yakınında toplanmış yüzlerce A
raptan müte§ekkil çetelere karşı harek~~ :? 

geçmistir. Araplardan yüzden fazla adam 
ölmil, ve yaralanmıştır. 

• Yugo~lavyada naip prens Pol bu ak· 
şam Stoyaclinoviçi kabul ederek dahili 
ve h:ırid si~·asi vaziyet hakkında mufas
sal malt1mat almıştır. 

• Fransız başvekili Daladier yanında 
hariciye nazın Bonnet olduğu halde, mü
tenekkiren Pariste bulunan Bulgar kra· 
lmı ziyaret ctmitşir. Bu mülakat çok uzun 
sünnüştür. 

Barselonayı 
bombard!man 

SO kişi öldU, 114 kişi 
yaralandı 

Barselona ;16 (A. A.) - Bugün öğ
leyin Majorkadan gelen her biri üç mo 
tör>a, dokuz tayyare tarafından şehir ü 
zerine atılan bombalardan, 30 kişi öl
müJ ve 114 kişi yaralanmıştır. 

Bombalardan çoğu balı.kpazarına düş 
m:iştür. Limana da 60 bomba atılmıştır. 

Londra; 16 (A. A.) - Reuter ajan. 
sının Barselondan istihbarına göre., bu 
limanda bulunan iki İngiliz vapuru, bu 

r--· -- Emsalsiz Komikler LOR Ef' - HAR oy 'nin en büyük fi1ml1?ri ' ~. . . .. .. . . Trabzonda Atatürk 

günU LOREL-HARDY İŞ ARIYOR 
Trabzon; 16 (A. A.) - Ata türkün 

Trabzona ilk ayak bastığınm yıldönü
mü dün şehrimizde ı.:oşkun tezahürat

la kutlandı. Vali 'bu vesile ile yapıJan 

to~l~ntıda heyecanlı bir hitabe söyle. , 

TORKÇE SöZLO SA RAY sı·nemasında Parlak muvaffakıyet 
KoımeCileri kazanmakta ve 

Salonu kahkaha tufanlariyle çınlatmaktadır. ilaveten- Foks Jurnal ve Ingifö: kralı ve kraliçesinin Farisi ziya • 

retlerini bütün teferrüatiyle gösteren tam film. 

mıştır. • BUGÜN saat 1 ve 2,30 da, yarın saat 11 ve l de tenzilatlı fiatlar1a HALK MATtNELERt 
. . . .... . ! , ....... ~ • . , . .. - ••. • .. . . ... ... ' c ~ 

Milletler Ceıııiyeti Asamblesinde; • 
lngiliz mümessili dedi ki : 

. . , . . . ~ . ,. . .·~ ~ " . • .. .. ,. . .. 
BUGON 

iPEK 
Sinemasmda 

Herkesin sevdiği 2 büyük artiıt 
SPENÇER LUISE 

WI 

TRASY RAYNE 
tarafından phane bir •urette yaratılan 

Çok karanlık gün
ler yaşıyoruz! 

Nesllmlze dUşen vazife hayalı yaşanılmağa 
IAyık kılacak şeylere imanı yeniden 

yaratmaktır 
Cenevre; 17 - Milletler Cemiyeti A-ı " Ya§aln2kta olduğumuz günler, cc. 

samblesi dün öğleden sonra İrlanda beş miyeti beşer.iye i~n ve bütün beşer ırkı 
vekili Dö Valeranın riyasetinde top. için çok karanlık günlerdir. Neslimize te 
latımıştır. 

Zecri tedbirler prensibi etrafında 

muhtelif devletlerin mümessilleri fikir
lerini söyledikten sonra Çin delegesi, 
Japon taarruzunun bir tarihçesini yap. 
trktan sonra, ıulhun taksim götüremiye-
1.:efini aöylemi§, paktın 17 inci maddesi 
nin ve keza asamble ve Konsey tarafın 
dan ittihaz edilmiş olan kararların tat· 
biki, Japonyaya silah, mühimmat ve pa
ra gönderilmesine ve kredi açılmasına 
ambargo konulmasm: ve Çine maddi 
yardımda bulunulmasını istemiştir. 

İngiltere m:imessili kont dö la Var 
ezcümfo şunları söylemiştir:. 

rettüp eden vazife, hayatı yaşarulmağa 
layik kılacak §eyler<: imanı yeniden ya. 
ratmak, ne ümidsiz ve ne de kuvvetsiz 
olmadığımızı isbat etmektir. Önümüz
deki senelerde, bu ıeneye daha büyük 
bir terakkiye yol .hazrdamıı olduğumuz 
bir sene nazarile bakabil~eğimiı:i ümid 
ederim.'' " 

Asamble, müzakerelerine pazarteıli 
günü devam edt•.:ektir. Bugün muhtelif 
komisyonlar tophınacak ve Konsey de 
bilhassa mandalar komisyonunun rapo· 
runu tetkik etmek üzere bugim toplana 
caktır. 

Dünyanın en zor mes
Jeği : uçuş hocalığı ! 

UçlUlş lhcca~aırunolFil el111 ~~üclYı 
taOebeıeırD lkadoınDaırdur 

Ka~nların hemen hepsi, olduklarından fazla 
cesur görünmek isterler , 

Vçuş hocası, kadın talebesile 

Günden güne ilerlemekte olan s!vil 
tayyarecilik ortaya yepyeni bir meslek 
çıkartmı§tır: Uçuı hocalığı. Lakin bu 
yeni mcsle'k tehlikeli olduğu kadar <la 
zor ve asap bozucu bir iştir ve her baba
yiğitin kan dağildir. Bugün sivil tav -
yare mekteplerinde hocalık ede~el: 
adam sade mükemmel bir pilot ol· 
mamalı, zor şerait altında bildiklerini 
açık olarak taleb:sine öğretebilen, en 
kızdığı zamanlar bile asabına hakim o
lup yanındakine güler yüz gösterebilen 
bir adam olmalı, iyi bir ruhiyatçı gibi 
korkağın cesaretini arttırmağı, fazla a
tılgan ve cesuru itidale ahştrrmağı bil· 
melidir. 

Talebesi çek bir mektepte uçuş hoca-

günkü hava bombardımanında hasara 
uğramıştır Povier vapurunun güverte
si uçmu! ve tayfadan bir kişi yaralan
mıştır. 

11çuşn lzazırlanıyor 

lığı etmek adeta bir işkencedir. iş sa-
f bahlcyin saat dokuz busukta başlar. U· 
çuş hocası ilk i~ olarak bütün tayyare
lerde birer kısa uçuş yaparak onların 
ne dereceye kadar emin olduklarını tec. 
rübe -eder. 

Bu iş bittikten sonra ilk .dersine saat 
onda başlar. Dersler vasati olarak yar
mışar saat sürer. Çünkü talebe e1tscri· 
ya yarım saatte yorulmuş olur. Böylece 
uçuş hocaııı tayyaresinden hiç dışarı 

çıkm~ğa vakit bulamadan mütemadiyen 
değişen bir talebe akınıyla ta öğleye ka· 
dar uçuş yapar. Talebelerinin her b:riy· 
Je tekerteker meşgul olması lazımdır. 

Onlar tarafından para ile tutulmu" bit 
adam olmak sıfatiyle onların kalın kafa· 
!ılıklarını hoş görmeğe, her ne bahasına 
olursa olsun onlara gayet iyi muamele 
etmeğc bununla beraber bu işde elzem 
olan sıkı disiplini de tesis etmeğe mec· 

BÜYÜK ŞEHİR 
.Fransızca sözlü büyük AŞK ve MACERA filmi gösterilmektedir. 

Aynca: Miki Mava ve Fob Dünya Haberleri Gazetesi. 

Bugün saat 12,45 v e 2,30 da ucuz HALK ve TALEBE matinesi. 
Dikkat: Halk matinelerinde Hatlar huıuıi 30, Balkon ve birinci 20 kuruş· 
tur. Yeni kanun mucibince baıka seanslarda kimseye farklı bilet verileınez. 

, ................................ . 
Bugün MELEK Sinemasında 

Beğenilen • Sevilen ve alkı;lanan bir §aheser 

SCT KARDEŞLER 
HEN R t 

Fransızca büyük komedi, baş r.oUerde 

GARAT- MEG LEMONNtER 

Filme ilave olarak 1ngiltere kralı D • • • fleri 
S. M. VI nez Jorj'un C-QrlSl zıgare 

Bugün saat 12,45 ve 2,30 da ucuz HALK ve TALEBE matineleri. 

1 Hususi 30, Balkon ve birinci 20, ikinci 17,S kuruştur. Yeni kanun muci· 
hince başka seanslarda kimseye farklı bilet verilemez. d 

1 -
. . ~ ... , . . . . ' ,. . 

·----- • " • -. .t-.. ' ~ • .. . il 

SAKARYA 
Sinemasında 

Güzel ve müntahap bir program 

Az~!? Mo~~A~dalılar 1 B!~R~~!~. ~~~;~sı 
ANDRE LUGUET P.BLANCHARD 

MARIE GLORY 1 P. R. WlLLM, RA!MU 

1 
tarafından emsalsiz film ve safre tarafından oynanmış filıtl·ı 

Tenzilatlı fiatlar: Localar 150, Hususi 35, Balkon ve birinci mev'ki 25 
kuruş. EUGtlN saat 1 ve 2,30 da HALK Matineleri 20 ve 15 kuruş. r1 -H ________...... \!'MJ . ; ~ .. " . . . , '· . . • , 

burdur. 
Unutmamalıdır 'ki bu hoca dersini 

diğer hocalar gibi yazt tahtası bapnda 
değil, havada, bulutlar arasında göster· 
mektedir. 

Ve crada ufak bir hatanın bile yeri 
yoktur. Ufak bir dikkatsizlik. ters bir 
manevra feci kazalara sebebiyet verebi· 
lir. 

Uçuş hocası öğle yemeğinden sonra 
bir buçuk saat istirahat eder, sonra ge· 
ne uçuılarına, ıabahtanberi yapmakta 
olduğu bütün hareketleri tekrarlamağa 
başlar. 

Bu hareketler yeknasaklıklarına rağ· 

men onda lakaydi uyandırmamalıdır . 
Ohcr defasında bu hareketleri büyük 
bir fü:..katle yapmalıdır. Üstelik buna 
bir .de talebesinin her an için yanlış bir 
hareket yapacağı korkusu inzimam e· 
der. 
Uçuş hocaı;ının en zor dakikaları ta· 

leb:si yalnız başına uçuş yapabilecek 
kabiliyete geldiği vakit baılar. O , bu işi 
talebesinin zihninde büyütmemeli, yal· 
nız uçuşu ona hergün yaptığı l!aletta· 

r• ALKAZAR '1 Sinemasının büyük muvaffakıyet· 

1 Y i"~~ciolT ( 
HAKiMi 

25 kısım tekmili birden şimdiye 
kadar misli görülmemiş bir muvaffa
kıyetle devam e.diyor. Son günterdetl 

istifade ediniz. 

-==============~~ 
· h k 1 d b' · · · 'b' yaptıryın are et er en ırı ımış gı ı 

malıdır. ., 
aırıı .. 

Uçuş hocası havaya ilk defa Y ·ri 
başına yükselen talebelerini alnınd~ııı· 
ter taneleri olduğu halde seyreder. "r • ıdiJ • 
larm yapacağı kazalardan o mes u ıe· 
Onun yegane tesellisi yetiştirdiği ta re 
helerinin içinde ileride meşhur taY>'

8 

cilerin çıkac..ağıdır. dıtı 
Uçuş h:::casını en Uzen talebe, ka f 

talebe ile hayatı bir masa başında .ge 
miş, göbekli, orta yaşlı heveslilerdtf• 
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~itiluı 

Lord Runciman'ın 
vazifesi neydi ? 

lngiliz Hükumetinin tasvibile, Südetlilere 
daha fazla imtiyaz verilmesi ıçın Çek 
Hükumeti ve Cumhur Reisi üzerinde 
tazyik yapmak ... 

Yazan: Loyd Coırc 
it ~elrediJen bir sıhhat tebliğinde hu- Ben~in tekzib ettiği tazyik doğrudan 
~ Vaziyeti "nazik,, bir Whaya girdi doğruya. lord Runciman ve 1ngill3 hUkn
ler Yorsa halk bunu daha fena haber- metl hakkındaydı. Fransız gazeteleri bu. 
q. beklemek lAzımgeldlğl manasına a. nu böyle olduğu gibi yazmakta tcred • 

' düd etmiyorlar. 
~ l:!ugUn orta Avrupa vaziyeti hakkında Eğer Hitler Henlayna bu teklifleri 
ti :ır. hariciye nezareti bu endişe veri- reddetmesini tavsiye ederek Avusturya-
r tlııneji kullanmı" değildir. ya knrşı yaptığı gibi bir harekete glri-

~ &kat uunu kabul edebiliriz ki, bugiln eirııe bunu kabul eden hilkftmeti terket
u;ruııa sulhünUn yatağı başındn endi~e memiz lA.zııngelmiyecek mi'! Biz Çekleri 
~ bekliyenler vaziyeti halkın bir hafta ancak eerefimizden fedakArlık yaparak 
1!~eı SördUğUnden daha ciddi telfıkki o- terkedeblllriz. 
tir:lat. Faknt henUz Umid k~ilmie de- Böyle bir hareketi Habeoistan mesele-
S sinde yaptık. Habe§istana, Milletler ce-
~lhü muhafaza edebilecek mühim bir miyetindcki dostlarına güvenmesini ve 
' nıevcut bulunuyor. Bu da hiçbir silahlanmamasını tavsiye ettik. Kendisini 
~ lekeUe, hiçbir kimsenin harbi lsto- silihtan mahrum bıı·aktıktan sonra da 

tnesıdlr. kendi haline terkettik. 

~enebillr ki 1914 de de böyleydi. 
~ ıatlıan İngiliz hükümetinin bir dün
Cç harbinden nasıl kaçındığını bilirim. 
l'a lınparatordan hiçbiri de harb istemi. 
Q: t'tlu, Alman Kayzerl kılıcmm parıltısı
~ilstererek harbe mlni olacağını zan
~ Yorcıu. Fnkat harbin yaklqtığını gö
lce geri çekildi. 

~'teddütde geç kalmışlardı 
ltrı•Us çan da öyle ynptı, barut duman
aıııı etrarı kaolayınca onu görmek kabil 
~~dı. İkisi de tereddUdde geç kalmıa- . 
'tııı Askeri ııefler kendilerini arkadan 
~~ e~e ba§lamışlardı. ÇünkU o giln or • 
~ baamda bulunanlar harbi istiyor-

~~gUn ordu eeflcri harbe hazırlanmıı 
lerdir. ŞUphesiz l·I Almanlar henUz 

~ a kuvvetlerini ü ıir mevkie çı -
~ bulunmuyorlaı . 

bit lısadt vaziyet de harbe m!iıl olan 
~ lınııdir. Dlktatörlilk memleketlerin • 
tıııı bıı 'Vaziyet o kadar tehlikelidir ki, u
~ btr harbe mukavemet e tmelerine 
~Yoktur. 
~alnız bir tehlike var o da bugünkü 
J~ • 

ıııı.. ve askerl manevralar esnasında 
ıı ~u 

llıed. erın kendilerini, nllfuzlarmı kaybet 
hııı en çokilemiyecekleri bir vaziyette 
~~::alandır. Bu milletler bir çok defa 
ııı~ltalllıgi bir tecavüz hareketine kar§I 
l..ı-,,. "'etnet edeceklerini taahhUd etmi§-

·"ır. 

~l'd Runcimanın vazifesi 
~ lllokrnt memleketler kendilerine a • 
llııt ~elen bu gibi rlcst hareketlerine ahı
Iİeıı Ulunuyorlar. HattA, bu memleketler
~ b~zılarmda, halkın bu tarz siyasete 
ltte 18Yan etmek üzere olduğunu gös-
~tı alametler vardır. 

tr... :r kere daha kendlmlzi aldatmağa 
• "tabb·· 
t~bı us ettik ve lord Runcimanm vazi-
~alt 1 gayrıresmt göstermeye çalıştık. 
l'e b~t bugün herkes biliyor ki bu ince 

ır ~ 

•~!' de:~ da sinsi bir iddiadan başka bir 
~Un t;'ildir. 

btı. ,,. kU lord Runclman böyle mühim 
~'ba llzlf eyi Praga gitmie herhangi bir 
ll:e8e~cı Slfatiyle üstüne alamazdı ve bu 
'eyı hal için kendisinde kuvvet bu. 
tadı. 

l~ht ~ Praga başvekilin mUtemadi tal\' erine ğitmlştfr ve hUkftmet onun 

Aynl hareketi bugün tekrar edersek 
lngllterenin eeerflnı feda etmit olmaz 
mıyız? Runcimam Praga göndermek iyi 

bir hareket değildi. Fakat bir kere bu 
harekete teaebbils etmiı bulunuyoruz. Bu 
nun neticelerine de katlanmak JA.zmıge
lece)t. Ya mukavemet edeceğiz, ya şere
fimizden aynlacai;'lz. 

Vaziyette tehlike teşkil eden Amiller. 
den biri de iste budur. Biz harb istemi
yoruz, Fakat Hitler harekete geçenıe, 
Fransa da Rusya ile beraber Çekoslo
vakyayı müdafaa için bize müracaat e-

denıe bitaraf bir dost vaziyeti alamayız. 
Çünkü milletler cemiyeti misakryla, te -
cavilze uğnyan lnr millete yardımı ta.ah. 
hUd etmig bulunuyoruz. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Halil kızı Emine tarafından kocası, 
Feriköyünde Şahmerdan sokağında 83 
numaralı hanede mukim Ömer oğlu Şe
rif aleyhine mahkemenin 938-958 numa· 
rah dosyası ile açılan boşanma davasın· 
da: Mumaileyhin ikametgfilıının meç.MU 
olduğu anlaşıldığından dava arzühali 
sureti ilanen tebliğ edilmiş ve müddeti 
geçtiğı halde Mumaileyh cevap vermPmiş 
,ıduğunjd:1 duru~ma güni:. 20-10-938 
perşembe günü saat 10 olarak tayin edil· 
miştir. Mumaileyh Şerifin mezkur gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumu ilan olunur. 

1 Satılık deniz motörü olanlara 1 
1 

Asgari 10 mil silr'ate malik tekne· ı 
siyle !birlikte bir deniz motörü olup-
ta satmak istiyenlerin son fiyatla 

1 İstanbul posta kutusu 743 adresine 1 
bildirmeleri. 

'~ , 
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Volterin tôfiınlarından 
biri Romanyada yaşıyor 

!KlYıç«lD< bir !köyde oturaırn btY a(ğ]aıma o~~mayo ve 
yaıOnnznı~u çok sevdn~ı nç~ını ~~"VD~B~ır <gJaıırn~ 

bir Dnsan gözüyle bafkuyorDarr 
Bir Fraııaız mecmııaınun 

muharriri, Romanyada dolaıır
ken Romanya köylerinden biri. 
ainde meıhur Fransız müte • 
fekkiri Volterin tonınlanndan 

biriaine raatgelmittir. Bu h
aacfüfü anlatan yazıyı o mec

~dan alryonız: 

Stanciyova, Romanyada Banat ha
valisinde ufak bir köydür. Bu havali 
Cihan Harbinden evvel Macaristana 
aitti. Harpten sonra Romanyaya geç· 
ti. Buraları pek haktı olarak Şarkı Av
ruparun zahire ambarı sayılır. Bu köy
de hem Sırplar, Hem Macarlar, hem 
de Rumenler oturur. Fakat bu karma 
karışık milletlerin ferdi aralarında kar· 
deJ gibi yaşarlar. Günlük ekmeği çıkar
mak mecburiyeti, Avrupada biribiriyle 
çarpışan ırk nazariyelerini tekzip et
mek istiyormuı gibi, bu insanlan ayni 
halde ya~atmağa mecbur ederler. Bu· 
ralarda dil ve ırk aynlığırun !hiç bir 
kıymeti yoktur. 

Dilnya gailelerinden uzaic ya§ayan , 
bu diyarda Volter ailesinin ıon ferdle. 
riyle karşılaştım. Bu adam baıit yap· 
YI'1 içerisinde elinden geldiği kadar 
ailesinin an'anelerinl muhafazaya ça· 
hşıyor. 

Alelade bir köylü 

tahminimin tamamiyle aksi çıktı. Ev 
sahibi lcb demeden leble.biyi anlayn·er· 
di. 

' 

_J 

']an Voltu ' 1 

Beni evine aldı, tcrtcmlz bir odada o
turttu. Bizzat kendisinin hazırladığı kon
yaktan ikram etti. Karat klll1'ıya oturur
ken ben Jan Volterin yUzilnU tetkik edi
yordum. Çok zeki bakışlı blr adam. Ara. 
aı:-a g8zlerinde kMlcımlar dolaşıyor. Ren 
gl sapsarı, yUzUnUn çizgileri sert. Fakat 
yorgun. Ona Voltcr soy ndmdan bahset
tim. Fransada bu isimde çok meehur bir 
adamın yaşam11 olduğunu söy)ediğlm 

sırada bu ismin bUtiln Avrupaca tanm
mıa olması bu hususta Amil olmu§tur,. 
Macar hUkümeti Stanclyova köyUnil yeni 
kurduğu vakit babam bu köyde arazi al
mış, ben de bu köyde doğdum. 

"' • * 
Jnn Volter bu sözleri söyledikten son-

ra bir dolaptan kabı tamaimyle yağlan
mış eski bir kitab çıkardı. 

Bu Volter tarafından tercüme edilen 
bir Ödip nüshasıdır. Bu basit köylUye de. 
rin manalarına nüfuz etmesine imktı.n ol
mıyan bu kitabı aldıran ve saklatan amil 
§ilphe yoktu k1 kendisini bu meehur 
bUyUk isme bağlıyan kan rabıtasıdır. 

Drunarlarmda çok meşhur bir adamın 
kanı dolaşan bir adamla, kararan nkşa
mm knrşısında bu küçük köyde karşı -
inamı§ olmak, kalbimi mnhiyetlni anlı -
yamadığım birtakım hislerle doldurmug. 
tu. 

GUniln son ışıklarmdan istifade ederek 
bir fotoğrafmı çekmeme mtisandcsinl ri
ca ettim. Bu arzumu sevinerek kabul et
tL 

Konuşmnmız arasında Jan Volterfn, 
ceddinin hayatını tamamiyle bildiğini vo 
diğer köylUlere, kendisi hakkında garib 
bir adam fikrini verdiren sebebin yal. 

nızhğı ve okumayı sevmesi olduğunu 

anladım. Jan Voıterln en bUyUk kederi 
taşıdığı bUyUk ismin kendisiyle beraber 
8l5neceği endişesidir. Çünkü bu adamın 

yedi evlldmm yedisi de kızdır. Tek bir 
oğlu dahi yoktur. 

Bu havalide dolaşıp dururken beni 
bu adamla karşılaştıran basit bir tesa
düf oldu. Stanciyova köyünden geçer· 
ken b~Jediye dairesinin duvarında a· 
sılmış bir ilinda gördilğilm Volter eoy 
adı nazan dikkatimi celbetti. Bu ada
mın kim olduğunu sordum. Ve Jan 
Volter ismindeki zatın nahiyenin en 
zengin köylülerinden birisi olduğunu, 

23 hektarlık arazisi bulunduğunu öğ
rendim. Aynca bana bu adamın köy • 
de herkesten uz:ak yaşadığım, do.,tlarr 
olmadığıru, fakat köyde herkesin kcn -
disini saydığım, garip huylan .olduğu. 
mı, kiliseye hiç gitmediğini, her !ır • 
sattan ist~fade ederek Fransız olduğu
nu söylcmekten haz duyduğunu, kom
şulariyle in«:'.e ince alay ettiğini &öyle
diler. 

· vakit güldU ve: 

Kendisine Volter ailesine menııub bir 
zatm Romanyada yafjadığını Fran.sada 
bilenlerin olup olmadığını sordum. Kat'f 
bir hayırla cevab verdi. Babası kendisine 
Fransada hiç akrabalan olmadığını ve 
kendilerinin Volter ailesinin son ferdle
rl olduğunu s8ylermtı. 

Jan Voltcri ziyaret 
Bu sözlerle çizilan bu adamın maddi 

ve manevi tasviri beni çok al!kalandır
dı. Öteki köylillerden biç bir farkı ol
mıyan bu Jan Volterle görü§meğe ka· 
rar verdim. Evinin kapısını aşınca gö
züme ilk çarpan şey bekçi köpeğin ol
mayııı oldu. 

Buralarda hangi eve girseniz mu· 
hakkak çılgın havlamalarla kıırıılaşır -
sıruz. Halbuki kapıdan girip, bahçenin 
yarısını da yürildüğüm halde canlı hiç 
bir mahlUk gi>rmedim. Nihayet pipo
aunu içerek bahçeyi bellemekle meşgut 
bir ihtiyar gördüm. Ona ziyaretimi 
hangi maksat için yaptığımı çok güç 
anlatacağımı sanmıştım. Fakat bu iJ 

- Biliyorum, dedi, siz meşhur flloııof 
Voıterden bahsediyorsunuz. Ben onun to
nınlarmdanım. 

- Nuıl olur? dedinı. 
- Dlnle~1nlz. Dedemin babası :A.rue 

ıs:ninde bir Fransızdır. Bu meşhur Fran
sız muharriri Volter.n kuzinidlr. İşte bu 
adam Fransada yaşarken baron Orzi 
isminde bir ?.!acarla tanışmış, bUtUn ai
lesini beraberine alarak Macaristann gel 
iniştir. '.A.rue bu sırada soy adını da de. 
ğiştirdl. Volter adını aldı ... 1htimal ki bu 

Eğer. Jan Volter Fransada yaşamış 

olsaydı hiç §ilphe yok ki me§hur blr a. 
da.m olurdu. Fakat bu kUçtik köyde ga

rlb bir adam gibi g8rUnUyor. 

Bir mUtefekklrl basit blr köylilye rap
teden zincirin son ·halkası işte bu adam
dır, 

R_ADYOLi 'N 
~ . . . 

~ ~ • • • 1 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

~e lnUtehassıe bir heyet vennJştir. 
1t11 lldfaini Prngda her iki tarafın da ı
~,~elenJeri, ara bulucu eski bir nazır 
~,l dC'ğU, İngiliz hilküm~tinin gayri 
~ ltaftı.kat salahiye tli bir adamı ola • 

ıenır eırlkelk aıa-sDaınıa 
dişi kapUan evDentdll R 

iç çaımaşıro çaDan 
kasadar R 

~uzveDt snnemaı fDglÜJ. 
rana onmak Hstemnvoır 
B UGÜN bir Amerikan fllm şirketi "Kadın ve Sa. 

mur., isimli bir film hazırlnmakla meeguldllr. 
Bu filinin bir sahnesi Vn.singtondaki beyaz sarayda ge-

r l'§ıladılar 
""Cırt] • 

lıı~tlıı :Runciman Pragda, İngijiz bükü -
" in •ft- "b e bllıt ~vı i ile, Çek cUtnhurreisinl 
~ Unı~nıetinl Sildet Almanlanna onla. 
~~ ,,. ıd cıttlklerlnden daha fazla imti
O. ermesi için tekrar tekrar tazyik ct-

~~~0rd ,-..ı:tar Uncu rapordaki teklüler insanı o 
~l't clu acındıracak bir şekildeydi ki, bun
l'fl~U ~r duymaz ortada bir iğbirar gö
llı~ta' 0 ktor Bene§f bu teklifleri yap. 
~ıı ~ı et k i · berk mc çın kullanılan usuller 
U ~% e!J çok müteessir etti. 
tvıet Utreüıfnln nutkundn bir ecnebi 
~~tı taıyikı gördüğU hakkındaki şa-

1'1illrJ tekıib eden kısım İngiliz gazete· 
e nC>şrolunmamıştır. 

•• NG1L1%T...ER hayvanlar arnsmda garib birle§tirme
ler yapmağı pek severler. 

Londra hayvanat bahçesinde erkek bir aslanla dişi 
bir kaplanın birle§mcsinden doğmuş bir yavru vardır. 

Bu yavru ile Londra hayvanat bahçesi tok mağrurdur. 
Hayvan yeti5tirenler bu netice karşısında yeniden 

tecrüb<!lere girişmişler ve bu defa da erkek bir kap
lanla dişi bir aslanın birleıımesinden gUzel bir yavru elde 
ctmeğc muvaffak olmuşlardır. 

N ANT polis mU!ettiDi, Hanri Bu§ara: 
- Evinizde 80 çüt yatak çarşafı, 40 yastık yU. 

zti, 20 dUzüne erkek gömleği, 35 dUzUne kadın gömle
ği bulduk. Pantalonları, askıları, külotları hesaba katmı
yorum. Bu eı;ıyayı nereden buldunuz'! 

Diye sormuş ve ondan şu cevabı almıştır: 
- Bay komiser, karım ve ben çamn§ırları çk se

veriz! 

çer. 
Rejisör Ruzveltln film için sahnede bir nutkundan 

birkaç parça okumasını rica ct.nıfştir. Fakat Ruzvelt "si
nema figüranı olmak arzusunda değilim,, diyerek bu 
teklifi açıkça reddetmiştir. 

Hanri Buşar mühim bir fabrikada veznedardır. Se- dolnşıyor. Bir bahçede nsılı beyaz çnmaşır gördU mU 
nelerdenberi bu iı;ıte çnlıı;ıır, hesaplarıçok mUkemmeldfr. kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Derhal çillen yahut duvardan 
:jimdiye kadar bir .santim bile açık vermemiştir. Komi-. atlıyor. Çamaşırları toplayıp evine getiriyor. H OLfVVTTA İspnnyah bir nebatat Alimi, yeni bir sere söyledikleri yalan değildir. Hakikaten iç çanıac;ır- Buşar bu gece ziyaretlerine çıkarken ihtiyat tedbir· 

klinik açmıetır. Bu kliniğin direktörü yilzc krem Jarmı ve beyaz iı;ılerl çok sever. leri nlınayı da unutmuyor. Kendisinin ayakları küçtik. 
sürecek yerde doğrudan doğruya hıyar, eeftali ve kavun Fakat polis komiseri, evinde bulunan eşyanın baş- tür. Fakat gece dola§malnrma çık:ı.rkcn kocamnn kun
ııuyu ile yıkamanın daha fay.dalı olacnğmı söylemi~tir. kal:ı.rına ait olduğunu ona itiraf ettirmiştir. duralar giyiyor. Bu nyak izleri polisi en çok şaşırtan 

Bu klinik, nebntlarm güzellik üzerinde olan tesirle- Bu kusursuz memur, ak§am olur olmaz, tamamile nokta olmuştur. 
rlni aı-ıyacak, ve kadınlar üzerinde tecrlibeler yapmakla değişiyor, başka bir §alııa oluyormu§. Yemek yer ye - Fakat nihayet i§ meydana çıkmış, mal sahiplerin-
meşgul olacaktır. mez e'1nden çıkıyor, uzun mUddet şehirde ve civarında den birçoğu eııyalarmı tan~lardır. 



Ağustos - 4 E1Jllll 1938 
···········································································~···········: : Her hafta cumarteıi günleri, dünyada olup biten iktııadi, ıiyaıi, edebi hadiseleri, enteresan vak'alan, kazaları, : 

: beynelmilel ıpor hareketlerini, dünyanın .dört kö,eaindeki en doin1 mehazlara iıtinat ederek günü gününe teııbit : 

: ediyoruz. Okuyuculanmız, bu yazılan kesip ıaklamakla çok kıymetli bİT tarihi eter kazanacaklen ril:ıi, bir çok ! 
• IA d .. y • 1 ki d • • ma umat a ogrenınaı o aca ar ır. • : ...................................................................................... . 
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Çin - Japon ibtilif ınrn ne
ticclerin<lcn 
Bir sene içersindo Japon ordusu, mun

tazam Çin kuvvetlcnni cenubi Çine çc· 
kllmeğe mecbur etli. Buna rağmen Ja
ponlara ve Japonların simali Çin için Pe. 
kinde ve İç Mogolistan için de Kukuhoto 
da kurduklnn hiıkümeUere tamamiyle i
taat eden yerler denıiryolu üzerindeki 
mıntakalnrla cephe halları civarına inhi· 
Bar etmektedir. Son günler içersindc §i
mali Çlnde birçok yarı müstakil hükumet 
Jer te§ekkül etmh:;tir. Bırnlar Şang Kay 
§ek'e tabi olmakla beraber Japon cep
hesinin gerisinde kalan vaziyelleri yüzlin. 
den adeta müstakil gibidirler. Bunlar beş 
mıntakada otplarur: 

Bırinci mıntnka Şansi eyaletinin cenu
bu Ue blitUn Honan eyaleti, Japon kuv
~eUerinin gerlııinde kalmış olduğu halde 
dahi merkezi Çin hlikfımeline olan bağ
lılığını muhafaza etmiştir. 

lkind mıntaka Şansi eyaletinin §imal 
tarnflandır. Duralar resmen merkezi Çin 
hUkfınıetine bağlı olmakla beraber muh
tar bir iradesi ve "sekizinci yol ordusu,, 
ismi altında bir de hususi ordusu \'ardır. 

ÜçUncil mıntaka 1988 ikincikiinununda 
J'apon cephesinin arkasında bazı Çin ge
neralleri tarafından tesis edilen bir hU. 
kfımetln <.'lindo bulunan mmtakadır ki 
§ansi eyaletinin şark kısmıyla Hopel e
yaletini iblh·a eder,. Merkezi Utay~an 
Jehrlclir. 

DördilncU mıntaka Şantung rnıntakası
Clır. Burada bizzat Şank - Kay - Şek 1938 
ıubatında yan müstakil bir hilkiimet 
kurmuş ,.o ondruı sonra çekllmi§tlr. 

Be§incl mıntaka Kiynnsu mmtaka..sıdır. 
Burada sıkı§ıp kalmıs olan muntazam Çin 
asker! kuvvetleri ynrı mll~takfl bir hU
kümct kurmu§lardır. 
Bir Amerikan kroYazörü de-
nize indirildi 
Helena ismindeki bir Amerikan kruva. 

ıörU 28 ağustosta denize indirilmiştir. 
Bu kruvazör 10 bin tonluk olup 6 pusluk 
toplarla mUcehhezdlr. 
193 7 de dünya çelik istilı
salatı 
l\lıllctlcr Cemiyeti tarafından yapılan 

lstatlstiklcre göre dUnya ı;clik istihsali 
1936 senesindo 123,860.000 tonken 1037 
yılında 135 buçuk milyon tona çıkmıştır. j 

Yeryüzünde çelik çıkaran memleket
lerin istihsal derccd(.>ri aşağıdaki cet- 1 
:veldc hulasa <'dilmi§tir: 

1 - Amerika 
2-Alman.}-n 
3 - Sovyet Rusya 
4 - İngiltere 
5 - Fransa 
6 - Japonya 
7 -Bf'lçikn 
B - LUksemburg 
9 - Çekoslo\•akya 

10 - ltal.}a 
11 - Lehistan 
12 - lsveç 
Fransa da haf tada 40 
iş meselesi 

38,1 
l5,5 
13,5 
10,0 

6,0 
4,5 
2,5 
1,9 
1,8 
1,6 
1,1 
0,9 

saatlik 

Daladiycnin bilhassa 40 saaUik iş haf
tası knnununun tadilini istiyen nutkun
dan sonra başvekil meclisteki ekseriyet 
gruplnnnın mümessilleriyle birçok mlila
katlar yapmıstır. Bu isUşarelcrdrm sonra 
da Daladye solların murahhaslariylc gö. 
rUşmüatür. 

Sol murahhaslar ağustosun 27 sinde 
bir tebliğ neşretmişlerdir. Bu tcblitde 
içtimai kanunların müdafaası, parlamen
todaki ckscı·iyct grupunun devamı, istih
sali arttırmanın lüzumu hususunda mu-
1·ahhruıların hlık(ımcto tamamiyle uyuş
muş oldukları bildiriliyor. İstihsali artır
mak, içtimai kanunlann ahkamı dairesin. 
do alınacn ktedbirlerle (mesela iş bilir 
nmeJo yetiştirmek, çalışma usullerini te
kcmmUI ettirmek, sanayi makinelerini 
yenilemek, ilırnç edilen Pşyn karşılığı 
olarak kredi açmak gibi) temin edileceği 
bu tebliğde yazılıdır. 

Kezalik bu tebliğ İ§ saatlerini çoğalt • 
mak ıçin 40 saatlik hnfta kanununu ne ta 
dil etmcğ<', ne de muvakkaten icra mev
kilnden kaldınnağa lüzum olmadığını ay
nca işaret C1tmektcdir. Çünkü bu kanun 
fnzla 1!1 yapılmak icab eden zamanlan dil. 
şilnmU~. ve bu sıralarda alfıkadar amele 
ile patronlnr arasında ne gibi şartlar da
htllnde anlaşmalar yapılacağını tasrih et
miştir. 

Radikal murahhaslar, halen hilküm~t 
işlerine dair mütale'.} bE:'ynnına mezun 
olnındıklarmı Ö.} Icmlşlerdir. 

ispanya harbi 
- :?l - Ağu!itostan 2"7 Ağustos& kadar -

gı Ağustoııı - ltalya hariciye nazın 
Kont Çiano Romadaki İngiliz mUmel!slll 
Sir Noel Çarlcs·e, l~panya meııelesine a
it İtalyan vaziyeti hakkındaki İngiliz mU. 
racaatine kar§ı, İtalyanın cenı.bmı blldlr
miştir. 

lyi haber alan mahafile göre bu cevab 
başlıca Uç noktayı ihtiva etmektedir. 

1 - Kont Çiano ltalyanm İıııpanyada
Franko kuvvetlerine yardım ettlği hak
kındaki iddianın ispat.sız birtakım ııayia
lardan ibaret olduğunu ve hiçbir esasa 
dayanmadığını bir defa daha tekrar et. 
mi11tir. 

2 - İtalya, ancak İ1!panyada kendi ar
zulariyle harbeden ltalyan gönUlJUlcrlne 
lazımgelcn eışyayı göndermekten baııka 
İspanyaya hiçbir yardımda bulunmamı§· 
tır. 

3 - Diğer hükiımetler İspanyadaki gö
ntillUlerini geri çekmedikçe İtalyan hU
kümeti de kendi gönüllillerini geri çek. 
miyccektir. 
BaMıelonda İspanya cumhuriyeti dev

let Şurası reisi Piyer Koromlnas, lrıpan
ya bankası direktörü Nikola Olvcr, ha
riciye vekaieti umumi katibi Jozef Gue
ro istifa etmişlerdir. Bu zatlar istifana. 
mclerindc lspanya cümhuriyetino tama
men sadık olduklarını, fakat Alguad ve 
Jrujonun istifasından sonra kendilerinin 
istifa etmek mecburiyetinde kaldıklarını 
yazmışlardır. 

2~ Ağuc:tos. - Gönüllülerin geri çekil
mesi hakkındaki İnJ;iliz projesine "Mim 
lapanya hükOmeti,, nin cevabı Londrada 
neşredilmiştir. 

General Franko, 10.000 gönüllilnün 
derhal harb hattından çekilmeğe hazrr 
olduğunu bildirmi~, ancak bunun için 
cumhuriyetçi ordularda bulunan gönülltl
lerJn de çekilmesi Icab ettiği, geri giden 
gönUUUierden hiçbirisinin tekrar lspan -
yaya dönmiyeceği hakkmda kendisine te. 
minat verilmesi ve hUkümetlnin climhu
riyetçi hükumetle harb halinde bulundu
ğunun tasdikını isteıniı:tir. 

23 Ağu!ıfos - Cürnhuriyetçileı' Penal
sordonnu cenubundaki mevzilerini geri 
almı§lardır. Milliyetçiler de yeniden bir. 
çok köyleri işgal etmişlerdir. 

2ı Ağu<ıtos - Milliyetçiler Ebre nehri 
havalisindc yeniden ilerlemişlerdir. Cüm
huriyetçiler de bir hava zaferi kazanmış. 
lardır. Bir hükümet tayyaresine muka
bil 16 milliyetçi tayyaresi düşmüştür. 

2.) Ağustoııı - Cümhuriyetçi kuvvetler 
Pcnalsordo mıntakasında Berjana tepesi
ni 7.aptetmişlcr, Monterubiyo sahasında 
da ~uba"l"ı geçerek Ankantarillaya. yctis. 
miıılerdir. Tolcdo eyaletinde milliyetçiler 
taarruzlarına devam ediyorlar. 

Sen - Sebal!!tiyende Burgos İtalyan ııe
firinin arabasına ateş edilmiş, l!efirin ka
rısı yaralanmıştır. 

26 ,\ğustos - Estramadura cephcsln
do cümhuriyetçiler birkaç köyü geri al. 
m115lardır. 

Aşağıda yazılı olan nota İspanyanın 
Londra elçisi tarafından İngiltere htikfı
mctine verilmiştir: 

"26 trmmuz tarihli notamızdıı. ademi 
mlidahalc komitesi tarafmdan bütün gö
nlillülerin bilakaydil ııart geri çekilmele
ri hakkındaki teklifi İspanya hükumeti -
nin kabul ettiğini bildirmiştim. Bu husu. 
ııa dair her tilr!U yanlış anlaşılmalara 
mani olmak Uzere 1spanya hükümetinln 
bu kabulilnün karşı tarafça da ayni tek
lifin ayni şartlar dahilinde kabulüne mü
tevakkıf olduğunu bildirmekle mübahi -
yim. Bu noktanın da ademi müdahale ko
misyonuna bildirilmesine tavassutunuzu 
rica ederim. 

f i Ağu!lto5 - Havr limanında tamir 
edilen climhurlyetçi kuvvetlere mensup 
"Jozc Luiz Diyaz,. torpido muhribi, mil. 
Ityetçilcre mensup bir kruvazör ve Uç tor
pido tarafından takip edilmiştir. Kıç tn
rafından hasara uğrıyan cllmhuriyetçl 
gemi Cebelüttarık limanına sığınmıştır. 
Yaralanan 14 bahriyeli hastaneye kaldı
rılm13, 20 öIUnün cenaze merasimi yapıl
mıştır. 

~lnmankada bulunan milliyetçilerin 
bliyük umuınr kararı::-ahı, cümhuriyctçi 
orduların harbin başından 1 Ağustos 938 
tarihine kadar yabancılardan gördükleri 
yardım miktarını tesbit eden bir liste 
neşretmiştir: 

Rus c~yası - 84 tank. 71 top, 577 mit
ralyöz, 651 hafif makinelitilfek. 32,012 
tllfenk, 91.000 gülle, 60.42.3.000 kurşun. 

ı.•ransız eşyası - 24 tank, 85 top, 112 
mitralyöz, 465 hafif makinelitUfı>nk, 
29370 tUfenk, 2·1000 ~iille, 24 milyon kur. 
~un. 

İngiliz eşyası - 4 top, 47 mltralylSz, 
410 hafil makineli, 5000 tlifenk, 1500 
gUlle, 9 milyon ltuf'1un. 

Amerikan e§)"&!!I - 17 tank, 33 top, 
630 mitralyöz, 3400 tUfenk, 11,000 gUl
le. 

Meksika eşyMı - 21 hafif maklnelltU
fenk, 3100 tlifenk, 11 milyon kuf'1un. 

Harbin ba§langıcmdan 30 haziran 1938 
tarihine kadar milliyetçiler tJırafınden 
139 Franıııız, 809 Rus tayyaresi dli§UrUl
mU§tUr. 
Çin - Japon ihtilafı 

- 22 Ağu!'ltostan 28 Ağu!'lfosa kadar -
:?2 Ağustos - Japon orduları Hankeo 

ordusunun karargft.hmı himaye eden ilk 
Çin hatların!\ hücum elmi§lerdlr. 

23 Ağu!itos - Başıbozuk Çin kuvvetle
ri Şanghay havalisinde çete harbi yap
maktadırlar. Zinan §ehri başıbozuklar ta. 
rafından muhasara edilmiştir. 

24 Ağustoııı - Milli Çin havıı. şirketine 
mensup bir tlcaet tayyaresi Hongkong ve 
Vutçu arasında. yolcu taşırken Kanton 
civarında Japon tayyareleri tarafından 
yere düşilrillmtiştlir. 12 yolcu ve iki tay
fa dü§müş, yaralanmı§tır. 

Çin hUkıimetl, ecnebi memleketlerde 
bulunan biltün elçilerine, tezdlerinde bu
lundukları hükümete ve milletler cehiye
tine Japonların sık sık zehirli gaz kul
landıklarını bildirmelerini emretml§tir. 

2:l Ağustoıı - Japonlar Yangçe Uze
rinde Jul Şangı aldıklarını bildiriyorlar. 

26 Ağustos - Bir Çin rc.smf tebllği 
Japonlann yalnız Jui Şang şarkındaki te. 
peleri muvakkaten zaptettlklerini bi!A. -
hare Çinlller tarafından bu tepelerin ge
ri alındığını bildiriyor. 

Tokyodaki Amerikan ııefirl , Japonla -
rm, pilotu bir Amerikalı olnn bir Çin yol
cu tayyaresine hücumlarmı şiddetle pro
testo etmiştir. 

Çin cUmhuriyetl müessi.sinin dul kım11ı 
Sun • Yat • Sen Nevyorkta içtima halin
de 'bulunan beynelmilel gençlik kongre
sine hitaben radyo ile bir nutuk ııöyle
mf§ür. Çinli kadın bu nutkunda bütün 
devletleri, bilhassa Amerika ve lngilte
reyi Japonlara iptida! madde vermeme -
ğc davet etmiştir. 

27 AğustM - Sekiz fırkahk bir Japon 
kuvveti Hankeoya ka~ı umumi taarru1.a 
geçmiştir. 

28 Aiustos - Çinkunetlerf Hankco 
ııarkında Japonlara mukabil bir taarruz 
yapmışlar, Yangçe nehrinin ~imal ııahl -
linde Japon ordusunun merkezini zorla. 
mışlardır. lki şehir istirdad eden Çinliler 
süratle .A nking istikametinde şarka doğ. 
ru ilerlemektedirler. Japon ordusu mrr
kezden yarılmış olduğundan Japonlar 
Anking ile Uançiang araııındaki Mhilc 
çekilmişlerdir. 

30 A@ustos 938 
l\lacaristanda basım kurumu 
Macaristan hUkümeti bir basın kuru

mu ile bir tiyatro ve sinema kursu teg
kili hakkında iki kararname neşretmiştir. 

Basm kurumu teşkiline dair olan ka
rarname gazetecilik meslekinde çalrşıı. • 
cakların haiz olmaları icab eden şartlan 
tesbit etmektedir. Basın kurumu, mat
buatın milli ruhu ve hıristiyan ahlakını 
koruyacak neşriyat yamasına, kurum 
mensuplarına içtimai yardım teminine 
çalışacaktır. 

Tiyatro, sin<>ma kurumıı ise tirntro ve 
ııinemn işleriyle meşgul herke.si b"§ gru
ııa ayırarak sinesinde toplıyacaktır. 
Jozcf Bcdie i>ldii 
Fran:nz Akademisi azasından Jozef Bn

d~.? ölmüştür. Bu zat 186-t de doğmuş, 
yuksck muallim mektebini bitirmiş, mek 
tcpten çıktıktan sonra İsviçre finlversi
tclerinde Fransız edebiyatı tarihi okut
muştur. Fransız ortn zaman edebiyatı ilP. 
mr.şgul olmu~. ve o zamanki eserleri hu 
g_Unkü fransızcaya çevirerek neşretmiş • 
tır. Cihan harbi esnasında Almanya a • 
lcyhinde birçok eserleri çıkmıştır. Sulh
lC'n sonra tekrar ilmi mesaisinin baı;ınn 
dönen Ilrdi~ 10:.!1 de Fransız akademisi
ne aza seçilmiştir. 

311 A@lU!Sit<OS 938 
}.,ransada iş saatleri 
Haftada 40 saatlik mesai zamanına mü

temmim saatler ilavesi imkanına dair 
hazırlanan kararname, iş nazırı tara • 
fından, tasdik edilmek üzere cümhurrei • 
sine nrzedilmiştir. 

Bu kanunun birinci maddesi lıilkfımete 
milli mlldafaayı \'C umumi hizmP-tleri R· 

lakadar eden işlerle uğraşan fabrikalar 
\'C milessesC'lcrdP. kırk saatlik mesai haf
ineına mütemmim ı:ıaatler ilAYc etmek 
ımliıhiyetlni veriyor. 

İkinci maddi'} milli müdafaayı ve umu-

Hükümetçe alınıyor 
Bu işe ait ihzari müzakerelere 
hesap tetkikatım müteakip başranıy~~ kJ· 

:Edirne, (HuııusJ) - Şehrimh elektrik ~irkelinin hükfımetço ııntmalın~~Uttt" 
rarlaotınlmıetır. Halen ıehrlmlzln elektrik i~lni imtiyazla elinde bulunduran uıerf 
hid elektrik Türk anonim ıılrketi,, ile bu hususta mUzakerelere ba§lanınak 
hazırlıklara girleilmi§tir. platl' 

Nafi& veklletinden bu huııusta eehrimlzc geleıa son bir emirde elrkct be!arket!JI 
nın tetkiki i§lnde hazır bulunmak 1lzere Edime belediyesinden bir memurun 11 gar>• 
merkezi olan Burıııaya gönderilmesi blldlrilmiştlr. Belediye bu memunı Bur!3Y' na.fi' 
dermiştlr. Hesab tetkikatı bittikten sonra bu hususta hazırlanacak blr rapor 
Yeklletine gönderilecektir. ııallll• 

MUteaklben müzakerelere baelanacak ve eirket imtiyaz ve te!lieatının satı 
mıuıı i§l en kıea bir umanda intaç edil ece ktlr. ~ 

--------------------------------------------:-
Şaka yüzünden Bir aile faciaSl

1 
bir cinayet Bir delikanlı yabftk~ 

8. ·hr k d' . M erkekten kıskaodı 
ır ık' ıyad~ endıs,~nke <le o- teJ zeslnl bıçak IS 
ru .» ıyen e ı an ıyı RJdil dü 

öldürdü u r dlİ)e-
Zonguldak, 6 (Huııuııi) - Evvelki ge

ce burada, aoğuk bir §aka yüı:Unden fe
ci bir cinayet olmuş, altmıe yedi yaela
rmda earhoe bir ihtiyar, kcndlslne takı
lan genç bir kunduracı kalfaamı bıçakla 
öldUrmUetUr. 

Evine dönmekte olan kunduracı İhsa -
nm kalfası Tevfik, yolda fıstıkçı Haaan 
adındaki 67 lik bir ihtiyara raıdamıııtır. 
Fıstıkçı Hatıan, ihtiyarlığına rağmen her 
akııam içen ve (moruk) sözüne de çok kı. 
zan bir adamdır. 

Tevfik, Ha.sanı görlince muziblik da
marı kabarmı§ ve (moruk!) diye ona ta
kılmak isteml§tir. Fakat, ihtiyarın hid
detl bu 8efer pek fazla olmun ve bıçağını 
çeker çekmez, Tevfiğin Uzerine yUrlimUe
tUr. Tevfik kendini korumağa vakit bu
lamadan bıçak kalbine inml§ ve zavallı 
genç kanlar içinde yere yuvarlanmı§tır. 

Yaralı ha.ııtanede ölmUı,, katil ihtiyar 
adliyeye verilmiştir. Meşhud auçlar ka. 
nununa göre derhal muhakeme edilen 
ihtiyar 19 acne hapee mahkOm olmunsa 
da ya§ındaq ve maktulUn kendlı!ini tah
rikinden dolayı bu cezuı 12 seneye in
dlrilml15tfr. 

mi hizmetleri alakadar etmiyen l§lerle 
uğra3an fabrika ve mUessel!!elcrc dairdir. 
Bu mliesseselerde iş nazın senede yliz 
aaati geçmemek şartiyle mütemmim l!R· 
atlerde ameleyi çalıştırabileccktir. Ancak 
buralarda ameleyi fazla çalıştırmak için, 
fabrikanın istihsalinin ihtiyacı karşıla
madığı sabit olmaı::ı. nyni cinıııten iışi ya. 
pabilecek işsiz amele mevcut bulunma
ması §arttır. 

İtalyada ııüf us siyaseti ve 
memurlar 
Vekiller heyeti, devlet memurlarını 

evlenmcğe teşvik ve icbar etmek için a
lınan birçok tedbirleri tasvib etmiştir. 

Bekar memurlar muayyen bir derecP.
den sonra terfi edemiyecekler ve Asla 
yüksek makamları işgal edcmyieceklnr-
dir. Otuz yaeını geçtiği halde evlenmiyen 
memurlar otomatik terfie nail olmak 
hakkım kaybederler, az maaşlı memur
lar için bu hnd yirmi sekiz yaşında biter. 

Hükumet dairPlerinde kullanılan ka • 
dınların snyıı!lı hiçbir suretle erkek .sayı
sının yüzde onunu geçmiyeccktir. Vekil
ler hPyeti, çalıştıkları \"ıızifelerc göre de
~işmek tizerc bütün devlet ml'murlarının 
Uniforma giymelerini kabul ntmiştir. 

1 EylOıl 1938 
İtalyada yahudi nlcylıtarhğt 
E;cneb! tabiiyetinde bulunan yahudiler 

hakkında alınan tedbirleri Musolininin 
riyaseti atlında toplanan vC'kİllN· heye
ti kabul etmiştir. 

Bıı kar:ırlara göre 1919 ikincikanunu
nıtn başından sonra 1talyaya girmiş olan 
biitün yahudilrr, 1talyadan. Trablusgarb 
den vo bütün imparatorluk toprakların • 
dan c;ıkmağa davet edileceklerdir. Bun
lıml ltalyadaki işlerini tasfiye için altı 
aylık bir mühlet verilPcek, bu mühletin 
hitamında 1tal~·ada kalanlar cebren çıka
rılacaktır. 

Bundan !!Onra rcncbi tabiiyctindn bu -
lunan hiçbir yahudi ltalya imparatorlu
ğu topraklarına gircmiyecektir. 

Yahudi ana babadan doğmuş çocuk -
lar başka bir din kabul etmiş olsalar bile 
yahudi sayılacaklardır. 
Japonyada hortum 
1905 denbcri misli görillmrmiş şiddet. 

~ Devamı 11 incidı ' 

lmıir, (Husuııl) - Kemalpll§Jl a 'Jo'f• 
111 evvelki gece elim bir cinayete el dJf• 
mue. nkadan ııonra kaçan katil jalladil· 
manm takibi ııayeııinde yakalanınıo. 
yeye verllml§tir. 

rettlt• 
HAdi.ee, bir aile faciaınndan l~dUre' 

Ölen kadın 45 yaşlarmda MUnfre ·-Aıt• 
l -rıı~ delikanlı 32 ya§larmda Necın 

Maktul, katilin teyzesidir. 
~uıııre 

Kimııeııiz bir kadın olan bayan U .,,. 
Kemalpa§anm aşağı mahallesinde çl ... 

fY ... 
yılı evde oturmaktadır. Mubltınde 
nmmı§tır. 

~· HUııeyin Akkaya. lsmlndo, l{eınald" o. 
1 e'' ... nm &§ağı mahallel!lnde on sayı 1 )IU• 

turmakta olan blr delikanlı ııık 8~ tll~ 
t •dl }ili nlrenin evine devam etmek e) • ;.•ı: 

iddiasına bakılacak olunıa HUse)"11l ee• 
ıca ge kay& bu eve devam ettikten ba§ 

leri de orada yatıp kalkmaktaYnııo. 
ol,., 

Mllnirenin kız kardetlnin oğlu aııııJ• 
Necmi Yıldız bu vaziyeti bir aile ıı ...._ 

eSiJı--
au meseleııl telakki ederek teyı: dlo 
kanmakla ve mUteheyyiç oımıı.ktar .ı 

'fı>' 
Evvelki gece ııaat 23,30 ds Ne~U,,. 

dız, teyzesinin evine gittiği zarnail W 
yin Akkayayı orada görUyor. sundııl1 _.. 

rd•ği blÇ 
veran eden Necmi eline geçi 1 ğı il' 
la teyzesine hUcum ediyor ve bıça tt• 

:r... 9ure 
arkal!lından, kalbi Uzerlndcn ac•r 

11 
• 

yaralıyor. Kanlar içersinde yerlere > J· 
d ıc[l<ll 

varlanan zavallı kadın birkaç a ııl'11' 
i ınUtC çinde ölmiletur. Katil, hldiııe.} \'~ 
~ til te 

kıu;mış!la da yakalanmı3tır. Ka 
cdllmiıstir. 

•• 
lzmirde üçüociJ 

kermes da 
22 Eylulde Kuşadasın 

başlıyacak 
ıı.1',,ıııı. 

lzmir ,(Hususi) - Vilaye~ ~11~d• 
&enenin Uçüncil kermesinin :KU§

3 ı{i)"et 

k~lmMını kararlaştırmış, '"8 1'.~ısl iÇ 
·r·ryc~ Alakadarlara bitdirllmiştlr. \ l R 11' ee• 

ve dış turizm bakımından ınU11bct :ebbU· 
kilde tanıtmağa matuf olan bU tc .. ğffl' 

0JllCP 
alın de diğerleri gibi muvaffak • 
d:ı şüphe edilmemektedir. p 
Ku§auası kermes eğlenceleri ~! ııJt· 

devam edecek ve 22 eylül tarihin 

lıyacnktır. Program ısöyledir: . f;Jı' 

22 Eylülde Selçuk eğlenceler~~., 
h:ırabelerini ziyaret, 23 eylülde 'tJŞ11dsJi 
çamlığı <'ğlcncelcri, 2·i eyluJdC ~ ~rot 

. • . • ,.unıar, 
denız eglenccleri ve ınıllı o., 
hareketleri, !ıta yarışları. U d9' 

tcsl gilll ııe 
Perşembe, cuma ve cumnr reeıı' 

· in pe /.' vam edecek olan kenne!I J!f -
8 

,·e 
. . İ ird SclçUS' •• vo cuma günlerı zm cn cıı1ect 

zizlyeye hususi bir tren tahrik :tırcıııe~ 
tir. 1zmirdeki davetliler ,.e .,.c t1 

ekler • 
trenle kermese iştirak edec geliıre 
zcl, istifadeli, cğlencell Uç gUn 

ceklrdir. t ~' 
unu ıı11ıı • 

Acrlma töreni perşembe g ~,,.pıl• 
de, Selçuk oteHnin bahç~sindC 
caktır. 



ca . 
Vınide, I lint hükümdarla· 

~nyasenin çok se\diği 
~ .. --.nazırı vardı, ki ismi 
... :-v~Ydi. Bu nazırın tıpkı 

St ~İbi iyi kalpli kansından 
ile 15yık Devasvani a· 

bir çOcuk dünyaya geldi. 

'lllücıdtt sonra da, Somap. 
bıı :nda bir kızlan doğdu 
•t da büyüyünce,güzelli 

ıarafetile dillere deıtar. 

~lile mağrur olan gtnç 
~~ek çağa gelı • ~. anne 
,~ıle babasına ve ağabe· 

'fi..rq. haberi gönderdi: 
""'ili Ya cesur bir muharıbe 

t da falcı veya sihirbaza 
'1 liaşka biri ine \'erirseniz 

'61u!'Um. 
du}an babac;ı Haris,·ani. 

~i~ bir damadı nasıl bu· 
lııe nı düşünmeğe baş!adı. 

' bu duşüncelere dalmış bu 

r ..... ~r ırada. hükümdar 
\ ~i.;ıe harp il~"l c-J~1 

~ hUkü;:ndarile sulh akdet· 
%ı el. • . 

çı gonder<lı. 

ani, kendi ine ,·erilen 
le}·ı ifa ederek geriye dii· 
!ırada. çok o'.umu~ bir 

kc,,dı<:ıne ~elerek kı. 
llıne!, ı t~:lığıni sö~ ledi: 

~, de ona şu CC\ abı \'er· 

~ıııın ancak falcı. c;ihirbaz 
~r hır muhariple evlen· 

Yor. en k•m in \'C neci· 

lızeı ınc adam söyle de· 

~ıı ılım adamıvım ,.e bir. 
1ka\ar 'aratal;ilirim. 

, halde ·neler yapabileceği: 
RoSter. 
lıkla uğrasan bu ilim 

biranda, ha\ ada uçan bir 
aı>tı. Ve Harisvaniyi bu 

arabaya bindirerek ona 

~ dığer dünyaları göster 
11:ıı_ n son derece memnun 
'ta~ da, kızını ona \'erece· 
ı..~erek, düğünün, yedin 
~ }'~ılacağını bildirdi. 
~ esnada Ucayini de, 
~SVaniye diğer bir Brah 

t\1 ...... caat ederek, kız karde-
~"11ınek istediğini söyledi. 

~'i ona, kız kardeşinin 
~· sıhirbaz veya cesur 

\' Ple evlenebileceği ce
~tınce, zi} ar etçi cesur 
onaıp olduğunu bildirdi. 

• ne mahirane silah kul 
°'1 ltosterdi. Devasvani o· 

ltıaharetini göıiince. kız 
0na vereceğini vaadetti 

~egöru.meğe bile lüzum 

\..: dr n.~curn alimlerinin tav 
. ~ Ul~nün yedinci gün ya 
~ bıldirdi. 
'~n ayni zamanda an 

~ liarisvaninin zevce. 
~ bir sahıc; müracaat 
N o~~· kızının kimlerle 
~iinı haber verince 
-rıe dedi: "Ben falcı-

~ 
11~. adamdan mazi \'e 
:~ında bazı sualler 

EGLENCE ----------- Biliyor musunuz? 

sorup lıakikatc:ı ) aman bir fal· 
cı olduğunu anlayınca kızını ona 
\'ereceğini ,·aadetti \'C o da, dü· 
ğünün yedinci gün yapılacağını 

bildirdi. 
Ertesi günü Harisvani e,·e dön 

düğü zaman, zevce::i ,·e oğluna. 
kızını evlendirmeğe karar verdi· 
ğtni söyledi. Bunun üzerine on. 
!ar da Harisvaniye, ba~larınclan 
g~eni anlattılar. 

üç namzedin davet edildiğini 
duyan baba ne yapacağını ş.1~1r· 

dı. 
f<:te l:xh'lece. düğün günü Ila· "' . 

risvaninin evine üç namzet gel·. 
di. Sihirbaz. falcı \'ece ur muha· 

rip ... 
Hemen ayni zamanda güzel 

Samaprabha da, anla~ılmıyan 
esrarengiz bir şekilde ortadan 
kayboldu ve bütün araştırmalara 
rağmen bulunamadı. 
Bunun üzerine Harisvani fal 

a ya müracaat etti: 
- Söyle bakalun fakı. kızım 

aerede? 
:. lahir ralcı da. hiç tereddüt et. 

me:.Ien cevap \'erdi: 
- Onu iblis Dymac;ikha kaçır· 

dı ,.e Vindhiya da~la ındaki or· 
manm içinde bulunan arayına 

götürdü. 
Bu cevap üzerine 1 laris\ ani 

dehşet içinde bağırdı: 
- Ervah! Şimdi ne yapmalı? 

Onu nasıl bulup buraya getir

meli? 
Bunu duyan sihirbaz şu ce\a· 

bı \'erdi: , 
- l\tetin ol. Ben sizi fakının 

söylediği yere derhal götilrürilm. 
Ye sihirbaz. hemen biran için. 

de. sihirli arabasını onlann önü· 
ne getirdi. 

Hep beraber hu arabaya bin· 
diler ve mevzuubahs sararın o· 
nüne geldiler. 
Onları gören iblis. hiddetle sa 

rayından fırh}'arak i.ızeılerine a. 
tıldı. O zaman. cesur muharip 
onunla harbe tutuştu. 

İşte, insanla iblis arasındaki 
büyük harp burada vukubuldu. 
Birincisi silfiluna diğeri ise sihir 
bazlığına güvenerek harbetti1er. 
Neticede cesur muharip gayet 
soğuk kanlı hareket etmesi saye· 
sinde onun kafasını kesti. 

İblis öldükten sonra, onun sa· 
ra),ndan Somaprabhayı da kur· 
tardılar ve sihirli arabaya bindi· 
rerek! geriye getirdiler. 

Cç namzet Haris\'aninin evine 
döndükieri zaman, aralarında şid 
detli bir münakaşa çıktı. 
Sihirbaz ise bu cevabı verdi: 

- Eğer ben onun nerede oldu. 
ğunu söylemeseydim, onu nasıl 
bulacaktınız? Onun benimle ev· 
lenmesi lazımdır. 
Falcı ise şu ce,·abı verdi: 
- Eğer ben sihirli arabayla si· 

zi biranda oraya götürmeseydim 
iblisin yanına na.::ıl gidip gelecek 
tiniz? Bunun için, kızla C\'len· 
mek benim hakkımdır. 

Cesur muharip ise ~u sözlerle 
müdahalede bulundu: 

ı .ınam.arla ı.aret edılen yer teri aşağıda gösterilen renklere bo. 
yarsanız. eğlenceli bir tablo yapmış olyursunuz. 

O: Gri, 1: Çok açık ma\'i, 2: Yeşile çalar açık ma\i, 3: Yeşile 
çalar mavi. 4: Maviye çalar yeşil. 5: Yeşil, 6: Yeşil - sarı, 7: Açık 
okr. 8: l\1enek~e rengi. 

Avcının nisan aldığı bu kam1a 
kanşık şel;illeri ayrı ayn keserek. 
birleştirin ve hangi hayvana ait ol 
duğunu bulmağa çalışın. 

~en Fıkı atar 

Hakim - De· 
mek kom~unu • 
zun ta\-uklan· 

nr çalmadığını 
zı iddia ediyor 

s..ı .. u •. oyle mi? 

Suçlu - Evet, bay hakim! 

ı Iakim - Sözlerinizi terit c· 
debilecck şahitleriniz \'ar mı? 

Suçlu - Bu işin cahili oldu· 
ğunuz besbelli, bay hakim. tn. 
san tavuk çaldığı zaman yanına 
şahit alır mı? 

-~ -
dim, sizin bütün gayretlerinize 
rağmen. kız geriye dönemezdi. 
Binaenaleyh onunla e\ lenmek an 
cak benim hakkımdır. 

Onlar boy lece munaka~a eder. 
ken, tereddtit içinda kalan Haris· 
\'ani hükümdara müracaat ede· 
rek her şeyi anlattı ve üç na.rnzct 
arasındaki bu ihtilafın halledil· 
mesini rica etti. 

Hükümdar da. hiç tereddüt et· 
meden şöyle dedi: ? 

- Kızını cesur muharibe ver. 
melisin! Çünkü o hayatını tehli· 
keyc atarak müthiş bir muhare
be neticco;inde ibli<:i öldürdü \'e 
kızı bizzat eliyle kurtardı. Falcı 

\'e sihirbaz. ha.kalan üzerinde 
ç:ılı~mak için yaratılmışlardır. 

Oyuııcaklar 

Buhıt rh J(eml 

120 :ıantimetre uzunluğunda \'e 

8 <:antimetre genişliğinde, gemi 

şeklinde, bir tahta hazırlayın. 

Bu tahtanın üzerine (Resimde 

göıiildüğü veçhile) dört çivi ça. 

km \'e yan .... ma kadar su doldu· 

rulmuş bir yumurta kabuğunu 

bu çh·ilerin üzerine koyun. 

Alt tarafa konan bir mum o· 

cak vazifesi görmekte ve buhar 

haline gelen su. yumurtanın geri· 

sindeki delikten çıkmaktadır. 

(Yumurtayı boşaltmak için açı· 

lan diğer bir delik tabii mumla 

kapanmış bulunacaktır). 

Yumurtanın deliğinden çıkan 

buhar gemiyi işletmeğe kafidir. 

On ~ edıncı asırda yaşamış o
lan meşhur Fransız A tronomu 
Jan Lui Pons anadan doğma kör 
dil. Buna rağmen 37 yıldız keş. 
fetmiştir. Bu filim, genç yaşında 
Astronomi mektebine kapıcı o· 
tarak ginniş \'e boş zamanların· 
dağ kendisini tamamile bu ilme 
hasretmiştir. 

Kalif omialı Zilget kardeşlere 

ait olan bu garip atın yelesi tam 
altı metre uzunluğundadır. 

it * * 

• ct)) areler hattı iHivada da· 
ha stiratli ilerlemektedirler. 

* 

L~ ...... ı . . me:ıkada yaşıyan 
Cuaşar adındaki bu ku~. genç 
olduhru zaman hakiki bir yağ kü· 
me:ıi halindedir.. Yerliler bu 
ku~l::mn tüylerini yolduktan son· 
ra ateşe koyup eritirler \'e ye. 
mcklerde kullandıkları gibi lam· 
balarını da bu yağla yakarlar. 

* ~ ~ 
·~~~-
1 .... v;} anın h.ılmuır köyünde 

24 senedenberi bir tek doğum 

hadisesi kaydedilmemiştir. 

Eh! mademki canı sıkılıyor. onun ci. 
varda kü~ük gezintiler yapmasında bir 
mahzur görülmedi. Fakat fazla uzaklaş· 
mamak ~rtile .. Bay Fuadin istediği de 

zaten buydu. 
Güzel bir bahar gecesinde firara hazır

landı ve bir hayli uzaklaştıktan sonra 
civardaki ormana geldi. Yaşasın hürri· 

yet! "Herşey bir,, kabilesinden uzakta 
bulunduğu için artık bütün kuvvetini tof 
lamıştı. Fakat nP de olc;a. hala bevecaı 
duyuyordu. 

1764 de Filadelfiyada inşa cdi· 
len "True Love,, adındaki bu yel 
kenli, tam 106 sene müddetle ba 
Jina avlamış ve 21 geminin mü· 
rcttebatmı fntınalar esnasında 

ölümden kurtarnn~tır. 

Biliyor musunuz ki, kazın. sırt 
kanatlarını oynatmağa yarıran 

12.000 adalesi vardır? 

Bazı böceklerin kanatları o 
kadar incedir ki, bunlardan 
50.000 ni üstüste yapıştrrılırsa 

ancak 25 milimetre kalınlığında 
oluyor. 

' Mısrnn bazı yerlerinde eıeli 
lere .. Çorap giydirilmektedir. Bu 
tedbir, zavallı hayvancıkları bü· 
yük sineklerin ısırmasından k~ 
rumak için alınmaktadır. 

• 
Amerikanın Alleghani mmta. 

kasında, dağlık arazide işliyen 

dünyanın en büyük lokomotifin 
de kat'iyyen fren yoktur. 

BULMACA 
4 tane dokuzla yüz yazabi

lir mlslnlz? Yazarsanız bize 

gönderiniz. Doğru halleden 

ler arasından birinciye bir 

kol saati, ikinciye bir altın 

u~lu dolma kalem, üçUncUye 
blr bUyUk şişe kolonya ve 
ayrıca iki yüz okuyucumuza 
rnuhteltf hediyeler vereceğiz. 

HA BER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece lrapona 
17 EYLÜL- 1938 
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KADIN VIE MOD~ 

1 - Peı1bc henrJdi ııınvl ,yUnliirlen tny• 
yör. Eteklik diinliir. Yalnız elek kısmı

nın aş.ığısında iki ııfak nıüsellL'S şeklinde 
kc~ik ':.ırd ır. Ceket ı;ok su de ve klüsiklir. 
Cep J..cnarlurı ş::ırpa renginde kndifelerle 
sü-;Jüdür. 

2 - :.\lcııekşe ren~i krep düşiııden bir 
rolı. Ünü kruvaze olan bu rob çok gö-;teriş
lidir. Yünlü kumaştan ayni renkteki keme 
ri arkadan ba{;lanır. Bu elhiscye çok :yakı
_ş:ıcak bir ş:ıpka acıklı koyulu penbe deve
kll)U tiiylcrile süslenmiş ufak bir fötr şap
kadır . .Şapka da tabii elbi~e renginde ola· 
caktır. 

3 - Deniz mavisi renginde jcrse tülden 
bir rob. On kısmı t:ımamilc pliscdir. Sırt 
kısmında tamamile bir Boleroyu andıran 
bir inhina vardır. Kcıııcr kalın kırmızı 
krepten yapılııı ışlır. Kolların aşağı kısmı 
menekşe rengi jcrscdcndir. 

4 - Krep düşindcn yapılan bu rolı çok 
nğır bir ellıisedir. Kolları çiçek tüveyç
lcri :;eklinde Dckııpedir. Göğüs kısmı kaba 
rık ve çok saılcdir. Bu elbiseye mor bir ka 
difc şapka, mor eldivenler ,.e mor ç:'lnta 
çok ~akışır. 

lskarpinin tuvalette 
mühim rolü vardır 
Dskaır~nnuern naısun seçm~DH ~e,, 
nası n muhaıfaza e~me~osıınn~ 
1skarpinin tuvalette elbise kadar m\i· 

him rol oynadığı bir asırda yaşıyoruz. 
Onun için bu, kadını çok düşündüren 
bir mevzu olmuştur. 

Ayakkabınııı dayanması, yapıldığı 

derinin cinsine ve bir de giyen kadının 
itinasma tabidir. Onun için, seçilmesi 
hayli mühim bir meseledir. 

İskarpin seçerken harici zarafetine 
aldanmamak lazımdır. Rcbunuz veya 
mantonuz için kumaş seçmek çok ko. 
!aydır. Çünkü kumaştan anlamak, kun
dura derisinden anlamak gibi güç bir iş 
değildir. Fakat iskarpin derilerinin ma. 
hiyeti hakkında uzun uzadıya izahat 
vermeğe imkan yoktur, iskarpin seçer· 
ken fazla dikkat etmenizden başka size 
bir şey tavsiye edecek değiliz. Yalnız 
en iyi iskarpinlerin fabrikalarda top. 
tan yapılmış ayakkabılar olmayıp elde 
birer birer yapılmış iskarpinler olduğu
nu söyliyebiliriz. Bu ikinciler, fabrika. 
Jarda dikilenlere nisbetle daha çok da-
yanır. 

Beyendiğiniz ayakkabının içerisini 
dikkatle gözden geçiriniz. İçerisinde 

ayağınızı zedeliyecek çıkıntılar veya 
ayağın şeklini bozacak boşlukların ol • 
maması bir ayakkabı için çok mühim· 
dir. 

Topukların tabanın kalınlığını da i. 
y),;e tetkik ediniz. Kışlık ayakkabıları-

~& .................. 

fi'' .. wıı 
Kcd dcrİ<iİ iskarpinleri muhil ·ııındıt 

3 umurlıuım heyazı ile oğınak ıa 

ııılBll· 
nm tabanları muhakkak kalın ~ etil! 
dır. Eğer çok yfüümek mecburı~iyell 
de iseniz erkek kunduralarına bell bıta' 
tabanı kenarlarından aşmı::ı ayakka 
daha sıhhidir. .., 

htw' 
Ayakkabı almanın zaman~ da \şst11 

miyetliclir. Ayakkabınızı claınıa a ıııııt· 
üzeri işinizi bitirdikten sonra a ti,esi 
Çünkü akşam üzeri, faaliyet 11~ ııas· 
kan ayakta toplanmış ve ay~k. ço31cşaJ1l 
sas bir hal almıştır. Onun ıçın k1'ab' 
üzeri ayağınızı sıkmıyan bir aya 

ayağınızın tam modelidir. 
9
w 

pıub 
Ayakkabıların seçilmesi kadar ~·eli 11-

zası da müşkül bir meseledir. f;\ içlJ1 ıı· 
yakkablarmın şck!ini bozrnnr111151 kl<,,ıı 

uıııı 
yakkabını çıkardıktan sonra ııı p I· 
içersine bir kalıp koymak lazıındıt. ,~ 

yl kal_ıplar nike111 çelikte~ Y3~~~~ J<'' 
her ayakkabı için kullanılabıien ' 
ltplardır. ril • 

Kalıplar sayesinde a) akkabıttıı~eri;i• 
tubetli günlerde darlaşmasındanı a.JI ııııt· 
nin çatlamasından ve lıunışmasıncl 
tulmuş olursunuz. ç01< 

JIJlııSI 
Rugan ayakkabıların iyi tutu t'İJ_,eıı 

mü/.üldür. Bu ayakkabıları 1'll ııs! çŞt 
fırçalamamalıdır. Frrçalanınca aer1' · jll,e 
!ar. Bunları temizlemek için ıslıı ' ııııı1' 

• •iCC 
bir süngerle siliniz ve sonra l) ... 

1 •Jtll-"' fakat yumşak bir bezle kuru a) ııS1 i· 

Rugan ayakkabrlarınm çat18Jllll:rıııı'1' 
çin arasıra onları soğuk suya b;r. 
bir pamukla silmek çok faydalı tıif 

f)1 
Keçi derisinden kunduraları ~· 

)'llııı , 
halde tutmak için de arasıı:ı JJet11ıe 
nm beyazıyla oğmak kafi geJır. ~· 

ketimizde kundura bovatınak ço1' ,.,-il' 
müm etmiştir. Fakat .boya daiIJl~~ / 
kabıyı tahrib eder, bunu un~....t"""" 

Erkek çocuğunuz için güzel bir kostüm 
1 2 

KOL 

Erkek çocuğunuza çok yakışacak bir ı dikiş payı bırakarak kesersiniz. 
kostüm patronunun da size çok faydalı Blüzdan işo başlıyalım: 
olacağını düşündüğllmüz için bu gün altt Kesilmiş parçaları FF' AA, BB nokta. 
yaşında bir erkek çocuğunun giyebitece. larmda birleştiriniz, tcyelleyiniz, sonra 
ği bir blüz patronu veriyoruz. Fakat res- kuma~ı çeviriniz ve astarını içinden rap. 
me bakar bakmaz, bu blilzun 12" 14 ya- tediniz. Sağda ilik yerlerini açınız. Tek· 
şında bir erkek çocuğu tarafından da gi- rar kumaşı çevirerek sola düğmeleri dl· 

yilebilece~ni anlarsınız. Tabii bu blflzun 
çar§ıdan hazır alınmış bir külot lizerine 
giyileceğini söylemeğe hacet yoktur. 

E\Vela patrondaki ölçüleri, oğlunuzun 
hakiki öl(:ileriyle kontrol ediniz vo ona 
göre raka.nları tashih ederek gazete kiı~ 
ğıdı üzerine tam bir patron yapınız. Altı 

yaşında bir çocuk blfızu için 130 eninde 
bir metre kumaş ve külo\ için de yine 
1.30 eninde 80 santi mkumaş kafidir. 
Ceket kumaşı evdeki makinenizle kolay-
ca dikilebilecek incelikte Dömi • Sezon 
bir yünlil kumaş ve külotun kumaşı dtiz 
renkli bir yünliidcn olacaktır. Külotun 
kunı:.ışı koyu ve blıizun kumaşı açık renk
li olarak seçilirse daha şık ve dalın zarif 
olur. 

Patronw11uz 10 parçadan mürekkeptir. 
Kumaaı kl ımck için birinci şemada gör
düğünüz gibi ikiye katlanmış kumş üze
rinde patronun muhtelü parçalarını iğ
nı>lcrsiniz. Ve her parçayı 3 santimlik bir 

kin iz. 
Arkanın iki parçasmı orta dikişle di

kiniz. Arkayı öne baş ve omuz dikişlcrilo 
birleştiriniz. Daha sonra da kollan di -
kersiniz. Bileğin etrafını tamamiyle ke
ser, patronda noktalarla gösterilqn kı • 
srmdan büker ve kolun aşağısına dikersi
niz. Bu bir düğme ile kapanan bir kapak 
manzarası verir. Kolu biraz kabarık ola
rak bluza raptedersiniz. 

Beldeki band ortadan dikişll değildir. 
Bunu orta yerinden keser, patronda nok 
lalarla görillen yerden bükerek blfızun 
aşağısına dikersiniz. 

Patronun iki parçasını tamamlyle bi
ribirine intıbak ettirerek teyelleyiniz, 
aa, oo, noktalarından blfıza dikiniz. 

Cebin etrafını kesiniz. Ve yalnız sol 
Şimdi sıra külotundur. 
Şimdi sıra kölotundur. 
Evvela ceb yarığından işe başlarsınız. 

Patrondakl noktnlt yerleri takip ederek 

~ 
:sund&Il 

bunu kolayra yapabı!ırsınız. rŞitıiı- Vı 

ra içerdeu cebin astarı~ı dik~ıtıl' JJ <° 
Kölotun alt kısmını ust lt JŞtpif 

CC noktalarından dikerek yaPn ıceıııV,.. 
teJO 0"' 

bacakları kaparsınız. 1kl pan T'1' ıtfı 110ıı, 
nı önde SS, JJ ve arkaaan ~orı 6Jl ııı· 
talarmdan birleşir. Tabii pant Arı~ 
de 10 santimetrelik bir ]<ı!'1J11l 
rnkmayı unutmazsınız. 
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ka o nlar 
Bugürı ve yarınki müsabakalarda Göring 

ve Faikten ümitli bulunmaktayız 

Arjantin takımmm kapta.nı 
Geçen sene Cenubı Amerikada büyük 

bir turne yapan Arjantin milli takınu
tıın kaptanı ve ayni takımda tam 20 de
fa beynelmilel olmu~ mükemmel bir o
Yuıf.:u olan Farrio son zamanlarda 
lt'ranncıa Red Star kfüb tarafından an
ga~ edilmişti. Fransız gazeteleri bu o. 
l'uncunun bu sene takınunr namağl\ip 
bir hak getireceğinden bahsetmektedir
ler. 

Yukarda karikatürUnil gördüğUnüz 
lrar;rio bizim futbolculerden Galatasa
Ynı eski sol muavini Suphi~ ne kadar 

Dokuzuncu Balkan oyunları bugün 
ve yarın yapılacak müsabakalarla sona 
eriyor. llk gün tahminin çok aşağısında 
elde ettiğimiz neticelerden sonra bugün 
ve yarın acaba biraz vaziyetimizi düzel· 
tebilecek miyiz? 

Demek istediğimiz puvan \'3Ziyetinde 
Yunanlılar, Yugoslavlar ve Romanyalı· 
lara yetişmek ~ğil yalnız ferdi olarak 
birkaç muvaffakiyet elde etmektir. Fa· 
kat birinci günkü müsabakalarda en gü· 
vendi~imiz yüksek ve güllede ancak ü· 
çüncil ve altıncı olduktan sonra biraz ol· 
sun beslediğimiz ümitler de her sene ol· 
duğu gibi gene kökünden kırıldı. Gitti. 
Oyunların bugünkü programında yapıla
cak müsabakalar, 400 metre manialı ko
şu, 200 metre sürat, disk atma, uzun atla· 
ma, 5000 metre mukavemet, çekiç atma 
ve Balkan bayrak yarışıdır. 

Bu müsabakalar arasında ancak 200 
metre ko~uda biraz ümidimiz vardır. t._nziyor değil mi? 

Romanya futbol şampiyonu 

a·pensia klübü 
Gelecek hafta şehrimize geayor 

ikinci m:isabakayı 24 eylül cumartesi, 
üçüncU karşılaşmayı da 25 eylül pazar 
gUnU Taksım stadında yapacaktır. 

Romanyarun 938 senesi futbol biri~ 
Cisl olan Bükreşin Ripensia klübü Uç 
Zlıaç yapmak üzere önümUzdeki hafta 
lthriınize gelecektir. 

Orta Avrupa kupasına giren Ripcn
lla bu seneki Romanya §ampiyonluk 
ıııtisabakalarında; ıild sene evvel tstan· 
buıa gelip Galatasarayla O.O berabere 
kalan Trikolor takımım 5-0 gibi açrk 
bir farkla, yine Rumenlerin en ımşhur 
'1 enas eki.bini de bire karşı iki golle 
~enmcğe muvaffak olmuı çok kuvvetli 
bir (on bir) tden müteşekkildir. 

Ripensiaya karşı Fenerbahçe ile Gü. 
neşin birer maç yapmaları tahakkuk et
miştir. Üçünoa oyunun da Galatasaray
la yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Yüzme 
müsabaka:arı 
Begiklll Jimnastik klübü ba§lmnlı

ğınadn: 

Göring iyi bir gününde olduğu takdirde 
bize ikincilik kazandırabilir .• Yugoslav
lar, Yunanlılar ve Romanyalıların 200 
metre üzerinde kuvvetli bir elemanları 
yoktur. Bu mevsim içinde Balkanlarda 
hiçbir atlet 200 metreyi 22,5 dan aşağı 
koşamamıştır. Bu vaziyet biraz ümidimi· 
zi arttmnaktadır. Hayli teaübeli bir at
let olan Göringin fazla heyecana kapılma· 
yacağı da düşünülürse bu seneki müsaba· 

Fran ızlnrın kaleci i 

Di Lorto 
Hangi klüpte kalacak? 

Fransız takımının meşhur kaleclsi 
Di Lortonun eski klubile konturatını ta. 
ıelemeyip başka bir takımla anlaşacağı 
hakknıda Fransa spor mahfillerinde bir 
dedikodu dolaşmaktadır. 

Talamın asıl azası şunlardır: Klübümüz:ün yüzm ha\•uzunun açı· 
Kaleci; Poboviç; müdafiler; Burder lışı yıldönümU münasebctile 18.9-1938 Kotra yarı lnrı tehir edildi 

l'o Rekbon; muavinler: Gal, Kotorman, pazar günU saat 12.30 da ~aşlıyacak o- Moda Deniz atlübü tarafından tertib 
lazar; muha-.:imlcr: Buidea, Oprean, lan (M. Üstündağ kupası) yüzme mü- cdilmi~ olan yarınki kotra yanşlan ha
l'ı1:arku, §varts, Dobayi. sabakalarma sayın saylavlanmızm, vanın müsaadesizliği yüzünden tehir 

Bu fudbolcular arasında başta Bui- Halkevleri ve klüplcr mensuplarının, ga edilmiştir. 
dca ve Burder olmak üzeN: Lazar, Mar- zeteci arkadaşlarımızın ve su sporlan f ================ 
ku ve Dobayi Rumen milll takmu oyun meraklılarının teşrifleri rica olunur. 18-9-1938 pazar günü Beşiktaş Jim-
cuıanndandrr. Duhuliye serbe&ttir. nastik klübü havuzunda büyükler ara-
Komşu memleketin bu kuvvetli takı TA VZlH mda yapılacak olan bayrak yanşnın 

ltıı Önilmüzdeki salı günü şehrimize ge· T. S. K. lstanbul Bölgesi Su Sporla- 4xl00 olmayıp 4x200 olduğu tavzih o-
lunur .. 

kalann ikinci gününe kadar olan kısmın 
da bize en iyi derecemizi kazandırması 
muhtemeldir. Diğer müsabakalara gelin· 
ce, 400 manialıda alabileceğimiz en iyi 
derecenin uçüncülükten aşağı olamıyaca 
ğını tahmin ediyorum. 

Disk atma, uzun atlama, çekiç atma, ve 
5000 metre mukavemette de alabileceği· 
miz yegfuıe derece beşincilikten aşağı o
lamaz. Yalnız Balkan bayrak yarışında 
da biraz ümitli bulunmalıyız. Recep, Ga
lip, Göring, Fikret şeklinde ve belki de 
Melihin iltihakile ~ edilecek takımı· a or 
mız bize belki de bir üçüncülük kazan· Cenubi Amerikaya değil 
dırabilir. I Yarınki müsabakalar spanyaya gitmiş 
Oyunların yarınki son günunde bu- Bir zamanlar dünyanın en milkem-

günkünden daha iyi dereceler elde etme- mel ve en ço'k tanınmış kalecisi olan ts. 
miz muhtemeldir. Yarın, maraton, 110 panyol Zamorarun son senelerde Fran .. 
manialı koşu, sırıkla yüksek atlama, sada Nis şehrinde oturmakta olduğunu 
Yunan diski, 400 metre koşu 1500 metre ve bir kaç ay evvel birdenbi~ Fransa. 
koşu, üç adım atlama, cirit atma, ve dan, nereye gittiğini hiç kimseye söyl~ 
4xl00 bayrak yarışı yapılacaktır. Bu meden hareket ettiğini, fakat bütün 
müsabakalar arasında tabiatile bilhassa tahminlerin kendisinin Cenubi Ameri. 
110 manialıda Faikin bize büyük bir mu ka memleketlerinden birine gidip Ar .. 
vaffakiyet kazandımıasım bekliyebiliriz. jantin, Peru veya Kuba takımlarında 
Faik bu mevsim Balkanlarda en iyi dere- oynıyacağı merkezinde olduğunu yaz-

ce yapmış olan bir atlettir. Fazla heyeca· mıştık. 
na kapılmadığı ve bir şansızlığa da uğra· Son gelen haberler, yukarda bir kara 
matlığı takdirde 110 manialının birincisi kalem resmini gördüğünüz c:fünyada en 

büyük şöhreti kazanmış bu eski kale::i
olabilir. Yalnız bu §ekildeki müsabaka· nin bütün tamnilerin hilafına, Amerika 
lan da tecrübe ve müsabaka kabiliyeti- ya falan değil, doğrudan doğruya lspan 
nin mühim bir rol oynadığı düşünlürse yaya gitmiş olduğu bildirmektedir. 
fazla mübalağalı bir ümide de düşme- Zamoranın, şimdi bir harabe halini 
mek lazımdır. Çünkü Faikle koşacak atlet alan biçare memleketinde bıraktığı ai. 
ler arasında eski formunu kaybetmekle lesinin tahassürüne daha fazla dayana
berabcr Yunanlı Mandikası tecrübe ve madığı anlaşılmaktadır. 

müsabaka kabiliyetinden başka bu işte a· ==============:. 
damakıllı pişmiş bir atlettir. Faikin M;m· üçüncü olması akla gelirse de koşularda 
dikası geçmesi her §eye rağmen biraz güç kendisini idare edemiyeıı bu atletimizin 
gibi görünüyor. Sonra bu müsabakada bu dereceleri alması bile biraz akla uzak 
Yugoslavlar da yabana atılacak vaziyet· bulunmaktadır.4x100 bayraltta da takımı 

mız k"llvvetli gözükmekle beraber al2ca• 
te de~ildirler. Faikin diğer bir zayıf ,nok- ğımız en iyi derece üçüncülüktür. 
tası da bizi fazla ümide düşmekten me- Maraton, smkla yüksek atlama, Yu• 
netmektedir. O da fazla sıkı bir koşuda di 
bu atletimizin fazla mania devirmesidir. nan ski, üç adım atlama, cirit atma, 

müsabakalarında da iyi derece almamız 
Faik eğer bu noktalan gidenniş vaziyette hemen imkfulsız gibidir. 400 metre)i de 
ve soğukkanlı bir koşu yapabilirse mu· Melih koşmadığı için bunlar arasında sa· 
vaf fakiyetini bekliyebiliriz. ya biliriz. Bütün bu tahminlerden sonra 

110 manialıdan sonra diğer müsabaka· da alabileceğimiz umumi puvan mikta· 
larda hemen hemen fazla bir ümidimiz nnın otuzu bile bulamıyacağını bilmem 
yoktur. 1500 metrede Recebin dördüncil söylemek ıazım mıdır.? 
veyahut fevkalade bir koşu ile belki de Sabahaddin A 'l'GEN 

- ---·---

- 1 G.!!.~~~~a~tre!~ t~~Lı~~~!~i~~ar 1 
Taksim stadmda .Şişli Barkohba ile karşılaşıyor 

~ek ve ilk maçını 22 eylül perşembe, n Ajanlığından: 

Nefıs bir e~1s~antane Hiden her zaman formunda 

1 

ta Dir Fransız foto muhabiri, göröüğünUz nefis btr enstan. 
ttı nı;ıyl znptctmcyc mu .. ·affak olmuş ve bu resmi bizim pnrn
tıla trun 150 llrnyıı. bir gazeteye satmıııtır. 

ta Bu enstantane Frnnsanm Dauvillo şehrinde oynanan mnç· 
tıl l{ırmızı Şeytan tnlmnmm meşhur kalecisi Besscronun bir 

Onjonunu göstermektedir. 

Gerek federe ve gerekse gayri federe maçı günün en enteresan karşılaşmasıdır. 
klüplerin şampiyonluk maçlarına henüz Maçların programı fi\ldur: 
başlanmamış olmakla beraber iki üç haf· Saat 
tadanberi mütemadiyen antrenmanlar 8 Galataspor • Kurtuluş B 
yapmaktadır. 9 Sişli • Barkohba B 

Bu çalı~malar ve hususi müsabakalar, 10 Galatasaray - Fcncryılmaz A 
resmi maçlar kadar enteresan olmakta· 11,30 Galataspor • Kurtulu~ A 
dır. N'itekim geçen haftaki Güneş • Pc- 13 Güneş B - Boğaziçi A 
ra kar~ılaşması büyük bir heyecanla ta- 14,30 Şişli • Barkohba A 
kip edilmi~ti. 16 Güneş • Anadoluhisar A 
Yarınki pazar günü de gene Taksim --o-

stadında müstakil resmi müsabakalara Barutgücü abasında bu haf t = 
hemen hemen son hazırlık maçları mahi· yapılacak maçlar 
yetinde olan ehemmiyetli müsabakalar ı - Barutgı:.içü-Alemdar A takımla-
yapılacaktır. n saat 17 de, 

Bunlardan bilhassa geçen senenin gay· 2 - Barutgüçü.Alemdar B takımlan 
rifedereler birincisi Şişli ile bu sene Tak· saat ıs de, 
sim likine dahil olan ve evvelki hafta Pe· 3 - Barutgüçü-Sevimspor B takım-
raya bir tek gol farkile yenilen Barkohba ı .. rı saat 13 de. 

Kurtuluşla karşılaşacak olan Galataspor birinci takıma 

. 
Kocıı. bir tattı gcçU, fnknt Fransa taknnmm meşhur ka· 

lecisl Hidcn formunu hiç kaybetmemiş, sezonun ilk antren

mruıbrı esnı:ısmda alınan bu enstantnnc, yu.1tarki iddiayı ispat 

etmeye kfıfidir sanırız. Hidenin solunda meşhur Jordan görün· 

mektedir. 



- - -- -------
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Çemberlaynın gayreti de faydasız 
kalmak tehlikesinde ... 

~ Baştaraft 1 incide ı 
tice vermesini önlemek istermişçesine ' 
neşredilen bu beyannamede Henlayn 
birdenbire baklayı ağzından çıkarıp Sü-

detlilerin Almanyaya iltihakı istedikleri 
ni ortaya koymuştur. 

Halbuki Su.detliler o zamana kadar 
böyle bir talebi ileri sürmemişlerdi ve 
evvelki taleblerinin hemen hepsini Çe· 
koslcvakya hükQmeti kabul etmiş bu
lunuyordu. 

Bu vaziyette Çek hUkameti kendi 
tebaasından olan Henlayn ve arkadaş
lan hakkında kanuni takibat yapmağa 
mecbur kalmıştır. Südetlilerln. partisi 
bir ihtil~lci teşekkül addedilerek fesh. 
olunmuştur. 

SUdetlilerin miliı !ataları dağıtıla • 
taktır. Henlaynm ve arkadaşlarının 

:A.lmanyaya kaçtığt .söylenmektedir. 
Ç-ck hükumeti Sildetlilerin ellerin- ~ 

öeki silahlan 24 eaat zarfında ciheti 
askeriyeye teslim etmelerini emret • 
mişti. Bu emi silfilıçılaa da şamildir. 

Maamafih Henlayn hakkıt)da tevkif 
müzekkeresi kesildiği haberleri tekrar 
tekzip olunuyor. 

Çeteka Ajansı aşağıdaki tebliği neş· 
retmiştir: 

••cumhuriyetin korunmasına ait 'ka· 
nunun cumhuriyetin emniyetine karşı 
entrika ve tehdit hakkındaki birinci ve 
üçürl.:il maddelerine tevfikan Henlayn, 
aleyhinde takibata başlanmıştır. Hen
layn haklo.nda bir tevkif milzekkeresi 
lıdar edildiğine dair verilen haber asıl. 
mzdır. 

Hük<'imet Sildet partisini f esbetme
'fo karar vermiştir, AlSkadar makamlar 
diğer ihtilil te§ekkUllerinin faaliyeti -
ne mani olmak için bunlar hakkında da 
ayni ıekilde tedbirler almıştır. ,, 

Çekoslovakyada btnat SUdetliler ta
rafından h:idise çıkanldrkça (Almanlara 
mezalim yapılıyor, Jtkayıd kala.mayız.) 
tllycn Almanyanm §ılmdi ne yapacağı en 
al§e ·ıe eorulu~ ,. 

Bir tehdit 
Hitlerin gazetesi olan Volkişer Beo· 

bahter "Prağ hilkQmetinc :·. td' ba~lıfx 
altında yazdığı bir makalede e.z.4.:Umle 
tllyor ki: 

" Berchtesgaden mal&katı, Prağın 

&Uktlınet mahafili için bir (dur) emrini 
tazammun etmeli idi. Halbuki Prağ, Al 
man mmtakalannda zulmu artırdı ve Al 
man halkının hüriyet için yaptığı müca 
aeleyi kan içinde boğmak hevesinde. 
dir. Prağ hilkfimeti, hakikatte seferb~r-
lik olan tedbirler almıştır.. • 

Avrupa siyasetinin bütün selfilıiyet
tar makamlarınca bili kaydll şart naza. 
n itibara alınmakta olan ve yegine çarei 
bal olarak tel&kki edilen plebisit plliru, 
Prağ hUkQmeti tarafından ceffelkalem 
J'Cd ediliyor, ve bu hükfimet böyle bir 
teklifin bir feliket olacağını söyliyor. 
BoruyOl'\1%: 

Kimin i~in felaket? 
Bütün soğukkanlılığını muhafaza e

den Alman milleti anbean verilecek ka· 
ran itimadla bekliyor. Sudet, Almanları 
nm (Almanya ile birleşmek) sesleri, bu 
taleb isaf olunmadıkça durmiyacaktır. 
Prağ, zarurete katlanmalıdır. Hitler 
Prağ hUktlınetinc Nurembcrgde katiyen 
açık bir ihtarda bulundu. Bu ihtar, ma. 
nasız bir elimle olmadığı gibi geçici bir 
tehdid de <!eğildir." 

Almanyada selerberliğe ha
zırlık 

Royter ajansının öğrendiğine ıgöre: 
Muhtemel seferberliği kolaylaştıra 

cak tedbirlere Almanya tevessill etmie 
bulunuyor. 

sııruı altında bulunan ihtiyatlar 
terhis edllmiyecekleri gibi bu ay asker 
llk mUddetlcrl bitmekte olan iki sene 
llk kura efradı da keza terhis edilmiye 
ceklerdir. 45 YB.§mdan aşağı olup da 
askeri talim ve terbiye gören bütUn 
Almanlar derhal knydolunacaklardır. 

=~~~,.,...."~---- ...... --._.....-~. 

j demiri en kıymetli madde olarak tavslf 
eylemektedir. 

, 
, ÇEMBERLAYNtN BEYANATI 

"' . ' Londra, 16 (A.A.) - Başvekil Çem-
berlayn, H~ton tayyare meydanına in.. 
diği vakit kendisini resmi şahsiyetlerden 
başka kalabalık bir halk kütlesi kar. 
şılamıştır. 

Başvekil, tayyareden iner inmez gu 
beyanatta bulunmuştur: 

Tahmin ettiğimden daha kısa bir 
vakitte geri döndüm. Eğer bu kadar 
meşgul olmasaydım, bu seyahatten çok 
2evk duyacaktım. Dün Hitlerle yaptı. 
ğım mülakat, açık ve dostane bir mil. 
eahabe olmuıtur, Ve şimdi her birimi. 
.zin diğerinin ne düşündüğünü öğren -

Endişeli günler yagıya11 Pragdon bir manzara .. 
mit ve bilmiş olmasından dolayı mem. 

Juelichden Ahcne kadar askeri krtalar 
ikame edilmiştir. 
Aloıanyaya kaçan Südetlilcr 
Alman istihbarat bü.rosumın Dresd

den alıp neırettiği bir habere göre Al
manyaya geçen SUdetlilerin mikdan 23 
bin kişidir. 

Egcrden aldığı bir tc\ğrafa müstcni. 
den Alman istihbarat bUrosu §imdi fes
hedilmiJ olan OOdet partisinin feklini de 
ği~tirerek yeni ~rkezini Egerc naklet
mit olduğuıu bildirmekte ve bütiln Sil 
det 1eflerinln Südet mıntakalannda kal 
dığmı flivc eylemektedir. 

Bitler • Çemberlayn mülakatı 
Londra; 17 - Başvekil Çemberlayn 

dlin tayyare ile Almanyadan Londraya 
dönmüştür. 

Çemberlayn hemen bqveHiete gide. 
rek bir kısım nazır arkada_şlarile görüı 
mJJ, bu mülakatta Prağdan dün gelen 
lord Ruıt:iman da bulunmuştur. Lor
dun, reyi!m teklifini Çekoalovak}ranm 
asli kabul ctmiyeceğine dair Cek reisi 
cumhurundan bir mektup getirditri. an
Jaıılmaktadır. 

LOrd Runclntiın, Çekoslovakya vaziye
ti hakkında kendisine sorulan ısuallere, 
cevab vermekten imtina etml§Ur. 

Runclman, Praga tekrar dönüp dönmf. 
yeceğinl de bilmediğini beyan etmiştir. 

Henlayn Utihnk talebinde bulunduktan 
sonra lord Runclmruıın vazifesine devam 
etmesine lmktı.n kalmadığı anlaşılıyor. 

Çemberlayn gece dokuz buçukta sa
raya giderek krala vaziyeti izah cUıli3-
tlr. Ba3vckil bugUn de bUtün nazır ar
kada11lnrına Hltlerlo mUliı.katı hakkında 
ınalümo.t verecektir. 

Geçen pazartesi gUnil İngiliz nnzırlan
run plebisit yapılmasına itiraz etmi§ ol. 
duklan mnlumdur. Emniyet vadisinde 
temin edilecek menfaatlerin hUkilıneti 

bu tarzı hareketten vazgeçirıneğe kAfi 
gelip gelmlyeeeği keyfiyeti suale §ayan 
g6rlllmektedlr. BugUn bu hususta sarih 
malnıtıat alınması kuvvetle muhtemel -
dir. 

ikinci mülakat netice vere• 
cek mi? 
Çembc.rlaynm salı gUnU llitlerle tekrar 

buluamaııı mukarrerdir. Fakat Hitler ta
leblerlnde ııırar ettiği ve Çekoslovakya 
da bu talebleri elmdi olduğu gibi kabul 
etmedlği takdirde bu ikinci mUI!kattan 

bir netice almamıyncağı muhakkaktır. 

Çclcoslovakyanm bu talebleri kabul et -
mlyecefl açıkça ıuıta.sılıyor. Çek başve
kili ile alAka!ı bulunan Lldove Novnlg 
isimli Prag gazetesinin yazdığı şu satır. 
lar bu bakımdan dikkate değer: 

"Çekoslovakya reyifımı asla kabul et
mez. Çekoslovakya bundan böyle fazla 
bir mlllmctrc tavizde bulunmıyneaktır. 
Şimdiye kadar yapm13 olduğu tavizler 
knt'fdir ve bu tavizlere riayet edilmeli
dir.,. 

Fransa bekliyor 
Parla, 17 - Siyasi mahafilde Fransa 

hUkClmotlnln ecnebi mcmlckeUerde de
veran eden ıınylıılnr hlllifına olarak par
lıl.mcntoyu lçtimaa davet etmek tasavvu. 
rundo. olmadığı beyan edilmektedir. 

Resmi mahafllln kanaatine göre, 

mil eclllmf3 olduğu ve Fasta da birtakım 
aakerl tedbirler almın.JD olduğu blldirll. 
mcktcdir. 

f sviçrede askeri tedbirler 
Bem. 16 (A. A.) - Federal meclisi, 

yeniden uzun uzadıya entemaayonnl va
zlyeU tetkik etmig ve bJr lhtilft.f hnlinde 
alınması lcab edecek tedbirlerin elmcll -
den alUlmlD bulunduğunu bir kere daha 
mUşahede eyleml12tir, 

Macııristanın protestosu 
Budapc;,tc, 16 (A. A.) - Macar tel

graf ajansı teblli ediyor: f 

Macar hUkftmoU, Çekoslovak hUkflmc
U tarafından blllaebeb Macar hududun. 
da ittihaz edilen a!kert tedbirleri pro
tC!Jto etmıaUr. 

HUkfunet kem Macar hududunun Çe
koslovak tayyareleri tarafmdan ihlA.llni 
de protesto eylemtgtir. 

Lehistan Almanyaya taraftar 
VaI'§Ova, 16 (A. A.) - Polonya ajan

sı. Sildetler mıntakasmın Alnıanyaya u. 
bakını istiycn Henlaynln beyannamesln. 
den sonra artık bu mmtakanın mukad· 
deratımn taayyUn etmiş olduğunu ve ou 
veya bu suretle bu mmtakanm Çek.oslo
vakyadan ayrılacaftnı kaydettikten son. 
ra, Çekoslovakyadald Polonyalı akallt -
yetlorin de kendi mukadderatlarına ken. 
dileriniıı aahlb olmaları hakkındaki Po
lonya nokUı.inP..ıarnıı ehemmiyetle tcba
rUz etllrmcktccllr. 

Uomoda bir tema& 
Roma, 16 (A. A.) - Enternasyonal 

vaziyet dolayıslyle lngilterenJn Roma 
bUyUk elçlsl lord Perth, Romaya avdetlnl 
tacil etmiştir. Pazartesi günü buraya 
gelmesi bekleniyor. 

Bu akşam ısaat 19,45 te !nglltere 
maslııhatgUzan kont Çianoyu ziyaret e
derek enternasyonal vaziyet hakkında 
glSrllgmU11tUr. 

Japonyanın teminatı 
Roma, 17 (.A. A.) - Japonya sefiri 

kont Çianoyu ziyaret etml§Ur. Zannedil
diğine göre bu ziyaret esnasında sefir, 
Almanya ile İtalya bir harbe silrUklen. 
dikleri takdirde Japonyanm ittihaz ede
ceği tam hareket hllkkmda faşl.st hUkft
metıno yeniden teminat verml§tir. 

Amerika vaziyeti takip ediyor 
Vaalngton, 16 (A. A.) - Rel.sicUmhur 

Rurvelt, bir Avrupa ihtilafı takdirinde 
Amorikaca ittihaz edilecek tedbirler 
hakkında hariciye ve maliye nazın ile 
glSrilgmU§tUr. Bilhassa malt ve iktısadl 
tedbirler mevzubahs olmuş, bahrl veya. 
askeri tcdnbir meselesi görüşUlmcml§ • 
tir. 

Ruzvelt. kendisinin Vaşingtondan ay. 
nlmasmı 1cab ettirecek blltUn tnahhUd. 
terini iptal etmiştir. 

Alman gazetelerinin nğır hü· 
cumları 
Berlln, 17 (A. A.) - Havas ajansının 

:ınuhabirl bilcllrlYor: 
Bu sabah çıkan bUtUn gazeteler, Be

nc3e vo Çekoslovak demokrasisine tld· 
detle hUcum etmekte ve son derece tah
klramlz bir lisan kullanmaktadirlar. 

nunum. 
Bu millakatın neticesi hakkında he. 

men şimdi birşey söylememi herhalde 
beklemezsiniz. Bu anda yapacağım şey, 
kabine arkadaşlarımla müzakerede bu. 
lunmaktır. 

Sizden ricam, bu mülakat hakkında 
saHihiycttar membalardan verilec-ck • 
lerin haricinde hiçbir habere en ufak 
itim:ı.t göstermemenizdir. 

Bu akşam, kabine arkadaşlarımla ve 
aralarında bilhassa Lord Runciman 
bulunan diğer şahsiyetlerle, mülaka.. 
turun neticesi hakkında görUşeceğim. 

Bilfilıara ve herhalde birkaç güne ka
dar Hitlerle yeni bir mül&.kat yapaca.. 
ğıın. 

Hitler, bana ikinci mill!katımda is. 
tikbale geleceğini ve benim yaşımda 

bir adama bu kadar uzun bir yol yap. 
tırmamak arzusunda olduğunu beyan 
etti.,, 

Çemberlayn, yanında hariciye nazr. 
n Lord Halifaks olduğu halde, doğru
ca baıvekilete gitmiştir. Fakat daha 
evvel tayyareden iner inmez kralın 

hususi bir kurye ile gönderdiği mek
tubunu almıştır. 

Berhştesga.den, 16 '(A."/ıi.)' - Şimdi 
haber verildiğine göre, B. Çem~erla. 
ynin, B. Hitler ile görilşmek Uzere 
<SnümUzdeki hafta ba~ında Almanyaya 
gitmesi muhtemeldir. 
GörUşme Kolonya yakınında kfiln 

Godesbergde yapılacaktı:-. 
Röyter ajansının muhabiri diyor 

ki: 
B. Çemberlaynin, azimetinden son • 

raki umumi intihap dünkü milznkere. 
ler hakkında nihai bir hilküm verme. 
nln ve yahut vaziyetin inkişafı hak
kında bir tahminde bulunmanın mev. 
eimsiz olacağı merkezindedir. 

Maamafih, iyi malumat almakta o. 
lan mahafil, dünkü tebliğde yakında 
aktedilecek bir içtimadan bahsedilme. 
nin bir ümit nişanesi olarak tefsir oedi. 
lebileceğini ehemmiyetle kaydetmektdir 
ler. 

Buradaki Alman ınahafili, nikbinli. 
ğini muhafaza etmekte ise de biraz ihti
yatlı davranmaktadır. 

Bu mahafil, mUzakerelcrin çok uzuıı 
bir müddet zarfında ve muhtelif saf. 
halarda yapılması zaruri olduğu mU • 
taleasındadır. 

Burada ecnebi müşahitler arasında 

umumi intibah, §u kelimelerle ifade e. 
dilebilir: 

''Şimdi ve yahut hiçbir zaman önU. 
müzdeki hafta kati hafta olacaktır.,, 

Londrn, 16 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin yazdığına göre, Çember • 
layn, Ingiltere, Fransa, Almanya ~ 
İtalya arasında bir dörtler konferan • 
sının akdini teklif edecektir. 

Bu konferanı, yalnız Çek mesele • 
sini değil, ayni zamanda, A vruparun 
teskini ile alakadar bütün meseleleri 
iÖrUge~ktlr. 

Yine bu gazeteye göre, Çemberlayn, 
çoktanberi büyük Avrupa meseleleri 
etrafında böyle umumi bir noktainazar 
teatisini arzu ediyordu. 

Aldatan kadın 
• · de htanbul mahkemelerinden bırın 

enteresan bir ihanet davasına bakıldı· 
ğını ve neticelendirildiğini dUn yaz: • 
mııtık. Altmbakkalda Satırcı ıoka: 
ğında oturan Cevdet isminde bir takSI 
şoförü, karısı Belkisi aşıkiylc birlikte 
yakalamıı ve mahkemeye vermişti. 

Cevdctin, evinin kömürlilğilnde ya • 
kaladığı "zampara,, da garip bir tesa· 
düflc Cevdet adını taşımaktaydı. 

Mahkeme, suçlu kadın için 3 ay, a§~· 
kı Cevdet için de iki ay 25 gün hapıs 
cezası vermişti. 

Bugiln yıkılmış bulunan ailenin sa· 
adetli gUnlerini tesbit eden resimde, §~ 
för Cevdeti karısı Belkisle başbaşn g~ 
rüyorsunuz. Çocuktan Kamuran, hıg 
§ilphe yok ki, bu faciada en fazla gadre 
uğrayan dır. 

't#ağmurlar 
_.. Baştaraft 1 incit!' 

rUlmUg, bir çok bağlar da kfımilcn na• 
rap olmuştur. 

Karayaka köyünden bir çoban bC3 
yUz koyunu ve un yüklü bir araba sa: 
hibl ve öküzlerile beraber sular tat3 
fında.n sUriiklenmiştir. ·sJ 

Hoke köyünden bir bostan ])ekçı ' 
Ala§lar köyünden bir Itadm ve iki çır 
cuk boğulmuıJtur. Şargun kazasının bS 
.zı evleri de sular altında kalmıştır· rl 

KaramUrselde, 6Chrin b\rçok yerle 
ub· sular içinde kalmır;ı, yağmurlar çok 

ribat yapm!§trr. Beıı ev yıkılmı§ ,.e !ieh• 
r1n bahçe ve parklan harab oımuotut• 
lnsanca bir zayiat olmamıetır. 

3 Suc;Bu, 
3 lhitlmaıO R 

Kadının hangi gün öldü· 
rüldüğü anlaşılamıyor .. 
Bütiln İngiltereyi "kadın hangi gun 

öldürüldü?,, ismi verilen bir cinayet 
İ§gal etmektedir. 

Filliı Mey ismindeki bir kadın bir ıe· 
Mrde boğulmu§ olarak bulunmuştılf· 
!<"akat, yapılan muayenede kadının bO" 

bl.1" ğulduktan ıonra nehre atıldığı ~ 
ııun bir kaza değil, bir cinayet oldufıJ 
anlaşılmıştır. 

1 Kadın 23 Mayısta ortadan kaybo • 
mug ve cesedi 26 mayısta nehirden çr 
kanlmıitır. 

Fakat ne gün ölc1ürülmüştUr? 23 to 

mi, 24 temi, yoksa 25 temi?. 
Bu Uç ihtimal için de Uç §Uptıeli a~ 

dam vardır. Bunların üçünden de aynt 
dereced~ şüphe edilmektedir. Fak•. 
biri bu cinayeti ayın 23 ünde, diğe~' 
24 ünde, üçüncüsü de 25 inde işleye~· 
Ur. Bununla beraber, cinayetin bU .ç 
güniln her 6irinde işlenmiş olmak jbtı· 
mali de ayni derecede kuvvetlidir. 

Diğer taraf tan, şahitlerden batıl~~ 
kadını ayın 25 inde gördüklerini • 6f 
lUyorlar. O halde kadm ayın 26 sın • 
öldilrUlmllştilr. • 

O takdirde katil olduklanndan gUP 
he edilen üç ki§iyi de suçlu bulmak k•" 
bil değildir. . ı;ı. 

Şimdiki halde kadının hangı gUn 
dUrWdüğU anlaıılamamıgtır. 

Rur mıntnkasmda, hududa kadar ci 
heti askeriyenin vaziyet etmiş olduğu 
bir cinsten kamyon akını görülmekte 
titr. Bu kamyonlar Uzer! muşambalarla 
örtülil yUk taşıyorlar. 

Fransa hükumeti, Berçesgaden mUllka
tmı ve İngiliz kabinesi mUzakerelerlnin 
neticelerinden resmen haberdar edildik
ten sonradır ki. vaziyet ha.kkmda fayda
lı bir şekilde mUzakerelerde bulunabilir. 

Völklaer Beobahtcr gazetesi, Bcneg'iıı 
A vnıpa sahnesinden çekilmesi vaktinin 
geldiğini ve ba§ında bulunduğu devletin 
de Avrupa hnrltasmdan ısillnmesl llzım. 
geldiğini yazmaktadır. 

Daladier'nin bugünlerde Londraya 

gelmesi muhtemeldir. Çemberlayn, ken ============:::::::~:::~ 

Belçika hududunda da fevkalade 
tedbirler alınmı~tır. Bu hudut boyunca 

Rabnt'tan gelen hnberlerdc, Fransada 
alınan emniyet tedbirlerinin Fasa da te~-

Diğer clhctten hllcum kıtaıannm mUls
lcrine hitaben neşrettiği bir beyanname
de G8rlng, bunları Alman milletlnin de-
mir ihtiyacım kareılamnk Uzcre demir 
parçalarını toplamağa davet etmekte ve 

disine Hitlerle yaptığı konuşmaları 

anlatacaktır. İgte bu Çemberlayn • Da
ladier mütıi.katı dörtler konferansının 
bir baştnngıcı olabilecektir. 

Halbuki Röyter ajansı, Paristen 

frıu1s• 
aldığı bir habere istinaden. drll' 
başvekili Daladiernin yakında L 0

'\ e. 
ya gideceği haberinin Parisçe ıeyı 
dilmediğini yazıyor. 
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29 Ağustos -4 EylOI 1938 
1 - Çeklerle Almanlar <ırasında tam ı ta hükumetin yeni ve mühim kararla. 

SDırD<ema nııa~aı'lton©'la ~§ırtYIOm<e~Dk 
lb> ı ır şe'1' 

Bir yıldızın ~ Başlar af ı 6 ıncıda 
11 bir hortum Tokyoyu, Yo~ohamayı ve 
~er birçok Japon şehirlerini tahrib et
~~tir. Yokohnmada içlerinde İngiliz ban-
1 trah 15,000 tonluk Kıtral vapuru da bu
llnduğu halde birçok vapurlar demir ta
taınışlar, ve cereyanlarla sUrüklenerek 
llıuh~~lıf verlı-rde batmışlardır. 
lnsa•ı.~a ::a) iat 34 ölU 29 yaralı, 13 ka

>'ıı>tır.ç Yokohıımad:ıkl maddi zarar be;, 
~!Yon yen tahmin olunuyor. ~Tokyoda, f YUı: on beş köprü yıkılmış, yollar su 
a tınd:ı kalmı!i. rıhtımlar harab olmuştur. 
~nub denizi ndalannda başlıyan hor • 

~saatte yilz kilometrelik stirotlc iler
eınıştır. 

l\iiriuiu hatırası için 
Ilı nndyumun keşfinin kırkıncı yıldönü -
ıı U ll\Unascbctiyle Fransız posta telgraf 
CZareu mösyö ve madam Kilrinin hatı

taııını yaşatmak maksadiylc yeni bir pul 
~rınıştır. 1,75 frank kıymetinde olan 

Pulların Uzerine ayrıca yarım frank-
~ ikinci bir kıymet flfıve edilmiştir. Bu 
d arnn frank beynelmilel kanserle müca
ele birliğine Uıhsis cdilmiııtir. 

C? ~'4UlYı0 11 ~3HS 
Venedik hcynclınilcl sinema 
sergisi 
~U/\ltıncı ven edik sergisi 18 milletin 

raklylo kurulmuştur. 
. . kont VDolpinin reisliği altındaki 
li.iti heyeti mükafat kazanacak filmleri 
tayin etmiştir. Başlıca mı:.ikıfat kaza 
ilan filmler şunlardır. 
J\rnerikansı "Kar beyaz ve yedi ı.:ü 

tclcr,, filmi sanat mükafatını almıştır. 
.İtalyanca "Lu'ciano pilot olacak., fil 
~1Yle almanca "Stadyom mabudları'' 
ılıni Musolini kupasını kaaznmışlardrı. 
İtalyanca Verdi filmi milli faşist 

Partisi kupasını almıştır. 
''Parmaklıksız hapishane,, isimli 

t:ansız filmiyle ''Keşif kolu,, isminde 

1
1 Japon filmi maarif vekaleti kupasına 
ayık görülmüşlerdir. 

: · ~ heyeti reisi kont Volpi tarafın 
dan konan iki kupadan birisini "Mari 
.'~ntuanct,, filmi için Norma Şerer, 
~~erini Pigmalyon filmi için Lcsli 

ovar almışlardır. ı . 
'l'erbycvi filmler arasında ltalyanla 

~n ''Sihirli dağlar,, ve Almanların 
Arılar,, filmi mükafat kazanmıştır. 
, V csika mahiyetini haiz filmler içer 

11nde Fransı~arın Kara Kurimo, 
~lllc'rikalıların Nehir filmleri ta!cdire 
Yık göriılmüşto:ir. 

t Aktüalite filmleri arasında İngiliz 
~al ve kraliçesinin Farisi ziyaretini 

tostercn fiim birinci gelmiştir. 
C:anh resimler arasında yapılan mü 

'abakada P. li baba ve Kırk haramiler 
~lllcrikan filmi mükafat almıştır. 
t ~arıo güzelliği m:isabakasını Sent 
tıycn (Macar filmi) kazanmıştır. 

.. ~e~ide verilen madalyalar arasında 
'tt.Stsler rıhtımı,. filmi müdlifi Marsel 
d a.rne de muvaffak olmuş, müellif ma 

S
alvesini almıştır. 

iidet me clesi 
bi Alınan ya ile Cekoslovakya arasında 

. ~ türlü halledilemiyen Südet meseelsı 
~ıUnden Avrupa sulh:i g<:rgin bir va 
~l'ete doğru giidyor. Bir taraftan lord 
,, Unciman Pragda görüşmelerine de 
~tn ederken diğer taraftan da Avrupa 
lıktkezlerinde diplomatlar arasında sık 
li· konuşmalar oluyor. 
d 1tlcrle Hanlayn aarsrnda Bercesgad~n 
d c resmı bir ıgörüşmc olmuş ve Berlın 
\bir tebliğ neşredilmiştir. 

Führer, Obersalzberg Südet Al. 
~~la.rın reisi Knrad Han1aynı kabul 
1-lllıştir. Hanlayn, Lord Runı.:imamn 
l\~assutu ve Prag hükur:ı~tiyle Südet 
r lllanları arasındaki m:.izakerenin ce -
,,:Yan tarzı hakkında Führere izahat 

l'tniştir. 
l.l{ühre, Hanlaymn izahatını derin a. 
ıia avla dinlemiş ve görüşmenin sonun
la her ikisi bugünkü vaziyet hakkında 

lllarniylc mutabık kalmışlardır. ,, 
lll~ckoslovakya b:ikfımcti, Südetlerle 

tnak için beş esaslı noktaya daya-
llan Yeni bir proje hazırlamıştır. 
la 1 .- Memleket yirmi kadar kanto:ıa 
ha.~~ırn edilecektir. Her kantonun ma -
bi 1 bir idaresi olacak ve bu idareler 
b~l dereceye kadar muhtariyeti haiz 

2Unacaklardır. tek .- Südet sanayiine yardım edil~. 
tır 

tıiş3 • ...:_ Lisan hususunda Südetlcre ge-
~ ltntiyazlar verilecektir. 

l"'ti - Südet Almanları devlet hizmet 
tc~~e daha geniı; mikyasta iştirak ede. 
tı.ıı er, devlet memurlarının yüzde o-

5u Südetlerden olacaktır. 
~eri - Çek polisi Südet arazisinden 
ll c;ckılt•;ektir. 

~lırı <ı!buki 24 nisanda Hanlayn nut _ 
~ctİda. •csbit ettiği programa göre Sü
toı:ııcrın istekleri sekiz nokta üzerinde 

anıyordu. 

bir hukuk m:.isavatı. rından 'bahsetmiştir. 
2 - Siidet Almanların hükmt bir 

şahsiyet olarak tanınması. 
3 - Südetlerin oturdukları toprak -

ların hudutlarının tesbiti ve bu arazi
nin resmen tanınması. 

4 - Bu topraklarda oturan Alman. 
lnra umumi hayatın her sahasında tnm 
bir muhtariyet verilmesi. 

Macaristan bu sonbaharda askeri 
mükellefiyeti tesis edecektir. ~illi 
spor teşekkülleri askerliğe hazrrlık ka
rargahları haline ifrağ edilecek ve as. 
keri hizmetleri bitiren erler atı§ karar-

gahlannda toplanacaktır. 

500 hektarı geçen arazi, arazisi ol. 
mıyan köylüler arasında taksim edile -
cektir. 

gizli defteri 
neşrolunuyor ' • 5 - Bu toprakların · drşında kalan 

Südet Almanlara ait adli işlerde Çek 
mahkemelerinin hususi kanunlara tabi 
olması. 

Harici siyaset bahsin 3e, başvekil, 
Macaristanın Almanya ve İtalya ile o. 
lan dostluk münasebetlerini yeniden 
kuvvetlendirdiğini ve küçük itilafla o
lan münasebetlerini normal haline ge. 
tirmeğe çalışt•.:ağınr ilav~ etmiştir. 

Ciyun Duprez'in hatıraları, bir artistin meşhur 
oluncıya kadar neler çektiğini öğretiyor 

6 - 1918 denberi Almanlara reva 
görülen haksızlıklara niha} et veril -
mesi ve şimdiye kadarki zararlarının 
tazmini. 

1 - Alman topraklarında her işte 
Alman hakimdir prensipinin kabul ve 

tatbikı. 
8 - Südet Almanlarına, Alman d;ln. 

yasının kültür ve felsefesine mensup 
olduklarını alenen ilan hakkının veril-
mcsi. 

3 
Petrol istihsalini artırmak için 
Amerikalı doktor Nevil Vilder tü. 

kenmeğe' yüz tutmuş petr.:>l kuyuların
dan petrol istirsalini arttırmak için ye. 
ni bir usul keşfetmiştir. Kuyular üze
rine 200.300 hava tazyikine muadil bir 
tazyik yapılmak suretiyle petrol istih
salini 3 misline çıkarmııo'< imkanı elde 
edilmiştir. 

İngiltere - Hornanya ticari 
münasebetleri 

On ikinci olimpiyat 
Beynelmilel olimpiyat kongresi Brük 

selde kont Baye - Laturun reisliği al • 
tında toplanmış ve 1940 o:impiyalları. 
nın kat'i olarak Finlandiyada Helsin
ki şehrinde yapılmasına karar vermiş. 
tir. Kış sporlan olimpiyadı da 1sviçre
de Sen • Moritz"de yapılacaktır. 
Birleşik Amerikanın yeni si• 
lalılaııma talıı-isatı 
Ruzvelt harb tahsisatına sarfedil -

mek üzere 2 milyon dolarlık kredi a~ıL 
ması hakkında kongrenin son içtima
ında verilen kararı tasvib etmiştir . 

İspanyada Yaziyct 
29 Ağustos - Cüm!'ıuriyetçiler Es

tramadura cephesinde i 1erlediklcrini 
söylüyorlar. 

30 Ağustos - Cumhuriyetçiler Es. 
tramadura cephesinde yeniden bir çok 
kö}'·ler zaptetmiştir. 

Bir artist nasıl meşhur olru? Bunu bir 
çok yıldızların hayatında ayrı ayrı oku
yoruz. Fakat bize söylenmi~·en bazı gizli 
cihetler vardır. Çünkü onların hayatla
rını anlal:ı.nlnr ekseriya çalıştıkları sine
ma şirketleridir ve bunun için yalnız i. 
§İn rcklftm tarafına ehemmiyet verilmiş
tir. Halbuki, ııimdiye kadar hiçbir yıl
drzm hatıra defterini okumak kabil ol
mamıştır. 

Bu, nihayet bugUn temin edilmiş bu
lunuyor. Son günlerde mcııhur olan ln. 
giliz artistlerinden Ciyun Duprezin hatı
ralnn bir gazetede, kendisinin müsaade
si olmadan neşredilmektedir. Gizli bir 
şekilde elde edilen bu hatıra defterinin 
yaprakları şimdiye kadar bir artistin 
meşhur oluncaya kadar geçirdiği mace -
raları, studyoda nasıl muvaffak olduğu
nu en samimi bir eekilde anlatmaktadır. 
Size bu hatıralardan bazılarını nakledL 
yoruz. 

Pa7artMt. - StUdyoya çağırdılar. Ya-

·~ 

Londrada İngiltere, Romanya ara
sında yeniden kararlaştırılan ticaret mu 
ahedesi imza edilmiştir. Bu muahede 
l 2 cyl\ılcle meriyete girecektir. 31 Ağustos - tn:;lterenin Roma 

maslahatgüzarı, Kont Cianoyu ziyaret 
ederek İtalyanın İspanya işlerine mü -
dahalesi hakkında yeni bir müracaatta 
lıulunmuştur. 

rın öğleden swıra gideceğim ve çevire- Cirun Duprc:ı: 

Çckoslo\'akya - Bulgaristan 
eek olduğum film hakkında görU§eceğiz. ~~ 
Saat Uçte stUdyoda. olacağım. Saçlarıma ı gilzel gUzel kızlardı. Acnba hepsi lmtıha
gayet iyi bir tuvalet yapmalıyım. na mı geldi? diye düşündüm. Hep!!i de. ıııiinnscbcti 

Çekoslovakya hükümeti. Nöyyi mua
hedesinin Bulgaristam tabi tuttuğu as. 
keri §3rtlann ilgasını Balkan antantı 

1 Eylül - Milliyetçiler hududdan gi
rip çıkacaklar hakkında yeni kararlar 
vermştir. Bundan sonra milliyetçi İs • 
paiyaya yalnız resmi ıbir vazifeyle mu
vazzaf olan adamlarla İspanyada otu. 
ran yabancılr girip çıkabileceklerdir. 

Bugiln iklncl defadır ki telefon etti- ı ğilmiş ama, yine yU:tlercc kişi imtihana. 
girecekti. 

devletleri gibi kabul ctmi~tir . 
Irak • Arabistan münasebeti 

t.rakla İbnissuuda ~ahi Arabistan a
rasındaki dostluk münasebetini teyid 
etmek ~zere her iki hükumet Bağdad 
ve Riyazda mütekabilen birer elçi bu. 

1u4rm~;;rtn rr~~~d~~ 

2 Eyl\ıl - Cümhuriyytçiler deniz 
cephesinde düşman mevzilerini zaptet
tiklcrini bildiriyorlar. 

lcr. Gelirkn bazı imtihan evrakını da ge
tirmemi istiyorlar. Başka bir stüdyoda 
vaktiyle beni imtihan etmişlerdi. O im. 
tihan evrakını götürsem mi? fakat on

ları omdan almak için para vermek rn.
zım. En a§nğı 15 ingiliz Jirası isterler. 

15 liram olsa gider bir gümüşü tilki 
kUrkü alırdım ... 

l\lacaristaıı başvekilinin nutku 
Macar başvekili, sörlcdiği bir nutuk-

3 Eyl\tl - Ebre ı.:ephesinde milliyet. 
çilerin taarruzu devam ediyor. Milli -
yctçiler birçok noktalarda ilerlcmi'! • 
}erdir. Korlera şehri milliyetçilerin eli
ne düşmüştür. 

• 
Salı. - Hiç unutamıyacağım bir gUn! 

Stüdyoya gittim. Dahıı. stüdyonun önU 
mahşer gibi kalabalıktı. Bunlann hepsi , 

' Balık balığı qer ! 
Denizlerin içinde - çok defa, 

yeryüzünde de - büyük balık 

küçük balığı yer, derler. Hal
buki biribirini yemek için mut
laka büyük ve 'küçük olmak la
zım <leğildir. Mesela minimini 
hamsi balığı, ağzı cüssesine gö· 
re pek büyük olduğundan, ken
dinden büyücek balıkları da 
yutar .. Her halde balıkların bi
ribirlerini yemesi ve denizlerin 
içinde bir tabiat kaidesidir. 
Biz, insanlar tabiatın bu kaide

sine haksızlık deriz ve minimini balıkları büyük balıkla
rın yu~tuğunıı gözümüzün önüne getir<likçe sinirleniriz. 

Bununla beraber, tabiatın bu kaidesinden bizim 
büyük bir istifademiz vardır. Bize balıkyağım veren koca
man Morina balığı kendinden daha 'küçük balıklarla, onlar 
da caha küçükleriyle geçinmeselerdi, çocuklarımıza içirdi
ğimiz b:ılıkyağ:nda D vitamini bulunamazdı. Bu vitamin 
esa~en denizlerin dibindeki yosunlarda ve yeşilliklerde bu
lunur, k iiçük balıklar denizlerin dibine kar.lar inerek ora
dan vitamini alırlar, büyük balıklar da denizlerin dibine 
kadar inmeğc üşenerek küçük balıkları yerler ve onlardan 
vitamin alırlar, böylece denizin dibindeki D vitamini bize 
kari.ır gelir. 

Morina balığı yağının çocuklarda raşitism denilen ke
mik hastal•ğıra !:arşı en iyi ilaç olduğunu bilirsiniz. Bunu 
- asırlard.ıni.ıcri - hcr!:es bilirdi, fakat balıkyağının kemik 
hast;tlığına karşı bu iyi teı.irini D vitaminiyle yaptığı an
la~ılın :a bu ilacın değeri fennen anlaşıldı. Onun için bir 
ço~·uktıı k:::ınik hastalığı bulununca ona bahkyağı .daha 
ziyade l:ana;ıtle, hem de emniyetle içirilir. 

Fakat, doğrusunu isterseniz, balıkyağında D vita
mini hıılunduğu anlaşıldıktan s-:ınr:ı onun biraz da pabu
cu dama atıldı. Çünkü o vakittcnberi hekimler, 'kemik 
hastalrğı::ı, yc:idikten sonra balıkyağiyle tedavi etmekten 

Yazan: Dr. G. A. 
dalıa iyisini, hastalık daha gelmeden çocukları o hasta
lıktan ı~orumak yolunu buldular. 

Mademki kemik hastalığını iyi eden D vitaminidir. 
Demek ki kemik hastalığı bu vitaminin eksikliğinden 

ileri gelir. Her çocuk da mutlaka kemik hastalığına tu
tulmaz, demek 'ki vücutlarında bu vitaminden eksik ol
mryc:n çocuklar da vardır. Ama vitaminler, halıkyağı 

içm:yen çocuklann neresinde bulunur?. 

Aramlınca bu da bulundu: insanın - tabii çocukla -
rı.1 <la derisinde - Ergo isteral denilen bir madde var
dı:-. B~ marlde güneşten gelen ültra - viyole ışıklarının 
tesiri altında bulununca D vitamini olur. Ve .deriden ka
na karı~arak insanın uzuvlarından bazılarında, en ziyade 
karaciğerinde birikir. Sonra insan onu o uzuvlarından 
alarak vücudunda lüzumuna göre kullanır. 

Bu s~rctle, kemik hc::stalığının çocukların güneşsiz 
kalmasmdan ileri gediği anlaşılarak hastalığın onunu 
al:nak yolu bulundu ve balıkyağıııın içirilmesine lüzum 
da haylice azaldı. Şimdi herkes biliyor ki ç.~~uğa kemik 
hastahğr ~eldikten sonra balıkyağı içirmckten daha iyisi, 
çocuğu ~iineşsiz bıramıyarak hastalığın önünii almak
tır. Balıkyağından gelen D vitamini <le zaten balığın 

vü-:ı:dunua güncşlenmiş kolestrol maddesidir. İnsanın 

kcnc!i vücudundaki Erguzterol da günc!}kni:ıcc ayni 
tesiri yapar, yani viicudumuzda 'kemiklerin .düzgün olma· 

smı temin ecer. 

Bu vitamin: inek sütünde biraz, tercyağında pek 
çok bul.ıb:liriz. Fakat yalnız yaz mcvsinı:ncle. hem de 
ine!: iyic~ t~i.i:ı<:şlenmiş if:e,, Ondı:.n dolayı şimdi modern 
ine!c ahırla:·ını adeta billurdan yapıycrlar. 

Da11a sonra balıkların bir çok çe!iitlerin::le, hayvan
ların yailannd<!, nebat yağlarında, ve ehemmiyetli nisbet
te yumurtıı &arısında <la bulunur. Fakat en iyisi, şüphesiz 
kenJi v~~-:u.clumuzdal:inden istifac!e etmekdir. 

Onun için çocukları ve emzikli bayanları bol bol 
Eiİ!leşlc.1d:rme~i hii ihmal etmemelidir. 

• 

Bt'nim ~ıram snat altıda Geldi. Fakat 
altıda stuctyo tatil oluyormuş. 

- Senin imtihanın yarına kaldı, dedi
ler. 

Demek yarın yine gelecektim ha! bu 
kadar yol parası, masraf... Fakat, ne ya
payım, pckf demekten ba§kıı çnrem yok
tu ... 

Ç-nr§ambıı. - Bugün studyoda bekle
medim. ÇiinkU dün sıra bende kalmıştı. 

Beni doğrudan doğruya müdlir Zoltan 
Korda yıınmn nldı. Çok sevimli adam. 
Çok memnun oldum ... Beni imtihan ettL 
Sonrn makinenin knrşısma koydu, birkaç 
poz ela resmimi aldırdı. Fena halde sı. 
kılmıştım. Gözlerim yaşarmış, ağlar gibl 
bir hal almıştım. Projc~örlerin keskin 
ışıkları altında başundan aşağı bir sıcak 
su banyosu yapıyor gibiydim. 

Tecrübe bittikten sonra rahat bir nefes 
aldım. Fakat tam bu sırada müdür: 

- Bir tecrübe daha yapacağız, dedi • 
Bu .sefer renkli film tC'crübesl. 

Fakat, bu tecrübeyi benim gibi, diğer. 
kızların üzerinde de yapacaklardı. Bina
enaleyh yine sıra beklemek lazımdı ... 

Neyse, sıram ertesi güne kalmadı. 

Onu da nt.latL1n1. Şimdi, yann gidece~rim, 
imtihan ve tecrübelerin nl'ticcsini öğre
neceğiz. Benim, kazandığıma hiç ümi
dim yok. BC'ndı>n öyle gUzel, vücutları öy 
le endamlı kızlar var ki! 

l'<'J"5l'nılı<'. - Biç ümfd etmediğim 
§C'ylrrlc karı;ılaştım ! Beni cvv('la 7..oltan 
Korda karşıladı, sonra sahne yazıı olan 
Al€'ks Kordaya tanıttı. Tecrübe çok iyi 
netice vermiş, beni filme aldıklarını \'O 

baş rolU b::ına oynatacaklarını söyledi -
ler. Şaşırdım kaldım ve kendi kendime: 

"Yanlışlık olacak, dedim. Beni her • 
halde hazırlanmr.ktn olan (Dört kuş tU

yü) filminde değil, daha küçük bir film
de oynatncnklar ... ,, 

Fakat, değilmiş. Ben bu büyük film 
içiıı açılnn müsabakada birinciliği kazan
mışım! 

Cuma. - Sabahleyin 8 de studyoday
dım. Akı:ınma kadar mütemadiyen rcs. 
:tnimi çektiler. bunların hepsi tecrübe 
mahiyetinde. Fakat artık acaba resmim 
iyi çıkıyor mu diye değil; ne tnraftan 
r.lınırea dr.ha iyi çıkar diye bakıyorlar. O 
tarafa çevirdiler, bu tarafa çevirdiler, 
Boyuna resmimi çektiler. Artık nasıl 

durduğumu Allah bilir. Öyle yoruldum 
ki! 

Illitün gün nğzıma bir bardak çaydan 
C3IF" Devamı 14 iinciide 
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Yatağında 
Gülizar'ın 

ljQTl çıplak lJDlan 
atıldılar •• 

uzerıne 
Bu sırada sckbanb~ı yanında Abdül 

fett..ıh ve iki bostancı olduğu halde GUII. 
zarın odasına gittiler. Kadın, her şeyden 
bihaber, yorgun ve bitkin yatağına yu. 
varlanmış uyuyordu. 

Üzerinde yalnız bir dekoltesinden 
b~ka hiçbir ecy yoktu. Yorgan başına 
doğru toplanmış ve bir bacağı karyola -
dan s:ırkrnıştı. Sekbanbaşı ve A bdülfet
tah Gliliznrı böyle buldular. Kadın glirül
tUlerden uyandı ve yorganı ile bacakla
rını örtmeğe çalışarak bir çığlık kopardı. 

- Ne var, ne istiyorsunuz? görUyor. 
sunuz ki çıplağım ve uyuyorum. Humyıı. 
girmekten haya ctmcz.'liniz? 

AbdUlfettab, dUne kadar peşiııdrı sU
dUndllğU hanımının Uzerine fırladı ve 
bir hamlede ağzını bir mendil -
le tıkıyarak ellerini ve ayaklarını bıığla
dı. Kadın boğazlanan bir tavuk ~U;f çır
pmıyor ve tıkalı ağzından garib homur
tular çıkanyordu. Gözleri bUyUmUş, yU. 
zUne pençe pençe kan yUrUmUştU. 

lk.1 bostancıdan genel GUllzan kucağı
na kapıp dıearı uğradı. Fakat sekbanba
DI ve Abdillfettah, bu zorbanın mUdafaa
sız kadına, sokak köpeklerini blle utan
dıracak tecavüzlerine lakayttılar. Mak -
sat ne olursa olsun GUlizarın bir an önce 
hllnkAr huzuruna çıkarılması idi. 

TA gecedonberl kapı aralıklarında, 

pencere kenıırlarındıı, soba arkalarında, 
masa altlarında ve nihayet muhtelif şe. 
killere girerek koridorda, kapı önUndc 
dikkat ve Jhtimumla blitün badiselerl a
dım adan takip eden bir gölge, Güliza -
rın bulunduğu oda koridorunda da tam 
bir ihtiyat ve basiretle bckllyordu. 
Sekbanbaşı ve Abdülfe ttah, iki de a

damları odaya girince bu gölge süratle 
aultan Mustafanm odasına koştu. 

Hiçbir yerde bir sinek VIZiltısı blle du
yulmuyordu. Yalnız padişahın odasında, 
dı§arıya akscdemlyen kilçük ve seri bir 
mücadele oldu. 

Çok geçmemişti ki Mustafanın odası 
vuruldu. Padişah haykırdı: 

-Gel! 
Bostancı kucağındaki ka ~nı yere attı 

ve yeni bilenmiş yatağanmı çıkarıp ba§ı 
ucunda durdu. 

AbdUlrettah ve sckbanbll§ı yerlere ka-, 
panıp tahtaları öptUler. Padişah, havanın 
eoğuk olmasına rağmen pencereden 
aarkmı§, etrafı seyrediyordu. 

Abdülfettah diz çökUp söyledi: 
- Hllnk!rnn. Gillizarı getirdik. 
Padişah dönmeden cevab verdi: 
- Bırakıp dağılınız. Huzuruma kimse 

1 

girmesin. Biraz bu kahpeyle halvet kal. 
mak isterim. 
Sckbanbaeıdan ziyade bu işe Abdülfet

tah hayret etmfştL Padl~ah ne çabuk de
ğişivermişti? Bu kadar ateş püskUrcn 
hünkar pencereden nereye bakıyordu ve 
bu sükun neydi? 
Yavaş yavaş yerinden kalkan zenci 

baş kaldırıp padişahın baktığı istikame
te dikkat etti. Yağmur altında garib bir 
ahenkle sallanan çam yapraklarından 

başka hiçbir şeycikler yoktu. 
Zaten karanlıkta bu kadarını da ancak 

Arnbın kedi gibi parhyan gözleri seçe
bilirdi. Mustafa bu kadarmı da göremez
di. Klmbilir ne dUeUnüyordu? 

Hepsi dı1'arıyn çıktılar. Sekbanbaşı 

Abdülfettaha manalı manalı bakarak: 
- Ağa, dedi, padişahrmızı cin basmış? 
Bir mUddet l:npıda dinlediler. Güliza. 

rrn ağzındaki tıkaç çıkanlmııı olacaktı 

ki, kadın yalvarıyordu : 

- Hünkarım, merhamet et! 
Padişah haykırıyordu: 

- Söyle kahpe, bu hudayı hangi mcl
unlıı hazırladın? 

Abdillfcttah sckbabaşıyı kol undan tu
tup sUrükledi: 

- Padişah, dedi. Kendisi tahkikat ya
pıyor, ama, bu karı iblise pabucunu ters 
giydirir. Korkarım ki hünkar alt olmasın! 

Gülizar, pencereden başını çevirenin 
padişah Mustafa olmadığını görmüş, ev
vela haykırmak istemişken ağzına kapa
nan elin kime ait olduğunu tannnış ve 
gözlerinde sevinç belirmişti. Padişah ne 
olmuştu? 

Herif, GU!izara haykırırken ayni za. 
manda işaret veriyordu, aşifte sanki ha
kikaten ölUm karşısında hünkar merha
meti dilenir gibi ne inanılır bir muvaf -
fakıyctle yalvanyordu? 

Dışarpa ses 11eda kesildiğini anlıyan 

meçhul ndnm dedi ki: 
- Gllllzar. Haydl, kaybedecek vakti

miz yoktur. HUnkar neredeyse kendine 
gelir, hep birlikte mahvoluruz. 

Kalktılar. Adam bir bohçaya kesilen 
kellelerden birini sararak koltuğunun al
tına sıkıştırdı. Ve Gülizarı da bir elinden 
tutarak bUyUk bir ihtimamla kapıyı aç. 
tr. Etrafı dinlediler ve yavaş yavaş alt 
merdivenlere yürüdüler. 

Bahçe kapısına çıktıkları zaman ka.. 
ranhk dehıııetıe çökmilştü. Yağınur bar
daktan boşanırcasına yağıyordu. Fakat 
tesadüf aksllik etmiş, karşılarına bekçi 
çıkıvermi§ti. Umbayı yüzlerine tutup 
haykırdı: 

lllllllllr::rJrınıntım• H.i S1 Y·E A $'K: 
Prenses; bir çok dostlarının seHlınlanna başile mukabele ederek, 

önünde hürmet ve takdirlerle eğilip elini öpen erkek aşinalanna 

münasip birkaç söz bularak, bir tevazu ve ihtişam heykeli gibi ka· 
labahk arasından ilerlerken, hemen yanından yürüyen Nana da -
güzel yüzü memnuniyet ve heyecandan kızarmış olduğu halde -
prenses tarafından kendisine takdim edilen zevatın komplimanları· 
na mukabeleye çahsıyordu. 

- Hey bre ka\'uklu, kolundaki kah
peylc nere~ e böyle, burayı ne aandın, 

padişah sarayında gece vakti... 

Fakat herif lfıfını bitirmeden göğsU
no eiddetli bir yumruk yiyerek çamur
lara yuvnı landr. Birkaç dakika içinde el. 
leri bağlanmış, ayaklan kenetlenmi§, ağ. 
zı tıkanmıştı. 

Gülizar bir defa daha bu !:evik adama 
hayret etmişti. Görünilrde hiç kuvveti 
yokmu§ zannedilirdi. Halbuki işte bir 
yumnıkta öküz kadar kuvvetli herifi bay 
gın yere sermişti. 

İkisi de süratle kapıya eeğirttller. Gü
Hzar heyecan içlndcydL Sordu: 

- Nereye Davud? 

- Sus hanımım! 

Ve bir baykuş gibi ıelık çaldı. Kapı ö
nUnden cevab aldılar. Her 1ıey hazırdı. 

Kapıya yakla3tılar. Davud, Glilizarı bir 

kenara bıraktı ve ayaklarının ucuna ba
sarak kapıya yakla§tı. Elinde silahıyla 

yuvarlak ocladl\ uyukhyan kapı bekçile
ri birkaç dakika içinde Davudun ayaklıırı 

dibine seriliverdi. Davud istemiye !.ete. 
miye herifi hançerlemiı;ti. Bağlıyacak i
pi yoklu. Süratle GU!izan bileğinden tu
tarak çekti. Dışardan dayandılar, Davud
la Glllizar lçerden çektiler. Kapı hafif 
hafü ve gıcırdıyarak açılırken saray için
de dehşetli gürilltUler başlamI§tI. Bir a

ralık snrny bahçesine ellerinde meşale. 
lerle birkaç insan çıktr. Fakat kapıya 

koştukları zaman karanlıklar içinde kuş 
yct!~mez atların sulara basıp çıkardıkları 
ezik nal ııe.ıslerini duydular. 

Davud, Gülizar ve dıı;arda at başı tu
tup bunları bekliyenler doludizgin kay -
boldular. 

Davud BmrUnde bu kadar heyecanlı 
bir gUn ge<'irmemişti. On be§ yıl Kabak
çının yanında kalmış, belki binlerce hfl· 
diso içine girmiş çıkını§, feleğin çenbc -
rinden kaç kere geçmiş, kaç ölUm tehli. 
kesi atlntmışt.I, ama, bu kadar heyecan 
duymamıştı. 

Tuna serdarı Alemdara iltica ettiği 

zaman bile bu kadar heyecan hissetme -
ml§ti. Davud, Alemdar paşanın emrini 
yerine getirmek için çoktan kellesıni 

koltuğuna almıştı. Hadiseleri ta eğlen -
cenin başladığı zamandanberi takip cdi
~·ordu. Hatta ondan başka silahların ne
reden atıldığını da gören olmamıştı. 

(Deı•amı Var) 
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17 EYL'O'L - 1938 -

Aazan: R. Rober Düma - 61 - Çevirenı P. t<• 
ekspresten henüz 

inmişti ki sert topuk darbesile 
önünde bir ne/ er belirdi 

Fon Strammer hapishaneden ~ık tık tan · Demek sizi orada tevkif etıni§lerdi ! N• 

Strammer 

iki gUn sonra sağ ve salim Bcrline vasıl kadar merak ettiğimi tabü ıa]ımlD -: 

oldu. sintz. Xe sizden ,ne de HaymerdeD 
- Ha as Haymer ne oldu? haftadan beri haber alamıyordum· sı.rdeD 

1111• 
- Zavallı ne olduğunu anlıyamadı. bire bu telgrafı alınca gqırdml ve 

Fon Strammerden Uç gUn sonra iki jan. ammayı halletmeğe muvaffak olanı&~ 
darma refakatinde hudut harici edildL Merak içinde ista11yona kottu.m. .AOla 

Komiser gUldü: Allah 8.§kına! no oldu? 
- Hakikaten zavallı! Fon Strammer. Fon Ştrammer gafil avlanm11tı. ~· 

den izahat istiyemez. istese bile o da sus. ki planını unuttu ve olanı biteni oJdulU 
masım emreder.ektir. gibi anlattı. General see çıkarmadan 0011 

Benuva: dinledi. 
- Haydi çocuklar, dedi. Bir kere da· Dairenin önüne i;eldikleri zanıaD taıı 

ha allahaısmarladık. Ştrammcr ıustu. Arabadan indiler, P • 
- Allahaısmarladık yi.ızba§rm. neralln dairel!ine çıkıldı. Fon RogvtG: 
Benuva dışarı çıktı. - Devam ediniz. Dedi. OturabUifll • 

nlz. 

O ak~am 19,15 de şimal ekspresile, Ro- Fon Ştrammer amirinin kal'fl8Ula ~ 
kur ve Serviny Paristen ayrıldılar ve oturarak macerasını anlattı. Sözleriııl 
ertesi sabah saat dokuzda Berline ayak tirdlği zaman general bir müddet _.-
bastılar. Sonra homurdandı: 

- Şimdi ne yapmak Jlzun, biliyor JllU. 

xm sun uz? 
Fon Strammer Paris - Berlin dönUg ~e- Ayağa kalktı, odada dolqmata ~ 

yahatlndo general fon Rogviçe vaziyeti dr. Fon Ştrammer de hemen ayal• il ,.ı 
nasıl izah edeceğini uzun uzadıya dU· mıe ve hazırol vaziyeti almııtı. oerıe 
5Unmü§tli. Ona ne söylemek lazımdı? ol- onun önUnde durdu ve cUmlesinl tar0aı0'" 
duğu gibi hakikati mi? yoksa terfi ka- ladı: 

1 zanmak için hiıdiseleri kendi lehine ta- - Susmak ve kimseye bir teY t61,. 
dil edip romanla§tlrarak mı anlatmalıy- memek lazım. Anlaeıldı mı? 
dı? Belki de firarı hakkında mali.imal - Bae üstUne ekllcllns. ...ı • 
vermemok ve "affedersiniz, bana yardım - Bu mesele ikimizin araamda ..-
edenlerden bahsetmcmeğe namusum U- malı ..• Fakat Uç hafta gtsrUnmeytp _., 
zerine söz verdim!,, demek de mUnaslb re. birdenbire ortaya çıkqmw tzah ed~ 
olurdu. Bu usuhı Pariste Alman elçili • cek bir de masal bulmağa mecburuz. ıc;, 
ğinde tatbik etmiş vo bütün sualleri ce- boluşunuz tabiatiyle nuan dikkati 
vabııız bırakmıştı: "İmkanı yok. Tamami- ve merakı tahrik etti. Herkeı sizi ıf> -
lo askeri bir mesele, ancak runirime lza- rUnco mabaatU bir fllm gibi macertD;::-. 
hat verebilirim.,, sonunu öğrenmek tııttyecelıc. Bu d IA" 

Şimal ekıııpresindcn inip gara, oradan tatmin ctn:ıellyiz. Ben dUıünUp })jar> f 
da sokağa çıktığı zaman bir taktii çağır - hazırladım. 

mak üzere bakındı. Daha üç adını at - General tekrar koJtufuna o~~_. 
mamıştı ki &ert topuk darbesiyle önünde - Otur azizim ve beni dinle. pıau--
bir nefer belirdi: esas hatlarını izah edeyim: 

- Ge~ral eizi otomobilinde bekliyor. 1 - Fliderle Benuayı zatar __ ~~ 
Fon Strammer askeri takip etti, oto. bir hale getirmekle tavzif edilJIUI--. 

mobile girdi. GörUyorsunuz ya; teılıcllAtmıız ırı~ 
- Bonjur azizinı Ştrammcr. Hoş gel- oldunuz. tkinci kısmı olmadı. J)eırıek 

din. Tebrik ederim. zim için bir yan mu\•affakıyet ırı,.... 
General şoföre seslendi: bnhstır. 

- Daireye... Vazifenizi ifa hususunda büyük b~ 
Fon Strnınmer, mahcub, generale lo - earet gösterdiniz. Htirrlyetlnizl ve 

şekkUr ediyordu: do hayatınızı tehlikeye eokmakta tere&' 
- Benim için ne büyük şeref ekselAns, dUd gl5stermedlniz. bl*' 

böyle bir şerefe layık değilim... Firar etmekle hilkümetl muil&k 
- I'ariB sefaretinin gönderdiği bir §if- siyasi mtseleden kurtarmq oldun~~ 

re aldık. Birkaç kelimede"il ib:ı.ret U- tel- ni zamanda Alman zabiti eerefinl ~~ 
graf: "Firar ctmcğe mU\ıLffak olan mil- dınıı. Cinayet m"hkemesi buzuruD• 'li""" 

lazım fon Ştr:ımmer yarmld ~ar§amba manız bUtün Alman ordusunu Jeke111' • 
güoü §hnal ekı.presiyle Berllne geliyor.,, cek bir hadiseydi. (Deftml .,.r) ... -••ırocm!J[]~JI~•·~·-~ _.,,,,, 

Nana: .. ~tO 
- Olabilir, dedi, fakat. şüphe yok ki. her yenilik ve ~ 

insana, yeni bir yaşama zevki ve - sun'i dahi olsa - dainll ,_-lr 
ye, daima güzele doğru atılma arzusu veriyor. ''eskiye d~ 'il 
temek, be~.:e, kat'ı bir hayal inkisannın neticesidir. Halbd 'il''" 

Salonun üç köşesini çevreleyen sütunların sınırlandırdığı ge· 
nit dehlizlere yerleştirilmiş masa ~ koltuklardan boş ıbir masa
nın etrafındaki koltuklara yerleştiler. B•Jtün masaların üzeri müte· 
nevvi çiçeklerle süslenmiş, ve çeşit çeşit ııekilde abajurlarla aynca 
aydınlatılmıştı. 

Tertemiz Ustleri başlan, becerikli hareketleri, terbiyeli tavır· 
larile davt-tliler üzerinde çok iyi tesir bırakan asker garsonlardan 
ildsi derhal, prensesle arkadaşlarının masssına koşarak, arzı hür· 
met ettiler. 

bir ses yükseldi : On beş gündür İstanbulda bulunan ve müthit al· 
kışlar toplıyan ecnebi bir revü ve varyete trupunun numaraları 
başhyacağı bildiriHyordu. Bu, gc.;enin sürprizi idi. 

yatın o kadar değişik safhhaları var ki, bunlardan biri.i insall' -'" 
yal inki arına uğratırken, bir diğeri bu maneviyat çüıaneti"; ,
ni olur, bu suretle insan, kuvvetli su cereyanına kapılnUt,.,, 
man parçası gibi, ileri, daima ileri sürüklenir. "Geri dö ~ 
aı1.:ak, hayatın bütün safhalarında inkisara uğrr--"~ sure~ 
cereyanın tersine akmasile mümloandilr. _,-

Platon, Nanaya yeni bir alaka ile baktı. Bu kızın, aldsl1)l ; 
makarışık terbiyeye rağmen, düşüncelerinde ve if adesiııde ,
gunluğa şaştı. 

Yan salonlardan birisi, cigara salonu yapılmış; diğerine fev· 
!kal~de zengin ve mükemmel bir büfe hazırlanmıştı. İsteyenler; biz
~at büfenin başına gelerek içiyorlar ve yiyorlar; sonra d.gara sa
Icnuna ~çip, clgaralarım yakıyorlar; tanıdıklar, e:-up grup top 
lasarak, konuşuyor, gmaşüyorlardı. Büfeye kadar gitmek istemi
yen~r de, arzu ettiklerini masalarına getirtiyorlardı. 

Prensesle arkadaşları, masalarına viski ve ~oda getirttiler. 
Caz güzel bir slov çalıyordu. Fraklı ve ibUyük üniformalı ka

valyeler, çok maharetli bir §ekilde çalınan bu (slov) un ağır fakat 
canlı ritmine uyarak, vakur, ~ zarif bir çeviklikle, damlarını sev
kediyorlardı. Bütün salonda, gerek öans edenler, gerek oturan 
veya ayakta dolaşanlar arasında, tek bir sıkılan kimse bulunmadı· 
&ı, yüzlerden belli oluyordu. Sanki, davetlilerin arcı.smda ıgöıı:in
-,en bir perl do1R!fYO!' ve sihirli değneği ile dokunduğu herkese 
- en çeklngenlere ve neş'esizlere bile - ılık bir samimiyet ve canlı 
bir neı'e aııtryor gibi il 

Caz $Ustu. Evvelce salona yerleştirilmiş olan (oparlör) den 

Salonun ortasındaki bü;•jk avizede yanan yüzlerce mumluk 
elektrik lambası söndü. Yalnız sütun ba~lıklannda gizlenmİl 
renkli ampullerle, masaların üzerindeki abaurlardan tıızan loş ışık 

kaldı. -
Caz krvrak bir bolero çalmağa başladı. Varyete başlamıştı. 
Arada iki üç danslık fasılalarla, bir saat kadar devam eden nu 

m.:-.ralc.r, cidden güzeldi. 
Bunları büyük bir zevkle takip ecn Nana, aradaki fasılalar

dan birisinde. Platonla dansederken: 
- Ah, dedi, bilseniz bu gece ne kadar memnuncm. Bütün 

bunlar benim için yepyeni şeyler. Şimdiye kadar böyle bir alemi 
- değil köylü gibi geçen hayatımda - .rüyamda bile görmemiş
t~m. 

Platon cevap verdi: 
- Sizin, ''lcöylü gibi,, diye tavsif ederek gözünüzde küçlilt · 

tüğün:iz hayatın da o l:adar tabii zevkleri. o kadar sd güzellikleri 
vardır ki, bu yeni bayatın suni zevk gibi kalır. Bu itiharla, şerrin 
bu yapma, gürültülü hayatına atılmakta hiçbir zaman geç kalmış 
sayılmazsınız. Ve diyebilirim ki, buradan bıkıp sakin, fakat insa
na tnhhat ve ~uvvet aşılayan "köylü,, hayatına dönmeği istemek
te de gecikmiyeceksiniz. 

Bu aralık dans bitmişti. Yerlerine döndüler. etJfl"' 
Çok hoşa giden ve şiddetle alkışlanan numara1arı:taıı ~ 

tekrar dans başladı. Saat biri geçiyordu. Caz ıuamuı: 0 

güzel bir vals çalmağa başlamıştı. bit \fi' 
Sadun prensesle, Platon Nana iic kalktılar: çok :kuvvetli ~ 

yana valsinin ruhu kavrayan mt'lodisile, ağır ağır, kay~ 
dönmeğe başladılar. Bu esnada, ortadaki elektrikler aand saıofl: 
ve yalnız reııkli ziyalarla, masalardaki abajurlar kainufU· ~ 
esrarlı bir r.ıanzara ~ren bu loş ışık, birdenbire, dört Jıc ~ 
dans sahasına çevrilen proektörle.rin kırmızı mor, pc'nsbe )i-6 
ile da.ha ziyalı bir renk aldr. Bu, rer an açılan, koyutaf&11t 1" 
renk dalgası içinde, çift ~ift dönen insanlar: bJyilk bi~ atcı::: lJ' 
lan gibi kıvrılan alevleri etrafında, dinr ayin yapan gııH 
saliklerinin gölgeli hayallerine benziyorlardı. ~ 

Orke!tra sesi, valsin fli>al notile beraber, sönerken. bit f' 
avizedeki elektrik limbalaraı salonu tekrar gö:r: bmqtıflCS 
kilde aydmJatmıltT. 

(Dmum_.) 
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Bir gardiyanın 
Ya2an : Maksim Gorki -

anlattıkları ... 
,.. Guneı, hapishane avlusunun üze· 
·•lldck· tı· ı boşlukta bulanık bir hal almış· 

01• itce)eyin şehirde büyük bir yangın 
( ırıl uı, gökyüzü de güneş te biraz le-
c tnın· b' 1i ış, ıraz kararmıştı. 

d ava sıcaktı; hapishanenin tuğla 

~~ttları hararetten kıpkırmızı bir 
~ c gelmiş gibi idi. Avludaki esmer 
ı; dırım taşlan, yapışkan, yağlı ve bo· 
'Utu b' h . . Iİl) ır araret neşredıyordu; mavı 

hi tkler havada asılı kalıyor, sürü ile 
~tarafa uçuy.or, kızgın toprağın üze. 
ı. c konuyor, sonra tekrar yükseliyor· 
~~r. Bunların hareketini takip etmek, 
lıaıo tnrnuı edilemiyecek kadar sıkıcı idi, 
ltı Uki yapılacak başka bir şey de yok-

rı Şurada burada, grup grup, duvarla· 
il dar ··1 .. 1 ~ Pu go ge ıutun anna sıgınan mah· 

ı. '1tr, uyukuluyor, uyuyor, kendi ua· 
~l\da tell'\bel tembel konuıuyorlardı. 

fd Uv~rların ötesindeki tahta ıehir, 
'lltdctlı güneşin tesiri altında kuru ya
~llıı Ça~rdıyordu. Hapishane müdürü· 
~· cvınden piyano sesleri geliyordu • 
'Qı'k Zimin ismindeki veremli hırsız. 

Un b çııı oynunu çarpıtarak ve kırmızı 

~1Ctle Örtülü kül rengi yüzılnü göke 

1,1 
dırarak, dudaklarını şişir.di, pence· 

111 ere bakmağa ve müzik sesini dinle-
tgc başladı. 

'!ılliıpishanc merdiveninin basamakla
ba ~a benimle beraber cturmakta olan 
döPl&hane gardiyanı Kurnaşov, bana 

llerek yarım sesle: 

~; B~n, dedi, melan~olik bir adamım. 
ııı hukı yaradılışları ıcabı ateşli olan 
t;:ıılır vardır. Bense, aessiz, uslu bir 
~ l?ıım. Her ıeye karşı bertaraf bir in-

ırıı 

Cal'diyanın son sözlerini düzelterek. 

ııı;. Y~ni: "Bitaraf bir insanım!., de· 
ıstıyorsunuz, dedim. it: llcpsi ayni kapıya çıkar. Bertaraf 

ld ~taraf demektir. Ne diye münakaşa 
'hın) d d' \1 ·· e ı. 

, l c çizmesinin tabaniyle yere attığı 
'tt~:tasıııı çiğr.eyerck sözüne devam 

~; Bence, ha öyle demişsin, ha böy· 
tu_ e:niş .in? Hepsi bir!.. Benim kana-

rırni d ;ı;· • ğ . k' ~11 eb:"t:rme e ını an yok. in-
ba ,arın hürriyete muhtaç oldukları 
td ·ıtındaki düş;,incelcrinize de iştirak 
. ·I?ıern p ol k b' d" . lq · .u, mıyaca ır şey ır, ıştc 

, e, vak . 1 be lıısa tıy e ser st olan, bir yığın 
lıkı rı .• Hepsi de bu dört duvarın ıçıne 
l}01lı~ıştar. Hatta bazıları da zincirli ... 
ç ,_ i.IZda serbesttir; fakat bundan ne 

otar> D 
"ey omuza en ufak bir hürmet 
1 ihut . .. tri rıayct gosteren var mı? His· 
•trllc, hareketlerine serbest bir mecra 

erı . 
~ ınsanlar da domuzlaşırlar. 

~rdlltnaş~v ağır kasktini başından çı
t• k delti ' ırmızı avucuyla topr::k rengin-

~tl ••çlarınr düzeltti: sonra da dik· 
l{c Parmaklarına ba1ı:tı. 

'rııı abuğuna çekilmiş ve İsanrn resmini 
ıtan ı-. 

)\tı 1J1.t sec;cıi!. bu z=>'l.•ıf ~damın ha-
nı .. ~ • 

'r~ ogrenmeği, çoktandır şiddetle 
ıııu 

~~it Yordum. Sarı renkli, keskin ve 

' 

aui .. 1 . d '}'c goz en var ı. Herkese ve her 
~rd' doğrudan doğruya düşünceli ba. 

....._'·Sık sık: 
llı11l'ı :Sen uslu ve melankolik bir ad.1· 
~'derdi. 

t 'kat b ·· 1 · · ·· h i.Jt it u soz erını, şup e uyandıra-
\ç11t adar sık tekrarlardı. Arkadaşları 
~ tan Ot~ açığa onu sevmezler ve ondan 
~tılarıardı. Mal.kumlar da onu sev
tllrıı el tdı: fakat · diğer gardiyanların 
~ liil" k rı k u umandalarından ziya.de 0 • 

'tı, ısa c:nirlerini görünüşe göre c!aha 
t 

~~ •eve yerine getirmekle beraber -
ili\ k~ k ~ ~r maz!ardı. 
l?ıitt . 

t~rll . rınden fazla mahpuslara yakın 
~1 ... !\urdu: fakat ayni zamanda ken· 
··ıh . 

~l'lb trkcsten ytil:sek ~örd~ğü için in-
t "fı . 
'ıı:ı ıstihfaf eder, onlnrın yakınlı-
S~ iltı korkuyormuş gibi .davranırdı , 

h. ~bınd ':i' k ı· . "1 tc:ı: . a ı ı: uvvet ı, çevık, ayağı· 
d a bır acamdı. Koridorlarda. avlu
~ 't te!c acele. 2deta havada yürür gi
l,ıt11111:ı:ce yürürdü. Temizdi. Düzr,ün 
tı lı'a~· ~l"t u1tah ıfüzgün kcsilmi-ş 
~~it at ağzı çok çirkindi: kalın du· 
~l~ Ci•tJ)ılt ar;zı, güzel yüzünde bir 

sının gibi dururdu. 

Çeviren: Ferah Ferruh 
Ruhunun başlıca hususiyeti, sessiz 

giyinirdi. san sakalı düzgÜn keıilmiı 
Kunnıovun birkaç defa gergin birruh 
haleti içinde gördüm; bu, bende, bu a
dama karşı derin ;bir alaka ve merak u· 
yanmasına sebep oldu. 

Bir gece, hücremin kapısındaki pen
cerecikten koridora baktığım zaman o· 
nu, çocuklara mahsus hücrenin kapısı 

önünde, kcridorda dururken gördüm .. 
Yüzü lambanın donuk ışığı altında gu· 
ya birdenbire şiddetli bir sancıya ya
kalanmıt da vahJi valışi bağırmak isti· 
yen, fakat bağıramıyan bir insanınki 

gibi korkunç ve fevkalade bozuk görü • 
nüvordu. 

Bu bozuk, bu haykıran ve bu dilsiz 
çehıe o derece korkunSitU ki, bir adım 
gerileyerek gözlerimi kapadım. Fakat 
bir dakika sonra tekrar hücremin ka· 
pısındaki pencerecikten bakınca, onu 

gene ayni vaziyette, gözlerinde ayni 
dilsiz, fakat haykıran bir ifa.de olduğu 

halde gördüm. Ağzı ihtilacla varı açıl
mış bir vaziyette idi. 

Ona seslendim: 
- Pavel Stepanoviç ! 
Yerinde sallanarak sordu 
- Kim o?. 
- Ben, altıncı hücre. 
- Siz misiniz? Daha uyumuycT mu· 

sun uz?. 
- Hayır, uyumuyorum .. Fakat siz 

ne oluyorsunuz. kuzum?. 
- Allah, Allah .. Herkes uyuyor, siz 

iae .... 
- Nedir bu haliniz, ne oluyorsunuz? 
- Hiç .. Düşünceye daldım. 
Bu aon sözleri söyledikten sonra oda 

dan uzakla tı. 

Ona bir çok defalar: 

- Hayatınızı bana hikaye etmez mi. 
siniz, diye rica etmıştim. 

O, tepeden tırnağa kadar beni süze
rek: 

- Buna neden lüzum görüyorsunuz? 
diye sormuştu. 

- Gencim,, öğrenmem ve istifade et
mem lazım. 

O tla cevap oları:k: 
- Ben, derdi, di.inya alayişinden u

zak, bir münzevi gibi, melankolik bir 
hayat sürdüm. 

Seve seve her meseleclen bahseder, 
fakat hayatına fü~iği olan ncktalara, 
gCıya bunlar hiç yckmuş gibi, kat"iyyen 
dokunmazdı. Hatta bir defasında açık • 
tan açığa: 

- Hikayeler insana hiç bir şey öğ-
retmez, demişti, insana bir çok şeyler 

öğreten ancak idra'k ve .düşüncedir. in 
san her şeyi hikaye edebilir. Bu arada 
bir çok yalanlar da kıvırabilir: fakat 

idrak ve dü9ünce y.alanla bağdaşamaz! 

Çıplak kelimeler, tıpkı rakamlar gibi 
insanı mecburiyet altına sokarlar, hal 

buki rakamlar, onlara nasıl bir şek.il 
veriseniz veriniz. yalan söylemezler. 

Bana karşı himayekfir davranır, belli 
etmek istememesine rağmen, bir türlü 
gizlemeğe muvafafk olamadığı, merakla 
karışık bir alaka beslerdi . 

Bir defasında geceleyin, hücremin 
penceresinden konuşurken sormuştu: 

- İşittiğime göre yazı yazmak sa· 
yesinde epey para kazanryor ve müref • 
feh bir hayat sürüyormuşsunuz; doğru 
mu?. 

- Evet .. 
- Hımm. İçki içer misiniz?. 
- Hayır .• 

- Kumar :;ynnr mısınız?. 
- Hayır: onıı da yapmam. 
- Şu halde anla} amıyorum: ne c1iye 

isyan ediyorsunuz? Fakirlerin isyan e-

di~in:: aklım erer: fakat münevver v:: 
karnı tok bir adamın isyan ed:şini bir 

tlirlü anlayamam; bu biraz da şımarık· 
hktır. 

M::seleyi ona izah etmcğe ralııotıın 
o, istemiyerek sözl~rimi Eraz dinle 
elikten sonra: 

- l!crkes kendi baıının buyruğu • 
dur, d=yc.ek hücremin kapısından ay 
rıldı, 

(Denmı \'ar) 
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Hicri: 1357 - Hecep: 21 

"-"•" oıı. ... ,... ....... tal• -
!i,12 12,0S 15,38 18,16 19,50 4,01 

Lüzumlu T elelonlar 

Yangın: 
lstıınlml için: 24222, Beyo~lu fdn: 

4t6t4, l\:ı<lıköy !çın: 60020, Osküdar i· 
dn: 60625. 

Yeşılköy, Bakırköy, Bebek, Toral>ya, 
Oiıylikdcre, Fencrlıohı:e. l\:ındlllı, Eren· 
köy, Korl:ıl. Bü~ukoılu, He.} heli, Bursaı, 
Kınıılı, 11,·in: Telefon muhabere nıeıııu· 
runa y:ıngın dcrııek kllfidir. 

füırnl itr&iycsi: 2271 ı 
Deniz iırııiyesı 36 •• :ı!O 
Beyazıt kulesi: 2 l 991i. Galata yangın 

kulc:;i: 400fiU 
Sıhhi iınd:ıt: 44!198. Miidıleiumıımilık: 

22290. t::ınııi.}et mudurlii/tü: 24382. 
l\efiu \'ckfıletı İslıınlml Elcklrık lşleı•i 

Umum Miiılürlüğü Be.}oClu: 44801 • btıın. 
l>u J: 24 378. 

Sular idaresi : Be>oRlu: 44783. Beşik· 
taş: '40938. Cibali: 2U222t Nurosınaniye: 
21708. ('sküdar · l\oclıkfıy: 60i73. • 

Havagazı: lstanhııl: 2'3i8. Kadıköy: 
ti0i9U. Heyoiılu: '4ti42. 

Taksi Otomobili istemek 
/çın 

l>e.}o,!!lıı cıtıeli: 4908t. Bebek cllıell: 
31i • 1111. Kııtlıköy ciheti 60447. 

Dcmzyolları 
htnnhul acenlelif:I: 22740. Karakl:iy: 

'42:Jll2. 
Pıızıırlesl Tophantden Hi,30 Mudanya, 

20 Bonılırına. 
Snlı Tophaneden 9.30 h:rnit, 16,30 :\hı· 

danya. 19 l\arabigıı, 20 Bandırma, Galu· 
ladan 12 K:ırııdenlz. Sirkeciden 10 Mer
sın. 

C.4ırş:ıınl>n Toplıııneden 16,30 l\tudnnya, 
20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ay\•nlık, 18 
Bartın. 
Perşembe Tophnneden 9,30 lzrnit, 16,:w 

Mudanyıı, 20 Rondırınn, G:ılot:ıdnn 12 
Knrarfen iz. 

Cıını:ırlesi Toplıaneılen 14 Mudanya. 20 
llaııdırına, Sirkecıden 15 Ap-alık, lS 
B:ırtııı. 

Pu:ırıesi Tophaneden 9lmroz, 9,30 iz
mit, G:ıl:ıt:ırlnn 8,30 Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür. 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Aynsofva, Roma • lllııınıı, Yunan eser· 

teri \'C Çinili J\öşk, Askeri :'>tüze ve sarnıç 
lor. Tıcarct Ye S:ınayi Miizcı.i, Sıhht müze. 

(Bu nıüzeler hergOn ııaat 10 dan 111 ya 
kadar açıktır.) 

Türk \'C İ:;liırn eserleri müzesi: Paz:ır
tcsiılen Lınşka lıergün saat 10 don 16 ya 
kadar "e Cuma J:Onleri J6 d:ın 17 ye ka
tlar ncıktır. 

Topko pı Müze~i: llergün saat 13 ten Hi 
:ı.·a kodıır açıktır. 

r~ '?mleket D:şı Deni: 
Seferler! 

Romanya ''apurları: Cumartesi günleri 
13 de Klhtencclc: Salı günleri 18 de Pi
re. Beyrut. İsk<'ndcrlye. 

ltalyan vapurları: Cuma gClnleri saat 10 
ıJıı Pire, Brendlzi, \'cncdik, Triyeslc, 

Sirkeci h.ınsyon MiidürlilAü Telefon 
23079. 

/ vrupa Hattı 
Semplon eksore•I hergun Sirkeciden 

ı:ı:ıt 22 ıle kalkar ,.e AHupadan Heleni 
sa:ıt 7.~5 le Sirkeriye TllU\'D~:ıl:ıt eder. 

Koıı,·nnsıyontl 211.30 da kalkar. ıo.:ıo 
de ııelı r. 

Edirne postn~ı: Htrgiln saat 8,50 de 
hareket eder, 19.33 de gelır. 

Anadolu hattı 
Hcrgün h.ırekct eden şirnendiferlt'r: 
S:ı:ıt 8 de l\ony:ı, 9 do Ank:ırn. 15,15 de 

[)lyorlıukır ,.e Samsun, Hı,30 da E:r;klşe
hir, 19.10 ela Ankarıı ekspresi, 20 fle A· 
dııp:ız:ırı. 

Aıı trenlerden :r;aııt O ıla hareket eıien 
Aııl.:nrn ınuhtclilı p:ııarlcsi, çan;:ınılııı 
ve cıırn:ı giinlcrı ll:ılr.h \'C Musula kaıl:ır 
scfr.r elıncl.tc<lir. 

MONAKASALAR: 
lnlıi-;:ırlar idaresinin Adnnadn y:ıptıroro 

llı buz anılı:ırı ve başmliılürlük ap:ırtırna· 

nı ın-ş:ınlı knp:ılı znrf usıılilc cksillnıe:rc 
ı,onıılnıuşlur. Keşif tıc<leli 22017 lir:ı olan 
lrıı ı•ksillnıe 19 eylül poznrlcsi l{Ünii s:ı:ıt 

11 de idarenin J\olıatıı~tnki le\ :ıııın ve nılİ 
lı:ıy:ı:ıl şulıesinılc ~ :ıpıl:ıcnktır. 

GEÇE~ SEN'E BUGON ;-...'E OLDU? 
~ 

Şiı ketin i5 nııııınrulı yeni \"apııru denize 
indirilılı. 

lıstönbul Radyosu 
1 17 EYJ.C'L - 1938 Ct.::ılAHTESI 
1 18,:rn <l:ıns nıu'iikisi, (plıik), 19 konfc· 

r ... ns, Pror S:ılih Mıır:ıt (Fen ııııısahnlıcsi,) 
19,30 d:ıns musikisi (plôk, 10,55 borsn h:ı· 
b..:rlcrı, 21 saat nyıırı, (ıran,·iı; r:ısnlhııııe 

ı.inılcıı ııııldcıı, Xrıılıı• l 'l ur ve nrk:ıtlıışlıırı 

tııl'nfınılıııı Türk musikisi \C h:ılk şark ılnrı. 
:!:J, l<ı ııjnııı; h:ıbcrlcrl 20.4 7 Oıııl'r Hızıı Do~ 
rııl tııı·nfıntlnn nrııpça iİl le,·, 21 s:ınt ny:ırı, 

orkc'>lr~, 21,30 Necıncllın Rıza ve nrkaduş 
l:ırı lnr.ıfıntlıııı Türk ımıMkisi ve hulk şur
kıl:ırı, 22,10 ha,·:ı raporu. 22,13 Karoclcniz 
sn:ııi, (}folk lı:ı,olnrı kcıncııı;e ile), 22.riO 
soıı lıalıerler ve crıe~ı ııiiniın programı, 

23 s:ınt ay:ırı, son. 

\''aza o : ilah mı )' A li J Z 
Bırodeva esıcr IFıransoz ba!Mlırlvenn
ueraınıı lkuıı'ltaırmalk: nçnlfil saa=ıHtııoırCI 
maya taaırıruza kaıraır veırmDştl 

86-
- İşte, yüzba~ı Palmer benim! 
Bu soz i.ızerinc hemen ayağa kalktım, 

Kendisini askerce selamladım. Haykır
dım: 

- Ohh, artık kurtuldum.. Türklerin 
elindeki e:>aretjm nihayet buldu. 

Kapitcn Palrncr tekrar beni oturttu. 
Konuştu: 

- E\'et.. Artık kurtuldun sayılır .. Yal. 
nız sana şimdi bir fes ~eririz onu başına 
geçir .. Burada, tayfaların arasında otur. 
Bu gece seni komodor Brocleyle bulu,.aca· 
ğm bir yere, bizce emin bir sığınağa çı
karacağım .. Gemide kalman tehlıkelidir. 
Biz Marmarada sefer yapıyoruz. Türk 
deslrorerleri her zaman yelkenlimizi göz· 
den geçiriyorlar. Seni bulurlarsa hem 
tekrar esarete girersin hem de bizim işle
rimiz bozulur. Haydi; şimdilik istirahat 
eti Arkadaşlarının, tayfaların yanma 
git! 
Kalktım. Süvarinin dediğini yaptım. O 

gece yani iki gün evvel buraya geldik. 
Gece vakti beni karaya çıkardılar. Mis. 
ter Palmer de beraberdi. Buradakı adam· 
larn beni tanıttı. Kaldım sizi bekliyor
dum .. Çok şükür sıze kavuştwn artık ko· 
moclorum. 

Komodor Brodey sükCtnetle gcdikliyi 
dinliyordu .. Şarl Kapo, hikayesini ta· 
mamlayınca sordu: 

- hsir arkada5lann şimdi neredeler? 
- Bandırmadaki garnizondalar korno. 

dorum. 
- Garnizon Bandırmanın neresinde? 

Sahile yakın mı, nasıl muhafaza ediliyor? 
Bunlar hakkında malumatın yok mu? 

- Yok komodorum. 
- Pekrua.. Ben Bandırmadakiler için 

yapılacak işi düşünürüm. Sen, şimdilik 
burada kal.. İstirahat et!.. • 
Şarl Kapo, komodorun bu sözlerinden 

bir ~ey anlamadı. Bandırmadakiler için 
bir şey dii~üni.irüm .. diyen komodor aca· 
ba ne yapacaktı? 

Esir Fransız stlvarisile, tahtelbahir mü· 
rettebatını esart:tten kurtarmağı mı isti· 
yordu? Eğer böyle bir tasawurda bulu· 
nurda bunu tatbik mevkiine koyarsa, 
hareket mu,·affakiyetle başanlıp süvari 
Alf red Didiye kurtarılır ve gedikli ile 
karşıla5ırsa Şarl K:ıponun hali nice olur. 
du? .. 

Gedikli bütün bu sualleri, kafasının 
içinde burgulaşan istifhamlarla kendi 
kendine sormuş ve ... cevaplarını o kadar 
ürkünç bulmuştu ki.. dayanamadı, korno· 
dorn rica etti: 

- Komodor! 
- Ne var? 

- Ben burada mı kalacağım? 
- Tabii, tabii burada kalacaksın! 
- Denize dehşetli hasret çekiyorum 

komodor.. Beni bir gemiye m:ıledcmez 
... ') 

mısınız. 

- Ç.Ok acele ediyorsun gedikli!.. Bura· 
da, Marmarada bir Fransız tahtclbahiri 
var .. Trcton. 

- Evet komodorum.. Kapiten Ojen 
Kla\ yenin süvari bulunduğu sefine!. 

- Seni oraya vereceğim. Fakat gemi 
burada yok .. Bugünlerde geleceğini umu· 
rorum.. O zaman Trctonda vazife alır

sın. 

- Te~kkür ederim Ko"lodor, sağ ol! .. 
Şarl aKpo. macerasının birinci faslını 

böylece tamamlamış, Brodeyin kendisini 
Tretona ,·ereceği hakkındaki sözleri hain 
gediklinin keyfini yerine getirmişti .. 

Brodcy o gece gizli üste ye· 
ni taarruzların tasarlayişlarile meş· 

gul oldu.... Cüretkır İngiliz 9J· 
varisi Şarl Kapo ile konuştuktan 

sonra es:r Fransız tahtelbahiri 
mürettebatının nezaret altı:.da bulun· 
0

duruldukları Bandırmaya lir taarruz 
yapmağa karar vermiş; ılk fırsatta bu 
taı!rnızu yarımak için bir proje tanzi· 
mine giri~miştir. 

Karadenizde ilk deniz 
muhareoesi 

İstanbul telaş ve heyecan içindeydi. 
Osmanlı umumi karargahı •.:cphelcr. 

des gelen fena haberlerle sarsılıyor. 

halkın b:iki'ımete olan itimadı sıfıra i· 
nen maneviyatile yarış edercesine kay. 
boluyor; B 7 nin Da ricada emanetleri 
götüren treni topa tutuşu sarayı da he· 
yecana sürüklemiş, korkudan uykuları 
kaçan yaşlı tao.:irler, pamuk baba diye a 

nılan padişah, Sultan Reşat damadı genç 
kumandan vekili Enver Paşayı sıkıştı. 
rıyor; İstanbulu bırakıp gideceğini, A· 
nadoluya çekileceğini ileri sürerek Pa. 
şayı tehdit ediyordu. 

Enver Paşa dört bir yandan yapılan 
hücumlarla kudurmuş gibi bir hal al· 

mıştı< 

Saray sıkıştırıyor, karargah kötü ha. 
berlerle paşanın sinirlerini bozuyor. 
efkarı umumiyenin şurişi genç kuman· 
danı telaşa düşürüyort:u. 

Enver Paşaya göre bütün bu gayri. 
tabiiliklerin sebebi donanma kumandanı 
Amiral Şoşondu. 

Tahtelbahir işini bir tıilrli: hallede· 
meyen bu Alman (paşa) sı Enver Pa. 
şanın sinirlerine dokunur bir vaziyet 
ihdas etmişti. Paşa, donanma kumanda· 
nını aratmış, fakat, Yavuzla Midilliyi 
peşine takıp Karadenize açılan Soşon 

bulunamamıştı. Mudanya bombardıma. 
nı, Biga vapurunun batışı, Ziya Şakirin 

Sadarete verdiği rapordaki tafsilat En· 
ver Paşanın amirala olan hıncını kö. 
rüklerken bir mesele daha oldu. Baldızı 
Ayşe Sultan paşanın çiftliğine geldi. E· 
nişteısini gördü. Davistin tahrikile ha· 
reket eden Sultan genç başkumandanla 
karşı karşıya gelince alaylı bir dille 
şöyle söyledi: 

- Paıa eni'Jte 1 
- Buyurun efendim r 
- Mudanyayı düşman tahtelbahir· 

leri altüst etmiı diye ibir haber var. 
Doğru mu bu? 

Enver Paşa bidayette istihzanın far. 
kına varmamış, sultanı endişeye dü§1ilr
memek için nasıl bir dil Jcullanacağını 
kestirmeğe uğraşarak tereddütle mırıl. 
danmıştı .. 

- Eh ... Evet .. Ufak bir şey var. Ama 
anlattıkları kadar milhim değil! .• 

Sultan güldü ... GıJIUşünü bir engerek 
tebessümü ile dudaklarında yayar· 
ken Enver Paşaya sordu: 

- Tabii size inanmamak elden gel· 
mez Paşa enişte; ama yine ortada dö. 
nen ıayialara göre 100 de!l fazla ölU 
ve yaralı varmış ... Bir de vapur batmış!. 

Paşanıs tereddütle konuşar. ağzında 
birdenbire kelimeler bombalaştı: bir 
hırs tufanı içinde köpüren ge;ıc ikuman· 
dan sultanın gözlerine dikdiğl bakışla. 
rını başka tarafa çev.irmeğe lüzum gör· 
meden haykırdı: 

- Peki.... Bunları size ki:n söylüyor? 
Ayşe sultan Iakayıt görünmeğe çalış 

tı: 

- Kimse söylemiyor ... Her tarafta 
herkesin ağzında dolaşıyor bunlar. 

- Ben, her şom ağzı su::~urabilirim .. 
Bunlar, aleyhimizde propaganda ya
pan iç düşmanlarımızın uydurdukları 

,,alanlar .. Şimdi merkez kumandanlığı. 
na, polis müdürlüğ(ine, istitbarat me· 

murlarına emir ver,1.:eğim, lıöyle masal 
!:ıkaranları tutturacai;ım, divanıharbe 

vereceğim ... Bu, adeta hiyancti vatani. 
yedir .... 

Genç kumandan durdu, soluk aldı .. 
Karşısında Davisttan aldığı talimatla 
müstehzi bir surat taşıyan ~ultan En· 
ven Paşanın dur<.klamasından istifade 
etti. Sözü kaptı: 

-;- Bana kalırsa böyle, "yalan,, ismi. 
ni verdiğiniz hakikatleri birib:rine fı· 

sıldıyan dudaklara kilit vurn.ağa uğra. 
şacağınıza bu işleri kök:: .. .:cn kesmeğe 
çalışsanız daha iyi olur. 
Paşa kaşlarını çattı sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Ayşe s:..!~an pas;ı eniştesinin sinirle· 

rinc dokunacak şekilde, lakayıt cevap 
verdi: 

(DM&DU nr) 



il 

~n~ema lriıayaton(d]a gör lY! Dmedlk 
bDır şey 

· r yıldızın 
gizli defteri 

neşrolunuyor ! 
Baştarafı 11 incide 

başka bir şey koymadım ... Karnım acıktı, 
fnkat ~emek için tatil yapmadılar. On
lar da hiçbir şey yemeden çalıştılar ... 

Cumartc ı. - Bugün, "Dört kuş tü
yü,, fllmindc benimle beraber oynıya
cak olan erkek artistle beraber resmim 
çekildi. Cno Klements iyi bir çocuktu. 
Ben de kendLc;lnin pek hoşuna gittim ga
liba ... 

Bugün ilk defa olarak da yUzUme ma. 
klynj ~nptılar, saçımın tu\•aletini do -
ğl!itlrdiler. Olmadı, tekrar bozdular, baş· 
ka biçime soktular. Ta mliç kere bowp 
yaptık~an sonra niha~·ct filmde görüne
ceğim §ekilde bir saç tuvaleti meydana 
çıktı. 

BugUn de çok yoruldum ve ağzıma bir 
lokma bir ŞE'Y koymadım. 

Fnzar. - B3na yemelt yiyecek vakit 
bırnkmamalarınm sebebini şimdi anla -
dnn: sıklclimi biraz fazla bulmuşlar, za. 
yıflıynyım diye böyle yapıyorlarmı§ ! Ha 
kikaten de za~·ıflamışım: bugUn tartıl

dmı, tam dört kilo düşmüşüm! ... 
Faknt, korkarım bugün dört kilo ka. 

zıındım. Çı.inkü akşama kadar yattım ve 
öğle~ in domuz gibi karnımı doyurdum. 
Sonra bUtün arkadaşlarıma mektup yaz. 
dım, telefo nettim, muvaffokryctimin 
mlijdesinl verdim ... 

rnzarte ı. - lkinci haftaya girdik, fa
kat hal.1 filme başlamadık. Mütemadiyen 
tecrübe edi,orlar! Yüzümün türlil tür. 
lU pozl:ırını alıyorlar. Akııama kadar bir 
nlny elbise değiştirdim, tUrlU kıyafete 

girdim çıktını. 
Bir aralık, yanıma bir adam geldi, a

nam, babam, ailem hakkında birtakım 
ısuallt'r sordu. Sonradan anladım ki, bu 
suretle lıcm sesimi tecrübe ctmiıılcr, 

hem de konuşurken resmimi almııılar. 
Bunda nb:ıı:ıka, bu adam stüdyonun rck -
lam §efiymiş. Söylediklerimi reklam şek 
llnde gazetelere verip beni meııhur cde
cekmi,.. 

Bunu öğrenince endişeye düştüm. Çün
kü, sorduğu suallE:rc heyecan içinde öy. 
le yalan ynnlııı ~evablar vermiştim ki! 
fakat: 

- Zararı yok, dediler. Esasen o senin 
soylc:>iiJ,lt'rini olduğu gibi yazacak değil 
ltl. Reklam için aklma daha iyi 15cykr 
gelirse o kendiliğinden bile uydurur ... 

:ıı~ak3.t, benim yalnız §ahsiyetim böyle 
reklamlarda değil, resimlerde de değişi
yor. Son çıkarılan reslmclrimi ı;ördiim: 
adeta lanıyanuıdım. Makiyajla yüziimU 
öyle değiştirmişler ki, bambaşka bir kız 
olmuşum! 

Salı. - Bugün, filmde görüneceğim 

kıyafcUe ilk defa olarak resmimi çek -
meye başladılar. Con Klcmants da rol 
kıyafetiyle çıktı. Benim kıyafetim hol 
etekli, korseli bir eski zaman elbisesi ... 
Con da dik yakalı siyah kravatlı ... 

dan. Senaryo fenıı. değil, fakat çok ma· 
cerah ... 1çinde cinayetler var, kavı;alar 

var. Sabahleyin ıııaat Uçte general Gor
donun öldürülmeııılyle uyandım ... 

Cumartesi. - Con Klements ile filmin 
ilk sahnelerini çevirmeye başladık. On. 
cc o kadar sinirlendim ki! .Müdür müt
hiş aksi bir adam! fak:ıt sonra alıştım, 
onların bu tarzda hareketleri usulden
miş. 

RolünU oynadığım kızın l.8ml Etne ... 
?.Iüdür, artık onun huylarmı, hareketle -
rinl henlmscdiğinıi söylüyor. 

Bu giln, r-:tüdyoya geleli beri ilk defa 
olarak öğle yrmrği yedim. Bundan son. 
rn rla artık miisaade ediyorlar. 

Yarın sabah yine ıııaat 8 de iı;c bn~h

yacağız!,. 

..................... 
NURKALEM 
~ 

Kur~un Kelem Fabrikaıında h er 
nevi kRlıem imal edilmektedir, 

M ümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fifttları ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur, 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timsahlı 

301 . 2 
1205 
Not 

Mektepll 

Altı derece sertlikte 

En ıiyi dns 

Dağdelen 15 derece sertlikte • 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşçı kalemi 

Kopya ka le mleri: 
299 Ulus 
701 - A Yumuşak 

701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
7 l - A. B. C. Üç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beı renkli 
702 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Dc:ş renkli 

iyi cins 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 
13-01 

2 Renkli 
12 Renkli iyi cins 
24 Renkli iyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cine; 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dc:rmetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çc§itlerimi7.i her kırtasiyeciden 

İıtiycbilirsiniz. 

Nurka lem Ltd. Şirketi 
lstanbul, Sirkeci 

Mühü rdar u de Han No. 1 . 2. 

Bugün öğleden sonra yine nç susuz 
film çevirmeye devam ederken birden -
bire Uzcrlmo bir baygınlık geldi, bayıl. 
dım. Gözlimil açtığım zaman elime bir 
bardak çay tutu§turdulnr: karnım milt
biş açtı, fakat bu çaydan başka bir §<'Y ft 
yeyip içmeme müsaade ctmiyodardı... a---ı-•ı11•• ·-------·· 
Akşama doğru bir daha bayıldım. fö. 

hayet ea:ıt altı oldu, işi tatil etlik ve ben 
o zaman hemen eve koı.ıup yemeğe sa
nldım ... 

Çıı~~unba. - Bir şey yazacak değilim: 
bugliu her günkiınden fazla yoruldum, 
her gUnki.ındcn fazla aç kaldım. 

rcrscmbc. - Filmdeki rollt'rimde 1. 
cnb C'dccck scylcri öğrenmeye başladım. 
Mesela bugün nln bindim. lik önce iki 
kere dUı;tüm, fakat sonra alıştım. 

Bugün yemek yememe müsaade ettik· 
lerinl sö~ lrmişlerdi. Tam saat on iki ol
du, yemcık salonun'.l gidi) ordum: 

- Ga::ctccilC'r gC'lcli, sizinle gö:·ü~nıek 
istiyor, dediler. 

Onlarla bC's dakika konuşur, sonra ye
mek y rim, di~ c düşi.ındum. rakat bir 
sar.t~cn tvvel clleı inden kurtulamadım. 

Ondan 11011ra da tekr".ır işe başladım ve 
ben bugtin yine nç kaldım. 

Fakat, gazetecilere beyanat vermek 
çok hoşuma gitti ..• 

Cuma. - Eu gN•c müthiş kabuslar t. 
çinde geçti. H"rhaldr, gece yatmadan 
evvel filmın mc\ zuunu okudum dn on -

Asliye l çüncü Hukuk ~lahkcmcsin· 

den: 

Ziyneti taralmdan kocası, Tahtakalc 
Ym·cı~a Şahin mahalle 'e sokağında 23 
numaralı hanede mukım Ha,an Hüseyin ı 
aleyhine mahkemenin 938-696 numaralı 

do yası ile açılan oo~ııma da\'asında: 1 
:\lumaileyh llasan llfr::e) inin ikametga· 
hının meçhlıliyeti ta:ıyytiıı ettiğinden da· ı 

'a :ırzühali sureti ilanen tebliğ edilmiş' e ı 

müddeti geçtıği halde cevap \'erilmedi· 
ğindcn duruşma günü 20· 10·938 per_şeın· 
be bi.ınü saat 10 olarak tayin olunmuş· 

tur. !\lczkur gün \'e saatte :-.ıumaileyh 

J ı.~~an Hü c) inin mahkemede hazır bu· ı 
luıım~"' 'cya bir 'ekil gondennesi ilan 

oiun.ır. ı 

Z \ Yl - Liman idaresinden alını, ol- 1 
duğum 48 numaralı vesika \ e deniz şo· 

1 
förhiğü şahadetnamemi zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok· 

tu~ j 
M cmis Kara il iiscyinoğlu 

- Doktor İFFET ONUR_. 
...,rüksclde 19 Eylül 1938 de to.u-

lanacak olan Uluslararası Cerrahi 
kongrasına iştirak etmek üzere, kıy
metli kadın operatörlerimizden Dr. 
iffet Onurun dün akşamki trenle 
Avrupaya hareket ettiği haber alın· 
mıştrr. ..................... 

1 
Levazım Amirliği Satınalma 

l\omisyonu İlanları 
Beher k\losuna tahmin edilen fiyatı 90 

kuruş olan 100.000 kilosu ayrı ve 100.000 
kilosu ayrı olmak üzere 200.000 kilo sade 
yağı kapalı zar( usulıle münakasaya konul 

muştur. 

Birinci yüz bin kilosunun ihalesi 21 
Eyltil 38 çarşamba günü saat 11 de diğe· 
ri ayni gün saat ı.ı dedir. Birinci yüz bin 
kilosunun ilk teminatı 5750 lira ve ikinci 
yüz bin kilonun ilk teminatı gene 5750 
liradır. Evsaf \'e şartnameleri 450 kuruş 
mukabilinde 1\1.l\1. vekaleti satmalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerine gösterilen vesaikle teminat 
\'e teklif mektuplarını ihale ı:.aatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. vcka· 
leti satınalma komisyonuna gelmeleri. 

<354) (60i3) 
• • • 

Bir No. lu dikimevi için dört ndet 
Maimin \'eya Estman §akuli kesim mn 
kinası 17-Birinciteşrin-938 pazarte
si günU saat 15 de Tophanede Leva
zım mirliği satın alma komisyoanunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1386 lira 40 kuruştur. İlk temi. 
nat 103 lira 98 kuruştur Şartname 

Ye resimleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(171) (604.0) 
• • • 

500 adet bir kiloluk termos 19 eylUI 
038 pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede !stanbul Levazım amirliği sa. 
tm alma. komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
adedi yedi lira ilk teminatr 262 buçuk 
liradır. Şartname ve numunesi komis
yonda göriilcbilir. lsteklilerin kımunt 
Yesikalarile beraber belli saatte komie 
yona gelmeleri. (176) (6045) 

"' ~ "' 
Bir otobüs ile bir adet hapis kam-

yonu 19 eylül 938 pazartesi günU ıııaat 
15 te Tophanede İstanbul Levaznn 
amirliği satın alma komisyonunda 
kapalr zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Otobüsün tahmin bedeli 3500, kamyo. 
nun 24.00 liradır. Her ikisinin ilk te
minatı 442 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(177) 6046) 
• • • 

tstanbul levazım amirli~ine bağlı mü· 
c sesat için Bcşhin liralık pirinç 20·9 • 
938 salı günü saat 14,30 da Tophanede 
levazım amirliği atınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Teminatı 750 lira· 
dır. Nümunesi Ko. da ~örülebilir. Defa· 
ten tesli n edilerek olan pirinç için istek 
lilcrin belli saatte komi~yona gelmeleri. 

(421) (65G6) 

1 - ucı.;z SATILIK EV: 
Kuzguncukta kadiye Hamam soka· 

ğmda 46-8 numaralı üç kat üzerine yapıl· 
m15 içinde terkosu, elektriği \'e kuyusu 
bulunan kamilcn kagir bir e\· ucuz fıyat· 
la satılıktır. ~lliracaat: Kuzguncuk, 1':ak· 
kaş cad. 26. 

2 - üC Z SATILIK .\HSALAR: 
Kadıköylinde. Hünkar imamında, A· 

cıbadem caddesinin hemen yanında ve 
trann ayın Talimhane (Mısırlıof;lu) du· 
rağına 2 dakika mcsaf <'fle ucuz fiyatla 
satılık arsalar \'ardır. Müracaat Kadıköy, 
Yeldeğirmeni, zunhafız wkak 201. 

İstanbul 5 inci icra memurlu~undan: 
Bir borcun temini için haczedilerek sa· 

tılma-ma karar verilen yazı makine i, 
kri ·tal camlı ) azıhane, koltuk ve koltuk 1 
andaly.ı, perde ve saire 21 ·9·938 çarşam ı 

ba )!Ünü ı;aa.• 9 da ba~lanarak Galatada 
RiJIOr !ıa'1' ömir-de açık arttırma ile sa· 1 
tılacağından alıcıların ycvm ve saati mez 
kurda mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ilfın olunur. (\'.P. 2610) 

11. EYL'O:C-!9~ 

M. M. Vekaletinden: 
da art" 

Ankara Harp Okuluna bir Elektrik memuru alınacaktır. Bu mcınur 
nacak evsaf: 

1 - Sanat okulu veya orta ol:ul mezunu olmak. ·~· da.it 
2 - Asgari altı ıene bil'fiil büyük inıaatlarda filen montörlük ct~ıgı.ne 

vedka ibraz e tmek. 
3 - Askerlik y«pmıf bulunmalıı:. 
4 - Hüsnühal ve ahlak ıahibi olmak. ttıf• 
5 - Nafıa V ekllctir1.:e ikinci amıf ehliyetnamcyi ha!,. bulunınd: f~e1'4-

19-Ey1Ul-938 tarihine müs.'!dif pazartesi günü saat 9 da Ankarada :M. M· uıı' 
Jeti binasında fen ve ı._ •t urr.um müdürlüğünde bir heyeti mUtehaısrsa }1utU~a~· 
d· yapılacak imtihanın kazanacağı dereceye göre aylık ücreti "200,, lıradarı 
lıyarak liyakatine göre ' '250,, liraya kadar ücret verilecektir. . ğUııe 

Talip olanların lüzumlu vesaikle ba arzuhal fen ve unat umum müdUrlU 
ır.iiracaat .:yler.ıe!eri ilan olunur. "409,, "6508,, ____...,,. 
~--~~--~--------------------~----------~ 

lstanbul Emniyet 
Eüdürlüğünde~ : e)~ 

Müdüriyet için azı 125 ço~u 150 ton yerli kokkömürü alınması a'ık eksiltııl 
konulmu~tur. uJı:ırt1 

Eksiltme 19 eylfil 938 pazartesi günil eaat ikide yapılacaktır ... Kömllril~ ~rtJlel< 
men bedeli 3150 lira muvakkat frminatı 237 liradır. İsteklilerin şartnameyı g ııtte 
üzere Müdüriyet hesap memurluğuna, ek sııtmcye iştirak için de arni giln ''e sa 
..::~ret deiterdar!ığı mu!ı~sebecilik daire sinde kurulu komisyona müracaatla03rı~) ı(6 I 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilan/arı 

:i\IahaUes Sokağı No. sı Cinsi 
Beyoğlu Hüc:eyinağa Zambak l·O Ev. 

Taksim Firuzağa. Sıra 118-119 Apartrman melhalinde hane 
Serviler 

Fındıklı Yahya Çelebi Ka· 15·17·17- 2 kıta ıı.rı::.ı. 

rakolçıkmazı17·1 znUZ3' 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5-939 sonuna kadar kiraya Yerilmek nzere 

ycdcsi on beş ~ün müddetle açık arttırma ya konrnu~tur. ~· 
lhalcsi 128·9·938 ça~amba günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin Be}'O~ıu' 

kıflar müdürlüğü akaret ~ubesine gelme leri. <6394)'. 

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

O 'C u i z L .c v a z ı m S at ı o a 1 oı ıı 
Komisyonu ilanları 

jllitld 
1 - Tahmin edilen bedeli 7409 lira olan 2500 kilo ~Y 17 eylCıl 938 t~sııf' 

rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla alınmak Uzere ınu11a 
konulmuştur. · tc ~ef 

2 - Muvakkat teminatr 555 lira 68 kuruı olup ıartnamesi parasrı: otıı.ra 
g>Jn komisyondan alınabilir. ctlcıe~ 

3 - İsteklilerinin 2490 eayılı kanunun tarifatı dahilinde tanziın ede}ta~· 
kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir aaat evveline kadar 
pa,ada bulunan komisyon ba§kanlığına vcnne1eri (6026) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGUSlJ 

Büyük i
6

k·~;
1

;i
1

~;i·2oö:ödöo lira~!' 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ik'f 

miycler{e (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
D 1 K K AT: . t 
Bilet alan hcr'kes 7 Birinciteşrin 938 günü akşamına kadar biletın 

de~iştirmiş bulunmalıdır. ~ 

~---------------------------- J 

.. l~tanbıil ı. Beledi~e~f~ııci6ıarı;~.f~~ · ·. 
' • • •• :~·, ~··· : .... _ 'f .. ~, ; .·: • ... ·-.:. ~. ·. : . ...... 

llk teminat Senelik muhammen 
kiraı:ı 

0,90 12 

2,70 3G 

0,90 12 

3,60 48 

Yukarıda semti, senelik muhammen ki 
yıs sonuna kadar kiraya verilme küzere a 
levazım müdürlüğünde görülebilir, istekli 
buz \'eya ınet~bubile beraber 21 ·9·938 
de bulunmahdır.lar. (6160) (1.) · 

t ik teminat 
•16.09 

134.03 

Kc~if bedeli 
lll 1.56 

1787,31 

~tcP 
Emirgfüıcla mektep sokağında rt1 

altında 11 nwnaralı dükkan d si #t/ 
Rumeliktıvağında Ka\'ak cad c 

ğmda 1-2 numaralı dükkfın. rtlcl'teP 
Emirganda mektep sokağında . 

altında 13 numaralı dükkfın h:ıJ!f· • 
Karagümrükte IIaticesultan ıua ~(;111 

• 1 ~k · "I J "' d 42 Jlll nın !..\} ·uncu er so rngın a . 
Fet\'<ıcmini Nuri efendi mektebi· esi 111'-' 

raları yazılı olan mahaller 939 sen ıı.Jl'cıe~ 
çık arttırmaya konulmu~t~r. şar~~at ıı1,I' 
Jer hizalarında gösterilen ılk ~c':'' 

11
ciifl'ct' 

çar~a.mba günü saat 11 de Daınıı c 

.• (el\ 3' 
Feri köy 17 inci mektebin tanı1~113 d~~ 

500 liralık hu i~e benze~ İS ynP;ası ,-csl 
Nafia müdürlüğü ve tıcarct 

;ti\ ttl 
kalan.) rıtaC' i' 

Kartal merkez okulunda ya?U bcJlZc! ~ 
mirat (en az 1000 liralık bu ışc. e uc3 
yaptığına dair ~afia müdürlii~ ' . 

ret odası vesikaları). de bfU1 

.. .:'ukar?a keşif bedell:_ri yazıtı tamirler açık .... eksiltmeye k~n~lm~Ş !~jle flrt· 
ıı:ununde ~ıren bulunmadı~ndan ayrı ayn pazarlıga çevrilmiştır Kc;ıf C' d:t )'lltf 
nam~eri levazım müdürlüğünde görülebi lir. l stekliler 2490 numaralı k3~~; cuıı'19 
lı \·e·ıka Ye hizalarında giisterilen ilk temi nat Ye \'CSaik ile birlikte 30·9 
günü saal 14 buçukta daimi encümende bulunmatıdır.lar. :<1.)'. <6433)1 
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, ISTANBUI., HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI -

Miktarı Mu. Tu. tık Te. lhale T. saati 

p Kilo 
~ abrika unu 200.000 27,000 2025 3·10-938 13 
lhi~~ hudut Tb. eratı ihtiyacı için mukaveleye bağlanacak olan yukarda cins 
~~ı ve ihale günü yazılı 200.000 ki lo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye 
~~tur, İstekliler evsaf ve prtname sini görmek ~ere kışlada Tb. kara~9.hın· 

lınatına komisyonuna müracaat ede bilirler. Isteklıler muayyen saatten bır saat 
~ıf rnektuplarile teminatlarını ve ya banka mektuplarını makbuz mukabilin 
'S)•on reisliğine makbuz mükabilin de vermeleri. Posta ile teklif mektubu 
~.ek istiyenler 2490 sayılı kanuna uygun olması muayyen saatten evvel ko· 
·v~ bulunmak üzere postaya veril mesi. Postada teahhürden mesuliyet ka· 
'ôilnıez. Şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. (397) (6345). 
c . • •• 
~ ~antep garnizonu ihtiyacı için a~ ğıda cins ve miktarları yazılı beş kalem 

11 
Pah zarfla eksiltmeye konulmu~ tur. Eksiltme 6· 10·938 pef§e11lbe günü saat 
dedir. Eksiltmeye girmek istiyen ler kanuni vesika olarak banka mektubu 

llıa!iye makbuzlarile hizalarındaki gün ve saatlerden bir saat evvel komisyo· 
~a~tlan. Şartnamesini görm~ is.ti yenler iha~e gün~n~~n bir gtln . evveline 

tı"iün Gaziantepte le\•azım daıresın de okuyabılmelerı ıçın gelmelen. 
c . ( 416) (6561) 
~1 Miktarı Mu.Be. Mu. Te. 1halegün Saat Şekli 

~.ı Kilo 
~ağ 13800 
~ 25200 
~ pişirmesi 558200 
~... . 1063000 
~·~"Un 415552 

Li. Ku. Li. Ku. 
12495 90 937 19 6/ 10/ 938 9 kapalı zarf 

6579 00 493 00 •• " .. 
7647 34 373 55 .. ıo .. 

15413 50 1156 00 " " .. 
6108 14 485 11 .. .. .. 

1 * • • 
t~· birliklerinin ihtiyacı olan 4 ka lem erzaka teklif edilen fiyatlar Korca :pa· 
ta~d~den a~da yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla yeniden rnünaka-
2 llılacaktır. Şartnameyi okumak isti yenler hergün, münakasaya iştirak edecek· 
490 sayılı kanunun 2·3 üncü mad dctcrindc yazılı \'esikalarla beraber belli 
~ tıla.tte Lüleburgaz Tüm satınalma komısyonuna müracaatları. (.125) (6570) 

Miktarı M.Bedeli Mu. Teminatı Eksiltme şekli 
Kilo Lira Lira Ku. 

112200 13464 1009 80 K. z. 4/ 10/ 938 15 
103400 24816 1861 20 .. .. 16 
40700 8954 671 55 .. .. 17 
21100 7385 557 87,5 " 5 .. 15 

~.1da yazılı altı kalem erzak :çık• ek:iltme ile münakasaya konmuştur. Ek-
ı:nu olan 8·10-938 cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar ihalesi yapılacaktır. 

ti Gaziantep satınalma komisyonu nda yapılacaktır. !\1ünkasaya i~tirak et
~enıer kanuni vesika olarak ban ka mektuplan veya maliye makbuzları ile 

~\'e saatte komisyona müracaatları şartnamelerini görmek istiyenlerin her
~ Sfona rnüracaatlan. <412) (655 7) 

Miktan Mu.Be Mu.Te. İhale gün saat şekli 

Kilo Li. K. L.K. 
33400 1813.62 136.02 8/ 10/ 938 9·2 açık eksiltme 
40200 4848.12 363.60 " .. .. 
35200 4717.44 203.80 " " .. 
8100 468.99 35.17 .. .. .. 

12480 451.77 33.88 ,, 
" " 14000 1163.40 87.25 .. .. .. . . "' 

l 
t~ ~'tümen birlikleri kıtaat hayvanatı 

3 
7 .ton )-ulat alınacağından münaka· 

~ 1~ırincitcşrin 938 pazartesi günü 
~ ~ .ı de kapalı zarf usulile Çatalca 

tır &atınalma komisyonunda yapıla
~ . 
~ !\ıuharnmen bedeli 9850 liradır. 
a ,llıirıatı 738 lira 75 kuruştur. 

' Sartnamesi parasız olarak komis· 
~ ıtÖrül b·ı · ~ 1, e ı ır. 
llııı l'aliplerin yevmlmezkOrda temina 
~altkate makbuzları ile birlikte tek

' ~Uplannı belli milnakasa saatin· 
~ al bir saat evvel komisyona ver· 

. (419) (6564) 

~ .. . 
~l>itı~eli tümen birlikleri ihtiyacı için 

~o ıarna eksiltmeye konulan 30000 
~~ ~baıık pirince talibinin verdiği 17 
~~ 7 santim fiyat kolordu komutan· 
t'~ ~t ~h gôrilldüğilnden mezkur pi· 
~ 111den kapalı zarfla münakasaya 
~ ~~~tur. Beher kilosunun muham· 
• ~li 18 kuruş olup ilk teminatı 
~~ır. İhalesi 3 birincitesrin 938 
~, 1 ~ünu saat 16 dadır. Taliplerin 
ıon tsıni hergün Tüm satınalma ko· 
~ ~~a görebilirler. Taliplerin ka· 
ıı~ •

1 
1nci ve 3 üncü maddelerindeki 

1 ~e lerninat mektuplarını havi zarf 
~ ili gün ve saatten en az bir sa· 
~lıne kadar tüm satınalma komis· 

\'~rrneleri. ( 422) (6567) 
~ . .. 

1 ~lı zarfla 31 ·8·938 günü eksiltme· 
lıı.ıd~~ iken iste1di çıkmayan ve bir 
~ tıaetıe pazarlığa konulan Bolu mev 
ı~ 

2 
OOo kilo kuru otunun ikinci pa· 

t 3·9·938 cuma gilnil saat 15 de 
a.~tırnen şatınalma komisyonunda 
r ı 

1 
lır. Kuruotun tasmlanan tutarı 

~~~ 0su üç kuruştan 1740 liradır. 
1~ ~atı 131 liradır. Şartnamesi İs
~~ . nkara ,.e Eskisehir levazım ~-1 
't}·~nde ve lzmitte tümen satınalma 
~ ~ ıt;1da hergün görülebilir. lstek 
e t~~ı gün ve saatinde ilk teminat
.;ı g~ı~tte Tümen satmalma komisyo· 

"neleri. (423) (6568) 

Beh~r metresine talunin edilen fiyatı 

285 kuru_ş olan 7000 metre matra kılıflığı 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltmesi 4-10-938 salı günü saat 
11 de yapılacaktır. Şartnamesi hergün 
.M.M.V. satınalma komisyonunda görü· 
lebilir. llk teminatı 1496 lira 25 kuruş· 
tur. Eksiltmeye gireceklerin 2-190 sayılı 

kanunun 2·3 üncü maddelerinde gösteri
len vesaikle ilk teminat ve teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden en az bir 
saat evveline kadar Ankarada 1\1..t\I. Ve
kaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

(414) (6559). 

• • • 
Balıkesir Çayırhisar mevkiinde yapıla· 

cak olan 2 adet top hangarı ile 5 adet cep 
hanelik kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. İhalesi 3· l 0·938 pazartesi gü· 
nil saat 16 da Balıkesir Kor satmalrna 
komisyonunda yapılacaktır. Ke~if bedeli 
58145 lira 18 kuruştan ibaret olan bu 
ina§atın birinci keşif, plan temel hafri· 
yatını gösteren tafsilfıt resmi umumi ve 
fennt ~artname ve eki Balıkesir satınal
ma komi yonu ile lzmir, Ankara ve htan 
bul levazım amirliklerinde görülebilir. 
llk teminatı 4157 lira 26 kuruştur. Talip 
lerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte ihaleden bir saat ev· 
veline kadar teklif mektuplarını komis
yona vermeleri. (415) (6560) 

• • * 
Keşif bedeli 107501 lirtı 45 kuru5tan 

ibaret Kütahyada in~a edilecek iki top 
hangarı ile üç cephanelik kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur, ihalesi 3-10-938 
pazartesi günü Balıkesir Kor satınalma 
Ko. da saat 11 de yapılacaktır. llk temi· 
nalı 6625 lira 8 kuru5tur. Bu işe ait plan, 
keşif ,fenni şartname ve umumi şartname 
ile eki ve temel hafriyat taf sitat resmi 
Ankara, İstanbul \'e İzmir levazım amir· 
li~i satınalma komisyonlarında görülebi
lir. Taliplerin kanunun 2·3 üncü madde· 
terinde yazılı belgelerle birlikte ihaleden 
bir saat evvel tcklir mektuplarım komis-
yona \'ermeleri. (418) (6563) 

Akşehirdeki kıtaattn ihtiyacı olan 
150.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Şartnamesi Konyada kor, Is· 
tanbul, Ankara levazım funirlikleri satm
alma ko. da görülebilir. Muhammen tu· 
tarı 16500 liradır. Şartnamedeki yüzde 
25 miktar f azlas da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Ek
siltme 3· 10-938 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada kor satınalma Ko. da yapıla· 
caktır. İstekliler 3·10-938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Kon 
yada Kor satmalma komisyonuna verme· 
teri. (424) (6569) 

• • • 
Karamandaki krtaatın ihtiyacı olan 

150000 kilo un kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi kor l stan 
bul, Ankara levazım ~mirlikleri satınal· 
ma komisyonlanndadır. Istekliler §artna 
meyi komisyonlarda okuyabilirler. lşbu 
150000 kilo unun muhammen tutan 
16500 liradır. Teminatı 1237 lira 50 ku· 
rustur. Eksiltme 3-10-938 pazartesi günü 
saat 10 da Konyada kor satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

saat 9 a kadar teklif mektuplarını Kon· 
yada kor satmalma komisyonuna verecek 
lerdir. (307) ,(6557) .,. .. 

Demirköy garnizonunun seksen ton '1" 

ğır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmu~tur. Eksiltmesi 10-10-938 
pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 

Zarflar saat 16 ya kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 17600 liradır. llk te· 
minatı 1320 liradır. Taliplerin gün ve sa 
atte Vize satınalma komisyonu binasında 
hazır bulunmaları, evsaf ve hususi şart
ları görmek istiyen hergün komisyona 
müracaat edebilirler. (413), (6558) .. . . 

Samsun garnizonunda bulunan birlik
lerin ihtiyacı olan 350,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
45,500 lira, ilk teminatı, 3,412 lira 50 
kuruştur. İhalesi 5 biıinclteşrin 938 çar
şamba günU saat 10 da Tümen binasın· 
daki komisyonda yapılacaktır. lsteklile· 
rin aşrtnameyi görmek ve almak üzere 
hergiln eksiltmeye gireceklerin belli edi
len günde müracaatları ve saat dokuzda 
zarflanm Ko. Başkanlığına vermeleri. 

.(417) .(6562); 

• • • 
Konyadaki kıtaatın için 120,000 kilo 

sı~ır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
mu~tur. Şartnamesi Kor. lst. Ankara. 
levazım Amirliği satmalma kom5syonun· 
da okunabilir .. İşbu 120.000 kilo s~r e. 
tinin muhammen tutan 24000 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş fazlası 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 2250 
liradır. Eksiltme 23-9·938 cuma günü 
saat l l dedir. Konyada Kor. satınalma 
Ko, da yapılacaktır. lstkliler 23·9-938 
cuma günü saat 10 a kadar teklif mektup 
lannı Konyada Kor satınalma komisyo-
nuna verecekler yahut göndereceklerdir. 
Bu saatten sonra verilen veya gönderilen 
mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat a· 
yan Kor saatile yapılacaktır. 2490 sayılı 
kanunun hükümlerine Ye bilhassa 32 inci 
maddesine uygun otmıyan mektupların 
sahipleri eksiltmeye iştirak ettfrilmiyecek 
tir. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad 
delerindeki istenilen vesaikle beraber 
müracaatları. (363) (6149) 

lf. •• 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacr için 60000 
kilo koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. Şartname$i Kor lst. Anka· 
ra Lev. Amir. ~atınalma Ko.larındadrr. 
İsteklilerin şartnamesini komisyonlarda 
görcbilirler. lşbu G0.000 kilo koyun eti
nin muhammen tutan 19,500 liradır. 
Şartnamedeki yüzde yinni beş miktar faz 
lası da dahil olduğu halde ilk teminatr 
1827 l~mdır. Eksiltme 23·9·038 cuma 
günü saat 10 da Konyada Kor rntınalma 
komisyonunda ) apılacaktır. İsteklilerin 
23-9-938 cuma günü saat 9 a kadar teklif 
mektuplarını Konyada Kor satınalma ko 
misy~>nuna \'ermeleri. Ve bu saatten son· 
ra verilen ,·eya gönderilen mektuplar ka· 
bul edilmiyecektir. Saat ayatı Kor daire 
saatile yaprlacaktrr. 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine ve bilhassa 32 inOi maddesi. 

ne uygun olmıyan mektupların sahipleri 
eksiltmeye itşirak ettlrilmiyeceklerdir. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki istenilen vesaikle beraber mil 
racat etmeleri. (370) (6155) 

IJf. • • 

lsluhiycdeki kıtaat hayvanatı için 
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ViDOZA 
. . 

H t!t turıu yanıklt..r, kan çıbanları , traş yaraları, memei iltihapları \'e 

1 çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve büyük. 
!erin her tilrlü deri iltihapları. 

&. \'IROZA en çabuk. ve. en. e. mliı bir surette tedavi eder. 

~ ••..•. 
rCAFER Mü;hil şekeri 1 
ft Tasiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir J 
Ü Bilumum eczanelerde bulunur. 
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Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 

BDR ŞiŞE 

NERViN 
BULUNMALB 

Uykusuzluk - Sinir ağrılan - Asabi 
Öksürükler - Baygmlık - Baıdönme· 
ıi - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütiln l'fthatarzlrklan 

iyi eder 

istanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Mildilriyetimiz için azı 25.000, çoğu 30.000 kilo meşe cinsi mangal kömürü 
nün alınması açık eksiltmeye 'konulmuştur. 

ihale 19 eylül 938 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. Mecmu bedeli 
muhammen bedeli 1500 lira teminatı muvakkate5i 112 lira 50 kuruştur. istek
lilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet hesap memurluğuna, eksiltmeye işti

rak için de ayni gün ve saatte vilayet defterdarlrğ1 muhasebecilik dairesinde 
kurulu komisyona müracaatları. (6039) 

istanbul Emniyet 
Müdürlüğünden : 

Mü6üriyet için azı 56250, ç~ğu 62500 kilo meıe odunu alınmtıı açık ~k
siltmcye konulmuştur. Eksiltme 19 - 9 ·938 patartesi gUnU saat 2 de yapılacak
tır. Odunun tamamının muhammen kıymeti 937 lira 50 'kuruıtur. 

Muvakkat teminat 70 lira 31 kuruıtur. 
lsteklilerin şartnameyi görmek Uzerc müdüriyet hesap memurluğuna, ek· 

siltmcye i!tirak için ayni gUn ve saatte viUiyet defterdarlığı muhasebe.ilik dai
resinde kurulu komisyona müracaatları . (6038) 

654000 kilo arpa veya bu miktar yu. 
lafın kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu§tur. Arpaya kırma ücreti de zam 
edilerek eksiltme esnasında arpa veya 
yulafa teklif edilen fiatlara nnzara.n 
biri ihale edilecektir. Şartnamesi ls. 
tanbul, Ankara Lv. A. ve lslahiyede 
Tuğay Sa. Al Ko. dadır. Muhammen 
tutarı 29430 lira ilk teminatı 2208 lira 
kapalı zarfla eksiltmesi 19-10-938 
pazartesi saat 16 da lslfthiyede Tuğay 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. !steklile. 
rin teklif mektuplarım belli günde sa. 
at 15 kadar !slahiyede Tugay Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (344) (:5998) . . "' 
Buğdayı ciheti askeriyeden veril. 

mek üzere 900.000 kilo buğday üyUt. 
me ve anbara nakli işinin kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 15750 lira olup muvakkat 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. İha
lesi 26-9-938 pazartesi günü saat 
11 de Diyarbakır Lv. A Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır .Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Ko. na mUracaat 
etmeleri. İsteklilerin eksiltme gün Vf 

saatte teminatlarile ve muktazi vcsa. 
ikle beraber D. Bakır Lv. A. Sa. Al. 

Ko. na müracaatları Ve ihale saatin· 
den bir saat evvel zarflarını Ko. na 
vermeleri. (349) (6003) 

• • • 
300 adet subay çadırı kapalı zarfla. 

eksiltmeye konmu§tur Tahmin edilen 
bedeli 24000 lira olup ilk teminat pa
rası 1800 liradır. !halesi 19-9-938 
pazartesi günün saat 15 dedir. Şartna.. 
mesini görmek için M. M. V. satınal
ma. Ko. na müracaat etmeleri. Eksilt· 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalar. 
la birlikte ve teklif mektuplarını ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. v. Sa
tmalma Ko. na vermeleri . (353) 6007) . . "' 

207,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme. 
ye konulmuştur. thalesi 23·9·938 saat 16 
da yapılacaktır. Buna ait şartname ve 
evsaf ile taksit mikdarlarını gösterir cet
veli İstanbul le\'azım amirliği satmalma 
komisyonW1da görebilirler. Muhammen 
bedeli 28980 l~ra. tık teminatı 2173 lira 
50 kuru5tur. İsteklilerin kanuni \'esikala· 
rile beraber tekliflerini ihale saatindn 
bir saat e\'vel Kiliste D~ -alayı satmal. 
ma komisyonuna Yermeleri. (373) (6179)1 
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Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 

An:ı, fJk, orta, lise sınıflarile fc· ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar 

Arzu ~~ta.l<'hı> okulun hususi otobüslcrile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kııdar müracaat 
~ul olunur. İ:3t!ycnlere tarüname gönderilir. Telefon: 20530 .. - " .. J"·' . 

... . ... • • • or- - .. • -. . . .. ~ ... 

a 

n ö~1tülk0 ~O Dö~<®~ 
Direktörlüğünden • • 

1 - ilk, orta ve lise kısımlanna yabb ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına ba}lanmı§br. 

1 
2 - isteyenlere mcktdbin kayıt §llrtlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 - . . 
' . . ._,. ~ . . . 

. . • . . . ~.ı . 1 • ' \, • • ' • .. •• 

• • • ı. . ' . . 

• 

11111111 D • ıma a oli n ....... ~ 
Çünkü o sizin hem dişleri nizi hastalıklardan,hem 

paranızı yabancılara gitmek ten kurtarmıştır. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azamt itina 

ile yapıldığc için yurdda ecnebi mamul!· 
tının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde hir; 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkan· 
lır. 

Radyolin k-ullanınmz, sade dişlerinizi 
temizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da kendi 
cebinizde kal:n15 olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

• . o • - •... - ". . . . 

KURTULU 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıi bütlin 

'1 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasJik olunduğu gibi 
Almanyanm bu icadı mUrekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
Hakikaten bu eziyet· 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın 
maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetU 
basılırsa 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mUrekkebli 

kalemdir. 

1
3.4 kop-
ya çıka
.!_ıla bilir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadıt. 

Her yerde a:ayımz. Fiatı 3 lıra::lır. 
Deposu: Havuzlu han No. l. tstanbul. 

taklitlerindC"n sakınınız. K•rmızı halka üzerinde TIKU 
markaya d:l·rl:at ediniz. Taşrııya posta il~ gönderiHr. 

~·a+w~-~U~WM~~·ua:~t&~a~ı1~·~· ~ıeıa1111111:11:&:3aısırı:ıamszalla ........... 11111111:isl 

·- E 

1 
1 

BiÇKi ve DlKiŞ YURDU 

En son ve en kolay metotlarla mükemmel BtÇKI ve DiKiŞ öğreti
lir. Tahsil milddeti 10 ayılır. 
Müracaat: BEYOCLU Tepebaııı No. 103 Bay Murat apar~mam No. 2. 

IMM'IHW• .......................................... .. 

i:i 

r-----·------... , 
ı , udakla

ı'ı nızı 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI FAM rujlannx kullanınız. 

Son moda renkleri var. Sıhhidir n 

~ ....... . ,....... 
p,j 
~ 
CD 
< ..,_ . 
::J 
O-
ro o 
,....... 
ro 
O-
p,j ...., -· ~ 
ro 
rı 

ctı 
~ ...... . 
~ ....... ...., 
00 -· ::s -· N 

Dudaklar ı 
bozulmaz 

~ 
~ ~ 
~ ..... 

t 1 ' -- = (1) 
~ 
~ • 

ı< = fi' ~ :! 
CD == ~ ~ 'C 

~ 

... .. : ..... ~ ·. ... .. 
. . ;. ··~ .. : . " ·. . 

Günün 24 saatinde hasta 

Kaıelerini kullanınız:. 

GRIPIN: Bütün ağn, ıızı ve ıan

cılan keser. 

GRtPtN: En ıiddetli bat ve di§ 
ainlannı ıüratle din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, grip Ye roma· 

tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe l ·r alınabi 1 

ıslm ve markaya dikkat. 

TAKLiTLERiNDEN SA.KiNiNiZ 

NAS O lb 

MEŞHUFl 
OLD U M·• 

Artık 
DUnya benimdir 1 

C
İLDiM, hemen yarı ölmüş gibi i
di, yüzü buruşuktarla dolu, cil. 

di solmuş ve ihtiyarlamıştı, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi s~ 

verdim. 
Fakat kimse beni dansa davet etmi 

yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı. 

y~rlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
ıstişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan 

Bayan Anzara Rais'in 
yukanki hakiki fotoğrafi· 

lerine bakınız ve gayet basit 
b"k olan tedavi şartlarını tat 1 

..,. 

eden bir kadının edinecegı 
cazip güzelliği nazarı iti· 

barc alınız. 

1 Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy. 
ledi. Fen, son zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla. 

nn cild hüceyrclcrinden istihsale 
muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuttur. Bioccl şim

di; cildinizin beslenmesi ve genç. 
!eşmesi için ihtiyacı olan tam 
nisbet dairesinde Tokalon kre. el# 
minin terkib!ne karıştırılmıştır. Bu kremi her akşam yatmazdan c~ 11et ti' 
nırım ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftarı. erict' 
bah da beyaz renkli Tokalorı kremini kullanclım, bu siyah bcntcriı:Jll ıııtıt'tcı 
açık mcsamclcrimi sıklaştırdı ve esmer ve sert cildimi bcyazlatıp yıı fi' 

erde 
M O H J M : Cild unsuru olan m~şhur Tokalon kremleri her "i dili'' 

tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantiUdir. Aksi taktirde para iade e ··-----------.. 


