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Urnhur iyet bayramı 
Hatayda büyük 

fl'lerasimle kutlulandı 
a~eçit resmine Fransız 

1,~·ı'")';ı~1e r:eri de iştirak ettiler 
la~ nq Yılctonu~ \.A.) - Cumhuriyetin üzere J\rikarada bulunan meclis reisi ye· 
ıq11 ~ra~ırnıe j u bayramı fevkalfıdc par rine birinci reis vekili Vedi Kara bayı, baş 

J llrk tUtıuıa · . v. bt: tı \·e H nınış, şehnn her ta· vekıl Abdurrahman l\1felegı, delege kolo-
fıi , aat 9 da ~~Y ba>-:raklarile süs1!n· ncl Koleyi, Türkh c ba konsolo~u Fethi· 
h<ı ''lll n l'.l"J \lct reısı ekselans Tay· Denliği, lskenderun Türk konsolosu Ah 

lar,ıJ1 1 a1ondaıbl~t Meclisi binasındaki medi · vekiller hevctini mebustan vüksek ... " r l! ır . , J • , J 

l"<ıhh • k olarak Tr~~ı kabul yapmış· mahkeme reisi ve bafmüddciumumisini, 
~ ~ •1 Cevat A urkıye fevkalade mu· müst~arları, adli)'e erkanını, müdürü umu 
t . ı(ı Sük çıkalın Tü k k • .. . . . . 4 
eı in rü R • r as en mu· ınılen Antakya kaza heyetını , esna, 
9,ıo ~ zı}aret et a~atıı ile beraber devlet teşekkülleri reislerini kabul etmişlcr

Son e İadei zi}~ışlerdir. Devlet reisi de dir. Fcvkalô.dc murahhas Cevat Açık-
:ra !:ıra ile baret etmiştir. alın da Turizm otelinde bir resmi ka 

lıııL ayrama iştirak etmek bul yapmış protokola dahil zevatı yu-
··ıııırıınnıııı111 k:ırdaki sıraya göre kabul etmiştir. 

liııııııınnıııııı Saat 11 de lise nlanın<l:ı askeri biı 
/\. 11ırıııııımııı ıın111111ıııııııı ıı1 11 ıııııııın '"'\ k geçit resmi yapılmıştır. Tribünde dev· 

r'\ n atada let reisi, Türkiye fevkalade murahha· 
\.., U h sı, başvekil ve vekiller, mebuslar, ko rn Ur İ yet lonel Kole yer almışlardır. Geçit rcs· 

? i, . bay r a rn 1 =~:.;:~b:ıu;~r!'·:~:r~!'t ;~~~::. 
bcık Cl ııe 

12 
. mektepliler, esnaf teşekkülleri iştirak 

~Jııl ıncj sa etmişlerdir. 
~· Y/alardaki resimlere 

...., Geçit resmi fcvkaHide parlak olmuş, 

t-ı '•ıı,111111Meı "llQ on binlerce halk askerlerimizi ı;iddet-r ısı ts'"' nımam1 4 üncüdt 

;ankocular bir şehre 
angın bombalarile 

hücuan etti ler 
Fra nkonun 

tayyareci kard e şi 
öldü 

Alikante, 31 (A.A.) - Çok yüksekten 
uı;an üç motörlü beş tayyare, bazıları 

yangın bombası olmak üzere liman mın

takasma ve şehre 60 bomba atarak telefat 
ve hasarata sebebiyet \"erm:şlerdir. En· 
kaz altında bir çocuk naa~ı çıkarılm·ştır. 

Valans·ya H homhardı man 
\'alansiya. 31 (J\.A.) - Saat 10,43 dt 

Frnnki tlerin beş tayyaresi, liman mmta 

kasını bombardıman etmiş n 50 bomb<ı 

atmıştır. Nü! uc:ça telefat olup olmadığı 

ve ha 1ratın rt0 r,-rec:i m~'um değildir. 

l\lnh ı rebt· \l ~<' İ)f' I İ 
Barselona, 31 (A.A.) - Hükfimet ta· 

"lfmdan ne~redilen bir tebliğe göre Fran· 
liJS"" Devamı 6 ıtıcıda 

Dün Partinin Meclis Grupu 
Başveki li n reisliğinde toplandı 
Ankara, 1 (Tclefonln) - BüyUk Mil

let Mecllsi, ~z tatili devresini bitirerek 
beşinci içtiıha devresinin dördüncU yılı 
çalışmnlnrına bugün saat 14 de başlıya
caktır. 

Meclis açıldıktan ve yoklama yapıl

dıktan sonra evvelfı. Başvekil tarafından 
Atatürk'ün nutku okunacak, Meclis Re
isi ve riynset divnm intihabı yapılacak
tır. Bundan sonraki içtimalarda da en
cümenler scç1Icccktir. 

BUtün mebuslarımız şehrimize gelmiş 
bulunuyorlar. 

P a rh Kamutay g ruhuncfa 
seçilen namzetler 
Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuriyet 

Halk Partisi Kamutay grupunun umu 
mi heyeti bugün (31-1Q-103S) saat 
16 da sayın Ba.c;vckilimiz ve Kamutay 
grupu rdsi üel 'i Bayann başkanuğm 
da toplandı. 

Bu içtimaın ruznamesini yalnı~ B. 
M. Meclisinin yarın açılacak dördiln
cü içtima devresindeki riyaset divanı
nın intihabı \·e Kamutay grupunun 

Of"' Devamı 6 ıncıda 

Halkan devletler i 

Genel ·Kurmay 
Ba şl<a n la rı 
to p lant ı sı 

Ayın ü~ü nde Atinada 
toplanıyor 

Atina 1 - Balkan antantına dahil dev
letlerin erkamharbiye reisleri ayın 3 ünde 
burada toplanacaklar ve müazkereler on 
gün sürecektir. Bu müddet zarfında.Türk. 
H.umen ve Yugoslav erkanıharbiye heyet· 
!eri Yunan hükumetinin misafiri olacak· 
tır. 

Marsil:yada Yeni Ga1cri mağazası yanarken ... 

Marsilya yangınında 
ölenler 32 kişi 

Enkaz arasından mütemadiyen 
kömür halinde cesetler çıkarıhyor 
Paris, 1 - 1\ farsilyada yanan "Yeni 

Gareliler,. mağazasının enkazı altından 
yeniden cesetler çıkarılmıştır. Şimdiye 

kadar şehrin kitaphanesine nakledilen 
tabutların adedi 32 yi bulmuştur. Bundan 
başka enkaz arasından tamamile parça· 
lanmış bazı cesetler de ç:ıkanlmı5tır. 

Biribirine karışan madeni potrellerle 
dökme \"e demir sütunlar ameliyatı güç
leştirmektedir. Mağazanın işgal ettiği sa· 
hanın 48 saat zarfında temizleneceği ümit 
edilmektedir. Otomatik tulumbalarla bod 

altında kaldığı için cuma günündenberi 
burada kimsenin yaşayamıyaca~rı tahmin 
edilmektedir. 

Cesetler mU\·akkaten şehir kütüphane
sine nakledilmiştir. Siyah perdelerle ÖI""' 

tülmüş olan geniş salon pek acıklı bir 
manzara arzetmektedir. Salonda, 32 ta· 

·but yanyana durmaktadır. Tanınmaz bir 
hale gelmiş olan c.esetlerin hüviyeti bun· ı 

lann muaycnesile değil yanlarında bulun· 
mu~ olan ve tabutlara konan ufak tefe}{ 

rum katındaki suların boşaltılmasına ça· şahsi eşyanın yardımilc tesbit edilmel~te· 
lışılmaktadır. Bu kat hemen kfımilen su dir. Bütün Marsilya matem içindedir . 

her cephede Çinliler 
taar uza geçiyorlar 

Han kov ve K anton'un za ptı Japon ordusuna 
400 bin asK€re maloldu 

1----E - .. ..,, ~~---- n 

Çin - 'Japon Tıarbindcn i!;i göriiniiş. OF" l'azısı "il ünciide 
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:Ha '.lafa dair -lVe ıgı etnıışim 

B AYRAM akşamı, Halid Fahri, 
Ozansoy, Esad Mahmut Kara

kurd ve daha birkaç arkadaşla gezmeğe 
çikm:ıştık. Her yerde başdöndürücü bir 
kalabalık vardı; hele Beyoğlu tarafında 
yürümek müşkül bir şeydi. Kimsenin a
yağına basmadan, kendi ayakları.m12ı 

Qiğnetmeden Taksim'e doğru ilerlemeğe 
çalxşırken muharrirlerimizden birine ras
geldik. Halid Fahriye kırgın kırgın ba
k.ryordu. 
Meğer Halid Fahri o gün bir gazetede, 

on beş yılın edebiyatına dair bir yazr 
yazmış; fakat bunda, o muharrirden 
bahsetmeği unutmuş. Dargınlıktan be
ter olan kırgınlığın sebebi buymuş. 

Nahvet yarası çabuk çabuk kapanmaz; 
Halid Fahri'nin kendine bir düşman ka
zandığı belliydi. Fakat vakit, yer, böyle 
geyler düşüniilmesine elverişli değildi; o 
muharririn öyle bir kalabalık içinde, 
karşı kaldırtma nasıl geçebileceğini de
ğil de Halid Fahri'nin makalesinde adı 
olup olmamasını dllşünebilmesi bana bir 
kahramanlık. gibi gözliktU. 
' Bu kahramanlık yalnız ona mahsus 
değilmiş. Az sonra önümüze bir muhar· 
Jir daha çıktı. O da Halid Fahri'ye site. 
me baı:ıladı: 

: - üstad, dedi, sizden bunu beklemez
Qbn. Benim bir romanımı, bilmem hangi 
Fransızın bir eserine benzetmişsiniz. 

Kariler §lmdi benim intihal ettiğime za
hib olacak. Halbuki ben, bagkalarmm te
sirinden bile kaçan bir muharriı1m ... 

Güç halle yüz adım daha gidebi.l.miş
ttk ki halkın arasından üçüncü kahra
man belirdi. Bizi görlir görmez kaşlan
Jım çatılma.sına bakılırsa Halid Fahri, 
onun beklemediği bir kabahati de işle
mişti. Gerçekten öyleymiş. Hiddetle: 
11 - Teessüf ederim! dedi. Beni kimler 
arasına koymuşsunuz!... Bundan bnna 
bir şey gelmez, siz ancak kendi zevki
nizin, anlayışınızm derecesini göstermiş 
oldunuz ... 

İşin fenalaşması imkanı vardı; çok 
§ilktir ki kalabalık bizi o büyük edibden 
ayırdt. Daha onu unutmağa vakit bula
madan en garib şairlerimizden biriyle 
karşılaştık. Onun yüzü gülüyordu. Aca
ba Halid Fahri ondan, istediği, beklediği 
gibi mi bahsetmişti'? ... Ben bunu merak 
ederken şair, HaJid Fahri'ye: 

- Üstad, dedi, seni gördüğüme çok 
memnunum. Yeni bir şiirim var, okuya
yım da elinle ... 

Böyle şeylerin srrast olup olmadığını 

ôüşünmeğe bile tenezzül etmeden, sev
gilisinin kaşının, gözünün nelere benze~ 
diğini anlatan bir m:ınzumeyi - kafiye. 
Ierini suratımız:ı çarpar gibi - okudu. 
Halid Fahri, baştan savma bir iki ilti
fatkar cümle ile işi kapatmağa çalışır

ken söze Esat Mahmut karıştr; şaire: 
- üstadın bugünkü yazısını okudun 

mu? senden nasıl bahsetmiş? ... 
Şairin, makaleden haberi yoktu; du

yunca: 
- Bilmiyorum, dedi, bir okuyayım.. 

Benden bahsctme~se Halid Fahri'yi e
debiyat defterinden silerim ... 

"Edebiyat defteri" nin ne olduğunu 

bilmiyorum; bu, şairin kendi tabiri. Ha· 
lld Fahri hiç şüphesiz, bir müddet için 
olsun, o defterden silinecek, çünkü o şa
irden hayli müşkilliıtia kurtulduk; bizi, 
eski ve yeni şürlerinden birkaç tane o
kumadan bırakmadı. · 

Kalabahktan sıyrılıp da şöyle geniş 

geniş oturulacak yere geldi:ıten sonra 
düşündüm: ne iyi etmişim de, Halid 
Fahri gibi ben de, on beş yılın edebiya· 
tmdan bahsetmeğe kalkmamışıın. Elbet
te benim de unuttuğum muharrirler, ~11-

irler olurdu. Adamcağızlar insana, bay
ram gecesi Beyoğlu tarafının ka1ab:ıl.ğı 

içinde çatacak kadar kızıyorlar. Muhıır
rirleriıı nnhvetl ile oynamağa gelmez ... 
Oh! ne iyi etmişim! ... 

Nurullah ATAÇ 

' . _, 
• f. r , .... • \ 

,, __ . ''ff,.. 
~ ....... , ı.ı,. ~. ·: .. -

1 1K1NCİTEŞR1N -~ 

!stanbul, cumhuriyetin 15 inci yıldönı'imı?nü fevkalade bir şekilde kıetlula
dıktarı, üç gün iiç gece en büyük bayram rm yaşadıktan sonra .dünden itibaren ta-

..,,,,,; 
biı hayatına dönmüştür. ller tarafta ta'ı lar kaldırılmaktadır. Taklann sokıı 
işine, büyük ve kalabalık caddelerde, geceleyin de devam edilmekte~ 

Cumhuriyet 
bayramında 

Tramvay şirl4ell ve 
ele~ ır:k idares1 rekor 

yaptılar 

. ~lti 
1 S t a n b U l ·d 8 y e n İ T ra~~;~u~1~ 

radyo istasyonu şı!~te:a::ı:~~~ı 
Cumhuriyet bayramı günlerinde Tram· 

vay şirketi yüz binlerce yoku taşımıştır. 
Bilhassa bayramın ilk günü adeta bir 
rekor kmlmış, tramvay arabalarına 300 
bin yolcu binmiştir. Normal yolcu nakli
yatı bir günde 175-200 bin olduğuna gö
re, o günkü nakliyat iki misline yakın 
bir fazlalık göstermiştir. Cumhuriyetin 
onuncu yıldönümünde ise bayramın ilk 
günü 285 bin yolcu naklolurunuştu. 

Bayram günlerinde elektrik sarfiyatı 

yüzde kırk - kırk beş nisbetinde artmış
tır. 

Eminönü meydanı 
Eminönü meydanının, binaların tama

men yıkıl.masile açılmasından sor ıra ne 
şekil alacağı henüz maJCı.m değildir. Bele
diye ve nafia vekaleti meydanın genişle
mesinden ve abidenin meydana çıkmasm 

dan sonra bu sahanın hendesi bir şekilde 
ve şehir planına uygun olarak düzeltilme· 

sini kararla~tırmı~lardır. Bunun için bU· 
tün binaların yıkılması beklenmektedir. 

Dundan sonra vaziyete göre meydana bir 
§Ekil \'erilecek ve lüzum görülürse yeni· 
den bazı binaların yıkılmasına girişi?e

cektir. 
-o-

Gümrük müfettişle r i 
arasında 

Ankara 31 (Hususi) - Gümrük 
müfettişlerinden Abdullah başm U
fettişli ğe tayin edilıniştlr. 

Müfettişlerden Enis Naci, Zeki 
Hulüsi, Suphi Kft.zım birer derece 
terfi etmişlerdir. 

Maliye tetkik heyeti ~zalrğma i -
kinci sıuır müfettişi Hakkı Kemal 
beşe terfian tayin edilmiştir. 

--o-

Mühendis tayinleri 
Ankara, 31 (Hususi) - Yüksek 

mühendis mektebinin 937 mezunla· 
rmdan Ömer lleri sular merkez mü

n c nc;isliğine, 936 mezulnarından Fe
r·t ~krkan yapı işleri mlihend1sHği
ne, U:: 'i mezunlarından Lütfi Arigi 

k 1 k 1 t düo cereyan_ ~e~ııtc; u r u mas 1 a r a r a $ 1 Tramvay şirketi elektrik ıda ~ f 
Ankaradakinden biraz daha az olacaktır. 296-000 lira borcunu ödeill~ •e ır-'1.ıı:ı Nafia vekaleti Ankarada kurduğu mo

dern radyo istasyonundan sonra İstanbul 

radyosunu esaslı bir surette ıslaha karar 

vermiştir. Bu sebeble radyo urunca bir 
müddet için neşriyatını tatil etmiştir. 
İstanbul radyo istasyonu tamamen ye

niden kuruiacak ve Ankarada olduğu gi

bi burada da modem bir istasyon vücude 

getirecek.tir, İstanbul radyosunun kuvveti 

Nafia vekaleti, şimdiden bu hususta tet
kiklere başlamış ve alakadarlarla temasa 
geçmiştir. 

Istanbul radyosunun da yenileşmiş su
rette neşriyata başlamasından sonra bu 
iki istasyon rnribirlerinin neşriyatını ta
mamlıyacak surette faaliyette bulunacak· 
!ardır. Esasen bugün radyo ihtiyacını bir 
istasyonla temin etmek kabil değildir • 

Ticaret filomuzun 
·yesi f a iy ti 

Yeni yaptırılacak 28 vapurun 
tonajları tesbit edildi 

Hükumet iiçüncü dört senelik s::ına • 
yi proğramı ile 28 yeni vapur daha yap. 
tırmrya karar vermişti Bu vapurlar to
naj itibariyle ıu şekilde tesbit .clun· 
muştur: 

5500 tonluk bir vapur; tskenderiye 
hattı için her biri 6500 tonluk 3 vapur; 
''Etrüsk,, tipinde 3200 er tonluk dört 
vapur; Ayvalık, Bartın gibi seferler 
için her biri 1200 tonluk yedi vapur, 
Yalova için 450 tonluk ve motörlü üç 
vapur, Akay için 800 er tonluk iki va. 
pur, 3500 er tonluk 5 şilep; 500 er 
tonluk et ve sebze nakli için soğ•ıltlıa

va depıelu 3 vapur. 
Bundan evvel Alman tezgahlarına 

ısmarlanmlŞ ve birer birer gelmekte o· 
lan vapurlar bunlara dahil değildir. 
Akayın eski vapur .ar ı 
Akay için Avrupaya ısmarlan3n iki 

vapurun gelmesinden ve yeniden sipa
riş edilecek bir kaç vapurun d:ı1'a ta· 
mamlanmasmdan sonra halen kadr.:ıda 
çalışmakta olan yandan çarklı eski. va. 
purlar faaliyetten çıknlacaklrıdır. 

Önümüzdeki yaza esasen şimdilik. 

işlemekte olan üç, yandan çarklı vapur 

dan birinin ve yahut ikisinin işletme 

kadrosundan çıkardması tasavvur edil
mektedir • 

Denizbak böylelikle muattal ka
lacak vapurlardan başka türlü istifade 
etmek düşüncesinde.dir. 
Bunların teknelerinden istifade edile. 

miyeceği, yalnız bazı değişmeler ve ta
mirlerle makinelerinden istifade edile· 
bileceği anlaşılmaktadır • 

Şimdilik yandan çarklı vapurların 

makineleri ile araba vapurları inşası 

muvafık görülmektedir. 
Bu takdirde Kasımpaşa fabrika ve 

havuzlarmda bu araba vapurlarının tek 
neleri in§a edilecek ve eldeki makine. 
Jer de teknelerine yerleştirilecektir. 

Böylelikle elde edilecek araba vapı..rlan 
muhtelif sahiller arasında araba, oto. 
mobil ve diğer vesait nakliyatınrla kul
lan·lacaktır, 

\1areşahn ve Harici ye 
vekilinin teşek kürleri 

Ankara, 31 (A.A.) Genelkurmay 

akşam icraya müracaat etllllş ' tı'l)ı' 
yanında bulunmuştur. Şirket J)el'• 1,ı 
ödemeyi kabul etmekle ~tıle~ 
let ücreti gibi bazı teferrüata ıtı 
tedir. ~! 

Elektrik idaresi icraya JJlurıı;& ıl 
raılann rei'i talebinde bı.ıl 
muamelesine başlanacaktır· ti~r 

·r~e 
Bununla beraber, tranıva? şı jd~·j 

cunu ödemek üzere eiektril<. "e ~ 
290.000 liralık bir bono verJJJ:lş 0131' 
üzerine ıdare, şirketin kesil.till~. 
trik cereyanını tekrar açtnJŞ 

Den iz Bank!! 
Umum mUdiir1 ~' 
emrine 57 111e l11 

nakledlldl. td~ 
Denizbankta yapılan yeıt\dell l~ 

münasebetiyle memur ve şe~e~,oPV 
kişinin a!Sıkta kaldığını, ~eıı.1J·rıi ıııı> 
dünden itibaren tatbik edıtdığ1 
bir gazete yazmıştır. 6ref 

·ttııtll g ·t)~ 
Bugün yaptığımız tahki it1 ,:l 

ni kadro 2 O teşrinievveldel1 0 ıci~ ı<f 
tatbik mevkiine girmiştir. ~o 1erı• ı 
açıkta kaldığı doğru değil~1~~~ti,C' ,~ 
kilat il~ eski gruplarm bıtuttU'ıU~~ 
dolayısiyle 57 kişi uınuın rı:ı ıtıJı' 
rine nakledilmiştir. BunJat3• ıctedi'' 
da muntazam surette verilme 

Konferal18 l.ı 
Beyoğlu Ha.lke\•lnden: e'ff'ı'o8 '1 
1 - 3 ikinciteşrni 938 peı1 eb, ır 

• '.l'tP #eıJ 
saat 18,30 da evimiztn cıetl ıf'. 
merkez binasında tstanbul t~ / 
rektörü Bay Selim Gerçelt '!Jle~ 
(Harf İnkılabının on senesi) ııti'' 
mllhim bir konferans veıi1°0e 

2 - Herkes gelebilir· 

Mevıod ~~~ 
Babam İzmir saylavı. ı:ll~~dil~ f. 

rr·taLli yapı işleri mllhendisliğine, ==:-:::================= 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, mu
kaddes cumhuriyetimizin on beşinci 
yıldönümU dolayısile her taraftan al
dığı tebriklere teşekkürlerinin iblağı
na Anadolu Ajansım memur etmişler 
dir. 

Kazım lnancın ruhuna ·~~ 3 iiP ii ~ 
re 1938 senesi ikinciteşrıJll1:.nı ~ · 
şembe günü saat 14 de ser;· ed11 ~~ 
rifinde mevlidi Nebevi k1'

3 ~t' 
den bilcümle akrabamızın veııı 6tl 
sevenlerin hazır bulurunalaJl l 

:.ı:~ 7 ı ıc.zunlarmdan Hikmet Temizle 
.fi arsa su işleri mtlhcndisliğl emrine, 
1 .. · y1 ettin Ata ile Asım Diyarbakır 
- rL~· hattı inşaat mllhenılis1ik1erl

Gi.lnt'rman tstanbula, Nurettin GUr
sn:- ' 1 ~"'saya, Neşat Yulga tzmire. 
Al·dürrahim Kayseri yapı mUhen
disllğ!ne tayin edllmişlerdlr . . 

ne, Rabi Üçer Seyhan su işleri mü- ---------------
.t cnciEli[dne, Zeki Torun sular mil
<'~ liığti mühendisliğine, Cevat Ço· 

rum şoseler mühendisliğine, Fuat 
SPyJrnr. su mlihcndisliğine, Avni Kar
san Bursa su mühendisliğine, Tarik' 

iF©n'Il:©n ~m©~Q 
ifil o IFb aıı m ltiı ~esse m 

lklYı ıreo&ı sn 

• • • 
Ankara, 31 (A.A.) - Hariciye Ve 

kili Dr. Tevfik Rilştü Aras, cumhuri
yetin on beşinci yıldönümü bayramı 

ca ederim. " 11 
. a" ' Kızı: tvır 

münasebetile kendilerine gelen teb - --------- sO ,ı 
TUrk - vu11 ,eıe1~. riklere te§ckkürlerinin bildirilmesine 

Anadolu Ajamıını memur etmişlerd;r. 
ticaret mUzak~1'u'~~~ 

'1eıı1 _ue 1, Atina, 31 (A. A.) - JlluıY f.v 
nan ticaret anlaşmasrnDl ge ııt~ı~ 
memur Türk ve Yunan deJecııı ili'· 
bugün ilk celselerini ft.tiJlfl. G~ ıel1 
bakanlrğında yapmışlardı:~ ı>~t 
nazaran, bu ilk celse nolt 

1
e ·.A , 

tisine hasredilmiş ve ceıs;eıııı~ r 
genel direkt6rlerinden . l Jt.11~ 

111
, 

Tlirkiyenin Atina orta ~lQ~ ;l 
ref de iştirak etmişlerdi!'~ edil 

Müzakerelere yarın de\! 

c 
ı. 

lı 

l 

b 
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ıı 

t 

b 
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HABER - Akşam uos'.ası 3 

büyük bir Londra polisi 
Yıl nın peşinde 

Yıı~n, K. Doyl'u.n 
seferber • 

o luna aitmiş 
1Nı a O k cQJ e ını ş e U: ı ç ı ıra <dl e; ya D 

l an ~e~©l e süırünlUıırn:ten 
lhl o ş o ır ~ o s o ~ © U-il"il e ~ a=ı e dl e n cQJ lYl -

k·I<onan boyı ~ u u Q.8 1:/ (g ır m ı,n ~ 
"Yeler ' Y<ıızdıg h . . 

ti.ıj 'YI.: herkes· ı ırsız, polı,. hı- l rılacaktı .. 
h d 0 iilu da Yıla ı he~ecana verdi~i Diğer b:ri : 

"uılırınekted· nları ıle ahaliyi tela- - O kadar uzun ve kalın:lı ki, aiyor 
\.ICçen ır . 

2,5 gun Lond yerde sürünürken hışırtısı yirmi, otuz 
le l'llctrc b rada Hay.dparkta metreden işidiliyordu. 
Orknı 0 Yundd Li 

tq• b uş ve kaç r yılan göreı.1eı 
en u so~uk h ınağa başlamıştır. Fa 

ldra b ayva h' 
lııa akını"' n ıç kıp•rdamadan 

r ara ,.., sonra s.. ··ı 
3ına i . uzu c süzüle 1ra 

b g rrnıştir 
.;:.ı a . 

lı ,~ z sonra aha1 
L haber ' parktaki } ılanı po-
"ıl verırken . 

"fl tel~şla k • A<.lrıan Konan 
...... (( t arakola k 
l\i • o k.ıyLold . oşuyor ve: 

.ı to, l\d . u l dıyor 
\j r rıan ,, · 

• l\.Ona D 
n oylun yılanı. 

k -.... lto . 
•lyb lJ Pel>ıın k 
h lo u 1,, gib· ayb:Idu 1 Çocuğum 
r.;.~ ~an bu şika 1 

gayet tabii bir şekilde 
' 1iet · Yet iiz • 

ll:e(t- e geçiyo T_., erıne polis derhal 
•n k r. ~sac::a 

ıtı,~ . Otkan halk ..... n parka gir-
\'ııtçın Yılanın b ın endişesini gider-

an h"k• ulunm 1A 

"t•ııı L ı ayesi der ası azımdır. 
h dıı~ . 0ndracıa du hal hemen hemen 
~.;r 

1 
r.UYor. Atad Yutuyor. Ahali teıa-

• tıl h 1 an u 
e41.::i. a de ttıJ zun bir zaman e..- J anın b 

~İ'ııl ı 'rttırıyo ulunmaması da 
. il}'c r. 
ır hlan liaydpark . 

"liy0r tarafında ta bır köpekin, 
tor \'e Yılan d nhısırıldığı raber ve. 

. er al 
J;';ııt aranıp bulunu -

tı'>. , at, bu k .. 
ht.n ' Uçük b' 

"il.nı . Oflu kar k ır Yılandır. Ko:ıan 
l!or a ola · . ' li \ince : getınlen bu hay-

de-.1 ayır d' 
t.1 • ' 1Yor b 
llir ' u benim yılanım .._ an .. 

"!far ıçın ... Y 
tı 'lldan • •1an bul 
ere~ tevkif Undu 1 Polisler 

,, alan h olund ı . 
JOr. l>or alk tek u " dıye rahat 
tlıt. ısı er d rar endişe ~ ....... 

•~rı ... k e Yıl ye "u:su· 
ti.,. :rı lll anın li 

il.tela 1§ Oldu· aydparktan 
la da gunu d .. ·· 

t araştır uşunerck bu-
rna Yap 

l\kıa mıya başlıyor. 
tc~ron illa doğru b' 

-.... il.• Cdiyor. ır adam bir gaz~tcyr 
o ·~orcı · 
~lıruYor ~aYddak· 

hır Yıla dunı, diyo ı sıralardan birinde 
"ardı. 13n Ceçti .. 'ter: :anımdan büyük 
li,ı:ıı 0 Yu da §•lııntrak b" 
t tıı k 2,s Ilı ır rengı 
il.~Ia§tılt\ açtım 'Ve ko etre kadar olacak. 

b '( 1 lcı111 • Şa koşa oradan u 
Oy) il §tkt• 

a •öyı·· ı §cnıailini A • 
b ''l'a uyorlar· drıan Konan 

ıı.. lllanı ı d. . 
ıyor l 

. Ondan · §tc benim yılan 
~orcılik sonra, 
tir lcrin· Yılanı g·· 

ı: ı söylitt orenler • veya 
, JCnlcr-,. -

d ne :sOgalıyor bi-
lbin.1 n de g·· 

~en ordum d" 
l:e~ti \'e a k ıyor .. Aya<>ımın 

-w-ı.•·~·_ . ..,,....._ ;z ald b b 

ı acağıma sa· 

Bütün görenlerin ifadelerı alınıyor .. 
O zaman, yılan · n yavaş yavaş sahib~nin 

bulunduğu apartımana doğru yaklaştı

ğı anlaşılıyor. Hatta, en son olarak Ki. 
toyu apartımana çok ya.kın bir yer.de 
görmüşler .. 

Akşam oluyor, yılan hala bulur.3.mı

yor. O zaman Andrian Konan D:;yl, yı· 

lanın gizlice eve gelip girmiş olacağını 
ve, ekseri zaman yaptığı gibi ocağa;, içL 
ne girip ı;aklanacağını düşünüyor. Bu
nun üzerine, derhal yılanları teshir e. 

den adamlardan birini çağırtıyor. 
Yılan teshircisi, ağzına kavala benzi. 

yen düdüğünü alarak, ocağın başına ge 
çiyor ve "yılanı deliğinde:ı çıkaracak,, 

tatlı havalar çalmıya başlıyor 1. 
Fakat gece yarısına kadar kaval çl

drğı halde yılan ortaya çıkmıyor. O za
man, Kitonun eve gelmediğini v e so
kaklarda haylazlık ettiğini anlıyorlar. 

Şimdi yılan Londra sokaklarında 

her an her yolcunun önüne çıkmak, ba· 
caklarına dolanmak korkusunu ver. 

mcktedir. Fakat sahibi : 
- Korkmayın, diyor, Kito iyi 

hayvandır. Kendisine ilişmezseniz 

şey yapmaz .. 

bir 

bir 

Sfülct araıi~irl-ı il ·a ' ı •nılan .. onr:ı Al-
mıın~·n hari :n~ıııırı Rlılıg ı ~ t•ıı i 5"kli gii'i

tere n hu tt fi~ Loıı ı.l rııdaki Al ma n sey:ı

lı at i~lerl dairesi nde t c~hir cdilmt>J,tc
dlr. 

teslıircisi. a/)nrlwıamn ocağı öm7nde ı·ılanı çıkarl
maıa 11f;. aşıyorlar: faka/ ... 

!Q>o~um a~aomak~aı cQJe'9'am ecQJ e rse ~©> selfi1e s~rrnıra 

Fransanın nüfusu 
12 milyon eksil ecel{ 

Ftansada doğum hadise
lerinin pe '.< az görüldüğü , 
buna mukabil ölenlerın 

fazla laştığı ölüm 
mıntakalatı ... 

Bugün bütün dünya memleketlerini 
en fazla meşgul ~der. meselelerden biri 
de nüfustur. Dün ııaklettiğimiz bir yazı 

da 1ngilterede nüfusun artması için la
zrmgelen tedbirleri kararlaştırmak üzere 
bir kongre topl:ındrğını ve bu kongrede 
söz nlnnlardan birinin Türkiyeyi nüfus 
siyasetinde misal gösterdiğini yazmııı -
tık. 

Nüfusun azalması Fransayı da çok en
dişeye düşürmektedir. Limojda toplanan 
bir kongrede bu mesele görüşülmüş ve 
münakaşa edilmiştir. 

Kongrede lleri sürüldliğilne göre, bun
dan 62 sene e\-vel, 1876 da Fransada 
her sı:ne 1 milyondan fazla çocuk doğ. 

maktaydı. 1030 da ise senelik doğum 

miktarı 750 bine düşmÜ§tilr. Fakat bu rn
kut devnm etmiş ve geçen sene bir sene

de doğan çocukların saym ancak 616 bi
ni bulmuştur. 

Yapılan bir hesabn göre, eğer doğum
lar bu nispette azalmakta devam eder
se elli sene sonra Frans:ınm nilfusu 12 
milyon ckislecektir. Çünkü, doğum azlı
ğına mukabil ölüm miktarı gittikçe faz
lalaşmaktadır. 

Son Uç scncdcnbcri ölenler doğanlar
dan yılda 130 bin fazladır. Eğer nüfusun 
bu şekilde azalmnsı devam ederse beş 
sene zarfında lwr yıl 100 bin kiııi, 40 ı1e
neye ka<lur her yıl 200 bin kişi, 80 sene
ye kadnr da her y ıl 400 bin kişi eksile
cektir. 

Ifltiln pu eksilişin yekunu da, yarım 
nsır sonra 12 milyonu bulacaktır. Ayni 
ni~pctle hesab edilecek olursa bir asır 

SO'lrn Frnnsnnın ancak, sel iz, on mil -
yonluk kilçUk bir mcml<.'kct haline gele
ceğini kabul etmek lazımdır. 

Frnnsadn nüfusun azalması. kendisine 
o:ıivasi rakih gördtlğii meml~kctlerde bi
lakis nlifusun artması karşısında daha 
cidtli 1.ıir m<'scle şeklini almaktadır. 

ÇUnkü, İlalyada ve Almanyada nüfusun 
gittikçe ve çok fazla arttığı görülmek
tedir. 

Meseliı, 19~7 de l<'ransadn 616 bin kişi 

doğarken. ayni sene ltalyaıla doğanların 
sayısı 985 bin, Almnnyada ise 1 milyon 
JGt bindi. 

Diğer lnraftan ltaiyada her sene do
ğanlar ölrınlerdcn 350 bin fazladır. Hul
lrıki Frans:ıdu bilakis öl<.'nl<.'r doğanları 
her sce 11 bin karlar geçmektedir. 

({ongrP.dc söz alanlardan biri hcrkcı1i 

p 0 k fazla miitPessir edecek bir noktayı 
i~arct etmiş ve: 

- M"ml"keltc nüfusun eksilmeı1i ı:öz. 
le t(irülür hir hal aldı, demiştir. Bazı 

rerler var ki. mrseıa Sa\•ua ve Garon 
f'ltntakfllnrı , kilomP.tr<'lerce gidersiniz 
IJir IC'k ki~iye ras~r lmrzsiniz ... 

Hakikaten. bilhass:ı I•'ransnnın hu 
kısmınia niiruıııın pc>k i'arir. bir şrkilde 
azaldığı görülrnpk•Pdir. Hunrlan on sene 

k<ıdar C\'\'C'I bir niifus işlPri mlit rhasııısı 
o civarda dolaşmış, t<.'tkikat yapmış ve 
'!onunda: 

-:- Eğer Fransanın her tarnfrnda bu 
mınlnkııcla olduğu gihl nüfus azalaC'ak o

lursa Fmnsn kısa bir müddet sonrn 
dünya haritasından silinecektir, demişti. 

i 

Ziirihteki bir canbazhancde. h:-ılkın en ne~eli ve heyecanlı bir dakikası bir facia 
~eklini almıştır. 

Yüksek bir sırığın tepesinde iplere ası !arak en mer:-ıklı re eğlenceli bir numara 
yaparlarken dört canb:rt yuvarlanmış ve iç }erinden biri derhal ölmüştür. 

Bir kadın, üç erkekten mürekkep olan bu canbaz heyeti lsviçrcnin en meşhur 
tröpünü teşkıl ediyordu. O ge.ce Zürihteki canhazhanede on bine yakın bir seyirci 
toplanmı.tı. Canbazlar diğer numaralarmıyaptıktan sonra sıra bu en heyecanlı oyu· 
na gelmi~. fakat canbazlar ipin üzerindeyken birdenbire ip kopmu~ ve yere ym-ar
lanmışlardır. Kaza netice:;inde kadın can baz ölmü~. diğerleri a!:rır yaralanmıştır. 

Vafayı lngiliz kuv- \ 
• ıııııııııııııııııııııııuııııııııııııııuııııııııııııııııııııırıııııııııııııııırıııııııııı 

vetlerl fş~al ettı 
Ynfn, 1 (A. A.) - Piyade, topçu \'e 

süvari cüzülamları, ciddi bir mukaveme
te maruz kalmadan Yafayı lnmamiyle 

i gal etmişlerdir. Yaln ız lizerleıinde si
lah bulunan altı Arab tevkif edilmiştir. 

Doğum hadiselerinin pek az görüldü
ğü, buna mukabil ölenlerin fnzlalaştığı 

birçok yerler vardır ki, oralara "ölüm 
mıntakası" ismi verilmektedir . Bunun 
gibi "ihtiynrlar diyan" da vardır. 

Birçok ycrlC'rdC nlifusun azalmasına 

sebeb, bilhassa doğan çocuklar arasında 
kız çocuklar;n az olmasıdır. Mesela, 
1910 - 12 senelerinde bir senede 1.120 
kız çocuk dünyaya gelen yerlerde son 
senelerde 800 - 900 kız çocuk doğduğu 
göı lilmektcdir. 

Diğer tnraftnn, nUfus azalmasına se
b"b olan şeyler arnsındn hastalığın pek 
az yer tuttuğu görülmüştür. Çilnkü, son 
senelerde tıbbın ilerlC'diği, hastntı:.ıarln 

föha iyi mUcadele cdildiı';i ileri sürül
mektedir. BugUn tıb, insanın tabii ömrü
nü 60 olarnk tesblt etmektedir. Halbuki 
1 ~75 de tabii ömUr \"as:ıtisi 45, orta çağ. 
daysa 25 ti. 

Doğumun az oluşuna başlıca sebeb o
larak gençlerin bekar kalmayı tercih et
meleri gösteriliyor ve bununla mUcndclc 
için tedbirler alınması isteniyor. 

X9U 
M eı ceralatı f ilm e 

LI N Dl 
Bu enter esan fıım 'i 

memle J< etimize getirttik 

E\ \·eke gazetemizde senelerce resimli 
tefrika olarak \'erdiğimiz (X 9 un) hari
kulfıde maceraları Amerikanın t'nh errnl 
şirketi taraf mrlan filme alınmı~tır. 

(X 9) tefrikasının gazetemizde gördüğü 
rağebt ve okuyucularımız üzerinde uyan· 
dırdığı büyük alakayı düşünerek bu fıl· 
min Türkiyeye de getirilme i için teıseb· 

büşlere girişmiştik.Film bugün m~mle!t:. .. ti 
mize gelmiştir. Ve pek yakında Beyc-ğlu 
sinemalarından birinde gö:'terilecektir. 

(X 9) filmini Haber okuyccuları I'.C'r· 
kesten d:ıha ucuz bir fiyatla ceyredecek· 
!erdir. Bu husu!>ta gene tafsilat 'e:-e::-•z. 



iÇERJJ~: 

• c~~huriyeti;" on beşinci yıldönümü 
merasımınde çekılen rec;imJerden mürek· 
kep bir albi.ırn >'apılmasma karar ,crjl· 
miştir. 

• Prag elçimiz Yakup Kadri c:ehrfmize 
gelerek, bir müddet kalmak üz;re Anka· 
raya gitmiftir. 

• Şehir mecli i )'eni içtıma deHesine 
bugiin saat 2 de Valinin bir nutku il~ I 
başlıyacak ve ruzname<ll ki maddelerin 
müazkeresine geçecektir . 

• Amerika ile yapılmakta oian ticaret 
anlaşma ı muzakereleri ilerlemektedir. 
Bu arada Amerika memleketimizden 2:i 
milyon liralık tutun alacaklardJr. 

• Neşredilen bir c:tatıstiğe gore. on c;c· 
n~lik şarap i tihsalfıtımuda 3 mılyon lira· 
Irk bir fazlalık \'ardır. 1928 de. 2 mıl\'on 
liralık şarap rerinc 1936 da 5 mih"o~ li· 
rahk i tihsal cdilmistir. · 

• Ziraat işletme kurumu {\küdarla 
Beykoz ara ındaki bir yerde c:uni ~übıe 
\'C zi~ai_ ilfı~lar fabrika'ı açmaya karar
vermı~tır . 

• Beş sene en·el beledi}.e tarafından 
kurulan kt!ll e iz çocuklar ~·urdunun rıl· 
dönlimü dün merasimle kutlulanmı~tır. 
Bu sene mektepten on beş ki~1 mezun ol· 
mu~r. 

• Yıldız • Balmumcu .a falt yolunun ya· 
rrnndan f az!a ... ı }'apılmış. Pa~bahçe • 
Beykoz rotunun in ı da ıhale edılmistir. 
DlŞARDA: ı-
• Fraıısada 1909 ırufmın ihth:at efra· 

dı, 19"...8 tarihli a erlik kanunu iıe tesbit 
edilen hiuneUerini ikmal ederek ilkteşrin 
1938 de terbi edilmislerdir. Bu efrat 
harp halinde milletin ~ilitlandmlma· 
sı hakındaki Jl-7-938 tarihli kanun mu· 
cibince pasjf müdafaa ser\'islerini ifa et· 
rnek üzere ilktesrin 1940 a kadar harbiye 
nezaretinin emrine \'erilmi&lerdir. 

• Irakta kralın bir kararnamesi, iktisat 
~e münakalat naıın Celal Babanın i tifa· 
sı yüzünden kabinede icra ı zaruret halini 
almı~ olan tadilatı tasvip etrni tir. Başve
kH Madfai, yeni kabinede ri~·aseti muha· 
faza etm '.ı.edir: MumaileYh dahili>·e na· 
zrılı 'mı d J yapacak \'e milli müdaCaa ne
zaretini hariciye nezareti umum müdür
lerinden Sabih Necibe bırakacaktır. 

•Bulgar hfikOme.tinin 9 milyon terling 
istıkraz etmek üzere L<>ndra hük<ımetinc 
mJracaat ettiğini ''e iki menllekct arasın· 
da bu hu u ta müzakerelere giri ildi~ine 
dair bir İngiliz gazetesi tarafından verilen 
haber İngiliz diplomatik mahfillerinde 
katireUe tekzip edilmektedir. 

• Almanyada erkim harbiye reisi gene-
ral Beck. faal ordudan çekilmistir. Yerine 
g:meral Halder tayin olunmu;tur. 

• Magdeburgda vukubulan otomobil 
ka:a ·ı neticesinde ölenlerin adedi 11 i 
bulmuştur. 

• f ngiliz kabinesi dün saat 15 de Çan· 
berla\'nın riyasetinde toplanrnıstır. 

vt-m -

Niş mülakaii 
Sto yadinovlcle Köse 

lvanof dün görüştüler 

PoYP.A-z 
GE.Mi~i~i,J 

NlA-KiN EU2. 
RiN~EKi 
YA PUAN 
901.vKlU~ 
~KiBETf1'1j 
FECi BiR. 
.1EKL'l- 'KOV
MV.Ş't>I;"· SOP.. 
HEı.EruM~~i 
TOPl.VYoRov 

21 

eı,. 

uza 
cephede 

geçiyorlar 
1-iankov ve 't ant)n'un zaptı 

400 bin askcte 
Japon ordusuna 
maloldu 

Çunı;kin~. ı (A.A.) - Çan Kav Şcl:, 
Hankcu muharcbnini bütün cepheler
ce umumi bir Çin turruzu takip edece. 
ğini beyan ctmiJtir. Mumaileyh, milna
kalatın inkiph için geçen ıenr sarfedi
lcn gayretler sayesinde, uzun bit mÜ· 
dafaayı mümkün kılacak m"ktarda !-arp 
malıemcıi biriktirilmiı olduğunu iJa've 
etmit!ir. Memleket dahilinde mü·ıaka 
lat tamamiylc temin cdilmiıtir. 

• • • 
Tokyo, 31 (A. A.) - Domel ajansın

dan: bahrirc neuırctlnin bir tebliı;inde 

Kantonda karaya çıkarılml§ olan Japon 

bahriye ıilahendaı.lannın o civarda as- ) 
kerl kıtaatla birlikte karakol gezm.kte 
ve Japon gcmllerlnln nehri mayolar
dan ve barajlardan temizlemekte olduk
ları beyan olunmaktadır. Deniz tayyare

ler! muvaffakıyetli bombardımanlar yap 
mışlardır. 

Yonglyunda Japonlar, o mıntakada 

toplanmıı olan CJn kltaatma kare1 hakl

Jd bllcumlara girifmck mecburıyetinde 

kalm11lardır. Bundan bqka cepheden a
lman bir telgrafta Kanton demiryolu U

zerlnde kltn Kiyenıing'i l.lgal etmekte 

olan bir Japon kolq, garb istikametinde 

ilerllycrck Ting - Kiaoyu {ıgal etmiştir. 

Hanyanga girmif olan Japon mU!rezclc

ri, Han nehri boyunca ilerlemişler ve 
•O kilometre Herde kain Hankuanı iş

gal etmfJtir. 

Başka bir telgraf, Japonlann şimal 

cephesinden garba doğru çekilmekte olan 

Çinlileri, 300 kilometreden fazla nısıf 

kutru olan bir çember içine almağa mu

vaffak olmlll olduklarnı bildirmektedir. 

Central Ncv.s Çin ajansıda bildirildiğine 
göre Japon tayyareleri dün Kangtung 
eyaletinde Uln Yungyum'u bombardı • 
man•etmi§lcrdir. 

Hepsi de sivil olmak ilbere 700 ölU ve 
yaralı vardır. 

.Marcş:ın Çnn - Kay - Şek Çin milleti
ne hitaben bir beynnnnme ne§rcdcrck 
nihai zafere kadar Japonynya karşı mu
kavemete karar vermiş olduğunu bcran 
etmiştir. 

Hankeunun t.ahliresindcn bahscrll'n \ 
man:!gal bu tahliyenin uzun müddettcn
beri Çin kumandnnlığı tarafından hnzır. 
lanmııı olun planlar mucibince yapıldığı
nı izah etmektedir. Filhakilta Çinlilerin 
tabiyesi Japonları, onların fnik silahla

ra maltk bulundukları dar sahil mınta. 
knlarında onlarla muharebe edecek yer 
de memleketin dahilind,.ki geniş sahalar
ra Ç<'kilmektcn ibarettir. 

Japon'arrn ~nyiah 
Hıınkeuda yabancı kaynaklardan ah • 

nan telgraf haberlerine göre, Çin ordu

larının Hankcodnn ~ekilmesi intizam ve 
metod dahHlndc \'Ukubulmaktadrr. 

Çin kU\'VCtlerinin kısmı kUlllsi Hanko 
etrafında yeni mUdafnn hatları istikame
tinde olduğu gibi nakledilmiştir. Tahli -

ye beş aydanberi dcrnm eden ve Japon
lara 400 bin zayiata mal olan Yangtsc 
muharebesine nihayet vermiştir. 

Çin kuvvetleri, şehri boşaltmadan ön
ce, bUtün köprllleri havaya atmışlar ,.e 
bütün mühim binaları tahrib etmek su
retiyle şehri Japonlar için tamamen 
faydasız bir hale gctirmi§lerdir. 

BiltUn erkek nüfus ve tekmil nakliye 
vasıtaları ta.lıliye edilmiştir. 

l'ahliJesi istenen ~:in gt>naralı 

Çin - Japon muharebesinin ba~langı. 

cındanberi genç generalden hiçbır haber 
alınamamıştı. 

l\.oıuintcru alf•Jlıı.ları Pakt 
Berlin, 31 (A. A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiri:,or: 
Japonlar tarafından i~aa edilen ha -

berlerin hllıifına olarak Almnaya ko
min~crn aleyhindeki paktın takviyesini 
derpiş etmemektedir. ''Bu paktın hedefi, 
isminden de anlaşıldığına göre, komin- l 
tcrniıı ntifuzuna karşı mücadele etmek
ten ibarettir. Paktın siyasi bir gayeşi 

yoktur.,, 

İyi haber alan Almırn mahfcllerinc 
gört", bu paktın Almanya ile Japonya a
rasında askeri bir ittifak mahiyeti ala
cak tarzda dcğjştirilccr>ğine dair yapı • 
lan tahminler yanlıştır. 

Berlindekl Japon mahfellcri Japon • 
Çin ihtilafının halli isin yapılacak bir 
mUdalıale veya tavassııtun \·ukuunu ~üp
lıeylc karşılamaktadırlar. 

DngiOteırecdfe 

Hava rr. ··, d af a ası 
talıml€ti 

Londrn, 1 (A .. \.} - 1 IaYa hücumu ha· 
linde telefonla haber verme -:isteminin 
ne suretle işlediğini tetkik etm~k üzere 
dün akşam bütiın lngilterede umumi bir 
tecrübe talimi rapılmı~tır. 3175 santralda 
\'azi!e alan birkaç bin telefoncu. dü~man 
tayyare filoları yaklaşt1E;rı takdirde mer· 
kezdeki makamlar tarafından mahalli 
makamata verilec.ek talimat ve husu .j e· • 
mirleri garet kı a parolalarla ve ev-.ekel 
tesbit edilen bir lisanla nakletmifler Yel 

Hatayd~ t 
cumhuriY8 

ba vrarf1!1~ ~ 
BaŞ ısrB: rlt ,-e 
. ··n 'fil ~ 

le alkışlamıştır. TrıbU ırıi~· 
tay bayrakları ile sUslCJl ,:;vıarı .v 
tcpliler Türk ve HataY b·~).uıt 1 

şıyorlardı. Caddelerde bıl 
kurulmuştu. ('e"st >- ıJ, 

Fc\·!;nlade murahhas de'~ ~ı 
lın saat ı 7 den 19 a kada~ ,·ıet er ; 
bir çay ziyafeti verıniŞ c ıııerl ~r. 
mebuslar, Hatay ileri gele r bili ~ 
murları davetli olarnk h!lıı s sa ıı{\ 
!ardır. Devlet reisi ckseıan 53,.t' 
Harbiyedeki devlet evinde dt~ 

ışter, ~ 
bir akşam yemeği \·erfll b!Jlıl 
kanı ve mebuslar yemekte 
lardır. 

~ 
İs\••nılt'runcln ) .... ~I 
lskeııdcrun. :n ( A.~· ı:ir • 

riyct bayramı emsalsız ~ 
kutlanmıştır. ette {J; 

Şehir fevkalade bir ıııu~1tt.rl'1~ı1J1 
miştir. Öğleden sonra fı!l t~ 
lct reisi ekselans Sökfll;/:

11
r 

tı . 
bir resmi kabul ynpılıt11ş ı 

ıı 
lsviçt ede na 

51 
p topa g an d:dıı41 

()n lifşt tevkif ~J. 
S:iint - G:ıll (lsviçre) •. 

3!) ~ 
Saint • Gali Cİ\'arında katıl le t~~ i: 
polis altı genci tevkif edere 11irİ" / 
ye SC\ ketmiştir. BunJardarı rtl181'! 
metgahında yapılan araşt~ #),,pi4-
sinde bu gencin na yon~l bir ;O~ r 
pagandası yaptığına daır Ot ' 
olmuştur. Dığer bir geııçtef1 ,; 

dilmektedir. ıdtı tııı ' 
Halihazırda Saint ·G31 cıoJ1)1 

tahrikat >'apmak suçundaıl . .ıJ: 
şi te\kıf edilmi~tir. bil~/" 

1sviçrc telgraf ajansının ·e ~ ti<' 
göre bazı kanton ce~iyct ;,.,,~ r 
"İs\'iı;re evinin ecnelıı pro ~ 

· ·en 
panlaı·clan tathirinl., ısm 
rctlcri1 kabul etmi§lerdir· 

Belgrad, 31 (A.A.) - Yugoslav ba~vc· 
kili Stoyadinoviç ve Bulgar basvekili Kö· 
seivanof arasında öğleden sonra Niş kap· 
lıcalarmda yapılan rnülflkattan sonra a· 
§ağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"31 ~rinievvel 1938 tarihinde, Yu· 
goslav başvekili ve hariciye nazın doktor 
Milan Stoyaclinoviç ile Bulgar basvekili 
ve hariciye nazın Köseivanof Ni5Cle mü· 
jfild olmUilardır. 

Bu aur!lle ihata edilmiş olan Çin 

kuvvetlerinin en az 300 ila 400 bin kişi
den milrekkeb ~O fırka olduğu söylen -
mektcdir. • 

Tokyo, 31 (A. A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 

Pekinden bildirildiğine göre Yusneh 
ve Hoşusungkuo ismindeki generallerle 
Mançuko ve §imali şarki ordularının şef
leri Çang - Kay - Şek'e bir istida ile mU-

yaymıslardır. ı 

E'sah gizli tutulan top ---------

Bu senenin 31 temmuzunda Sela· 
nikte aktedilen anlaşmadan sonra ilk 
mülakat olan bu dostane görüşme iki 

Japonlar, bu kuvvetleri gitgide dara
lan bir mengene içinde sıkl§trrmakta ve 
bUtün ricat yollarını kapatmaktadırlar. 

Japon ta}' yarcfcri faaliyette 
Çungkfng, 31 (A. A.) - Yungyumdan 

' .. . . . . . .• . · ... ·. 

racaat ederek "Mukden kahramanı" 

genç general Çang Su Liang'ın serbest 
bırakılmasını istemişelrdir. 

. . . . 

., '. ·1 ~ . ~ .. ·~· . . . ' ' ; . .. . .· . . '~ ' ... 

RADY.O.l .. i-·W 
.. 

ile sabah. öğle ve a : şam 
Her yemekten sonra mutazaman di_şlerinizi tırçalayınız. 

komşu ve kardeş memleketin mesul 
hükumet reisleri arasında bir noktaı 

nazar teatisine vesile olmuştur. Bu müna 
sebetle Yugoslav ve Bulgar politikaları 

arasında, 24 kanunusani 1937 de Bel 
gratta imza edilmiş olan daimi dost
luk paktının ruhu dahilinde tam biı 

anlaşma ve tam bir tesanüt mevcut 
olduğu müşahede ve tesbit edilmiştir 
Keza, Yugoslavya ile Bulgaristan a· 
rasında hiçbir suitefehhüın mevcut ol 
matlığı ve iki memleket ar asında bu 
memleketleri birbirine hağlayan ve 
huzur dahilinde inkişaffaı-ı için blı 
garanti olan değişmemiş \'C değişmeı 

dostluk esası dahilim.le samimi teşri

ki mesainin daha ziyade inkişaf vel•••••••••••• 
devamı arzusunun mevcut olduğu 

• " .. ~ • • .. ; 1 • • • ( 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Ekspres ga· 
zet.esi, bütçe tanminleri hakkında parla· 
mento enciimeni tarafından nesredilen bir .. 
raporda, dünyanın en kuvvetli tayyare 
defi topu olan dört buçuk pusluk ı 14 mi· 
limetrelik) bir topun mC\'cudiyetinin ilk 
defa olarak Hşa edildiğini sansasiyonel 
bir şekilde haber vermektedir. 

Hususiyetleri gizli tutulmakla beraber 
bu topun. azami 9.000 metrelik bir mesa· 
fcye dakikada 12 kere ateş eden 3 pus 
93 milim:!trclik) topa faik olduğu anla· 
şılmaktadır, 

lnglliz kahin esinde 
tadil At 

Londra, 31 (A. A.) - Sabık Bengale 
valisi Sir Jon Anderson, mühriihas lord
Iuğuna ve .M. Makdonald dominyonlar 

nazırlığına tayin edilmişlerdir. M. Mak
donald milstemlcke!er nezaretini muha-
faza etmekte ve bu §ekilde iki nezare
tin idaresini deruhte etmektedir. 

mC'mnuniyetle müşahede ve tesbit e· 
dilmi~ir. , __________________ ... ___ :mıı--•·---------·· 

Ayni :zamanda iki memleket arasırı 11~ Bek,· r Kurabiyesile, lokumları ve fundanlarının 1 
daki ekonomik münasebetlerin derin· ac 1 , Şeker, aikde, badem ve fıstık ezmelerinin 
le§tiriJmesine tevcssUl edilmek sure. 
tile ikt kardeş millet.in daima daha bü 1 Tahin helvasile karamelalarının 1 yiik. t~ı:ıkki ve refahına imkan veril· girdiği eve neş' e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. ı 

m;:.ı~~~~a~~~!~ik~~:e~=:·;: Sto- Alı· MUHı·ooı·N HACI BEKı· : 
:::!:ı~~y~~~:a~~~r~~~:n~·~~=: 1 
sonra, gece yansına doğru Sofyaya _ Bahçekapı · Beyoğlu- Karaköy - Kadıköy 
hareket etmiştir. ••••UN§ • 

__ , 

..... ~ d 
,.,,.,. .• ••••ii.• 111tl •• ,.. ı - . 
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1 lKıNC1TEşRtN - 193~ 

1 şark dev 
rliyor 

«Bu ilerleyişte Tür kiye en baştad ı r; di ğer 
memleketler de terakki yo unda onun 
peşini bırakmıyorlar. 

Arncrihada çıkmakta olan Ner açıldığını, Anadolunun çorak kısımla· 
~rk Ti"'- M · Yakı 1 dı ~ .. .. N"' Ş ..... ı agazıne, n rmın su an gını goruyoruz. umune 

arlc hakkında pek enteresan bir çiftlikleri ve kooperatifler köylüye yeni 
~ı:aıe neşretmiştir. Memleketi· kazanç ve refah yolları gösteriyorlar. 
:ıı de alaka.dar eden bu yazıyı Her köşesin:fc yeni bir mektep bi:-ıası 

Şark saltarak nlıyoruz: yükseliyor. 
tabiat 

1 A.~alar denizi sahillerinde, A. Nasyonalizmin Yakın Şarkta vücu-
hya an Çollerinde ve Nil b:>yunca dün da getirdiği en şayanı dikkat değişiklik 
illa gönıeydan okuyan yeni bir !.atkın- dinin eski ehemmiyetini kaybetmiş ol. 
ıııil1etlze. çarpıyor. Bu, Yakın Sark masıdır. Artık orada siyasi ve içtimai 
ı... erınde · h el' h l k.. · d •ussic)' . . uyanan milliyetperver!ik ayata ın ta at .ım etmıycr, ora a 
lcr ır, Fı!ıstinde Araplarla ya!ıudi. şimdi hiikim olan nasyon:ılizmdir. 
ltu\'\r!a?ı~t·kça Nasyonalizm hisleri Siyasi ve içt:mai hayatta emniyet ve 
'tQIQ t enıyor, hız buluyor. Gözümüzü i.;tikrar teessüs etmesiyle kadınların 
~ .. n §ark haritasın.da biraz daha şi· vaziyeti de değişmistir. Bunun netice. 

:~ !ev' f • 
f.!it ıre ım. si olarak peçe tarihe karışmıştır. Hele 

tl:?- • ~aç bin T il r k ü n yaşa. Türkiyede kadınlar erkeklerle tam bir 
r Ueunder " . ' 1 d' S ' 4-0ııııtt un~ın Sancak kısmının musavat temın etınış er ır. urıye ve 

·_.<"t:~~c~ tarafından işgali yeni Tür. Mısırda da kuvvetli bir feminizm ecre· 
~~ ~·Utc~diyen artan kuvvetinin yanı başlanuştır. Her yerde kadınlar 
\trkt· nıısalidir. Bütün Yakın erkeklerin siyasi harc'ketlcrin~ ve çar· 
tı, r.."' na!)'onalizm, gerek entellektü- pışmalarına iştirak etmektedirler. 
~~ıc ıırı:ıyal ve siya~i l::akımdan Garp sporu Yakın Şarka girmiş, eski 
~n~c'~1t!ikler meydana getir~yor. şark hayatının rengini büsbütün değiş· 

h aıı ·'trn-. · · · t · ~İiı •.• ı sene evvel, o zamanlar tırmış ır. 
~·ic rı,. nıive halinde olan Yakın Eski bi.d'atlar atılmakta, onların ye. 
d. ııa'"'on;ıı· • · b" · • "d l • 1 k d 1lrın 1zm1 Avrupayı hiç düşün- rıne gar ın ıyı a et erı a ınma ta ır. 
~ ._e...ıısu. Avrupanın büyük kuvvet· Yakın Şark milletleri arasında bir 
l'1ıı71• kııll:ı."':~ başlangıcını kuvvet· menfaat birliği vardır. Nitekim bir Ya. 

~ .. 1;:.i~~r~~~~a siyasetleriyle boğa· kın ~ark. a.ntantı me~~ut:ur. Bu antt!n· 
tcuh \ .: <lı:şunmüşlerdi. Ayni cc:v- tın şundıkı azaları Turkıye, iran. Ef. 
1':"<ıy ıugun fikirlerini değiştirmi~ bu. ganistan ve İr:.ktır.Yakında ayni antan 
~ı1cu o~ar. Onlar şimdi Yakın Şarka ta Mısır, Suriye ve Suudi Arabistanın 
lettcr1·'i. h<ıkıyorlar; Yakın Sark mil· da iştiraki muhtemeldir , 
ı. nın .. - . . 
"endi! . , ruştıcrini isbat ettiklerini, Yakın Şarktakı nasyonalızm hare. 
l:ÖtUy~tını haritaya yerleştirdiklerini keti kemale erebilmek için daha uzun 

bu tlar, bir mesafe kat'etmek mecburiyetinde -
. nyanın d' 1i?aJ ed pek stratejik bir kısmını ır. 
~l\'>'arc~ Yakın Şark Çanakkaleden Buna rağmen orada canlı ve mütema. 
1l?ıtidat a 'EfganLtan dağlarına kadar diyen büyüyen öyle bir nasycnıılizm 
~·ı eder O . w d k' A ı "ad· . · nun dıger ucu trandan, cereynnı var rr : vrupanın emper -
Ufaklı ~sınc .doğru uzanır. Bu saba irili yalist kuvvetleri h:ıttı hareketlerini. 
l~rı, ÇÖlicv~etlerle doludur. Onun dağ. tanzim ederken onu hesaba katmak 
tınd erı ve m" b' ·ı · · b · · d d' 1 ş· d'k' Y k e ta İl\' un ıt vadı ~rı. sınele. mec urıyetın c ır er. ım ı ı a m 
Oraıar1 ~. ın ilk kayıtlarını saklaılar. Şark es1dsindcn bamb::' :a bir Yd:ır. 
b•ı.· • Unyanın ü b · "k d' · · "., arktır. •,:·.idir Ç en ..:yu ınınm 

\' . 
ı akın Şa k .. 
ranın C r ta nufus kesafeti yoktur. 

l>ctr01 nıenubu garbisindeki ve trakta'ki 
8a enıbaJarı ' ' • ara2j t ' ıstisna edılecek olur-
dir. \'ak abıi ·ı:ırlıklan itibariyle fal:ir
taltıarı ın Şarkın uc~uz bucaksız top· 
Diı- nın hü u ' 
""·•11c!İn 1 Y k bir k.smı yakıcı bir 
tct . a tııı:ıa ı. .. • 

tır, Yal ... avrulan çollerden ıba· 
l'ılnca bol nıı Nil ve diğer nehirler bo. 

b' Uıtıunıı ~ahsuı yetişir. 
ır Ycrind arpte:.bc::-i, dünyanın hiç 

:~ğişiltlikı: orada olduğu kadar büyük 
'Ye Curnh r ~lınamı~tır. Bugünkü Tür 
~ntı ilt!p Urıyeti 1 '>20 de çöken Os-
ttı · arato 1 ~ 

Bıtda :ı_. r uguna hiç benzemez . 
Cla ' lıq bi 

taıt k d n -scnedenberi ilk <l:fa 
cııcı .' U reti d . 
b sı ılc • . err.ckrat hır kanunu-
ir '- 1Y1ce t L->· •• • .. • 

b ıttaı F a,~ıt eaılrr.ış mustakıl 
Ul • ravunl 

Unırııı1t arın tahtına oturmuş 'bu ta1ır 
oQ t" • 

'llıtı' un 'lakın ~ k 
ı. . 1Ytt ve !iar nasyonalizminde 
llt t:ı sanayile .. rı Ya Şme mefhumlar; es· 
\terrni§tir §ayışa büti.:n başka bir renle 

ll . 
ugunk" 

itle]( . . u değişikliğ' . t ıçın çöıı • ı scmbolıze et. 
~0ltıobiic ve erde devenin mevküni o. 

Unu üyı tayyareye terketmiş oldu· 
ller ta eıncıt kafidir 

tılar rafta ga ... t l . 
1 • klUple """ c er, umumi tc.pkn-
cr ·1 r, pa l~ 

ı e halk r <ırncntolar festival-
~anıa Yeni s0., 1 '. 
lt" ta <:.lışt .. ya ve sıyasi ecre. 
uı abides· trılnıa1ctadır. Eski tevek. 

A)lık GPn\~li:<, Kii tür ve 
:"ıarı'l!I 11Lt'C .ut Si 

Şehrimizde bu isimde aylık bir mecmua 
intişara baş!amı~tır. 29· IO·~J8 de çıkan 
ilk sayısında kıym:!tli \'e olgun yazılar 
vardır. 

Du meyanda (lnkıl5p 15 ra~ında). 
Doktor füiknettin Fet!lı Olcaytuğun (in· 
k:lap gençliği ,.e yem birlik). Şaban Taş· 
kının (Bizım gençlik) Zahir Sıtkı Gü· 
vemlinin (Kimin arkasından koşuyoruz) 
Fethi Taşkırm (Biyoloji ışıt',rı altında ce· 
miyet hadiseleri). Mahir Bülentin (Ziya 
Gökalp) Meliha Sarpın (D~de Korkud I 
kitabı) , Buadır Ragıbm (Haşlanmış pra· ı 
sa yapraklan), Snmim Kocagözün (İlim 
akademisi )gibi imzalar ve makaleler. 
Ayrıca: Ecnebi mektepleri. Ünİ\•ersite 

birliği meseleleri etrafında düşüncelrr, 
~ayanı dil:kal karikatür tetkik \'e statis
tiklcr Yardır. 

Her yerde 10 kuruşa satılmaktadır. 
Tavsiye ederiz . 

• • y 
• •• •• • 
ıç y u zu n 

Bu üll<,enin, Macar~ara verilmesi A. a a ın 
. . 
'şıne yaray c 

Son günlerde, Avmpa siyasetinin en 
mühim lzôdisesini Rulenya mesele.si leşkıl 
ediyor. 

lliıtiin diinya matbıwtını işgal eden bıı 
mel'zu elrafmda. tanınmış sıyasi 11111/ıar· 
rirlcrden Seri Sabntye enteresan bır ma· 
kale 11rş1ctmişlir. Bıı yazıyı aşağıda oku· 
yacnksmıı. • • • • 

S.:>n hiiiselerln ışığında ,rapılmnsı zaru
ri bir ııcy varsa o da Frnnsanın dış ı.oli

tikasmı umumi hntlnri) le gözden geçir • 
mcktir. 

Bu işi telaıısız ve acelesiz yapmak lfı

zımdır. Aksi halde, pek şüpheli )ollar
da macernlarn atılmak ihtimali vardır. 

Bunlardan biri, Fransanın, Macaristn
nın teveccühünü kazanmak ve Polonya
nın dostluğunu yeniden fethetmek için, 
bu iki memleketin müşterek bir hudut 
sahibi olmak arzusuna müzaheret etme-
si olur. 1 

Deniliyor ki, böyle bir müşterek hu-
dut bir Polonya - Macaristan - Roman· 
ya blokunun tPşekkülilnü kolaylaştırır, 

bu dn, çek kalesinin düşmesinden son
ra cermanizmin yürümesine kar§t koya
bilecek ycgAne hlanladır. 

Bu, memleketlerinin devamlı menfa
atlerini emniyete almak ihtiyacını hisse
den bütün Fransızları alfıkasız hırakmı

yacak bir iddiadır. 
Fakat bu iddia do,;ru olabilmek için, 

tahakkuk etmekten uzak olan blrçc k 
şnrtları icab ettirir. 

Evvela Çekoslovakyanm, istesin it: 2-

mesln, bundnn böyle Almanyanın oı • a. 
Avrupa, nüfuzuna l.ıir alet vazifesi göıe
ccğini kabul etmek lazımgelir. Halbuki 
bu muhakkak değildir. Hiç eüphesiz Çe
koslovakya Bcrlinle iş birliği yapmak 
mecburiyetinde kalacaktır; bazılarına gö
re, bu iş birliğinden tabiiyete ancak bir 

adım mesafe vardır; ıstıraplarının ver
diği reaksiyonun da buna yardım edece
ği söyleniyor. Bu, tamnmiyle realist olan 
Çek karakterini yanlış tanımak olur. 
Çekler, yaşamış oldukları trajik saatler
de, muhasımları tarafından ezilmderine 
imkrm vermemek azmini göstermişlerdir. 

Knhramancn hir cesaretle, harbı ön
lemek ic;in bUyilk bir fedakarlığa kat
landılar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden 
devletlerini yeni temeller üzerinde, bir 
Çek - Slovak - P.iltPn devleti halinde 
organize etmekle uğraşıyorlar. Bundan 
böyle aralarında ynbancı yoktur. Politik 
hayatlarının muvazenesi şarka doğru 

kaymıştır. Şimdi bütlin komşulariyle 

dost geçinmeleri liLzımdır. Fakat eski 
dostluklarından vazgeçecekleri nasıl 

tahmin olunabilir? 
Çekler, İngiltere ,.e Fransanın ekono

mik müzaheretine muhta~tırlar. Yeni 
hudutlarının garantisi onlara .Mtinihte 
bu iki de\'lct tnrnfır.dan resmen vade
dilm!ı;tir. Polonya ve .Mncar azlıkları 

meselelerinin hallinden sonra bu garan-

fliitt-nyn 1rn.clıntarım1un Uı·k:- ı 

tiye Almanya ve İtalya da iştirak e,ı ı 
ceklerdir. Fakat, şur.u itiraf etmeli ı 

ki, İngiltere ve Fransanın bu garantıyc 
kıymet \'ermeleri ölçUsUndedir ki, Y ııı 

devletin organizasyonunda onun yaı dı· 

mma gelmeleri nispetindedir ki, ('ek 

Slovaklar istiklallerini ve hUkUmrani .:ıl
rini, serbest bir millelt haysiyetiyle n u
hafnzn edebileceklerdir. 

İkinci şart da Mncaristnnla Polonya -
nın a~uğı Karpallar nusyası bir del .ı 
Macaristana \\hak edildikten sonra Be r
linin politikasına fılct olmaktan vnzg ·
çip geçmiyeceklcrini bilmektedir. c;ekos
lovnk pastasından iştahları artnn Mncar
lar, Ro:nanyadnki hoklarım lstemiye l:al
kışmıyacaklar mıdır? Transih'anyada iki 
buçuk milyon Macnr vardır. Budapeşte 

1918 de bunları istemekten geri durma
mıştır. Böylece, sözde Polonya - 'Macar • 
Romen bolku fiili bir rol oynamryn vn
kit bulamadan yıkılnraktır. Polonyayn 
gelince, şimdiki devlet adamlarının mc
hareti sayesinde, şu veya bu şekilde, bii
ylik Alman komşusi.; le bir anlaşma ze
nıini bulamıyacak mıdır? Mesela bu an
laşma. Polonya isteklerinin Almanlnnn
kine muvazi olduğu sömürgeler isinde 
bir tesnnlil şeklinde olamaz mı? 

Nihayet üçüncü ve ı;on şart da, naş
ğıki Karpatlar halkının büyük ekseriye
tini teşkil eden RUtenlerin Macnristnnn 
Uhaklarını istemesidir ki nrt:k bu akln 
bile gE>lcmcz. Belgradın resmi gnzetC'Sİ 

"Vreme" nin yazdığı gibi "Macarlar a
şağı Karpatlar Rusyasınrla pek l)i bir 
hatıra bırakmamışlardır ki ~imdi JUi
tenleri lstiyebilsinler.,, 

Birkaç glin evvel, Rüten siyasi şefleri 
Çekoslovakya nnaynsasiyle vadedilmiş o
lan aşağı Karpatlar Ruı:ı.; asının muhta
riyetini elde etmişler ve buna mukabil 
Çekoslovak devleti içinde kalmalarını ka 

~r 

milli kıyafctlerly1c ... 

bul etmişlerdir. Rüten siyasi şeflerinlı, 
bu kararı Prngın bir manevrası olduğ, 
kabul edilse bile, Riltcıılerin yani nşagl 
Knrpntlar Ukrnynalılarının Slav olduk! 
lan da unutu1mnmnhdır; onların Maca 
l'i.stana bağlanmaları ırki prC'nsipe aykı 
rı bir hareket olurdu. 

Polonyalınlıla Mncnrlarm müştere\ı 

bir hududa snhlb olmak taleplerine mU 
zaheret etmek bir hata olur. Rüten mc:ı 
selesi, dnha geniş bir meselenin anca' 
bir tarafıdır. Du da Ukra;-na meselesidıİ 

1 
ki beş dC>vleti alakadar eder; Polon) 1 
Rusya, Çekoslovakya, Romanya ve Mr:ı 
caristan. Bütün milli meseleler gibi, b 
da günün birinde ister istemez şUmulj 
le oratya çıkacaktır. Aşağı karpatln 
Rusynsınm Macaristana bağlanması kfi 
fi derecede karışık olan bir me!ele) 
büsbütün karıştırmaktan başka bir iş 
yarnmıyaeaktır. 

Yeni Çekoslovakyanın bir tampo 
c.levlct, bir nevi bitaraf mıntaka halir 
al:ırnk Almnnyaya alet olmaması Pran 
sızların elindedir. Bu bitaraf mıntakn 
nın imkan nispetinde geniş olma.ısı Fr:ın 
sanın menfaati icabıdır. 

Sulh davası, bölUnmez 1.~r blok halin 
de kalıyor; bütiln şarki \'C orta Avnıp 
küçük devletlerinin menfaati tcsanü 
halinde kalmaktır. İçlerinden bazılar 

bu te>s:ıııüde muhalif hareket etmiş ol 
dukları içindirki Çekoslovakya ma!Um o 
lnn felakete uğramıştır. Aşağı Knrpat 
lnr Rusynsının Rütentere yabancı bı 

dcwlcte bağlanması, hiçbir müı;kiılil hnl 
!etmez. 

Böyle bir hal sureti, sulh siyasetin 
hizmet olmak şöyle dursun, yeni ihti 
lii.fların kaynağı olan iştihları bilmekte 
başka bir işe yaramıyacnktır. Bu do 
Bcrline, hegemonya siyasetine uygun bi 
şekilde, hasımlarını bölmek iml:fınını ve 
recPktir. 

llltıa 1 Yıhı k 
.:·1_, Zzarn b'ı • rr:a ta, onun yerine 
"•ıo:ı1 • r şah • 
~ lllclctcdjr sı teşebbüs heykeli 
.;ılı • • 

l~··· '§de l'ürk' 
lu •1n diğer nı ıye en ba§ta geliyor. 

Unutlkcetınlo~ \.fe dlaü
<SJ O n o o ı~ rekor iYi 

kadar dolaştıkları halde bulamamışlrdır. Nihyet üm~t
Jcri kalmıyarak bir polis karakoluna m'.iracaat etmiş
kr, fakat "küçük bir caddedeki küçiik otelı., bulma1< 

R OMA - Torino ekspresinde üçüncü mevki va
• gonlardnn birinde kimin malı olduğu mey 

dana çıkmıyan ve içinde Asid Sülfürik bulunan biı 
şişe yere düşüp kınlmış ve ortalığa zehirleyici bir 

t l'lda :::nun '~leketler.de terakki yo· 
aya t-. pc"ıni b 

bi '-ll'ltara g·"b. ıtakmıyorlar. Or 
Csk· 1 1 Rah' 

\, •I hatab ' ıre Ve :Eaödat ai-.1Cni . elcri .. . b b 

ko !ehırler k n uz .. rıne kurulmt:.ş, 
}>)er· b çı 'Yor 

ıe . 1 İribir· • otomobil yolları rv11 . ıne b,,-1 t1.ı1t e~ı Yerin .. g ıyor, Şarkın eski 
tı ııe1ıYor. 1'' ~ coke fabr!ka bac<ıları na nıil '-ar't banı. li sernı - ve endüstri ı:ahala. 
r "'lbar f ayel~r al· 'lk .:ı f İi l ' •brı"k 1 .• yor, ı .. e a 
tar 

0 
topraklar a ar, ı'.ınendif erler bil

ı_:lldan t•ı .. t·ı·'n roctıkları yerliler ta· 
Qa}'- ~ • 1 l"or 

~ın J • 

~iraat sıhhatiyle • 
tekarnuı alakadar olunuycr 

ettiriliyor. Kanalları~ 

H OLLANDALI zengin bir karı koca otomo
bille geçen Cumartesi ı,·:.inü akşam. üzeri 

rorgun argın Parise gelerek ilk r.ısthdıkları otele 
inmişlerdir. Otomobile bir garaj temin ~t:nesi için şo
förü başka bir yere göndermişler ve Parisi yalnız ba. 
şınıt gezmesi için Pazartesi giinüne kadar izin vermiş-
!erdir. • 

24 saat dinlendikten sonra i!d Hollar.d<.lı seyyah 
Operaya giderek güz~l bir gece geçirmişlerdir. Gz~ 

vakit, otellerine dönmek zamanı gelince, erkek, cep
lerinde otelin adresi 1tulunan kağıdı ar~mış ve ı;t m1üz 
e:ydiği elbiEclerde unutuğunu büyük bir esefle anla
mıştır. Buna rağmen oteli bulabiltl.:eklerini ümit ede. 
rek bir taksiye atlanuşlar, fakat sabahın saat altısına 

yine kabil olamamıştır. Bunun üzeı ine tekrar taksiye 
r.tl.yan unutkan seyyahlar yine cadde cac.lde dolaşma. 

ğa başlamı~l:ır: Cakat oteli bir türlü buknıanuşlardır. 
Ö~le ü~eri yeme:c ye•nek ihtiyacını duymuşlar, ceple· 
rinde Fransız frankı olmadığı ve bankalar da knpalı ol· 
duğu için tekrar polise başvurarak kendilerine biraz 

para tedarik etmi§lerc!ir. Diğer tar<ıftan polis komi. 
seri şehrin birçok otellerine telefcn ct!i~: halde bir 

türlü seyyahların indiği oteli bulamamıştır. Nihayet 
Hollandalıların ilk indikleri otel bulununcc.ya kadar 

hndılerini başka b:r otele yerleştirm1..:.:~n başka çare 
k::ılır.<ımış ve böylece unutkanlıkta rekor yapan Hol-

landalılar kaldıkları oteli aramak için Pari:ıte birkaç 
gün dolaşmışl.-ırdır. 

koku yayılmıştır. Derhal trende bir -p;rnik baş
göstermiş ve yolculardan biri yere düşüp bayıl. 

mıştır. Bunun üzerine imdad işaretlerine saldıra:ı 

yolcular trenin birdenbire durması üzerir.c vagon 
dan aşağı atlamışlardır. Trenin diğer vngonlannda 
bulunan asker ve katar memurları bayılan birkac 
yolcuyu kurtarmağn koşmuşlardır. Vagondaki bü
tün yolcuiarın diğer bir vagona nakli için tren yir· 
mi dakika kadar durduh-tan sonra tekrar h:-rel~ct et 
miştir. Bütün araştmnalnra rağmen şişenin sahih 
bulunnmamıştır. 



Çek - Macar i ·ıtilafı 

Lehistan hake 
beğe •• •• usu unu me 

Fakat işte asıl alakadar Macaris
tan memnun göt ünmektedir 

Budapeşte l (A.A.) - ~lacar ajansı 
1\1.T.I. nin diplomasi muhabiri, Macaris
tanın yeni Macar - Çekoslovak hududu 
rne:ıele indeki hakemlerin vereceği kara· 
ra büyük bir itimat ile intizar etmekte 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu itimat, İtalyan ve Alman hakemle-

rin fevkalade olan bitaraflıklarma Ye pek 
d~:in olan doğruluk hislerine istinat et-, 
m~ktedir. 

Vıyanada tarihi adaletin değil, belki 
birçok sulh muahedeleri müna-:ebctile 
haksızca ihmal edilmiş ve 20 scnedenberi 
a) ak altında çiğnenmiş bir prensip olan 

etnik pren:,ipin zafer kazanacağı Maca
rbtanda gizlenmemektedir. 
Şimdi bir hakem kararı verecek olan iki 

büruk devlet bu işin son derece ehlidir
ler. 

Varşo\•a radyo,uaun tekzip 
edilt'n babnlı ri 
Prag, 31 (A.A.) - Çcteka ajansından: 
Hesmi bir tebliğ Varşova radyo5u tara

fından neşredilen ve Uzhoradda Karpat· 
laraltı Husyasmm Macaristana ilhakı 

lehinde bir nümayiş yapılmış olduğuna 

ve bu nümayiş esnasında yüz kadar kim
senin ölmüş ve yüzlerce kimsenin yara· 
lanmış olduğunu iddia eden haberlerin 
a.;ıl ız olduğunu beyan etmektedir. Bu 
tebliğ hakikat halde bazı gayri mesul tah 

rikatçıların Karpatlaraltı Rusvasının 

Ç.ckoslovakya ile birleşmesi lehinde ya
pılmış olan bir nümayişi bağırıp çağıra
rak ihl!l etmeğe teşebbüs etmiş oldukla
rını ilftve etmektedir. Tahrikfıtçılardan 

mürekkep ufak bir grup kolaylıkla da
ğ1tılmı~ Ye hiç kimse yaralanmamı~tır. 

Dünkü Çek - Macar görüş
me:eri 
Prag, 31 (A.A.) - Neşredilen res

mi bir tebliğde Çekoslovak ve Macar 
askeri mütehassıslarının Alman - t_ 
talyan hakemliğinin Mcaristana t~rke
deceği arazinin tahliyesi hakkındaki 

teknik teferruatı hazırlamak üzere bu
gün saat 18 de Bratislava'dcv top~an • 
mış clduklannı bildirmektedir. 

Bu tebliğ, askeri mütehassısalrının 
mesaisinin terkedilen arazinin işgali 
sonuna kadar devam edeceğini ilave et. 
mektedir. 

Lehistan iki dev:ctin hakem
liğini ~~fi ~örmiyor 
Varşova, 31 (A.A.) - Hükumet ta

raftan matbuat Çekoslovak meselesin
de Almanya ve İtalyanın hakemliğini 
kafi görmemektedir. 

Gazeta Polska, diyor ki.: 
"Muvakkat bir vaziyet ihdas etmek 

için yeni bir tecrübe yapmak isteni
yor. Roma ve Berlin hükumetlerinin 
hakemliği ancak kısmi bir sureti tes-

viyeye müncer olabilir.,, 
Hükumetin organı olan Ekspres Po. 

ranni, İtalyan - Alman hakemli~inin 
Cekosl::vak yarasını izale edemi·•ece. 
ğini ve orta Avrı.ıpada örfi ıdareyi i· 
dame emekten başka bir işe yaramıya 
cağ nı yazmaktadır. 

Homa ~ürii~mclcrine Berlinıfe 
verilen clıcmıuiyct 
Berlin, 31 (A.A.) - Siyasi Bcrlin 

mahfillerinde Ribbentropun R::m:ı gö
rüşmelerine pek büyük ehemmiyet at. 
fedilmektedir , 

Bu görüşmelerin Roma - Berlin 
mihverinin ruhuna uygun bir şekilde 
ve Münib itilaflarından alınan ilhamla 
yapıldığı kaydedilmektedir. Bu mah -
filler İtalyan ve Alman bakımından 
tam bir itilaf hasıl olduğunu iddia et
mektedirler. Macaristan - Çekoslo -
vakya meselesi ruznamenin başlıca 

maddesini teşkil etmemiştir .. Ribben • 
trop'la Kont Ciano bilhassa Münih iti
liifları neticesinde umumi siyasetin al. 
dığı şekille meşgul olmuşlardır. Söy· 
lendiğine göre, bu itilafü:r Avrupa si
yasetine yeni Lıir hayatiyet vermiştir 
ve bundan istifade ederek muallfıkta 
kalan meseleleri halletmek lazımdır. 
Bir dörtler misakı aktedilmesi fikri he. 
nüz kabili tatbik değildir. İtalyanın 

hali hazırdaki hedefi İngiltere ile mü
nasebetlerini sağlamlaştırmaktan iba.. 
rettir. Halbuki Fransa, Berlinde zan -
nedildiğine göre, Fransız - Alman 
münasebetlerini, yeni bir noktai na • 
zara göre tanzim etmek ve bazı mem
leketlerle olan münasebetlerinde deği • 
şiklikler yapmak tasavvurundadır. 

En miistacel mesele İspanya mesele. 
sidir. Almanya ile İtalyanın Jap::nya 
ile komintern aleyhinde aktettikleri 
paktı sağlamlaştırmak istediklerine da· 
ir bir şayia çıkmıştır. Bu haberin yan
lış olduğu temin edilmektedir. Bunun. 
la beraber Japonya ile bu şekilde bir 
pakt aktedilmesine saik olan düşünce 
değişmemiştir. 

Alman mahfileri vasati ve şarki Av
rupa meselelerinin halli yolunda va -
rılan neticelerden memnundurlar. 

Yeni Macar - Çekoslovak hududu. 
nun tahdidi meselesi yüzUnden Roma
da ciddi ihtilaflar çıktığı kabul edil -
mektedir. Bu hususta verilen haberler 
doğru değildir. İtalya ile Almanya bu 
meselenin gerek Macaristan gerekse 
Prag için adilane ve devamlı bir şe • 
kilde halledilmesi taraftarıdırlar. 

Müstemleke meselesinin de Romada 
mevzuu bahsolduğu tahmin edilmekte. 
dir. Bununla beraber Almanya şimdi -
d:n bu mesele hakkında bir teşebbüs
te bulunmamağa karar vermiştir. 

ispanya harbi 
Cumhuriyrt ordusunun b:ızı cüzütam- 1 

ları atcıı hattını terketmişlerdir, 

Frauknculnrın tebH~i 

~ Baştarafı I ıncidt 
kistler bugün Ebı"l! köprüsünün ba~ında 

yedinci defa olarak mukabil taarruza geç
mişlerdir. 

Frankistler Sierre Pandols Albaterra ve 
bilhasşa Sierra Caballs"daki cumhuriyet
çilerin mevzilerine taarruz etmektedirler. 

Teblil:rin tanzim edildiği saatte bu mmta· 
katarda muharebe bütün şiddetile deYam 
etmekteydi. : 

Cumhuriyet ha\<ı kuvvetleri beş dü~

man tayyare i düşürmüşlerdir. Cumhu
riyetı;ilerin hiçbir tayyaresi düşmemiştir. 
Frankocularuı vrrdikleri 
haberlt·r 
Cerbern, 31 (A. A.) - ıFrankist kıt

al:lr bir baskın hareketi neticesi olarak 
dö Sierra de los Ceballosun son sırtları
nı işgal etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Dilşman salında binlerce ölU bırak

mıştı. 700 den fazla esir alınmıştır. 

Venta de Composines Uzcrinde cere
yan eden bri hava muharebesi esnasın-

da cımıhuriye~ilerio 7 tayy::ıresi düşU

ı·ülmUştUr. 

Alınan maH'lmata göre cumhuriyetçi
ler 15 tayyare ve birçok piyade harb 
malzemesi kaybetmi§lcrdir. 

Salamanka, 31 (A. A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde l<'ranklstlerin dlin 
Ebre mıntııkasında cumhuriyetçilerin en 

mühim mevzilerinin bulunduğu Sierrada
ki cephelerini yardıkları bildirilmektedir. 

FrankisUer 700 esir almışlar ve iki 
mevziden 440 ceset toplamışlardır. Ebrc 

üzerinde yapılan hava muharebeleri c>s
nnsında 14 düşman tayyaresi düşürül

müBtilr. 

l•'rankonun lrnrdr~i ö'dii 
Burgos, 31 (A.A.) - Bir deniz tay

yaresi kazasında ölen Ramon Franco 

İspanyanın en tanınmış tayyarecilerin
den biri idi. Mumaileyh Nec Plus Ult. 

ra tayyaresi ile A vrupadan Cenubi A
merikaya uçarak kendisine ilk şöhreti 
temin etmişti. 

Frankist isyanının başlangıcında bir 

müddet tereddüt ettikten sonra kardc· 
şinin safına iltihak etmişti. General 
Franco, onu son zamanlarda Majork ha 

va üssü kumandanlığına tayin etmiş. 
ti. Ramon Franco ölmüştür. 

Meclisin bugün
kü toplantısı 

OllF"" Bnş tarafı 1 ncide 
reis vekilliklerile idare heyetinin se
çimleri teşkil ediyorc1u. 

Kamutay reisliğine namzet göste· 
rilen Çankırı mebusu Mustafa. Abdül
halik Renda ve riyaset divanı reis ve
killikleri için namzet gi)sterilen "Re
fet Canıtez (Bursa, Tevfik Fikret Sı
lay {Konya), ve Hilmi Uran (Sey
han),, umumi heyetçe müttefikan in
tihap olunmuşlardır. 

İdare amirlikleri ve riyaset divatıı 
katiplikleri için yapılan intihap neti
cesinde, idare amirliklerine "İrfan 
Ferit Al paya ı Mardin), Halit Bayrak 
(Baya.zıt), Dr. Saim Uze !Manisa) ve 
katipliklere '"Naşit Uluğ tEütahya). 
Ali Rıza (Çoruh). Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale), Cavit Ural (Niğde), Dr. 
Sadi Konuk (Bursa), l{emal Kınal (İs 
parta) sc<;ilmişlerdir. 

Partinin Kamutay grupu reis vekil 
liklcri için namzet gösterilen "Hasan 
Saka (Tr;:;bzon), Dr. Cemal Tunca 
(Antalya) ittifakla intihap olunmuş -
!ardır. 

Grup idare heyeti için yapılan inti
hap neticesinde "Aziz Akyürek (Er
zurum), Şükrü Koçak (Erzurum). 
Ali Kılıç (Gaziantep), Hamdi Yalman 
(Oordu l, Gl. İhsan Sökmen (Giresun) 
Rasim Başara (Sıvas), Rasih Kaplan 
(Antaly~), Damar Ankolu (Seyhan), 
Abdülhak Fırat (Erzincan,, üye ola
rak seçilmişler ve saat 18,30 a doğru 
umumi heyet içtimaına nihayet veril
miştir. 
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Bu sene gifrii~iilecck kanun 
projeleri 

Ankara, 1 (lfoc:uc:ui) - Bu sene, 
hükOmetin hazırlamakta olduğu bir 
çok yeni projelerden başka, bugün 
encümenlerde tetkik edilmekte olan 
birçok layihalar vardır. 

Biitçc encümeninde: 
Bütçe encümeninde buluna:J kanuıı 

projeleri arasında er miihimleri şun
lardır: Devlet şfırası kanunu J§yihası. 
kaçakçılıktan başka inhisar suçların. 
dan doğa:ı paru cezalarından vazge -
çilebilmesine izin verilmesine dair ka
nun projesi, devlet memurlukları ay -
hklarmm tevhit ve teadülüne dair ka
nunun bazı maddelcrini:l değiştiril _ 
mesine ve bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun lfıyihası, subay ve askeri 
memurların aylıkları hakkındaki 1453 
ve 2702 sayılı kanunları:ı bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası, yabancı memleketler
de hizmet etmekte olan memur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsi
satlarının tediye sureti hakkındaki 

kanıı:ıdn. değişiklik yapılmasına dair 
kanun lüyihasr. devlet memurları ::ıy

hklarmm tc,·hit ve teauülüne dair o_ 
lan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
cetveldeki Milli Müdafaa Vekaleti ka
ra kısmı mallıllerinin miktar ve maaş
ları derecelerinin değiştirilmcsi:ıe da
ir kanun projesi, arazi vergisi kanu
nunun ikinci maddesine bir fıkra ek. 
lenmesine dair kanu:ı projesi, ordu
dan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 

hayvanların köylü ve yetiştiriciye sa
tılmasına dair kanun projesi, askeri 
fabrikalar tekaüt ve muavenet sandı
ğı hakkındaki kanun projesi,a kcri \'e 
mülki tekaüt kanununun '.!.4 üncü mad 
desinin son fıkrasının tadili hakkınrla 
kanun projesi, devlet denıiryolları ve 
limanları işletme idaresi hesapların

da kayıtlı 1929 yılı sonuna kadar olan 
muamelcleden doğan bir hsım borç
ların ne suretle terkin eclileceği hak
kında kanun projesi, Hariciye Vek:'ı
leti t.f•şldlfıtı kanununa ek kanun pro
jesi vardır. Bundan başka ı>ncümende 
dört kanun tcklifile tezkereler, tak -
rirler ve muhtelif evrak vardır. 

Dahiliye eııciiıneninde: 

4 

Renkli işlemeler, kışlık elbiseleri süs
lemek: için en çok kullanılan vasıtadır. 
Roplanmızı, mantolarımızı, bluzlaruru
zı, şapkalarımızı, kızlarımızın elbisele. 
rini galotlarla veya dcğrudan doğruya 
işlemelerle süslemek için yün örgüler
den istifade edebiliriz. Kış elbiseleri 
umumiyetle koyu renkli olduğundan 
koyu renklerin ruha verdiği kasveti or
tadan kaldırmak için renkli işlemelere 
baş vurmaktan başka çare yoktur . 

Bu işler için çar§ıdan yumak yumak 
renkli yün ipi almağa ihtiyaç yokt~r. 
Bu kadarcık işi yapmağa kafi gelecek 
az miktarda yün ipi her ev kadının di. 
kiş sepetinde mutlaka bulunur. ördü
ğü bluzlardan artan ip parçalan buna 
yetiştiği gibi eski örgü işlerinin sökül
mesi suretiyle bu işlemeler yapılab:.ıir. 

Bir numaralı şekildeki işleme, arala. 
n geniş fasılalı dişl~rden teşekl:ül et
miştir. Bunlar açık renkli yün ipiyle 
örülmüş fisto örgüc!en başka bir şey 
değildir. Yam başındaki minimini ro
bun yakasını, eteklerini, kol ağızlarını 
ne kadar zarif bir şekilde süslendiğini 

görüyorsunuz. 
iki numaralı şekildeki galonun orta. 

sı kırmızı renkte ve Ş.::'Son örgü He ö· 
rülmüştür. İki kenarı düz ve ön örgü 
ile örülmüş beyaz ve gri çizgilerrlen 

• 

Dahiliye encümeninde eyer, semer, 
hayvan koşumlarının tevhidi hakkın

rlnki kanun l<lyihası ile Dahiliye \'ekf1-
leti vinyet teşkilat ,.e vazifeleri hak- Şapka seçerken, ~rıpkamzın eldivcnlrri
kındaki kanun layihası, nüfus kanunu niz ve el çantanızla da uygun olmasını 

lii.yihası, polis vazife ve salahiyet ka- ı -unutmayınız. He mimiz. fötr şapkalarla 
nununa bir madde eklenmesine dair kullanılabilecek çanta ve eldh·eni gösteıi
knnun lftyihası, arazi vergisi hakkın- yor. 
daki 1833 sayılı kanunun bazı hülı:üm- ------------------
!erinin değiştirilmesi hakkında kanun ka-

mamlığn çe\•rilmesi hakkındaki 
layihası, yangmhas (itfaiye) kanun 
layihası, yollarda seyriseferin tanzi- nun teklifiyle iki hükumet tezkeresi 

mi ve yolbrın muhafazasınm temini ve Siileyman Sırrı lçöz (Yozgad) ııı 
hakkınclr~ki kanun layihaları vardır. belediye vergisi ve resimleri kanunu
Bu projelerden başka B. Hakkı Kılı- mm 5 inci ve 7 inci maddelerinin tef
çoğlu {Mu§) un müftü adının ba§i- sirine dair bir takriri vardır. 

• 1 
1 
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'b t · B ı k'" ··k k roplarıııııı ı are tır. u ga on uçu ız . . ı;rt" 

dikiş yerlerini ve oyuk pililerııll 
mek için kullanılır. _.ı 

ııı'V" 
'Uç numnralı şel:ildeki galo!l ,0 of• 

pembe, yahut kahverengi ka~~eğ~ 
güdür. Bir rus bllızunu, bir go 111eğt 
yahut bir çocuk elbisesini süsl~ ço~ 
yarar. Bu basit süs bu elbiseıerı 
şıklaştırır. ~ 

·ı<ıer f 
4 numaralı şekildeki çiçek.S1 erFtPO 

rit halinde kullanıldıkları gibı 6 

olarak ta kullanılabilir. 1'' 
. . . bevaıı 1 t 

Bu çıçekçıklerın ortaları : -pğt 

but koyu mavi ketenden işle11ır· 1' ise 
koyu renkli bir elbiseye dikiıece·sef' 

. elbl 
renk açık, şayet açık renkli bır 
dikilecek ise koyu olarak s~ilir· 1,ıc pıır 
Beş numaralı şekildeki galoıt ar ~!· 

yün ipiyle işlenmiştir. Kırnıı:'Z1ı ıı 
çeği, pas rengi ı0labilir. ~e-

6 numaralı şekildeki Kloşetıer e)ıtıi~ 
narlarına başka renkte kunıaŞ g"e 11•' 
yakaları, kol kapaklannı süsle~1:~i, 17jr 
rarlar. Bu galonlar bir kadın J~ ele ~01' 
blUz, yahut yünlü bir rop üzerıJ1 
güzel dururlar. jlC• 

B••t•• b 1 t ~ u··sıer ~o1' çt' u un u an at ıgrmız s 
1 

re ı 
b·se e ·r 

tısatlı ve sağlamdır. Eski el 1 tJ11Ş l1I 

ni bir eda vermek, yahut uzatıl ,~,ı: 
• • • • .. ; 1<8P O· 

çocuk elbısesındekı ek yen•.. ,0ııı 

üzere bu ufacık şeritler çok fa) 
!urlar. 

i ..... M.öDA'H'ABER~ 
: .......... r 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fol 

·,'3İl. ~ 
• I'" ki" b" t ·· rı·ndc sı. ~1\ ~ur u ır man o uze 1Jtl ~· 

~pkalar çok modadır. Yaln1ı,<1Zıı bif' 
§apkalann üzerine siyahlı, be) (tile. 
ki kuyruğu parçası koyma!~ ~ -e 

çtflt). 

el de tıf·' • Bu sene bir çok elbis er 
1 

ıı:ı ,. 
kadar çıkan ve subay yak~ıarıP J3ıl ),,1: 
tan dik yakalara rastgelinıror· odııdıf· 
tara üç ma incı takmak çok J11 ıJııl 

gi 5 
• 1" l lb" 1 .. • atec; re!l u e ıse er uzerıne • > 

karanfiller takılıyor. ~ıl" 
tll • . ·ı- aeıı 

• Gece elbi e:erile kola bıteıı ı.ı Jl1' rô''' 
yor. Bu bilezikler altııı kapla~:ır ,-ıı .1 ıı· 
dendir. \'e üzerinde de iri 17 ııtll ~g.), :ı 
Bazan hu bileziklerde bira~ ı.:terı11· ıı 
yor. Ucuna ki.ı:;ük bir ruJ \,-ar· 
mini bir pudra kutusu da a:.ı • ~f!l; 

}'l; ,.& 
• Bütün akşam elbiseleri brere bil· 1711 

kuma5 kemerlidir. Bu keı:rıer 13:ıı:ııl ,11 
bir maden toka ilfl\·e ediliY0'

1
• • ..,,~51 ...ı 

·k •11" ·ıef,"' 
tokalara ufacık bir clektrı cl,etı 
ilfıve ediliyor ki kadının her 11ar 
ı~ıl yanıyor. 
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Ankarada Cumhuriyet bayramı merasiminden görünüşler 
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Vazauıı: Oknmnm 

t.ddirım büqük kumandanlarının 
zaferi karşısında mesut· olan 

bir adamdı 
Timilrtaş Yrldınmın kukğına eğil

di: 
- Şevketlim dünyayı saran şöhretli 

avcıdır. 

Yıldmm güldü: 
- Ama Timürta'.}, hiç bir av böyle 

sarıp sarmalanıp avcının kucağına 

düşmez. 

- Hünkarım seferini öbürgüne te. 
hir edecekler değil mi? 

- Hele dur bakalım. Belki bu ka
rıdan bir şeyler öğreniriz. 

Timür Manoele bir tatar sevkedip 
A'!-aşehir üzerine seferim olduğunu ha
ber versinler. Bir kıtai askeriye ile ha 
:111(' bulunun. 

- İrade Hünkarımın 1 
. - Sarıca Paşaya bir fahir hil'at ve 
bir de hançer gönder. 

- İrade Hünkarzmınr 
Akşam ~ okunuyordu. Senenin 

en kıa günleri geçiyordu. Karanlık 

yavaş yavaş siniyor ve halk evlerine 
dağılıyordu. Yalnız asker ocağında 

harıl hartJ bir gayret vardı. Palalar, 
bıçaklar, satırlar bileniyor, atlar timar
lanıyordu. 

Çavuşlar kan ter içerisinde oradan 
oraya koşarak hazırlıklara nezaret e. 
diyorlardz. Yann Hünkarın arkasrnda 
Bizans kuvvetleri Uzerine sefer vardı. 
Hem tarihte alınmaz, ele geçirilmez 
diye şöhreti olan Alacaşehir (2) üzeri
ne harp kolay şey değildi. 

Yddmm Bayezit bugün hareme hiç 
uğramamış ve bir tas şarap içerek Sa
rı'.:anın takdimesini beklemişti. 

Dört atla sür:.ilen bir araba arkasın. 
da ve önünde altışcr süvari ile muha
faza altında saray kapısından girdi. 
Yıldmm hayatında hu kadar heyecan 
duymamıştı. Ele geçen kadın belki de 
iş işten geçmiş acuze bir prenses ola· 
bilirdi. Belki de ona karısı güzel 
Germiyan hakimesini unutturacak ka
dar güzel olabilirdi. Fakat her şeyden 
önce bu ökseye kendi düşen prenses 
kimdi ve ne maksatla Kastamonu ve 
Sinop hakimlerine yardıma gidiyordu? 
Yıldınm bir tas şarap daha içerken 

kapı açıldı ve önce Timürtaş diz çöke
rek Yıldınmın ayağmr öptü: 

- Hünlranm, izin verirsen Sarıca 
kulun hakipayine yüz sürecek 1 

- Buyursunlar! 
Sanca Paşa sırmalı üniformaları i

çinde korkunç azametile huzura geldi 

ve ağır ağır diz çökerek Hünkarın a. 
yaklarma uzandı. 

Padişah Sarıcayı kollarından tutup 
kaldırarak : 

- Yok, dedi. Estağfurullah. Kalk 
bakalım öpüşelim. 

Hünkarla Sarıcanın kucaklaşmasıru 

seyredenlerin gözleri yaşardı. Sanki 
yıllarca birib:rini görmemiş iki kardeş 
gibi sarıldılar ve öpL§tüler. Sarıca Pa 
şanın yaş sakallarına sızıycrdu. Hün. 
kar da ağlıyordu. 

Yıldırım u;.iyük ve kahraman kuman 
danlanrun her zaferi karşısında böyle 
mest olan bir adamdı. Osm<ınh tarihi 
bu kadar harp zafer seven padişah gör 
memiş denebilir. Bu kadar mağrur bir 
Osmanlı hükümdarı doğmamıştı. 

- Asker nasıl Paşam? 
- Hünkarıma dua ederler. Allah 

seni başımızdan eksilt etmesin Şevket
IU Yıldırım. Hakipayine hediyelerim 
var. 

Sanca Paşa el çırptı. En yeni elbi
selerle süslenmiş genç esirler omuzla. 
rında baha biçilmez eşyayı yavaş yavaş 
Hünkann önüne serdiler. Keselerle 
sarı altınlar bir kenara boşaltıldı. 

Sarıt.;a Paşa elpençe duran asker ve 
esirlerine bağırdı: 

- Burası Emirülmümininin buzu.. 
rudur. Diz çökün l. 

Timürtaş, Sancanın bu siyasetine 
hayran olmuştu. Yıldmmı kalbinden 
vurmanın yollarım ne gUzel biliyordu. 
Paşa ayağa kalktı: 

- Hünkarım, dedi. Bu nihayetsiz 
gecede bi.inkarmıa ay doğacak ı 
Yıldınm güldü: 
- Kimlerdenmiş Paşa i 
- 1İnparator Manoel'in nışanlısı bir 

Avrupalı prenses hünkarım (3) ve bir 
asker paltosuna sarılı esiri hünkarın 
yanrna getirdiler. 
Kadın şaşkın ve yorgun l:ir haldey

di. Ürkerek bu heybetli padişahın ya
nında diz çöktü. ... 

Yzldırım Prensesin yüzündeki kalın 
siyah tülü kaldırdı. 

Timürtaş kendini tutamıyarak hay. 
kırdı: 

- 1 Hey yaradana kurban olayım. 
Fakat utanarak odadan kaçtı. Haki

katen yaradana kurban olacak şeydi 
bu. 

Yıldırım elinde peçenin bir ucu hay
retle dona kaldı. Binlerce sefer etmi~ 
ve Avrupanm Balkanlara kadar en bü. 

yilk fatihi olmuş, dünyaya şöhret sa
lan Yıldmm ömründe bu kadar nefis 
ve güzel bir kadın görmemi~ti (4). 

-Dil biliyor mu Paşa? 
- Hayır Hünkarım. Tercümanla an· 

taştık. 

Bir genç esir yerlere kadar kapana. 
rak: 

- Padişahım, dedi. Kulun tercü
manlık ettim. Benim babam bir sipahi
dir. Doğduğumdanberi buralara hasret 
çekerim. 

- Sor bakalım, adı nedir? 
Kadm bir kelime bile söylemiyordu. 

Ne vatanı:u, ne adını bildirdi (5). Yal. 
mz İmparator Manoel'in nişanlısı oldu 
ğunu esirler söylemişlerdi. Fakat im
parator bu güzel kadını nereden bul· 
muş, kimden alnııştı. Burası meçhul 
kaldı. Ve çok şayanı dikkat bir hadise. 
dir ki Yıldmm Bayezit bütün hayatın· 
ca bu meçhulü çözememiştir. 

- Paşa! 

-Hünkarım. 

- Hareme götürsünler. İzaz ve ikram 
etsinler. Esirlerin hayatını prensese ba. 
ğışladmı. Kimsenin kılma hata gelmesin! 

Prenses tercümana tltriyerek bir şey-
ler söyledi. 

- Ne diyor? 
- Hllnkarnndan bir rleasr var. 
- Söyle! 
- Kalyonunu memleketine iade etme-

nizi diliyor. Ondan sonra isterseniz ken
disin! idam etseniz de gam yemiyecek
m.iş. 

(Devamı var) 

(1) Müverrih Engel (Sır.histan ta. 
rihl) eserinde hu l-.a~ieeye n:ü'ıim yer 
ayırrr.ııtbr. Fakat bilhassa tarihçi Pa
§İmers bu vak'adan dolayı Yddrrım Ba
yezidj itham ve silihsız bir gemiyi ele 
geçirmek ıuretiyle korsanlık yaphğı. 
m iddia ebnektedir. Hammer doğrusu
nu söylemekten çekinmemi~ ve vakayı 
anlattığımız gibi izah etnügtir. 

(2) Bütün geyyahlar bu şehrin 

admı ( A 1 1 a h şehri ) diye 
kaydediyorlar. Halbuki ber de,·renin 
(Kalabtus) diye adla.ıdlrd ğı şehrin 
eın eski adı ( Ulu§ar) dır. (Alaca şehir) 
de denilmiş, fakat bugüne (Alaşeh'.r) 
halinde intikal etmiştir. Helvası çok 
m~hurdur. 

(3) Haınmer tarihi cilt 1 altıncı fasıl 
(4) Müverrih Düka. 
(5) Hammcır tarihi cilt 1 sahife 306 

•• MA N/ff :.' ~ · 11111-tr 
Fakat... paramız suyunu çekmeğe başlamıştı. Diğer taraftan, 

sıcaklar öyle bastrnnıştı ki öğleden sonra evimizde kalıyor, karyo
lamıza uzanıyorduk. Bereket versin ki Istanbuldan bir sürü kitap 
getirmiştim; yüksek sesle okuyordum. GQya Aliye de dinliyordu. 

Ona, okumak aşkını aşılamağı o kadar istediğim halde bir tür
lü muvaffak olamıyordum. Nihayet şöyle bir hile kullanmak mecbu
riyetinde kaldnn: 

- Aliye, dedim, senin mutlaka edebiyatla meşgul olman lanın. 
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Yazan: R Robe Oüma l06 - Çevlreııı t<• n' 

v · t ı · t · t 4 f ra ''- .ı enz a ıma ıs ıyorum, 

sız zabıtasına ne ma fıiqetfe 
malii.tnal vermeliyim ? ,, .~~ 

J ,dret' 
Rokur bağırdı: 
- Alay mı ediyorsu:ı benimle! na

muslu adam da kim? sen mi? söyle ba 
kayım bu iş için ne istersin, kaç para 

istersin? 
Söbertin gözleri parladı. Bir rakam 

teklif etti. Biraz pazarlıktan sonra mu 
tabık kaldılar. Komiser ayrılırken: 

- Peşini bırakacağımı sanma, de~ 
di. Doğru çalışırsan ne ala. yoksa ka-
rışmam! 

- Bana itimad edebilirsi:ıiz. Teh
like altmda bulunduğumu biliyorum. 
Pariste yaşadığıma göre sizden kor
kum daha fazladır. Şimdi ben iki ateş 
arasında sayılırım. 

- İki sağmal inek arasında desen 
daha doğru söylemiş olursun! İki ta
raftan da para alacaksın. Bir daha 
söylüyorum: kendine dikkat et! 

Komiser gider gitmez Söbert mem· 
:ıuniyetle ellerini oğuşturdu. 

Rokur, koltuğunun altında bir ga
zete kağzdma sarılı paketle sokağa 

çıktı. Söbert ile anlaştıktan sonra ca
susun ilstUnil başını, eşyasını aramış 
ve bulduğu evrakı yanma almıştı. 

Dışarda Leonar beklemekte idi. Re-
kor ona emretti: 

- Sen burada bekle. İçerideki heri. 
fi takip edersin. Gittiği yerler, hare
katı hakkında rapor isterim. Akşam 
üstü Matiyö senden nöbet c.lacak. A
raba nerede? 

- Sokağın köşesinde. 

- Allahaısmarladık. 

göndermekte kullandığ111' 

medim. . F~ 
Hizmetimi kabul ettılet• tSo ~· 

yaptık. Anlaştık. Şidd.etle 8 
dl ~I 

niz veçhile ıimdi aynt ~"" f_:J 
nn da hizmetinde bufUJJUY

0 ~od1"' 
~ırı· 

tarassut alhna aJınac3&• di. 
bunu bana açıkça haber ~er 

Binaenaleyh: 41p1_ 
1 - Şimdiye kadat "11~~~ 

adreslerle arbk muhabel'Ctıtl' ~ .P' 
ğiz. Bunlan Fransız zab1~şıs" 
mek lazımgeldiği zaman ~ '': 

2 - Pariı ıefarıet~ riJl1o 9~ 
ı bild• . • • ede "'r res er ırmenızı rıca ,,p' 

n sefaretten öğrendikten 

derhal imha edeceğinı. edi~ 
3 Y • tal'-"t ricl1 ~· "1' - em a..- bi~ı ... 

Fransız zabıtasına ne ınll fi 
mat vermeliyim? lı 4İf" ~ 

4 - Şimdiki va~ye~te ~lııfl~-~ 
la tehlike altına gırtnl~ Oc.r'~~ 
Masrafnn da artmışbr. . •• ,. ,. ...... ~ 
nisbette artbrılmasını •. di)eJ..-
zam miktarım bildirnıeııiıJ g43"tl 

''IJ1'· .,, 
~d ~ 

Söbert mektubu bir de~ ı,rl'' 'I 
sonra zarfladr. Adresi yaı dl~ 1 
taya verilmek üzere ba~atetW f 
gazetenin arasına koyup 901c9i' 
bine soktu. Şapkasnu alıP ,).ıl' 

tı. . edlldi~ 
On adım atmadan tal.ol' arı d• ıl 

farkına vardı. Esasen 1ıeo~rd"' % 
Bu sırada Söbert odasında masa ba. evvel görtlüğü için ıa.rızycr· ~ar 

şına ge~miş. V cltcre makine ile bir kendine .. Peşimi takip e alJi:I> eti f 
mektup yazma:da meşguldü: eminim,, dedi. "Fa.kat bsİ' ~t~elııl 

"Bu mektubum size fevkalade vazİ· ha kurnazmış?,, Mağaıi\ab g _# 
yctlerde kullanmak üzere bildirdiğim nünde 4urarak baktı. ~a ıe ()OJ.tll ~· 
adresle gönderilecektir. Böyle yapmağa ne çıkmlş bir adam tavfl~Ji ~;~ 
mecbur oldum. Sebebi de ıu: Gietzin. posta kutusu önüne geld: tı:lltıd;/ 

zeteyi cebinden r.rkarara '-ı't .,. 
1
.16' geri arayorlar. Biraz evvel polis evi :ı "' ,- r. 

bastı. Rokur isimli bir komiserle iki si. Bu arada parmaklariyle, ete~~ 
vil memu.ır sabah dokuza doğru geldi- maharetiyle, mektubu ga~rab" 

den çıkararak gazete ile ~ ler. ·Beni birisi ele vermiı olacak ama 
e.caba kim? Bunu öğreınmeğe çalışaca- ya atmıştI. ı "' fi~ 
ğnn. Gietzİnger ve bu defaki vazifesi Leonar bir şeyin fa.rklt1 tıı 1"ıl 
hakkında bir ıey söylemedim, esasen Karnesine not aldı: "1'05 

bir ıey de bilmiyordum. Benim evimde bir gazete attı.,, d-~ 
bir müddet oturduğunu, fakat kendisi. rııi'le1' util" ~ 
ni yirmi dört sattenberi görmediğimi Rokur emniyeti u1t1U ııtl 1ı dJI 
ıöyledim, ce şefiyle görüştükten 50 rıtı'• ~~e~ 

Tevkif edilmek tehdidi karımnda tıan ve hudut karakol13 oıe~ 
verdiğiniz talimatın dördüncü madde- maya telgraf gönderiteret oı'sı ~Jlİ f 
simi tatbikle onlru:-a hizmet teklif ettim. görüldüğü yer.de yakalan e~~ I~ 
Hümüniyetime delil olmak ve itimat- di. Şöbertin delikanlı~:ıı eııil~ ~· 
lannı kazanmak üzere Berlinle muha. I Paristeki sahte isrrıi ogr dilıı"~J 
berede kullandığım dört aıJresi, sizin telgrafa bu malUmat ila"le ~,,,,ı 
isminizi verdim. Yalnız bu mektubu (JJe\ J 

~ maı••Eı~Ci!iEIEJIDCJmmDHmED3U ·r ~,u~~ 
körükleme.m ve evine çok sadık bir koca olmaktart,.~ll d3 ~ ~ 
marn lbımdı. Aliye, okuduğu, anladrğı bir kitabı: .

1 
teıl'~ ·.r, 

ye içini çekerek kapatır. Kimbilir, belki de, taroaJl'll ~ tr )~~ 
ve anladığı bu müşterek fakat cinsi hayatımızd~ . bif ~'11 ~if ~ 
olduğunu seziyordu. Heyhat ki, bende, ondan gtıl1 uııı şö>' e,rs ~ 
Ben, anlaşılması öyle kolay bir kitaptım ki, Aliye bak \-e ııl 
atarak okumuştu; bir daha bu kitabı eline alnılYac 
esneyecek, uyuyacaktr. ~4:.J 

06> pı·· 
lki ay sonra, aldığımız bir telgraf, bizi hayrete rı:ı ~ 

Vaziyetimiz, ilerde daha parlak bir şekil alacak. Yüksek, marn.matlı 
kimselerle münasebetimiz olacak, bir çok kadınlar, hatt§. erkeklerle 
görüşeceksin. Şayet bir şey öğrenmezsen, mahcup olursun; herkes 
nazarında cahil kalır ve eline su dökemiyecek çarpık çurpuklarm 
istihzalarına bedel-olursun! 

Sözümü henüz bitirmiştim ki, Aliye beni çok makul bularak he
men elimdeki kitabı çekti aldı: 

kalmaz; üstelik ondan nefret de eder. Benim ikazımdan evvel kitap 
denilen şeye metelik vermezdi. Halbuki sonra kitapları yangından 

mal kaçırır gibi almağa başaldı. Her neyse, daima çalışıyor, elinden 
kitap düşmüyordu. 

"Çocuklarını, siz gittiğiniz gideli çok sıkılıY0r:ı1 fJ~1d9'' 
bir oda tutunuz. Perşembe günü geliyorum.,, imza· h 

Karım ellerini çırptı. ııi111 fi 
- Görüyor musun, kocacığım? Bir türlü biıd~ab~tl:fgel . 

- Ver bakayım şunu! 
Aliye kitabı okumuyordu fakat - bıçakla çatal nasıl tutulur ve 

yahut misafire kahve nasıl verilir? Bunların kaidelerini öğrenirmiş 
gibi - kelime kelime tetkik ediyor, cümleleri Meta zihnine nakşedi
yordu. 

O günden itibaren kanm çok okudu. tık zamanlar bana soruyor· 
du: 

Ve: 
- Kitap okumanın faydası olacağına emin misin? 
-Eminim! 
Cevabını üzerine, kitabın satırları arasma dalıyordu. Bazı hal· 

fıerde olduğu gibi, yavaş yava5 hocasını geçiyor; canlI, hareketli he
yecanlı ve neşeli rrmanlardan daha ziyade, uzun bir tetebbil mahsu
l '..i felseft, ictimai ye ~.~Ir c~:lc !:it:;!:u- ol:·..!yord~. 

Aliye fazilet sahibi bir kadmdrr. O, yalnız "zevk,, i bilmemekle 

Her işte birinci olmak isterdi. Sular soğumuştu; bununla bera
ber yüzmek öğretmemi istedi. Her sabah erkenden kalkıyor, henüz 
ı;ahile kimseler gelmeden denize giriyorduk. Bunu, hiç kimsenin gör 
memesi için yapıyordu. Fakat yüzmesini ve dalmasını iyice öğrendi· 
ği zaman, kendisine bir ecnebi süsü vererek herkesin içinde denize 
girm~ğe basladı. 

• • • 
Şayet daha kurnaz, daha açık göz olsaydım. bu temayüllerden 

ıstifade edebilir. kendimi sevdirir, hiç olmazsa gururunun önüne ge
çebilir ve ben de, kendi hesabıma onun benimle meşgul olmak husu· 
sundaki endişesini, kıskançlığını tahrik edebilirdim. Kimbilir? Sakin 
bir kadm vücudunda ekseriya bütiln kıskançlığı, hırçın tabiati ile 
ebediyyen değişmiyen başka bir kadm gizlidir. En fena ihtiraslara 
en maddi hesaplara kendini kaptırmış olan bir kadında da belki 
gizli bir aşk ve ~Ma keş~e<i.ilebilir; bilememiştim. Biraz kendimi 
çekmem, gelen geçen kadınlara arzu eder gibi balrmam, ateşi biraz 

Hemen cevap ver: "Sizi bekliyoruz. Hürmet ve fl1 (llfl1• ııtıl l 
ve Ali.,, Onun gelroesi senin canını sıkıyor, biliY~ çıJı~! ~~/ 
sene onun ŞPriki olmanı istiyorum. Yüzüne gülIJJ:ege trııeV (~~/ 

Vaadettim. Lakin Aliyeyi de adım adım taktP e fl1eflfı.I ;~ ~ 
dim. Beni korkutan şey karımın hisleri değil, onu e;)<0f• l~ f 
ra sevketmek ihtimali olan ihtirasıydı. Bunu keşfe 1 y/ 
kendime itiraf etmeğe cesaret edemiyordum. ô~9 ~ 

. 'f]defl f 
Nihayet Haydar bey geldi. Rengi her vakıt~ı rıf~ 

ztydr. S1caktan şiMyet.ediyordu: . tıe t>ıl 
- tnsan sıcaktan ölecek yahut Ne akla hızrrıe ,,r,· 

niz? ısfl''..· 
. ..of. &'it 

Sonra Cahitten bahs açılınca kısaca anlattı· eÇirıe~ı)i iO' 
- Geçen gün bir mektup aldım; annesile g rıtYl• sıS 

müsaade edersem EWOlde gelecekmiş .. Ah! yavrula 

me o kadar memnunum ki! fJf) 
(Devamı ıı 



Pendikte güreş müsabakaları 
uYıı~~kirdağlı Hüseyin, para işinde 
lıu rııadıgı lı;ln mUsabakalara girmedi 

ç Pazar gUnu 8lııde h Pendikte .Madalya balı- ( 
!lııı ' asııatı ç 

ııa ol ocuk Esirgeme Kuru-
~! li y:~ üzere Yağlı pehlivan gü-

eca.. . ıştır. Güre"ler b'" ···k b' ...,_ " lçınd " U) u ır 
·"llıa,. a..... e geçmiştir. Güreşen pchli-
t 1_ • ""'Oda • dd 

\ıctinıı cı C'n takdire 15.yık 
l) Z Vard eat"d ır .. 

taııııı e I\artatd 
,. • !Ştır. I\UçUk an Mustafa kaptan kn 

• fi:ı:ı.ıd ortada Adapaznrlı Ser-
13 (l l'akib" 1 

daıı i.lj'Uk orta ıy c berubere kalmıştır. 

1 
llabaesk·ıdıa güreşen dört pchlh an-

~ e~ ı kU Uk 1 ı:tıı. lllıan .. ç brahim Pomak 
~I •e AI" ' 

ll:ı erdir. l3u anıct berabere ilfın cdil-
lı~ ~Ustar . gençlerden Süleyman Po-
"· a:y, 2 d k"k a 1 ada tuşla ycnmiş-
lıa.ba 

isteriz diye bağrı§maları üzerine Tekir
dağlı, ben 100 liraya glireşirim, 60 liraya 
güreşmem dıycrck bu defa da geçen se

fer yine Pendikte yaptığı gUreşlerdc ol

duğu gibi garip bir hareket göster
miştir. Tckirdağlının ımra için gös -
terdiği bu hareketi halk tarafından hiç 
iyi karşılanmamış, ve güreşi seyreden 
birçok yüksek şahsiyetler de başpehliva 
nın bu arzusunu protesto etmişlerdir. 

Bunun üzerine Babaeskili lbrahim ha-
kem heyntine gelt>rek Tekird:ığlıya mey
dan okumuş ve kendisiyle hiç para al

madan güreşeceğini söylemiştir. Fakat 
Tekirdağlı yine çıkmamıştır. 

~ da l!Ski!j kij U . 'ha ter k ç k lbrahım her gün bir Nihayet başa Molla !\1chmet ve Baba-
le 11da teba ~I etmekte ve arkadaşları eskili fbrahim çıktılar. Neticede l\Iolla 

~ok arijz et k 
~- ı.ınııt .. me tedlr. Bu genç- Mehmet Babaeskili lbrahime abandone 

h ~a gUr COrUJüyor. ederek güreşi terketti ve ~ö,·lece sami-
li~ eşeceğ· ·r " 
,. en.o, İ!ı.ılg: 1 an <'dilen Tekirdağ- mi bir hava içinde b:ışlıyan güreşler, 
tırı. ·!?ı, ıtoııa Mr Pehlivan, Babaeskili geçen sefer oldu;';u gibi bu dcfn da halk 
b~ lıakenıint eh met P<'hlfrnnlardan, üzerinde iyi bir int lba bırakmadan so-
daııa~Ut İbrah~ davetı üzerine yalnız Ba- na erdi. 

Ç•ltınıaı nı ve Molla Mehmet mey- ffüreşi mütf>akip at yanı<ları yapılmış 
v ardır H Ik . -

· n ın TC'kırdaglıyı ve kazananlara mt·kafat verilmiştir. 

~lııı 
Qır}'l?nı 

., 

.. 

• 

.. ~ 11 garp 1ı 
Udullamıaa yapılmak ta olan muazzam istilıkômlar mınlakasın-11 da tank tuzakları ... 

elle A . 
kQ!J ş merı- , 
h Q gitmeğe ; 

~ Q:ıo lan ıgor 
"'t-~ 

• 

~ lYl ~ ddı li'"il k ddı 
IR<AOVO 

1 1kinciteşrin - 1938 S .. LI 
12,30 büyük bir virtüözün plakları, 13 

Saat ayarı \'e haberler. 13,10 Konu~ına. 
13,25-14 Müzik (Koro - Pi). 18,30 l\tüzik 
(Çigan müziği - Pi.), 19 Konu5ma. 19,15 
saat ayan, ve haberler. 19,25 Müzik 
(küçük orkestra) Der Crafv von Luren
burg operetinden, Potpuri (F. Lehar), 
Çardaş Fürstin operetinden, Potpuri (E
merich Kalman). 20 Müzik (Tarihte 
Türk e.;erleri): Takdim ellen (l\le.mt Ce
mil). Itri, Bekir ağa. Ka · am 7.aclc. Tab'i 
. Mu<stafa. Kadri ef .. Koro. 21,10 l\lüzik 
(Büyük bir operetin tamamş). İzahatım 
tertip eden (Cemal Heşit), 22.25 Eğlence· 
li monoloğ (Unutkan adam) Yazan (Trb 
tan Bernardı. Adapte eden (Ekrem Re
şit). 22.45 l\lüzik (op~ret selrksiyonu). 
23, 13 - 2 ı son haberler ve yarınki pro6-
ram. 

\'a'>:ınt•ı Harf .o'ardan 

alın , ı ~ ptu~~a ar 
Oda mı1sikisi: 

4,30 Bruksel 2; 7 Brüksel 1: 7,30 Buda
pe~te; 8.15 Biikreş (On!;) : 1 1, 15 Stok
holm; 11.15 Var~o\·a (ltal\•an sonatları). 

ı\f l'iycs ı•c ko11fcra11slar: 
<ıtJrıın 11 8 15 Hadio Paric;: c;heorı'dan bir piye;; 

1 t~ <'~• eneş t e yeğeni 10 Roma gr: 3 perdelik hir piyes 
1 ltıı ~ 10.20 Berrnounster: ''lno;anlar tecrübe 
1trı !orıra culllhurreı 1 1:3 • • ile bir sey öj!renirler mi? .. 
tzıı 'lhıl karı ı ·ı eneş, ıstıfa et- l 1,30 ~tra5burg: ·•ı.a Le~en1e du P:ıint 

, <ıı--. arak b" 1 e beraber memleket· d' l! ""da • ır lll''d rgentan .. (Faıırdrain). 
rt l.ı~u rı lond u det lsviçrede kal- 12.15 Londra (N.) ''The E,·e of Ali 
"tl :ı e raya "t .. 
ıa;t tı en~ ş· gı mıştır. Soulc: .. (B. Valke). 

"-er ~tine A' ık~go üniversitesinin llafif musiki: 
Ilı:.~ iti· llıerıkaya gitmeye hazır- 6.50 Yarı:ova: Halk konc;eri. 
· .. """a CU% 7. 13erlin: Operet mıısikisi. 

ltı Be Urreı ı \e k 10.15 Bükreş: \'arrctr musikisi 
.. • ı; ı..... neşin ,.,..~,n . arı-.ı Londrada 1., J> ı· S ti 
'I "l:) -""lknı 1 -· >f'r in; erena ar. 
•'- «! il Unan ° an ve orada yer· Kabare ı·r. var}·etcler: 
·•eı-. '•~ı· llıadarn J> • 

~ll ır ot ;,oh ur Bene'ın 9.10 L"i""i" · ı Q 1l ihwsum '.?; 1 Poste 
11-ıı--. ınu~Jard · ~ ı· a ·• < oıcıak· ' ır. Hesımde ma- arisic 11. 
cacıcı in~ ıı · Yeğeni ile bcrabeı T>aus musil~isi: 

e Mrütuyor. Briikcel 2: 1 l N1poli ~r. 12.15 
Roma qr. 1~.10 l.ondra (Rr.): 1.15 Lon· 

---- dra (N.) 

~l'll:~ iL .\ N 

: ~~~~ıı.~'A~e Eytam Banka sın rJa ı 
,. ı: ~ 'a~~ ~ üst ~~ TOI< \ T çif tliğindcki değirmen binasında mevcut taş dıvar 

~ l'alill~c~lır. y ~ın ::ı?~:ıp kaplrun.11::ı açık arttırma usulü ile ve hallihazır va· 
h.ı;rr ~n 33 1. 

1 
rna ışı ~ılıcıya aittir. ihale 7-1 ı-ms pazar.tesi günü saat Oıı 

Ulunnı.,1'ra pey akce!=.i ile birlikte mahalli mezkurda bildirilen 2ün Ye 
"arı. 

1 lkinciteşri - 1938 SALI 
Hicri 1357 - Ramazan: 8 

6,31 11,58 14,47 17,06 18,39 4,51 

ıvı eml eket Dışı Deniz 
Seferler! 

nonınnya vnpıırl:ırı: Cıım:ırtesl ~iinlerl 
13 ile Kiislem·c) e: ~alı ı;:ünlerı 18 de Pi
re. Beyrul. lskendcrı~ e. 

lııılyıın \':ıpurlıırı: Cum:ı günleri s:ı:ıı 10 
da l'ırc, llrendizi, \'enctlık, Triyesle, 

Sırkec! lst:ısyon Müclürliii'.:ü Teleron 
230i!J. 

Lüzumlu Tele/onlar 

Yan~ı:ı: 
lshıntıııl için: 242:!2, 11eyoı!hı için: 

4 llil ı. l\:ıdıküv tçıu: liOO:W. ('skiir!:ır ı. 
çin: litlli'.!5. 

Ye-.ılkıiy. llnkırköy, Bebek, 1 ıır:ıbya. 
Burukdl·re, l·ı·ıH·rlı:ılı~·e l\nııılilli, Eren· 
köv, h·lf'l:ıl. llıı) ııkcılla. lfrylıclı, BurJ,::ız. 
Kınnlı. 1\·111: l"t•lt'fuıı rııulınbere meıııu· 
ruıııı \1111~111 clt•ıııt•k kiifı,ıır. 

ll:ırııı rtrrııH•sı: Z:.!il 1 
Uerıız ılfaı\esı :rn .. :w 
Beyozıı lrnle'li: 4!19!Hi Gnlnta )';ın~ın 

kulesi: 4t101iO 
Sıhlıl ırnılnı: 44991!. ~lııılıll•iıırnuınllik: 

2:!:.!!JO. E111n1\l'I ınııılıırlııj:ııı: :!1:Jll:!. 
:\efi:ı \'rkfılrlı lstoııhul l~lektrık işleri 

llmunı ~lfırliirhı!lü lle\ofılu: UROl • lstnn. 
ııuı: ıı:ın. 
lnş: 4119:ııı. C:ıhnli: :ı!tl:.!:.!2. l\urosmanlye: 
2170R. ('-.kfııl:ır - K:ıılıkiiv: li0773. 

f!ııv:urn1i: Tsı:ınhııl: 2 ı:iiı!. Karlı köy: 
60790. lit·yui(Ju: 4 lli12. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sııl.ır ld:ıre~i: lll•\ot'llu: 4171<3. lleşik• 
llcrnt!lıı C'llıl•li: 4[11lXI. llehek cılıcli: 

3U • 101. Kadıköy cılıeti !i0H7. 

o\va~ul\'a , Home • Oizıın~. "ı'ıın:ın e-;er
lcrı ve (,,:iııılı l\iişk, Askeri lııze ve sarnıç 
lıır 1'ıcmcl ,.e Sıın:ıvı \lu1esi, Sıhht müze. 

İBu nıü1eler her~rın '"nt 10 dnn ıti va 
koıl:ır a~·ıklır.) 

Tiirk ,.c ı~ııirıı eserleri mOzcsi: P:11nr
tcsidcıı Jı,ı~kıı Jırrµiın s:ıtıl 1 il d:ın 16 ya 
kaılnr \'f: Cuma ıııiııll•ri ın rlıın 17 \"e kn
dıır açıktır. 
'fopknpı -'' ı1usl: Jlergun saııl 13 len 16 

ya k:ıd:ır ıı~ıklır. 

Anadolu hattı 

llergün hıırckcl eden şimendiferler: 
Sani S de Konya, 9 dıı A nknr:ı. 15,15 de 

Dirarlıakır ,.e Samsun, 15,30 da Eskişe
hir, 19.10 da Ankııra ekspresi. 20 de A· 
dapııznrı. 

Bu trenlerclen sııal 9 cin hareket eden 
Anknr:ı muhtclili pnzortesl, carşanıha 
ve cuma J,:Ünlcrl llakb ,.e Musula kadar 
sefer etmektedir. 

Avrupa Hattı 

Sernplon eko;nresl hergün Sirkccic1rn 
sn:ıı :.!2 de knlkar ve A \'rupnclan ~el eni 
sa:ıl 7.25 le Sirkeciye muvııs:ıl:ıl eder. 

l\onvansivonel 20.30 dıı kalkar., 10.20 
de ııclir . 

Edirne postnsı: Hergün saat 8,50 de 
hareket edrr. 19.33 de gelir. 

Dcni:yolları 

ht:ınhul acenlelilU: 227t0. Knr:ıkl'.y: 
4:!31i~. 

Paz;ırtesl l'uph:ıneclen l!i,30 ~lud:ınya, 
20 Bııııılırın:ı. 

S:ılı Tophnncclen 9,30 lzmlt, 16,30 Mu
dıın, a. J!l 1\:ır:ıhi~n. 20 llaııdırın:ı, C.ala· 
tııd:ın t2 l\ıırallı·ııiz. Sirkeciden 10 Mer· 
sın. 

<,::ırsaınha l'orıh:ıneılen tfi,30 Mudıınvıı. 
20 Jlıındırnı:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
Bıırlııı. 

Per~ı·rııhr l'oph:ınt"lcn 9.30 lımit, 16,:rn 
'\lııılnnrn. 20 Jl:ındırınn. G:ılııtndan 12 
K:ır:ırleni1. 

Cıını:ırtc~i l'ophnnı•den 14 Mudanya 20 
O.ıııdırm:ı . Sirl:t'cidcn 15 Ayvalık. Hl 
Bıırlırı. 

J>ıı1:1rlcsl 1 ophııneden !llınro7., !l,:rn 17. 
mit. ı;:ıJ:ıtnıl:ın S.:ıo Muclnnva, 10.~0 lzrııir 
Sür. 12 Korıı<lcniz. 22,30 l\lutl:ınya. 

~lO~AKASALAR: 

İnhisarlar idaresinin Uzunköprü tütün 
bakıme\·i dahilinde yapılacak halalarla 
kömürlük i~i pazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmu5tur. Keşif bedeli 791 lira olan bu 
eksiltme yarınki çar~amba günü saat 2 de 
idarenin Kabataştaki le\"azım ye müba· 
yaat şubesinde yapılacaktır. 

Ur. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

ıısında eski Klod Farer sokak No. 
S • 1 O. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. ...................... 

t'azan: Rahmı tAl.i/Z 
~u l!<a<dlaır ask~rllfil aırasol1il<91aı 

~üırlYı~~lfl1 l'Q)D~ adaımo ©>ldltYııremem 
- 129-

llirbto ürkünç bir jestle elini beline 
attı, iri tabancasını çekti, Gedikliyi dt 
sarsarak bu harekete icbar etti. 

~ar! Kapo, titriyen elinde tabancasını 
tutmağa çalışırken Dikranı Karaağaca 

götüren kafile de harman kapısının ö
nüne gelmişti. Hiristo, gedikliyi kapının 
aralığına getirdi, tam önlerinden geçeı. 

Dikranla muhatızlannı gösterdi, elleri 
biribirine bağlı, Dikran ve mağaza sahibi 
yanyana yürüyorlar, etraflarında. şak:ı

la~an muhafızların hareketleri le hiç ala· 
kadar gbrünmüyorlardı. Gedikli, fincan 
kadar irileşen gözlerini karanlıkta iyi se
çilcmiyen gölgelere dikti, Hiri~to zorladı: 

- llaydi, ateş et! 
Şarl Kapo, buna aldm~ bile etmedi.. 

Delikanlı Kapoyu tekrar sarstı: 
- Haydisene be .. gidiyorlar .. Ku~ ka· 

festen uçtuktan sonra mı canlanacaksın?. 
Gediklide tabancaya davranacak mecal 

kalmamıştı. Hiristonun tazyiki karşısın
da afalladı, tabancasını kaldırdı, yere 
attı, kendisi de başıııda azrail duru~ile 
bekliyen kı\'ırcık saçlı delikanlının ayak
larına kapandı, kendi diliyle inler gibi 
yalvardı: 

- Yapamıyacağım bunu .. Yapamıya
cağım .. korkuyonun .. Bu kadar askerin 
arasında yürüyen bir adamı imkanı yok 
öldüremem .. Beni affet.. 

Hiı'fsto, göz yaşlarile ayakkaplarını ıs
latan gediklinin kafasına bir tekme nır
du: 

- Defol.. şeytan alasıca maskarası ... 
sus, bir de sesini duyuracak~ın da bela 
katmerli olacak!.. 
Şarl Kapo, kafasına yediği tekme ile u

facık bir çığlık kopardı, oracığa yığıldı. 

Kapının önünden henüz birkaç metre u
zaklaşmış olan asker kafilesi Kaponun 
çığlığı üzerine durmuş. süngüleri omuz
larında bulunan neferler ses gelen isti
kamete başlarını çevirmişler, bakmağa 

başlamışlardı. 

Hiristo yılan gibi süzüldü, kapının ara
lığına iyice sokuldu, tabancasını aralık

tan dışarı uzattı, etrafa bakman muha
f ızlarm ortasında duran Dikrana ni~an 
<ıldı, muhafızların onba~ısı: 

- Haydi, kimbilir harmanda amelele
rin şakalaşması mıdır, nedir, yürüyelim! 

Derken parmağım oynattı, karanlığı 

- OJJ..ı mu lliristo? .. 
Kınrcık saçlı katil, küreklen ac;ııırKen, 

karşılı verdi: 
- E\'et.. Dikran da, öteki de cehenne

mi boyladılar! 
- Arkadaşın nerede? o ne olacak? 
Hiristonun karanlığı yırtan bir bayim~ 

kahkahasını andım bir güluşü Pandeli
nin kulaklarında çınladı, delikanlı uzak
laşırken onu da anlattı: 

- Kapının arkasında camız yatıyor, 

suç omm üstünde birikecek .. haydi, hoş
ç~ kal ihtiyar! .. 

1 liristonun kuvYetli kollarile acele acele 
suya dalan kürekler hafif sandalı uçur
tur gibi götürüyordu. 
Delikanlı 10 dakika sonra Bahariyenin 

önündeki adalardan geçti, Eylıbü borda
ladı, Defterdarda karaya çıktı. Oradan 
n.::- boyunu tuttu, mezarlıkların arasın
Cı<. n dolaştı, Edirnekapıya geldi, burada 
fatü:ıi.! başını süpürdü, kendine çeki dü
zen \'erdi, şehire girdi, Fatihe kadar yurü
dü. Nada rastgeldiği ilk tram\'aya atladı, 
K~mıköyde araba değistirdi, gece yansın· 
dan evvel Taksime, eve geldi, kapıyı a
~-an ı.r.dona sordu: 

-- Kapite.=1 yukarda mı? 
- Hayır .. sizden biraz sonra çıktı, git-

ti. Bu gece gelmiyC'cek! Yarın sabahleyin 
gelecek! 

- Ne biliyorsun? 
- Giderken kendi söyledi? 
- Pek iyi.. Ben çok yorgunum Andon. 

Hemen yatacağım. Kapiten gelirse, bura
da olduğumu ona söyle, sonra da gel beni 
uyanclır! 

- Olurl 
Hiristo odac;ma girdi, acele soyundu, 

yatağına uzandı, uyudu .. 
Dikram Karaağaca götürmeğe memur 

kafilenin onbaşısı çılgına dönmü~tu. 
Hiç beklenmiyen bir azmanda, hiç u· 

mulmıyan bir yerde uğradığı bu taarruz, 
m~hafazasma memur olduğu mevkufların 
birer kurşunla öldürülmeleri onbaşının 
aklını almıştı. Neferler tüf eklerini sağa 
so!c: ateş ederlerken biribiri üzerine yığı
lan. kanlar içinde cansız yatan Dikranla 
arkadaşını muayene etti, öldüklerini an
layınca karaHlığa kurşun sıkan arkadaş

larına bağırdı: 

yırtan bir patlama duyuldu.. Hain kur- - Durun .. Ateş kes!.. 
~ün vızlıyarak ha,·ayı yırttı. Muhafızla· Tüfekler durdu. Onbaşı de\•am etti: 
.-::ı arasında bulunan Dikran ufacık bir - Mevkuflar öldürülmüş .. Kur~un han 
h?.~ kırış fırlattı, yerinde sarsıldı, oldu· gi tara(tan atıldı, gôren, duyan var mı 
ğu yere )'ığıldı. at kadaşlar? 

. r-,~~hafız~ar telfişa kapıln:u~la~dr.. Hep· ~eferler hep birden tuğla harmanının 
sı ~u!~lenne sarıldılar. Bırıncı tabanca ı kapı.mı gösterdiler, cevap verdiler: 
sesım üç el ateş daha takip etti. Elleri 
biribırine bağlı bulunan ve Dikranın ye· 
:e yıkılma ile telfişa dü~en mağaza sahi
bi de bir kurşunla yere yıkıldı . 

I\h.ahıızlar tüfek)erini karanlıkta dört 
tarafa boşaltmağa koyuldular. Karaağaç 
yolunda bir kıyamet koptu. Tüfek sesleri 
!::.ütluce halkmı heyecanla yerinden sıç· 
ı attı. 

I liristo deh~etli bir soğuk kanlılıkla üç 
kurşunda Dikranla Dikranı ele \'eren ma
ğııza sahibini cansız yere serdikten sonra 
ayak1arının a!tmda, topraklar içinde yu
,._.ı:::ı::ı \'e tabanca, tüfek sc::;lerini duy
mamak için parrnaklarile kulaklarını tı
k ::.>~ır. fransız gediklisine baktı .. Dudak· 
lan~ .~a şeytanca bir gülücüğün hain kıv· 
rılışı ı,ö::ukürken haykırdı: 

- Be reriksizliğin bu işlerdeki cezası 
öl·.·md;;r .. Al, bu da senin hakkın!.. 
~vn hurşun. Fransız gediklisini de ol

du~u yC'.at kanlar içinde cansız bıraktı.. 
Hiristo, tabanca. mı yere, Şarl Kaponun 
y,ı ırı<ı bıraktı, onun dolu tabancasını al
c!ı, n lhc soktu, ceketinin önünü ka\•uş
tı ılJ, efradın ateşledikleri tüfeklerden 
1,ıl,an kurşunlar ürkünç ıslıklarla havayı 
:, ırtarken, ilerde iri bir dağı andıran boz 
göigt>ii t.:ğ 1 a harmanının arkasına doğru 

ta'Ja:1iarı kaldırdı, uçar gibi ko~tu, har
ma-ıın <ı•·kasını dolaştı. Sahile indi. Ora· 
ıa bir &'!ndal duruyor, yanı başında da 
sandalın ipini elinde tutan ihtiyar, har
:•ıan sahibi Pandeli bulunuyordu. 

lJ, l;J aıılı bir sıçrayışta andala atladı .. 
kürekle.'! sanldı, Pandeli ipi sandala fır
lattı, sordu: 

- Tc oradan, şu kapının arasından 

at:ldı onbaşım! 

Onba,.ı ikı ueferc işaret etti: 
- Mustafa Hamdi beni takip edin! 
Kendisi de tüfeğıni eline aldı, tahta 

pl!rdenin yanı .ıra yürüdü, kapının onü
ne geldi, dıpçikle kapıya Yurdu, açmak is
kc!i, açamadı. Arkadan yumuşak bir cis
n:e takılan kapı esniyor fakat açılmıyor
dtı. Onbaşı arkadaşlarına söylendi: 

- Galiba arkadan dayanıyorlar .. Hay
di, hep birden omuzla yüklenelim! 

D;- asker omuzlarile kapıya yüklendiler, 
hapı arkasına kadar açıldı, onba~ile arka
d.ı~ları içeri yuvarlandılar ... Onba51 yu
r.ıu~ak bir cisme, Şarl Kaponun cesedı

ııin üzerine dü~müştü. Ürkerek aya!::ra 
kalktı: 

- Burada bir adam \ar! 
:\eferler süngülerini Şarl Kaponurı 

cesedine çevirdiler, onbaşı devam etti: 
- Kibrit var mı siz de? 
- Bt•n de çakmak var onbaşım! 
- Benzinli mi? 
- Hayır fitilli!.. 
- Olmaz .. şu yatana bakacaktım. Kaı-

dınn şunu yerden! 
~eferlerden Mustafa süngüsünü ce ede 

çevrili tuttu, Hamdi, Şarl Kaponun can· 
sız vücudunu yerden kaldırrnağa çalıştı, 
kucakladı. sonra tekrar yere bıraktı, doğ
ruldu: 

- Onbaşı bu ölmü~! 
- Sahi mi söylüyorsun Hamdi! 
- Bak sen de .. Hem elime kan bula~tı . 

<Dcmmı Yar) 
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ı·:lhı~aki birliklerin hayvanatı ihtıyatı ıçin aşat11da yazılı )'emler kapalı zarfla 

11·1 l 938 cuma günü alınacaktır. Şartnamesi Elazığ Tüm. Sa. Al. Ko. da görüle
bilir. I:.teklilerin ihale saatinden bir saat evvel tekli! mektuplarını makbuz mukabi· 

An!:ara garnizonu \"e mliesseseıerl e
rnJ.ı içln 110 ton pirinç k:ıpalı zarfla ek
siltmesi 14-11-938 saat 15 de Ankarada 
Levazım fımirliği satmalma komisyonun
da yapı1acaktrr. 'Muhammen bedeli 22000 
lira, ilk teminatı 1650 liradır. Şartname 

ve nümunesl komisyondn görü!Ur. Kanu
n! vesikaların bulunduğu teklif mektup
larrnrn ımat "14" e kadı1r Ankarada le
vazım fımirliği satınatma komisyonuna 

linde Ko. na vermeleri. (551) (7586) 
Cinsi miktarı Mu. Be ilkte. lhale saati. 

kilo lira t.ra. K. 
\"ulat 
Arpa 
K~.ı-u ot 

-ı-ıo-.ooo-- 6600 - 495- 10 
825.000 49SOO 
660,000 39600 

• * • 

:3712 50 
2970 

11 
10 

Elazığdaki birliklerin ihtiyacı olan erzaklar a,ağıda yazılı gün ve ~aatlerde ka· 
palı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesi E lftzığ Tüm. Sa. Al. Ko. da görülebilir. Is· 
tekli1erin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev· 

verilmesi. (555) (7590) 

.... ~b"' 
Çünkü ASPİRiN senererd~ıı 14· 

ve 
vel Ko.na vermeleri. 
Kıtası Cini miktarı 

kilo 
Elazığ Un 660.000 
Hozat Sadeyağ 15,000 
Elazığ Sadeyağ 18,000 

~ • 
Surbehandaki kıtaların ihtiyaclan için 

300 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli (51) 
bin lira ilk teminatı 3800 liradır. Eksilt
mesi 7·11·938 pazartesi günil saat 11 de 
KatakösedP. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 
Evsaf ve şartnamesi 255 kuru~ Ko. dan 
alınır. Teklif mektuplan saat 10 da ka
bul edilecektir. t teklilerin belli saatte 
Karakösede As. Sa. Al. Ko. na kanuni 
ve·ikalarile beraber müracaatları. 

(595) <7779) 
• • • 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
285 kuruş olan 240000 metre kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. İhalesi 11· 2. teşrin. 
938 cuma günü saat 11 dedir. ilk temina· 
tı 31110 liradır. Evsaf ve şartnamesi 34 
lira 20 kuruş mukabilinde M.M.V. satır. 
alma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gire· 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatinden en 
az bir saat ewel Ankarada M.M.V. sa
tınalma ko.na vermeleri. (572) (7718) 

• • • 
Ağrıdaki birlikler ihtiyacı için 300 ton 

ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmu~tur. Tahmin bedeli 51000 liradır. 
tık teminatı 3800 liradır. Eksiltmesi 
7-11-938 pazartesi günü saat 10 da Kara· 
kösede As. Sa. Ko. da yapılacaktır. Tek~ 
lif mektuplan saat 9 da alınacaktır. Evsal 
ve şartnamesi alınır. lsteklilerin Kara.kö
sede belli saatte Ko. na müracaatları. 

(594) (7798) 

• • • 
288~1 kilo ispirto mo.htntu benzin ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Be
her kilosuna 26 kuruş fiat tahmin edil
miştir. Eksiltmesi 4-11-!?38 cuma gıinü 
saat l1 dedir. llk teminat 5000 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin kanunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cU maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte ihale saa
tinden bir sant evveline kadar zarflannı 
M. M. V. Sn. al. Ko. na \•ermeleri. 

(553) (7588) 

• • • 
Bursa garnizonunun 939 ağu~tos so

nuna kadar 420 ton ekmeklik unun! 
10-11-938 perşembe günü saat 11 de Bur 
sada Tilin. Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. tık teminatı 3843 
liradır. Şartnamesi 1 . Ankara Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da görülebilir. t teklilerin ka· 
nuni \"esikalarile beraber betli saatten bir 
saat evvel Ko. na gelmeleri. 

(58G) (7776) 
• • 

Eskişehir birlikleri ihtiyacı ıçın 

l00.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksılt· 
meye konulmu~tur. Ihale i 10-11·938 
pazartesi günü saat 16 da Eskişehir Lv. 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna 
mesi Ko. da görülebilir. Muhammen be· 
deli 24,000 lira ilk teminatı 1800 liradır. 
İsteklilerin ticaret oda nda kayıtlı olduk· 
lanna dair vesikaJarile birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatinden bir saat eHel 
Ko. na vermeleri. (587) (7777) 

• • • 
Bclıer metresine tahmin edilen fiyatı 

28 kuruş olan 277550 metre haki astar
lık kapalı zarfla eksiltmeye kDnmuştur. 
lbalesi 8-11-938 salı günü saat 11 de il!< 
teminatı 5135 liradır. Evsaf \·e şartna 
mesi 390 kuru~a M.M.V. satınalma ko· 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel f\1.M.V. satınalma ko
n:isyonuna vermeleri. (576) (7722) 

Mu. B. !\lu. T. 
Li. Kur. Li. Ku. 
85800 00 6435 00 
14~50 00 1068 75 
16550 00 1242 00 

• 

' İhale saati 

10-11· 9 
10-11· 11 
10-11 10 

Ankara garnizon birlik ve müessesele
ri eratı için 125 ton kuru fasulyenin ka
palı zarflo. eksiltmesi 15-11-938 günü sa
at 15 de Anknradıı Levazmı limirliği satı
nalma komisyonunda yapılo.caktır. Mu
hammen bedeli 15625 lira, ilk teminatı 

1171 lira 87 kuruştur. Şartnamesi kornis-
Tüme.nin Hozattaki birlikleri için :ronda görtililr. Kanur.i vesikalarda bulu-

340.000 kilo un Eelfızığ satmalma Ko nan teklif mektublarının saat 14 e kadar 
da kapalı zarfla eksiltmesi 8·11·938 salı komisyona verilmesi. (557) (7582) 
günü saat 11 de yapılacaktır. Şartname- • • • 
si perşembe, pazartesi ve salı günleri Tayyare fabrikası için 919 kalem ava-
mesai dahilinde adı geçen Ko. da görüle- danlık kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
bilir. t teklilerin eksiltme günü saat 10 tur. Tahmin bedclf 45.500 lira, ilk temi. 
na kadar kanur. \'e şartnamesine göre natı 3412 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 
hazırlıyacnklan teklif mektuplannı mak- 4-11-938 Cuma günü saat 15 de M. M . 

buz mukabilinde Ko. na vermeleri ve Vekaleti Sntmalma komisyonunda yapıla
kendilerinin de mezkfır gün ve saatte Ko caktır. Şartnamesi 230 kuruş mukabilin-

na müracaatları. (582) (7772). de komisyondan alınabilir. İsteklilerin i-

• • • hale l!.'.latinden bir saat evveline kadar 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı kanunda yazrh vcsalkle birlikte teklif ve 

310 kuru~ olan 126000 metre kaputluk teminat mektuplarını komisyona verme • 
kumaş kapalı zarf usulü ile münakasaya !eri. (518) (7583) 
konulmu~tur. İhalesi 15 ikinciteşrin 938 • • • 

salı günü saat 11 dedir. Ilkteminatı Kağızmandaki kıtaatın ihtiyacı olan 
19374 liradır. Evsaf ve şartnamesi 19 200 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 
lira 60 kuruş mukabilinde M.M.V. satın· meye konulmu~tur. Tahmin edilen bedelı 
alma komi::,yonundan alınır. Eksiltmeye 32,000 lira ve ilk teminatı 2400 liradır. 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Eksilt.mesi7·11·938 pazartesi günü saat 
üncü maddelerinde gösterilen nsaikle 15 de Karakösede satınalma komisyo
teminat ve teklif mektuplarım ihale sa· nunda yapılacaktır. Teklif mektupları sa
atinden en az bir saat evvel Ankarada at 1 ı de kadar kabul edilecektir. Şartna
M.M. V. satınalma komisyonuna verme me ve evsafı 160 kuruşa kcmisyonda~ 

leri. (575) (7721) alınabilir. isteklilerin Karakösede satın· 

• • • alma komisyonuna müracaatları. 

tzmlrde llç erat pavy:ınu inşasına 10- <574) (7720) • • • 10-938 gllnU hıt~kll c,:tkmadığından tek 

rar kapalı zartla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 68787 lira, ilk te
minatı 4490 liradır. Eksiltme 2-11-938 
çal'§amba gUnU saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyc.nunda yapıla
caktır. Şartnamesi 344 Jı:uru1' mukabilin
de alınır. lstel:lilcrln kanunun emrettiği 
vcsikalarlylc birlikte teklif melttuplannı 
belli saatten bir saat evveline kad:ır 

komisyona vermeleri. (535) (7465) 

• 
Bursa go.rnizonunun ihti.racı olan 22001) 

kilo sade yağının 4 - 11 - 938 Cu • 
ma günü saat 11 de Bursada aatı -
na.ima komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. llk teminatı 1773 
liradır. Şartnamesi İstanbul. Ankara le-

Kırklareli tüm birliklerinin ihtiyacı için 
kapalı zarfla miinakasay:ı konulan 40 

ton sadcyağına talip çıkmadığından bu 
miktar sadeyağı yeniden kapal ızarfla ek· 
siltrneye konulmustur. Beher kilosunun 
muhammen fiyatı 111 kurus olup ilk 
teminatı 3330 liradır. lhalesi 28-U ·938 
pazartesi günil saat 16 dadır. İstekliler 
şartnamesini hergün tümen satınalrna 

komisyonunda görebilirler. İsteklilerin 
kanunun 2·3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflarını 

belli giln ve saatten en az bir saat evve· 
line kadar tümen satınalma komisyonuna 
\'ermeleri. (613) (8039) 

vazım tımlrliklerl satına.ima komisyo- 11\j Levazrnı Amirliği Satmalmo 1 
nundo. ve Bursa tüme.o satınalma komis-
yonunda her gUn parruıız görUkbilir. ts- Komisyonu İlanları 
teklilf"rfn belli sruıttcn bir saat ewelinc 
kadar kanuni vesaikle komisyon:ı müra-
caatları. (636) (7466) 

• • * 

1. ve 20 No. lı dikim evlerinde birikmi~ 
olan 50.000 kilo yünliı kırpıntıya muka· 
bil irnaliye ücreti verilmek suretile batta· 

her türlü soğukalgınlıklarırıa ·ıjv 
bir ' 

rı\ara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir • 
k rçf~ 

AS p i R i N in tesirinden emin orrııa 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

ıtl, 
Muhammen bedeli 58.160. lira olan dökme boru ve teferrUatı 1!ııı;.;o' 

pazartesi günil saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare . .J 
satın alınacaktır. l<,-J 

Bu i~ ginnek istiyenlerin 4.158. - liralık muvakkat temin~t ile rııJ!)il' r' 
tayın cı.tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ıco .'il 
hliğine vermeleri l~zımdrr. tılJ'!1"' 

Şartnameler 290 kuru!-<! Ankara Ye Haydarpa~ veznelerinde 53 

dır \7899) A 

ı~I 
1 - Tahmin edilen bedelı 36114 lira 13 kuruş olan 107900 kilo sab~ ~ 

rin 938 tarihine rastlıyan <;alt günfi saat 11 30 da kapalı zarfla aJıtıP...- jJ 
siltmeye konulmu;tur. rııJ5ro"" ; 

2 - f\luvakkat teminatı 2708 lira 56 kuru~ olup şartnamesi kO .J! .,-J 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. _.aeetl')lti :J 

:i - f ,.teklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzinı eu "/)., 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
bulunan komisyon 'ba~kanlığma vermeleri (7452) . . . ~~ 

1 - Tahmin !'dil•n bed•li 23145 lira elli kuruı olan 119000 td!O ~ ~ ~ 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usulıle al / 
siltmeye konulmuştur. ırıl5' . .1 

2 - MU\cıkakt teminatı 1735 lira 92 kurus olup şartnamesi. ıco _t-~~ 
gün parasız olarak alınabilir. ~ f)' 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzı.ııı ıcsdıı.t' 
tEklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat eı,•velıne 
şada bulunan komisyon ba~kanlığına ver rnC>leri. (7968) 

F:ski~chirde yaptırılacak uçuş yoluna 
12 10·938 gününde istekli çıkmadığından 
yenidw kapalı zartla eksiltmeye konul· 
m:ı~tur. Muhammen bt-deli 283.870 lira o
lup ilk teıninatı 15105 tiradıı. Eksitrnesi 
3· l 1 ·938 pazartesi günü saat 15 de M.1\1 
\'ec:a:et. satınalma kDmisyonunda yapı· 

niye alınacağından pazarlıkla eksiltmesi ,------------------------ ' 
Almanca mü ercir1'

1 

!ataktır Şartnamesj 14 lira mukabilinde 
Ko. d<'r: alınabilir. isteklilerin kanunun 
emrcttığı vesaıkle birlikte ilk temınat ve 
~· .. Iıı ır.ektuplarıru belli saatten bır saat 

evveline kadar komisyon reisliğine verme· 
ır-ri . '547) (7523) 

• • • 

9·11·9:IB çarşamba günü saat 15 de Top· 
hanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. !maliye ücretinin tutarı 500 lira 
teminatı 75 liradır. Şartname \'e battani· 
ye numunesi Ko. da kırpıntılar dikim ev· 
!erinde görülebilir. İsteklilerin kanunt \'e· 
sikalarile beraber belli raatte Ko. na gel· 
meleri. (331) (8036) 

- ~-~--~~-~~--~~ 
m w• ::::l:Si'lt:!'llm:ill••m ••••li' 

(;öz hekimi 

Ot Murad Rami Aydın 

Aıke•i Fab•ikal~ U~~~,!r.d~ r ~~ ~ 
Almancadan Hirkçeye ve türkçeden al rnanca~·a mükemmelen t rııi ~t1 

dir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber f ransızcayı da 
8
1,ticl' 

!enler tercih olunacaktır. İsteklilerin şart lan öğrenmek üzere birer ~ 
müdürlüğe müracaatları. (8030) 

Çanakkale Mst. Mv. i::.tihkılm inasa. t Taksım - Talimhane. Tarlabaşı , ..J" 
Ko. nunun 9 adet Şevrole kamyonlarının caddesi No. 10 Urfa apt. d e fl ' !JSr' 
karöser ve ~oför mahallerinin Çinakkale· Tel: 41553 1st8 n bu 1 T e 1 efen MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ü o tp1ıol ı'1 
de imali kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· •ı•m•!m••••- l - Ankara caddesile Bahçekapı arasındaki sahada 15 adet fil ~ 
tur. Kamyonların beherinin muhammen ek.iltmeye kanulrnu~tur. . olılP ,,1 
bedeli 600 liradır. Ek iltmesi 18-11-933 -------------- 2 - Muhammen bedel (2165) muvakkat teminat (163) ıırıııflisf011 
günü saat 11 de Çanakkale<le .Mst. M v :ı-ım::ı ____________ llml!! 

1 

l S- l l ·938 salı günü saat 11 de müdürlük binasındaki satınalma ı.o ı,e~ 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Taliplerin ' OROLOO = OPERA TöR pıalcaktır. bıl Ut ?I J'' 
ilk teminat olan 405 lira ile ihale kanunu· o r. Kem a I () zsa n 3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mekt1.1 ıı ~.,el· ' 
nun 2·3 üncü maddelerindeki vesaik ile 

1 

fia vekaletinden alınmış ehliyet vesair ve ikalarile o gün saat ıo . ~ı1J 
birlikte Ko. na müracaatları zarflar iha Karal<öydeki muayenehanesini (Tü· na müracaatları. #1~ ( l~/ 
le saatinden en az bir saat evvel Ko. na nelbaşı İstiklal Ccl. No. (380) Ohan· 4 - Ehliyet vesikası için eksiltmenin yapılacağı günden en :ıııı r!l ~ 
verineleri.Şartnamesi Jst.Lv.Am.Sa. Al. yan Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet· bir istida ile İstanbul vilayetine mürac.aat edilmesi ve istid~la~eıı ııl 
Ko. da Bursa tüm Balıkesir Kor. Gelibo- miştir. Telefon: 41235 kıymetinde bu .işe benzer bir is yaptığına dair i, yaptıran dnırel 
lu. Ezine, Bayramiç ala}·lan Sa. AL Ko iliştirilmesi muktazidir. gO) 
da görülür. (611) (8037) 5 - Şartnameler hergün le\'azım dairemizde görülebilir. (79 



~ l !KtNctTEŞRlN - 1938 

ıra-hızlık On binlerce M A z o N kullanıyor ve tavsi~ ediyor. KABIZL!Cl defeder, HAZMI düzeltir. 

~ kİŞİ mem. oof8]br. Vücude ferahlık wrir. HAZIMSIZLIK ve EKŞILICI giderir. 

--- nuniyetle M Ey v A TU z u MAZON iıim, HOROS markaırna dikkat. • --------~~~~~~_:_~~~~~~~~-==-~~~~_:._~~~~~~~~~--~~~~------__:~ 

Baş - Diş - Nezle -Grip 
\') Ve hütün ağrıları derhal geçirir 
ld~yl, kalbi yormaz. icabında gUode 

3 kaşe ahnablllr. 

Taklitlerinden sakınınız 
fler eczdhanede ı - 12 ilk ambalajlarını 

arayınız 

ta 

• ~11111rınııı1ımıııumııı111nııııııııı111ıı•r.111111ııııı111111111ıt mı ııı.:,ıı!E 

~ Yalnız § 

= f~VINiZOE = 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir §lce .. 

bulunmalı 

NERViN 
ASABI ÔKSURU'KLER 
BAŞDONMESt 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SINiRDEN ~ 
ileri gelen bUtün ~ 

RAHATSllLZKLARI g 
= iYi EDER "'1111111111= 

ACELE SATILIK EV 

. ·. ' . .. ·~· ....... _. ~~ ·"' 

Günün 24 Saatifi= 
HASTA 

Bq atnJuma kup 

GRiPi 
Katelerini k1.1U.nmız.. 

GRtPIN: Bütün ağrı, aızı ve san· 

cılan keser. 

GRtPtN: En ıicldetli bet ve dit 
ağnlarıru aüratle din· 

dirir. 
CRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya kartı çok 
müeaairdir. 

Aksar.ay Haseki caddesinde cami soka· J cabında günde 3 kaşe alınabilir 
ğında hır numaralı bes odalı ev satılıktır. 

lçinde~lerernüracaat. isim ve markaya dikka1 
~ Q) to 
a ~ ~ ~ C: DJ TAKLiTLERİNDEN SAKININIZ 

Rornatiznıa 
Lumbago 
Siyatik ve 

algınllklannı iyi eder 

~ 2 . ~ 5.< 
c: ~ ~. ~ ~ c: 

:="."O .... g' ~ -< -t '< ... "fl 
Q)~sgr 

~ ~ ~ .. -· c: 
::ı ::;· - ~ 'A C: .., 
~er~· 
~ :::: 8 .., " 
cns ~ ~ $=' '" ~ "P. ~' 
Q) e. o. - ..., 5· ~ ; 

l ~ 1' ~ ~. i .... ~ :c 
"',.~· -'< cı "' m 
Q. ~· §!=' CD ~ --· n < 
ı::: r. - ı=ı t\'\ 

~ ~8 - : -( a=Cs 'Jılııl 
... -· ~ı:ıı;" - ., ... 
s:: ~ nı ::l li\ 
ı-....- - n "' 
=-= ~ o~J>~" [~ .. :!. RC 

e aO~z-rıı .;: . woo lj .., 
3 o c: r;ı ~ a. "" 
~. ~ 0 ~MI 3 
~ NO.- - ::;·o 
t:;' -· c 
a. § .., 
~. ... OJ '" ~ : Q. \il 
~ o- c 

....__ g §~ 
Ok~~------------------------------------------~::_-=-=--------------~-t Cii •· t'enfere ve 

u, '1 1 KATRAN HAKKI EKREM ,.~ine 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiim .. •,~ 

(.B Son ketidcde piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFY A söylüyor: 

anak~u büyük ser~et~ T E.K K Q L L LJ c E M A L kendi cl~Jc seç.ti 
S zandıran bıletı ve verdı. 

(.Baon ke§idcde : P iyanko biJetin-icn 15 , 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 

~tyj
11

:8~~ büyiık i~ra:ni · TEK KOLLU CEMAL kendi eliy~e se~ti ve ~a· 
(/\nad ndıran bıletı na posta ıle gondcrdı.) 

ol uda • Rumelide) (Denizde . Karada) (Vapurda - Şimendiferde) (he ryerde • herkes) söylüyor: 

~ .~e Kollu Cemal Gişesi 
• tıte~~bı CEM AL G Ü V E N şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
llatp ltıey~ebeptcn: PtY ANKO bileti denilince evvelemir<le ( TEK KOLLU CEMAL ) hatıra geliyor, ve herkes ; 

\'eni anı?da bir eşini bıra kan tek kolile iktısat sahasında çalışan bu malUI mütekait subayın gişesine koşuyor 
tcrtıp biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taşra siparişleri sürat ve inti::amla gönderilir. 

Yeni t stimlak dolayısile gişemiz aynı cadde ü· 
zerinde Bahçekapıya doğru EMLAK 

BANKA:I karşısında (27) numaraya na kil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

(IST ANBUL EMINö NO TEK KOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAL GUVEN) 

A drese Dikkat : 

• " • 1 • • • • .~ • • ~ • ' • .... 

i i K -T O AR~-• -1 

RMOBiN 
Tnblctlcrl her ccuıncdc arayınız. Posta kutusu 1255 Hormobin 

- .. . _,,.. 

•• • • .ı. • • : • • .. 

&---·---··~---·---·----····--···--··-·-··· .. ,.._. .. _ ....... =-----ııı;;o;;ıı;;ı;m-li ---·- - - -·--........... - ...... ," ..... -

~CAFER Müshil Şekeri I 
ı=-:::~~ kati-~~~~,~~~;b~:~:::~==I 

Hastalık, öıUm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN 
Fare zehiri 

"FA/l" FARET.F.UIN T~ZRAIT.IDIR 

ile öldürünüz 
l\Ja.cun \ ' O buğday şeklinde olup büyük \'C k üçük her ne\1 fareleri, 

sı~ırnları dcrlınl mdUrUr. Tesiri knt'icUr. l<'nrclcr kokmaz. lluğdny no

,·llcrini scrpmelidlr. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve hcrhangl 

bir gıdaya sürerek farelerin buluncluğu yerlere koymnlıdır. 

Kutusu 1 Q büyük\ 25 d~rıl· 30 kuruştur. 
mıs ı 

, .. • .. • • ~ ..... ~·;,~;,·."\- ... - ~·, 1 ~ • ""~-· .. 

~ ""'.. ... & • • .. ': ... 1 · .. \1.'!,•ı)···~~-:"·:;, ... ,_ . . . · ... ~'· ' 
• • • .... •. t • • , ; • 



__,,,.,.. 
. 

,..,, ~· -::- '-

:ı 
t; 

.~~· 
,. . :-.. . ,.. . 

r:r ~ ' .; '-"' .·- -: . z:~ ... .. . 
~, 

~ ' 
:· ;, . 

1 
(• 

, .. r 
~ 

' . .. :. ; ~ 

' , 

c__ • .. -


