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işçi meskenleri 

Bundan birkaç aene evvel bir hey· 
etle Fransada bulunduğumuz sırada 

bize Nornıandiya taraflannda bir fab
rikanın itçi mahallesini doalttırdılar. 
Burası ldeta bir ktsydil: Her ifflnia 
'küçük bir evi, onun arkasında zerzevat 
için ıneyva ağaçları için istifade cate • 
cek bUyilklUktı bir bahçeal vardı. Bu 
tvler iKiyi ailetlylı blrliktı toprıfı 
bağlıyor, ve bahçe yan - ipizlik .zaman 
larında aile geçimine yardım ediyordu. 

Hitler iktidar mevkilne geçtikten 
IOllra, nuyonal • 90tlyaliıt amelelerinia 
ıene böyle bir küçük kasabasını gör -
dilm .. Büyilk, toplu ikametgihlar usu· 
10. yerin müsait olduğu bet' t.arafta 
ter'lcedilrneğe b&§lanınııtı. Almanlar ev
lerin inpamda bizzat fabrika amelesi • 
nin bot autlerinden istifade ediyorlar 
Judı. 

Anadolada lrurduğurnua fabrikalar 
için ıüpheai.z en iyi eiıtem budur. Top
rak istediğiniz kadar bol, " bbim hal.. 
lmnız esasen yuvada ya§amata alttkm· 
dır. Bu fikri ve yukandald misalleri bu 
defa Kayseri ve Malatya.da bekir ltçi 
apartımanlannı gördilğilmde hatırla

dım. Bombot topraklar O.tünde yWne. 
len ve her iıçiye ancak bir oda veren bu 
modern hanlar, bizim içtimai bütiln da· 
valarmuzla tezat tefkil ederler. 

Böyle bir ban it~iyi beklrhğa mab
kOm eder: Halbuki fabribianmuda 
&Undelik almağa bqlıyan amelenin ilk 
dUfüntceii 11ylerden biri evlenmek ve 
çocuk yetiıtirmektir. 

Toplu " bU,uk ibmetglhlarm •lır 
fnp masrafı ilı mtıııferl4 ve ~tık 
meskenlerin inp ucuzluğu arasında 

fark öyledir ki cndU.tri mil111C1Cltri.. 
miz ikinci ıekll kabul ettikleri tak~rde 
pek a.z fedaklrbk etmft olurlar. 

Fabrikalanmı.z, Anadoluya yalnız 

it delil, bir medeniyet muhiti de gö· 
tilrme'lctedirler. Bir çok ıehir ve kasa
balanıma, umran ve yeni kUltilr eserle. 
rini fabrikalarla beraber g8rUyorlar. Bi· 
naenaley endilstri mUesseselerlmiıin 

içtimai hayat üzerinde teair yapabile • 
cek olan her t.,ebbilsleri, ayni zamanda 
bir mektep hizmetini g~rmekte <re et
rafın yaıayıı tarmır deği§tirmekte· 
cUr. 

Milnferld meekenler, ayni telbi ai
leler Uzerinde yapacak, ve yeni bayat 
nilvesl mikyasmı büsbütün ıeniılete • 
cektir. Bundan bqka blz:lm halk ile al&· 
b1ı bütün itlerimbdı, davalanmınn 

batiıcası olan nüfus meselesini göz
önUnde tutmak ve her tedblrlmidn nO. 
fuı arttıncı kıymeti ne olduiunu tart
mak mecburiyetindeyiz. 

Nihayet mllnferid aile meıkenled, 
her türlü tahriklere kartı hakikt kaleler 
hlzmetini g~rmekte, bete mesken bir de 
mUIJdyetle tamamlandığı vakit, bu ne
vi tahriklerin en fazla hilkUm ıUrdUfil 
memleketlerde bile pek hayırh ve mU... 
pet neticeler vermektir. 

Bahsettiğim amele hanları, mahdut 
fabrikalarımıza münhuır oldufunu da 
söylemeliyim.. Kınkkalede ve diğer ba· 
n yerlerde münferid meskenler uıuJU 
tercih edilmiıtir. Bunlann noksanı, itçi 
ailesini ev siraati ile mefful edecek 
topraia malik olmamaktır. Mademki 
bir do!a muraf ediy.cnı.z: Onun en iyi 
ve en tam randımanını niçin almrya
lım? Ve esasen ıilzel olan, bizim olan 
bir eserin daha mükemmel vasıflan oL 
masma neden itina ıöstermiyelim.?. 

F. R. ATAY 

Teşekkür 
Ailem1aln kıymeW bllyUğtl lzmir Say

lavı General Kbmı lnanç'nı vefatı dola
yulyle ebedi ayrılık gUnUmtlzde lfttfen ı 

gerek cenaze töreninde bulunan ve ge
rek tulyQUeriyle kederlerimizi paylqan 

azbı doBt!anmmn hepsine teıekktlr etme
yi borç aayar ve bu vazife için ısaym p.

1 
·zetenlzhl tavassutunu dileriz. 

........ alleıal efradı 

Beynelmilel Tlttnlt 04a1art Relıl Vatıon 4Qn Tihkoflıl ılyarıl ıt111iJflP. 
A"111ika endüstri vı /inanı alı,,.inin tanın'"q şimalartnda11 olan mumailey• 
Türlıo:is Reisi Burlıan Zilıni ltl'laf ından, Amerika ile ticari miinasebetlerimiz 
hakkında malQmat 11nilMl§tir. Vatson, ayni zamanda 1939 NetJyorlc sngi ko-

milesl reislnltıdın br1lunmalr dolayuilı kendiı;tıt, 'Sngiyı iıtirai için yaptılr 
mız lwıtrltldar anlatılm11 vı Türk resmi paviyoml ilı Türle sitı&ine ait projr 
ltr cösterilmişlir. Vatson bugün Romanyaya hareket edecektir. 
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Heykeltraşlar arasında 
Sivas Çimento 

fabrikası 
teessür 

inşaat hazırhklarına 
başlandı 

"Doğu,. ve "Ulus,, gazetelerinde çıkan 
bir yazı dolayıslle 

Sümerbanlç, birinci bet eenelik en • 
düstrile§me proğrammm sonradan illve 
edilen kısmına dahil Sivastaki bliyük 
çimento fabn"kaırnm hazırlıkları ile met 
gul olmağa ba§lamııtır. Bu auretle bi
rinci be§ yıllık proğramın aon fabrika· 
sının da intasına dcğru adım atılmıı oL 
maktadır. 

IGireson, Trabzon ahi· 
delerinin maketlerini 
jüriye vermiyecekler 

Sümerbank, Sivu, çimento fabrikalı· 
nm ihtl,acı için lnp iti ikmal olunun· 
cuya kadar yabancı memleketlerde mil· 
tehaısıı ıen51er yetiıtirmeie karar ver 
mittir. Bunun Jçin biri kimya, biri ma
kine ve ~iri elektrik milhendiıliği it. 
muhteU çimento aana)'ilne ait ıubelerde 
ihtisas keıbetmek ilz:ere yeniden altı 

genç alınacaktır. 

Heykelt raşlar kendilerinden başka JUrl 
beyetlolo de bllglslzllkle lttlham 

olunduğu kanaatinde 

Bunların ilk ütünün esasen kimya, 
makine ve elektrik mühendisi, diğer U· 
çünün de sanat mektebi mezunu ve mes 
tekleri dahilinde Uç sene çalrtmıı olma
larına itina edilecektir . . 

Silmerbank, yeri taayyün etmiı olan 
bu büyük çimento fabrikumın inp ha.. 
zırliklariyle mctcul olmaktadır. Inpat 
büyük bir sür&tle ilerliyerek birinci bet 
yıllık pl&ıun tatbik müddeti zarfmda 
ikmal edilecektir • 

r o düncü umumi müf ettitlik tara· 
fındarı Erıurumda çıkartılmakta olan 
••ootu,. ı•ıeteılnde TUrk heykeltraşla
rı ve bunların eserlerini seçmek üzere 
teıkU edilen jüri heyeti hakkında neı • 
redilen bir bapakale, tehrimi.z gilsel 
aan'ıtlar muhıtinde derin bir tee11Ur u· 
yandırmıı ve heykeJtınılar, araların
da toplanarak bazı kararlar ittihaz et-
miılerdir. 11 

MalClm olduiu Uure, Erzurumda 100 
bin lira sarfiyle bir lbLde inta edilecek -
ti. Türk heykeltıratlan araıında yapı. 
lan milaabakada jüri, tetkik ettlli ma -
ketlerden belendilderini mUfettitliie 

~ bildirdi. 

Ziraat VekAletlnln Müfettitlik de - eter ıcçmek hakkı 
Jüriye ait olduiu tanıldılı halde • 

bir teblltl bunlann aan'at balammdan kıymetli ol-
.Ankara, 23 <A.A.) - Ziraat vekale- malda beraber Ersurwnun mll1t mUcade 

tinden: Jedeki rolllnU tebarU. ettiremedikleri 
Ilgı yerlerinde veya kendi çiftliklerin· mütaleasiyle lbide tnıasını eser ubip • 

de serbest at yetiıti~r cins aygır ih· terine vermedi. Sonra duyulan haberler 
tiyaçlarmı haralarca tertip edilmekte olan de lıe &bidenin, • Tilrkiyede yapılacak 
müzayedelere iştirak suretile almakta ve eserlerin Tllrk heykeltırqlanna veril • 
bu müzayedelerde fiyatlann baz:ln Uç ve meainln en hararetli taraf tan olan • 
ya beş bin lira gibi miktarlara yükselmesi akademi profesörlerinden Bellinıo ve. 
~k~yetleri intaç etmekteydı. rildlli ı8yleniyordu. Bu haber Ü7trine 

Hükt\metçe bu bahta mevcut talimatna yazılan bazı yazılar "Doğu,, gazetesin· 
me tadil edilmiı ve yirmi bq kısralJı 11· de makas buldu. 
11sahiplerine250, elli kısraktı ılgı sahıp- Atalı.da muhtelif parçalannı aldı • 
lerine 200, yetmiı beş kısraktı ılgı sahip- ğımız bu yazıyı "Ulus,, gaaeteal de 
lerine 150, yüz kısraklı ılgı sahiplerine • bu fikre ittirak ettiiini bildiren bir 
100 liradan istedikleri damızlıkların veril ilive yaparak - neşretmlıtir. 
mesi karar altına alınmıştır. tıte beykelttraıların ve diler bazı 

Mühim ılgılara ziraat veklleti ilaetini san'at adamlarının teessürünü uyandı
kendisi vererek tiayt•r da tayin edecek- ran bldiıe budur. 
tir. Evvelki cUn toplanan bir krsun 

Yeniden ılgı tesis veya mevcut Jlgı sa· san'atklrlar, ıene ayni mUfettiglik ta.. 

bipleri ılgtlannı ucuz damulık ve baytar ------------
almak için birle,tirebilirler. 

TafsllAt için mahallt veteriner müdür· 
!ilklerine müracaat edilmesi 1lnmdır. 

Tonton amca 
idman yapıyor 

rafından açılan Trabzon ve Giresunda 
yapılacak Abidelerin milıabakasr için 
hazırladıklan maketleri vaziyet tavaz • 

1 
zuh edinciye kadar jüri heyetine verme· 
meği kararlaıtırmışlardır. 

~ Bundan başka heykeltıraşlar, ayni 
zamanda, jüri heyetini de bilgisizlikle 
itham eden bu yazıdan dolayı, teessür 
terini bildiren bir muhtıra da hazırlaya
rak heyete vermi§lerdir. 

" .. Fakat heykl"l yapmak, hassaten L 
bide yaratmak kısa bir çalr§lll& netice -
sinde elde edilecek meyvalardan olma· 
dığınr da takdir etmek lizundır. Hele 

on beı, yirmi ıene evveline kadar • bazı 
tehirlerimizin evleri müstesna - evleri· 
milde bile minimini heykeller, Tesim 
bile asmaktan mahrum edilnıit bir mil. 

Jet olduğumuzu diltilnilraek, b8yle ço· 
rak bir mahiyette heykeltrq yettıtir -
me Jdçin bir hayli daha çalqmak, bir 
hayli daha da beklemek lbım geldilini 
anlam•ma1c elbette milmkiln delildir.,, 

"Bi.z, daha diln kadar yakında açtığı. 
mız Güzel San'atlar Mektebinden p· 
hadetname alanlardan bu ıanatlarm 
en ıon ve en yUksek mlnah eaerlerinl 
istertek, onlar dahi bu kabiliyeti ken
dilerinde tevehhüm edıerlerse o zaman: 
filphe yok 'ki "'Erzurum lbi.desi,, etra. 
fında dönen acıklı garibeler zuhura ge· 
lir.,, 

'"Ço'k haklı olarak müfettitlik, Erzu
rum için TUrke ve Tilrkiln ıirdiği yeni 
yoldaki milU varlığa tayan düıecek blr 
abidenin yaradılmasını iıtemittir. 

Halbuki ben, guetelerde birincinin 
maketini 18rdUğUm zaman cidden mils
tarip olmuıtum. Jilrinicı karariyle bi· 
rinciliği kazandığı i11n edilen aan'atkir 
kendisinden iıtenilen eseri yaratmak 
f(Syle dunun milli mefkQrtmi.zle taban 

Pazarhksızsatıt 
hazırhkları 

Pazartesi gUnO 
toplantı yapınyor 
Pazarlıkstz utıı kanununun tatbika• 

tına ait hazırlıklar ehemmlyetlı de"ldl 
etmektedir. Bu it için puartell _.,ı 
Ticaret Odasında bUyUk bir Is~ ,.
pılacaktır. Yann ıehrimize ıetecek ti 
lan iç ticaret umum mUdUrU Müaıtal 
Rekin rıyaset edce4Sll bu toplantıda y,J 
nu !stanbulda pazarlıksız aatıtı tat~ 
edecek esnafın değil ayni .zamanda 11-
mlr esnaf teşekküllerinin de mllın"' 
ailleri bulunacaktır. Bu toplantı için r# 
mlyetlerı tebliğat ,apdmııtır. 

\ Pazartesi günü yapılacak toplaDt.J~ 
paaarlıksıa satqın halk aleyhine bir "; 
kilde tatbik edilmemesi için standat 
tipler teıbit edilecektir. Meseli bir~ 
kal attığı pirincin, nerenin ve kaçın" 
cinı malı oldufunu, ayakkabıcı aatttl1 
ayakkabının deri ve kösele cinsini 'ff 

hangi nevi itçilikle yapıldığı bir etiket" 
le gösterecektir. Bu suretle ııda mad • 
delerinden alınacak nümuneler ve diğet 
maddeler için yapılacak kontroııar1' 
pazarlıksız satııta bir bileye aapılrp .,.. 
pılmadığını kolayca tesbite imkan hl" 
ııl olacaktır. 

• 
Pazarlıksız Mtıt yapan ticart: uhlr>C 

ler her parça malm üzerine sabit eti' 
ket koymaca mecbur bulunacaklardd• 

Artezlyeo koyuları 
açılacak 

Bir taraftan bllyillr •ulama proıraa' 
tatbik edilirken diler tanftan Zl~ 
Vekaleti Akkol teıkilltı da devlet çift• 
tikleri ve nümune arazileri dahilindl ..... c 
artezlyen kuyulan açmak il.zere tertı...,.. 
almaktadır. Akkol tetkilitı ıuau.ılısl" 
yenmeği ilk it olarak ele almıJ buldll • 
maktadır. 

======================~~ tabana zıt bir &bidenin garip 'kopyıfdd 
oıtaya koyduğunu cörmiltüm . ., 

"Birinciliği ka.zandılı iddia edil" 
beykeltraı, bu anlattıiım maketin P"" 
lanru un'ıt bakmımdan pek acıJdıt 
çarpık çurpuk bir tadil ile bozar~ 
tst'nm da yalnız kellesini kaldımut ., 
craya Atatilr'klln batını koymakla beSI' 
ce koeknca bir ıuç itlemiıtır.,, . -·" 

"Hatt~ kupye tarikini ihtiyar e~ 
b!r ıuç iken, aynca hangi manadaki bit 
mevzuu kopya etiklerini ve hanıi ~ 
suabu kopyayı maletmeie ça1ıttıkJarsıt' 
keıtinnekle de, bu vidide ilham ı,.h • 
ıetmek değil, i:hım almakta,n bile ııe
nilz mahrum ~nlcnduklannr gösterıl'I' 
ğe kafi gelmez:. mi?. 
Şu halde, Erzurum lbideıi etrafın~ 

i9lmen bu canlı ıuçtan den alarak ı.
raf etmeliyiz ki daha uzunca bir z:aııd" 
için millt lbidelerimi.zl, mcvz:ulan )ra'f

nyan ve onlan aana'tlannm engbı ~ 
leke ve maharetiyle kayalara .ayltt" 
bilen ecnebi Uatadlara ihtiyacımı• ·~ 
kardır.,, 
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dla11ata dair ......................... 

Taassup 
r::!!. ı<;ÇENLERDE Sadri Ertem'in 
'ia "Vilzuha. ve iphama. dair,, adlı 
bir Yazısından bahaetmi§tim. Arkada§ım, 
dlinku Kurun'da o mevzuu tekrar ele alı
'Yor ve makalesinin bende uyandırdığı 
dUşUncelere cevab veriyor. Bu mesele U
ıerinde uzun uzun milnaka§a edilebilir; 
fakat ben §imdilik o münakaşaya girmL 
'Yeceğlm, yalnız Sadri Ertem'in temas et
tiğı baı=ka bir meseleden bahsedeceğim. 
l:ıtyor ki: 

" ... dostuma iki cihetten teşekkilr ede
ceğim. Birincisi, yazısına başlarken gös
terdiği toleranstır; çUnkU bizde, bilhas
•a fikir ve sanat bahislerinde müsama
ha göstermek diyebilirim ki adet değil. 
dir ... 

Sadri Ertem'in haksız olduğunu, bizde 
de fikir ve sanat adamlarının biribirlni 
anlamak arzusfyle, dostça milnakaşa et
tiklerini söyliyebilmek isterdim. !mk!n 
lllı var? YUzlerce tadsız ve çirkin kavgaya 
llıukabil belki iki tane eöyle ktifUrsilz, 
terbiye dairesinde münakaşa göstereme
'Yiz. 

l'iiçln böyle oluyor? niçln soğukkanlılık
la, blriblrimize kilfretmeden, karşrm~da
ltintn sözlerini anlamak arzusile müna -
ltaııa edemiyoruz? daha fenası var: mu. 
11.tı.zrmızm söylediklerini anlatmıyoruz, 
hilakls onları tahrife kalkıyor, öyle eevab 
"eriyoruz. Niçin? 

'I'aaesubun, tolerans göstermemenin bil.s
bUttın dUşmanı değilim. Her zaman bU
~k. çok kıymetli adamlar içinde de ten
ltı.de, itiraza tabammUl edemiyenler gö
lillnıU§tUr. Bir gün ressam Cezanne'm 
taraftarları, muarızları ile mUnakaşa edl
l'orla.rmış; bunları hiç sesini çıkarmadan 
d.inUyen ressam sonra dostlarına: "O he. 
l'lnere niçin dayak atmadık?,, diye sor
llıuı. ŞUphesi.z daim& taklid edilmesi 
la\18.lye edllecek bir hareket değil ama, 
btıabUtun yanlış olduğu da eöylencmez. 

'l'aassubun iki kaynağı vardır: blrl, ha.-
ltı.ltatın bizi kavraması, imanın adeta bir 

lllttras halbii almasıdır. İnandrğımız "hakl
tat,,ı sanki gözlimüzle görilyor, elimizle tu
tııl'or gibi oluruz; karşmıızdakinin onu in-
tlra kalkmasını da • pek tabil olarak • 
t6ıUnUn kör1üğüne, ellerinin artık hisse
dentemesine, veyahut hlisnü - niyet gös
tarnıcmcsioe atfederiz. Gayet basit bir 

~l:tıtsaı söyliyeyim: iki kere ikinin dört et
ğını ispat için iki iskemleyi diğer iki is
ltenılenin yanma koyuyorsunuz. Karşınız
daki yine: "Hayır, beş etti., diyecek olur
•a dayanamazsınız, öfkelenirsiniz veya o 
•danın acırsınız. Bazı "hakikat,, lcr bizi 
~Yle iki kere ikinin dört ettiği hakikati 
a.dar sarar ve taassuba, tolerans göster

l:tıeıneğe sevkeder. Ressam Cezanne gibi 
•ıı.natkiirlarda, bazı din adamlarında gö -
tlllen taassub bu cinstendir. Böylesini 
•lkışJıyalmı demiyorum; fakat bir asale
tı olduğu da inkar edilemez. 

1 
'I'aassubun öteki kaynağr ise imansız. 

1ktır. Kendinden başka hiçbir şeye iman 
llltntyen, ''hakikat" i aramak arzusunu 
t!ııYlnıyan ndam mütcassıb olur, ortaya 
'ltığı fikre itiraz edilmesine dayanamaz; 
tUnku onun istediği bir hakikati kabul 
ettirebilmek değil, etrafındakileri kendi
~tı.lıı. değeri olduğuna inandırmaktır. 

0Ylclerine oyun etmek kabildir, isterse-
~~ tecrUbe edin. Onlara kendilerinin 
1ı-çok meziyetleri bulunduğunu, her şe
~ hakikatini keşfettiklerini sö\'lersiniz ) . 
t e: "Siz de böyle bu.},ırmuştunuz., diye 
ttlclialarmın tamamiyle aksini ortaya a
~~rsrnız, memnun olurlar ve sizin söyle. 

1
1klerlnlzi iftiharla tasdik ederler. On
ar hiçhir §CYi anlamağa rahşmamışlar
:ır, hiçbir şc.yi dinlememişlerdir; ancak 
, ~ildi şahıslarını, kendi menfaatlerini 
;\tttıişler ve ancak kendilerini göster-

Elk istemişlerdir. 
ır lltzim fikir ve sanat adamlarımızda 
~tiilrın taassub, çok yazık ki hemen da

a bu ikinci kaynaktan doğmuştur. 
'- Nurullah ATAO 
"""---------------------~-

Ank a ra radyos ll 
t emsil ko ~ u 

~Önümüzdeki ay sonunda neşriyata baş
lık ac~ olan Ankara radyosu için hazır
ı ~ar ılerlemiştir. Haftanın muayyen gün 
tetıncıe tem::.iller vermek üzere bir de 
em il kolu kadrosu hazırlanmaktadır. 

HABER - ~tam poıtut 3 

? 

Kızını fuhşa teşvik 
"Bürlesk ,, 
tiyatroları 

açılacak mı? 
Nevyorkun bu açık saçık 
oyunlarım meneden 

rahip öldü 
Amerika için ııon ıeneleıin en bUytlk 

hA.disesi, Nevyork kardinalinin tiyatro
larda "bUrlesk" denilen kaba ve açık o
yunları menetmesi olmuştu. 

Halbuki Amerikada "bllrlesk,, tiyatro
ları çok meşhurdur ve her smıf halk bu
ralara gitmeye alışmıştır. O zamana ka
dar da hiçbir rahlb bunu menetmeyi dU
şUnmemiştir. 

Fakat, Nevyork kardlnali, bu kaba ve 
açık oyunları ahlaka mugayir görm.U" ve, 
şehrin en bUyilk dini reisi sıfatiyle, bun
dan iki sene kadar evvel, bu nevi tiyatro
ları kapatmt§tı. 

Bugün kardinal Hayes ölmUştür. Ra
hibin ölilınll Nevyorktald "bürlesk,, ti
yatrocularını büyük blr sevince boğmuş 
bulunuyor. Ölilmün, kış mevsimine doğru 
olması da bilhassa tiyatrocuları daha faz
la sevindirmiştir. Çünkil, kış mevsimine 
girerken, halka yeni "bUrlesk., oyun ve 
numaralan gösterebileceklerdir. 

Nevyorkun "Frenç Folis,, gibi en meş
hur ''bürlesk,, tiyatroları yeni sene için 
en açık numaralar ilan etmeye başla
mışlardır. 

Kardinalin menettiği bu oyunlarda ti
yatro salonu karanlık bulunur. Sahne ya
rı aydınlatılmı§tır. Burada bir kadın ya
vaş yavaş soyunur ve dans eder. 

Nevyorkta bu nevi tiyatrolar yeni ee
ne hazırlıklarına başlarken şehre yeni 
bir kardinal da tayin edilmiştir. Fakat 
yeni kardinalin bu hususta ne karar ve
receği henilz ma!Um değildir. 

VlYız s e ne e vve o .. 

kD Dckcm o ttHf 

Londra ile Birmingam arasındaki de
mir rol unun yüzüncü yıldönümü münase
betile yüz sene evvelki lokomotif tekrar 

yol üzerine konulmuş ve bir asır önceki 
gibi işletilmiştir.. Bu merasimde işçiler 

de, makinist de yüz sene ewelki kıyafette 
giyinmişler, hatta Yagonlara eski kıyafet
le birkaç yolcu da konulmu~tur! 

"Lion,, (Aslan) ismindeki bu lokomotif -
ten sonra ayni hatta birde en iyi lokomo
tif konulmuştur."Gluçester düuesi,, ismi 

verilmiş olan bu lokomotif de ötekinin bir 
saatte gittiği yere on dakikada \'ant.ıştır. 

Londra Birmingam hattının yuzuncü 
yıldönümü münascbetile bir de sergi açıl· 
mışdır. Sergide yüz asır zarfında şimen
diferciliğin ne gibi terakki geçirdiği gös
terilmektedir. 

genç elemanları angaje edilmiştir. Bun
lar arasında kadınlardan Nezahet ve er
keklerden Neşet, Avni, lbrahim, Reşit A-

eden kadın! Bir kasaba hal
kını ayaklandı

ran mesele 
Nihayet onun ölü-
müne de sebep oldu Muhtelit Orta mektebe 

kadın müdür tayinini 
istemiyorlar ! 

14 yaşındaki kızrnrn gayri meşru çocuğunu düşürtmek 
isteyişi bütün Fransada nefretle karşılandı 
Fransada, Arjantöl şehrinde menfur ve feci bir hadise bütün halkı gale

yana getirmiştir. Ha.dise 14 yaşında bir kızın, dünyaya bir çocuk getireceği 

sırada, üzerinde yapılan bir ameliye neticesinde ölmesidir. 

!ngilterede bir şehirdeki muhtelit orta 
mektebe bir kadının müdür tayin edil
mesi büyük protestolada karşılanmı§, 

halk ve talebe isyan etmiştir. Fakat, tahkikat sonunda anlaşıldığına göre,, zavallı kızı fuhşa teşvik eden 
sonra çocuğunu düşürmek için gayri fenni vasıtalara başvuran bizzat annesi
dir ... 

Mis Spender ismindeki kadm mlidilr, 
şimdiye kadar kızlara mahsus bir ilk

mektep mUdürUymüş. Çalrşması \'e mek

tebi idaresi maarif nezareti tarafından 
takdir edilmiş ve Hakeui Vik ismindeki 

Jenevyev Şoven ismindeki bu kız, babasını küçükken kaybetmiş, ondan 
sonra annesinden dayak yiyerek, çok fena muamele görerek büyütülmüştür. 

Jcnevyev on üç, on dört yaşına gelince kalbsiz kadın, kızını da, fena yola sev
ketmiş ve masum kız, belki kendisi farkında olmıyarak, fuhşa sürüklenmiştir. 

Kızını fena yola teşvik ederek, onun ölümüne sebeb olan ana hakkına 

adliye takibata başlamıştır. 

kasabada yeni açılan muhtelit ortamck· 
tebe müdür tayin olunmuştur. 

lngilterede bir dan-
Bunu haber alınca kasaba halkı der• 

hal ayaklanıyor. Talebe velileri, çocukla4 

rınm da imzalarını toplryarak, maarife 
1500 imzalı bir istida veriyorlar ve: "Biı 

orta mektebe kadın müdilr istemeyiz,. 
diyorlar. 

Eteknerıncdlen t1YJtuşarak 

söz diri diri yandı! 
Sebeb olarak gösterdikleri başlıca şeY, 

§U: Bütün adliye ve polis, hadiseyi, şimdiye kadar 
görülmemiş ve son dereca esrarengiz 

telakki ediyorlar 
Ortamektepte okuyacak krz, erkek btl

t Un çocuklar 15 yaşından yukarıdır. Kız 

lngilterede bir dansöz, bir gece tiyat- ı 
rodan dönerken, birdenbire etekleri tu
tuşmuş ve diri diri yanarak ölmUştUr. 

Bu, bütün adliye ve polis erkanının 

söylediğine nazaran, §imdiye kadar gö
rillmcmiş bir hadisedir ve son derece es
rarengizdir ..• 

Hadise şöyle cereyan ediyor: 
Mis Fillis Mod Hlikomb ismindeki bu 

dansöz, 22 yaşında genç ve çok güzel bir 
kızdır. Bu yaz Çelmsford §ehrindeki bU
yük tiyatroda dans etmeye gelmiıı ve 
haftalarca büyük rağbet görmüş, §ehir 
halkını peşinden slirUklemiştir. 

21 Ağustos akşamı da dansöz şehrin 
futbol klübü tarafından tertib edilen bir 
müsamerede bir iki numara yapmağa da
vet edilmiştir. 

Mis Fillis sahnede dans ediyor, §iddet
ll alkışlanıyor ve nişanlısıyla beraber ti

yatrodan çıkıyor, otellerine gitmek üze
re kasabanın oldukça tenha bir sokağı
n:ı sapıyorlar. 

Bundan sonrasını dansözün nişanlısı 

Henrl Mak Oslanddan dinliyelim. Deli
kanlı gözyaşları içinde şöyle anlatıyor: 

"-Tiyatrodan çıktıktan sonra on, on 
beş adım ya yiirilmüş, ya yürilmemiştik. 

Dar bir yerden geçiyorduk, ben yol gös
termek için Fillls'in önünden gidiyor
dum. 

Birdenbire Fillisin bir çığlık attığım 

duydum: 

Döndüm baktım, krz alevler içindey
di! hemen üzerine atıldım. O, baygın bir 
halde yere yuvarlandı: elbisesi tutuşmuş, 
alev alev yanıyordu. 

O sırada etrafta kimse yoktu. Bir yan
dan i.mdad çağırıyor, bir yandan elleri -
min, yüzümün yanmasına aldırış etmeden 
Fillisin elbiselerini söndürmeye, onu a
levlerden kurtarmaya çalrşıyordum. 

Fakat benim de elbiselerim tutuşmuş
tu. Ceketin iki kolu ateş almış, ellerim 
yanmaya başlamıştı. O zaman, ceketi sır
tımdan çıkarmak için biraz geri ç~kildim. 
Kendimi alevden kurtardıktan sr,nra tek
rar nişanlımın üzerine atıldım. Fakat tül 
ent:ırisi derhal bir kül yığını h:ıl'ne gel
miş ve zavallı Fillis cansız olarak oracı
ğa uzanmıştr ... 1, 

Bundan sonra, delikanlının çığlıkları

na koşanlar, biraz evvel sahnede alkış
ladıkları dansözün feci surette yanmış 

ccsr.dini kaldırıyorlar ve poli:> radiseye 
el koyuyor . 

Dansözün elbiseleri nasıl tutuşı u? 
Bu, hakikaten esrarengiz bir noktay

dı. Akla gelen tek ihtimal o ch·arda biri
nin, kız geçerken, pencereden aşa~ı ciga-

Mis FHlis'in entarisi gayet ince tlil vo 
karolina denilen kumaştandır. Bunlar, 
kızm derhal alev içlnde kalmaım.a sebeb 
olmuştur. Çünkil, eteklerinden tutuşan 
elbise bir anda ktzın vücudunu sarmıştır. 

Fakat hlidise yerinde derhal yapxlan 
araştırmada o civarda hiç öyle cigara fa
lan gibi bir şey bulunmamış, bir kibril 
çöpüne bile raslanmamıştır. 

Bundan sonra yapılan bir tecrübe, kı
zın elbisesinin bir clgara veya kibrit a
teşiyle tutuştuğuna dair olan faraziyeyi 
bir kere daha çürütmilştlir: 

Dansözün babası, kızının entariliğin

den evde kalmış bir iki parça bulmuş ve 
bunları tccrilbe için polise vermiştir. Tül 
ve karolina kuma;ıı bir kibritle tutuştu
ruyorlar, fakat öyle çabuk çabuk yanmı
yor. Üzerine kibrit tutulunca bile yanmı
yan bu kumaş, bir yerden atılan bir kib
ritin veya cigaranın ateşi değme~iyle na
sıl parlar? 

O hulde? güzel dansöz nasıl tutuştu? 
Bu, çözülememiş bir sırdrr ve büyüt{ 

bir muamma olarak kalmakta devam et
mektedir .•• 

--

çocuklar belki bir kadın müdilrün sözU
nil dinlerler, idaresini beğenirler. Fakat, 

oğlan çocukların bnşma bir erkek mUdür 
lazımdır. Jlkmcktepteyken belki bir ka. 

dın mtldür tarafından idare edilebilirler
di. Fakat büyUk çocuklara kadınların 

sözlerini geçirmeleri çok mUşküldür. 

Diğer taraftan, Mis Spender bundan 
evvel, uzun mUddet hep kız mekteple -

rinde bulunmuştur. Orta mektepte de 
bütiln çocuklara, kızlara. ettiği gibi mua

mele edecektir. 

Bundan ba;ıka, mektepte erkek çocuk
lar kızlardan çok bulunacaktır. Sonra, ka4 

sabadaki erkek çocuklar fazla yaramaz 
ve nfacanmış. Onun için, kasaba. halkı 

orta mektebe muhakkak bir erkek müdUr 
istiyorlar. 

Maarif nezareti henüz kararını verme
miştir ve mektebe yeni bir mUdür tayin 

edip etmiyeceği henüz maliim değildir. 
Çünkü, böyle bir h8.diseye ilk defa ola. 
rak tes:ı.düf edilmiştir, 

r=ıs ,._,, --

Dşte l{)l\JI ©la lb>lzlm bDr cümDemlzR 

O UN Yunus Nadiden sonra, bugün de Peyami Safa sütununda umumi 
levhalarda, ilanlarda, göze çarpan türkçe kaide ve şive rezaletinden 

bahsediyor. 
Peyami Safa: 
"Yunus Nadi, bu davayı, en içerlek, en derin canlı taraOarile ortaya ser· 

di. Orada türkçenin ehemmiyeti, gözönünde, bütün cephelerile dört dönüyor· 
du. Bu harikulade teşrihe katacağımız tek bir kelime yoktur.,, 

Dedikteın sonra bu hususta daha bir hayli satır karalayabilmiş. Bu satır
ların, başmuharririne bir iltifat gibi kabul edilmesi lazımgeldiğini bize anlat
mak istediği muhakkak. Bunda haksız da değil. Hakikaten türkçe kaide ve 
şive bozukluğuna göz yummakta gösterdiğimiz sabır ve tahammül hakkmda 
birçok şey söylenebilir ve söylenmelidir de. 

Büyükadada oturan biri, maden tarafındaki bir ar5ada ~yle bir ilan gör
müş: "Bu arsa uciz fiatla satiliktir . ., 

Peyami Safa soruyor: Bu nedir? Bunların önüne geçmek için de üç çare 
gösteriyor: 

1 - Kaide ve şive rezaleti yapanları sözle ve yazı ile utandırmak. 

~ 
2 - Türk dili kültürünü yaymak, 
3-Kanun. 
Tesbit ettiği maddelerden birile ikincisine benim de aldım yattı. Üçüncü

süne hayır. Zaten kendisi de, bunun bir türlü yapılamadığını, bunun herhalde 

! 
aklının ermediği bir sebebten doğmuş bulunacağım söylüyor. Bence, kanunun 
çıkmaması daha iyi olacalc Ta ki biz gazeteciler, ayni hatalara dü~miyecek 
kadar dilimize hakim olalım. 

l 
Peyaminin bu fıkrasını okuduktan 5onra gazetelerimiz<! göz gezdirirken 

garip bir teşadüf şöyle bir cümleye rastladım: 
"Balu·iye deniz kumandanlığınca seçilecek iki ac:ker ... ., 

R 
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ikinci sayısı bugün çıktı 

R n 

• Vali ve belediye reisi Muhiddin Ü 
tündağ, lstanbulun iman etrafında Baş 

vekil ile görüşmek üzere, dün Yalovaya 
gitmiştir. 

• Pazarlıksız sntış kanununun tatbı· 
kinden evvel esnafa yeni usul hakkında 
bazı izahat verilmesi lüzumu görülmü~

tür. Ticaret odasında pazartesi günü, bir 
toplantı yapılacaktır. 
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• llkmekteplerde okuyan çocuklnra yar 
dım kurumu, partiye bağlı olarak kurul· 
duğu geçen seneden bu seneye kadar 
10500 çocuğa baknu~tır. Yardım bu sene 
daha genişletilecektir. 
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Basın 
kooperatifi 

Esnaf 
kooperatifleri 1 

BUGUN 1 
• llkmektep başöğretmenleri dün maa· 

rif müdürlüğünde bir toplantı yaparak 
yeni ders yılı hnzırlıklan etrafında görüş· 

müş1erdir. Bu arada himaye heyetlerinin 
yeni netice alması için bazı kararlar ve
rilmiştir. Şehrimizde yeni açılan orta· 
mektep müdürleri de dün ayni şekilde 
bir toplantı yapmışlardır. 

Ana mukavele Vekil· 
ler Heyetine~ tasdik 

edildi 

Sanayi Umum müdürlüğünün, Bü ~ 
yük Millet Meclisinin bu devresinde 
müzakere edilecek olan küçük sanatlar 
kanunu hükümlerine tabi olacak küçük 
sanat erbabı arasında kooperatifler kur
mak hususunda gösterdiği gayret çok 
faydalı neticeler vermiş ve küçük san· 
at erbabının toplulukları süratle koo • 
peratifler kurmağa başlamışlardır. 

SAKA~~~;\.ım ~!~;masında 
1 ÇAROINI VA.VERi l le O il. lE ~ O 

1 VERA KORE~E CAROLE LOl\IBARD 
P. RlCHARD 'VlLL~l GEORGE RAFT 

• Lise ve ortamekteplerin yeni müfre· 
dat progrnıriları basılmış ve mekteplere 
gönderilmiştir. Programda bilhassa yeni 
terimlere ehemmiyet verilmektedir. 

• 6 teşrinievvel kurtuluş bayramı için 
vilayet tarafından merasim programı ha
zırlanmasına başlanmıştır. 

•Bugün Veliefendi çayırında Bakırköy 
kazası gönderilen cinsleri ıslah edilmi5 
hayvanlardan mürekkep bir sergi açıla· 

caktır. 

• Partinin belediye meclisi aza namzet· 
Itri seçilmesine başlanmıştır. Dün San· 
yer ve Üsküdar kazalarının namzetleri se 
çilrniştir. 

• Kasımpaşa bayram yerinde Enver 
paşa zamanında yapılan, sonra belediye 
tarafından da depo haline konulan hama· 
mm boşaltılmasına ve tamir edilmesine 
karar verilmiştir. Hamamın tamirinde 
Sıhhiye vek8.letinin talimatı gözönünde 
bulundurulncaktır. 

• Kazalar arasındaki otobüsler için be
lediye tarafından yeni bir talimatname 
hazırlanmıştır. Yakında tasdik edilerek 
gelmesi beklenen bu talimatn:ımedcn son· 
ra şehir dahilindeki otobüsler için de bir 
talimatname hazırlanacaktır. 

• Medrese binalarının müzeler idaresi· 
ne ballanması kararlaştırılmıştır. Burala· 
n tamir edilerek kütüphane haline ko· 
nulacaktır .. 

• Ge~n bir haf ta içinde gümrük rnuha· 
faza teşkilatı, altmış yedi kaçakçı, yedi· 
yüz altmıs dokuz gümrük kaçağı, on üç 
kilo inhisar kaçağı, altmış Türk lirası, ye· 
di adet altın saat, iki silah, yinni dört 
mermi ile yirmi kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. 

• Halen lngilterede seyahat etmekte 
olan 800 eski Almnn muharibi kralın hu· 
sust müsaadesile Vindsor ve Mampton 
Covrt şatolarını ziyaret etmi~lerdir. 

• Musolini bugün Padu ve Bellunoya 
gidecek ve nutuk söyliyecektir. 

p-• Hakiki Zafer 
Viyana konıcrvatuvarmdan: 

me§hur Muganniye 

MAROTY Szanto 
Yunan operası Tenoru BAKEA 

ve Bariton YUNKA •run 
iştirakile 

NOVOTNi 
Balıçesinde 

Hakiki zafer kazanıyor. 

TEPEBAŞI - DAİRE 
Nefis Yemekler, Taze Bira 

Yem neşriyat 

Türkler için A nıanca 
İstanbul ünh·ersitesi ve Haydarpaşa 

lisesi almanca öğretmeni Heinz Anstock 
ile Güzel sanatlar akademisi ve Galata
saray lisesi almanca öğretmeni Dr. Stern 
\ e öiıetmen Orhan Çinilinin büyük emek 
le vücuda getirdikleri hu kitap, Türkler 
iç;n cidden az vakitte almancayı kolay· 
a oğretecek bir e~erdir. 

Basın istihlfik kooperatifinin ana mu
kavelesi lcra vekilleri heyetince tasdik 
olunmu5, la~dikli nüshası vekaletten Ku· 
ruma gonderilmiştir. 

İktisat vekili Şakir Kesebir tarafından 
Kurum ba~kam ve kooperatif müessisle
rinden Hakkı Tarık Us'a gelen cevapta 
vekil ayn~n §öyle demektedir: 

"Bu suretle meydana gelmiş olan te
şekkülün gazetecilik ve matbaacılık mes· 
!eğine hadim olacağı kanaatinde bulun
maktayım. Malumları olduğu üzere koo
peratiflerin, muvaffakiyeti, ortakların 
müesseseye ve prensiplerine bağlılıkları 
ile ölçülmektedir. Basın kooperatifinin 
doğuş tarzı ve telgrafınızda izhar buyru· 
lan hissiyat bu muvaff akiyet hakkında· 
ki kanaatimi takviye eden sebeblerden· 
dir. Hayırlı teşebbüste muvaff~kiyetler 
temenni ederim.,, 

Kooperatifin faaliyete geçtıkten sonra 
ki ihtiyaçları için, ucuzca faizle şimdiden 
elli bin liralık bir kredi temin edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Dünkü yağmur 
Kurbağahderede bir 

çocuk boğuldu 
Birkaç gündenbcri duran yağmur dün 

öğle üzeri tekrar ve bütün şiddetile bo· 
şanmıştır. Yağmurun bir iki günlük bir 
fasıladan sonra tekrar ya~ağa ba~lama· 
sı bir çoklarını telaşa düşürmüştür. 

Rasathaneye göre yağmurun geçen de· 
faki gibi şiddetli olmamakla beraber fa· 
sılalı surette devam etmesi muhtemeldir. 
Yağmur gece de fasılalarla devam etmiş
tir. 

Dün öğle üzeri birdenbire şiddetli yağ· 
mağa ba~layan yağmur bir çocuğun ölme
sile neticelenen bir de feci kazaya sebeb 
olmu~tur. Dün bir iki satırla haber verdi· 
ğimiz bu hadise şöyle vukua gelmiştir: 
Kadıköyünde Kurbalıdere ikinci so -

kakta 6 numaralı evde Öturan Kadıköy 
iskelesi hamallanndan Kamilin 9 yaşında 
Kemal adında bir oğlu vardır. Kemal, 
dün balık tutmak için dere kenarına in· 
miş ve sığ olan sulardan geçerek dere
nin ortasında bulunan küçük bir ada· 
cığa çıkmak suretile balık tutmağa baş· 
lamı~tır. Fakat bu sırada birdenbire boşa· 
nan yağmurlar dere sularım yükseltmiş 
küçük Kemal sahile kaçmak isterken sel· 
lere kapılarak sürüklenmiştir. Boğulan 
yavrunun cesedini bulmak kabil olmamış 
tır. 

Küçük sanat zümrelerinden ayakk~ 
bıcılar ve dokumacıların esasen birer 
kooperatifi bulunmaktaydı. Bunlar.dan 
ba§ka madeni eşya sanatkarlan da bir 
kooperatim kurmağa karar vermiş ve 
kooperatif mukavelesini hazırlayarak 
Ankaraya tasdika göndermişlerdir. 
Ağaç sanayii erbabı arasında da bir 

kooperatif teşkili için müessis heyet te
şekkül etmiş ve kooperatif mukavelena· 
mesi tktısat Vekaletine verilmiştir. 

Berberler Cemiyetinin ön ayak ol· 
masiyle, berber esnafı arasında da bir 
kcoperatif kurulması için teşebbüsler 

yapılınağa başla~mıştır. 

Bütün bu kooperatifler, küçük sanat 
erbabına lazım olan malzemeyi ucuz ve 
toplu bir şekilde tedarik ederek esnafa 
tevzi gayesini istihdaf etmektedir. 

öğretmenler 
Ders senesi içinde 

Mektep 
değlştlremlyecek ter 

Kültür Bakanlığı önümüzdeki ders 
yılı başından itibaren muhtelif tahsil 
müesseselerine öğretmen tayin etme işi 
hakkında bazı mühim kararlar vermit

tir. 
Bu kararlara göre, dersler başladığın

dan sonra her okulun öğretmen kadro· 
su, sınıf vaziyeti tes!>it edilmiş buluna· 
cak, yıl içinde hiç bir öğretmenin yeri 
değiştirilmiyecektir. • 

Tedris yılr içinde yapılan öğretmen 
nakilleri yüzünden talebe bir zaman öğ
retmensiz kaldığı yıl gonunda, o 
drn:ten mu\"affak olamıyarak sınıfı ge
çemediği görülmüştür. 

Bütün bu \·a.ıiyetleri önlemek üzere 
eler! yıi:nın son iki aymda okul dire<· 
törleri mevcut öğretmen ka.dro;aı.nı , 
her sınıfın bugiin'kü talebe mikta!'ınr, 

geçecek tale1:eyi, ıubc adetlerini ve bu 
t:lebeler lazım olem ogrtmen miktatı,r 
tcsbit ederek en geç haziran imtihan ~ 
tarının sonunda bakanhğa göndermiş 

bulunacaklardır. 

• 
.. EM~ 

Bugün S}~RAV Sinemasında 
Büyük ve lüks filmlerin parlak yıldızı, kış sporları kraliçesi 

SONiA HENNiE'yi 
ihtiraslı mevzuu, güzel dekorları ve ne!is musikisi ile umumi takdir 

kazanmakta olan 

SAADET DURAGil 
Fransızca sözlü büyük aşk ve macera filminde görünüz. 

!LA VE TEN: F O K S J UR N A L dünya havadisleri. 
Cumartesi saat 1 ve 2,30 da, pazar saat 11 ve 1 de tenzilatlı fiatlarla 

HALK MATiNELERi 

Mersin postası (Etrüsk) vapuru 
'J:I eylOl salı saat 10 da Sirkeci rıhtımından Mersin postasına kalkacaktır: 

Yalnız bu sefere mahsus olmak üzere lzmire Çarşamba saat 10 da vanp aynı 
gün saat 20 de kalkacak ve gidişte ilaveten Rodos ve Fethi)·eye de uğnyacı:ı~· 
trr. 

. . f. • ..,-. •• , • ' ,' 'I •• • 

·... .. .. ,._ ,"". .. .•: ... ~.. , ....... 

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

Muhammen bedeli 3750 lira olan 300000 adet (galvanize) rakamlı işaret 
çivisi 10.10.938 pazartesi günü saat 10.30 da Haydarpaşada Gar binası için· 
deki satınalmn komisyonu tarafından açık eksiltme ile !atın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 281 lira 25 ktı· 
ru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo· 
na müracaatları lazımdır. 

Bakanlık gelen neticelere göre derhal Bu işe ait şartnameler Haydarpa~ada gar binasındaki komisyon tarafın· 
öğretmen kadrosunu vücuda getirecek, dan parasız olarak dağıtılmaktadır. <6813) .......,.// 
her okt.lun sınıf adedini, yeni açılacak ~ .. 
oku! :ııletlerini ve yerlerini temmuz GO- son haftasında her okulu.1 \Oziyeti k,u·: rektörlüğü ve ilk edrisat umum dirCJ( 
r.un<l 'kadar biJ.dirmiş olacaktır. Bu su- surette kcırarl~Ş~!.ılmış !Julıınacakt•(. törlüğü de ayni prensib dairesinde l1ı' 
retle alınan tcdbirl~r sayesinde eylülü'l ilk okullarla meşgul elan Kültür di· reket edeceklerdir. 

Son yağmurlar lzrnirde mahsuller üze· -----------------------------~------------__.; 
İzoıirde 

rinde bazı tahribat yapm15tır. Maamafih 
evvelce tertibat <:lınrnış olduğundan yağ· 
mur fazla bir zarar ve ziyana sebeb ola· 
mamıştır. lncir mahsulünden ıslanan kı 
sımlar hurdaya çıkarılacağından bu yıl 

hurda miktarının fazla olacağı zannedil· 
mektedir. Buna mukabil bazı mm takalar 
da da yağmur zeytin ve pamuk mahsulle· 
rine faydalı olmu5tur. 

Çorum, 23 (A.A.) - Bir haftadanberi 
devam eden yağmurdan Osmancıkta ya· ı 
pılmakta olan köprünün ayaklan hasara 
uğramıştır. lki gündenberi hatırı sayılır 
soğuklar ba~göstermi~tir. 

Direk törlüğünden 
l - tik, orta ve liae kuımlarına yatılı \'e yatısız:, kız ve erkek talobe kaydına baılanmııtır, 
2 - isteyenlere mektabin ka)'lt §&rttlrını bildiren tarifnzı.me parasız ıöndcrilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 

• • 

22534 - • 1 - ' .. .. . ' ....,.. .... ... "' . .. , .... ,. ' . . 
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~Adil 
~l\ldeiCDIUer klmDeırdDr? 

Çek tarihinde 
meşhur kör kral! 

.3üdetler ve Çekler birbirlerinden kız alıp vermişler 
aile ve ırk bakımından birbirlerile kaynaşmışlardır 

Bir Südct nazi şefi 11utuk söylerken 
Bugiln istikballerini mcvzubahs ede

rek biltiln dUnyayı karıştıran Südetliler 
kimlerdir \'e mazileri nedir? 

Aylardrı.nberi Avrupayı meşgul eden 
bu mesele Uzerinde müzakereler devam 
ederken biz Südet Almanlannm kim ol
duklarına ve nasıl yaşadıklarına bir ba. 
kalım. 

Çekoslovakyanın garb kısmı Avrupa
nm tam ortası, sayılabilir. Çünkü burası 
her taraftan denize ayni uzaklıktadır. 

Bu havali~; Uç taraftan Südet Almanları 
çevirir. Bunlar dağlar üzerinde.ki oehir 
ve köylerde otururlar. 

Burası dağlık bir arazidir. Ahalisi de 
dağlık köylere mahsus bir hayat yaşar. 
Sığır, koyun ve keçi beslerler.. İklimi mu
tedildir ve ~ ilksck yaylalara oldukça çok 

Çckoslovakyada almanca resmi dil ola -
rak kabul olunmuştur. 

Üç asır Çekler akalliyet sayılmı§, ek
serisi Avusturyadan gelmiş olan SUdet 
Almanlım da daima Viyana hükümetinin 
himayesini görmüşlerdir. 

Umumi harpten sonra, mağlüb A vus -
turya • Macaristan imparatorluğu prı.rça
lanırken Çekoslovakya climhuriyeti tc -
t ekkül ediyor ve bu sefer Südetler akal
liyct oluyorlar. Ondan sonra dn Çek -
Sildet ihtilacı ba§lıyor. 

Südetliler arasında Nazi hareketi bil
hassa Çcko:;lovakyanın garb tarafların • 
da başla:nı§trr. Çünkü oradakiler esa -
sen cskidenberl diğerlerinden daha faz. 
la Alman taraftarı, Çek ve yahudi aleyh
tarıydılar. Fakat onlar arasındaki bu 
Nazi hareketi diğer yerlerdeki Südet Al-

yağmur yağar. Praga inen Südetliler da· manları arasına da yayılmıştır. 
ima sıcrıklsn şikayet ederler. Bütün Südet arazisindckilerin Alman 

Siıdet arazisi tabiat itibariyle gayet taraftan olduklarını düşünmek doğru ol. 
güzeldir. Dağların yüksek noktalarına maz. Orada 4 milyon kadar nüfus var -
kadar uzanan çam ormanları, kayalardan dır. Bunun yarım milyonu Çektir, Uç bu
aşağı büyük bir gUrültü ile dökülen şcl'a- çuk milyonu da Südetli Almandır. Alman
leler \'e dağların eteğine serilen ye§il ça- ların da yanın milyonu Henlayn tarafta
yırlar hakikaten güzel bir manzara te~kil rı değildir. 
eder. Demek oluyor ki Südet arazisindeki nU 

Sildet mmtakaıımm ıımat kıymeti de fusun bir milyonu Henlayn aleyhtarı, üç 
çok bUyilktür. Dağ ve orman eteklerin. milyonu da onun taraftarıdır. . 
dekJ ııahalarda daima fabrikalar göril • Şüphesiz ki her iki millet biribirinc 
lilr. Südetlilerin çoğu sanayi işçileridir. çok karıııınış §ekilde y~ıyor. Çeklerle 
Halbuki o mrntakadan uzakta yaıııyan mcskfın olan yerlerde birçok Alman var
Çekle:-in ekserisi çütçilikle •eçinir. dır; en fazla Almanlnnn oturduğu yer-

Bu, Çeklerle Sildetliler arasındaki ihti- lerde de yine birçok Çekler bulunur. Yi
lAfın amillerinden biridir. Avrupa mem- ne öyle §ehir ve köyler vardır ki birç-0k 
leketlerlnde daimi bir şehir • köy kav- Çekler ve Almanlar yan yana yaşarlar. 
gası vardır. Biri sanayi, dlğeri çiftçilik Yan yana yaşıyan bu iki millet biribi
gıbi iki ayn hayat ya§ıyan §ehirliyle köy rinden l:ız alıp vermiş, bu suretle aile 
JU a~ınd:ı daima bir mücadele vardır. ve ırk bakımından da knyl!tl§malar ol -
Çekoslovakyada bu mUcadeleyi Alman • mu§tur. Birçok_yerlerdc ırk o kadar mu. 
Çek ihUIAfı halinde görilyoruz. him bir hal almı§br k1, kimin Çek, kimin 

Südetliler baıılıca madenkömUril ve do Slidctli olduğunu söylemek kabil değildir. 
kuma sanayii ile iştigal ederler. Bu Çc- Hatta, Henlaynın annesi Çektir. Hen
ko .. tovakyanm tabii zenginlikleri dolayı. layn, propagand& memuru Sebolovski'ye 
tıiylo burada inkişaf eden sanayi hayatı- bunu kimsenin öğrenmemesine çalışması 
nın bir neticesidir. hususuna~ sıkı emirler vcrmiııtlr. Fakat 
Fakat bu, tabiatın Slidetlere verdiği bir tesadlifc bakın ki, Sebolovski de bir Çek 
mazhariyet değildir. Çünkü Südet Alman- ismiidir. (Deyli llcr:ılddan) 
lan bum.da evveldenberi bulunmıyorlardı 1 
sonradan gelmişlerdir. 1~~--1 

Şilphesiz ki hıri.ntiyanlıktan evvelki de ı' 
viderde buralarda Cermenler vardı. Fa. 
kat Cermenler sonraları buradan gitmiş
lerdir. MilAttan ııonra takriben 500 sene 
evvelinden başlıya.rak burıwnı Çekler iş
gal etmişler ve bUtün o arazi Bohemya 
ismiyle tanınmıştır. Çeklerin btiytik hU
kUmdarlarmdan biri "i~i kral,, ismiyle 
tarihe geçen Venceslasdır. 

~ . "' 
Almanlar buraya tekrar gelmeye 1200 

11enclerindc başlamıglardır. Onları bura. 
ya getiren, memleketteki maden amele-
11i ihtiyacıydı \'C bu işte ÇRltşmak için bu
raya gelen Almanlar bugün bulundukları 

yerlere ·erleşmlşlerdir. 

Casus 
Cevaııııı o ırc n vaın 

Abdülhamid zamanında Er
meni Hınçak ihtilal komiteıi

n in ihtilal teşeb':>üsü naaıl ot'
taya çıktı?. 

Abdlilhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerile 
crtaya çıkardığı halde neden mah
kum oldu?. 
Yirmiye yakın kişinin idam ve mü
ebbet kürek, sürgün cezalariyle ce· 
zalandırılmasrna sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareke ti
ni HABER'de okuyacaksınız. 

..___ 

ŞellılDr mektupları 
.,,_ ,_,, ~ ~ --
lstanbul orta ı n 
d a bir Ker.beıaı .. 

-
Fatihte A linaki mahallesi susuzluktan kıvıaı~ ıgor! •• 

Dilnyanrn en sulak aehirlcrlnden biri 
olan lstanbulun, susuzluktan çektiğini, 

Sahrayıkebirin ortasında yerleıımiş ka -
sabalar çemezler. 

Su derdi, bizim şehirde l'eni bir dert 
değildir ama, geçen sene tifo patırtısı sı
rasında, şehrin kullandığı suyun en mü
him kısmını temin eden Kırkçeııme ve 
Taksim suları, belediye tarafından ke -
silince, su sıkıntısı birdenbire halk için 
adeta bir işkence halini aldı. Her ta • 
raftan şikayetler yükseldikçe, belediye: 

"Her tarafa, en sıhhi su olan terkos 
çeşmeleri yapacağız, biraz sabır, biraz sa
bır.,, diyordu. 

Aradan bir sene geçti. Bu müddet zar
fında kapatılan her çeşmenin yerine i
ki tane, hiç olmazsa bir tane terkos 
musluğu konması icab ederdi. Fakat b:ı 
işin, başarılamadrğını ve lstanbulun bir
çok krnımlnrında halkın nühayetslz bir su 
sıkıntısı içinde kıvrandığını bugün ilzü • 
lerek görüyoruz. 

Birkaç zaman evvel şehir işleri göril. 
şülmck üzere yapılmıg bir toplantıdan 

vali ve belediye reisi, halk partisi kll7.a 
ve nahiye başkanlarına aynen şunları söy 
lemiıJ: 

"Gecen sone parti konı;relerinde, fa. 
Jdr halkın C\'lerinc belediyenin bcda\8 sıı 

te'ii!-afı yapm:ısı lmrarla ·mı~ \ 'e bu işle 
de partili arkadaşların meşgul olmalan 
bildirllmlştl. Halbuki arlmda~lar maale • 
SCf bu \'a7.ff'clerini ihmsl ctmlt:ler \ 'C yap• 
mamışlardır. nır <ıenc itinde sular idare
sine 450 - 500 fakir aile müracaat etti. 
Ben bu miktılrm 5 bin olmMmı lsttyo. 
rom. J\fiirne!l.ntfn bn kailftr az olmatıı, h al
kın bu htL<;;usta Jayıki~• l c fon\ir edilme
diğini meydana koymaktadır. l\laksadımız 

halkı sokaklardaki re~clcrden kurtar· 
mak, ve herkrstn c,·lcrlne birer musluk 
takml\kt ı r. 

Terkos suyunun on bcs encllk \'arldatı 
bu ·oldakl tesisatın ı !alıma sarfcdllc • 
cektfr. RugUnkU su yollarmm Uç senelik 
bir 1-imrü kalmıstır. Ondan sonra §ehlr sn
li07. knlac.'\ktır. Onıın iı;hı bir an enet ye. 
nl sn yollan ynpnıahyız. Bu ı,o 4-:S mil· 
yon lira sarfctrnck liuırndll'. BUtUn bun
ları tamamladıktan sonra su fiatıan ya
n ynrıya fndlrllocck \'C metrcmJkAbı '7,5 
kunı"ia ol"eaktır. Giiodo nUfo!I bıı.5ına 

150 litre su \'Crmck lktızıı eder. KııragUın 

riik ,.c charmdıı !'usuıluk bir Afet halin. 
dedir. Bunu hlz ele biliyoruz. Hep inin 
yakm znmandıı düzcltllme!>ine çah!'ıyo. 

r uz.,, 

Muhiddin Üstündağın bu sözlerinden 
de anlaşılıyor ki, kabahat biraz da bele
diyeden ziyade dertlerimizi anlatmayı 

bilmememizdendir. Su sıkıntısı çeken 
semtlerin parti başkanları, mahallelerini 
bu derdden kurtarmağı kendilerinin en 
büyük vazifesi bilmelidirler. İstanbul i
çinde susuzluk yUzUnden halkın neler 
çektiğini görmek üzere, geçenlerde mil
temadiycm şikayet mektupları aldığımız 

Fatihte, Alifakih mahallesine gittim ... 
Foto Ali ile beraber Fatihte tramvaydan 
inip Gelentıevi mektebine doğru yilrüdük. 
Mektebin yakınma kadar yollar munta. 

Çe~cnln sllkülcn muı;luj;•u yerine bir 
incir yaprağı lrnnmu::ltu. Cz~rlndcn yarım 

parmak kıılınlığmda su myordu 
zamdı. Yalnız buralarda tek bir sokak 
ıambası bulunmaması insanı hay,rete dü-

1 §ilrliyordu. Mektebin önünden geçen Ka. 
radeniz caddesinden itibarense, oralıla - ı 
rın söylediklerine göre geceleri her ta
ra! zifiri k:ırrı.nlık oluyormuş .... Fakat bu 
mahalle ha1Iu, karanlığı filan bir tarnfa 
bırakıp, illa bu su derdinden müşteki. 

Vaktiyle, bu koca mahallenin, hrı.ttA 

etrafındaki iki mahalle de dahil biricik 
çe§mesi varmış. Bu tek çeşme ihtiyaca 
tamamen küayet etmemekle beraber, yi. 
ne .az çok işlerini görUyormuıı. Fakat ge
çen sene Kır1<çeşmc suları kesilince, Ali
faltih mahallesi tam bir Kerbelaya dön
müş. Zavallı mahalleli, yarım sn.at ötede
ki bir çeşmeden sularını temine brı.şla • 
mı:ılar. Yahut da fakir bütçelerine göre, 
sakalara bUyUk bir meblağ vermeğe mec 
bur kalmışlar ... 

Aradan bir sene jeçtiği halde beledi
yenin buraya su vermeğe hiç niyeti ol
madığını da görünce, mahallenin iJerl 
gelenleri bir kere de gazetelere baş -
vurmağa karar vermişler. Mahallede ha
li vakti yerinde olmayıp da su gelirle. 

knpanmı!;I çcjmesl bıış:mdn, sızan Ul,l 

Jln bcrclye dert yanıyorlar ... 
mıyenler, belediyenin tıkadığı çeşmenin 
ağzmdakl tıkaç vazifesini gören paçav
raları çıkarıp, buradan yarım parmak 
kalınlığında akan, daha doğrus usızan su
yu toplayıp, içecek, yıkanacak ve daha 
bütün ihtiyaçlarını görecek suyu bura -
dan temin ediyorlar ... 
Başında çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar 

belki de 15 • 20 kişinin nöbet beklediği 
çeşmede, musluk yerine bir incir yapra. 
ğı konmuş, su bu yaprağın ucundan kaya 
rak altına konan kovanın içine ince, in
ce akıyor. Öyle ki, bir kova ancak bir sa
atte, haydi haydi 45 dakikada dolabilir. 
Bu vaziyete göre, çeşme başında bekli

. yon 15 · 20 kişinin kaç saat sıra bckliyc. 
ceklcrlni artık siz hesablayın. 

İhtiyar bir kadın bizi görilncc: 
- Ne yapalım evlat, belediye kapıyor, 

biz açıyoruz. Susuzluktan ölecek değiliz 
ya! A~ıyoruz ama, işte gelen su bu ka
dar. 

Daha gonçço bir kadm Uifa kan:ıtı: 
- Aman efendim, !!akın yrı.mıayın ha. 

limlzt, sonra iyilik edeyim derken fena
lık etml~ olursunuz. Duyarlarsa yeni 
çeşme yapmak §Öyle dursun, gelip şu 
suyu da kapamaya kalkarlar. 

Bu sırada mahallenin erkeklerinden 
biri bizi görilp yanımıza sokulmu§tu .. 

- Bnylar, dedi. Şu belediye bizi in
san yerine koymuyor galiba. Bu zamanda 
böyle binlerce vatandaş su sıkıntm çe
ker mi? Hem bu çeRmeyi de tamamen 
kapamışlardı. O zaman halimiz daha kö~ 
tU oldu. Civarda bir kuyu vardı. Gidip 
oradan su almağa baı;ıladık, yerlere ko
nan pi.S kovaları kuyuya daldınp daldı
rıp dolduruyor, sonra da o suyu içiyor, 

yemeklerde kullanıyorduk. Onun için be. 
lcdiye terkos yapıncaya kadar bu çe§me
yl kapamağa kalkacağına, tamamen açsa, 
daha bUyllk sevab işler ve daha sıhht 
bir iş görmüıı olur. 

Arkdaşım foto Ali ile beraber Fatihe 
dönerken, arkamızda bıraktığımız mahal
lenin halini dilşUnUyordum. 

Alinin de kafasında galiba ayni dil ,. 
şlince varmış ki, bana: 

- lııte, dedi, İstanbul ortasmda hakiki 
bir Kerbe){i ! .. 

HABERCİ 

1200 senc~lerlnden bugüne kadar Al -
manyayla Bohemya arasınaakl hudud 
hiç deği§Illemiştir, Bohemyah Almanlar 
da hiçbir zaman Almanyanın idaresi al
tında bulunmam~Iardır. 

-----· .. - -- .., ___ ---·-------------------- -- - - - ----------------·---
Bohemyalılar tarihinde bilhassa kör 

kral Yan meııhurdur. Kral Yan İngiliz • 
lerle yaptığı Kresi muharebesinde 51 • 
mUş, o öldükten sonra da İngilizlerin 

"Kara prens,, i, onun hatırasına hürme
ten, kralın alemi olan "İch Dien,, sözünü 
kendisine umde ittihaz e miştir. O va
kittcnberi Gal prenslerinin alemi bu ola
rak kalmıştır. 

IBIY cöfrı)ayettte şe"rtte
n an ~<aırma~o m o vaıır? 

linin yerde yatan cesedi ile karşılaşıyor. 
Kadının vurularak veya bıçaklanarak öldüğüne dair 

harici bir alamet yoktur. O halde cinayet nasıl işlenmiş? 

~u!Q>awa~ü1Fek v e k e<dl l 
lngilizlerin bir darbımeseli vardır: ''Kin öldürür,. 

derler.Bu dabıme el pek de sebebsiz değilmiş. Con 
Dromond isminde bir lmdliz subayı kedilere karşı bes
lediği kinin kurbanı olmuştur. Bu subay hayvanları çok 
sever, fakat kedilere tahammül edemezmiş. Evinde üç 
tane köpek, kümcc:inde birçok tav~nlar ve tavuklar 
beslermiş. Tabii Conun kedileri C\;nin semtine bile uğ· 
ratmadığmı söylemeğe lüzum yoktur. 

1415 tc, Eohemyalıların din ıslahatçısı 
olan ve milU bfr kahraman sayılan Yan 
Hus'un öldUrillmesl Uzerlnc Almanların 
birçoğu memleketten çıkarılmıştır. Fakat 
ıonrrı. Almanlar tekrar gelmişlcrdlr, çUn. 
kü dağlardaki madenler işletilmeye baş. 
landıkça maden nmclesine ihtiyaç gittik
çe artmıştır. 

O günlerde Çekler Almanyadan değil, 
Avusturyadnn korkarlardı. lfl20 deki Ak
dağ muh:ırcbesinde Çekler mağlüb ol -
mu§lar ve umumi harbin sonuna kadar 
Avusturya idaresi altında kalmışlardır. 

Aw!lturya imparatorluğu Südet mınta. 

lr:uıına mUmklln olduğu kadar çok Alma
ntn muhaceretini tcııvik elmi§, bu artıda 

F RANSA'DA Dol şehrinde esrarengiz bir cinayet 
işlenmıı;;tir. Ölen Ameli isminde bir kadındır. 

Katil olduğundan şüphe edilenler de karlının dostu Jül 
Ponsc ile kadının babasıdır. 

Birf gece komeular Amelinin avaz avaz bağırdığını 
ve imdat çağırdığını duyuyorlar. Fakat hiç kimse aldı. 
nş etmiyor. Çünkü o evde hemen her gece böyle kavga 
olmakta ve kadın bağırmaktadır. l\:avga daima Jül ile 
Ameli arasındadır ve ertesi gün bnrı§ırlar ... Onun için 
komşulardan Iıic:biri araya girmek istemez .. . 

Fakat ertesi sabah evden hiçbir ses gelmediğini gö. 
rrn kom~ular hiraz merak· ediyorlar. Evvela belki kadın 
bir ycro git.ınişt.ir diye düşUnUyorlar. Sonra JUlün bir 
pencereden öbürilne geçmek istediğini görüyorlar ve mc. 
raka dUşUyorlar. 

Cinayet o zaman meydana çıkıyor, P<!nccredcn içeri 
ı;ircn adam d~ardakilerc kapı.;ı acıyor ve herkes Ame. 

JUi Ponse hCıdi.se ile hiçbir alakası olmadığını söy. 
lüyor ve diyor ki: 

- Gece hısrrn akraba toplandık, konustuk. Amelinin 
babası da gelmişti. Evet, kavga oldu, olmadı değil. Fakat 
çabuk geçti. Ondan sonrıı. ben çıktım, kahveye gittim, 
isknmlıll oynadım. Geccyansından sonra eve geldiğim za. 
man Amelinin sesi çıkmıyordu. Her baldo yatmış olacak, 
dedim. Ben de odama girdim yattrm. 

"Sabahleyin geç vakit uyandığım halde Ameliyi yi. 
ne göremedim. Odasının kapısını vurdum, açmadı. Tekrar 
vurdum, sel'! yoktu. Bunun fizcıine, pencereden girdim. 
ötesini de siz biliyorsunuz.,, 

Jül Ponsenin hakikat.en suçsuz olduğu zannediliyor. 
Buna mukabil, kadııun babası üzerinde daha fazla §llphc 
toplanıyor. ÇünkU adam o gecedenberi ortada yoktur. 

tiadisenin tahkikatı devam etmektedir. 

Yalnız bir gece her nasılsa bir kedi subayın bahçe· 
sine girebilmek imkfimm elde etmiş. Kediyi görür gör· 
mcz sinirlenen Con Drornond tüfeğini kaptığı gibi ke
diye ateş etmiş 'e hayvanı öldürmüştür. Hayvanın öl· 
düğünden iyice emin olmak için 1 ngiliz subayı tüfeğini 
namlusundan yakalamış ve haı'\-anm kafasına silahının 
dipçiğile de vurrnağa başlamıştır. 

Böyle 'unırken tüfek nasılsa patlamış, ve çıkan 
kurşun kedilerin arnans!l dü~anı olan subayı derhal 
öldürmüştür. 
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A.lfil lf~s\tÜfi) ~~Ü~Üfi) <dJ<eaa 
Morg, sinirleri zalJıf olanların 

giremİIJeceqi yerdir 
Posta arabası ; Tıbbıadfiye hemen hergüu birkaç paket bırakır; bu 
paketlerde, ekseriya, Anadolunun herhangi bir köşesinde kazaya 
uğramış, cinayete kurban gitmiş bir vatandaşın herhangi bir uzvu 
- birkaç karaciğer, mide, birkaç metre barsak vesaire - çıka r 

Tanrı gecinden versin ... Ö!Um, aklı. 
nuza geldikçe tüylerimizi diken diken 
eden bir hadisedir ... Yaşayı~. bu ladise 
ile son bulur .• Bazıları - bilhassa eski. 
ler • asıl hayatın o zaman başladığını 
iddia ederler •. Bilmem, benim kabul et-
mcdiğim, edemedigim bu keyfiyete siz ne 
dereceye kadar hak verirsiııiz 1 içinizde 

• onların diliyle! - asıl h~yata kavuşanla 

rm sıra &ıra göm:ilü durd•ıklarr mezar
lıktan g~.:e içi ürpermeden geçenler yok 
r.~ğil·>r .. F.:"'.!:, ben bu m.~:~ı'lr:_. ete e. 
rişmiJ fa.nrlcr.J~r. degi!im. Ölünıı'n; ı:n 
aziz vücutları rnk harar~tı,.rinıkn ayı
np soğutaa, buz gibi donduran, kendisi 
kadar ismi de soğuk .. 

İ§tC, bazı bi .ts12 r .. r.ilerin .. ğrci.lık. 
larr dünya ile c.hr! t l!ra -ır.d:; :i ilıe c~iğin 
morgun kapısmdan içeri girerken ka 
faır.da bunlar, ve bunlara benzeyen bir 
ıürü kara, karanlık, korkunç dü~:inceler 
y umaklanıyord u ..• 

Gazetenizde defalarla o!<umuşsunuz. 
dur: 

" ••• Mahallesinde oturan X ismin 
de birisi evvelki gün yatağında ölü 
olarak bulunmufo Adliye hekimi 
tarafından yapılan muayenede ö
lüm fÜpheli görülmü,, ceset morga 
kaldınJmıı tahkikata baılannuıtrr.,, 

Bu ifadeye o kadar alrşmışsınızdır ki 
buradaki "morg,, kelimesi nazarı dik. 
katinizi bile çekmez .. Fakat, ilk bakışt~ 
modern teneşir sanılan yerli mermer 
masaları, havasını tuhaf bir buhur gibi 
uran formolin kokusu, bembeyaz deko 
ru ile morg, bahtsız ölülerin dünyadaki 
ıon ve ahretteki ilk iskeleleri öyle soğuk 
bir yer ki, sinirine en çok güvenen a. 
damlar,, buraya girerken vücutlarında 
yatkın bir tüy bulabilirlerse aşkolsun !. 

1(. •• 

Morg m:.idürü doktor Rahmi~i her 
zamanki odasında buldum. Eski J:;mni
yet Müdürlüğünün arka kapısma bakan 
pen'.:eresinin önünde beni karııladı .. 
Güldü, sordu: 

- Buyurun bakalım .. Ne haber? Ha. 
yırdır inşaallah ! .. 

Ö}Jlerle uğraşa uğraşa bıktığı daire
sinde bir diri dost görmekten doğan 
memnun bir tavırla elimi sıktı, yer gös. 
terdi. 

- Otur bakalım .. 
Oturdum .. Duvarları insan azalannın 

resimlerile dolu, çok pencereli bir oda
da da ölümün sükuneti hissediliyor. Ses. 
sizlik ve .. Duvarda muntazam tıktaklar
la işliyen eski tertip bir toparlak s:at 
var. Doktorun mükellef masasının üs. 
tünde sayfaları açık bir kitap duruyor .. 
Bunda d?. gözüme ilişen bir insan ciğeri 
resmi oldu ... 

Doktor bir sigara uzattı, evvelki ıor
cusunu tekrarladı: 

- Ne haber? .. Nasıl oldu da buraya 
uğradın? 

Daha bu temiz doktor odasında .içime 

soğukluğu yayılan ö~Jmün hatıı'asile ü.r 
pere ürpere anlattım. 

- Morgu görmeğe, gezmiye geldim. 
Doktor: 
- Adam sende; ba§ka İJ bulamadın 

mi? der gibi tuhaf tuhaf yüzüme baktı, 
ilave etti.: 

- İstanbuJda gezilecek yer kalmadı, 
gezme yerlerinin krthğına kıran mı gir
di kuzum! 
Konuştuk: 

- Doktor, dedim. Bu gezme öyle 
bir gezme öyle jç açıklığı için yapılan 
bir gezme değil.. Şu sizin içinde beyaz 
gömleklerle eli bıçaklı dolaştığınız so. 
ğuk yeri okuyuculara anlatmak için 1 

Doktor yine güldü: 

- Ba~ka mevzu bulamadın mı ku
zum! .• • 

Ve .. İlave etti: 
- Pekala... Buyurun gezelim. 
Kalktık ... Odadan çıktık; ufak bir ko. 

ridordan geçtik, iki kanatlı iri bir kapı
yı bizzat baş asistan Kerim açtı, içeri 
girdik. 

Sıra sıra ta§ masalar, üzerinde yüz. 
leri balmumu sarılığnrda, saçları kar
makarışık çıplak insan cesetleri yatıyor. 

Salonun duvarları bembeyaz, zemini 
mermer ve.. lavası keskin bir formolin 
kokusile tı:.itsülü .. 

Hekimler önüm sıra salonun ortasına 
doğru yürüdüler. Ayaklarım bir türlü 
ileri gitmek istemiyor. Morg müdür:i 
arkasına baktı, beni hala kapida görün. 
ce döndü, azarlayıcı bir şaka tavrilc 
söylendi: 

- Ne o ya ... !çeri gelsene, kapıda ne 
duruyorsun? 

Sesimi çıkaramadım, istcmiye istemi
ye yürüdüm. 

Masaların arasından geçerken içim. 
deki korkunun arttığını hissediyorum. 
Sanki, §U çırçıplak yatan ölüler ete
ğimden tutup da çekecekmiş gibi geli. 
yor bana. Doktor bu endişemi anlamış 
olacak, orada bir cesedin başında durdu,, 
benimle alay eder gibi söylendi: 

- Korkma, onlar •Unyadan el, etek 
çekmişler. Şimdi senin eteğine el sür
mezler ... 

Ne yalan söyliyeyim utandım. Şu 
doktorlar, cesetlerin içini karıştırmak. 
tan mıdır nedir, insanın kafasındaki dü
şünceleri de seziyorlar .• 

Bay Rahmi izah ediyor: 
- Şu masada yatan, bir zehirlenme 

vakasından maznun ... Öteki masadaki 
yatağında ölü bulunmuş, şu öbür taraf. 
taki bir cinayet kurbanı, öteki masada 
uzanan ceseL. 

Dinlemiyorum bile .• Emin olun ki 
son haddine kadar soğutulan bir soğuk
hava dolabr, şu salonun yanında bayağı 
ılık gibi gelecek .. 

Kafamda yumrulaşan binbir korkulu 
sorgunun cevabını kendi kendime ver. 
meğe ~alışırken doktora sordum: 

-Doktor! 

- Ne var! 
- Siz cesetleri ne yapıyorsunuz? 
- Açıyor, bakıyor, ölümün hakiki se-

bebini tayin ediyoruz. 
- Bir şey anlamadım 1? 
- Anlıyacağr şu .. Bu ı.:esetleri bisturi 

ile keseriz.. lçerdeki kısımları kanıtı. 
rır, bakarız. Uzviyette toxinler var mı? 

- Sonra? 
- Sonra, bunu bir raporla Tabibiadil 

Müd•Jrlüğüne bildiririz. 
Boş bulunmuşum, ağzımdan kaçtı: 

- Daha sonra bu cesetler ne olur? 
Doktor tuhaf tuhaf yüzüme baktr, 

gülerek söylendi: 
- Ne olacak, yeni bir mezar doldu-

rur. 
Salonun kenarında, duvar dibine di. 

zili dolaplar var. Onları doktora göster
dim sordum: 

- Bunlar nedir dokto·r? 
Doktor lakayıt cevap verdi: 
- Buz dola plan 1 
- Neye iyi bunlar? 
- Cesetler uzun müddet dışarda ka. 

lırlarsa kokarlar. Onları otopsi zamanı
na kadar buralarda muhafaza ederiz. 

Kenarda duran iki yuvarlak teneke 
kutuya gözlerim takıldı. Bu aralık sa. 
lon hizmetine bakan yaşlı hademe içeri 
girdi, doktora seslendi: 

- Bayım posta geldi .• 
Doktor bana işaret etti, hep beraber 

salondan çıktık, hekim odasına bitişik 
dar bir odaya girdik. hademe yerde du
ran ambalajlı iki paketi, bir de şişeyi 
işaret etti': 

- Bunlar var. 
- Aç bakalım 1 

Paketlerden ne çıkacağını görmek i. 
çin başımı uzattım. Hademe, alışkın 
hareketlerle çuval ambalajlarını kolay 
ca açtı, ağzı lehimli teneke kutuları dr. 
şan çıkardı, hususi bir makasla bunla
rı kesti, kapaklar açılır açılmaz odayı 
dayanılmaz bir koku kapladı. Mendili. 
mi burnuma götürdüm. Hayretler için 
deydim, Hademe kutuların içindekileri 
geniş cam küvetlere boşaltıyordu. Dok. 
tor da bunların başında duruyor, o kor
kunç fena kokudan zerre kadar mütees. 
sir gön:.inmüyordu. 

Kutulardan çıkanlar mide, barsak ve 
karaciğerle diğer guddelerden ibaretti. 
Doktor anlattı: 

- Anadoludan. uzak, bir yerden ı:eli 
yor, bir zehirlenme vakasının maznu. 
nunu yani cesedi buraya getirmek ol
maz, böyle hallerde zehirin tesir edc•.:e. 
ği ahşa çıkarılır, gönderj}jr, biz de 
onları muayeneden geçirir, raporumu
zu veririz. 

Artık tahammülüm kalmamıştı. Bu. 
rada duramıyacaktım. Doktorlar küvet
lere boşaltılan barsak parçalarile meş. 
gul bulunuyorlardı. Rica ettim: 

- Doktor, dayanamıyacağım, bana 
müsaade artık!.. 

iki doktor da müstehzi bir tebessıJ.mle 

Afrika vahşileri 
anadan doğnıa 
atlet değillerdir 

Avam arasında garib bir telakki var
dır. Onlarca ömUrlerinin yilzde doksan 
dokuzunu açık havada pek iptidai şerait 
altında geçiren Afrika ve Avustralyanm 
vahşi kabaili medeni insanlardan çok da. 
ha kuvvetli ve daha mukavim unsurlar
dan mUteşckkildir. Avamın herhangi bir 
bilgiden ziyade rivayete ve hisse daya.
nan bu kanaati bazı Alimler ve meşhur 
seyyahlar da teyid etmişle'rdir. Son bir
kaç sene içinde yazılan seyahatnameler 
ve tetkik eserleri iptidat ırkların yüz -
ve kabilelerin şayanı hayret beden kuv. 
vet ve kabiliyetlerine yüzlerce sayfalar 
ayırmışlardır. Bu gibi eserlerde on ka -
dem yükseklikten kolayca aşan yerli 
atlayıcılardan ve dünyanm tanınmış koşu
cularını çok geride bırakacak ılyahl k<r 
auculardan bahsedildiğini görüyor ve ııa
ıııyoruz. Birçoklarımız bu iddianm kuv • 
vei müeyyidesi olarak Amerikan siyaht
lerinl gözönline getiriyor ve onların o
limpiyatlarda kırdıkları dünya rekorları
nı diişilnUyoruz. 

Acaba zenciler beden kabiliyeti itiba
riyle hakikaten beyazlara Ustun mUdUr. 
ler ve acaba iptidai kaball efradı arasm
da senelerce bir metod dahilinde çah§
mı§ meıshur atletleri geçecek insanlar 
mebzul mildlir? Bu i§l Fransa hUkümeti 
iyice tetkike karar vermıı ve mütehu • 
suılardan mllrekkep blr tetkik heyeti top
lıyarak Fransanm Afrikadakl kolonileri. 
ne göndermiısti. Heyet Afrlkanm mühim 
bir kmmını dolaşmı, ve vah§iler arum
da atletik kabHlyetler aramıatI. 

Hfıyet ilk tetkiklerine garbi A!rikadan 
banlamıştr. Rivayetlere göre burada yer
liler 26 kadem açıklığındaki hendekler
den kolayca sıçrıyorlar, urun meaa!e ko
auııunda harikalar yaratıyorlardı. Heyet 
bulacağı istidatları kendi muhitlerinden 
ayırmamak için orada bir de stadyom 
yapmağr, onların orada çalıııtırılma.ıımr 

temin etmeği düşUnmUştll. Heyet Afrika • 
ya 1936 olimpiyatıan arifesinde gitmia
tl. Fransızlar bulacakları tabii atletler-

rinl ve iptidai ormanlarını değişme~. 
!erdi. Heyet büyük spor varlıklarının 

ancak bir ideal uğrunda çarpıtmnsmı bi
len insanlar anuıından çıkabileceğini öğ
renmekte gecikmemişti. 

Dünya rekorlarını tesis edenler gok· 
ten zcnbille inen insanlar değillerdir. On
lar bu muvaffakıyetlerini uzun ve bilgi. 
li bir çah§maya ve kuvvetli azim ve ira· 
delerine medyundurlar. 

Atletizmde dünyanın en ileri memleke
ti olan Amerikada bu ilerleyiş Amerika
hlann ırki kabiliyetlerinden ileri gelme
miştir. Orada her imkan görtilen yere bir 
atadyom yapılmış, insanların bir CCII).aat 
önünde biribirlerlylc boy ölçti§meleri im. 
kanı onlara verilmiştir. Böylelikle mil • 
aabaka ruhu halk arasında yayılmııı ve 
köklcıım~, herke.ste biriblrini geçmek, 
yenmek arzusu uyanmıştır. Amerikalılar 
olimpiyatlara yolladıkları şayanı ha)TCt 
atletlerini gidip zenci mahallelerinden 
değil, bu stadyomlardan ııeçlp çıkartmak 
tadırlar. Amerikan antrenörlerinin de ~ 
rada bilyilk rekordmenler yeti§meslnde 
pek mtihim rolleri vardır. Onlar ııadece 
meııgul oldukları ııpora hakkiyle vAkıf 

insanlar değil, ayni zamanda birer psiko
logdurlar. 

Velhasıl mc§hur atletler avam &1'8J!m
da telakki edildiği gibi hUdaymabit ye. 
tişmemekte, bUyUk emekler aarfiyle 
meydana gelmektedirler. lptidal inean • 
lann atletik .tabiliyetleriyse mUtcmeddln 
hemcin.slerininklnden çok daha azdır. 

ÇUnkU sporda muvaffak olmak sadece 
beden kabiliyeti mesele.si değil, ayni za
manda uyanık bir dimağ ve medcnt ce
aaret meselesidir. Amerikanm meşhur 

zenci atletleri Jesse Ovens ve Al Brlt
ton tabiat yettııtlrmeleri değil zeki, oku. 
mu§ mektep talebeleridir. 

İptidai kabileler ve vahııller arasında 
kuvvetli adamlar ve i~i koııanlar muhak
kak çoktur. Fakat bunlar kuvvetlerini 
hUanU idare etmeği, bir noktada toplama
yı bilimyen insanlardır. 

den olimpiyatlarda istifade)i dli15Unllyor- •••••••••••••• 
lardr. Etraflı bir araıstrrmadan sonra yUz- .. - ~ 

lerce milk~mmel vlicutlu yerli seçilmiş, HASTAN ELER 
onların knbiliyetlctinin ölçillmeainc eıra 
gelmişti. Siyahilerin koşuları ve atlama 
dereceleri kronometreye ve ölçllye wru. 
lunca heyet büylik bir sukutu hayale uğ
radı. Çilnkil bütün dereceler mevcut 
dlinya rckorlarınm çok dunundadır. 

Mesela Sudanda dev gibi adamlar var
dır. Lakin bu adamların bacak adaleleri 
layıkı vcçhile neşvünüma bulmamıştır. 

Onun için onların atletik kabiliyetleri de 
o nispette azdır. Fransız heyeti kısa bir 
zaman sonra Afrika vahşileri arasında 

atletik harikalar bulunmadığını anlamış
tı. Yerlilerin arasında bulunan birkaç 
lstidad da antrnmanlarm yeknasaklığma 
tahammül edememişler ve kendilerine 
vaadedilen altın madalyalara hürriyetle-

beni süzdüler: 
- Büt-:.in göreceğin bunlar mıydı? .. 
Ve .. Bir dakika için küvetlerin ba

§mdan ayrıldılar, etrafımı aldılar, morg 
müdürü sözü aldı : 

- Oldu olacak. sana biraz da bu mü
essesenin teşekkülü etrafında malUmat 
vereyim: bu müessese bundan 40 ·yıl 
kadar evvel Meclisi Umumii Tıbbiyei 
Mülkiye ve Sıhhiyei Umumiye emrinde 
kurulmuştu. Tabii iptidai şekilde, 1916 
da bir kanunla, ismi {Tıbbıadlı) ye çevril 
müessesenin adli takibat ve tahkikat: 
daki mühim rolü ... 

Doktor devam ediyordu, fa1.ıat 
bende qinliyecek hal kalmamıştJ, göz
lerimde (ölüler salonu) nun soğuk taş 
masaları canlanıyor, kafamda ölüm:.in 
soğuk poyrazı esiyor, beynim karınca. ' 
lanıyor, bir kelime ile: Fenalıklar geçi
riyordum .. 

Şimdi bu satırları okurken benim si. 
nirlerimi zayıf bulup bana gülen okuyu-
1.:ularıma tavsiyem şu: Kendinize güve. 
niyorsanız, bir defa siz de buraya uğra- ı 
yın. deneyin 1 • 1 

Öteki dünyanın eşiği sayılan, bu dün , 
yanın son, ahretin ilk durağında, ölü. ı 

mün bü~O:in soğukluğunu çırılçıplak ce- ı 
setlerde gördükten sonra içinizdeki ür. 
küntüyü yenebilirseniz hiç korkmayın .. 
Zaro Ağanın halefi olmağa namzet sa
yılırsınız. 

Ölüm, öyle bir hadise ki, kendisi de,, 
ismi de, cismi de, hatta anılışı da soğuk .. 
Tanrı gecinden versin! .. 

Röportajcı 

M EKTEPLER, ŞANKALAR 

VAP U R iDARELERi, iSTASYON 
LA R, OTELLER, GAZiNOLAR 

elhasıl umumi belilan olan 
yerlerde 

P iS ve FENA KO KULARI 
gidermek ve her tarafa intiıar eden 

ve hastalıkların menbaı olan 
MtKROPLARI öldürmek için 

Amerikada hanrlanan 

"PURO,, )ardan 
mutlaka apteshanelere asmalıdır. 

Apteshanelere hafif ve hoJ bir koku 
dağıtır ve bu dağıtma 6 ay devam 
eder. PURO alaturka ve alaf-

ranga için ayn ayn 
yapılmı§trr. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

Mobilyalarınızı 
GOVELE RDE N muhafaza ve çü
rümemesını istiyorsanız ayni za
manda eşyanızı da muhafaza etmek 
istiyorsanız yine bu fabrikanın 

gardroplar için yaptırdığı 

''Puro ıa rdan alınız 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanızı 

hem içindeki kıymetli C§yanızı 
GOV ELERE karşı korumu§ 

olursunuz. 

.SlNEK, SlVRtStNEK, TAHTA· 
KUR USU, P i RE, HAMAM BöCE
Ct, KARI NCALARI. Amerikada 
birinci mallarla hazırlanmıJ ve diğer 
mümasilleri gibi fena kokmayan 

ve tesiri muhakkak olan 

''PURO,, mayii 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi deposu : M AZ O N ve 

BOT TON Ecza deposu Yeni. 
postL\hane arkası No. 47 

Toptan alanlara tenziliit vardır. 



GÜRCÜ i\IASALı 

iki yalancı 
Bir zamanlar, Gürcistanda iki 

llleşhur yalancı vardı. Birisinin 
adı Datua, diğerinin.kiyse Pctri· 
kela)dı. 

l3ir gün yalancı Datua koca· 
illan bir çu,•alı paçavrayla dol· 
durdu. En ü tüne de yün koy· 
duktan sonra lmercti kasabasına 
satmağa götürdü. 

Bir tepeden geçerken knıımn:l 
}'alanc:ı Pctrikela çıktı. Onun da 
0tnuzundn bır çu,·nl. bu ÇU\ alın 
içfnd ccc\'l.t knbuklan en ü tte de 
aı bir miktar hakiki ceviz vardı. 

Yalancı Datua: 
- Nereden golip nereye gidi · 

lorsun? dıje sordu . 
- Imeretidcn geliyorum ,., 

l\artliye ce\ ız satmağa gıdiyo· 
tuın. Ya sen nereye ı;ldirorsun? 

- Ben de Kartlıdcn gelıyorum 
\•o lmercti}•c j im satmağa idi· 
Yorum. İster en ana bir teklifte 
bulunarım: Uu ağır çuvallarla 
bu kadar rolu katetmek. cidden 
~hıç bir iş .. Zaten 1-aıanacağımıı 
Para ne kı? .. iri ı mı çmalları 
<leği~ti:-clım: Sen lmeretiye gidip 
l Ünü satar rn , bana da ce' ıılerı 
\er, ben de geriye dönüp I\artli 
de onları satarım. Böylelikle iki· 
rı1iz de bu uzun yolu gidip gel· 
lllckten kurtulur ve ,abucak ev
l<!rimize dônmü~ oluruz. 

- Vallahı azizim, bu bulu~ '°k 
CUıet Al şu cevizler! ve yOnü 
bana ver .• 
ıı:.· Yalancılar böylece _çuvalları de 
~t~tirerck geriye döndüler. 

Bir müddet yürüyüp de, artık 
biribirlcrini gönniyccek kadar 
rne~are katetitkten sonra, aleJa· 
C~le çuvalları nçtılar \"e biribirle· 
tıni aldattıklarını anladılar. 

• • • 
Aradan birkaç gün geçtikten 

Sonra, gene tesadüf en karşıla~· 
tıJar. Datua, Petrikelaya şöyle 
d~i: 

- Ben yalnız kendim iri ·ya· 
~nc.ıyım zannediyordum, halbu· 

ı senin de benden geri kalma· 
dıfını görüyorum. 

- Ne di)'C buna hayret ediyor
sun, azizım? Sen i~ beceriyorsun 
da ben ne diye becenniyeyim? 

- Şu halde ortak olalım. 
- Pekatfl! 
- Beraber bir iş bulalım! 

'Yalancılar bir i~ aramağa ko • 
~ldular. Bir hayli dota~tılar ve 
tıihayct ihtiyar bir kadının ıkı 
~İ§i~·e ihtiyacı olduğunu öğrendi· 
er. Bunun- üzerine bu ihtirar 
~ildının yanına geldiler \'e ~rt· 
arını sordular. 
l<adrn ~yle dedi : 
- Benim bir inc~im, bir de 

§tl evim var. Biriniz ineği otlat 
ltı.ağa götüreceksiniz. Fakat gi· 
derken yanınıza uzunca bir ip 
~ ~ir de saz alacaksınız. Çünkü 
nım ineğim mütemadiyen oy· 
~koşar, danseder. ötekiniz 

de evde kalıp, temizlikle mcs 
gul olacak ve çöpleri başkasının 
bahçesine atacak. Eğer bu fart· 
lan kabul ediyorsanız knlabilir· 
~iniz. 

Yalancılar: 

- Hay, hayl 

Deyip bu teklifı kabul ettiler 
ve ertesi günü Pctrikela evde 
temizlikle m~gul olurken, Datua 
da yanına biraz peynir ekmek. 
uzun bir lp \'l' bir de saz alarak 
ineğı otlatmağa götürdü. 

Petr!l\.ela her tarafı silip süpür 
dükten sonra çöpleri topladı ve 
götürüp komşuların bahçesine 
atu. Fakat komşular bunu gör
düler ve onun üzcrint. atıhp öy
le bir dayak attılar ki zavallı 

Petrikela. bütün ,·ücudu ~ürükler 
içinde kalmış olduğu halde geri 
ye döndü. 

üatuanın \'aziyeli de hiç par· 
lak değıldi. Henüz ineği çayıra 

çıkarmıştı ki. inek deli gibi sa· 
ğa sola koşmağa ba~!adı \'e onu 
da peşinden koşturdu. Orle ki 
akaşm üzeri geriye döndükleri 
zaman Dahıa ayakta duramıya· 
cak kadar yorulmuş ve hiç bir 
§eY yiyememı.ti. 

Odaya girip Petrikclayı yatak· 
ta görünce sordu: 

- Ne}in var kardeşim, hasta 
de:ilsin ya? 

- ~e münasebet? 

- Şu halde ne diye yatıyor· 

sun? 
- Ortalığı temizleyip çöpleri 

komşuların bahçesine atmıştım. 
Ev sahipleri beni görünce derhal 
davet ettiler ve ~refime bir zira· 
fet çektiler. O kadar çok ~rap 
içtim ki şimdi başım ağnyor. 
Ya sen ne yaptın? 

- Ben de müthiş eğlendim .. 
Daha sazın tellerine dokunur 
dokunmaz bizim inek mükemm<'l 
bir çerkes dansı yapmağa başla· 

dr. BU1,1un üzerine etrafımıza 

bir sürü kadın ve erkek doldu. 
Hep beraber eğlendik ... Orle ki, 
eğlenceden peynir ekmeğimi yi· 
yecek ,.akit bile bulamadım. 

- Maddemki öyle, ben yarın 
ineği otlatmağa götürürüm, sen 
de komsulara gider iyice karnını 
doyunıp içersin. 

- Hatırını kıracak değilim ya. 
Öyle olsun! 

Ertesi gün, Datuanm başına 
gelmiş olanlar Petrikel:ının da 
ba~ına geldi: lnek onu bitkin 
bir hale getirinceye bı:lar koş· 

turdu. Datua ise komşulardan 

öyle bir dayak yedi ki, odasını 

gilçbel! bulabildi. 

İki yalancı hemen kadının ya· 
nından kaçl',... r \'e biribirlerini 
aldatmaktan 'azgeçerek. kardeş 
gibi geçinmeğe \'e dohrruya her 
§eyden fazla kırmet ,·ermeğe ba5· 
!adılar. 

Yannu yangını si;n
cHirme uletleri 

- işlerin nasıl 

it ba~~:~~~?! dün 

4~ imalftthanem ha. 
\ ~ tan a~ı ynndı ! 

- \'nh! \ah!.. Peki orada ne 
imal ediyordun? 

- Yangın söndürme fıletleril 

l lhur uz gü11 
- Sah uğursuz 

• 

bir gündür der • 

. 

~ ler ya! .. Doğru • 
dur. 

- Neden? 
- !\leıscıı\, benim düğün gü· 

nilm salı günil olarak tesbit edil· 
mi§ti .• 

- E? .. Düğün yapılamadı mı? 
- i'erede biz de o· tali .. Tabii 

yapıldıll 

Tevazu 
Tcyazuuyla şöh 

ret bulmuş bir 
artist, son temsi· 
.inde çok mu • 
vaf!ak olmus ,.e 

çı l ~d alkışlanmıştı. Fakat ken 
disini tebrik edenlere şöyle de· 
di: 

- Vakia halk beni zorla dört. 
dcra daha sahneye çıkardı .. Fa· 
kat bu, sırf benim, rolümü biraz 
daha iyi öğrenmemi temin etmek 
içindi! 

i liic; değil 
Çatal \'e bıçak • 
lannın mütcma · 
diyen eksildiğini 
gören küçük bir 

ı lokanta sahibi 
nıh:ı~ et ~alona şöyle bir ta bel&. 
astı: ''Ç.atallarla bıçakbnmız i· 
Hiç de&rildir .. Yemcklerdwn sonra 
cılmmaz ... 

1Uul, 

\'almz günleri 
şu ırıyoruı 

lş buldun 
mu? 
- Evet: meteo· 
roloji i tasyo • 
nunda çalı ıyo • 

- Eh! artık herhalde ha,·a ra· 
porlanm \'Cnne)i de öğrendin, 
değil mi? 

- Öğrendim ama, havalar de· 
diğirn gibi çıktığı halde. giinleri· 
ni _şaşınyorum .. 

Berberde 
- Bu iUicm, ba· 

. '!) şrrnda saç çıka· 
raca~na eminsi • 
niz, öyle mi? 
- Hiç §Üphesizl 

Hattt\ sunu söyliyeyim ki, eğer 
siz bilardo meraklısıyısamz, bilya 
ya dokurunadan evvel ellerinizi 
iyice l"lkamamz icap edecek. 

Açıkgöz 

!\Iüdür- Sizin· 
le ancak ondaki· 
ka, konuşabili • 

· rim. Benim bir 
dakikam, asgart 

1 lira kıymetindedir. 

Ziyaretçi - Şu halde bancı 
çabuk hcş lira verin. Ilörlelikle 
herbirimiz beşer lirn kazanmış 
olunız. 

Telefonda 
- Allo! Konu • 
şan bay Nuri 
mi? 
- E\'et. Kiminle 
~refyab oluyo • 

-1\lerhaba bay Nuri. Burası . 

Dm·it, ~n, Levi ve şUrcktLı. 
- Şu halde merhaba, merhaba 

merhaba. ,.e şürekası.! 
~------------~--__. ..... ______________________________ ._ _________ ~- scwwwss ~ 

EGLENCE ---------

Rakamlarla i~aret edilen yerleri boyarsanız, eğlenceli bir tablo 
! apmış olursunuz: 

O: Beyaz, 1: Aı;ık ma,·i, 2: Turuncu, 3: Açık kah\'e rengi, 4: 
c;arı. 5: siyah. 

Amerikanın şark eyaletlerinin 
birinde çok güzel bir genç kız 
yaşamaktadır ki, bu genç kum 
dizleri cidden ~yanı dikkattir. 
Filhakika, dizlerdeki Jnnşıklık· 

lar insan çehresi temsil etmek 
tedir. 

* * 

Japonyada mahkemeye dü~ • 
mek çok büyük bir ay1p sayıl· 

<lığından suçlular, tanmmamala· 
n için, başlarına, sepet ~eklinde 
şapka geçirmektedirler. 

Kaliforyamn Long t::.tand şeh 
rinde, uzun kıllarile şöhret bul· 
mu~ olan bu ata "marki .. ismi 
takılmı~t.ır. Bu atın yelesi 4.50 
metre uzunluğunda olup, kuyru· 
r,ru da aşağı yukan ayni uzunluk 
tadır. 

Kulaklarının zarmr patlatan bu gürül· 1 
lü de ne? Kendisini bir sinek gibi ezme
ğe hazır olan bu kocaman vücut kimin? 
Bay Ftıat bir gözünü, sonra dilerini açr 

yor .. Ey\'ah! yanında kendisine fıdeta re· 
kabet eden ,.e bozuk boruların sesfoi an· 
dıran bir horları~la horlayan kocaman 
bir fil var. Fakat bizim kahraman kat'iy 

yen boznuror \'c hiddetle bağırıyor: 

''Su;; bakayım, hayvan. Bu kadar gürültü 

yapılır mı? Ya sus veyahut da defolup 

başka yere git!,. Fakat fil de pek aksi 
bir şey .. Onu o kocaman hortumuyla 
yakalayıp havaya kaldrrdı ve iki defa c:al 
ladıktan sonra, uzak bir rcre fırlattı. 

J' 

Alın size upu ... un bır kelıme 

daha! Yukanda gördüğünüz: "al 
kabul edilmez.. manasına gelen 
macarca kelime 31 harften mü· 

te11 kkil olup bütün sc,li harfler 
•·e .. lcrdir. 

* ~ ~ 
1948 senesinin ısubat ayı ~ 

pnıan ihtiva edecektir. l, 8, 15, 
22, ve 29 §Ubat, 

.tt * ~ 

Fransız tarihinin, meşhur si

malarından olan general Domi· 
nik yalnız muharibliğile değil 

fakat pipo merakile de şöhret 

bulmu~tu. 

Bu garip adam günde vasatt 
olarak bcs muhtelif pipo içmek· 
te ye hiçbir zaman ayni pipoyu 
iki defa kullanmamaktaydı. Bu 
adam 38 c:ene ıarrında takriben 
60.000 pipo kullarunıştır. 

BULMACA 
2 ' 8 6 g 5 
2 5 o 1 3 7 
3 7 7 4 6 4 
4 o 4 2 3 o 
6 1 2 3 1 2 
g 4 8 5 9 o 
Yukariki murabbaı ayni şekil 

ve müsavi büyüklükte öyle altl 
parçaya ayırınız ki, her parçasın 
da kalan rakamların mecmuu· 
nun tutan altı parçada da aj•rj 
yekunu bulsun. 

Acaba bu ycktln kaçtır ve altı 
parçayı nasıl ay1racaksmız bu· 
nu bize bildirirsiniz. , 
Doğru halledenlerden birinci

ye bir kol saati, ikincire bir dol 
ma mürekkepli kalem, üçüncüye 
bir büyük şişe kolonya ve a)•nca 
200 okuyucumuza muhtelif he-
diyeler vereceğiz. 

HASEP. 

ÇOCUK SAYt"ASJ 
Bilmece kuponu 

24 EYLÜL - 1938 
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ODA 
Haberlerı 

• Cicek bu sene modasında tekrar 
mühim bir yer ELlıyor. Kadınlar g!5ğil.Ble
rlne bol bol mevsim çiçekleri takıyorlar. 

• Çini düğmeler birçok elbiseler tıze. 
rinde gittikçe· artan bir moda halini alI· 
yor. 1 

•Mantolar yav~ yavq uzamaya. bq
]Jyor. 

• Saçlarm arka kısmma tarak takılıyor 
.ve kordelAdan bir fiyonga ile saçlar bağ
lanıyor. 

•Tavus tüylerinden yapılma yelpazeler 
kullanılıyor. 

• Elbiselerde r.n kovanının içini andı
ran murabbalar eekllnde bilzgüler yap. 
m8k bir moda halinde devam ediyor. Bu 

bUr.gtıler basit bir blQ.za ııık bir tuvalet, 
modası geçmig bir robla son moda bir 

, elbise manzarası vermeğe yaradığı için 
kadmlat ruumda çok revaçtadır. 

• Astan ile yUzU arasma ince bir pa

muk tabakası konmug ceketler ve jilele
rin bu kış çok moda olacağı tahmin edil
mektedir. 

• Kaglardakl inhina gittlkçe azalıyor. 
Bu meyil devam ederse kaşların tama -
men dilz bir şekli alacağım tahmin eden. 
ler bile vardır. 

• Dudak boyalarmm rengi gittikçe a
~tlıyor. Koyu renkli dudak boyalan artık 
eski kıymetini kaybetmektedir. Buna 
mukabil tırnak boyalan gittikçe koyula
ecy or. Tırnaklann diplerinde boyasız o
larak bırakılan hilal eekllndeki kısmı da 
boynnmağa başlamıştır. 

1 Faydalı bilgiler =ı 
• Altın suyuna batmlmış eşyayı par

latmak için bir taba~ın içerisine bir par
ça adi karbonat ve sabunlu su konur. Son 
ra parlatılacak §eY bu suya batmlrr ve 
~u içerisinde dolaştırılır. Çıkardıktan son 
ra da soğuk suyla yıkanır. 

• Bir cam tabakayı delmek için, yanın 
patates içeri~ine istediğiniz büyüklükte 
bir delik aı;ar ve camın üzerine korsunuz. 
Sonra bu deliğe kurşunu eriterek akıtırsa 
nu: cam gayet muntazam olarak delinir. 

- - -
ll=lla~um mtYJtifak· 

taı baı$)ll~ır Q 
Bir doktor arka.daııım anlatıyordu: 
- Da.ha talebeydim. Fiziyolojl imtiha

nına girdik. Muallim birçok suallerden 
sonra gülerek bana sordu: "Hnzım ne -
rede başlar?,, Ben de malüm nakaratı 

tekrar etllm: ''Ağızda.,, Hocam adeta kız 
mıştı. "Asla, dedi. Haznn mutfakta baş. 
tar.,. 

Bu şaka gibi gelen söz çok doğrudur. 
Gıdanın p~mesl demek, içersindeki bes· 
leyfci maddelerin erimesi demektir. 

Bir ev kadınmm yemek pişirirken bir
çok sıbht şeyleri bilmesi Iazundır. Onun 
için ailenin vaziyetine göre şu tavsiyele
ri gözönünden ayırmamak lazımdır: 

Kızartılmış yemekler umumiyetle za
rarlıdır. Mideyi bozar, hazmı ağırdır. Böb 
reklerln iyi çalışmasına m!ni olur. Ro· 
malizmalann sızılannı arttırır. 

Etler ya haşlama, ya ıskara halinde ye 
nilirse mideyi hiç yormaz. Hazımları ga
yet kolaydır. Besleyici kıymetlerini de 
tamamen muhafaza ederler. 
Tereyağmı yakmak, vücuda çok mik -

tarda zehir sokmak demektir. Pilli.va dahi 
yağı az yanmış olarak koyarsanız, çok 
sıhhi bir iş yapmış olursunuz. 

Salata yaparken hindibağı unutmayı

nız. Hindibağ salatası birçok Haçlardan 
daha faydalıdır. Romatizmalılar hindiba 
salatası ile sızılanndan kurtulabilirler. 

Gllzclliklerlni muhafaza etmek istiyen 
kadınlara hıyar salatası, hıyar turşusu 

!Empermeabl 
nasuD temn{ğnenır 

Fena havalar başladı. Güzel açı~ 
renkli elbiseleri, ince zarif tayyörterı 
sonbalıann sağnaklanndan korumak i
cap ediyor. 
Yağmurdan korunmak için vUcud.ıı 

tamamile saran ince kauçuktan bır 
empermeabl'in yerini hiçbir şey tuta

maz. 
Fakat empermeabl kullanan kadınları 

düşündüren bir mesele var: Bunları nasıl 
temizlemeli? Birçok kadınlar bunları te
mizlerken su geçmez hassalarını yoke
di yorlar. Ve empermeabl berbat oluyor. 
Çünkü lekeleri çıkarmak i~n kullanılan 
eter, kloroform, trebentin ruhu vesaire 
kauçuğu da eritir. 

Fakat kauçuk asitlerde ve kalevilerde 
erimez. Bu hassayı bilirseniz empemıe
abllerdeki çamur lekelerini sirkeli sı.ı. 

yağ ve toz lekelerini de sabunlu su ue 

ŞAPKALAR 
Sonbahar 

şaıpD<aOarıınazı seçtiniz mi? 

S ONBAHAR eapkanızı seçmenin 7.amanı geldl Şık, fakat çok para aar
fetmek istemiycn bir kadının en mühim dUeUncelerlnden biri de budur. 

Onun için karar vermeden evvel modanm hazırladığı yeni modelleri tetkik et
mek ve bu modeller üzerinde tenkidler yapmak icab eder. 

Bugün verdiğimiz modeller biribirlerlne hiç benzemfyen eapkatardır. Hepsi 

birlbi1'indcn gUzol olan ve ~n me§hur moda mağazalarında yapılan bu eap
. kalar iyi bir intihap yapmak hususunda iyi bir rehber olabilir. En mUşkülpe. 

aent kadınlar bile bu örnekler arasında çehresine en iyi yakışan gapkayı bula
bilecektir. 

ı. 2, numaralı eapkalar (herblrlslnin kendisine mahsus bir orljlnalliği var
dır.) Cihan harbinden evvelki zamana ait modelleri hatırlatan zarif örnekler

dir. Bu slltunlarda birkaç defa tekrar ettiğimiz gibi bu senenin elbise ve 
~pk~ modası umumi harbdon evvelki zamanda, kadının yalnız kadın olarak 

telitkkl edildiği devre doğru bir rlcat hareketi yapıyor. Yirminci asır kadını- ı 
nm, maziden kalma örnekleri asnn güzellik telakkilerine nekadar muvaffakı. 
yetle intıbak ettirdiğini bu modellerden daha güzel ispat eden bir eey yoktur. 

Bu eapkalar bazan bir kll§la, hazan bir çiçekle, bazım da kordelA ile stlsle
nlyor. 

Orijinalliği garabet derecesine götUrnıekten hoşlanan bazı kadınlar deveku
eu tiıylerini bir hasır gibi örerek eapkalarının etrafına dl.kmişlerdir. Süsleri 

ne olursa olsun, bu eapkalarm alt kI5DlI hafif, öne doğru eğik, arka kısmı 
çok kalkıkt.ır. Orta yerleri hemen hemen düzdür; ekserisinde içeriye doğru 
basılmış hissini verecek kadar dUz. .. 

Bu eapkalarm bııe Uzcrinde durmasını bir mucize sayanlar bile var. Fakat 
bu duruşu anlamak kolaydır. Şapkanın üzerine konulan tül şapkayı saçlara 
rapteden toplu iğneleri saklamak için konulmuştur. Yalnız bu senenin §apka 
iğneleri hıı.rbden evvelkiler gibi uzun ve ucu tehlikeli olacak kadar sivri de
ğildir. Kısaltılmış ve uçları dUz bir hale ge~tir. 

Bu şapkalan kadınların beğenmesi, enseyi ve ensedeki saçtan tamamen 
m<>ydana çıkardığı içindir. Onun için ensedeki saçlarm modada kıymeti bir 
kat da.ha artmış bulunuyor. 

Fakat her kadın güzel blr enseye, ve ensesi Uzerlne dökUlen kıvırcık u
rff buklelere malik olamaz. Moda bunlan da düşünüyor. Alnı saçlarının orta. 
sına kadar açık gösteren ve saçlar etrafında bir hale gibi görünerek enseyi 

tamamen kapıyan şapkalar (3 numaralı şekil) hemen hemen her kumaştan 
yamlabillyor. Fötrden. taftadan, kadifeden bu modelde ııapkalara tesadUf edi
liyor. 

Bu şapkalar geniş alınlı, gUzel gözlü genç kadınlara yakışır. Bu senenin 
modasında bu şapkalara yakm yelpaze şapkalar da vardır. Bunlar baş üze-

rin~ yan olarak konuluyor. Saçların bir tnrafı yanda kalıyor. Ve bunlar bazı 
modollerde bpanyol sistemi gayet ufak blrtarakla tutturuluyor. 

Raznn bu şapkalar Mkfmlerin giydikleri başlıklara benziyen yüksek bir 
mnnzıırn gösteriyor ( 4 numaralı şekil). Unutmayınız ki bunlar sonbahar şap-

kaiandır. Daha. soğuk havalar için hazırlanan kürklU şapkalardan, takkelere 
ve ımrıklnra benziyen ~apkalnrdan daha sonra bahsedeceğiz. Bunlan eimdfden 
dOşUnmek doğru olmaz. 

Bu sene kadm kasketleri ve bereler de eski kıymetlerini muhafaza ede

cektir. Onun için kışlık güzel bir şapka almak istiyen muktesit genç kadın. 
lar sonbaharı pek AIA. bir bereyle geçirebilirler. 

Biraz da şapkalarm renklerinden bahsedelim: kadınların mUhlm bir kıs. 

temizleyebilirsiniz. 

Çamur lekeleri 
Suyun içine üçte bir nisbetinde sirke 

karıştırınız. Çamurla lekelenmiş yerlere 
bir fırça ile bu sudan sürünüz. Birkaç 
defa tekrarlarsanız leke çıkar. 

Eğer lekeler çok büyük ise ılık su ha. 
mlayınız. içerisine karbonat ve arapsa
bunu ilave ediniz. empermeabl'i yirıni 
dört saat bu su içerisinde bırakınız. son 
ra bir masa üzerine yayı~ız. Ve sabunlu 

Juya batırılmrı bir fırça ile evvela yaka, 
kol ağızları, cep gibi fazla kirlenen yer-

Ierinl iyice fırçalayıruz. Diğer kısnnlr 
rını da hafifçe fırçalamak kafidir. 

Bundan sonra empermeabl'i ılık su
dan geçiriniz. Sudan çıktıktan sonr• 
sıkmazsınız. Kurutmak i~n de yumuşak 
bir kumaı kullanmak kap eder. Bu kil" 
maş parçasile empermeabl tamam.ile 1cd 
ruyuncaya kadar silinir. 
Sonra cmpermeabli tersine çevirir 11• 

i~rsine talk dökersiniz. Talk kauçukU 

kalan rutubeti giderir. 
İçerisinde yapışıp kalan talk zerrele

rini fanila parçasile ovarak çıkarına): 
mümkı:indür. 

Eğer ayda bir defa cmpermeabl'Je.ritı 
içi talklanırsa kumaşın mukavemeti u~ 
misli artar. 
Sertleşen empermeabl -Hararet, kauçuktan yapılan her ıe>'5 

gıöi empermeabl'leri de sertleştirir. 
Bunlan yumuşatmak için 10 kısııı' 

kaynamış su ve iki kısım amonyaktan 
ibaret bir mahlul içerisine batırmak J!
zımdır. Empermeabli bu mahlrule ıslat. 
tıktan sonra bir portmantoya asarak, 
~ölgede ve hava cereyanında kurutırıa1' 

lazımdır. Elbisenin duvara sürünmemesi 
ni temine dikkat edilmelidir. Ceplerin 
yapı§mamaıı için içlerine pamuk doldul"' 
mak faydalıdır. 

Empermeabllerdeki küçük delikleri 
ve çatlakları kapatmak için hususi bit' 

macun kullanılır. 
Bu mat.;unu siz de yapabilirsiniz. Ter-

kibi şudur: 
80 Gram Sülfat .dö karbon 
10 ,. Gilta perka 
20 ,. Kauçuk 

S ., Balık tutkalı 

Bu macun eritilerek delik veya çat1at 
yere akıtılır. 24 saat içerisinde kurut'• 
V c çatlak kapanmış olur. 

en güzel kremlerden daha. faydalı bir ~ 
şey olur. 

Sebzeler asabi insanlar için asabiyeti 
tesktn ı>dcn birer iliıc: kadar müessirdir. 
Bilhassa kışm en bol sebzesi olan pırasa 
en gUzel bir mUsekklnd!r 

-Ustik kemerler sabunlu au ile ovulııı' 
mı krşm si~"S.h elbiseler giydiklerinden siyahın verdiği hilznU izale için eapkalar 

göze çarpar ve nispeten açıkça renklerden seçllfyor. 

Lastik kemerler 

~ 
dan yıkanır. 

Genç kadınlar ve kızlar fötrden kunt yaprak renginde şapkalan tercih Llistikten yapılmış korseler de ılık sıJ 

ve sabunla ovulmadan yıkanırsa talil'" ediyorlar. Koyu mavi ye ztlmrüd yeşili de beğenilen renkler arasındadır. - - - _., _________________ men yenileşir~ 



Bul ton 
Arsenahn meşhur kalecisi 

Klübünü değiştirdi 
Arsenal takunmm m~hur kalecisi BuL 

ton kllibünil değiştirml§ ve meşhur Derbi 
konu takımı tarafından angaje edllmia
tir. 

Chel co takımının meşhur 
oyuncusu 

ohn Hutiheson 
hd sene tedaviden sonra tekrar 

topa başlayor 
İngilterenin en bilyilk taknnlarmdan 

Chlesea'nın meı;hur merkez muavini John 
1kt sene evvel dlzkapağmdan sakatlanmış 
\?e o zamandanberi yapılan mütemadi te. 
davı sayesinde ancak §imdi iyileşmiştir. 

Bu kıymetli oyuncu 1934 senesinde 
Chlesea klilbü tarafından çok bilyUk bir 
ZlıeblAğ mukabilinde angaje edilmişti. 

Almaıiyanın 
bey Pi m!lel futbol 

hakt'm eri 
Alman milli futbol federasyonu bey· 

lıclmilııl futbol fedcrasyosu (F. 1. F. 
A) ya, Almanya namına beynelmilel 
lnaçlaı Jar~ edecek hakemlerin liste -
lirii bil rmiştir. Bu liste şu isimlerden 
ibaretti 

Dokt ' Bovens (Kolonyalı) Ber -
lıt:k (\ iyanalr), Fink (Frankfortlu), 
.Grabler (Ratisbonlu), Pcters (Bcrlin -
~) Rapel (Düseldroflu) ~e Zacher 
.(Berlinli). 

Şam 

----?sv·çr •·de 
·onaya 1002 klüp 

ıştira1< ediyor 
Bu s< ıe lsviçre şampiyonalarına res. 
~ ~ -ak eden bıkrmların adedi tam 
"'9 yi bulmuştur. 

Bu rakam değil Uç buçuk milyon nU. 
fu!lu kilçUk bir İsviçre, en bilyük Avrupa 
de\·letıeri için bile bir rekor tcakil etmek.. 
tedir. 

'ki ~~ · ( o~ un ı• u 
Cenubi Amerika takımı 
tarafından kandırıldı 

Şim.Jıye kadar, cenubı Amerikalı o
:tuncuların daima Avrupa takımları ta· 
ta.fından ayartıldığmı duyuyorduk. 
1"akat geçenlerde bir de bunun aksi ol· 

ın~. ve dünya kupası maçlarında çok 
!nuvaffak olan Çek milli takımının iki 
elemanı, meşhur Sparta ekipinin oyun
~larından Benger ve Nejedly Brezil
:V-alılar tarafından kandırılarak cenubi 

c'\.ınerikaya götürülmüşlerdir. 
Merkezi Avrupa futbolünün eşsiz 

birer yıldızı olan bu oyuncular §imdi 
llrczilyarun en· büyilk takmu olan 
\7asco • de - Gamada oynamağa başla
tıuılardır. 

. ... . ' ' 

futbol maeları 
Taksimde gayri federe şampiyonluğunun :ık 

karşılaşmal 3r1 ya -:>ı:ıyor 

Bu haftanın Yüzme 
m ~jsa :>al< a1arı 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 
yüzmeler yarın ttey uelide 

yapılıyor 
Beyoğlu Halkevinuen: 
Spor şubemizin federe ve pyrl fedce 

Süleymaniye Klübünün 28 inci eenei devriyesi münasebetile Galata,aray • Sülcymaniye, 
namağlup .Matbuat takımı • Süleymauiye mütekaitleri çarpışacaklar 

re klüplcr arasında tertip eylediği son.. 

1 lnhar yüzme müsabakası 25 - 9 - 938 
pazar günü saat 14 de Heybeliada ha • 
vuzunda yapılacaktır. 

Yarın Süleymaniytnin ytni stadında ilk maçı yapacak olan Matbuat takım: 7-1 galip geldiği Beykoz müsabakasındaki kad 
1osile ve Galatasarayla karşılaşacak olan Siyah - Beyazlıla1 • . 

Romanya ıamplyonu Rfpenslya klllbil- ( ba birinci timleri çarpışacaklardır. Ud - lstanbulspor ve Beykoz maçlarmda • 
niln memleketimize yapacağı seyahatin Geçen senenin en zayıf kIUblerlnden çıkardığı on birle oynıyacaktır. Yalnız 

geri kalması yilzilnden bu haftanın fut- olan, fakat bu sene takımlarını Vefadan me3hur müdafi ( !) İzzet Apak rahatsız 

bol maçları, Taksim stadında gayrifedere- birkaç kıymeW elemanla takviye eden olduğu için onun yerine bir başka arka
lcr §amplyonluğu mUsabakalariyle. yirmJ Kurtuluııun, Şişll gibi gayrif edere kllib- dq tkame edilecektir. Matbuat taknpı
sekiz senelik ıereru bir maziye sahtb o- ler arasında en enerjik ve en kuvvetli nm - sezonu kaparken - bu maçı da dt 
lan Silleymanlye klilbilniln yeni stadmm takını karşısında alacağı netice merakla ğerleri gibi ~allblyetle bitirmesini temen-
nçılı§ merasimi ve bu mtlnasebetle yapı. beklenmektedir. n1 ederiz. 
lacak: karşılaıımalardır. Aşağı yukan ayni kuvvette olan Ga- Günün son mnsabalı:UJ Snleymanfye 

Taksim stadında latasporla Barkohbanln yapacağı maç da birinci takımı ile Galata.saray futbolcUleri 
Taksim stadyomunda eabahm saat se- da-galibiyetin elındlden kestirllememesl arasmdadır. Lik maçlarına başlamadan 

klzinden itibaren gayrifedereler birincili- yUzUnden - bir hayli enteresandır. Ge - evvel yapılacak olan ~u dostluk mllsa • 
ği için mUsabakalara başlanacaktır. GU- çen hafta Şişliye 5-0 gibi bUyUk bir fark. bakası iki taraf için de çok gtlzcl ve ır
nUn Uk maçlan Şişli • Kurtuluş ve Gala- ıa mağlüb olan Barkohbanm, y&rmld mllaa kı bir egzersiz olacak, seyircller de her L 
taspor • Barkohba B timleri ara.smdadır. bakada seyirciler üzerlede bıraktığı fe- ti gUzide kIUbUmilztin bu seneki kadrola-

Saat onda Şi§li - Kurtulus A takınılan, na tesiri gidermeğe uğrqacağma ıUphe rmı • qağı yukan • tanımt§ olacaklardır. 
on bir buçukta da Galatasaray - Barkoh- yoktur. Boks 
Bir gol kaça mal 

O '-·•or? .. "~ . 
mgilizlere göre 3,600 liraya 

lngllterede futboliln bir mllll endilstrl 
olduğunu inkar eden kimse yoktur. 

Bir İngiliz muharriri bize şu güzel is
tatistikleri vermektedir: 

Futbol daimi olarak 10.000 kişi ist1h· 
dam etmektedir. 

S üleymaniye stadında 
SUleymaniye klilbUntln 28 inci aenel Avrupa şampiyonu 

gevrlyesi, ve bu gUzlde klUbün yaptmna.-
ğa muvaffak olduğu stadın resmiltüp.dı gene ııallp 
münasebetiyle siyah beyazlılar yeni l!a • Avrupa alır SJklet boks ıampiyonu V!· 
halarmda iki futbol kareıiaııması hazırla. yanalı Lazek Ue Valter Naysel arıuım· 

mt§lardır. da Viyanada yapılan 1'5 ravntluk bir kar· 
tık oyun saat Uçte SUleymanlye mUte- eılaşmada Lazek sayı hesabiyle galip 

kaiUerlyle matbuat takımı arasındadır. gelmlstir. 
Slyah beyazlıların. Orhan, Fikret. Hik- Hafif Blklet boksl5ril Estonyalr Stepu. 

met, Zeki, Arab HilsnU, Hayri. Şanlı Ah· lov Berllnde kareıJaştJğı Berlinll Bleselti 
met gıöi zamanlarmm hakikt yıldı:ılarma sayı hesabiyle mağfüb etmletir. 
kU§r, gazetecilerin namağlüb takmu son ---o--

Llg'e dahil 88 klilbiln takriben 3000 - lofYiltere takımımn m-hur beki 
oyuncusu vardır. Bunların haftalık maaşı • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • o -ıt 

2 milyon frank içindedir. i Beşiktaş kLü- i Satı il yor 
Bu hesaba göre, bir sezonda yapılan • 

bir gol, bu goıu aıkı§lamnğa gelen halka : b •• d " • •hl 'l A,./ 5 istenen fiyat 10,000 
bizim paramızıa tam cs6oo> liraya maı : un eRı l l a1 : lnı(iliz llrasıd•r 
olmaktadır.!.. ! halledildi 5 İngiltere milll takımmm, (1 numaralı 

mildafll) namile maruf meşhur beki 
Matthema bağlı olduğu Stoke City klilbü lngirterede 

1.500.000 futbolcu 
· var 

Son yapılan istatistiklere göre İn -
gilterede bugün faaliyet göstermekte o
lan yalnız amatör futboloJlerin 1 bu
çuk milyon adedi bulduğu meydana çık 
mıştır. Bu rakam yalnız resmen mü -

seccel gençlere aittir. Şu hesaba göre 
İngilizlerin niçin !utbolde daima en 
başta gittiklerini anlamak güç olmaz 
sanırız. 

• • : Spor cu~ar çalışma- : • • : ğa başladılar : tarafmdan •enelerdenber1 bir turıu elden 
• • çıkatılamıyordu. Bu klüp idarecileri bir 

Senelerdenberi bir turlil uyu~amryan çok parlak teklifleri hiç dUvUnmeden red. 
Beelktas klübünün faal sporculanyla i- detm13lerdL Fakat bu sene bizzat oyun. 
daro heyeti arasındaki lhtilAf'm artık so
na erdiğini ve eimdiye kadar yapılmak
ta olan egzersizlere dünden itibaren bü

tün gençlerin iştirak ettiklerini memnu. 

cunun da mran üzerine kendisini satJlrğa 
çıkarmağa karar vermf§lerdir. Ve bu va. 

ziyet kar§ısmda lngllterenin iki meehur 
klübil Monehester ve N evkastle derhal 

niyetle öğrendik. 
talipler arasına kar~lardır. Matthema 

Uzun zamandır devam eden ihtilA.f, 
.. Şeref,, stadı ismlnln deği§mest yllziln- için tayin edilen fiyat asgari (10.000) 

İngiliz lirasıdır. 
den had bir eekı1 alınış ve birinci takr -

PROGRAM: 
Erkekler için yilzmeler Qç btagod 

üzerinden yapılacaktır • 
1 - 14 yaıma kadar (14 dahil): 
50 metre serbest · 
50 metre aırtüıtil 
50 metre kurbağlama 
4 :x 50 Bayrak yanp 
2 - 14 -17 yaıma kadar (17 dahll): 
100 ve 200 metro serbest. 
100 metre 11rtüstil 
100 metre kurbağlama.. 
4 x 100 bayrak yarıp. 
3 - 17 yaımdan yulca11 
100, 200. 400 metre ıerbeat.: 'I 
100 metre &ırt üatU 
200 metre kurbağlama 
4 x 200 Bayrak yanp 

ATLAMA: Umum! DÇ metre 
Tramplen 

BAY ANLAR için: 
? - 14 yapna lcadar. 
50 metre serbest 
50 metre sırtüstU 
50 metre Kurbağlama 
2 - 14 yaıından yukarı 
100 metre serbest 
100 metre ımtUstf1 
100 metre kurbağlama 
4 x 100 bayra'k yarıp. 
ATLAMA: Uç metre Tramplen 
Müsabakaya girmek aerbcıttir. Ar-

zu edenlerin 24. 4 • 938 cumutesi ak
pmına kadar Hallı:evl ıpor ıubc6ine 
veya Heybcliada plAjma müracaat ede
rek kayöohınmalın rica olunur. 

Kzananlara ı. 2, 3 UncUlere Beyof
lu Halkevinden diploma ve en fazla pu• 
van alan talama kupa verilecektir. 

Bir mllaabık bayrak ve atlamadan 
baJh ancak iki yanıa iıtirak edebilir. 

Futbol hakemlerini davet 
T .S.K. lstanbul Bölgesi Futbol A!anlı• 

lından: 

Bölgemize mensup futbol hakemlerimi" 
zin 26-9-938 pazartesi akşamı saat 18 de 
Bölge merkezine gelmeleri rica olunur. 

Boloda yeni bir klOp 
Bolunun Akçakoca kasabasrnda Ye• 

§ilbeya.z isimli bir apor lclübO kurul ,. 
muştur. 

Futbcl, atletizm, gUreı ve alre gıöl 
biltün spor kollannı ihtrva eden yeni 
teşekküliln reisliğine Abdullah Maden• 
ci, ikinci reisliğine Ahmed, •por kap .. 
tanlığı~ Feyzi, idare heyeti azalıkla.ı 
nna da Sefer, İbrahim ve İlyaa aeçil· 
mişlcrdir. 

f p " 1 

mm kıymetli elemanları da dahil olmak 
üzere birçok faal sporcu klilpten istifa.'" 
edı:ırck "Şeref spor klUbll., ismiyle yeni 
bir k 1 b kurmak için çahşmağa başla

mışlardL 
-ar dlYıırilwa 

relkcıru 
koırıD<§Ju 

. 
;'• ~ i 

,.,,... •• I 

-~·· '\-. ~ .... 

1'iyanatı Dora Rotjcn isminde bir kadın atlet, geren giitı yiihek alla;11ada J metre 
?o# aşmağa muı:af /ak olmuş ve kadınlar arası11da yüksek atlama dünya rekorunu 

kırmıştır. R.esmimiz 1ekor kırılırken alın~ biT ımtantamdir. 

Diğer tcşekkllllerimizdeki iklllklerin ve 
ayrılma kararlıırmın sporumuza ne ka
dar fena tesirler yaptığını gözönUnde 
tutanlarm tavassutu Ue bu güzide klübü
milzdek:i ihtllAf diln sona ermiştir. 

Siyah • beyazlıların idare heyetinden 
Hikmet B:ılkan çekll~tir. Ve bir ay 

kadar evvel istifa etmiş olan idare he
yeti aznsrndan Akay işletme müdür mu
avini İhsanın istilasını geri alması ve 

Hikmet Balkanın yerine de bUtUn Beşik
taş aporcularmm kendisini çok sevdikleri 
ve (baba) dedikleri avukat A bdillkadir 
Zlyanm getirileceği anlaşılmaktadır. 

B,~iktq klUbllnde lhtilfıflarm halledtl
miıJ olması ve bu gUz.ide klübilmUze men
sup sporculnrm el elo çalışmaya başlamış 
olmalarını duymak bizi cidden çok sevin. 
~tir. - :Ara.sıra futbolcululunu batulam&a il) bir tınisp olacald 
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e r 

Baştarajı 1 incide 
de B a § v e k ti 1 e t e gitmiştir. Evi· 
ne saat 22,SO da dönmüg olan Başvekil 
Daladiye bunun üzerine tekrar baıve· 
kfilete gitmiş ve ora.da gecenin ç.ok geç 
vakitlerine kadar kalarak başkuman -
danla görüşmüştür. 

Strazburgun tahliye i 
Paris, 24 - Çek meselesinin aldığı , 

vahim mahiyet üzerine Fransa kısmi 

seferberlik ilanına karar vermiıtir. Ev~ 
velce silah altına çağıılanlara ilaveten 
yenid~ı bazı ihtiyat sınıflan ıil!h al· 
tına davet edilmiştir. Bu karar bu gece 
sabaha kartı aaat dörtte verilmiıtir. 

Fransız - Alman hu:ludundaki Straz • 
burg §ehrinin tahliyesine başlanmı tır. 

Fransız hudutlıırma sevkiynt 
Roma, 24 (Radyo) - Fransanın Al· 

manya hududundaki biltiln garnizon -
lan hazırlıklarım tamamlamı§lardır. 

Alsas Lorene 'kamyonlarla mütemadi
yen asker sevkedilfyor. 

Nansi ve Kotmar askerlerle dolmuş· 
tur. 

Muavin kıtalar Majino hattını takvi
yeye gidiyorlar. Vosges mıntakasına 

takviye kıtalan gönderilmiıtir. Siperler 
kazılmıştır. 

Fransız Ba~ ku maudaoı 
zaferden emin 
Faris, 23 (A. A.) - Epok gazetesinde 

Kerillisin yazmış olduğu a5ağıdnki satır. 
lar okunmaktadır: 

Mnlfimatı toplıynıı. >Jman ve FranSIZ 
ordularının unsurlannı tnnryan ba§ku
mandan General Gamclin, hariciye n:ızı
rma bir harb zuhuru halinde harbin ne
ticesine mutlak bir itimadı olduğu hnk
kmda teminat verml5tir. 

!J tırrir, bu sö%lerl namusum Uzerlno 
yemin ederim ki, biuııt Bcınnet'dcn i~it
tfın, demektedir. 

İnglltercde 
Londra, 24 - Tefti§te bulunan lngUiı 

harbiye namı Hol' Beliga tayynrcyle 
Londrıı_ya d6nmU§tUr. 

İngilh: donanması bazı ihtiyat tedbir
leri ıılm13tır. 

lskendcriyçdcn bildJrllCUğine göre 20 
fnglllz harb gemisinden mUrekkeb bir fi
lo dün bu limana muvasalat etmiştir. 

Almanynda askeri evkiyet 
Londra, ~4 - Almnnynnm eski Avu.s

turynda, Çekoslovakya hududu boyuna 
11Urntle nskcr vo cephane aevkcttiğl bil
diriliyor. Raytcr nj:ınsmın Münib muha. 
blrl dUn bUttin gUn Münih soknklnnndnn 
Alman askerleri geçtiğini bildiriyor, Şe. 
hlrde eeyrUsc!çr bu yUzden tamamen 
durmu§tur. Orduyu cephane kamyonları 
:ve toplar takip etmektedir. 

Ajansın verdiği malumat 
:Münlh, 23 (A, A.) - MUnlhto bntnn 

gUp S lzbu~ gtdeD bllyUk otomobil yol
Jım iııiikameUndo mühim kıtaııt hareket
leri görWmU§tUr. Münib gıınndan birçok 
asker ve mllhfmmat temleri hareket et
miştir. 

MUnlh, 23 (A. A.) - Kıtııat faallj'eU 
arMmda otomobil, kamyon vo toplnr da 
vardır. Askerler otomobille nakledilmek 
tedlr. Bl\at 18 de blrknc bombardıman ha. 
va filosu doğu 5imall istikametinde MU
ııih ihcrlnden uçmuıılardır. DUtUn Bav
yera dağlarında birçok motörlil kuvvet -
ler görülmcktcdlr. 

Fransa hnrbe hazır 
Pari.s, 24: (A. A.) - Figaro gazetesi 

yazıyor: 

"SulhU ve §ercfi kurtarmak zamanı he
nllz geçmoml6tlr. Bunu yapmak içln her 
çareye bag vurmalıdır. Fakat her zamao. 
dan dnha sıkı bir surette blrleamlf olan 
Fransnyla lngiltcre r:ılddet ve harb kuv
veUertnlrı kat'J bir mukavemete maruz 
kalırlarsa, insanlığın bu bUyilk inhilali 
kartısuıdn vaıiMorini yaparken hiç ol
mazsa vicdıınen mUııtcrlh olduklarını ııöy
llyebillrler. 

Franso, tamamlyle vatanın etrafında 

toplanmıa eakin ve kuvvotll t~k bir ail~ 
gibidir.,. 

Epok sazeteııl 5öyle yazıyor: 
~ihayet WUQ.rin 6lçUıılhı thUraatıın 

bramm(ta f ngiltere baıvckUl bir red c • 
vabr vermt tir. mtıcr, fyi rn lQmat ılı· 

yorsa, birkaç: gUndenbcri Fransız ruhu. 
nun bllyUk dalgalarla kabardıtını da bi· 

HABER - Aksam oostut :t EYLÜL - 193$ 

er l · k Lehistanın R.us-çembe layn dönüyor 
ya ya C e Va 0 ! (Ba§te&rab 1 inci de.) ( zail olmuş bulunmadığı kaydedilmekte· 

Başta1afı ı incıde Millfil<attn fon Ribbentrop da ulunmuş· ! dir. 

den birir.in Uçüncü bir devlete taarruzu tur. 1 «Almanya harp edecektir! » 
halinde diğeı akidi mUkeUefiyetlerin Hitler • Çembcrlayn görü§mcsl gece ya· Homa, 24 (Radyo) - God bergdel1 
den beri kılmakta.dır. nsından sonra saat 1,30 (Türkiye saati bildiriliyor: 

Sovyet notası, Polony kıtaatmm le 2,30 ) da bıtmiştir. Çemberlaynın otell önünde bekliYe!I 
Çekoslovak hududunda tahaşşild etmiı fi"ransız ajnusınm verdi•wi otomobiller saat 11,20 de geri gönderı'' 
olduğuna dair olan haberlere ve Po - malumat '"' miştir. Bu arada Çemberlayn Londra Ue 
ıonya kıtaatınm hududu geı-me~c hazır telefonla birkaç defa görü~müş, niha)'et 

liyor demektir.,. 

\'ugo lavyanın vaziyeti 
Belgrnd, 24 (A. A.) - h~u'lc! alyaset 

~ D Godcsberg 24 (A.A.) - Havas ajansı· d r 
lcmalinde yarı resmi Sampurava gazete· oldugvuna dair olup Leh hükCtmetince saat 13 de Bitlere mektubunu gön e mn muhabiri bildiriyor: 
si "Kat'i güµ" başlığı altında §Öyle yazı- tekzip edllrmmi olan §aylaya istinnd Otele döndfi&rü zaman Çemberlayn, de· miştir. 
yor: etmektedir. Hitler de Çemberlayne gene bir ınelr 

miştir ki: 
''DUnyn, yeniden korku lçlndedlr. V&- Sovyet notası, il!ve ediyor: .. _ Vaziyetin ümitsiz oldul;unu söyli· tupla cevap vermiştir. ıde 

zlyet görUndUğUndcn daha fecidir. Yalnız "Sovyet hUkumeti, bu Rayfaların tek- Almanya ~k meselesinin kati şeki 
:s yecek değilim. Çekoslovak hükfunetine ıı 

kal'.ITT'§alık çıkarmak iatlyenlerin istifade zip e""ilmcsini beklcme'ktedir. hallini istemektedir. Bundan başka, 60 
"' yeni teklifler yapılmıştır... ~ ııı 

edebUeeekl<ırl bir hercUmerc lehinde ~· ı -b·ı •-nıg ceval>ı 12 saat zarfında buhranın fazlalaştıı;J 
rnrln yapılan harcketıcrm hııllbaıtrda 

Mklm ol(lıığu hissedilmektedir. Bu kadar 
kııt't olan bir nndn hepiml; fhtiyntlı bu. 
lunuyonız:. Sulhiln ldamcsl husumınaa 

göstcrdlğlmlı dorin ıırıuyB rağmen Yu· 
goslavynnın yeri utmdlden bellidir.,, 

Çcko lo\•nkyndaki umumi 
cfcrberJik 
I>rag, 24 ~ RcisleUmhur Beneu bU\Un 

Cek kuvvetlerinin ııetcrberliğinl omret
militfr. 

Seferberlik kararnamesi, 4.0 ya§ma 
kadar askerlik hb:ınetine elverişli bUtUn 
erkeklere şamil bulunmaktadır. 

Çekoslovakya bir buçuk milyon askeri 
4.8 saatte seferber edebilecek vaziyette
dir. Çek ordusum~n bu umuml ıo -

ferbcrlik llAnmıı Südctlilcrin i§tirak etmek 
~ecburiyetlcrl vardır. ÇünkU ou anda 
SUdot Alnıanlnn da Çek vatandaı;ıdırlar. 
Binaenaleyh Gcnernl SJrovnlnin llk f§l 
SUdcUilerin silüh altına gelmiyen ınıtıa

rmı aaker kaçağı ilAn edip divanıharplere 
tevdi etmek hııkkmı Qlcle ettiği nnln§tlı-
yor. 

Beneu'fn Çokoslovn){ ordysunun umumi 
acfçrbgrliğiılt ilAn eden beyp.ıın1m1eııl 

Çok, Alman, Macar, RUten vo Slovak 11. 
ıııınl nnda okunmuıtur. Beyannamede 
n kort hizmete tn.bi olanı rın derhal ve en 
kıBa bir z:ımnnda mlirctteb mahallerine 
gitmeleri kaydedilmektedir. Atlar, ara -
balar, otomobiller ve husus! tayyareler 
mUs:ıdere edllmfştlr. Her tUrlU sivil lll\k· 
liyatı menedilmiştir. Askeri hnberlcr sı
kı bir snngflre t!bl tutulmaktadır. 

Radyo il& nc§red!len beyıınnnme aşa
ğıde.lti cUmle ile bltmetctedir: 

''Vııtnndn§lar, kat'f an gelmlutir. Mu .. 
vaffakıyct herkesin göstereceği faallye. 
te bağlıdır. Herkes bUtUn kuvvetile vata
nn hizmet etmelidir. Cesur ve sadık olu
nuz. Gayemiz adalet ve hürriyet içln mU
eadele etnıektodlr. Ynnnsın Çekoslovak
ya.,, 

"PolcndUiet,, dünden lUbaren gerek 
Çek ve gerek yabnncı llsnnlıırln yazılmış 
§ıfreli tclgmf çckllrreslnin ynıııık edildi
&mi bildirmektedir. P;LhiU tcdiyatte mo. 
ratoryom Ulln edilmiştir. 

Çek hizmetine giren Fransız 
generali 
Parla, 23 (A. A.) - Hariciye bakanlı. 

ITT Pragdllkl Franıns asker! heyeti relst 
general Pauchcr'hı Uıt.i!aamı \'erecek 
Çek hUknmetlnhı emrlno amade olduğu. 
nu bildirdiği hakkında.ki m•IOmatJ teyfd 
etmiııtir. GeneraUn kendlıılnJ bu suretle 
Fro.nsıx tnbUyetlnl kaybetmek tcbllkesl
ııo mıtruz bıraktı''I blld!rllmektedir, 

Henlayıun hcyıınnnnıc i 
Derllrı, 24 (A. A.) - SUdot Alınnnla

rına hitaben ne~retUği bir beyannamede 
Henlaytı, Pras hUkumeUnlrı seferber~ 
yapme.k hususunda verdi.fi kımı.ra itiraz 
ederek cıcl~mle ~l>yle demektedir: 

''Hiçbir Alman bu seferlerlik emrine 
itaat etınlyecektfr. Hiçbir Alman, Alma
na ka?'§ı, hiçbir Macar, Maçara karşı, 

hiçbir Poloııyah Po1onyalıya karuı ııllfih 

• kullannııyneaktır. Yakında. sorb~st ola
caksınız.,, 

Çeko lovak)1adn hadi eler 
Pnris, 24 - Prngdan blldlrlldiğlne gö. 

re Ahncınyada silahlandırılan SUdet Al
manları refakatlerinde Almrui hücum 
kıt'aları olduğu halde bu aab&h muhtelif 
noktalardan Südet mmtakaSJna hücum et
ml§lcrdir. Alınan ordusunun bu kuvvet
leri takip etmekte olduğu haber verili
yor. 

Diğer bir habere g6re Caka lovak or
duşu Egt:r'de tahşldat yapmaktadır. Bu 
snbah Pragdan Knrlsbada 120 kıwıyon 
asker ve mUhlmmat gönderilıni~tir. Bu 
münasebetle buglln Prngda neşredilen 

bir r smf telıllğ aşağıdaki malllmatı ve ·• 
mcktedir: 

"Sildet J.lmanlan her tarnfta devlet ı 
m\ıesseeelertne hUcum ettiklerinden, Çek 

LA' w Hitler esas olarak lnglltcrcnin sureti 0 
V"rııov'" . .,11 (A.A.) _ Pat aJ'ansı a- . ed'ğl i i kabul etmektedir. Alınan gazeteleri bunu .. • ... •11 tesvıye formulUnU kabul <ıtm ı c Jl, 

ağıdakl tebli~i neşretmiştir: lngiliz mahfillerinde, Ç.cmb rlrı)'JlJO Al· sebcblerini §U suretle tesbit ediyorlar: 
Bu Un' not•m'·in Moskova.dakı' Leh eki' · · I · · 1 - \~ko~ovakyanm itiUifgiriı da\ıran ~· .. ~ manların t ıfını Prngn b Jdırmcğı kabul ıaıı 

maı;lahatrrliıBrına gu beyanatta bulun- ·w· 1 k dl B ki'{ Al ması. Aksert bir hükOmet kumm~ o 
mugtur: 

R cttıgt söy enme te r. u te 1 te man· Ç:Cko lovakya hudutlardaki hazırlıldarııt3 
ya hiçbir taahhüde girmeden çok daha mütemadiyen devam etmekte ve bu suret 
genis bir mıntnknnın dnhn bilyilk bir sür cd ( 
atle kendisine tcrkedilmc ini i temel:t~ le harbe haıır olduğunu bildirmekt ı . 

Sovyetler Birliğine, Lehistan .. Çe
koslovakya hududunda Leh kıtaatının 
toplandığı hakkında malQmnt celmi§ -
tir. Lehistan hUkOmeti bu haberleri 
tekzip etmediği 'takdirde, Sovyctler Bir 
Jlği hlıH:umetl, Kanunuevvel l 92ı 
tarihli ademi tecavüz paktının 2 ncl 
mııddesi mucibince, böyle bir taarruz 
hareketi takdirinde, paktı ihbarda bu
lunmaksrım, f eshil mecbur kalacağını 
bildirir. 

Lehistan maslnhatgü1.an a5ağldn. 
ki cevabı vermek için talimat almıu-
tır: 

l - Devletin mlidnfaasına müteal
lik tedbirler mUnhasrl'an Lehistan hU
kfımetine aitiir ve bu hilkflmet hiç 
bir kimseye izahat vermek mecbW'i. 
yetinde değildir. 

2 - Leh hUknmeU, kendisi tara.
fındıın akteeileıı paktların mUndere
cntma vakıftır. Maslahatgüzar ay. 
nl zamanda bu demarştan dola. 
yı hayret izharı için de emir almış. 
hr. Zira I.ıeh - Sovyet hududunda 
Lehlstnn tarafından hiç bir husust 
tedbir ittihaz ~dilmiş değildir. 
Lehi ton hudutta günilllü 
topluyor 
Parls, 21 Val'§Qvadan bildirildiğine 

göre Çcko lo\•akyadn Cieszln mıntakasın· 
da bulunan Polonyalılardan L~htstnmn 

~önUllU mUfrezelen t~kil edllmi~tir. "Bu 
mıntakamn kurtarılması için mUcadcle 
edf'cek olan,, bu müfrezeler bilfiil harekete 
g~ceklerdir. 
Lehlstnnın Pat ajansının istihbarma 

göre, diln nk§am Teşerlde Polonyalı halk 
ile Çek Polisi arasında kanlı bir çarpış· 
ma olmu~tur. 

lyi bir kaynal<tan öğrcnildi~ine göre 
Lehlstanın Pragdaki orta elçisi yeni bir 
teşcbbi.ıs yaparak Leh ekalliyetine de dl· 
ser millt gurupmanlara verilecek hakla
rın verilmr.ıti hakkındaki 21 ·9 tarihli Leh 
notasına acele cevap verllmesini istemir 
tir. 

Prag hükumeti, bu cevabın derhal ''eril 
mcsinc iml<ftn olmad: rmı bilctirmi·tir • 

Polonya ro.anevrnlanmn sonundi'l yapıl 
ması mukarrer olan geçit resminin I~ 

rumdıuı aarfmazar edU~t.lı'. Z4nnolun
duğuna göre kıLaat, hudud üzerinde bir 
noktaya gitmektQ ve o noktada. dilnden
bcri tuta.at ve mUhiınaıııt tahald edilmek. 
tcdir. ~ntn Slleıyşsının bUtUn ıehir • 
leriııde duvarlara asılmı§ olan bir beyan
namede ''Çekoslovakya Silef'<ynsmın ana 
vatana rUcuu saati ~lmı§tır,, denll:nek
tcdir. 

Lel\ • Çek hududundtı nkııımı Uzerl hiç 
bir dcğiıılklik olmamı§tır. Kılatın fna11ye
tJ durmu~ gö~Uküyor. Diln hudut bölg-csl. 
ne gelen kıtaat hudut boyunca köylere 
yerıeetlrtlmlatır. 

Lehistan harlclyo ruuın Uek, diln öğ. 
leden sonra lng'ilfz, Frıınsız ve Japon bU
yUk elçtıerlnl kabul etmlctır. 

makamatm yardım kuvvetleri gönderil
miştir. Bu münasebetle mllsademeler ce
reyan etmiıtlr.,. 

Alman ajansının verdiği 
haberler 
Prağ. 23 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: , 
BUtUn ınUblnı binalar, ı;nr, t~le

ton, poste.hnırnler, illi ... nsker! 1şgnl 

altına alınmıştır. KBprUlcı in Jşgali 
için kıtaat gönderllmlştlr. ParHl.men
to kar!'lrsınd siperler kaıılrnaktadır. 

Licbau, 2S (A.A.) - D. N. B. bil. 
diriyor: 
Ağır mitralyözlerle tiOO metre mc. 

safeden Alman çümrük binasına ateş 

2 -- Fransa ve lngilteredcld ~ol cenab 
dir. Du teklifler, g ce J>nrl ve diser meclis gruplarının buhranın pahalJ>-3 
hükQmet merkezlerine bildirilmiı.tir . mal olacak bir anla§ma ile halline ale}ll' 
Romamn kannnti tar olmnlan ve faaliyetlerini nrttınnnırı; 
Roma, 23 (A.A.) - Godcııberg ha- 3 - Bugünkü müzakerede lngiltere" 

berlerl burada derin bir intiba hasıl nin gösterdiği itilafgirizlik. 
etmi§tir. Umumiyetle İngiliz - Alman Gazetelerin müttefikan ilave ettiğıne 
müzakerelerine münkati nazarile ba - 1 göre, Almanya tam ve katt bir hal şekli' 
kılmaktRdır. bulunmazsa harb edecektir. 

Vaziyetin vehatneti teslim edilmek. Italya vaıiyeti dikkatle takip etmekte 
le beraber, son sözUn henilz söylen- 1 ve bütün ihtimallere karşı hazırlanmakt8 
mi§ ve biltiln anlaşma imkanlannın dır. 

Son dakika haberleri 
Baıtarqfı 1 incide 

Berlin, 24 "A.A.,, - Havas ajansının muhabiri bil00 

diriyor: 
Voelki cher Beob chter gazetesi, ilk sayfagında 

Çekoslovakya ha vekilinin büyük bir karikatürünü 
netretmkte ve altına ''Moşkovanın adamı katil Sirovi,, 
ibaresini yazmaktadır. 

Sovyet hariciye komiser muavini Potemkinin Mos 
kovadaki Polonya maslahatgüzarı nezdinde yaptığı 
teşebbüs Alman matbuatını büyük bir endişeye dü .. 
şürmüştür. 

Matbuat, Sovyetler birliğinin bu hareketinden infi· 
alle bahsetmektedir. 

'' Niçiıı dövüşeceğimizi 
b ~,. ' ı ıgoruz. ,, 

Londra, 24 "A.A,, Havas ajansının muhabiri bildi· . 
rıyor: 

İngiliz gazetelerinin son tabılarından anla ıldığı· 
na göre, Lord Grcy "1914 de Umumi harbin arifesinde 
Berlindeki İngiliz sefiri,, tarafından yapılan fedakar
lıklar kadar ümitsiz olan Cemberlaynın sulh lehindeki 
fedakarlıkları Almanya zimamdarlarının meseleyi si· 
lahla halletmek ve Alman milletini bir fütuhat harbi· 
ne sürüklemek hususundaki arzularını bariz bir şekil· 
de isbat etmekten başka bir i§e yaramadığı takdirde 
İngiliz milleti ne için harp ettiğini bilecek ve kendisine 
yapılacak olan davete yekvücut olarak icabet edecek
tir. 

Almanyanın tarzı hareketi bütün partilerin organ· 
Ja.rı tarafından iğbirarla tefsir edilmektedir. 

Times gazetesi diyor ki: 
"Südet mıntakasının istilası için Alman radyoları 

ve matbuatı tarafından yapılan davetin resmi Alman· 
yanın her türlü med~ni kaygulardan mahrum olduğu· 
nu gösteren bir lisanla ifade edilmiş olduğu ııöylenebi· 
Jir.,, 

nçılmı§tır. Alman gümrilk memurlan l 
binayı terketmemi§lerdir. 

Zittau, 23 (A.A.) - D. N. B. bil. 
diriyor: 
Perşembe sabahile bugün öğle vak. 

tl arasında SUdct jimna5tleri tarafın. 
dan muhasara edilen takriben 400 ka
dar Çek gümrilkçU ve jandarma ile 
4 zabit ve 40 asker Varndorf Schlucke
nau hudut hattından Alman toprağına 
geçmiştir. 

Bunların silAhları alınarak Zitlau 
ve Liebau yolu ile Bautzcne nakledil
mişlerdir. 

i ve~te mütlnfnn tedbirleri 
Stokbolm~ 23 (A. A.) - Yakında. ter

hUı edilecek olan bir kısmı efradın sUAh 
nltında bırakılmalarına kı:rnr verilmiıltlr. 

"Prng orfudon lrnlkmahdır !,, 
Derlln, 24 - Almnn gazeteleri, Sildet 

mrntakalarında cereyan cd'n h!diseler 
mUnasebctiyle Çeko:ılovakya aleyhtııo §ld 

1 

detti l'llzılar neşredilmektedir. 

Börsen Zeitung gazetesi, a~ağıdaki şıı· 
yanı dikkat müta.leaları serdodiyor: 
"- l3ol!iOvlzmln Avrupadaki merkct1 

olan Prag ortadan kalkmalıdır. Almam°' 
derhal Rildetlerln lntlkammı almalıdır· 
Son. hAdlseler, Almanyanm yUrUyecc~ 
yolu göstermiş bulunmaktadır.,. 
~-----..,......---------------~-~ 
Bartın köylerinde 
hastalık saljlını 

Bartın (Hususi) - Birçok köylerde, 
köylülerce mahiyeti bilinmiyen bit 
hastalık hUküm sürdüğil ve bu yUzdeıı 
bir çok yurddaşlann kft'..a zamanda öl' 
dilkleri parti kamunlarındıın ilse yön· 
kuruluna vaki müracaatlardan anlaşıl' 
maktadır. Köyltilerin ifadesine cöre, 
hastalığın tifo olma·sı muhtemeldir. 

Keyfiyet partice kaymakamlığa ya· 
zılmıştır. Meselenin ehemmiyetine bl• 
na.en ıUratlc tetkiKat yaptınlıp tedbir 
ah114caktır. 



HABER - ~ DDlh / !t 

Hollvutta yeni bir salgın 5 12 E1Jliil 1938 Sinema yıldızları -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Her hafta cumarteai sünleri. ctünyacl& olup biten ikbsadi, si,.asi, ecl.W hidise.leri, entere.... Yak'aları, ka:uılan, : 

evlerini yıkhrıyorlar 
Holivutta artık giyinmeğe ehemmiyet verilmiyor; 

pijamayla bile dolaşsanız başım çevirip 
bakan bulunmıyor 

5 beynelmilel spor hareketlerini, dünyanm dört köıeaindeki en doina mebazlara istinat ederek sünü sününe telbit ! 
: ediyoruz. Okuyuculanmaz, bu yazdan kesip saklamakla çok kı7metli hir tarihi eser kuenac:aldan Pbi, bir çok : 

: malUınat da öirenmiı olacaklardır. : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S EylQI 1938 

Irakta mecburi askerlik 
lrakta askerlik mUkellefiyeU bUtUn t. 

rak tebaasına teemil edilmig, çölde gö
çebe halinde yaşıyanların bu mUltellefl
yetten istisnası esası kaldınlmıgtır. Bu 
suretle !rakın silah altında bulundurdu
ğu ordu yüzde 20 nispetinde artml§ ola
caktır. 

ME-ksika pelrollarının 

millileştirilmesi 
Amerika hükümeti, Meksika petrol o

caklarının Amerikalı aahibleri hakkında 
Meksıka hükümeti tarafından alman ted. 
birleri protesto etınişU. Meksika hükft
meti hariciye nazın, hükt1metin aldığı bü
tün tedbirlerin hukuku düvel kaidelerine 
tamamen uygun olduğunu ileri sürerek 
ı' mcrikanın taleblerini reddeder mahl -
~· tte olan bir notayı Meksikodaki Ame
rikan sefaretine tevdi etıniştlr. 

Meksika hilkflmetl yalnız petrol kuyu
larmın satınalma bedelinin tediyesi hu. 
susunda muhtelit bir hakem heyetinin 
tQ&kilini kabul etmekte ve Amerikanın 
bqkat taleblcrini kabule yanqmamakta
dır. 

Çin - Japon ihtilif ı 

2 Eyl6J - Şinahan ıehri Japon tayya- 7 - Muhtelif milletlere ait mualliık 
releri tarafından harab edilmiştir. Hava meselelerin tasfiyesi maksadlyle hUkft
bombardımanmdan dört bin kiti ölmtlf- met merkezinde her hWete ait ayrı bi-
tUr. rer daire tahsis olunacak ve bu dairele. 

3 EylM - Kuang Universitesi Japonla- rin bqma o milletlerden memurlar g~ 
rm bir tayyare bombardımanı yüzünden tirilecektir. 
batm11tır. 8 - Vatandqlarm mllll haklan hu-

4 Eylfil - "'Portral Nev,, ajansı Ho- aust kanunlarla himaye edilecektir. 
nen clvarmdald Çin köylerinde 3800 si. 9 - Bu kararlardan, yapılmalan ka
lihsız Çinlinin Japonlar tarafından öldü- nunlarm değişmesine bağlı olmıyanlar 
rUldUğilnU haber veriyor. derhal tatbik edilecek, kanunlarm defil-

Çekoslovak ya meselesi mesine bağlı olanlar için de derhal ye-
Nazırlar meclisi cU.mhurreisi Beneıln n1 kanunlar hazırlanacaktır. Bu kanun. 

relallği altında fevkallde olarak toplan- lar yapılırken SUdet Alman partisinin. 
mııtır. Celse bittikten aonra resmi bir flklrleri de alınacaktır. • • 
tebliğ neeredilmfttlr. Batan alman mek~ gem111 

Bu tebliğde Çekoslovakyada oturan Al- Adm.iral Karpfanger ismindeki Alınan 
manlarm idare tarzı hakkında SUdet Al- mekteb gemlsi ıubattanberi BüyUk Ok
manları partisi murahhaslarile Çekoslo- yanusta kaybolmuıtu. Artık bu gemiye 
vakya hUkftmetl arasında cereyan eden resmen batmıe nazariyle bakılıyor. lçer
milzakerelerin aradaki derin ihWlflara sinde bulunan 60 gemicinin hatıraamı 
rağmen, iyi bir hal tarzına varabflecefi tebcil için Hamburgda meraalm yapılmıl 
kanaati izhar olunmuetur. ve bu merasimde nakliyat nazırıyla ordu 

Bu meselenin halli huauaunda Cumhur- ve donanma erk!nı da hazır bulunmut
ref.sl Beneı de gayriresmt olarak yar- lardır. 
dımlarmı esirgemlyecektir. 6 EylQI 1938 

CUmhurreisinln riyasetindeki toplantı- • f 
dan sonra kabine, ihtillfm halli için Eıkı spanya krahnın oğla öldl 
kat't bir proje yapmııtır. Bu proje lma Eski lapanya kralı on UçUncU Alfon
~ zaman lçersinde SUdet Almanların •un büyük oğlu kont dö Kavadonp, A• 
n.~essillerine verilecektir. merikanm Miyamf ıehrinde bir otomobil 

(29 Ağustostan 4 Eylüle kadar olan U- HUltflmetin yeni projesinde dokuz nok- bzur neticesinde lSlmUgtUr. Arabayı 
dlseler) ta vardır. kontun beraberinde bulunan ve bir bar-

29 Ağustos - Japon mahaflll, Japon- 1 - Umum! bütçeden maq alan me. da galıfan M1a Gaydon iamlnde bir lm L 

Greta Garbo, Jişmanlamamak için htr sabah kilomttrelercı yol yürür 

lann eimal ve earktan Hankeu üzerine murlar arumda ak&lliyetlere menaııb dare ediyordu. Araba bir telgraf direği
llerlediğini bildiriyor. memurlarm. aayw nUfUs nlapeti daire- ne çarpIDJ§tır. Ağır yaralanan kont, bir. 

30 Aiustos - Kanton üzerinde bir ha- sinde olacaktır. kliniğe nakledilmtpe de naklinden bir. 

~UtUn dünyanın gözUnU üzerinde top
'Vllı bu yıldız ıehrinde yıldızlar nasıl 
>'ltar1ar? nasıl vakit geçirirler? nerele
~.Ciderler? ne yer ve içerler? sevdik
'"Wl'l Sporlar hangileridir? lgte ıinema 
~taklılarınm zihinlerini işgal eden au-

va harbi olmuetur. Çin menbaJan bu 2 - Memurlar, Jı:endJ milletine menaub u sonra lSlmUttUr. 
lar. Orada istedikleri gibi oturuyorlar, harbde altı Japon tayyaresini dUtürdUk- ferdlerin oturdufu yerlerde vazife göre- EBkl lspanya veliahtı, lıladrldde 10 
konueuyorlar ve içiyorlar. terini bildiriyorlar. ceklerdir. HUltftmet geçmlı zamanlarda Mayıs 1907 de doğmuttur. Kont 1933 te 

Holivudda kimse artık ciyinmeğe fazla Çinli başıbozuk kıt'alar Şanghaydald muhtelif mllleUere mensup vatandqla- Havanalı bir tüccarm Jmı olan matma • 
ehemmiyet vermiyor. lstersenia ıece beynelmilel mmtakaya tecavüz etmlıler. rm uğradıklan zarar ve ziyanı tazmine zel Edelmira ile evlenmek üzere lspan-

dir. razı olmu~tur. · ya tahtmdald hakkından vazgeçınfttl. Fa 
gndüz pijama ile dolaşın kimse aldırmı- Japon harbiye nazın, Japonyanm Çi- 3 - Hükumet, emniyet ve uayif ı,te- kat çok geçmeden kamından aynlnuı ve 
yor, batını bile çevirip bakmıyor. Ora. Din tam teslimine kadar bankita devam rinln mahaın tetekkWlerle devlet ldareet pçen aonbaharda Havanadıa bir dJfihıt;a 
da yıldDlar '8)nız cuma ve C1bltarteel ak edileceğini resmen eöylemlltir. tardmclaıı mltteteken temhılnt kabul e- km olan Matmazel llarta ile evlenmlf-~ tJil'bçı. Beyaz perdenin met • 

~ •imaları dunyanın en meşhur adam. 
~dan daha büyilk bir şöhrete sahip
'lller. Onları kürenin en JPIZ köşele -
tlıade bile artık bilmiycnlcr kalmam11 
~dir. Onun içindir ki onların hayat
le r, arzularını ve nasıl vakit gcçirdtk-

ıamları itinalı giyiniyorlar. Sair gU'lller 31 Ağuıdot1 - Japonlar Hopelde mu- der. tL Bir müddet sonra bundan da ayni. 
yakası açık bir gömlek ve bir mantoyla 1 vaffakıyet kazandıklarını bildiriyorlar. 4: - Hükftmet akalllyet llsan1armm mıe ve Amerikaya gi4erek lıliyaml de 

1 Eylül - Hankeu'dan ve Yangse sa- resmt muamelltta kullanılma tarzına yerle•mfttl. 
gezenlerin, dümdüz bir blüz etekle dola- hillerinden dönen bitaraf mUşahldler Ja- dair bir talimatname hazırlıyacaktır. 7 Eyi Q 1 1938 
ıanlann o iki akşam fraklar, pek mute- ponlarm zehirli gaz kullandıklarını mUt- 5 - Hilkiimet, buhrana duçar olan 
na tuvaletler içinde çaylara, ziyafetlere, tefikan söylUyorlar. Alman mıntakalarmdaki iktısadt faaliye. Çekoılovakyada gazetecilik 
tiyatrolara gittikleri görillüyor. Böyle Çin umumi karargihı neşrettiği resmi 1 ti yeniden kurabilmek için 700 milyon Son altı aene içerainde Çekoalovakya-

tbıt merak edenler pek çoktur. 

~~er bUyUk gehirıle olduğu gibi Holl
·oıqda. da bir moda salgını vardır ki bu 
~~ gi.} inişte değil, intibah edilen spor. 
~ ve dilşilnilgte de kendini gösterir. 
\\ lene pek rağbet gören bir gazino, 
~ eıı sene unutulur, sinema krallığınm 
~Upları bqka bir eğlence yerini dol
' ağa, paralarını oraya dökmeğe bq
~ r. Orada kısa zamanda çok para ka-

bir tebliğde, Yangse nehrinin cenub sahi. kronluk bir istikraz yapacak ve bu is- da gazetecillk çok flerlmiftir. 50.000 
akşamlarda Holivudlularm en fazla git- li üzerinde bir taarruz yaptıklarını ve tikraz yalnız bu maksat uğrunda kulla- nüfuslu her ıehirde hiç olmazaa bir aiya
tiklcri yerler "Lamaze., lokantası, "Hin- Japonlan yedi kilometre geri çekUmefe nılacaktir. al gazete vardır. BUtUn Çekoalovakyada 
distanccvizi bahçesi,, yahut da Versay mecbur ettiklerini bildiriyorlar. 6 - Milletlerin müsavatı her milletin gündelik siyasi gazetelerin aaym 7~ 
birahanesi. Birkaç yıldız var ki onlar Bir Japon resmi tebliği de bir hava kendi mukadderatına sahib olması esası tır. Mecmualar ve siyasi otmıyan pze
akşam yemeğini dışarda yiyecek yerde muharebesi esnaamda Japonlar tarafın- dairesinde temin edilecektir. Alman a - teler bu rakamdan hariçtir. Bohemyada 

dan 17 Çin tayyaresinin dU,UrUldUğUnU kalliyett, üzerinde yqadığı topraklan 2M ı Çek llsaniyle, 155 ı almanca Udal 
________ _... __ 1>_t_ı1_am_ı_I_4_u_·n_c_üd_ı __ h_a_be_r_v_e_n_.·,_,o_r_. ___________ b_izz_a_t_k_e_nd_i_le_ri_i_d_are __ e_d_ec_e_k_le_rd_lr_.__ macarca, biri alovakça, bir diğeri d~ uıc. 

Aşk vitaminleri 
Yazan: Dr. G. A. 

lldrğı için oranın hovardalan da o 
~tto boldur. Orada para mUtenıadi-
tlb sanki menbaı meçhul bir ırmakmıı Evet, aık yahut tabiatta tUrlil vitamin bilinir. Bir kere, bu vitaminler bahılnde 

akar, el deği§tirir. j onun gayesi olan çocuk ye. ilkin yazdığım A vitamini olmayınca insan çocufunu bll. 
~Beli ıu anda Holivud tenis ve polo t'ttirebilmek de vitaminlere yütmiyeceği gibi, çocuk yetiıtirmeıi de pek tilpheli kahr. 
1't l olmuııtur. Artistler bu yaz bu spor- bağlıdır. Kadın veya erkek bu A vitarrJninin nerelerde bulundufunu bildifiniz için bun. 
lro için ad ta servetler sarfetmiglerdir. vitaminlerden mahrum kalın • tarı, tabii tekrar etmiyeceğim. 
1ııı ... 1t\'\ıdun umumi tenis sahaları adam aı_ ca çocuğu olamaz. Bazılan Bir :le E vitamini aık duygusu iherine tesir eder. 
&;~~· Polo maçlarını seyretmek için belki buna bıyık altından gil. Bunun tesiri daha büyüktür. Yalnız insanlann deiiJ, 
~ın yerlerden gelenler pek çok. !erek: büyük hayvanların da yavrulan bu vitamine bağlıdır, on. 
~\'udun en meşhur polo oyunculan - Ne kadar iyi, derler, ço- lar da insanlar gibi - E vitaminini kendi 'kendilerine 1'-. 

cer Tracy, Gary Cooper, (Geri Ku • .:uk doğurmak, onu büyütmek pamazl:tr, gıdalanndan almağa mecbur olurlar. 
~), Hol Roach (Hol Roç), Valt Dls- ,.ahmetinden kurtulmak için Madagaskar adaunda Kambaçka ve Afrikanm bazı 
~ (Volt Dizui), Vallace Beery (Volos "nıan kendi kendini o vitamin. taraflannda kadınlann kısır olmalarına ıebep bu vitaminden 
L.. ~ ve Jack Holt. Bunların güzel atlar lerden mahrum eder. mahrurıı kalmaları olduğu anlapldıfı gibi, vitaminin tesiri 
~de son silratle polo topunun arka- Gı~alarrmız arasında o vitaminlerden bulunmayınca tecrüb~lerlc de isbat edilmittir. 
• ~ koıtuklannı ve pek mahirane ma- n~ticeı:i yalnız kısır kalmaktan ibaret olsaydı, bunu insanların üzerinde tecrübeyi bir kadın doktor ya~ 

l'alar yaptıklarını seyretmek için aa- bilmek çocuk iıtemiyenlerin işine yarardı. Fakat insan mntır: Ost üste çocuk diltüren iki kadma bu vitaminden 
' hazan binlerce otomobilin biriktiği o vitarr:i llerden mahrum olunca aık duyguıu da kalmaz. tın., ıra ttmi1 ve kadınlann ikisi 4e gebeliklerini aelametle 

""'-~ or. Artistler bu yorucu maçlardan Çünkü i~k duygusu dıt tabiatın kurmuı olduğu, çocuk ye. sona crl.!irmiılerdir. 
.:~ dinJ nmek içm ekseriya "Don,,un tiştirmek ve nesil bırakmak ihtiyacından batka bir teY AL"t'rikada iki doktor da kısır neklerden bazılarına 
~ gidi~orlar. Bu barın içkilerinin değildir. Çocuk istemiyenlerin bir çoğu 4a, zaten a§lc bu ... ita-ninden tiringa ettikten sonra inekler yavrulamıı-
'9.~ Hohvudda biıyük bir şöhreti var. duygusu;,un kaybolmasına razı olmaz. laı ~ır. 
~ Tahiti ve Havai adalarının tatlı 

1 
Onların aralarında bazıları, o duygunun kaybolması. Bu E 'fifamini en %iyade buğday ve nınıır tohumlann· 

ilcisi ve koblu içkileri var. na da b~Jki, razı olabiHrler. Bunlar da: da bul.ınur. İliç olarak kullanılan vitamini de buğday to. 
t 4rt1su rin devam ettiği barlardan di. - Daha iyi ya, derler, insan bu zah~tten de kur. humlaı.'ldan çıkarırlar. Onlardan baıka yeşil salatayla 

!'l de B vcrley Hills'dcki Sugie'nin .} e- tulur. 1-!iç evlenmez, bütün ömründe yalnız başına, serbest marulda da bulunur. Biraz da yumurtanın sarısın.da... Fa-
'leı trroı Flynn (Erol Flin), Johnny yaşar. kat pi"memiş clmak ıartiyle ... Çiy yumurtayla taze mrsınn 
'- ınuıı r (Coni Va.}smilller) buranın Haibuki o vitam=nterden mahrum olmanın neticesi ve marulun ~rbabı arasında gördüğü rağbette elbette bu 
~ mil11terllerini teşkil ediyorlar. bununlı da kalmaz. Aşk vitaminlerinden mahrum olan in. tcıirle::i:'lin de bir hissesi vardır. 
, llfih "Don" un barı daha ağırbqlı P.an kısır olduktan n a;k duygusunu kaybettikten baska, Hayvanlar onu yeşil otlardan alırlar ve adaleleriyle 

>o, llfb artistler tarafından tercih edili- er1crk rJrnn, ka<!ın olsun, yumurtalık cihazı tarafından ağır deriler"nin altmdaki yağların arasmda 141clarar. Onun için 
~nkU onun sırf artistlere mahsus hastahklara tutu!ur. yağl. et lokn:alannda da E vitaminini az çok bulmak mllm. 

tL.,._~ bir yeri var ki oraya yabancılar B•ı vit:tminlcrden mahrum kalmanızı hiç bir vakit kündür. 
\"llllyop· Amat6r fotoğrafçılardan, lm- ı tas:ıvvur edemiyece~:mden o ağır hastahklann ne olduk. A~k dt1ygusu Dzerine tesir eden üçüncü vitamine de F 

toı>ıama meraklılarından, miltceessis I lı\rmı da vazacak değilim.. vita!nir i derler. Fakat bu vitamin üzerinde yapılan tetkik· 
.._tl'dea kurtulmak isti.} en artistler bu Şimdiki hal.de aıık r?uvınısu üzerine tesir eden Uç ter herıü::: ıona ermemiştir. 
~,.._.Yerden llyıkiyle istifade edJyor- Iİlll------------------·------.-----------------li 

ranya diliyle olan 424 siyasi gazete var. 
dır. 

8 EylQI 1938 
Amerikanın dahili ~tikraza 
Amerika maliye nazın !ılorgantav htl• 

kt1metln 15 eyUU 1938 de 700 milyon do
llrlık bir istikraza alt tahvilleri piy...,. 
ya çıkaracağını söylemlttlr. Bu istikrazm 
bir kwnı, 12-14 senede itfa edilecek ve 
yüzde sekiz faizli olacaktır. Diğer kımu 
da beı senede ödenecek ve yüzde 4: fa. 
izli olacaktır. 

9 EylQI 1938 
Felemenk kraliçesinin tahta 

geçişinin kırkıncı yıh 
Felemenk, yürekten gelen copun te

zahürat lçerainde kraliçe Sa majeste 
Vllhelmianm tahta geçftinin kırkıncı yıı.. 
dönümUnU kuUulamıştır. 

Bu merasinı, 29 Ağustosta Uheyde 4 
tUmUn f§lirak ettifi bir geçit remnlyle 
bqlamtftır. 

Kraliçe 5 eyUUde Amsterdama gelmlt
tlr. Beraberinde prenses JUlyana ve 
prens Bernhard olduğu halde saraya 
git.mit, orada memurlarm ve 'halkın teb
riklerini kabul etmiftlr. 

6 eylü1, kraliçenin 1898 de meenıtlye • 
te sadakat yemini ettiği gUnUn yıldönU
mU olduğundan Protestan kilisesinde rea 
mt merasim yçılml§br. Burada bqvekll 
söz almrı, kral!~cnln saltanat devrinin. 
memlekete getirdiği refah ve terakki -
den babaetmi.t, tebaanın hükümdarlarına 
karşı olan minnet ve 1Ukran hislerine 
tercüman olmuetur. 

1 eyUUde kraliçe 20.000 tonluk Oranj 
posta vapurunun denize inmesi meraal-

· minde hazır bulunmuetur. Kraliçe 31 a
ğustos 1880 de Llheyde doğmu,tur. 18 
yqında tahta çıkmış, 1901 de Yeklen. 
burg bUyUk dUkasınm oğlu prens Hanrl 
ile evlenmfetir. 

Kraliçe kırk senelik hllkbıet devri ee
nasmda blltlln siyasi partilerin takdirini 
kazanan tam bir. bitaraflık glSstermi' ve 
halkm sevgisi:vle bqbaşa yaşıunııştJr • 
Halkın hUkUmdarına olan mcrbutiyetl 

DIHllU 14 ündidı 



12 HABER - Akaam ~ 

VaızaııFD: Dlknmnm 

bdülf etlah: Padişahım Selim 
efendi ma pes ·nde qokl diqe ınledi 

- Ne var, ne oluyor? Şcyhillislam e. 
fendiyi acele davet edin! 

Esma sultan bilhassa, çok korkmuştu . 

Doğrusu halk isyan etmi.5se, hatt.ii sa -
rayı ııo.rmı~sa yerden göke kadar hakkı 
vardı. Bir padi~ah, bu civcivli zamanda 
zevkle uğraşırsa elbet böyle olurdu. 

Esma, şu sırada bir şey ııöylcmekten, 
bir fikir dermeyanından çekinmişti. Ne 
olur ne olmaz, Mustafnnın haklı olarnk 
hiddetlendiği zamandı. Bir kenara ııindi. 

Halk bu. Gemi azıya alınca kadın, sul-

tan, şehzade diye hesab edemezdi. Şim
di Musta(adan fazla kendi aziz hayatını 
da kurtarmak lazımdı. Eğer bir isyansa, 
Efmanın odasına kapanması en muvafık 
yol olurdu. 

Mustafa pencereden pencereye koşa

rak bu ~l anlamaya çalıfiıyor ve hiçbir 
ıey anlamadıkça da kendi kendini yiyor. 
Kendi kendine söyleniyor, sakallarını çe. 
ker gibi sıvazlıyor, kaşlarını koparıyor
du. 

GilrcU gilzell. hAIA. sindiği kenardan 
bacımı bile kaldırmamı§, bu satvetli in
sanları tedehhüş içinde görilnce kendi 
de hiçbir şey anlamamasına rağmen a
damakıllı Urkmüştü. 

Ne etmi~ti de kendini bu tehlikelere 
atmıştı? Şöyle bir saray dışına çıkarak 
hürriyetine kavuşsa yeri öpecek ve bir 
daha ba~mdan bilyOk lı;ılere karışmıya
caktı. Ama, bakalnn yalandan baygın 

girdiği bu yerden sağlam çıkabilecek 
miydi? 

Abdülfettah neft sUrUlmU§ gibi soluya 
soluya saray koridorlarında koşuyor, bir 
an evvel hllnkar huzuruna varmağa gay-

ret ediyordu. Zaten telaş ve heyecan için
de auradıı burada öbeklefl'DİIJ saray hal
kmm sorgularına omuz silkerek şuna bu
na çarpa çarpa koşuyordu. 

Ayni hızla ve teliı.§Ja padiı;ıahın odası
na girdi ve yere kapanıp hUnkarm ayak. 
l&nnı öptu. Teri padişahrn pabuçlarını 
nılatınrş, nefesi ayaklarını ısıtmıştı. 

Sult~n Mustafa, AbdUlfettahm bu te
llşmda bllyUk bir sebeb olacağını anla • 
mi§ ve sormağa korkmuştu. Acaba haki
katen saray çevrilmiş miydi? Filhakika 
toplann sesleri pek o kadar yakın değil-

di, ama, ne malümdu ki ordunun bu is. 
yan hareketine buradaki ocaklı iltihak 
etıncmlııti? Acaba hal' mi olunacaktı. 'A
caba ecdadından bazı padi~ahlar gibi 
henUz saltanata doyama.dan, henüz ha
yata doyamadan öldürülecek miydi? 

Ne Esma, ne Mustafa bir §ey sorama
mlar. AbdUlfcttab da ancak beş on daki
ka sonra kendine gelerek anlatabildi: 

- Padlşahun, Selim efendi ma.bpesin. ... 

de yok. Sarayı aradık taradık, ne cıeh
zadenin, ne Cevrinin, ne haremin, ne a
ğaların malümatı var. 
Odasında da bir şeycikler bulamadık! 

Padişah yere atıldı ve Abdülfettahı o
muzlarından kaldırıp silkti: 

- Sôyle bre melim! Yoksa Selime bir 
şey mi yaptınız? 

Abdülfettah hfilll yarı dili dışarda eo
luyor, soludukça gözleri bü)il!Up kUçU. 
lilyordu. 

- Aman padi§ahmı, biz kullarının ne 
haddine! Padişahımız.m kölesiyiz. Senin 
dediğinden dışarı çıkmayız. 

- O halde ne oldu? 
- Bilmem i>adişahım. Ya kaçtı, ya 

kaçırdılar,. 

Esma başını sallıyor, bunun şe\'keUü 
kardeşinin baııına bir felaket getireceği
ni sanıyor, için için ağlıyordu. 

Padişah el çırptı. İçeriye ağalardan 

birkaçı girdi. 

- Çabuk asker çıkarıp etrafı arayın. 
BiltUn rical! huzuru!lta devşirin. Selim ... 

Esma yerinden bir lastik top gibi fır

layıp elini .Mustnfanın nğr.ına kapadı: 

- Aman kardaııım. Sus. Bu işin §Uyuu 
ortalığı ateşe verir. Hele bir tedbir ede
lim. 

Mustafa kendine ~elir gibi olmu§ ve 
hem§ircsinln ne söylemek istediğini na
sılsa anlayıvermişti. Uıkırdıyı değletir • 
mek Esmaya düştil. 

- Şevketlü hUnkii.r, hii.Ui olan biten
den huzuruna malümat arzolunmadığın
dan §ekva eder. Konak halayıklnrı gibi el 1 

bağlayıp bekliyeceğinf ze herbiriniz bir 
tarafa dağılıp tahkik edin. Şeyhüllelfım 
da Mlfı huzura gelmedi. Tekrar adam 

1 salın! 

Fettaha döndil: 
- Sen de misafirimiz kadını hareme 

götUr. Devlet işleri görUşü!Urken huzu
ru padi~ahide işi yok. 

Fettah, kadınla beraber dışarı çıktı. 

Mustnfa bu vaziye t karşısında bile sa. 
lıniırak lovend vücuduyla her tarafını 

meydana çıkaran güzel GürcUyil tekrar 
lezzet ve lııtlhayla} doymamış bir ihtl • 
rnsla seyretti. Ne zaman olsa onundu. 
Şimdi !'JU dertleri savmak gerekti. Seli-
rne ne olmuştu, kaçmışsa neden kaçmış-
tı? Mustafa, Esmaya dönerek: 

- Hem~ire, dedi, sen ne dersin? 

Sultan zaten cevabını hazırlamıştı: 
- Şehzade Mahmut ve kalfa Cevriyle 

önce görtlşsck. Cevri rüşdü rtlyettc ve 
işgOzarlıkta akranına faik ve gayet 5a. 
dıktır. 

Esma sultan, Mustafayı da kendi gibi 
bir kadın parçası mı 5anıyordu. Hiç de-

E' iA IK 'i ... l ' 1 .,, 

! 
1 

Bir an her türlü çekinmeyi bıraktılar. Elleri bir.ibirine kenet
lenmiş, gözleri gözleri içinde, hayatlarının en güzel bir dakikasını 
yqadılar. • 

Nihayet, Azade, bir kanapeye oturup yanında da Saduna 
bir yer 2yırarak: 

- Anlatın bana meseleyi 1 dedi. 

Sadun Alev, en yalvaran tavrile: 
- Olamaz, dedi, affedin 1 kimseye söylememeğ" aöz verdim. 

Iikanlı, ruhu kanlı, cehi.dctli ve dev kuv
vetli Mahmutla karşı karıııya gelmek GU 

sırada caiz mi olurdu 1 Ya Selimin ba§ı
na bir !eliıket gclmi~se ve ya bu felake. 
tin padişah tarafından olduğuna Mahmu

dun kanati varsa, bu takdirde çok r;ev
dlği Selimin ate~ile elinden bri knza çıka.
bilirdi. Mustafa çürUk tahtaya basmak 
istemezdi. 

Mustafa, giıya işin içinde başka sebeh. 
ler varmış gibi bir tavır alarak itiraz et
ti: 

- Hayır, hemşire. Ya sen görüş, yn 
eeyhülislBın göril§SÜn. 

Knpı açıldı ve yelycpelek gelen §ey
hüllslam diz boyu eğilip padl!:ahın elini 

öptü, Esmaya da selam verdi. 
soluk soluğa nefes alıyordu. 

Hen Uz 

- Hünkarım, dedi, bu toplar orduyu 
hümayunun vUsulünil bildirmektedir. 
Hünkarımın hatırlarrndadır ki Temmuzun 

yedisi ve cemnziyelevvelin yirmi beşi o
lan bııgUn ordunun Dersa:ıdetc duhulU 
mukarrerdir. 

Mustafa ve Esma biraz müsterih oldu. 
!ar. Ama, Selim ne olmuştu? hiç ordu -

nun lstanbula geldiği zamanda böyle bir 
vakaya sebeb olunur muydu? 

Hllnkar şeyhUlislfıma izahat verdi: 

- Efendi. Selim efendi ne yerinde, ne 
saraydadır. Ne olduğunu tahkik edip öğ

renemedik. Maazallah bir felaket vuku-
undan vchm içindeyiz. 

Şeyhlilislô.mda işte §imdi hoşafın yağı 
kesilmieti. Eğer bu iş hakikatse, mutla. 

ka Nezir me\'ununun par:mağı vardı ve 
artık Selimin de kô.rı tamam olmue de
mekti. 

Ne olur ne olmaz, bir an evvel bu işe 
nihayet vermek için demek sultan Selimi 
sessizce boğmuş veya katletmişlerdi. 

ŞeyhülisIAm bu hadisenin bir Jntlşa§ ko
paracağını bilmez değildi. Ha.Ikın da, or
dunun da, hele Alemdarın bilhassa ken. 

disinden memnun olmadıklarmı da du~ -
muş, öğrenmiş bulunuyordu. O halde ken
di başının çaresine nasıl bakacaktı? 

- Hünkarım, dedi. Şimdi nice cdelima 

Mustafa, hem gUlmUş, hem kızmıştı. · 

- Biz de seni bir metaı alem sanmış. 
tık. mıvuğunn hilrmet edip senden fikir 
sorduk. Dönüp sen bizden nice edelim di
ye danışırsın. Var git Cevri knlfayla, 
§ehzııde Mahmut efendiyle görilş. Anla 
ve bizi de endişede bırakma. 

Ataullah efendi hemen fırladı ve ön
ce PJehzade Mahmuda gitti. Esma sultan 
da Cc\Tiyle gizlice görü mek için odası
na çekildi ve haber gönderdi. 

(Dcnmı nr) 
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Yazan: H. Hoher Düma - 68 - Ç~viren: JF. ~· 
Komiser, genç kadına yakLaştı, 

. . 
çeneszqz 

öptü 
tutarak qanaklarından 

ve öpüciikler arasında 
planını anlattı. 

terle hitap ederdim. En çok ı:ckeri~ 
derdim. 

- .Merak etme; kaybctti&imiz vakti 
sonra bol bol kazanınz. Maksa gUzel bir 
fjaka yapmak ist !yorum. Bana ynrdım c. 
der misin ? 

Komiser LiBcn'in muzip tabiatını bili. 
yordu. 

- Şakasına göre ..• 

Rokur izah etti: 
Bu ak§am yemeğinde Mak8m davetlL 

siyir. General, Maks, ben ve Nikol yalnız 
olacağız. Nikol bu ziyafetin yıldızı olacak. 
?ıfaksın ona gilnden güne daha fazla tu. ı 
tulduğunu biliyorsun tabil? 

Llşen sinirli bir tavırla cevap verdi: 
- Biliyorum. 
Rokur içinden "i~i yoldayım. dedi. Kıs 

kançhğmı tahrik edelim. Kadınlar hep 
böyledir. Bu kızcağız da Maksı artık sev. 
mediğl halde onun şimdi başkasını sev. 
mcsine tahammill edemiyor.,, 

- Anlatsana •.. Niye sustun? 

- Anlat.ayım cicim. Maks, yanında NL 
kol olmayinca sanki yaşamıyor. Sinirle. 
niyor. Yanında o olmadığı vakitler dakL 
kaları sayarak buluşacakları zamnnı bek. 
liyor. 

- Bundan bana ne? 
- Öyle. Fakt bu hal beni sinlrlendirl 

yor. Beraberken saatlerce "beni seviyor 
musun? seviyorum!., muhavcresile key. 
fiml kaçırıyorlar. İşte bu sebeple Maksa 
bir oyun oynamak istedim. Fakat senin 
yardımımı muhtacım. Bana yardım eder 
misin? 

-- Maalmemnuniye. Nedir yapacağın 

oyun? 
- Dediğim gibi bu akfam Mnksm e. 

vinde yemeğe davetliyiz. Maks saat SC'. 
kize kadar sabırsızlıkla Nlkoli bekleye. 
cek. Yapacağım oyun onu se\'giliBini bek 
!emekten menetmek, Nikolla bulu~mak 

arzusuna rağmen beklemeden sokağa 

çıkmağa mecbur etmek e:easrna dayanı. 
yor. 

- Glizel ama bunu nasıl yapacakıım? 

Komlqer, genç kadına yaklaştı, çcn"
sinl tutarak yanaklarından öptü ve öpil_ 
etikle:- ara11ında plAnmr anlattı. 

Llşen kahkahadan kırılıyordu. Yatak. 
tan kalktı ve: 

- Hazırım. dedi. 
Masanm başına geçmiş ve kağıt kalem 

almı§tı. 

- SöylC' yazayım. 
- Dur, acale etme. Sen Maks\a bl"ra. 

her yaşarken ona ne diye hitap ederdin? 
~tekhıba öyle başlamak liızrnı ki seninki 
şüphelenmesin. 

Genç k:ıdın kızardı. 
- Sıkılma kwm. Hem benim biç kııı. 

kançhk tarafım yoktur. Söyle ... 
- Peki ... Ona lıtıkkcn birçok tatlı söz 

- Peki öyleyse, şekerim diye ba§18 ... 

Yazın biraz titrek olsun. Si:yiü)Orıı!") 
yaz: 

Şekerim, ~ 

Başıma bir kll& geldi. Pek tetııil'~ 
değil diyorlar ama, kendimi bip de 1 

hissetmiyorum. Seni bir kere daha got· 
mek isterim r;.ckerlm. Hemen gel. Bit "' 
tomobll çarptı. Şimdi Vancnzl de VllbclJJl' 
strassc'de 21 numaradayım. 

l."ııh-annm ana, beni yalnız bıraJltl1,.. 
Zaten maddeten çok ı tırab pchiyo~ 
bir do mane,1 tahammUlllm yok. Se,·P 

bl• 
LJ nlnl yardnnsn, acıln.riylo başba.5• 
rakmak istemezsin samyorum. A.lla.lı•t 
kına gel. 

Lic:en durdu ve iUraz etti: 
" !&' - Makıı 110nra bana fena halde darı 

caktır. Halbuki fenıı çocuk değildir. ıı; 
na çok iyilikleri dokundu. Bu oyunu 0 

. ·e· 
niçin oynadığımı sorarsa ben ne ce\'Bb' 
ri . '> run. tı-

- Cevab mı yok? Sana olan ınubl' 
betini tccrtlbe etmek istediğini söyler#' 
İnanır \'C battA nekadar sevildiğini sıı· 
lıyarak memnun bile olur. it 

Lişen kıdeminin ucunu ısırarak b 

mllddct düşündil. Sonra: f;r" 
- Dediğin do t.ıUmkilndilr. Dedi. 

kekler g:ırib hahlüklardır. Söyle yaza)Y: 
- Dur bakayım dU§Uneyim. Mekt11 

bun sonunu iyi bitirmek lazım. Şimdi ı.t· 
gıdın kenarına iğri olarak yaz. 

"Dünyada. senden başka klmscın ~ 
ıı•· !\faks, acele et. IlelkJ do geç kalır ,·c 

yatrnm S<ınuna kadıır bu l!llmyflığıll~ 
a1.ııbmı çc!<crı;in. Seni son defa göflllt 
1 tıyorum. Çabuk gel.,, 

5
• 

Şimdi kf1ğıtta biraz boş bırak ve bU. 
bütiln titrek, gayrimuntazam bir ) 'Bzl 

ı· 

le devam et: 
Daha fa:ıla ya:anafa 

sevgilim. Çabuk gel. 
İmzanı da bitkinliğini 

<"0~ 
kunettm • 

belli edecek ıı\t 
§Ckilde at. Bravo! 

Rokur kuvvetli kollariyle Lişenl ıcıl; 
eaklıyarak iskemlesinden l:aldrnp )'al8ğ 
götUrdll. 

••• 
O akşam saat sekize doğru Rokur ~~ 

elden Adlon otelinin salonunda ayrıl~\~ 
- Ben sizden e\'vel gideceğim. NıÇ t 

olduğunu biliyorsunuz. Bir çeyrek ı;a' 
~onra orada buluşuruz. Şimdılik AllaJıS 
nmarladık. 

Otelden çıktı. Saat tnm sekizde Mn1'' 
sm üst knttnki dairesinin kaprsmı çstcl~ 
Maks ıııev:inçlc kapıya koştu ve LUS~c 
yalnız görilnco endi§e ile sordu: 

- Yalnız mısınız? Nikol nerede? 
(Devnmı var) 

•Eır.DEın~ W!JLE ıcm--· .......... ,ı 
d . k d 0 

• d .. t t-ı'' lan gelirinin yüz ellisini oğluna gön erıyor, en ısı e u::ı 1' 
file ge!iİniy ;r .. Böyle anaları, çocuklarımıı ahlakını bozıtla 
suçile hapse atmalı .. 

Hulasa: Çocuk, küçük bir buzağı gibi ağladı.. Gülüyor;~ 
nuz: .Faknt ben giil:nüyor.dum. Pckdilli olmamama r2ğmen, A~:,, 
bana iJlı:ı:n vermi~ olmalı; çünk~ ben de hemen onun .. k~dar .ıtl~ 
heyyiç olmaktı\ beraber, ona bırçok şeyler bulup soylıyebıld ·ııı
Kndisini teselli ettim. Bir borç makbuzu imzalamasını söyled• a-

- Fakat bana! •. Dana da söylememeyi vaadetmed:ni.z ya! 
J3en, kimseye bir şey söylemiycceğime yem.in ederim. 

- Platona bile? 

memleketinden hu~usi geliri olmasına rağmen, kısa bir zcıı:nan 

içinde :.ideyemeyecl"ği miktarda bir para borçlanıyor. 

Ahmclc, altın saatini bile kumarda kaybettiğinden, bu kadar ~il 
:>•:ik para için bir teminat gösteremedi. Kefil de bulamadı. aa~O' 
olarak imzasını kabul etmediler. Bir murabahacıya başvurdu· 
rndan da eli bo~ döndü. O zaman ..• - Ooo, Platon bir başka bendir 1 

Genç adam ısrar etti: 

- Ama ben kimseye söylememeğ-c 

~ıade: 

vaadcttim. 

- Pekala, dedi, ona da söylemem. Fakat o kurnazdır. Eğer 
anlarsa, bı· işte benim suçum olmıyacak .. Ey, ne oldu? 

Sadun Alev anlatmağabaşladı: 
- Evvelisi günün akşam;, sizden henüz dör.müı>tüm. Mek

tepten yeni çıkıp bizim alaya tayin edilmiş olnn ge ı~ bır subayı.ı 
beni görmek istediğini söylediler. Göriiştük. Çocuk denecek yaŞ
ta bir genç ... Bizim bölüğümüzde olduğu için ilk geldiği zamanlar 
kendisilc biraz yakından alakadar olmuştum. Başında, gemini 
kasacak cmıdan bir kimseleri olmayınca, bu yaştaki adamlar ne 
•ersem olurlar •• f stanbulda, aslen taşralı .olan btt socukcağızın 
bapnı dlSndUrmüş olmalı. ki bunda da pek şaşılacak bir şey yok. 
Sözün kısası, çarşamba günü, o size söyledikleri eve gidiyor. Za
vallıyı, cepte metelik bırakmayıncaya kndar yoluyorlar. Üste de 

Bana bir mektup getiriyor ve annesine vermemi ri1;a edi. 
yordu. Annesinden başka kimsesi yokmuş. Bu sırnsız vakitteki 
isteği bana garip göı•:indü. Alayda, bir subayın - kim olduğu bel. 
li değil • kumarda aşırı bir para kaybettiğinden bahsedildiğini 
duymuştum. Bunu kendisinden sorduğum zaman, çocukcağızın 

gözlerinden yaşlar boşandı. Velhasıl, öğrendim ki, bwcunu öde· 
mek imkansızlığı karşısında, evine gidince, beynine bir kurşun 
sıkarak kendini öldürecekmiş. Ne bulu~. değil mi? 

İ§te prenses, siz ki "aklıselim., sahibisiniz, söyleyin, benim 
yerimde olsa idiniz ne yapardınız? 

Prenses gülümseyerek: 

- Devam edin, dedi. 

- Evvela, ona, yaptığı hareketin ne kadar fer.ı olduğunu 
anlattım. Tastik etti ve en esaslı bir surette bunun cezasını öde. 
yeccğini bildirdi. O zaman annesinden söz açtım .. En can alacak 

noktayı bulmuştum. Anasının bir tek ve çok sevilen, çok §ınıar
tılan bir çocuğu idi. o kadar ki, annesi, ayda iki yüz elli lirayı bu. 

Gözleri saadet yaşlarile dolan prenses. sözünü kesti: . ., 
- O zaman, borcu siz üzerinize aldınız; ve kağıdı siz ıtnı 

]adınız, değil mi? 

Sadus Alev, mazeret arayarak: 
- Ne >'apayım, dedi, öyle lazımgeliyordu ..• 
- Yarına kadar da mühlet tayin ettiniz, değil mi? 
- Evet, yarma kadar .. Eh. o zaman .. bilmiyorum .. Bitıtl-İJ"' 

rum .. işin en kötüsü. bizim küı;:ik subay alaydan atılacak, 11~ 
keri mahkemeye verilecek; istifa etmiye mecbur edileck .. J-Ialb~ 
çocuk!:ağız, h .. y,.tın tadını daha yeni aldı. Bir kurşunla be}'f\1 
parçalaması kolay mı? Ne bulunıam, onu ver<.•.:eğim .. 'Uıııt taf~ 
için de, alacaklı, benim bir senet imzalayıp vermeme raz.t ol 
elbette .. 

- Ne kadar buldunuz? 

- Üç bin lira .. Ama, bunu da çok güç buldum. 
(DeTillDJ Tıu) 
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Şoson, Enver paşanın B\clhamn 
l}(aıırşosıında atrauoamaşta 

- Emrimi yerine mi getirdiniz?! Sim· 
diye kadar hıçbir emrim tarafınızdan 
arzu edilen şekılde yapılmamıştır, Osman 
h d:marımasına bir felaket gibi geldiniz. 
Geldiğıniz günden, bu ana kadar şu do· 

nanma iş sayılacak .mu\·alfakiyet adde· 
dılccck hır hareket göstermedi, bundan 
"azgeçtik. üstelik idaresizlığiniz, becerik 

sizliğiniz yüzünden uğramadığımız fela· 
ket, küçük düşmedi~imiz bir iş kalmadı. 
Siz, Küçüksuya geınıeğc gider gibi ikide 

birde Karadenize cevernna gittikçe düş
man deniz kuwetleri en aciz vasıtalarile 

en güvenilecek yerlerimize, sahillerimize 
taarruz etmekten, korku saçmaktan biran 
uzak kalmadılar .. 

Marmaradaki tahtelbahirler herıı.:ün ye 
ni bir felaket meydana getiriyorlar \'e .. 

sayenizde kendi sularında imişler gihı e· 
min ve korkusuz diledikleri şekilde hare· 
ket ediyorlar. Eğer sizde biraz olsun kav· 

rayı' kabiliyeti bulunsa daha ilk hadise· 
lerde istifanızı verir, yerinizi bu işleri 
başaracak bir kumandana terkederdiniz .. 

Her hadiseden sonra bir raporunuzu alı· 
yor. yeni tekliflerinizi öğreniyor, onları 
yerine getiriyordum .. 

Sahil muhafaza teşkilatı istediniz .. yap 
tım .. lstanbulda gizli istihbarat senisle
rinden bahsettinız. Mukabil teşkilatla 
İstanbul merkez kumandanlığını sefer· 
ber ettim. Ortalığın altım üstüne getir· 

dim .. Kendi başlarına bir kudret olan ve 
bu kudret oluşlarını ufacık toplarile sizin 
bir türlü yakalamağa, defetmeğe güç 
yetircrned •ğiniz tahtclbahirlerden birini 
PiJ~ran, birini de dipdiri yakalayan Türk 
bahriyelilerini. erlerini beğenmediniz, 

Her. gemire birer geniş salahiyetli Al· 

man zabiti koydurdunuz. Onu da yaptık. 
Fakat, bütiln bu tedbirler bu sakat tav· 
siyeler işlerimizi aksatmaktan, fayda ye· 
rine zarar doğurmaktan başka bir neti~ 
vermediler .. 

Amiral.. Osmanlı donanmasında \iicu-
1 dunuzun faydasızlığına hatta ~ıfır oldu· 1 

ğunuzu anlamak için bu saydıklarım ka· ı 

fidir. Hemen donanmaya dönün, uhdeniz 1 
deki vazif cyi ikinci kumandana de\·re 
başlayın. 24 saat sonra azlinizi emredece-
~· b ' . ı,;ım.. uyurun. 

Enver paşa. bu sözlerden sonra he
men amirala arkasını döndü, ondan ce. 

vap istemediğini gösteren ' bu hareketi 

ile Şosonun çıkmasını ihtar etti. Geniş 
ve asabi adımlarla yürüıiü. Salonun ö
bür ucundaki masasının yanına geldi. 
Pencereden dışarı bakmağa başladı. 

Soşon neye uğradığını şaşırmıştı. 

Başkumandan vekilinin bu ağır itham
ları karşısında beyni durmuş, bir tara. 
fma inecek gibi olmuştu. 

Paşa,. pencereden dışarı bakarken 
yava~. sessiz adırr.larla kapıya yürüdü, 
odadan çıktı. 

Drşarda duran yaverler amiralin gü. 
ler yüzle girdiği odadan acınacak bir 
zavallılık tavrile çıkışına tuhaf tuhaf 
baktılar. Soşon merdivenleri indi, kapı
nın önünde bekliyen otomobiline atla. 
dr, de: ğru bahriye nezaretine çektirdi. 

Cemal Paşa dördüncü ordu kumandan. 
lığında bulunuyor, müsteşar Vahit Bey 
nezaret işlerini tedvir ediyordu. Amiral 
Vasıf Beyle görü~tü. Mudanya mese- l 

lesi etrafında yazılan raporları okudu, 
sonra, yine otomobille İstinyeye donan. 
mava döndü. Yavuza geldi. Kamarası. 
na kapandı gc•;enin geç vaktine kadar 
n::ısa:;:mn baijında düşünmekle vakit 
ı:e :irdi. 

Soşon, Enver Pa~arun ithamlarını 

dayanılmıyacak kadar ağır l:.uluyor. Bir 
taraftan da yakasına sarılan talisizli~ 

yüzünden başına gelenleri Jü:Ur.Jyor
bu kadar muvaf!akıyetsiztr< ba~1rnman. 

dan milini kızdırmakta haklı olduğu 
nu itiraf ediyordu. 

Şimdi nr yapacaktı? .. 
Enver Paşanın söylediği (azil) key. 

fiyeti tahakkuk ederse artık onun için 
memleketine dönmek değil, yaşamak 

bile imkansız bir hale gelirdi. Buna bir 
çare düşünmek, bulmak lazımdı. 

Soşon bu çareyi uzun uzadıya araş
tırdı. Aklına gelen çareleri inceledi, 
birisini beğendi... Artık kafası yorul. 
muş. beyni karıncalanmış bir şey düşü

nemiyecek bir hale gelmişti. Yerinden 
kalktı, yatağına }~:irüdü. füt başile ol
duğu gibi ranzasına uzandı, uyudu. 

Enver Paşanın amirala oltimatom 
verdiği bütün gizliliğine rağmen hemen 
donanmada şayi olmuştu. Yavuzdaki 
subaylar,, amiralin donanmaya döndük. 

ten sonra odasına kapanmasını manalı 
bulmuşlar, türlü tahminlere yol açan 
bu hareketi Soş:mun donanmadan ay. 
rılmasına bir delil saymışlardı. 

Soşon o geceyi kabuslarla geçirdi. 
Sabahleyi:ı erkenden kalktı.. Aklına 

gelen bir işle meşgul olmağa karar verdi. 

Enver Paşanın ağır ithamlarından ve 
bunların hepsinden üstün ağırlıktaki 

(azil) işinden kl:rtulmak çaresini bu
lur gibi olmuştu. 

Soşonun verdiği karar şu idi. 
Alman umumi karargiihına müracaat 

edecek, oradaki erkanık-biyei umumiye 
reisi bulunan do~tuna ,,.-:_:yeti anlata. 
cak, azil edilmeden evvel başka bir 

ır·:nuriyetc tayinine dair &:iratle bir e. 
mir getirtecek, bu kepaze vaziyetten 
yakasını kurtarao.:aktı. 

Amiral masasının başına geçti. Bir 
mektup yazdı. Yavere ve: Ji ,,, gönderdi. 

Mektubun müsbet bir netice meydana 
getirecegini hesaplıyan amiralin tutuk 
ve donuk hareketleri yavaş yavaş nor

m2Ileşti . Karadeniz,., A., •1:;n ::;lndenberi 
ağzına bir lokma almayan amiral yemek 
istedi. Getirdiler. iştiha ile kahvaltı et. 

ti. Sonra her ihtimc:le karşı hazırlıklı 

bulunmak için yaverine emh verdi, ken. 

di erkanı harbiyesindeki e~yaııın devir 
cetvellerini lıazırlam~larını s(;ylcdi. 

Ayni gün öğle vakti don<ınmaya ge
len bir tebliğ, herkesi heyecana dü~ür. 
dü. 

Tebliğ karargahı umumiden geliyor 
ve .. şunları muhtevi bulunuycrdu: 

Donanma !:umandanlığına; 

Bu gün saat 9,35 de ild düşman tah. 
tdb3hİri Bandırmaya taarı·uz etmiş, 

şehri topa tutmuştur. Zayiat fazla ol

mamakla bcrrber gün geçtikçe aayııı 
artan taarruzlar b:Jhaısa halkın mnne. 
viyatına teıir etme.!de, bu yüzden aahil 
şeh=··lerindeki halk içcrilcrı: çekilm~!:tc. 

dir. Ve Marmarada faaliyet gösteren 
<1Ü~rnan tahtelbahirlerinin neye mal o
luna o!sun ıüratle imhn c:dilmeleri için 

clonanmn kumanc!anlığının derhal hnrc. 
kete geçmesini, her t~:Jbire baş vı·rar:-k 

muhakkak bunların Marmaradan defi 
ve tardedilmesinin teminiııi bc!d~rim. 

E:ai!:umant!a:ı V c!tili ve 
Harbiye Nazın vekili 

Mirliva 
Envcc-

Amiral, bu tebli~i fırsat telekki etti. 
Hemen destruyer filotillısı kcmodorunu 
çağırttı. Ona şu emri verdi: 

- Filotilla şimdi harekete hazırlana
cak. Marmaraya çı~acağız. Hazırlıkları 

nızı yapın. Bıına lıaber verin. Harekatı 
bizzat idare edeceğim. 

İstinyede bulunan Muııveneti Milliye, 
Nümunei Hamiyet. Basra.. ~::msu•ı, 

Yar!lisar, Ta§uz, harekete hazırlanclı. 
tar. 

Amirale filotillanın istim i•zcrin ~c bu· 
n lu~u haberi veri!di. :c~on mu::ve:ıe~i 

Mi!liyeye geçti. Başta Muaveneti M:l. 

tiye olmak üzere destruyerler prova 

hattır-'q •:iratle vola çıktılc:r, tam yolla 1 
ilerlemiyc ba_şiadılar. 

( Dctırımı l'ar) 
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,.... 4-l>al' "I" ıktn•ı a , .. , • •t• _. 
5,49 12,06 15,29 18,04 19,37 4,10 

Lüzumlu T elelonlo.r 
\'angın: 
htanl.ıııl için: 2~222. Beyoğlu için: 

44til4, t\:ıılıkoy için: ti0020. Üsküdar ı. 
çin: 60Ci25. 

\'eşilklıy, llııkırkoy, Behek, Tarnhya, 
Bü) ukclere. 1-cnerlıulıçe, Kandillı, Eren· 
köy, "ort:ıl, Bu~ ukaıla, Heylıelı, Rurguz. 
Kııınlı. i~·in: Telefon rııuh:ıbere menıu· 
runıı \'lln~ııı clcııwk kiHıdir. 
Hamı ılfrıiyesı: 22711 
l>cıw: ilfalJesi 3fi •• 20 
lle.\11111 kulcsı: ~19!lü. Galala yangın 

kulesi: 4001i0 
Sıhht ımılnt: 4499R. Mütlcleiıımumllik: 

222911. Eınn •Y«"l nıfıılürlu~ü: 24382. 
l\criıı \'ckıileli lsıanlıul Elektrik işleri 

Uıııunı ~lüılürlü~ü ncyoijltı: 44801 • lstnn. 
bul: 2t378. 
~ulıır hlııresi: Beyoğlu: 44783. Beşik· 

taş: 40938. Cihali: 20222. Nurosmaniye: 
21708. ( ' c;kiid.ır · f\aılıköy: li0i73. 

H&\'RllllZİ: ı~tan hul: 2 t3i8. Kadıköy: 
60790. llcyo~lu: 446~2. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

BcyoAlıı cihl'tl: 49084. nebek ciheti: 
3fi • 101. Kadıköy ciht'lı liOH7. 

Deniz.yolları 
lsııııılıul nccıılelil!i: 22740. Karaköy: 

42:Hi2. 
Pıızartesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bıındırınıı. 
Sı.ılı Topltorıt'den 9,:rn lzmil, 15,30 Mu· 

ılarıyn. Hl Kııralıigıı, 20 B:ındırmn, Cınla
tndan 12 l\ar:ıdenlz. Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

(.:nrşıımbn Tophaneden 16,30 Mudnnyn, 
20 Bıındırnın, Sirkeciden 15 Ayvnlık, 18 
nartın. 

Pcrscııtht' Tophaneden 9,30 lzmil, 16,:ıo 
Mudanyıı, 20 Rıındırınıı, Galaladan 12 
Karadcnh:. 

Cum:ırtesl Tophaneden 14 Mudanya, 20 
fl:ıııdırınıı. Slrkecldcıı 15 Ayvalık, 18 
lfa rt ııı. 

Puz:ırlco;I Toph:ıncılcn !lfınroz, 9.30 tz. 
mit, (ialat:ıdan S,30 Mııdonva, 10,30 lzıııir 
Sür. 12 Karadeniz, 2!!,'30 Mııdnnya. 

Müzeler 
Ayasofyıı, Roma • Bizans. Yun:ın e'ier· 

lcrı ve <,;inilı Köşk, Askeri Müze ve şarnıç 
far. Tlcıırt•l \"e S:ınnsı ~lüz('si, Sıhhi milıc. 

CBıı mınclcr hCl"Flfin sa:ıı 10 dan 1G )8 
kn<lıır aı:ıkıır.) 

Turk \'e lsliıın C"icrlcri müzesi: Pozar
tco;irft'n hnşkıı lı('rı.:ıın sıı:ıı 1 O dnn 16 ya 
kadar \ ' !' <:ıımıı ı:ünleri 1G dnn 17 le ktı· 
dar açıktır. 

Toııkııpı Müzesi: llergün saal 13 ten l6 
ya kadar açıktır. 

r·'!mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

lloıııanyn vıırıurlan: Cumartesi Rfinlerl 
13 dl? t\ü.r.tcnre)c; Salı günleri 18 de Pi
re. Bcs ruı. isken deriye. 

ltıılrıın Yapurlıırı: Cuma günleri snat 10 
do Pire. Brenrlizi, \'enedlk, Tri)·esıe, 

Si rl,cci lsıo,yon l\lüclürlülıü Telefon 
230i!). 

/' 'Jruoa Hattı 
Seınplon <'k,.oresl herıtün Sirkeciden 

~nııt :.!2 de kalkar ,.e Avrupadan geleni 
'ia:ıl 7.:.!5 tr Sirked)e mıl\'asıılal eder. 

lfotl\:ııısiyonrl 20,30 da k:ılk::ır, 10.:!0 
de ı;(l'lir. 

Edirne posl:ı-;ı: Ht"rgün sııat 8,50 de 
hareket edf'r, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
HcrHÜn hnrekcl eden şimendirf'rlrr: 
Snat S de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Oi)arlıakır ,.c S:ımsun, 15,30 da Eskişe· 
hir. 19,10 da Ankara ekspresi. 20 de A· 
d::ınazıırı. 

llu trenlerden s:ıııt 9 da hareket eılcn 
Anknrıı ınııhlrlili paznrtc~i. çar~ıınılı:ı 
ve cuma Jıiinleri llııleb \"e !\!usula kudıır 
serer l'llOl.klcdir. 

MONAKASALAR: 

Tol:adda Kazovası sağ sahilinin sulan. 
masr için arılacak 20-55 .+ 930 Km. lik 
sulama kanalının hafriyat ve sınai imala
tı eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
577.05::1 lira 88 kurustur. 

Eksiltme 26-9-938 tarihine rashyan pa. 
zartcsl günü saat 11 de Nafia Vekiı.lcli 
sırlar umum mildürlüğü su eksiltme ko
ll"isyonu odasında kapalı zarf usulilc ya
pılacaktır. 

GECEN SENE BUGTIN 1\"E OLDU? 
Musolini Münihc dahil oldu. 

t stanbul Radyosu 
BUkreş: 15 müzik, 20,20: Şarkılar. 

::?0,40: plak. 21,15: cazband. 22,45: kafo 
konser. 24: plnk. 
Budapcşte: 18,25 raıiyo orkestrası. 20: 

Çiı;an orkestrası. 21,15: Caz \'C film mü
ziği (Bcrlinden naklen). 22.40: Budapeş
t o kon .. cr orkestrası. 24,10: dans h:ıva
ları (plakla). 

B"rlin: 19: Opera plalrlan. 20: Müzik. 
21 .1 O: karışık konser. 23.30: hafü mü
zik. 

Var-;ova: 18: cıı.zh"'n-". 19.10: müzik. 
20: -arkılı konser. 20.30: hafif müzik. 
22,10: küçlik orkestra. 23: sürpriz. 
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- Ahmet onbaşı. Ahmet onbaşı .... 
Titrek ışığın aydınlatamadığı loş 

koridorda Akkaşın sesi çınlıyordu • 
- Ahmet onbaşıım ... 
- Heyyy ... 
- Neredesin cnbaşım?, 
- Hayrola Akkaş?. 
Onbaşısının önünde rap diye topuk

larını vurup seUi.m çaktı. Sonra, elleri· 
ni ı:ğuşturarak yaklaştı: 

- Onbaşım, senden bir ricam var. 
Başım önüne eğmişti .. Utangaç u • 

tangaç gülüyonju .. 
- Gene mektup mu Akka§?. 
- Himmet ediver onbaşım. 
Koridorun ortasında asılı fenerin al

tına yürüdüler .. 
Onbaşı. ışığın altında arkasını duva· 

ra vererek çömeldi. Akkaş yanıbaşına 

bağdaş kurdu. Elindeki kağıdı kalemi 
onbaşısına uzattı .. 

- De bak2lım, Akkaş.. • 
Akkaş düşündü. Sevinçten gözleri 

yaşarıyordu: Bir kaç gün sonra terhis 
olunacaktı. Anacığını, sevgilisi yavuk. 
!usunu, şirin köyünü o 1radar özlemiş • 
ti ki ... 

Beş yıl evvel, köyün.den aynldığı gü
nü hatırladı: Anacığının göz yaşları dö. 
kerek hazırladığı tcrbayı omuzuna 
vurmuş, çarıklarını çekmiş, kendisi gibi 
askere çağrılan köylüsünün arasına 

katılarak istasyona inmişti. Anasına 

son defa sarılırken, yavuklusuna son 
defa veda ederken gözleri dumanlanmış, 

burnu sızlamış, boğazına bir şey tıkan
mıştı. Göz yaşlarının boşanmasından, 

çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaktan 
korkarak, vagona dar ntılmıştı. 

Nihayet: 
-Tam:un!. 
- Dan, -Oan, dan!. 
Sesleri arasında lokomotif solumuş, 

vagon sarsılmış, yerler kaymıştı. 
Tırık, tırak.. Tırık tırak .• 
Hepsi de vagcnun penceresine yx • 

ğılmıştı. Geride taş gibi donu kalan bir 
avuç kalabalığa, l:ayboluncaya kadar 
bakmışlardı. 

Tırık, tırak .. Tırık tırak .. 
Lokomotifin ateş püsküren soluğu , 

yay gıcırtıları, tekerleklerin raylarda 
çıkardığı gürültüler gittikçe sıklaşmış, 
köy lahzada ufalarak silinmişti. 

Vagonun penceresine başını dayayıp, 
yolun kenarından hızla geçen telgraf 
direklerine, yükselip alçalan telgraf 
tellerine bakarak anasını, yavuklusunu 
düşünürken, garip bir çoban: 

Telgrafın telerlineku§lar mı konar 
Herkes se\'diği~ yarim böyle mi yar.ar? 

Diye şarkı söylüyordu .. 
Hey gidi günler hey .. 
O ayrılrk gününden sonra geçen u.. 

zun yıllar bir anda gözünün önünde sı
ralandı: Talim, cephe, düşman, harp, 
t::;p sesleri, mitralyöz takırtıları, hü· 
cum .. Yaralanış. hastahane, ameliyat, 
tentürdiyot, ilaç kokuları .. Sonra gene 
harp, harp, harp, harp .. 

Elinin tersiyle gözlerin.den akan yaş 
damlalarını sildi: 

- Yaz onbaşım!. 

Dedi. Akkuş söyledi, onbaşı yamı : 

"Anacığun .. evvela mahıuı aeıaın.. e. 
dip .. ellerinden.. göz.lcrinc!ıen .. puı ede
rim. 
Ayşeye .. Ayşenin babaıma.. analığı· 

na benden selam ilet.. Onlı:ıra de ki •• 
Akkaş artık tezkereye kavuıuyonnu! 

de .. Bu ayın sonunda geliyonnuı de. ,, 
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- Anacığım, ah anacığım 1. 
Karyolasının demirine tutunmasay. 

dr, azkalsrn yere yuvarlanacaktı. Bir
denbire uyandı .. Başı dönüyordu. Göz· 
leri, ışığın tesiriyle kamaştı. Etrafına 
kıpışık kıpışık bakıyor, sıksık soluyor. 
du. 

O ne tatlı rüyaydı! .. Sevgili anacr • 
ğmın karlı dağlar gibi akpak saçlarına 

yüzünü gözünü süreceği; buruşuk el. 
lcrini, buruşuk yanaklarını öpeceği sıra
da başını demire vurup birdenbire u -
yanmıştı. Sakin bir geceydi. Yaprak 
bile kıpırdamıycr. 

Büyük yatakhanenin tavanında asılı 
lamba, ince bir çizgi halinde mlitema
diyen is çıkarıyordu. Şişesi kapkara ol. 
muştu.. Kısık gözlerle etrafına baktı: 

Hepsi uyuyor. Horultularve mırıltı • 
lar .... Yanındaki yatakta bir kımddan • 
ma oldu .. Bir sayıklayış: 

- Anacığım, Alini görmeden mi gi. 
decektin?. 

Ve bir kısık hıçkırık. AkkBş titredi. 
- Anacığım, anam da anam .. 
Hemşehrisi Ali, kesik hıçkınklarla 

sayıklıyordu .. 

Dayanamadı : 
- Hişt, Ali .. Çocuk musun be? Ne o

luyorsun? 
Ali kımıldadı. Gözlerini açtı. Ter 

içinde kalmıştı. 

- Ne oluyorsun Ali?. 
- Ne mi oluyorum? Anamın öldü • 

ğünü duymadın mı Akkaş? Anam öl. 

müş, anam .. 

Hıçkırıyordu. 

- Çocuk musun sen?. 
Dedi. Fakat sesi titriyordu. Teselli 

için bir söz bulamıy6r, hep "çocuk mu
.sun sen? Deli misin sen?,, deyip duru· 
yordu. Birdenbire düşündü: Acaba o 
da anasını göremiyecek miydi?. 

Korktu, titredi. 
(Sonu yarın) 

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

muştur. 

2 - Muhammen bedel (2300) lira mu \ akkat teminatı (172,5) liradır. 

· 3 - Eksiltme 30-9·938 tarihine müsa dit cuma günü saat 15 de Ankarada P.T.T. 
Umum I\lüdürlüğu binasındaki satımılma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Isteklilerin muvakkat teminat ma kbuzu ile kanuni vesaiki hamilen mezkür 
gün ve saatte Satmalma komisyonuna mü racaatlar. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le vazını ve Istanbulda Beyoğlunda P.T.T. 
levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. (3670) <6401) 

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

:\talzeme Müdürlü&rü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet seyyar ta~kıran makinesi ile 2 adet bi· 
tüm tc hin ve püskürme tertibatını haiz kazan tadil edilmi~ hususi ~artnamcsi 
dahilinde yeniden ". <.patı 1.arf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Vekfı.let Malzeme !\lü· 
dilrlüğünden alınabilir. 

:\luvakkat teminat 1297.50 liradır. 
I teklilerin teklif mektuplarını, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ay· 

ni gün aat 14 e kadar makbuz mukabilinde mezkQr komisyon reisliğine \'er
meleri. (3768) (6519) 

Tür~< 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı keşide: 11 :3irinciteşrin 938 dedir 

Büyi·k i'.< ramiye 200.000 liradır 
Bun:ian başka: 40.UOO, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra· 

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
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~ Baştarafı 11 incide 1 
cihan harbi sonunda tamamlyle meydana 
çıkmı§tır. Bu sırada tahtlar birer birer 
yıkılırken, Fclemenkteki krnlhk rejimini 
de değı§tlrmek üzere bazı t~ebbüsler 
vaki olmuş, fakat halk kral hanedanına 
tamamiylo sadık kaldığından bu tcşeb • 
büsler mevzii ufak kıyamlar halini geçe· 
memiştir. 

Cihan harbinin devamı müddetince 
kraliçe Felemcngin bitaraflığını muha • 
faza etmek, memleketi sükün ve refah 
içerslnde ya!jalmak için b:iyük bir enerji 
sarfetmlştir. Harbin bitmesi de bu 
memlekete umulan refahı getirmemiştir. 
Zuhur eden muhtelif iktısadi buhranların 
önüne gilç!Uklc geçilebilmiştir. Bu zaman 
içcrsinde asrımızın mu\'affakıyetli işle • 
rinden birisi sayılan Züldcrze körfezinin 
kurutulması dn başarılmıştır. Bu işten 
Felemenk bir eyalet kazanmıştır. 

llahcşi tan idar<'sinde 
dc••i ... iklikler l"'l .. 

Yeni bir kararname, Habeşistan top
raklarının idare tarzında değişiklikler 
yapmaktadır. Şimdiye kadar tek bir §e
hir halinde idare olunan Adisababa G5 
bin kilometre murabbalık Şoa vilayeti
ne merkez ittihaz cdılmlştir. Burası ayni 
zamanda İtalya şarki Afrikasının da mer
kezi olacaktır. 

Kezalik Adisababada bir faşist Un! • 
versil<'sl nçılacaktır. Burada, Afrikada 
çalıııacak memur, polis, doktor, kimyagc>r 
ve saire yeti§tirilec(>ktir. Ünh·crsitc, as
keri esaslar dairesinde kurulacaktır. 
Japon ya lıari ci }'C nezaretinde 

dcl'ricıiklikler ,., ".ıl 

Ja_ponya kabinesi, hariciye nazırının 
maiyetine müşavirler tayin etmeye ka -
rar vermiş ve bu kararını imparatora 
arzetmiştlr. 

Bu mür:avirlerin sayısı Uçü geçmiye
cektir. Eskid .. n hariciye nazırlığı yapmııs 
olan iki zat bu vazifeye tayin edilmiş-
lerdir. Bunlar birisi Japonyanın el'lki Pa. 
rls sefiri Sobo Sato, diğeri bir mildd"et 
Çindc sefir olarak bulunmuş olan Haşiro 
dur. 

'110 EyDlOıD 11938 
Tradüııyonlar kongresi 

Tradliniyonler kongresi Lôndrada top. 
lanmı;itır. 

Kongre kendisine Yerilen raporu kabul 
et.mi§, meclfsl umumiyi teşkil eden 20 a
zad3.ll on sekizini mevkilerinde ibka ct-
mi tir. Konferans, murahhaslar müşte
rek kararlar verdikten sonra dağılmıştır. 

Yine umumi meclis Londradn bu ay 
sonunda toplanacaktır. 

Yeni bir keşif 
Cenubi Afrikada bulunan doktor Ye, 

gıdaları muhafaza için yeni bir usul keş
fetmiştir. Bu doktor şekerden bir mayi 
taktir etmeye muvaffak olmuııtur. Dok. 
tor, bu ma)'ii liıboratuvanndaki nebatla
ra aşılamış ve lii.boratuvardaki fırınlardan 
çeşit çeşit zehirli gazler çıktığı halde, 
nebatlarm ne sararıp solduğunu, ne de 
çUrildüğünü görmüştilr. Bu hadiseyi tet
kik eden doktor, kcşfcttiği mayilerle ııı
nnga edilen yumurtaların dokuz ay, mey-
valnrrn bir sene çürümeden saklanabilc 
ceğinl merakhlnra ispat etmiştir. Şimdi 
Afrikada, hu mayiden fazla istihsal et
mek için yeni fnhrikalar yapılmaktadır. 

1141 E'1Dl0ı0 41~38 
İspanya harbi 

- 4 EJ llılden 10 };~'lüle kadar \akalar -
4 El lül - Milliyetçiler Ebre civarında 

ilerlemekte devam ediyorlar. 
5 EJ liıl - Milliyetçiler bir hava taar

nızunda 10 cumhuriyetçi tayyarevi dil-
eUrdilklcrlni ilan ediyorlar. • 

Harb c>sirlerini mübadele etmke üzere 
bir İngiliz heyeti Barselonn gelmiştir. 

6 EJ liıl - Milliyetçilere mensub bir 
tayyare filosu Alikante limanında de
mirli duran Maviya ismindeki İngiliz tüc. 
car gemisine havadan hUcum etmiştir. 

.7 EJ liıJ - Bir hava harbi sırasında Eb
re nehri üzeriı,le dört milliyetçi tayyare 
düşürülmüşlUr. 

8 Eyllıl :--- Mllliyetçilcr Eslradure cep
hesinde bırçok mevzileri geri aldıklarını 
söylüyorlar. 

10 ı;yliıl - Nasyonali.~Uc>r Ebre cep
hesinde mUı::tahk<'m beş düşman hattı: 
nrn <'llcrinı=ı g<'çtiğini iddia ediyorlar. 

Bir ingiliz torpido u denize indi 
lngillcrenin 1936 programına göre in

şa ettirmekte olduğu 1600 tonluk torpi. 
talardan Jcn·ll lorpitosu denize indiril
miştir. 

112 IEyDQO 1J 938 
Çekoslovak nıesele~i 

Bu hafta Avrupanın en karış.ık, en ka
ranlık ufuklu haftalarından birisidir. Su! 
hü tehlikeye koyan mesele Ç'.ekokslovak. 
yadaki Südet Almanları mec;elesidir. 

Bene, ve Çekoslovak hükumeti ile Sü
det Almanları mümessilleri arasında ce. 
reyan eden milıakerelere İngiliz nazırla. 
m1dan Lord Runciman yardım etmekte
dir. Paris, Londra, Moskova bütün dik. 

IHlolıvutta yeni bir salgın 

Sinema yı ldızları 
evlerini yıkt ı rıyorlar 

katlerile bu müzakereleri takip ediyorlar. 
Betlin mütemadiyen Südetlerin manevi. 
yatını yükscltmiye çalışıyor. 

Bir taraftan sonbahar manevraları do
layısile Almanya 1,5 milyonluk bir kuv. 
veti silah altında tutuyor. Diğer taraftan 
Nüremberı;ı; kongrec;inin toplanması bu 
günlere raı;tgeliyor. Bu iki sebep Südet 
Almanlarını heyecanlandırmağa ve onları 
kararlarını daha k"Uvvetl i müdafaa ettir. 
mire kafidir. Almanya hükumeti taraf m
dan hudutların takviyesi üzerine Fransa 
dahi bazı askeri tedbirler almağa lüzum 
görmüc;, Mesela müstahkem mevkilerinin 
me\•cudunu seferi kadroya çıkarmış; ihti. 
yatlarını silah altına almıştır. 

Bu itibarla günün meselec;ini teşkil eden 
bu hadiseleri toplu bir tarzda görmek fay. 
dalıdır. 

4 Eylül - Vaziyet gergindir. Moc;ko
va, Alman orduları Çek toprnklarrna gi. 
rcrse Alman~·avı mutaamz a<ldedeceğini 
bildirmiştir. Diğer taraftan Vac;ingtoncla 
dahi Avrupada silahlı hir ihtilaf zuhur c. 
derse Amerikanın lngiltere ve Fransamn 
bulunduğu hatlarda bulunacağı kana:ıti 
vardır. 

5 Eyliil - Bcneş. I.ord Runciman ile 
~ôrü'JmÜ~. bundr:ın sonra vekiller heyeti 
fevkalade bir toplantı yaparak Südetleri 
tatmin için yapılacak tekliOeri kiirarlaş
tırmıc;tır. Südet partisi, Hanlayn tarafın. 
dan istenilen ı::ekiz eı::asa Çek hükfuneti 
muvafakat rtmedikçe anlaşma imkanı ol. 
madığını tekrar etmi5tir. 

6 Eylül - Almanya ihtiratların talim 
müddetini sekiz haf tadan üç aya çıkar
mıştır. 

Taymis .":'azcte i, Q>koslovak işlerine 
dair yazdığı bir makalede "Çek hüklımc.. 
tinin hüm·e i dahilinde hir kanc:er gibi 
yerleşmiş ·olan Südet Alman mmtakasını 
Almanyaya terketmesi daha doğru hir 
hareket olacağını., söylüyor. Ru makale 
Avrupada derin akic;lcr uyandımnş, ln. 
~illere hükümeti, makalenin, hükümctin 
noktainazarını göstrrmcdiğini resmen ilan 
etmiştir. 

7 Eyliil - Moravska - Ostrava'da Sü. 
detlerlc Ç.ek polic;i arac;mda bir hadise ol. 
muştur. Bu yüzden müzakereler durmuş 
ve Südetlerin deleğeleri mücrimler cezalan 
dırılmadıkça müzakereye başlamıyacak. 
Jannr bildirmişlerdir. Bazı diplomatlar 
Südetlerin vakit kazanmak istediği müta-
15asındadırlar. 

8 Eylül - Prağın kabul ettiği fcdak!ir. 

du. Bu iddia yanlıştır. Çekoslovakya, '(es. 
ki Fransız nazırlarından Piyer Kot'un 
itiraf ettiği üzere) Alman sanayi merke
zlerini harap etmek için kurulmuş bir t«}o 
şckküldür. 

Bu hiikumeti teşkil eden milletlerin ek. 
seriyeti susmağa mahktımdur. 
"Eğer bu işte bizi alakadar eden nok. 

talar olmasaydı bunu demokrasiye mah
sus garabetlerden sayar ve geçerdik. Fa. 
kat biz Almanlar bu meselede bitaraf 
kalamamak mecburiyetindeyiz. °çünkü 
bu suretle hakları elinden alınarak sus. 
turulan 3,5 milyon Alınan var. 

"Bu .Almanlar zulme 'karşı harekete 
geçmiştir. Tanrı, üç buçuk milyon Alma
m yedi milyon Çekin zulümlerine katlan. 
smlar diye yaratmamıştır. 

"Çekoc;:lovakyadaki Almanlann hayatı 
tahammül edilmez bir şekildedir. Onlar 
bütün haklarından mahrW11 edilmişler, 
iktısaden ezilmi~ler, yokedilmek istenmiş.. 
!erdir ... 

1 Ii tlcr Çekoslovakyadaki Almanların va 
ziyetini bu suretle anlattıktan sonra Al
manların yaptığı f cdakiı.rlıklardan bah. 
setmiş \·e demiştir ki: 

".N'asyonal sosyalist hük(ımeti büyük 
f cdakfırlıkl:ır yaptı. Fransa, Alsas Loreni 
eski ,Almanya lmparatorluğundan on bi. 
rinci ac:ırda, sulh zamanında almıştı. 1870 
de Almanlar burayı istirdat ettiler. Cihan 
harbinden sonra }~ransa Alsas Lorcni ye-
niden fethetmiştir. Bizim için lstrazburg 
kilisesinin büyük manası vardır. Fakat bu 
mananın üzerine bir çizgi çektik. E~er 
biz huradaki haklarımızdan arzumuzla 
vazgeçmemiş olsaydık bizi zorla vazgeçir. 

-

_... Ba§tarafı 11 incide 
kendi evlerinde bUyUk partiler veriyor. 
lar. 

Yıldızların cuma. ve cumartesi akeam· 
larında dı§arda yemek yemeleri, gece 
saat on biri bulur. O saatten ııonra he • 
men biltUn l!inema kolonisi yek\'Ucut ola
rak Trokaderoya gider. Trokadero Nev -

meğe kim icbar edebilirdi? Biz bu hak
larunızdan Fransa ile ebedi bir ihtilafı or
tadan kaldırmak için vageçtik. Diğer hu. 
dutlarda da aynı işi yaptık . ., 

Hitler "Almanyanın menfaatlerini her. 
hangi vaziyette olursa olsun müdafaa et
rniye kudreti bulundu~unu Paris \'e Lond 
ramn anlaması,. icap ettiğini ~öylemiş. 

Almanyayı Ç'.ekoslovak işlerine müdaha. 
leye icbar eden sebepleri, son belediye in. 
tihabında yapılan yolsuzluklaıı tekrar 
anlatmıştır. 

Hitler bir saat virmi dakika de\'all1 eden 
nutkunun bir yerinde: "Hakkın adalet
sizlik ~eklinde tecelli etmec:ini istemem, 
Almanya hudutları üzerinde hir Filistin 
J,ı;örmek niyetinde değilim. Zavallı müda. 
faasrz Araplar mukadderatlarını çekmek 
için başıboş bırakılmışlardır. Fakat Südet 
Almanları müdafaasız drğildir. koruyucu. 
ları vardır. Kongrede bulunan Avuc;tur
yalı murahhaslar bu sözlerimin manasını 
anlamışlardır ... 

llitler nutkunu şu cümlelerle bitirmiş.. 
tir: 
"Yurtlarımıza dönünüz. Başlarınızı dik 

tutmak hakkınızdır. Hiçbir zaman ecnebi 
idarelerine boyun eğmiyeceğiz. Bunu ye. 
minle temin ediyorum. Allah yardımcım 
olc;un.,, 

-Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Bir eczacı aranıyor 
Gölcükte bulunan deniz fabrikalarında istihdam edilmek üzere 84 lira üc

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
Isteklilerin 25·9·938 tarihine kadar Kasunpaşada bulunan komisyonwnu· 

za hergiin müracaatları. (6381), 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı 

6000 kilo 
8000 kilo 

11000 kilo 

• • • 
Tahmin bedeli 

2685.60 
3320.80 
3814.80 

9821.20 

Muvakkat teminatı 

736.56 Lira 

Irklar (.ekler ve rnsyal • demokrat .ı\lman 
lar arasında derin bir memnuniyetsizlik 
uyandırmı~tır. Sosyal - Demokrat Alman 
lar bir milyon imzalı bir protesto hazır. 
lamıı:;lardır. 

9 Eyliil _ ln~iltere ve Franc:.a arasmda 1 - Cins, miktar, tahmin bedcllerile muvakkat teminatı yukar-:la yazılı ü~ ka-
noktaincı\.ır teatileri devam ediyor, Nü. lem et 6-1. teşrin-938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14,30 da kapalı 
rembergde ln~iliz sefiri Hcndcrc:on iki de- zarfla alısmak üzere münakasaya konulmuştur. 
fa Almanya hariciye. nazırı ile görüşmü~- 2 - Şartnamesi her g>:in komisyondan paı asrz olarak alınabilir. 
tür. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
. ~O Eyliil-:- ln:il!.z scfiri~in Al!l'an ha. kapalı teklif mektuplarını r.n ge!r belli gün ve saatten bir saat evvC'line kadar 
ncıye nazın ıle goruc;melerıne daır Loncl- · . w • ·· d d·~· Lo d d · · k Kasımpaşada bulunan komısyon baskanlıgına vermelerı. (6537) 
raya gon er ıgı rapor n ra a ıyı arşı ; • • 
}anmamıştır. 
Prağda Moravska hfidisesini yapan po. 

lic;ler cezalandırılmış oldu~undan müza. 
kerelerin tekrar başlıyacağı ümit ediliyor. 
. Nüremherg kongresinde !\Iare .. al Göring 
§irldetli bir nutuk söylemiş. hu nutkunda 
\.eklere, lnyilizlerc Sovyctlere hücum et
mi~. Berlin _ Roma mihverinin sağlamlr. 
ğına i~aret etmiştir. 

11 Eyliil - Çek Cumhurrcisi Bcncş 
Prağda radyo ile dünyanın her tarafına 
verilen bir nutuk irat etmiştir. Bu nutkun
da. Bc.neş, ekalliyetler meı::clesini tetkik et. 
tiğini, bu meselenin de\'letin vahdetini bo
zamıyacağını ı:öylemi5 \'C Çckkoslovak. 
yanın A vrupada sulhün devamını istedi. 
~ini. bütün kom~ularile bilhac;~a Almanya 
ile dostça yaşamak arzusunda olduğunu 
ilase etmiştir. 

12 Eylül - Südet mıntakac;md Yeniden 
karışıklıklar olmu~tur. · 

Milletler cemiyeti asamblec:i U!ne\'Tede 
on dokuzuncu içtimama ba5lamrştır. Reis 
Jordan açılı~ nutkunda billıaı:: a Avrupa
da vaziyetin fc,·kalade vahim bir şekil al. 
<lığını, bu şeklin dünyada me,·cut hüvük, 
küçük bütün milletleri alakadar ettiğini, 
buna rağmen Anupada sulhiin muhafa. 
za mı ümit etmek lfızım~eldiğini. zira bu 
c;efer zuhur edecek bir harbin dünyanın 

bütün millctlrrini muharip saflar halin
de karşı karşıya koyaca&rını .. söylcmi~tir. 

Hitler. Nürembcrg kon!o'(rcı::i münasebe. 
tile söyliyeceği nutku söylemiştir. Bu nuL 
kun çok ehemmiyetli olaca~ı evvelden 
tahmin edilmcktcyrli. F.akat hu nutuk va
ziyete yeni bir inkişaf \erecek mahiyE;tte 
değildir. 

Hitler, na~yonal wsycılizmin na ıl baş. 
tadığını. nasıl muhalefet ve istihza ile 
karşılandığım anlattıktan rnnra iktidar 
mevkiine geldikten sonra yaptığı işleri: 
anlatmıştır. 

Demokrasiye, i\foc:ko,·anın müttefikleri 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Siğır eti 

Miktarı Tahmin bedeli 
30.000 kilo 13428.00 
40.000 kilo 16601.00 
50.000 kilo 17340.00 

47372.00 

Muvakkat teminatı 

3552.90 lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bcdcllerile mu\'akkat teminatı yukarda yazılı · 

üç kalem et 6-1.teşrin - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi hcrgün komisyondan 237 kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve ı-aatten bir ~aat cneline kadar 
Kn.ımpa;ada bulunan komisyon başkanlığına Yerrneleri . (6538) 

7000 kilo 
2000 .. 

• • • 
Beyaz Peynir. 
l'\lakarna 

2000 ,. Tel Ye arpa şehriye 
3000 ,. Karısı reçeli 
3100 .. Erik reçl'li 

1 - 13-9·9:-JS tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif olunan 
fiyatlar yüksek görüldüğünden 27·eylul·938 tarihine ra~tlıyan salı günü saat 
11,30 da pazarlıkla alınmak üzere yukarda yazılı beş kalem yiyecek maddesi 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1 teklilcrin bu yiyecek maddelerine teklif edecekleri fiyatlara nazaran 
mm akkat teminatlarını mal sandıklarma yatırarak alacakları makbuz veya 
banka mektuplarile bcJli gün ,.e saatte Kasımpaşada bulunan komisyon baş· 
kaıılığma müracaatları. (6790) 

• • • 
1 - 10-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasac:.ında teklif olunan 

fiyallann yuk~ek görülmüş olmasından 27·9·938 tr:ırihine rac:tlıyan salı günü 
saat 14,30 da pazarlıkla alınmak üzere cksiltmere konulan 700.000 kilo ekme· 
ğin tahmin edilen bedeli 66500 liradır. 

2 - l\lU\'akkat teminatı 4575 lira olup ~rtnamesi hergün komisyondan 
333 kuruş bedel mukrıbilinde alınabilir. 

3 -- lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki ve ikalarla bir· 
likte belli gün \'e saatte Kasrmpaşada bulunan komisyon başkanlığına müra· 
ca:ıtleri. (G789) 

• • • ne ağır tabirlerle hücum ettikten sonra 
Çekoslovak meselesine ~rçmiş ,·e şunlan 
söylemiştir: Muhtelif renkte 1600 metre Şali pazalıkla almaca'ktır. İsteklilerin 26 Eylül 

"Çeko lovakyanın Avrupada siya i \'e 938 tarihine raı;tlayan pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan komis
askeri lüzumu olduğunu iddia edenler ol- yona müracaatları. (6696) 

yorkun El Morokosundan ııonra Amerl • 
kanm en me~hur barıdır. Hollvudda se• 
nenin biltUn mevl!imlerinde dalma Ame· 
rikanın üç veya dört meşhur caz takımı 
bulunur. Orası Eddy Duchin, Rudy Vallee 
Conchitas gibi caz krallarının daimi ziya. 
retg-ahıdır. 

Amerikanın en yeni dansları olan "Bil· 
yilk elma,, (Big Apple), "KilçUk annud,, 
(Little Pear), "!\:okulu ı:ıcftali., (Grag -
rant Peach), Shag orada çoktan demode 
olmu§tur. Şimdi Hollvudlular tekrar Vi
yana valsi ve rumba oynuyorlar. ı.iarlen 
Ditrih, Lili Damita, Carole Lombard, 
(Karol Lombard), June Lang, Joan 
Manıh, Ve Eleonor Povell (Elinor Pavıl) 
rumbayı pek seviyorlar. 

Holivudcla salgın halinde olan dans ha
vası da Vicni - Vicnl. Şimdi bUtUn yıl. 

dızlar kendilerini onun nağmelerine kap
tırarıı.J. damıetmek istiyorlar. 

Yukarda bahsettiğimiz barlardan \'e 
gece klüblerindcn çoğu geceyarısmdan 

aonra iki veya Uçte kapanıyorlar. O za
man Holfvudlular ııııbahlamak lçln La 
Conga, Brovn Derby, Rex Beli "Drun -

. kard,, gibi yerlere, yahut da Clarıı Bov 
(Klara Bov) un me§hUr kahvesine ko§u. 
yorlar. Bazıları otomobillerine atlıyor 

ve Sanla Monicanın Grand Hoteline sa
bah kahvaltısına gidiyorlar. Orada, ote
lin geniş verandasında Pasilik denizinin 
serin rüzgarlarryla yelpazelenerek kafa 
d 1 n lendiriyorlar. 

Yıldızlar hafta ortaıımda da hiç muat. 
tal değiller. Dalma partiden partiye, da· 
vctten davete koşuyor, bilmukabele par
tiler, davetler veriyorlar. Beyaz perde
nin yalnız kalmak istiyen fı§ıkları Palos 
Verde'de, dağ eteğinde bir İspanyol ote-
11 olan La Ventaya gidiyorlar. Burası 

yıldızlann aşıklık ettiği tenha köucler -
den en mühimmi. Otel, İspanyol tarzı 

m:marisinde yapılmıg pek §irln bir bina, 
Pııaüik denizine ve güzel tepelere bakı. 
yor. 

Holivudda. .ııalgm olıırı bir eey daha 
var: yıldızlar evlerlni ;pktınp baştan 

yaptırıyorlar. 1938 ııenc5lııdeyiz, neden 
bu senenin icabatma göre yagamıyalım; 
diyorlar. Yıldızların evlerini döşiyenler, 
bahçelerini tanzim eder.ler dilnyaıun en 
msşhur dekoratörlerL Nevyorkun en mee 
bur kadın ve erkek terzilerinin Holivud
da belki de asıllarından bUyUk §Ubelcrl 
var. Sessiz sinema devrinin tanınmış ar
ti.sllerinden olan John Roche, §imdi Ho
livudun en bilyük erkek terzisi, 

Hollvudluların çoğu rabahleyin erken 
kalkıyorlar. Yıldızları tabii hallerinde 
görmek istiyenler Bevcrley Hills'in so
knklarında sabahleyin erkenden dolaşır. 
!arsa birçok hoş tesadüflere şahit olur • 
lar. Mesela Greta Garbo sabahleyin er
kenden kalkarak şişmanlamamak için 
tenha yerlerde kilometrelerce yol yü • 
rür. 
Kadın yıldızlar yağlanmamak, vücutla

rının ince inhinalarını kaybetmemek için 
her istediklerini yiyemezler. Manmafih 
meşhur lokantalardan birinin başgarsonu 
onların herkesten ziyad.? pisboğaz olduk
larını, çe' irdiklcri filıu bitlikte:ı sonra 
en hazmı güç, en ağır yemekleri bUyUk 
bir ıştiha ile yuttuklarını söylüyor. On. 
lar bilahal'e, yani ikinci filmlerine hazır
lanırken bunun acısını çekiyorlar. Eski 
şekillerini almak için sırasına göre haf
talarca ptırhiz ediyorlar, jimnastik ve 
masaj yapıyorlar. Hollvudlular boğazla
rına dil§kün insanlar olmalarına rağmen 
içlerinde içkiden anlıyanlar pek az. San
ki dtlnyada en mükemmel içki şampanya 
imiş gibi hemen hepsi gampanya içiyor
lar. nen, Saturn, Burgur.di şaralıları on. 
ların ekserisince meçhul. Holivudda şa
rabdan en iyi anlıyanla~ Duglas Fcyr
banks, Çarli Çaplin, Al Jolson, Hal Ro
ach, Roland Young ve Fredrik :Març, ka
dınlardansa Marion Da\•is, Klodet Kol
bert, Kay Fransis, Graco Moore, Sorl 
Maritza, 1renne Dunne, Gloria Suvanson, 
:Maurren O'Sullivan, Lili Damita ve Lo. 
retta Young iyi şarapları fenalnrmdan 
tefrik edebiliyorlar. 

Yıldızlar spor harekotlcrini pek sever
ler. Ci\•arda olan boks, güreş, tenis, ve 
atletizm müsabakalarını hiç kaçırmazlar. 
Oralara kadınların rengarenk spor kı -
yafetleriyle gittikleri görUIUr. Renkler 
o kadar muhtelif ve kuvvetlidir ki insan 
kendini hazan Holh-udd'.l değil de Parisin 
Montparnasse kısmında bir artistler top
lantısında sanır. 
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ISTANHUL llAHİCi ASKEHI 
KITAATI İLANLARI 8 GÜN ZARFINDA 

GÜZELLEŞMİŞ Diyarbakır birlikleri için döt pavyon in 
§aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye l«>nul 
mu§tur. Eksiltme 30 eyHU 938 cuma ıünil 
saat 11 de Diyarbakır leYazım amirliği sa 
tınaırna komi yonunda yapılacaktır. lki· 
sinin kesif bedeli 151554 lira 21 kuruıtur. 
İlk te:nimtı &~27 lira 72 kuruştur. Diğer 
ikisinin bedeh l<e~fi 7-1024 lira 91 kuruş 
olup ilk tem1natı 4451 Ura 25 kuruıtur. 
Yapılacak p:l\ıonlann ihale bedelinin on 
ür; bin lirası 938 malt senesinden ve kor 
rnuhasebcsındeki tahsisattan ve müteba. 
ki kısmı da 939 malt yılı şenesinde ödene· 
cek bonolara raptedilecektir. Ke§if ve pro 
jeleri on bir lira yirmi sekiz kunı§ mu· 
kabilinde Milll Müdafaa V. nin emakin 
ina§at ~ubesinden ahnabilir. fştekliler her 
gün m"~ai suatleri dahilinde ke,ifname 
şartnameleri Diyarbakır levazım amirllA'I 
satınalmn komi yonunda görebilirler. Ek 
siltmeyc girecekler beli gün ve ~aatte usu 
lü dairc.,inde hazırlanmı~ teklif mektup· 
!arını ve bu işleri yapabileceklerine dair 
Nafia Yekfıletı talimatnamesine uygun 
vesikalarilc birlikte bir saat evvel zarfla. 
nnı komiı;yona vermeleri. (399) (6408) . .. . 

Tilin birlikleri ihtiyacı icin 478 ton yu
laf kapalı zarfla münakasaya konulmu~
tutarı 25812 lira olup muvakkat temina. 
tı 1936 liradır. Şartnamesi komisyonda 
her güo görülebilir. İsteklilerin bildirilen 
tur. lhaleti 28-9-938 çareamba günü 
saat 10 da yapılacaktır. Yulafın tahmin 
ihale gUn ,.c saatinden bir saat evveline 
kadar teklif ve teminat mektuplarrnın 
makbuz karşılığı, İzmir Bornova Askeri 
Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

(378) <6225) 
• • • 

2000·2300 tane portatif ç;:ı.dmnm kapa· 
lı zarfla ek~ıltmeslnde beherine verilen 
715 kuruş 40 o.antim fiyat makamca paha 
h görülduğünden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tutarı 
17885 lira olup ilk teminatı 1342 
lirıdrr. Elcıiltmıl 30 ·O • 1U8 cuma ıü 
nu ıaat 13 de yapılacaktır. Şartname ve 
nümune i hergün komisyonda görülebi-
lir. Jsteklilcrin ihale saatinden en geç bir 
saat ev\'elıne kadar kanuni ve~ikalarla 
birlikte ve ilk teminat mektuplannı An· 
karada M.M.V. şatı:ıalma komisyonuna 
vermeleri. (401) (&110) 

• • * 
Kırklareli Ti.im Birlikleri ihtiyact 

lçin kapalı zarfla eksiltmeye konularak 
15. 8 - 938 gUnU ihalesi yapılan 120.000 
kilo kuru fasulyeye teklif edilen 14 ku. 
ruş 14 santim fiat Kcr Komiıyonunca 
Pahalı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher 

kilosunun muhammen fiatı 15 kuruı 
oiııp ilk teminatı l 350 J;radır. ihale!ıi 

27 - 9 • 938 sah gUnil aaat 15 dedir. 
fstekliler sartnamesini her ~Un Tilin 
Sat.malma komisyrmımdıı. giS::c,ıairler. 

!stekli.ler kınuni veiikalar ile kiinunı.ın 
~ - 3 maddelerindeki veşailde teminat 
~c teklif mektuplarını havi ıarflarmı 

belli gün ve .aatten en az: bir &aat cv
"eline kadar Kırklarelinde Tüm Satın 

•ima komi5yonuna vermeleri. 
(385) (6287) 
• • • 

Bedeli keşfi 76884 lira 7 5 kuruştan 
i~rct ol.uı Konyada ü~ adet carajın 
~llprlr.:ıası kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulınuıtur. htckliler teminatı muvak. 
katcsi olan 5766 lira 36 kurut vezneye 
~eya banka mektuplannı teklif mektup
larının kapalı zarf alma saatin.den evvel 
lllakbuz mukabilinde Konyada Kor ıa· 
tınalma komisyonuna vermeleri laZim
dır. Eksiltme 7 • 10 - 938 cuma günü 
•ut 11 de teklif mektuplannr alma 
itti 10 dur. Şartname ve keıfi. plin 
lCor satınalma komisyonunda görebilir· 
ler. Veya beş lira mukabilind., iıteyı:ı • 
bilirler. Taliplerin Nafaa Vekaletinden 
trıuaaddık ehliyet vetikalarlyle ihale 
tününden en az sekiz gün evvel komiıı
l'ona vermeleri. Vesika almak isteyen • 
lerin Nafıa Vekllctine mUrıcaatları . 

(430) (6625) 
• • • 

Tümen birliklerinin ihtiyacı için 29 ton 
•ade yağı satmalmacaktır. Kapalı zarfla 
lhnlPsi 10-10-938 pazartesi günil saat 10 
lladır. Muhammen bedeli 2-1050 lira, ilk 
teminatı 1848 lira 7~ kuruRtur. Şartna
llıeyi okumak istlyeıılerin hor gl.irı, elnıllt. 
11leye ltttrü ~ee~t1~rln 2490 "ay1h Jtıl. 
tıı.ında yazyh vesika.lariyle birlikte belli 
111rı w •atte Ltllebursu tUm aatıne.lma 
ltornısyonuna müracaatllll'1. ( t56) (6798) 

1014000 kilo yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 19-9·938 günü istekli çık
mamııtır. Bir ay müddetle paıar}Jğa konulmuştur. Jlk pazarlığı 29·9·938 per· 
şembe günil saat 15 de lzmitte tilm. St. Al. Ko. da yapılacaktır, Her mevkiin 
ihtiyacı ayn müteahhitlere de füale edilebilir. Şartnamesi Ankara, Jstanbul, 
Eski~ir, Lv. 2. St. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saat-inden 
bir saat evvel teklif mektuplarını Izmitte Tüm. St. Al. Ko. na venneleri. 

(453) (6795) 
lf. • • 

l\fe\'kileri miktarlar Mu.Fiat tutan ilk teminat 
Kilo Kur.Sa. Lira Lira 

lzmit 95000 ;) 50 5225 392 
Adapazarı 64000 5 30 2530 265 
Bolu 74000 G 4440 333 
Gebze 220000 5 75 12650 950 
Tınla 561000 5 70 31977 2394 

1014000 57812 4334 
~ * ~ 

1 la.hiyedeki kıtaatın ihtiyacı olan 65·1000 kilo yulaf veya bu miktar arpanın 
kapalı ıart uıulü ile eksiltmesi 19 eyhll 938 günil istekli çıkmadığından ilk 
ııaıarlı~ı 29 eylut 938 per§Cmbe günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 29·130 liradır. tik 

0

teminatı 2208 liradır. Sartnameşi Islahiyede Tuğay 
ye ht. Ankara Lv. amirlıkJeri 5atmalma Ko. dadır, lı;tekliler vaktinde Ko. dfl 
bulunmabn pazarlık hlahiyedc Tugay satmalma ro. da yapılacaktır. 

(455) (6797) 
~ • • 1 • 

Tüm Birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda miktarları ta:unlanan fiatları ve i1'k te 
minatları yazıh 39,900 kilo Sadeyağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur • iha
lcıi 26 • 9 • 938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte Tüm Satınalma ltomisyo -
nun.da yapılacaktır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edile
bilecektir. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Levazım amirliği Satınalma ko 
misyonunda İzmitte Tüm Satınalma komisyonunda her gün görülebilir . is
teklilerin belli gün ve saatte teklif mektuplarım Izmitte Tilin Satmalma komis -
ycnuna vermeleri. (3815) (6288) 

Mevki Kilo 

İzmit la.ooo 
Adapazat 9,000 
Bolu 9,000 
Tuzla 4,500 
Qebıe .~.400 

29165 lira 23 kuru5 keşit bedelı oıaıı 
Balıkesirin Çayırhisar mevkiinde yapıla. 
cak garajın in~smın ikmali kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. lha!esi 26·9· 
938 pazartesi günü saat 16 da Balıkesir 
kor satınalma komisyonunda )'apılacak· 
tır. PlAn, k.f, fennt ıartname ve birirı. 
ci keşif Ankara, İstanbul, Izmir levazım 
~mirliklerile Ye Balıkesir kor satınalma 

komisyonunda görülebilir. Muvakkat 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. Talipler 
kanunun 2,3 üncü maddelerintle yazıb 
vesaikle birlikte bu gibi işlere ait ehliyet 
vesikası göndereceklerdir. Taliplerin iha·ı 
leden bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarmı komisyona vermeleri. 

(381) C628.1) 
• • • 

Tahmin fiat 
Kurui 
95 
95 
95 
95 
95 

Tutarı 

Lira 
11400 

8550 
8550 

427.5 
5130 

Ilk teminat 
Lira 

856 
642 
642 

321 
385 

::aat JU dn Konyada kor satmalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin 
saat 9 a kadar teklif mektuplarını Kon
yad:ı kor satmalma komisyonuna verecek 
terdir. (307) (6557) 

• • * 
Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi Konyada 
kor lstanbul Ankara levazım funirliği 
satınalma komisyonlarında görebilirler •. 
lşbu 400.000 kilo yulafın muhammen tu· 
tan 17.000 liradır. Şartnamedeki yüzde 
25 miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1595 lira 75 kuruştur. Eksilt 
me 28·9.938 çarşamba günü saat 11 de 
Konyada kor satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler 28-9-938 çarşam· 

Kapah zarf usuliyle mUnakasa gUntin- ba günü saat 10 a kadar teklif mektupla. 
de beherlne tekm edilen fia.t, 7,382 lira rım Konyada kor satmalma komisyo· 
66 kuruş olan iki adet otopomp vekalet- nuna vermeleri. 2490 sayılı kanunun 2-3 
çe pahalı görtilmüştür. Bu defa pazarlık~ cü maddelerindeki istenilen vesaikle mü· 
la alınacaktır. Pazarlrğı 27 Erlii.l 938 Sah racaat. 1379) (6249) 
gUnU ııaat 11 dedir. Evsaf ve şartname-
si bedelılz oL\.."ak M. M. Vekleti Satrnal. Levazım Amirliği Satmalma 1 
ma komltyonundan alınır. tik teminatı Komisyonu İlanları 
1,376 lira 2~ kuruitur. Pazarlığa gtrecek- ı·---------------..: 
terin 2490 rıayılı kanunun 2 ve 8 Uncu Urdu :;ıhhıyesı ıçın ıso adet !astık buz 

kesesi, 50 adet göz için lastik buı kesesi maddelerinde gösterilen vesaikle ve te- 1 
mintla UıaJe saatinde ?ll.1\1. Vekô.leti Sa- 250 adet lastik termefor, 1000 adet iriga· 
tınalm!l komisyonuna gelmeleri. tör lastiği 29-9-938 per~mbe günü saat 

(452) (6759) 15,30 da Tophanede lstanbul levazım 

• • • 
Amirliği satmalma komisyonunda açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1275 liradır. llk teminatı 95 lira 62 ku· 
ru5tur. Şartnamesi komisyonda görülebi. 
lir. isteklilerin kanunt vesikalarile bl:
likte belli saatte komisyona gelmeleri. 

(197) (6420) 
• • (1 

Buruşukluklar gaip oldu. 
Yumuşak clld • Cazlb ten 

Sen ci\'annda oturan Bayan Drouet: bu usul, beni "8 gtln zarfında hakikaten 
cazlb bir t11.rıda güzclleştirdt'' cllyor ve buna naall muvaffak oldufnnu anlatan 

asıl mektubunu okumanızı rica ediyor: 

"8-10 gUn kadar evvel çektirdiğim bu 
iki fotoğrafımı görUnc;e, kendim bile ta
nrınııkla 1Uçlük çektim. Alnımda, r6z
lerim ve ağzm:ı etrafında, çizgiler ve 
buruşukluklarnn varclı. Tenim esmer ve 
sertti. BugUn ise biltiln dostlarımın gıp
ta ve takdirini çeken beyaz, yumugak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır, Bunu 
tenıin eden ve haklkJ blr cild un.suru o
lan gece için pembe ve gündüz için be
yaz renkteki Tokalon kremini herkese 
hararetle tavı>iye ederim. İçlerinden bir 
çoklan tecrUbelerin! yapıncıya kadar 
adeta benmıle alay ederlerdL Fakat tec
rübe edip gayanı hayret netlceıslnl elde 
edinec, onlar da beıılm rtbl aaıaladılar 
ve son derece nıemnun kaldılu .. , Clld 
unsuru olan pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde Viyana ttniversite
sinin meghur bir profeıörö tarafmdan 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen gençıtk 
cevheri vardır. 

Gece yatmudan evvel peıııbe renkte 
ki Tokalon kremini ıUrllnüz. Sil uyur· 
ken elldlniz.l besleyip yumuşatu· ve 111· 
selleıtlrir ve buruşulukları giderir. GUn
dUz için de beyaz renkteki Tokaloıı 

kremini kullanınız. Cildinizle siyah 
benlerini eritir ve açık metıameleri sık· 
Iaştırrr. 

Paranm lactealnde gan.ntl 
Bu usulil bilen ve tatbik eden her ka

dm "günde 30 dakika,, bir genç kızm 
yumuşak cild ve sev1mli, taze bir ten 
elde edilir. Binlerce defa temin edilen 
pyanı hayret semereler size parayı 
iade etmek gayretini vermeğe sevkedi· 
yor. Hemen bugllıiden her iki Tokalon 
kreminden birer vazo almıı. Tarlf e.. 
dilen tarzda on gUn kadar tatbik ve tec
rUbe ediniz. Elde edecefmbı ıayanı 

hayret semeresinden nıeıımun kalma
mışsanrz, vazoyu iade edlnlz. Paranız 

derhal geri verilecektfr. 

• • 
I.slanbul · Belediyesi :~·llanl<ıı~ı 

tık Senelik 
temi muham-
natt men kirası 

4,05 54 Usküdarda Selmana~a mahallesinde Karacaahrnet 
l caddesi sokağında 79-81 numaralı dilkkftn. 

18 240 Süleymaniyede Saman viransani mahallesinde Dök-
meciler sokagrnda 92 numaralı Süleymaniye Sani 

medresesi (depo olarak kullanılacaktır) 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller kiraya 

verilmek üzere ayrı ayn açık arttmnaıya konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunınadıiimdan pazarlığa çevrilmi~tir. Şartnameleri levazım müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 30-9-938 cuma günü 5aat 14 buçukta Daimi encümende bu
lunmahdır. (1.) (6434) 

Çift çizme Beher çiftin muhmmen bedeli 
385 Amir ve efrat için 10,50 lira 

34 Fotin 5,50 lira 
İtfaiye amir ve efradının !Uzumu olan ve yukarda miktarlan yaıılı bulu

nan çizme ve fotin açık aksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. lsteldiler 2490 sayılı kanunda yaıılı vesika 
ve 317 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-10-938 
salı günü saat 14 buçukta Daimi encümende bulunmalıdırlar. (R.) (6599), 

74000 kilo s1ğır veya keçi eti 240.000 
kilo balya halinde kuru ot satmalmacak
tır. '4tin t.hmln bedeli 18500 ve kuru O• 

tun bedeli i200 liradır. Et ve kuru otun 
evsafUe teslim mahal ve §artları ,artna

melerinde yazılıdır. Şartnameler Bcrga. 
ıııa Satınalma Komisyonundan ahnabilir, 
Eksiltme kapalı zarf usulile o~up ı'ı-ıo. 
938 gUnU et için saat 10 da ve kuru gt 
için saat 16 da Bergama Aske. 
ri Satmalma Ko. dA yapılacaktır. E~ 

tin ilk teminatı 1390 kuru otun 5~0 lira
dır. Teklif mektupları 11·10-938 Salı gU. 
nü et için saat dokuza "dahil" kadar ve 
;kuru ot için sa•t 15 e kadar Satrnalma 
Ko. na makbuz mukabilinde wrilmiıı o
lacaktır. 6artnamenln 4 Uncu maddesin
de istenilen vesikalar ilk teminatın ko
nulduğu zarf lçersine konulacaktır. Şart. 
nameyi ıörmek iltiyenler Berrama Aı· 
kert Satmalma komisyonuna müracaat e. 
debilirler. ( 420) ( 6565) 

N~l~e,~motörlü birl~lerok~un· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da mevcut 10 adet köhneye aynlmı~ Ber. tmalma komisyonunda kapalı zarfla ek· hanede Levazım amirliği satınalma ko
liye kamyonlarının açık arttırma ile sa· siltmesi yapılacaktır.. Tahmin bedeli misyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
tışı 29·9·938 pçflemhe günü saat 15 de 6375 liradır. llk teminatı 478 lira 12 ku deli 15 lira 25 'kuruştur. Teminatı 229 
Tophanede lstanbul Jeyazım amirliği sa· ruştur. Şartname ve nümunesini komis. kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko· 
tmalma komisyonunda açık arttırma ile yanda görebilirler .lsteklilerin kanuni miııyona gelmeleri. (230) (6665). 
satılacaktır. Hep•:.inin bedeli 200 liradır. vesikalarile beraber teklif mektuplarını 
Teminatı 30 liradır. İsteklilerin belli sa. ihale saatinden bir saat evvel komisyona 

• • * 
Karamandaki kltaatm ihtiyacı olan 

150000 kilo un kapalı zar( usulile eksilt· 
meye konulmuştur. Şartnamesi kor lstan 
bul, Ankara levazım amirlikleri satına!· 
ma komııyonlanrıdadır. lr;tekliler şartna 
rneyi komityonJarda okuyabilirler. lşbu 
150000 kilo unun muhammen tutarı 
16500 liradır. T~minatı 1237 lira 50 ku· 
ruştur. Eksiltme 3-10-938 pazartesi günü 

atte kombyona gelmeleri. (19G) (6419) vermeleri. (185) (6291) 
* .. * • "' • 

Trakya, Çanakk:ıle \'e Jstanbulda bu· 
lunan birlikler için 1400 ton kadar buğ· 
dayın kırdınlmasmın kapalı zarna eksilt· 
mesi 25·9.938 paıartesi günü saat 15.30 
da Tophanede İstanbul levazım i\rnirliği 
şatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 8737 lira 60 kuruş ve ilk 
teminatı 655 lira 32 kuruştur. Şartna· 
m:::si komisyonda görülebilir. lsteklile· 
rin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale rnatinden bir saat ev· 
vel komi:;yona ,·ermeleri. (188) (6291) 

• • • 
Askeri okullar için alınacak 8500 kilo 

yataklık yün 26·9.938 pazartesi gilnil sa· 
at 15 de Tophanede levazım amirliği sa· 

Bir otcbüs ile bir adet hapis 'kamyo .. 
nu 26-Eylül-938 pazartesi günü sa. 
at 14,30 da Tophanede İstanbul Leva
zim amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. O
tobüsün tahmin bedeli 3500 lira, kam. 
yonun 2400 liradır. Her ikisinin ilk te~ 
mirıatı 442 lira 50 kuruştur. Şartname .. 
si komisyonda görülebilh'. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komtsyona ~elmeleri. (229) (6664) 

~ * • 
Tophane Fındıklıda birikıµif olan 

1220 kilo kadar ekmek kınntrsr vo ka.. 
zmtısmın pazarlıkla eksiltmesi 29-9 

938 perşembe günü saat 14,30 da To~. 

• • * 
Ordu sıh.hiyesl için almacak Ankara 

teslim 16 çeşit ilAcm açık eksiltmesl 12-
10.938 çarşamba giinü saat 14,15 de Top
hanede !st. Lv. A. St. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4464 li
radır. İlk teminatı 334 Ura 80 kuruıtur. 
Şartnamesi Ko. da göriilebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle beraber belli ıa-
atte Ko. na gelmeleri. (239) (6765) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için alınacak tııtanbul 

teısllm 16 çeşit Ulcın açık enlltmeıi 12-
10-938 çar&amba gUnU saat 14: de Topha
nede lıt. Lv. St. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4464 liradır. İllt 

teminatı 334 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görUlebllir. tateklUerln kanuni ve. 
sikalariyle birlikte belli saatte Ko. na 
gelmele~ (242) (6768) 



\~~ı 
Güzel sağlam ve neş'eli 

Yalnız evinizde deb>iJ 

Cebinizde bile 
~n~ ~nş~ 

Uykusuzluk - Sinir ağnlan - Asabi 
Öksürükler - Baygmlık - Ba§dönme· 
ti - Çarpıntı ve ıinirden ileri gelen 

bütün rahataızlıklan 

iyi eder 

Bayan Nadire 

N 'IJn'l4~ - "Nihavent şarkı - Aşkımı bilmez mlstn r. l Ul u - Hüzam şarkı - Gezdim gezdim roruldwn 

Nev§ehirli Mısdık Maviş 

Nr 'l]n~~~ - Halk şarkısı - Elif çıkmış pencereder. 
• l Uld! - Halle şarkısı - Yeşil yaprak 

Ürgüplü Refik Başaran N r ~,nq~1 - Halk §arkısı - Hacrlar köy 
• l Ul d - Halk §aI'kısı - Karanfilim saksılarda 

Niğdeli Nurettin Şenerman 

Nr 111n'l~C - NiMe şarkısı - Hele yandım oğlana 
• l UldU - Halk şarkısı - Basdım asmanın dalma 

Trabzonlu Hasan Tunç N r. '1]0'144 - Trabzon yol havası - Tüf ek elmalı tüf ek 
l Ul - Trabwn oturak havası - Ey Fadime Fadime 

30 sencdenbcri emsal~z bir gayretle s;alışarak yapmış olduğu derin tecrü 
belerin .neticesi olarak bugün fennin en müteka,nil plaklarını imlaya muvaf- -
lak olan ODEON plfil\: şirketinin alaturka kısmında okuyan güzide sanatkar
lamnızdan bazılarının isimleri: 

Bayan Safiye 
" Vedia Rıza 
H .. 

Hamiyet Yüceses 
!fakat 
Küçük Melfilı.at 

Bay 

" 
" 
" .. 

Münir Nurettin 
H. Fahri 
Kemal Gürses 
Malatyalı Fahıi 

Refik Ba~ran 

ltlJ!!l!!mlllll!!I ·ı ınınııııımııınm ımrıınnııınıınnırr:ıııım•' ı r""'"""""""'ı -~ 

A K AY işletmesinden: 
Adalar ve Anadolu kıyısmdan dönüş göç nakfiyatı 

Adalar ve Anadolu kıyısından dönüş göç nakliyatı. 

Adalardan ve Ana.dolu kıyısmdsın şehirdeki evlere kadar göç işlerile ilk 
baharda yazlığa. giderken yapıldığı gibi Antalya Umumt Nakliyat Türk 
Anonim Şirketi tarafından kolay ve ehven eeraitle yapılacaktır. 

Bir bliyUk parçanın nakil Ucreti yUz yirmi kuruştur. Müracaat yeri: 
Şir'cetin bütün şube ve teşkllAtı. 

Telefon: 24220 . 23801 

1 

................. im ...................... 11 

RADYOLi 
Dişlerdeki leke, pas ve küf· 
leri temizler. Ağızdaki mik
roplan imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri

nizi mutanazaman 
lırçalayınız. 

UR KALE 
~ 
----· ~ 

Kurıun Kalem Fabrikasında her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatl"" ecnebi kalemJerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 - 2 
1205 
Not 

Mektepli 
Altı derece ıertlikte 

En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte • 
1O11 Marangoz kalemi 
99 Taşçı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 Ulus 
701 - A Yumuıak 

701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
'11 -A. B. C. Uç dereceli 
'102 - A. B. C. D. E. Beş renkli 
'102 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi cins 

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

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

" 
24 Renkli iyi cins 

Dennetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çe§itlerimizi her kırtasiyeciden 

iatiyebilirıiniz. 

Nurkalem Ltd. Şir~eti 
j lstanbul, Sirkeci 
'l..::hüı-dar zade Han No. t. 2. 

l ~ 

' 
1 

Günün 24 saatinde hasta 

Ka§elerini kullanınız. 

GRIPlN: Bütün ağrı, ım ve san· 

cılan keser. 

GRIPIN: En ıiddetli bat ve diı 
ağnlannı ıüratle din· 

clirir. 
GRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. 

TAKLITLERINOEN SAKININIZ 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, K!tipler, Mckteblilcr velhaml bUtUn 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasmcb.n, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegine 

l'IKU l>OLMA KALEM 
Avrupada dahi tasiik olunduğu gibi 
Almanyanm bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet• 
ten kutanruştır. 
TIKU ucu aşın-
maz, bol mü
rekkcb ahr. 
kuvvetli 

1 basılırsa 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
§ckilde dunına dur· 

sun milrekkeb akmu ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-ayırm. Fiatı 3 liradır. 
Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

ya çıka· taklitlerinden 11akınrnız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 1
3.4 kop-

rılabilir. markaya da•kat ediniz. Taşraya posta ile gönderilir. I 
...... ! ................................... . 

ı-•m1111!11Illl1Rm~oomwı•ınm•ı "' ıll:·ı tııı::·. ıı:ııııı~ lıı lill'll-

1 
1 Her turıu yaıııklı..r, kan çıbanları. traıı yaraları, memei iltihaplan ve 
~ çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve bliyUk. 
f; lerin her türlü deri iltihapları. 
&...__ VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. ~ 

~ ~mwıı••L• .!' .... ,,,,. . ' ' .,., ••.• f, . • . 

............. , ...................... . 
Kn~a ~ır!Keka GJecç:eDa @ilUıınseD 

Yuccı üJ ü liseler~ 
Kayıt muamelesine başlanmıştır ıste
yeo~ere izah name gönderilir. (Çarşıka

Tiyatro caddesi. 'felefon (20019) 


