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Atatürke gelen Almanyanın Balkan 
tebrik telgrafları • ·ı doıDevı.et. reisleri bayramımız SİJ8S8tl Ye lngl tere 

cUıııh a.vısıyle Şefimizi tebrik ettiler Yunan Kralının Londra seyahati 
~rıcı d~yt: .bay~amımız dolayısile ya· ı fimiz bu tebriklere telgrafla teş~kkür et· k re d i an 1 aş mas i 1 e a 1 aka der rn 1 ş 
lirke ~rik eı lerı Cwnhurreisimiz Ata-, mişlerdir. 
~"''IC telgranan ~önd~rmi~ler. şe· Yunan kralının Londraya gittiğini ha· "Deveran eden bir şayiaya göre, bu sı vardır ve Yunanistanla lngiltere ara· 
-~-:::---.:...:: her veren fransızca "Lö Tan,, gazetesi, ziyaretin, tamamen gayri resmi mahiyette sında da Türk - lngiliz ticaret anlaşma-

Londra muhabirinin şu notunu illve edl- olmasına rağmen, Almanyanın Balkanla- sına benzer bir muahede yapılması dü~ü
yor: ra doğru giriştiği iktisadi hareketle alaka- nülmektedir.,, J 
--~--~---------------------------------------__;_-------------------------
So\1yet - Mançuko 

hududunda 

Yeni bir hadise 
oldu 

J~ponya ve Mançuko 
protesto ettiler 

Tokyo, 2 (A. A.) - Domel ajansı bil
diriyor: Hsinkingden gelen haberlere gö
re, Japonya ve Mançuko hükumetleri, 
yeni bir hudut hadisesinden dolayı Sov
yetler birliği hükümetine birlikte bir pro 

ll'jliıt&,d testo göndermi§lerdir. 

::::~. Al:1ta/"tiliz kuvvetleri geniş mikyasta "temizleme lıarekeli,,ne devam e- Mevzubahs yeni hudut hidisesl ıudur: 
-"'Gdtr. enıet eden Arap köyleri yakılmakta, taş üstünde taş bırakılma- 12 kadar Sovyet süvarisi dün hududu 

vıvana konferansarınn kararı : 

-(Jç -Çek şehri 
Macaristana verildi 

Macaristan 
alamadığı 

daha fazla arazi 
içJn müteessir ... 

Paris, 3 - Çek - Macar ihtilafı dün 
Viyanada toplanan hakemler konferansı
nın kararile halledilmiştir. 

Hakemler, Alman hariciye nazın fon 
Ribbentrop ile İtalyan hariciye nazın 
kont Ciyanodur. Slovakya başvekili Tis
so ile Slovakya adliye nazın Bürkanski, 
Çek hariciye nazın, Macar hariciye nazı
n konferansa iştirak etmişlerdir. 

Macaristan ve Ç'.ekoslovakya hariciye 
nazırları, imzaladıklan bir protokolda, 
ittila kesbettiklerini bildirmiş, hakem 
kararının kati hal sureti teşkil ettiği hak
kındaki 30 t~rinievvel tarihli deklaras· 
yonlannı teyit etmiş ve bu hakem kararı
nı kayıtsız şartsız ve hemen edrhal tatbik 
eylemeyi taahhüt eylemişlerdir • 

Hakem karan şöyledir: 
41tnany ada Yahudiler -~.-~-~:·-,:-::-~~-::-~-~w~ 
düşman devlet K•s•::ı:~::::e~~ k1'1-lngiltereye yedi harp 

la ki kaldırıldı I k 

~Devamı 10 uncuda Hakem kararının verilmesini müteakip 

ıcn . sı sayı ca ar .. ~irı::..~u-=:~..!!.: gemisi ısmar adı 
"'""' ebı de olsa bütün Vah udilerin de Cuma ıokağmda 25 

numarada Olu· lkı·ncı· ve daha bu .. yu·· k bı·r sı·parı·ş te ' 11 a ran Cemal ile karısı ve kızı dün köfte 

.. ,~ 2 <~Yadan çıkarı I ması isten i 1 iyor yemiııer ve bir müddet sonra üçü bir- verı' I mek u·· zered ı·r 'il!"' ~ ~) den milthiı sancılarla kıvranmağa baı· 
,lll~eıe· ha - Yahudiler aleyhin_ "Eğer dünya yUzUnde1d yahudilik tlemi lamıılardır. Vaziyeti görenler Cemal 
~ ' lıhazırcıa şiddetle art • bize k&r§ı harp ilin etmiş ise.ki i1ln et. ~ Devamı ıo uncuda 

h... ""41 lh'L_ -- miştir .• memleketimizde bulunan yahu • ---------------------
L~ ıı.~l btı 
~lldn ~e· tun ecnebi yahudilerin dile re karşı kendisile harp halinde bulun. T r a m va y d a 
.._t S. e111Ç!n .~karıtnıasnıı ve Alman duğumuz bir devlet tebaası muamelesi 

lı..~~ekteclirı:ust ınahalleler" ibda_ yapmak mecburiyetindeyiz.,, do g"' u m sa n c 1 s 1 
~-...._.._ ol'&aııı Meksika, 2 (A.A.) - Dahiliye neza • 

~le dl" 0laıı ''Şvarts kor" biL retinin blryUksekmemurumuhaceretser. 8ua0o bir kadınca~ız ,,or: ,.. ~ =-------:----____ ... __ ,_,e_va_m_•_10_"n_cud_a otomobille hasta-
haneye kaldırıldı 
Bugün Sultanahmette bir hadise ol

muıtur. Saat yarımda Sultanahmede ge· 
len bir tramvaydaki yolculardan bir ka· 
dın sancılar içinde kıvranmağa batla -
mıı, yardımına koıulduğu zaman za

i valbnın doğum sancıları çekmekte ol
duğu anlatılmııtır. 

Bunun üzerine derhal imdadı sıhhiye , 
telefon edilmiı, cankurtaran otomobili 
gelerek kadını hastahanese götürmüı

tür. Bu yüzden tramvaylar on dakika ka 
dar iıleyememiıtir. .. -- ---...__ ---- ....... 

~ -- -
-~- -

: - Taflilatx 3 üncü Sayfamµda, -

Verilen mah1mata göre hükfunetimizl 
İngiliz tezgahlarına üç torpido ve dört 
denizaltı gemisi sipariş etmiştir. Reisi
cumhur Atatürkün meclisin açılışında o
kunan nutuklannda da işaret ettikleri 
gibi bunlardan başka büyük bir parti 
harp gemisi daha sipariş edilmek üzere
dir. 

Gölcükte kurulacak harp tersanesinin 
plan ve projeleri de bir Holanda müesse· 
sesi tarafından hazırlanmıştır. Kısım kı· 
smı ihale edilecek inşaat için Felemenk. 
İngiliz ve Alınan firmalanndan bir çoğu 

müracaatlar yapmışlardır. Bu sene için
de inaşata başlanacak ve üç senede tersa
ne tamamlanarak harp gemilerinin dahil
de yapılması temin edilmiş olacaktır. 

Almanyada Krup tezgahlarına sipariş 

edilerek bundan bir müddet evvel denize 
indirilen Saldıray denizaltı gemimiz de 
bir ay kadar sonra limanımıza gelecektir. 
Batıray da yakında denize indirilecektir. 

Alman mühendislerinin nezareti altın
da Haliçte inşa edilmekte olan Yıldır
ay ve Atılay dcoizaltı gemileri de bir iki 
ay içinde denize indirilmiş olacaklardır . 

Çinliler işi çete 
harbine döktüler 

Hükumet, halkı, müstevliye 
karşı mukavemete davet etti 

Çin lıü~metl, Aallı Japonlara karşı ,,,.._,,,,,tı °Mfiliiitt """NIM1 aa1ıiUnae 
gmiı bir propaganda yapma/dadır. Bu arada tiyatrodan istifade ediliyor. Bir Japon 
askerinin tecavüzüne maruz kalan' bir Çinli kadım gösteren yukariki resim bu şekilde-
1_esltrdm birinden bir. ıahnıdir. ~ Yama '4 Uncii4c. 
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• Evı·elki gün, !Jiiyiik Millet Mtclisinin yeni içtima dtvresine başlayışı dola· şehrimize geldiğini yazmış/ık. Tleyel, bir kaç gün soma memleketine dönt~~ttr' 
yısilc, Buyiik Şef Atatürf,iin tıutkımu Başvekil Celal Boyamı okuduğtt mal:lm- Hataylılar Atıkarada bulunduğu sırada Valıiliye ı;ekili ı •e Parti ge~el stıcrı~ 
dur. Resimde. Crlal Bayar m4tku okurken görülüyor. Şükrü Kaya tarafından ~ereflerine bir ziyafet t•erilmiştir. Resim, bıt zıyafrl 

• Cumhuriyet bayramında Ankaradn bulunan llatay heyetinin dii.n sabalı intıbaı tesbit etmektedir . 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~---__.,/ 

E:t lR gazetede şöyle bir şey okudum: 
~ .. Istanbul radyosu modern bir şek· 
le sokuluyor .•. ,. demek ki şimdiye kadar 
'modern değilmiş ... Demek ki eski zaman· 
lardanberi bir Istanbul radyosu varmış; 
~imdi de bu köhne müessese, asrın icap· 
!arına, yeni ihtiyaçlara göre değiştirile· 
cek, "modern,, bir hale g·etirilecckmiş!. .. 
Birlakım kelimeleri pek uluorta, mana· 

smı biraz olsun dÜşünmeden kullamyo-
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ruz. l\lodem radyo, modem otomobil. A I t n 
modem sinema gibi sözler, hiç şüphesiz 1 masnuatın 
ki gliiünçtür: .. Modem,, yeni veya son da m g a 1 a n m a S J n a 
İnod:ı demek öeğildir; bir zihniyet ifade .. 
ede:. AHl mana5I, on beşinci, on altıncı baş 1 a n d 1 
asırd,m bu tarafa olan demektir. Belki 

Atalürke gelen 
tebrik telgrafları 

oa,ıca bir fıkramda da an1atmışımdır: 14 Ayardan dilştık ve 
Fransu mürlekkidlerinden Marcel Aiais' 
ın r;uzet hir sözü vardır: bir mecmua çı- 22 Ayardan yU ksek 
~arırdı;·bi: ~ün k~ndisine: ".sizin mecmua Ay 8 rda a 1t1 n mas o u
m00er.n mıdır?,. dıre sormuşlar; "modern 

Devlet reisleri bayra.mımız 
dolayısiyle Şefimizi tebrik ettiler 

de ne kelime! ben nııtasır'ın yahu!., de· atın t1atılması yasak 
mi~ .. Hadyo, sinema, otomobil, tayyare Birçok A nupa memleketlerinde olduğu 
de muasırdır modem olmazda ne o· gibi bizde de altın masnuatın devlet eliy· 
lur?... le ayarlanması için yapılmağa başlanan 

Fakat işin içinde bu kelime yanlışların· tttkikler neticelenmiş ve bu husustaki ka· 
dan başka bir ~Y var. Gerçı "modern., iıun meriyet mevkiine guınıştir. 

B~ tarafı 1 ncide l 
De,·let reislerinden gelen telgraflar 

ş:ın!ardır 

Fraıısa Cumhurreisinden gelen telgraf 
Türkiye milli bayramı münasebetile 

ek:;e!ansmıza çok hararetli tebriklerimi ve 
sıhahtleri ve şahsi saadetleri ile Türkiye 
cumhuriyetinin refahı hakkındaki çok 
samimi temennilerimi arzederim. 

sineyn~··· veya "11;1ode.rn radyo,, diyenler Bu işin tatbikatına memur edilen Darp 
"modem,,kelime5inin manasını biraz ol· nane ve Damga matbaası müdürlüğü her 
S\U1 d~ş~Qfl}Üyorlar; düşünseler yazmaz· türlü tertibatı alarak piyasadaki altın 
lar. Fakat onları duşünmeden bu hataya mamulat ve masnuatı damgalamağa baş- Mısır kralınm götzdrrdiği telgraf: 
dü~üren sebebi aramak da lfizımdır. lamıştır. Size en hararetli tebriklerimi ve çabuk 

Aramak mı?... hayır ... o sebeb gözü- Darphane ve Damga matbaası altın iyi olmanız ve taın sıhhatiniz için sami· 
}üzük, küpe, bilezik, pantantif, plak ve mi te.m.flll\1İlefimi !U'Yfl irürkiy~ milli ~y
her türlü mam~lata ı ı , 18 Ye 22 ayar ü· rammı fırsat ittihaz etmekle bahtiyarım. 
zerinden damga \·urmaktadır. Fakat her· Şahsiyetiniz ve asil Turk milleti için o· 
hangi bir ayarda:ı altı miliyem düşük o· lan en iyi saadet ve refah temennilerimi 

Sovyel Sosyalist cumhuriyetleri birlili 
merkezi icra komitesi başkanı Kaleninin 
telgrafı: 

Türkiye cumhuriyetinin 15 inci yıldö
nümü münasebetile samimi tebriklerimle 
çabuk ve tam surette iyileşmeniz ve dost 
Türk milletinin saadet \'e refahı için olan 
en iyi temennilerimi kabul buyurmanızı 

rica ederim. 

}'un an kralının telgrafı: 

Milli bayram münasebetile. şahsi sa· 
adetleri Ye dost ve müttefik a:;il Türk 
milletinin refahı hakkındaki en samimi 
temennilerimin lfa u1ünü e ~elanslanr.· 
dan rica ederim. 

müzün önünde:ıamanımızda herşey çabu 
cak eskileşiyor.Beş altı yıl evvel Amerika' 
da "teknokratlar,, diye bir cereyan çık· 
rnıştı (onlar da ne çabuk eskiyiverdi); 

lan altın masnuat daha a~ağı ayarda ad· arzederirn. Devamı 10 uncuda 
o zaman bir makalede okumuştum: 1s· ------------------------------
marlanan bir makine, daha teslim edilme- dedilerek ona göre ayarlanmaktadır. 
den daha iyisi icat edildiği için artık kul· Türkiyede 22 ayardan yukarı altın mas 

nuat kabul olunmaktadır. Kezalik ı.t 
lamlmaz, yani kullanılması zararlı ola· ayardan düşük ayarlı altın masnuat da 
cak bir hale geliyormuş. Bu yüzden bir- memnudur ,. 
çok yerlerde daha hiç kullanılmamış. yep Kanunun tayin ettiği müddetler dahi· 
yeni, fakat eski diye bir tarafa atılmış tinde bütün altın masnuat damgalanacak 
makine~er varını~. Yani yepyeni eski... ve damgasızlar mcnolunacaktır. 

işçilere iş bulma 
t e ş 'k i 1 a .t 1 

Her şey süratl~ ilerliyor, değişiyor. Da· Darphane yapılan bu i~e mukabil a· Haziranda, içtimai sigorta 
teşkilatiıe· · birlikte 
faaliyete geçecek 

ha on, on beş sene e"Çvel .bi~i yeniliği ile · yarlama ve dagl:ıma ücreti olarak 
hayrete düşüren şeylere bugün adeta geç- gram başına bir kuruş almaktadır. 

mi~ asırların icadı imiş gibi bakıroruz. 
Yalnız makineler mi? Fikirler de ça· 

burak eskiyor; hatla çoğunu hemen hiç 
kullanmadan, ne çıkaracağım bilmeden 
atıyor, köhne itikatlar arasma katıroruz. 
Sanatte yeni bir cereyan beliriyor; daha 
eserlerini vermeden başka bir cereyan gö· 
züküyor ve öteki hemen unutuluyor. Tek· 
nokrat'ların bahsettiği makineler gibi bu
gün birtakım yepyeni köhne fikirler var. 

1 ki 

Nurullah ATAÇ 

yaralama 
hadisesi 

Dün şehrimizde üç ki~inin yaralanma 
sile neticelenen iki yaralama hadisesi ol· 
muştur. Bunlardan biri şaka yüzünden 
ileri gelmiştir. Kadıköyünde Süğütlüçeş· 
mede 73 numaralı dükkanda çıraklık ya· 
pan Hamdi ayni dükkanda çahşan ark::ı· 
daşı Abdullah ile şakalaşırken kızmış \'e 
eline geçirdiği bıaçkla Abdullahı kolun· 
dan ve diğ~r birkaç yerinden yaralamış· 
tır. Yaralı tedaYi a!tma alınmış \'e suçlu 
yakalanmıştır. 

Diğer vaka bir kadın yüzündendir. Ga· 
latada Kum sokağında 23 numaralı ahçı· 
dükkanında çalışan Aris ile seyyar sucu 
Mehmedin araları açıktır, dün de biribir
lerine rastgelince, kavgaya başlamışlar ve 
ilcisi de bıçaklarını çekerek biribirlerinin 
üzerine atılmışlarc.!1r. Etraftan yefü;ilin· 
ceye kadar iş işten geçmiş. Aris kol ve 
kalçalarından, Mehmet de sol böb'Tilnden 
titr ~ ,.ara!anmtşlardrr, iki yaralı 

da derhal imdadı sıhhi otomobilile Beyoğ 
hı'°'haMrıesine katdmlmıc; \'e tahkikata da 
-~~ .;t 

başlannu~trr. 

Siyasal btıgller oku
luna alana(•ak 

doçentler 
Ankarada bu sene ikinci ders yılma 

başlayan Siyasal bilgiler okulu tedris kad· 
rosu genişletilmiş ve ünİ\'ersitede olduğu 
gibi bazı kürsüler için doçentlik ve asis· 
tanlıklar ilaw edilmi~tir . 

Siyasal bil~iler okuluna yeniden alına· 
cak doçentler amme hukuku, husu~i hu· 
ku" ile iktisat \'e maliye için tayin edile· 
ccl.Jcrdır. Asistanlar da sosyoloji, tarih 
\'e coğrafya. i~tisat ve maliye üzerinde \'a· 
zile alacaklardır. 

\'eni doçentler ve asistanlar siyasal 
bılg,ı!er okulu ile üniversite fakülteleri \·e 
) aba!'lcı rnemleektlerde bu nevi mektep ve 
ya lakültelerden mezun olanlar arasın

Cenup ve Ege havzasında tetkikler 
yaparak şehrimize gelen t~ Dairesi Rei
si Enis Behiç dün bulunduğu bir beya.. 
natta demiştir ki: 

"- Gittiğim mıntakalar.da İş Dairesi 
teşkilatını kanun hükümlerini muvaf -
fakıyetle tatbik eder bir vaziyette gör· 
düm. İ_ş Dairesi genel merkezi ileri:Ie~i 
faaliyetleri için proğram hazırlamıştır. 

İlk olarak bölgeler teşkilatları geni~lcti. 
lecek, iş ihtilaflarının halli ve işçin:n 

sağhk durumları hakkında nizamname • 
Jcr yapılacaktır. 

Ayrıca fazla mesai ücretleri için de 
bir niza:nname vücuda getirilecektir. ö· 
nümüzdeki haziranda içtimai sigortalar 

dan StÇilecektir. Gene gerek doçent gerek· ============================::. 
se asi~tanlar bir yabancı dilini bilmeleri gelecek ayın beşinci, altıncı \'e yedinci 
~art olarak aranacaktır. Ayrıca doçent· günleri Ankarada büyük bir imtihan ya· 
lercle aranacak bir şart da doçentliğe talip pılacaktır. lmtihan doçent Ye a~i :;tanlar 
oldukları branşa ait matbu veya basıl· için ayn ayrı o!acaktır. 
mak üzere hazrrlanmış. şayanı kabul bir --------------
eserleri bulunmasıdır. 

Siyasal bilgiler okulunda yarının pro· 
fe~örlüğünü yapacak olan bu gençler için 

T~ırııton amcaı 

'ltOlrJ) <O>Vırt D\?Oır 

teıkilatı ile, iş bulma te§kilatı da kur..:ıJ. 
muş ve çahımağa ba~lamış olacaktır.,, 

Deniz Tlruret Mek
tebinde yeni ders 

yılı 
Yüksek deniz ticaret mektebi bu sene 

geçen senelerden çok farklı ve kuvvetli 
bir ders programile tedrisata başlamıştır. 

Programlarda,lktisat vekili Şakir Kesebirin 
riyaseti altında mektepte son defa yapı· 
lan toplantıda takarrür eden şekilde tadi
l~t yapılmıştır. Vekfilet de bu hususta i· 
cap eden tahsisatı vermiştir. Bununla 
bılhassa mektep atölyesi takviye edilecek· 
tir. Atölyeye bir de vapur tecrübe maki· 
resi kurulacaktır. 

lstanbullu izciler 
döndüler 

Cumhuriyet bayramı münasebetile An· 
karaya giderek büyük geçit resmine işti

rak eden Istanbullu izciler bu sabahki 
trenle şehrimize dönmü~lerdir. 

İstanbul 
Halk sandığı 

iki haftaya ksd11:,ı 
faaliyete başlaY.!i~~ 

Halk bankasına bağlı olarak ~ııJ!l 'ti 
rada kurulmuş olan halk sa~dı biltUP 
rimizde açılacak ikincisine aıt bııl ~ 
ııılıklar ikmal edilmiştir. ls~ 11ç~;~ 
<;.."'.ndı~ı cumhuriyet bayranurı a ~~ 
il.~'? bu iş, sand~k binas~ itti~~:$ 
Şehir.:~h Pehlevı caddesındek1 ·rıde rt/ 
yi ve r. ......... ın bankası merkezı eda# 
lan taclı!at ve tanurlerin ikılla1.r 8~~ 

. . ·k.Jnic:tl. 
mı~ otın,. ,,ı oo!ayısıle gecı ~ eJ1 
de bu ayın onuna kadar ıarn3Jl'I ııJ:d 
edileceği ümit edilmektedir. J3~esi'f 
sa~d.lr ayın on dördü!'lcü paz3 

n era::.:n:ıt nçılacaktır. . . ., ~ 
.. tLl11 d 

lstarıbul halk sandığının bO ırrc<v 
S'!r.• ın t:l: :ni yapılmı~tır. Sartd~:ıt ~ 
lüğüne Halkevi mudürü ,·e esl<. ' 5s
müdürü Burhan tayin edilıllİfitır· ,-e 

. . pıl111ı; . 
memurlarının da tayını ya iirl' c 
lar staj görmek üzere tş ':e 'f I 
bankalarına tevzi edilmi~tır. ti~ 

Halk, esnaf, küçük sanayi ,·e eti f 
babına kredi temini hususuild

3 ıstı:1 
işi yapacağı şüphesiz bulun~ lııJl' 
Halk sandığını lzmirde açıla ~r~" 
dığı ve onu da büyük \·ilayet taP 
başta gelmek üzere yurdun h~ıit ' 
kurulacak sandıklar takip ed 

Tekirdağ me~us1 !eri 
Celal Nurı · 

öld Ü ıest 
Merhumun cerJ'r,ıd!, 
bu sobnb kaıd• ~,>t 

Gazeteci arkadaşlarunızd~'0 ,.eP' 
kirdağ mebusu Celal Nuri dıl 
mi tşir. . l'f Jrtdll • 

1877 senesinde Tekırdag tı1't:ı11 
· dP ııı·• .t merhum, hukuk tabsiJinı " ,-e .{I 

ra edebiyat hayatına atıl.rt.11~' ?fo~tı} 4'.(ı 
tiyetten sonra da gazetecihğ a!~tJ~ 
"Ati,, "tleri,, gazetelerini ç~te! ; 'f. 
panın birçok yerlerinde te 11sıı~~e> 
Celal Nuri ingili2ce ve fr~e Jll"'"~ 
iyi bilirdi. Merhum, kale:c; ,·e !)it ı 
çok büyük hizmetler. yap ;ıeııB ~ 
le milli kütüphanemızde J1'1 ~tl b~ 
işgal etmişti. Bu iliın ad~ği W" bıf. 
memleket ve Türk gazetecı 1 eSi ~ 
bir ziyadır. Merhumun c~~di>'ed~~ 
saat 11 de Osmanbeyde 1'ıll (ı3~ 
manındaki ikametgahınd31101jirıde 1<ı6 t . s· ca ca ·c;!!f ve Bcşıktaşta ınanpa, eıinı 

zı kılındıktan sonra Rtı:jştİf• ıi)et 
aile kabric;tamna def ncdıl nıert tıı,r 

. • · c:e,•e ~t Ailesine \'e kendısını · Atlıt 
rimizi bildirir \ 'e merhtt!ll3 

met dileriz. f'' e 8"''l'f' 
T r 8 ,, zo n 8 iç fil t'·rıı·Utl ıs? 

Trabzon, 2 (A.A.) - fı.tııe~srt111 .. ıc~ 
.. . • Jııll \' .. ıı.. 1 

ı:on'n buyük hcdlycsı o ıı>rıl" 1~• . rııe s ·ot• •e{ 
liraya ihalesi yapılan ıç ıııııı l• rtı 
atma töreni dün binlerce bil ıtııtU 1 

JkJll ' yapıldı. vn.H nutkunda ha ııı.rfll 
uı·rıııı 

hilkfımcte minnet ye ş ' 
man oldu. 
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~adyo neşriyatı r11üthiş bir 
panik doğurdu 

liV1I ~ rr n ifil o n o ~ rr <dl tüı ifil v c§l = 

1 • 

"~ Dıı tüı ~tYJ liifil ~<dl n v © rr ~ 
Nevyork halkı, zehirli gaz er ve toplarla 
hücum edildiğini öğrenir öğrenmez, gaz 
m3ske)erini geç·rmişler ve sığınaklara 

Pa·nirradyo ~oğru kaçışmağa başlamışlar 
§c~ık l:oP:nusı neşrıyatı geçen gün Nevyorkta büyük bir zeniıli gaz maskelerini başlarına geçirerek evlerinden dı-
~r halkı bir·~~ .sebebiyet verm:ş ve bir an içinde koca şan fırlamış ve sokaklarda kaçışmağa başlamıştır. 

b e•'Y:>r,_ 
1 ırıne girmi.,tir 1' ı b.l 

ı.ı 11; rad :t • Panik c kadar şi.ddetli olmuş ki, po ıs er ı e şaşırmış 

d./~ada ~eri~~-su evvela o günkü havadan bahsetmiş ve ve bir çok yüksek mevkili kimselerin de halk arasında kaç· 
t>~nu hab .. r uıerinde bazı yeni deg·işikliklerin görül-
<:ıund.ıı '" Vernıiştir. mıya başladığı görülmüştür. Bunların içinde Amerikan 

'le H 1 sonra dahiliye nazın bile olduğu söyleniyor . 
. ;"rar Mtr'h ' radyo, dans musikisi neşriyatı yapıycr 
•ıle 'h 1 ten bah · t rı rı setmıye başlıyor: 

e~ Y ' er, kend· . o . o.a çıı 1 ıcatları olan tuhaf bir tayyareye bine-
"~d tnı§lar 

ti.... ar sUr'atı ve Arza doğru gelmiye başlamışlardır . .• , (.• e r 
Ci'i t.ın··aya ge ıyorlar ki, beş, on dakikaya kadar bi· 

arıd ayak b J:a
11 

ı~. Fak asacaklardır. Hedefleri de Nevyorlr ve 

tehi:~~. Çı.ın:.~· kendilerini merasimle karşılamamıza im
tıtıcrlı '!azıeriy~ Onlar bize bir düşman gibi toplaı iyle, 

13 111cJe.ıirler c beraber geliycrlar ve dünyayı fethetmek 
ıı kııd ... 

Neden sonra mesele anlaşılıyor ve halk, Merihlilerin dün 
yaya hücumunun bir roman mevzuundan ibaret olduğunu 
öğreniyor: 

Mc'}hur hayali Rcmanlar müellifi Vellsin "Dünyalar 
harbi., diy~ bir eseri vardır. Burada, Merihlilerin dünyayı 
fethe gddikleri ve insanlarla muharebe ettikleri anlatıl
maktadır. 

İşte, Nevyork radyosu da o gün eserden alınan bir se. 
naryoyu temsil ediyormuş. Yalnız, halka bir muziplik t h• ı :lrı b·ı 

' ·ı ~r· ı e h Ik 
.. ' 11\ hakik a 1 telaşa vermiye kafi gelmiştir. Me- olsun diye bunu evvelden haber vermemiştir. Halkın tela· 

'V1 o r; 'd~a~üci ~·~~~ ~ i ~-d~'t"'i ~~~·;;;ilmi~~·, ot 1 arı 
k O • k f Sis aletlerini kullana-

t eıgraı nserı verece •. mıyorlar 
ta~i~ ~ 1!abesi mucidi olan büyük babasının ruhunu lu~:!ilt~;re h:::~e:e~it:~ s~~~~n:e i~~~ 

1 Çın bir beste 1 · tayyarelerin sisli havalarda yollarını ta 
\• ha yin edebilmeleri meselesi İngiltereyi en 

ko alter :R· ııtlarnış fazla meşgul eden bir bahistir. 
tı tı 1 l'l'lıneı l.o 

rıarı, " \erecek ndrada bir "imdad Bugün tayyarecilikte sisli havaldrda 
llet~~tı~ ittıclatı·d .. : Pakat, konserde bulu· yol tayinini ve yere inmeyi temin ede· 

"''l!}'ııı · 1''e b • k ·ı }'aııi r · l\on ... ~ agıracaklarını zan· ce a etler icat edilmiş bulunmaktadır. 
ıılor .111 

telgraf re bu isim verilmesi pi· Mesela "körü körüne uçma aleti,, ismi 
~loruıı torunu alfabesini icat eden verilen bir cihaz, tayyareyi meydana 

ha a b'. le!~taf aıolnıa .ındandır. kazasız ve gayet isabetle indirmekte 
~at i <llttıa:,la 1fabeı;ıni icat ederek, bil· kullanılmaktadır. 
ıh .aı-et· 0 an g ·1 Y · ı 2 k" ·ı·k b "''~ııtı· ınj Ver enıı ere S.0.S. (im· enı yapı an ve 4 ışı ı üyük bir 

l .lt, ~a buyuk ~e~ ~rnkanım bah~tmiş, İngiliz yoku tayyaresine de bu ve otına 
lot\.ıl' bugtin } ılık etmi<•tir b::nz::r diğer aletler konulmuştur. Fa . 
• , li o rrıc h . ~ . 

1ltıdat lluıı na · ur bır piyanist olan kat, "Ensayn, ,ismindeki bu tayyare, 
1 "'" " ""'e nıını ha,. ı · · Pa ·s 'd' ld'kt L d "'l :ı .. , \zuu .. . J ır a :ınmak ıçın. rı e gı ıp ge ı en sonra, on ra 
Va,t~ \·e bunu Uzerıne bir parça bc'5te· civarın::Iaki Kroydan meydanına inece. 

b tııı l~uın Çalacaktır ği yerde başka bir amatör tayyareleri '°"- ııı oliı ttıeı. t-.ı • . 
..,.dır· !i Udur ors un kızlarından meydanına inmiştir. Buna sebep hava· 
\ · \e Çok · 

alt garıp bir ha\·atı nın sisli olmasıdır. 

!İl ~i;,rı~ ana<:ı (ya . . Tayyarenin indiği meydan küçük bir 
tıa ı ı aba 1 Alnı l'\Iors'un h::ı~ ln· saha olduğuna göre, "Ensayn" nın bir 

~ı:·ıctct P~nl'Ol;:lur. 1~andır. Baba<:ının kazadan tesadüfen kurtulduğu söylen • 
t~ ~'rı· l'l'lerıJ:act arı"r Hu"tur. l 'zun mekteclir. 
~ • ıyer a Y ~ 

Q ~ıb..ı ındeji a5adıgı için Amcri· Gene ayni gün, diğer bir iki İngiliz 
A "ı.ıa r. Paı. t k 
'.'Ynj 0turur .,a ·endisi daim~ yolcu tayyaresi inecekleri meydana sis 

lllı,tir a leden d".:· yüzünden yaklaşamamışlar ve başka 
. Ort Pİ"a . 

J nıst daha yetiş· yerlere inmeye mecbur clmuşlar.dır. 

Do -
d dl.ifil a 0·· 1 

esnasın-
lrı., En k 

~·~:;~terede do· a d 1 n 1 E t 
tn ıı . gunı c t· <l} ı ı ılk d resnaı;ında ölen ka· 
ır \e bu e.a olar ı '> • •• 

• • lng·ı· a.< .. bıne duc 

Buna mukabil, Avrupanın muhtelif 
şehirleri ile Londra arasında işliyen 

İsviçre tayyareleri, gene o sisli günde 
Kroydon tayyare meydanına pekata in· 
miye muvaffak olmuşlardır. 

Bu, İngiliz hava teşkilatı erkaııının 

na..ı:arı dikkatini .Jekmi~ ve tetkikata gi. 
riş!lmiş!ir. Varılan nct:c:ye gore İngiliz 
t.ıyy:ırelerincl:ki sis aletleri bir işe ya· 

...___ 
l\f eşlmr sinema artisti Gres Mur bir mıiddettenberi Lonarada bulımmakladır. 

Artist geçen gı'i11 l.ondradaki çoeıtk Jıasta 11esi11i gezmiş t•e kiiçiiklere hastq_bakıcılık 

etmiştir. Resimde, çowklardan biri ile şa lwlaşırken görıiliiyor .. 

lngilterede esraren
giz bir cinayet ! 

Polisler, cinayet salıasımla 

lngilterede, sekiz ya,.ında bir kız çocu· 
ğunun e::ırarengiz bir ~ekilde öldürülme::ıı 

bütün memleketi meşgul eden bir mesel< 
halıni almıştır. Katil, ~ünlerdenberi ve 

iz arıyorlar 

sıkı bir takibatla arandığı halele buluna 
mamaktadır. 

Cinayetin kurbanı Fillis Ilörst i~minde 
( l.iU{en sayfayı çeririniz) 

" a ı ı zler . . ~ 
l' \.Uııı.. • }'ılnı::ıkt d ıı;ın se,·ini!ecel. 

l~ "&e a ır rırı ı; tı -:e • . 
ra:n:ıma!ctaclır, ~ünkü pilotlar bunu kuL müş değillerdir. Bunun için de, tayya· releri bir yıl içinde 14 bin küsur, Fran· 

sız tayyareleri ise 7 binden biraz fazla 

yolcu taşıdıkları halde, bu sene lngili:.ı: 
l"t(: •I S\ı} I ne clo1iu 
~- ~ 'nbe 1 3 bini "' rurken ölen an· 

• 'x.>rı tı '> b' SC:Ç.rni\;r 
• •1 bir!le'" .ınden r , • 1• Otuz yedi 
·~· ı'"ııı ~~ ne ıı;inde .. ~z.ayctı. 

• l' 40 • j> şi 20, 83 ıo .. en 2 bine 'akın 
r. . ıo ı d u 20 ·ı . 

1 ~ne 2 a 41 de 1 e 30. 86 :.1 
ı rJ1.ı",~ anned n Yukarı yaştadır. 
1 b J:t}a en 670 ı;' • 

'llJ.'" 1.ırıcı g lirırken .. •1 11k çocukla· 
. t•Jr. Iran C\"·"' 1 olrnü-lerdir "7"'' 
" ~... .ı >~ al • . - ' • .. (" • • .. ~ .. . tı ,. ...... k d ~ 1 r· ~ ı. • 1

' k-.c] .~~.ı · og-...ıı • ,.,,,_ • ( ... " ın ıJn 
.... '-11; cı·:~ı· Y<l.}·::ı ,.,., . \'c~·~ daha . , . ı~ ""l'tr.--' . •li:- •• 'l'l'l!! t, , .. ışt•r. 

··~1'..e S'·b • b.::ıü.,,ij d '>' 
" ı.:b ol C' ~ ,!) l:ac!:-

nıu5tur. 

!ngiliz kraiiçcsini11 I'ari~i ziyaretinde 
giydiği elbiseler muda o!ıı,;tş, bilhassa bii· 
tıın Fransız kadınları onu taklit elmiş· 

lerdı. 

Bıı seneki kışlık kiirk mantolarda da 
kraliçe yeni bir moda çıkarmış bulımuyor.11 A~ık Jmrşm:i renkte olan bu kiirk manto· 
mm en biiyiik Jııısusiycti yakayı teşkil 

eden kısımn omuzlar iizcrj,ıde kalkık ol· 
masıdır. 

l\ra:fçeni;ı ş~p!:ası da yeni bir şe/,ilı.lc· 

dir ı·e Lc;ca be11zcmektcclir. 

!anmasını bilmiyorl:ır. relerinde bulunan aletleri layıkiyle kµL 

İsviçreli tayyareciler ise Lorenz ci· laaamıyorl:ır . 
hazı d::nHen bu tis al::tlerini kullan • 
makta en mahir pilotlardır. Çünkü A· 

meril:ada ve Almanyada h'"' Uetl~r ü 
zer:nde senelerce tecrüb:ler yapmışlar 
staj görmüşler~Er. 

Bugün İsviçreli yolcu tayyarelerin • 
den birinde çalış&:ın bir pilot üç ser.e A 
merikada yalnız bu sis aletleri üzerin. 

de tecrübe görmüştür . 
H:-lbul~i. 1ng:liz tayyaredleri bu a· 

lc~krin tatb:!•atı i~inde en ileri gitmiş 
olan Almanya ve Amerikada staj gör. 

Bunda kabahat ingilterenin değildir. 
Çünkü lngiliz tayyarecilerinin Alman· 

yada staj görmesine Berlin hükümeti 
müsaade etmemektedir. İngiliz tayyare 
tileri Amerikada staj görmeyi de pek 

pahalı bulmaktarlırlar. 

İngilterenin bu n:>ksandan büyük bir 
zarar gördüğü kanaati vardır. Çünkü, 

esasen İngiliz yolcu tayyarelerinin ta. 

şıdığı yolcu miktarı gitgide azalmakta· 

dır. Mesela, ge~en sene İngiliz tayya. 

tayyarelerine binen dokuz: bin kişiye mı 
kabil Fransız tayyareleri 10 bin yolcu 
nakletmiştir. 

Bunun sebebi de Fransanın hava hat 
!arına saatte 200 mil sür'atli yeni tay· 
yareler koymuş olmasıdır . 

~ngilterenin "Ensayn., ismind,ki ye. 

.~ · • yolcu tayyaresi de 200 mil sür'attt>· 
dir. Fakat sis aletlerini kullanamadığı 

~için Londra _ Paris hattında işlemekte 
müşkülata uğramaktadır. 
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iÇERD!!.: 
• Usküdardaki yeni itfaiye binasının 

ina~atı bitmiştir. Üsküdar iskelesi civa· 
nndaki itfaiye yakında buraya taşma· 

caktır. 

• Bir müddet geri kalını~ olan Gümüş
suyu - Dolmabahçe yolunun fo~asına ya· 
kında baş.anacaktır. Yol üzerindeki tütün 
dep:>3u ye kokkömürü fabrikası istimlak 
cdılrniştir. 

• Son senelerde hm·ayollan nakliyatın· 
da bÜ} ük bir artış görülmektedir. Dört 
yıl içınde Ankara · }<;tanbul ara8ında 

"2628 kişi ta~mmı~. 1451 kişi de tayyare 
ile kı a bir gezinti yapmıchr. 

• Şehrımizde bulunan orta tedric:at u· 
mum müdürü A\'llİ dün de tetkiklerine 
de\ram etmış ve )"eni açılan yedi orta mek 
tehi gezmiştir . 

• Bu sene üni\ersiteye 1669 kişi yazıl· 
rm>tır. Bunlann 814 il fen, 346 sı hukuk. 
309 u ikti at, 409 u edebiyat fakültesine 
kaydolunmuştur. ·Onh·ersitenin bu senek• 
m~vcudu 6 bine \'armı6tır. 

• Birkaç ,gündenberi şehrimizde hulu· 
nan Jngiliı gazctecisı Tildinan dün Lond· 
raya hareket etmiştir. Muharrir Türkiye 
hakkında bazı makaleler neşredecektir. 

• Üsküdar tramvay şirketinin vazi· 
yetini tetkik eden Ankaradaki komLyon 
raporunu Dahiliye \'ekaletine ,·ermistir. 

• Şubattan itibaren şehrin et işlerini zi· 
raat kurumu idare edecek. ve belediye 
H~ kaşaplann kurduğu şirketin alfilcası 
ke,,ıle~ir • \ 

"' Köylü cigara mm şehirlerde de satıl· 
ma~ı duşünülmektedir. Bu hususta yapı
lan tetkikattan sonra bir karar verilecek· 
tir. 

• Oniveraitede inkılap derslerine ayın 
onundan itibaren ba~lanacak ve ilk dersi 
profesör Hikmet Ba)•ur verecektir. 

• Yerli mallara halkın daha fazla rağ'· 

betini çekmek maksadiJe Sfunerbank tara· 
fmdan bır film yapılmı,tır. 

• Belgrad o'rmanlanmn devlet tarafın· 
·aan idares1 kararlastınlmıtşır. Florya ci
vannda ağaç dikmeye devam olunarak 
büyUk bir ôrman teşkiline çalı~ılmakta· 
dır. ' 

..... .,,., DIŞAROA: 
~ :..: • AA}iıı~a, lf9ça~ c;\çist MaQ"a§i lle 

irak elçisl Bay Naci Şevket, Macar ve l 
rak. memleketleri :arasında bir datıtlulı: 

munhedesini dUn saat beşte Ankarada t 
rak elçiliğinde imza etmişlerdir. 

• KnrpaUaraltı :P.usyası hükümeti, mcm 
Ieketin ismini değiştirmcğe karar \'ermiş. 
tir. Bundan böyle ''l{arpatlar ukranyası" 

dcneı:cklir. 

.. ürtonya, Hanclyc nazın resmi bir rl. 
yarctJ~in 1 kiuıunuewc de Kopcnhag'a gi. 
decektır. 

Yunı1rlVPllfthdlntn 
titr kızı oldu 

AUna, 2 (A.A.) - Veliaht Prens Polun 
zevcesi prenses Frcdlrika, saat 20.15 de 
bir krz çocuğu dlinyaya getirmi§tir. 

Prenses ve kızının sihhatlerf yerinde • 
dir. 

bir kızdır. Cesedi, bir sabaH. şehir hari· 
cindeki yolda bulunmus \'e karakola götü
rülerek 'hüviyeti tesbit olunmuştur. Ço
cuğun annesı, babası, Fillisin bir gün ev
vel ortadan k:ıyoolduğunu, akşama ka· 
dar belCleclikleri halde gelmediğıni söy1e
fflİŞlerdir. Fakat, ~ızın ailesi o zamana 
kfldar polise müracaat etmerni~dir. ÇünkU 
Fillisin cıvardaki köyde bulunan teyzesi· 
ne gitmiş olacağım dü~ünmü~lerdir . 

Zavallı kız, başından vurularak öldü· 
rülmüş ve viıcudu f ecı bir halde ) aralan· 
mıştır. 

Tahkikata nazaran, kızı bır gun ef.'\el 
ayrı ayrı iki gençle beraber göımüşlerdır. 
Bunların ikisı de yinni beş, yirmi altı 

yaşlarındadır. Gorcnlerın anlatt.ğma ba· 
kıhrsa bunların biri kısa borlu, esmeı 

bir gençtir, dığeri de uzun boylu san~m. 
Bunun için, iki inin de bir ki~r olduğunu 
kabul etmek kabıl değildiı. 

Tahminlere göre. F ıllis. babasından pa 
ra koparmak için kaçmlmıl'. takat sonra, 
haydut tarafından öldürülmü~tür. Buna 
da sebeb belki arkada~ı olan iki haydut 
arasındaki bir ihtilaf olabilir. (.'ocuğu i· 
ki ayrı adamla görmüs olmaları da bu ih· 
ti mali kuvvetlendirmektedir. 

Bradfoı'd halkı cinayet tahkikatın( po· 
1i le beraber takip etmektedir. Bilha-:sa 
çocuklar, zavallı arkadaşlarının katilini 
arayan polisin yanından ayrılmamakt~· 
dır. 

Çinliler 
harbine 

işi çete 
döktüler 

15 Senelik 
Cumhuriyet 

• 1 , • 

reJımımız 

Hükümet, halkı, müs.evJiye 
karşı mukavame.e davat etti 

E(•n e ai ~a1eteierl 
neşriyata 

df' vu 111 t--dıl or 

meselesi 
1
_ 

L on d r a d R ın Oh 0t 
~iirü!;mtaler ohJ)~ 

cenııtıl 
Londra, 3 (A.A.) - rıf-

·ı · ·ı d ·11· ·· • faa 11azı rıı:a ıttı ıa ı mı ı muc.a ltt 
dün öğleden sonra müstemle 
:Maltdonald :1c görü~müştür. 

1
,r C. 

Londra, 3 - Çin ajanBJ bildiriyor: l Jeholu ciddi surette tehdit eder bir mll-
lıi)'et nrzctmckt0dir. 

Uerlln, ,2 (A.A.) - D.~.B. ajansı p· b .. .. t .... ıeJ<e 
ırovun ugun mus Cu• 

3
c', 

bildiriyor: lesi hı:kkında göriişmclcr y:ıP ... ~ 
Çin çete muharibleri Şahar vilayeti

nin merkezi olan ve dUn geri alınan Kal

ganm 70 kilometre dolu cenubundaki 
lhi Huayuan ıehrlnden çok daha llerile

re nüfuz etmif bulunmaktadır. Diğer ba

zı çeteler de Kalganın 40 kilometre do

ğu cenubunda mühim bir tehir olan Hsu
anhuaya birçok hücumlarda bulunmue
lardır. Çeteler eon gtlnlerde Şahann do
ğusundııld Şihıenı ve LÜngkuanı zap • 

tetmielerdlr. Çetelerin Şııharın doğu böl
gesindeki faaliyeti Mançukuo içindeki 

H~nnan, Szeşuen ve Yunnan valileri 
halkı nlhaf zafer için mümkün olan her 
türlü fedaka~lıklan yaprnağa da,·et eden 
beyannameler neşretmişlerdir. 

Japou ya ve mİll('tler cemi yeti 

Tokyo, 2 (A. A.) - İmparatorun hu
zurile heyeti umumiye halinde toplanan 
meclhi hlla, Japonyanın mUletler cemi
yetinin bütiln tcşekküllerile teıriki me
saisine nihayet vermesi hakkındaki ka
rarı ittifakla k:ıbul etmiştir. 

"Doyçe Algenlanye Çaytung., ga. -1 ybı•· min edilmekte ve murr.aı e sJ~ 
zetcsi, TUrkiyenlo on beş senel!I< seleyi Berlin ile görüşmek ta 
cumhuriyet rı>jiml altında başardığı . 

. _ . da olduğu söylenmekte~ 
nıuazınm esere tahsis ettıgl bır ma. f11f 
kalede, BüyUIC Şet AtatUrkün dcv-j lrt811d8lfl8r ve 
Jeti ve memleket ekonomisini ihya 1 b İ l • 'l :.uel 
için ıartettl~i yorulmak bllme2 me u 1 u ' .. vadef'l-
saiyJ ehemmiyetle kaydettikten son. Londra, 3 (A.A.) - Da • oV 
ra diyor ki: Ia:nentoda fogiltcred: mukl~e gı 

lngiliz - ltalyan 
anlaşması merivet 
mevkiine konuldu 

"Bu hususta umumi harpten son. landalılann tngilterenin ııar t•rl 
ra ecııf'bi kuvvetlerinin Türkiyeyi takdirinde İngiliz makamatı •ıl~' 
mllıt kurtuluştan ebediyen mahrum askeri hizmet ifasına davet ec. 

kılat:ak bir rejimi kabule mecbur l· ı ğini tasrih etm:ştir. . I 0,ı 
çln Boğazları işgal etmiş bulund11ğ1 l t H ( yao elll J ICt ıtl 
bir sırada AtatUrkUn ne gibi rnUş. "' lf Jı 
kU14tı yenmek mecburiyetinde kal- Hl nda değ·şlfl riP 
mış olduğunu hatırlıımak ktlfiıllr. Roma, 2 (A.A.) - ikincitcşııı 

Almanya Ekonomi Nazırı Funk llkgtlnlerindediplomatlarara
5 ııı• 

gibi TUrkfyeyi son zamanlarda geze. cak tayin \'e tahviller ~~ı.~rla:ıç~ 
bilmiş olanlar TUrk devletinin nasıl Garagliya'nın Paris bu) u~ ....t 

:~in 8.li' 
terakkfler yolunda faal ve cesaretle ylnl için Frnnsa hükumctu• .... wo 
ileri attlmış odu~unu ~örmUşlerdlr. tcnilmiş olduğu gibi Pellogı°0, 

Çok kiyasetli bir harlcf siyaset, Btlkrcş elçiliğine tayinine. ııoıdJl 
TUrklyeye Bo~azlar Uzerlndeki bitki. kfımetlnln mu\'afakat etın;.ş .uıcrı
mlyetini tekrar elde etmek fmkttnrnı alınmıştır. Bu tiıyin \'C tah' .;/ 
verdi. nugUn kun-etıı ve ananelerin Varııova, Brükı:cl, :Mosk0"'~ştt 
den iftihar eden bir TUrk ordusu büyük c'.çiliklerini \'e BudaP ıP•dt 
tJ,lr1'.'iıerıln millatler arasındaki mc\ ve Bclgrad orta clçiiiklerlni 8 

ln~llterede muhalifler bunun' bir aldanma 
... olduğu kanaatinde ••• · 

ispanyada 90 biıı ,l ltalyanLı-asker~ 
daha var. m ıŞ ·~lli, . 

ktın~ hUrmet ettiriyor. ccii eöylenmekt~dir. ıel 
TUrlflye ecnebi parasına muhta~ ~ 

l>ünya ortn sı ı.J. olmaksızın kendi lktisadiyatını Jh • 
ya etmiş, mlinakalAtını inkişaf' ettir 
mfş ve su işlerini başarmıştır. 1\IU • 
nasip yerlerde fabrikalar yükselmiş 
ve hr.ybetll eski kalenin eteklerinde 
Ankara bUyUyerek memleketin mo. 
dern bir merkezi olmuştur. 

Londra, 3 - A ı,1arn kamarası dünkU 
toplantısında İngiliz - ltalyan anla~ma::ıı· 
nm meriyetc girmesi hu.usundaki hüku
met teklifini müzakere ve uzun münaka· 
şalardan sonra 138 reye karşı 345 reyle 
kabul etmistir. 

Aralarında Ç.örçil. Eden, Haröld, 
Ni,c>lson ve Adams bulunan muhafaza· 
karlardan bir çoğu İngiliz - ltalyan itila· 
fınm meriyet me\ kiine girmesine müteal· 
lik teklifin reye konulma ı sıra:;mda müs· 
tenkil kalmr~lardır. f\1üzakereler çok mü· 
naka,alı olmu~tur. , Başvekil Çemberlayn 
tenkidlere C~\ ap vererek hükumetin tezi· 
ni uzun uzadıya müdafaa etmiş ve ez· 
cümle demiştır ki: 

.. _ Bugün A\'am kamarasının tetki· 
kine arudılen meı5ele, İngiliz· ltalyan an· 
la~masınm iyı veyahut fena olduğu de-~il, 
fakat bunu tatbik mevkiine koymak za· 
manının &elip gelmediğinin ve meriyetc 
ıirmesi için eart olan kayıtların yapılıp 
yapılmadığının te.,bitidir. 

On bin İtalyan gönüllüsü, l panyadan 
geri çekilmiştir. Musolini bana, ademi 
müdahale komitesinin planı tatbik edi: 
lir edilmez, daha hali ispanya.da bu· 
lunan her nevi İtalyan kuvvetlerinin 
ııeri çekileceğine dair sarih teminat 
vcrml§tir. Muı:>lini, yeniden İspan

yaya asker ııöndermiyeceğini de vadet. 
mi!tİr. 

Bugün, İspanyol meselesinin Avru
pa sulbü için artık bir tehlike te§kil et
mediği muhakkaktır. 

Mus.'>lininin, benim talebim üze. 
rine, müzakerelere ba~lamak üzere va. 
kit kazanmak niyetiyle Hitler nez
dindeki tetehbüslt'tt malCımdur. O te- ' 
şrbbüslerin neticesindedir ki müz2ke. 
n:lcre geçilebil:niş ve bu müzakereler. 
d~n de Münib anlaşması doğmuJtur. 

Eğer İngiltere ile İtalya arasındaki 
münas~bctler, bun.dan 18 ay t'vvelki 
vaziyette ol .. ayd·, ayni netice her hal. 
dt' istihsal olunamazdı. 

f ngiltere, bugün Sovyetler B::-liği 
ile beraber. İtalyanın Habeşistan üze
rindeki hikimiyetini hukukan hala ta. 
nımamıt olan ycgSne memlel~ettir. tn. 
giltere, Fransanın curine iktifa edt
rek. Romadaki büyük elçiıine, İtalya
nın Habetiıtan üzerim!eki hlldmiyetl. 

ni hukukan tanıyan yeni itimatname 
gönderecektir. Pransa hükumeti, buna 
hiç bir itiraiöa oulunmamıttır. Avuı • 
tralya ve cenubi Afrika Birliği anlaş. 
masının derhal mer:y<.t mevkiine gir
mesi hakkm:laki n~ktai nazarımızı tas. 
vip etmektedir. 

Avam kamarası, bueün kendisine 
tevdi edilen takriri kabul eylemekle, 
Avrupa ıulhünÜn umumi imkanlarını 
k2ti surette iyile'itirecektir. 

Çcmbcrlayndan ıonra söz alan 
işçi partisi ' liderlerinden Grenvood, 
Çemberlaynin harici politikas·nı ,id • 
detle tcnki't etmiı1 ve demiştir ki: 

- Başvekil, diktatörlüklere daima 
tek taraflı olarak fedakarlıklarda bu-

lunmaktadır. On bin İtalyan piyadesi. 
nin İspanyadan geri çekilmesi izam e. 
dilmemesi ica~e<lcn bir hidiıedir. Bu • 
nun ehemmiyeti yoktur, zira, geri çe
kilenlerin ekserisi yaralı ve hastadrr. 
Halbuki halfi. bugün İspanyada harbe 
devam eden 90 liin İtalyan askeri mev. 
cuttur~ 

Çemb:rlaynin politikası, Fransayı 

çember içine aokmaktadrr ve Britanya 
imparatorluğunun da bünyesini tehli 
kcye sokmal:tadır. Harp ihtima'!ni b~r 
taraf edecek olan yeg~be çare, İspan

yada!:i 1talyan ve Alman kuvvetlerinin 
ta"Tlarn · '• "'eri ,..ftı.: 1 -~-;..ı· ... 

Çem•ıerlavn ''C OaladvP Ro
ma \'c l~er.inıfe rıedt>n he
~t'hil yor'! 
Beri in, 2 (A.A.) - Bcrlincr 13oersen ı 

Zeitun~ gazetesi, bugün neşretti~i bir ma
kalede, !ngi1i2 "Niruı Kronik!;, gazete· 

TUrklye tıe Almanyıt arasında ak 
tedllen yeni ekonomik anlaşmalar 

tkl memleketin net'lne olarak yen· 
bir teşriki metıal devresi aca<'aktır . ., 

\ 'unan gazf'fe erinin Df",riyata 

Atlna, 2 (A.A.) - Atına ajana 
bildiriyor: 

Gazeteler cumhuriyetin on beşin 
el yılrlönUmUnUn tesldl hakkında ıs. 
tanbuldan aldıkları uzun yazılar 

neşrederken Cumhurbaşkanı Kemal 
AtatUrkUn ldarealnde bUtUn uba . 
Iaı da başarılan ıslahat ve terakkileri 
kayıt ve Anadolu Ajantıı tarafından 
'erll~n parlAmcnto acılış nutkunu 
hUtUn tererruatlle dercetmektedir . 
ler. 

boks şampiY~ı; 
Seattle, 2 (A. /'\. ) •Ji }. 

Solly Kregcr, rakibi scattıej~ ~I 
ile yaptığı maç neticesind_c ·•fi" 
sayı hesabilc orta siklet duıı> 
Unvanını kazanmıştır. 

•"' • ~-' eO yavuz sez '(t'1 

Parla Kadın, f:rl<~:ııı•1'',ı 
Akadenıilerlnden dlP 

1 
ıı' 

Beyoğlu-Parmak l< ııP 
ret apartuuanı ~ 

OPERA,.o~ r81P 
Or. H. Ziva J{ofl~,,rl 

• • .,., 11rı 
Tıp Fakültesı ı ,,ıtı 
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12 ASK ARASIND 
sine şiddetle hücum etmektedir. F R /\ N C H QT ı· Q N E 

"ln~iliz gazete~i. Çrnıberlarn ve Dalad· 1ı r ı,ıı ~ıJ 
yenin dü~meleri ihtimali karşısında Al· I gibi büyük yıldızlar ta.-afmdan fevkalade bir smctte ya~a~t~~~ 
manyamn korktuğunu ve Almanyanın 

1

. · c:nsalsiz fitm:n ml'v.rnu: Bir aşk ve kıskan;Iık dramı .. sır ı:tıİ'tııif 
kendi arıulanna itaat eden bu iki baş· _ a:;kı için iki lcadmın rekabeti .. Gayet modern bi.:r fi1111de 
vekil iktidarda kaldıkça İngiltere ve 1. ihtiraslar..... ·~ 
Fransa ile cl::ıst geçineceğini yazmı~tır. GIBlllJllllll Uavetcn: FO:<.~ JURNAL son dünya haber~:rı-1 

Bu telmihler ço!c bayağı bir zihniyetin ti 
mahsulüdür. Çcmberlayn ,.e Daladye ec- ::::;::;.- ç#'_, 
nebi hir devlete Alet olabi!ecek kuklalar hindedir. İngiltere ,.e Fransa de\·let a· çıl:arır. Eğer AlmanY3 i;ıJıfll\ , 
mahiyetinde gö9teriliror. Ş:!refli herhan· damlarının sulh siya~eti baltalanmak is· Daladyenin iktidarda 1'3)°' 
gi bir devlet adamı için bu 5Ö:ler i~itilme· teniliyor. Bu usul .Niyuz Kronik! gazete- rnrsa bu kendini ,\,•rıJ 
mi~ biı hartkettir. Ancak. bu hücumlar si ile onu ilham eden Çörçil \'e Dut Ku· fedar' add

0

etmesindcndir·•' 
§ahı!13rdan ;irade Avrupa siya~eti aley· per gibi şahısların mahiyetini meydana 

• • 



..., 3 !JoNClTEŞRtN - 1938 

·--

Ha, . Ya Z a n : 
olarak 'ab sıl~hlanmasında en ileride millet fabrikasını nihayet başarabilmiıtir. ln
kun olrn~~~·~lmanyarı göstermek müm giliz endüstri aleminin en meşhur siması 
h a·tt 1 e hava kuvvetlerini en hız· sayılan Lord l\1iffild'in idare ed-...x.. bu • ıran de 1 . ~a• 
hakı~kt v etın Almanya oldu~ru mu· fabrika Alman endüstrisile yanı edebile-
r.•atind 11.~· Alrnan endüstrisinin uçak i· cek her kudrete sahiptir. Fransada hava 
l<?te \1 .. ı:..;k, 1 kl!:lreti hayret edilecek derece· endüstrisini yenileo.tirmek vazifesini hava· 

.. u ı;;eım; bul ~ 
dJ~trir.· · ş unmaktadır. Bu en· cılık aleminin en tanırunış ilmt sima· 
5'}~ tıa'ın her ay Alman hava ordusuna tarından birine, Alber Kakoya tevdi et· 
kl•dre/~ Uçağı iıa,e ettiğini söylemek miştir. 

ının de·ec . . 1 ~ . . 
Sa•.ıyoruı. ' csını an amaı;a kafıdır Alman hava fabrikalarını Marepl Gö-

F•ansa .1 . ring, umumi harbin çok tanınımt bir 
ela ne 1 e .tngıltere bu ,·aziyct kar~ısın· harp ta}')'arecisi olan ve ron yıllarda 650 
ler. ~:a:abıleceklerini şa~ırmrş gibidir- kilom~trelik bir sürat rekoru tesis eden 
başına Atansanı~ ne de tngilterenin tek gmcral Udde verdiği malOmdur. Demtk 
ne İtnkA manra ıle yanşa girebilmeleri- ki İngiliz hava silahlanmasmı temin ede· 
ta.'ll b. ? kalmamı~tır. Bu iki de\·Jet cek olan Lord Muffild bu ıentral Udet· 
dir"'e rr ış birliği ıle raJı<:tıkları tak ,, ancak .k. :o ~ le çarpı~acaktır. Eğer 1940 a kadar bir 
<ı'. J•.,b·ı · 1 1 rıt sonra Almanya ile boy ha:-p patlamaua ha"a sil~lanma1'ında 
l · :·Al ~~!t!erini tahmı'n etm"kted"ırler. · . 'ru '" !11:;·'•:.e ile Fransanın el birlili ile Al· 
huI:ırırna Pada en kudretli orduya sahip manrayı geçebilecekleri söyleniyor. 
~ 'nın e sı~ rağmen Fransanın ve dün- Acaba yarı,1 hangi taraf kaıanacak? 
lurnna n büyük donanmasına sahip bu· Billıil ha\'a harbine girmiş bir t«rübeli 
d,, .. ""ksı.na ra~en lng·ııterenı·n Alman,..·a· t °"' l~ ınm"l . J g:-neral mi? niiliZ endüstrisinin büyüle 
ıarJarnento: erıne ~beb olan şey, Franm dz~:1!:ı mı? Yoksa Fransanm ilmi mi? 
l>rııjelerd :ıu komısyonlarında incelenen Sadıle DUMAN 
lU3c- d en bu devletin iki vılda vani ---------------

'} en ın• · · · 
12.ııoo ~O a kadar, 4800 uçak ,.e 
llla~tad lllotör Yapmak istediği anlaşıl· • 
srı crd~r. Bu uçaklar \'e motörler, Fran· 
ha:n t suna heran emre müherva 2i00 

~ a\·ya . . tan 111 • resı temin edebilecekmi~ Ar-
d Otôrlerl ~ · 
'~cnıe . e malzemenin, bunlardan 

la·,ıarı rın, Y:ınanlann ıskartaya çıkan· X9UN 
h n Yeri · · a\'a erını derhal doldurmak için 
llİlJor O~dusu levazımına verileceği söyle- M a c e r a 1 a r 1 fi 1 m e 
~ebiJ~~:~ba Fransa bu projeyi tatbik e· 
liz Slatisr~rnk~nlarrna malik midir? lngi· 
tndüstris-

1 lerıne göz atınca Fransız uçak 
t~ anı1°de 5.000 mütehassıs i~çi çalış
tistikler :aıc mümkün oluyor. Ayni sta-
1?0·00o ın~rnanya uçak fabrikalarında 
bit etnıek utehassıs işçi bulunduğunu tes· 
li. at'asırıd tedir. Her iki tarafın endüstri 
hirıı bir fa Alrnanyanm lehine pek mü· 
d\i trisin· ark bulunduğunu. Alrna:ı en 
'rıdüstrj~n .SOn derece modern \'e Fransız 
~n~~~ ~n derece geri olduğunu da 
ct&i randı ıkı tarafın bu sahada alabile· 
~ili~· rnan arasındaki müthiş fark, 

1 ~ L_&ınden tezah·· ed 
a""t F ur er. 

l.fanı ...ı ransayı geride kalınağa mah· 
)., '-"en se~
~ldir. F ~bler bunlardan ibaret de· 
l'iiıund ransada işçiler birı-ok sebebler en 50 ' .,. 
llt}( köt(i ra n derece az çalışmakta, az \•e 

l"r~ .. - ndıman vermektedirler. 
l&ıı--1112 fab .k 
, ~tad rı alan sık sık tatil yap· 
1trtttk~ir Grevler ikide bir işleri darbe· 
ll\Urıtaıa · Alrnan}•ada bir İKi haftada 
hl. h tnan \"C •• 
-~ "O saa en ıyı randımanını vere· 

LINDI 
Bu enteresan fiim'i 

memleketimize getirttik 

Evvelce iazetemizde senelerce rtsimlı 

tefrika olarak verdiiimiz (X 9 un) bari· 
kulade maceralan Amerikanın Üniversal 
şirketi tarafından filme alınmı~tır. 

(X 9) tefrikasının gazetemizde gördülU 
rağebt ve okuyuculanmıı üzerinde uyan· 
dırdı~ı büyük alakayı düşünerek bu fil· 
min Türkiyeye de getirilmesi için teşeb

büşlere girişmiştik.Film buıün memleketi 
mize gelmiştir. Vt pek ~·akında BeYolJu 
sinemalarından birinde gösterilecektir. 

{X 9) filmini Haber okuyuculaR ~r· 

kesten daha ucuz bir fiyatla seyredecek· 
!erdir. Bu hususta gen' tafsillt vertctliı 

haftad t çahstığı halde Fransada iıçi r a 45 sa .,, .... ,_ ............. -.,,. .. . 
ın l?tutlak at çalışmakta ve bu 45 saa· 

~rı kaybo~~~ saaati de grevler yüzün· 
0re bu .. . ktadır. Yapılan he~aplara 

!ter vaıı)·er ıc:e ııUd ın mukayesesinde alman 
A.I ~ ur: 

at rrıanyada ı . . 
çah~atak b" 50 hın ısçi haftada 58 sa· 

34 ,..:1 ır ayda. 
,,.__ .. aı Yon 80() ' 

--;_'lltkttdir .OOQ saatlik randıman 

··--··· 2 ..... ' 

fMltSELEI 
1 

ispanya işleri ne vaziyetl 
ispanyada cerey.an eden harp, büyük fedakarlık
laıa malolan Avrupa s:ılhunu yeniden tehlikeye 

sokacak mahiyette hadiseler doğurabilir 
A vrupada cereyan eden ve 

dünya ıulbünü fevkalade tehwt 
etmi, olan Çekoılovak meselesi 
kar,11mda, tapuya harbi unu
tulmu, rıı.i icli. Avrupanm en 
mühim raaetelerinden biri olan 
bir lıvi9'e ruet.sinde ltpanya 
meaeleai baklanda çok tayanı 

dikkat bir mMale çdmu,br. Bu 
makaleyi apftda okuyacalumız.. 

ispanya meaeleainin, Anupa sul. 
hunü tehlikeye ıokan hadiıeletin :;öl
ıesinde kalmıı olması onun ehemmiye
tini kaybettif :ne delllet etmez. ispan
yadaki ıivil harbin kat'i neticesi, ıyni 
zamanda, müıtalrbel İlpanyoJ devleti -
nin hük\lmet ıeklini ve bu devletin dı~ 
politikada takip edeceği istikameti de 

tayin edecektir. 
Bu kat"! neticeye varmak için. is

panyada cereyan eden harp, büyük fe. 
daklrbklara mal olan Avrupa ıulhünü 
yeniden tehlikeye ıokacak mahiyette 
hldiıeler doğurabilir. t 

193&. 37 kı9tn.da enternasyonal rö
nüllü alaylarının gelmeleri üzerine 
Madridia nptı aldm lulm.rıtı. l 937 • 1 
38 latında da Akdmize çılrmalc için 
taarrusa ıeçmclr imlranları bulunama
mıştı. Şimdi tıpkı o cünlerdc olıfoğu 

gibi hareklt bakımından ıcncral Fran
konun vaziyeti epey miltküldilr. 

Hele, Baraelon ve Valanıiya etrafın
daki müstahkem auntaka, Bilbaonun 
"demir senberini,, bile ,aı,ede bıraka. 
cak bir öl~O,U bulduktan ıonra, •azi
yet, halk ceplaesinin lehine olmak üzere 
ç.ok değişmiftir. 

Ordunun otomatik aitıhlarla cihaz. 
!anması ve bu ıili.hlan kullanan asker-

erin maharet ve disiplinleri yüzünden, 
bu orduya kartı yapılacak olan bütü ta
arruzlar çok zorlu blr dua halini al
maktadır. 

Fakat buna mukabil de nasyonalist
lerin stratejik vaziyetleri çok düzelmit. 
tir. Dilfman aahaıı, 1 niı&Nianberi iki
ye bölünmGttür. Endllstri ve ziraatin 
tekrar getiımiı olmaaı, yabancı mem • 
leketlere ham madde ihraç edilmeğe 

baıtanmaıı aayeainde, araaıra bazı ak
aaldıklar olmurna rafmen, Franko ta. 
rafında iaıe meselesinin dü.ı&ün gittiii 
ania111maktadır. 

Hinterladnda nizam ve aaayiJirı bü. 
küm ıünnui, ve politik meselelerin 
lehde inkipf etmesi. BurıOI bükQmeti
ni, harp itleriyle ufrtpnak huıuaunda 
ıerbeat bırakmaktadır. Hatbuk~ Barıe. 
lon hükumeti, Franko tarafından iç du· 
rwnun boauk oldulwnı il!n etmekte. 
dir. 

Geçenlerde Franko askerlerinin Fau 
ıönderilmni de ayni müllhua ile tef· 

lıpanya dahili h'arbiain 

ıir edildi. 
Diğer taraftan, halk cephesi hükQ. 

metinde çıkan zorluklar bala devam et
mektedir. İtimada de~er kaynaklardan 
ılınan haberlere göre, ağustosun ilk iki 
haftasında yalnız Barselonda 125 kiıiyi 
idam etmek zarureti hasd olmuıtur. Bu 
hldiselerden az evvel de, 195 biye 
karıı Madritte bir dava görülmekte ol
du~u haber verilmişti. 

Halk cephesi hpany:.·ında harbin 
ilk aylarında, politik bakımdan şUheli 

olanlara karşı mücadeleye girişmiş o
lan ceza mahkemesi faaliyetine devam 
etmektedir. 

Komünistlerle anarşistler, merkerl 
hükümetle Katalony:ı hükumeti arasın
daki anlaımazhk ç.-;k derinlere kök sal. 
maktadır. 

feci mansaralarrn.&.. lııiri... • 

Milletler Cemiyetine müracaat ec!tre 
Cumhuriyetçi ltpanyada buluft'lft 
milyondan fazla mWtecinJıı hllmllı 
lri kıı iaıe edilmesi için yardllb ltt8' 
miftir. 

Ablokadan Jiyade aoeyal tedbiri 
yUıüni!en ziraatln •c tevıi cDlaı!nnf 
atıl olmaaı, ncticealnde, iıte mtttJfS' 
gittfkçe daha ziyade .zorlıtmtJC..İm 
Maamafih, ablokada ban ıedi\'.lm11 

bulunması sayesinde, halli c.,a.tfi mil· 
temadiyen erzak, ıil1b n cepbant t 

min etmektedir. Nüv Stct&men en~ 
Neytin ıucteainde Çıkan bir yuıda 
Cumhuriyetçi bpoya ordUNatin, Mtı 
bir aman bucünkil kadar miiMmmel 
bir surette ailihlanm&llUf oWfa~ 
IOft &ünlerde bu orclunun yeni ta,,J\ 
filoları ile tamye edildijine ijlrtt 
mekteclir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NeVl"al ii, kınklık ve bütün ainlannızı derhal lcetat. 

İcabında günde 3 k-.e alınabilir. 

"'ra . 
lı~a~sada SO.ooo işçi haftada 45 saat ça Kaska n ç l ık yQ z Q n d. n .. de poliı, hiametçiyi de ıorıuya çelcmiş. Kızcaiız 

8 nıil IYda; biraz lıkıttınlm:a, itin bir kere de nittnhaını aorul-

calarmrn ve diğer erkeklerin bu hallerine rülmK• 
le iktifa etmitlerdir. ÇUnkU nuıl ola& akal Jı 

.Saau~1:a820.00Q k : p 901 Z 8 h 1 r 18 m l Ş maır taniyeeinde bulunmuı. nitınlıyı yakalamıJla.r. 
~ arada a n__dıman vermektedir. Demek Delikanlı, inklnn beyhude oldutunu anlaymca her t•-
d~r ~ahŞina~~~ .Yukarı 26 milyon saatlik M . A • • •• • • • • yi itiraf etmiı: Nişanhıırpn her akpm köpeli ıezdir· 

rece nrk kı var. Bu çaJıı;;manm son ılanonun ılerı (elen tuccarlarmcları binnın eını mck mceburiycdnde olduğunu, bu mecbur! ıesintiltre 
~~tldığr~1 ~~~~.ı ~'asıtalar kullanılarak köpefi bir sabah yattıfr yerde ölü bulunmut. kCSpel• nihayet vermek için klSpefi zehirlemekten batkı çare 

tak~y Fran~ayı ~Ş:n~:.sek J\lma~yanın büyük bi~- m~~abbetle baflı olan ada":, tce11üre ka· butama,diiını anlatmıı. bunun lberine klSpefin llhibi 
Si ak.ta Oldu~u c; )uz fersah gende bı· pılmış. Kopegın uluma ve havlamasın.an her uman pklyetini geri almıı, hizmetçiıini de yeni aldılı köpe-

tlrıj~!ki hatd~ ~u anlarız. şikayet eden komıulardan birinin hayvar"a::·zı zehir. tini cezdirmek vuifeainden affetmit··· 
·- ır a~·d ransız ha\•a endü--tri- 1 diıı;.· . d'• .. k r b .. h 1 div• 
~n .. ctı arapah·ıd·~· e .ını uıunere poıae a1vurmu1 •e ıup e•n cı Cenubi Amerlkada 
diti.11~~· ~blmanya j., .. 

1 ,..~~kı udçakdanca
5
k 

1
60 komıuların ıorıuya çekilmelerini iıtemittir. Karakola 

ltı .... gı i h "'• ..... ·ara a s re· saka il k al ara teı~~dır. F;: ay ?eş yüz uçak kazan· gelen komıutar hakikaten köpeğin havlamuı •e aıJr 1 OC 
lıd f Si~"a ı buhrnsa tle lngilterenin muh· sık uluması kendilerini rahatsrr: ettiğini, fakat his bir 1 sy an 1 
duan alrnaıar anlar kar~nımda hep aşa· zaınan böyle bir canavarlığa teşbbüı etmiyt:ceklerinl 

ti~e8u İki d;~l~tcıeb:b olan şey i-:te bu· söylemiJler ve içlerinden bir genç kız: 
~ k \1e b ınutehassıs ic:çi Yeti<:· 

tnl~ti u Sahadaki d. .. .
1 
... : " I - Köpeğin katilini komşular araamda arayacak· 

kaıalltnatınk ~k i~in müt en ud:trı erını mo- !arı yerde evin içindekilerden sorular da.ha iyi eder-
ltıtr ı te ema ıyen zaman 

ı ~İtıi t" . rnektedirler Bu ·ık ler. Bu huıuıtı yalnıa hiımetçi ku bir ftY töyliyebi. 
n . ..gılte · nun ı se· . d . 

L &ıl12 h r, toplamıc: h 1 hr ! emıf. 
"'~ ava " u unu yor. 

a tab~ığ;azrrlığı, yıllardanberi Hizmetçi kızın köpeği çok ıe•aiğini bilen 
muazzam Bermingarn ev sahibi, buna imkin olmadıi!ftı ıwarla iddia et11ıit· 

C ENUBI Atrikada y8.f1Y&n zejCi kadınların 
bir isyan hareketine hazırlanmakta oldu.k

lan Londraya bildirilmiıtir. 

Hollandalı çiftçilerin Pretoryaya girdiklerinin 
ytlztınell yıldönümUttU kutlulamafa hazırlanan ce
:ıubt Afrika yerlileri, kendilerine medeniyet ıeti· 
ren köylülerin hatırumı yad için, Nka1 koyuver
mete karu vermfıterdfr. Yerli kadınlar, evveli. ko-

verenlerin bir rUn ellerbe UlturaJJ alıp bu acal 
kararlarmdan vuceçeceklerinl dötkmllllerdir. ,. •• 
kat flbıler geçip Jdwin bu kararda Y~ 
dıttnl gören kıdmtar yavq yayq ilki,. bqJa. 
mlllar, oihayet ılmdl de bir l8yan çıbrmap 
rar vermftlerdlr. 

İayanı ' ldan edecek olan komitenin tık topıu.. 
tııında yerilen karar ıudur: "Erkeklerimis HoUaa
dah bhramanlarla birlikte baJl'&lll ya..,.r.ıJar. Bu.· 
na biz de taraftans. Fakat muh&Jıkü 1&kalb bulma. 
mü: it&b edi,ana bunun içiD takma l&ka1 &11U..-trın 
mak kltldir .• , 

Bu karar •kekler tarafmdu ala1la ~ 
DUi ve komiteye cnab bile verilmemiftir. ll'abt 
kadmlarm l&kallarma IUikut JaP"'•mıJın le.la .. 
t~ teekillta ltlmm s&'mllfl• .. ttunms I· 

çi.n lıb' komite .tleac!a pttrmillercltr. 

Uyurken kocalarmm l&kallanm k....P t.
.. bbba edecek JraAm•ara Duıl m&a1 olımallWr ... 
b3.! 



s HABER - Aks:ım PO~.ılS\ 1K1NC1T.EŞR1N - 1938 
~~ ........ ~~~--=-==="'=--:--=--=====::=-.:===========~==""=~======~~============:""""""'=-======-"""":"--===-=-:...=~~==~-=--==--=-==-=-:::~-=--:-•.:--~~-==-=-=-~~~~~~~~~~--:=""~~=--

S eyahat notiarı 

a sunda hayvan 
linin ıslahı için 
S arfedilen qayretJeı parlak neticeler 

VE>t mis ve burada h ayvancılı k çok ehem 

miyetli bi r da'ia halinde ele alınmıştır. 

Sall'<>umla allı Lir ge:ıi : 

Biri pursan lngiliz, birl safknn arab, ı 
birisi de yarımkan anglo - norman olmak 
üzere vilayetin üç aygırın dan ilcisi A vucı

turyalı bir mütehassıs tarafından refor
me ettirilmiş, Arab ırkından ziraat VC'ka· 
lctince gönderilen iki Arnb ve Nen.\ us 
ırkından yine vekaletçe gönd~r: rn üç 

ıygırn ilaveten 935 - 937 yıl'~"' ı;.rnsın

fa ve!cll~t tarafından tekrar ·gönderilen 
vedi ve 938 yılında vekaletin yolladığı 

•e vilfıyetin Arab, yarımkan Arab, Non
~Us ırkından yedi olm!!.k üzere aygır a
iedi arttırılmış ve \'i:ay?tte bu şekilde 
~engin bir sifad yaptırılmıştır. 

Damızlıklara çekilen kısraklardan do
~an ta,vıar meyanında §İmdiye kadar 
l68 \nen6e Şehad tnamesl verilmiştir. 

934 ılında 750 :şer lira sarfiyle ~iri 
;arşanbada, diğeri Bafrada vilayetçe i
kişer hayvanlı kiki aşım durağı, 936 da 
1200 lira masrafla G hayvanlık bir sıfat 
truıyonu yaptınlmıştır. 038 de bin lira 
:ırfiyle Havzada dördüncU bir aşım du

-, yaptırılmasına teşebbüs edi:r.1işllr. 

936 ve 938 de koşu yerinde 590 lira 
arcanarnk pHlnına göre yüz hayv 'ık 

lr s~rgi yc-ri kurulmuştur. 

Eneme i:-11eri de bu işler gibi hararet
le takip olunmu, \'e şimdiye kadar 
112642 h::ıyvnna eneme y •• ılmışt;r. 

Eneme kelimesi baytnri bir ıstıla'1tır. 

Veterinerler ve hayvancılar arasında 

kullanılır. Bunun manası iğriç demek
tir. 

Samsunda tabü çayır vesaire yönün
den hayvan beslemeğe ve yetiştirmeğe 

en mUsait olanlardan 50 örnek köy seçil
miştir. Tercihan d zlık köy boğalan 
ıda bu köylere verilmiştir. Veteriner ve 
hayvan sağlık memurlnn köylerde hıuı

tnlık mUcadelesl sı ., .. ıntin köylerin hay
vanlarını muayene ederek damı"lığa ya
nyanlara ilkbaharda damızliık veslka!lı 

verilmesini temin etmekte ve yaramı
yanları da enemeye t.lıbi tutmaktadır- 1 
lar. 

(Or'a·laki znt nı'idi r.) 

Bu Nümune köylerinde halen 21 a· 
det boğa bulunmaktadır. 

AT KOŞULARI: 
Düzğün ve programlı at koşuları yarıe 

ve ıslah encümeninin bazı vilayetler a
rasında Samsun da vermekte olduğu 

esaslarla başlamıştır. 
929 da başlıyan bu yarışlann son se

nelere ait rakamları bilhassa memnuni· 
yet vericidir: 

933 te koşulara giren hayvanların sa
yısı 103, verilen ikramiye (4705) lira; 
934 te 94 hayvan, ikramiye 4830; 935 
te 81 hayvan, 4840 lira, 936 da seksen 
bir hayvan, 4435 lira ikramiye; 937 d'! 
56 hayvan, 3520 lira ikramiye 5cklinde
dif. • 

Son zamanlarda koşuların \'İlayet da

hilinde doğmuş ve yetişmiş taylara has. 
redilmesi, yerlilerin çıkarılması. halis
kan veya yarımkan vesikalan hayvanla
ra hasr ve tahris edilmesi yolunda pro
gramıı. kayıtlar konulması muvakkaten 
iştirak ve ikramiye miktarının aımhp 

eksilmPsini mucib olmnşsa da 938 yılın
danberi bu şartları haiz tayların yarış -
lara glrmeğe haı:ılamasiyle bu arızi va
ziyet zail olmağa başlamıştrr. Bundan 
başka \'ilii;'l·et vctPriner dairesi ve bu da
irenin cidden mütnhaı;ı:ııs miidiri gUm. 
rükten veya trenle gelPn giden hayvnn 
ve hayvan maddPlerinin muayene ve •nğ 

lık raporlarını vermekle, kayıt larını tut
makla, yaylağa ve kışlağa giden ve mik
tannm yüz bin raddesinde olduğu tah
min edilen hayvan harekatını murakabe 
ve muayene ve vaziyetin normal şekle 

ircaını milmkUn olduğu mertebe kolay
Jaştırmağa çalışm<ıktadır. 

Vali Fuat Toksal da vilu"ette bütUn 
bu işleri pek yakından ve titiz bir alA.
kayJa takip e tmektedir. Samsun vilaye
tinde havancyıhğm bu kadar ehemmi -
yetli bir dava halinde el" alınmış olma
sına mıı•·.,l-ıil veteriner kadrosu maale
sef çok dardır. 

Anne olmak üzere olan kadınlar el· 
bise bakım ndan yazı kışa tercih eder

ler. Çünkü insan yazın hafif ve geniş 
bir elbise giyip sayfiyede dolaşa!Jili.. 

, yor. Fakat kış böyle değildir. Şehir ih· 
tiyaçları kac1ını bir çok elbiseler giy

meğe icbar eder. Onun için anne olmak 
üzere bulunan kadınlar elbise seçimin 
de çok müşkülata uğrarlar. Onlara öy. 
le elb:seler Iazımdır ki hem şık olsun. 
hem de her gün deği§cn ve gün geç -
tikçe bozulan vücud hatlarındaki de
ğiş:kliklcri, kusurları göstermesin .. 

İşte bu arzubrı kuşılamak iizere bir 
çı;k milletlere rr.e:ısup, bir çek moda 
mecmualarını k:ırışt rclı~•tan sonra oku
yucularımıza şu bir k.:ç modeli sunu -
yoruz : 

1 Numaralı modelimiz güzel bir sn
bah elbisesini göstermektedir. Bir ye. 
re çıkılmıyacağı vakit öğleden sonra da 
giyilebilir. Bu elbise siyah, yahut mavi 
mat krepden yapılabilir. Göğüs tarafı 
iki parçalıdır. üst parça düğmelidir. 
Bu parçanın hemen altından itibaren 
yatık pililer başlar. Bu pililer çok de
rin olarak yap lmıştır. Zaten pilise e. 
t ekler bu senenin en makbul modas•dır. 
Hangi büyük terzihanenin modellerine 
bakarsanız bakınız, muhakkak pililere 
rast ·eleceksiniz. O halde bu pililer s~ 
yesinde hem modaya uymuş, hem de 
gföı:el vücudunuzun bozulan inhinalarr
nı sa da'llış olaca ':sınız. 

Hakiki pilileri ne k-;rsede. ne dı- e
fekte <likmeyeceğinizd~-ı elbiseniz ist~
d:ği kad:!r geni .. liyece~t. adeta 2Ia .. tilti 
bir hal almış olacaktır. Eu çe:it pililer 
k:ıl'ialar üzer:nde kat'iyen kıvrım yap . 
m::t -: lar. 

Eu elbisenin bir iviliri de l:or"e taşr 
ma3a lüzum hisscttirmemcsidir. Bu rop 
üzerine giyilen daha açık renkte çok kı
sa bir ceket elbiseye ayrı b~r zarafet 
verir. Sonra belin aö- rl"'"':ı~ını ua yiz
ler. Kemerdet:i güzellii<e bill -r-,c; dik· 
~at ediniz. Celik hal :"' 1,,., t"r~kkül Pt. 

miş b?ı ke ..... er taMarniyle l·ap"'lı ve nkı 
gibi gör:.:ndüğü halde d:ıhi beli hiç sık· 
maz. 

Öğle.den sonra misafir kabul etmek 
ve ra···n ve . ,. •.•• ,.~ b·r ··er" ,; .. ,rirli-

ğe gitmek için giyile:ck J-ir elbise isti
yorsanız, 2 numaralı modele bakınız .. 

an eler ıçın elbise 
örnek leri ••• • 

,J 

• 1 

. . l . ' 

Bu, en şık bir moda albümünden alın

mış bir modeldir. Bu mocleli tercihan 
seçişimize sebep, şeklini bozr:ıadan ge· 
nişleyebilmesidir. 

Bu elbise yünlü Dord-; krepinden ya
pılır. Elbisenin ön kısmı pilise krep dö. 
şinden bir zemin üz:rin:le oldukça ge
l}iş olarak çapraz düğmelerle tutturul -
muştur. Zaman ilerleyip, elbiseyi ge
nişletmek icap edince ü:ıt kısmı daha 
uçtan Çlprazbrs:nız, nihayet iki ucu 
yanyana bıra!::ır"ını:. O vcı!cit elbise, 
2 numaralı şeklin yanındaki küçük :ıe
kil..:e gerünen manzarayı alır ve bir 
hayli genişler. 

Şc:1irde bir gezintiye, öteberi alma· 
ğa, uzok ve rc!:mİ bir yere giderken, 
giyecef;ir..h eıb:s:n:n örnegi 3 numaralı 

şe1:iltle göctcrilmiştir. 

Bu elbise cam ye~ili, yahut ne açık. 
ne de koyu gri bir yunliıdcn yapılır. 

Ceketi epeyc~ uzundur. Ozerine astar
sız truvakar, bir kap giyilir. 

Etek - tayyör • ün önün.de dört iri 
oyuk pili vardır. Bu pililer dikişsizdir. 
Yalnız ütüyle tutturulmuştur. Bu elbi

se için çok yumuşak bir kumoş seçiniz. 
Mesela yünlü bir kadife .. Bu elbiseyi 
daha sonra yavrunuzu b:r el arabası 

içerisinde gezdirirken giyebilirsiniz. 
Uzun ohrak ya"'tı~m z ceketi. vücu. 

dumuz tekrar inccleşerek eski şeklini al 
<lığı vakit kısaltmak her halde eliniz -
declir. Kap soğuk havaları.la anne ol
mak iizere ol;ın kodınlara muhakkak 
liizım elan bir şeyc:ir. M.antolar bu dev
ı l"len.le vü:uddaki bütiin şekil bozuk -
luklarını meydana cıkarır, fal:at Kap 
her kusuru örter. 

Bu ynzıda ~apkalara dair biı ~ey röy
liyecek dcf~iliz. Eliızlar haklanda ~c;y
leyeceldcri!""'iz uzun dc'iMir. Her çeşit, 
her renkte bli1zları giyebilirsiniz. Yaln ·z 
vücuda yapt§lk gibi curan bluzlardan 
sakm-nak 1.1z m oldu~unu tabii tnkdir 
ed,.rsin·ı. Puıı,.n 1•ed"'e bl"ız • k:ızak
ları sec;:nc'c (l"'lı:t ~oğru olur. rsnsen 
bu kıc; en çok beğenilen bluz tipi Bliız -

K"zn1rdır. 

Eğer sokağa rık"ca!:, tivatroya. kon. 
sere p,idecek olursanız. ;ıvrı hir gece el· 
bisesine ·ı. .. ; ..... r,~T"' v:ırr'ır. ~nııuıı i~:rı 

4 r.umaralı örn~!:)miz.Jen ilham alabi· 
lirsiniz, 

.. . . tbfse 
Eu şuphe yok kı dekolte bır e. i . 

değildir. ve esasen bugün vaziyctı!l10· 
de dekolte elbise de giyemezsiniz. fı a,. 
delimiz dek-;lte olmadığı halde çok !ir 
zel bir elbisedir. Genişleyebilecek ı.ı· 
modelde olan bu elbise ağır ve. yı.ıı11olt 
şak siyah ipekliden yapılır. }{oyu reve 
li bir atkı kemerin altından geçer. 

saçak halinde dağ lır. . oal111 
Bu modellerimizin bir meziyetı orll 

vardır. IIepd, çocuk doğduktan. 5~i!C:· 
ufak bir tadille başka bir şekle gıre ,11tı 
cek modellerdir. Meselfi dört nurt1~ şı1' 
modelin ufak bir değiştirme ile ço1' dil .. 
bir balo elbises.i oluverdiğini yanı!l 
ki küçük krokide görüycrsunUZ· ıc:ri 

·u J • • • k arır.C 
ı azımızı 11tırır en genç Jııir 

çok düşündüren korse mesel~sin~iiW 
de bir iki şey .söylemek isterıZ· tıir 

hassuılar, anne olmak üzere ola~ sr' 
kadının vi:cuduna tam uygun, faz. 

11 
bir 

k 1 b. · · de }ııÇ 
1 o mıyan ır korse eıymesın 

zarar olmadığı fikrindedir. __.--/ 

Ma c e ra l a rı 

1 
Bu enter esan fii rn 'i I< 
mtm l eket ı mize getiıttı . 

r~iJl1l~ 
Evvelce g=ızı!temizde senelerce ) 11ııı1 

tefrika olarak ,.~rdıC;ımiz (:X 9 ~~j\rer"1 

kulade maceraları Amerikanın ~ 
c:tır • •11 

şirketi tarafınclan filme alınJllJy 
0

rdLL'". 
< X H) telrika-;ının gazctemı:ıde f!. •• \"ıır 

· de... ı· 
rağebt ve okurucularımız üzcrııı. bll ıı. 
dırclıi~ hiivü!< alfıkavı clüşüncr~1' tMet> 

• T "" k. 1 • · "! r "ı jrJJl ''(ti mın ur ·ıvrve < e l!C'ttrı me• ., ,.!1llf" 
b .. 1 · · · ·ı ı··ı h .. ı··ııı Ill· cıeııı t• • "r" gırı~rnı~tı ~- • ı m tı•; 13e'' 
mize "P'mist ir. Vr ru>k \'a1nnd3 ı-tif· "' · ,.~ · ·ı cel' r 
~inn..,ı;ı 1arrnrhn birhde ~()ı;terı c (1 ı•r. 

. •C'ıJ:l '. 
(X q) filmini Haher o1'tı' ı _.ıccC 

• • . 1 c:e,·reı-• tiı-
kcsten daha ucuz hır f ı yat .a. ,·crcCf 
lcrdir. Bu hususta gene tafsıl:ıt 



Lok fill$o~ 'lFa B<rasu 
antada U - c m şterı gnrsonu çağırrlı: 
arson. 

-BuYu run efendım· -Lok . 
_ V nntanızda kedi \'nr mı? 

ar efendim 
-Geurı · 
C::a n onu buraya! 

!'Son bu i t -.. ıne..: 
1 

s ege şaşmakla beraber 
·•il n em . 

- Reeli rını yerine getirdi: 
- Peki Yi. ~etirdlm efendim. 

na bir 1 · l\cdı burada dursun. Şimdi ba. 
•ırdiğin~\Gan Yahnisi getirin. Yemeği gc

zaınan kediyi iade ederim! 

~esaırett 
- ~cı b 

n~ıı · ana böyle sual sorulur mu? 
ce. Ur ol 

ı\fl'ikad rnam da kim cesur sa~,lır, 
a Uç 

:la.Ykn sene kaplan avladım, Fran-
l'.'l "rı on "kf eliitad 1 defo düello ynptım, A-

- 1>-_,_ra· Sangsterlerle ... 
.1. <\.u 1 k" f 
~r lutr ' a 1••• O halde bizim eve ka-
1ın git en git de karıma benim bu ak

l'ltl~·eceğimi haber \'er 

ıcadı lie(ğj b 1 r . 
n, koca 

- Be sına sordu: 
neden h~ earkı söylemeye bnr;lııJ,nca 1 

- I{ en balkona çıkıyorsun? 
8E'ni dö:nd.Ş~lara kcpnze olmnmak için: 
' ugurn .. •a? u sanmnlarrnı ister miyim 

- Siı !Oaı li' g Diri) Do IK 
'Jlllıdi l3ckfrle gnyl"t iyi arkadaı,ıtınız. 

ııranız ...... s Çok fena, neden? 
" oıına b' "'lClıttıeğ 1rader. 1kimiz de ayni kızla 
\• c taıı 
8.ıgeçllnı P olmuııtuk, Ben sonradan 

lürıu ıırc ' 0 evlendi. Bu kabahatimi bir 

Büyük bnba, torununu azarlıyordu: 
- Ynptığın şey doğru değil. B(."n sl"

nin ~erinde olsam ne yapardım, biliyor 
musun? 

- E\·et bUyUk baba. Benim yaptığımı 
yapardım. Aksi takdirde sen benim 
y(."rimdc olamazdın! 

Cazetcci, köyde ilk rasladığı ihtiyara 
sordu: 

- .Meşhur nsırdide adam sizsiniz ı::ı

liba? 
Irnylü: 

- Hn~·ır, dedi, as1rdide ada· .1 ben dC'~ 
ğilim, oğlum! / 

(Çj)aD~onlok 
- Bana bir on bir buçukluk cignr::ı 

veriniz. 
- Buyurun. 
- Kaç para? 

~cırç 
- On lirn borcunuzu hala ödcmE'diniz 

Bu iş için her gün sizin yanmıza g<.'le 
mem ben. 

- ~c günlı g<'lcbilirsiniz? 
- Cumartesi günli. 
- Pek füa. Bundan sonra her cumarte 

si geliniz. 

,. 
Geçen gece bizim C\"C hırsız gir 

miş. 

Nlllf:vor 
ı' . 

ME\'SiM1~ İLK BALOSUNDA 

_ Bo kadıır cl~koltc de fada doğnı!'u. B(;yl<'-5inl görclünii7. müydü siz? 

- E\·et ~örmü,tüm, ı;o<'ukluğumda sütnlnemıl<' ! t
• - Ya? çok bir şey çalabilmi5 mi? 

- Hayır. Karım hırsızı mC'yhanedc 
dönen ben sanmış. Hırsız ~imdi hastnnc-

,. 

oı;;- Sızın ı . 
Caktı1 rın cvimiu Jwpısı daima açık 

-<'\ . 
bi · ' ben 1 ı zı görı·· 1 ' anır~m. Sokaktrm gerenler 

lT tr . \ 
0 zaman ... 

1 ı_~_( 

- Kız, nedir bu ellerin? 
- Anneciğim, dün senin kaybetti~in 

yUzüğU nradım da ... 
- Nerede aradın? 

- Reçel kavanozunda! 

Muallim Afrikndan uzun uzadıya bah
settikten sonra talebeden birine: 

- B:ma, eledi, Afrikadn yaşıyan beş 
h:ıyvan sayınız. 

Çocuk durakladı, sonra birden ccvab 
verdi: 

- lki kaplan, liç as!an ! 

I\:adın, yeni hizmetçiye sordu· 
- Senin adın ne kızım? 
- Zehra. 

- BPn seni Fatma diye 11ağıracağım. 
Eski hizmetçimin adı böyleydi, alıştım. 

- Peki bayan. Ben de ~izi İclal diye 
çağırsam olur mu': <'ski hnııımımm adı 
böyleydi. 

Ma~elf"et 
Kadın kocasın:ı hiddetle çıkıştı: 
- Geçen gUn Adillerin cvind~ benim

le gayet iyi yemek piı;irdiğim için C\'len
diğinİ söylemişsin. Beni ahçı yerine ko

yarak clfılemc rezil ettin. Halbuki bilir
sin ki ben lop yumurta pil'irmesini hile 
bilmem. 

- Ne yapayım karıcığım, seninle e\'
lcnmemc lıir mazeret bulmam lilzımdı. 

........ Pa,a • K r 
'1ızı t:~ >1tücev1z-l •.• U~.\.Al IIIRSIZ 

"' crınızı ı·erırıız, yoksa kapnnı açanm! 

1111~~~1;;~~ G!d~~OŞ~IG=9 dal~nırt dc ! 

- - J"armak izi bırakmamak için bılldw 
g,mı usul miikcmmel değil mi? 

- Fran ız karikatürü -

- Telefonda sizi b('kliyorlar. 
- PC'ki. Salona al. Şimdi gcı:yorı...ın. 

M©lO cçaln) o 
~@lf\1<gj~$ R 

- llnstay:ı niçin umC>liyht )apı'ı. or? 
- Bir tenis topu ruttuğu i~in .. 
- Bas ucunda bekliycn adnm h1>sta-

nın nkrnbası mı? 

- Hayır. Topun sahibi! 

ii©~©·non 
Sonradan görme adam, r-ski arkadaşı

nın pis piyazcı dükktınından çıktığını 

görüne<.': 
- \':ıh vah~ dedi, burada mı yemek 

~ iyorsun artık? 
Eski aı·kada!Jı, gururla, ce\'ab \'erdi: 
- Pek nadir olarak, param bulundu

ğu zaman: 

~şk 
Kız, gcnçli~>inc rağm<'n, makul düşünü

yordu. Çılgın aşıkına:· 

- Nasıl evlen friz? dedi. Otuz lirayla 
bir ay nasıl idare ede riz. Knzancın çok 
az. 

- Zarar yok se,·gilim. Ay çnbuk g('. 

ÇC'r. 

- Dikkat cdi)or musun, baynn X nr
tık dekolte giymiyor. 

. 
' 

J'J::\GOEJ\'LEH AJMSISDA 
- 7.iJ.•of et resmi mi? 

--

- ıloyır lıcr zammıkı gibi fraklı ollnc, 
lôzım! 

- Evet. Ma7.lnin üzerin(" bir pC'rde 
çekmek sırnsı geldiğini arlık farketmiş 

iDAM SEIJPASJ olacak. 
- Acele işi olan 111u§lerilcr için icat c 

tiğım şaliimo nasıl? 
- Daha biiyüğünii isterim, mtıallimi 

rısmrık içitı;' 

~aoavıra 
"llnkiki<lir., kaydiylc gene bir balon 

uçurmuştu, fakat inanılma?. lıir hikaye 
ki her taraftan itirazlar yükseldi. Fnknt 
o istifini bozmadan: 

- Vallahi doğrudur. Vnka geçen se-
n nln :!1 haziranında geçmişti. 

Odadn gUlilşmeler oldu. 
- Ayol haziran ayı otuz gündür. 
- Ama, o sene 31 çekmişti! 

ıacş çG.Dvan 
MP.şhur (Kamelyalr kadın) eserinin 

müellifi küçtik Aleksandr Dümanm ya -
nında fakirliğin insancla gurur hissini 
baltaladığındnn bahsediliyordu. Muhar
rir: 

- Gayet tal.ıii, dedi. Dolu bir çuval 
dik durur, halbuki boş çuval. .. 

ad1aDgatnlhk 
- Ne o, dün hiç görünmedin? 
- Kaynanamın ecnnzcı>ine gitmiştim . 
- Ya:· (biraz sonra) rğlcndin mı lM-

.? n. 

- Dostun çok dalgın adama lıl'rıziyor. 
r:ııcl (Ok da[gtnlfır. JJenİm doğum gıin•muJc kartstlla (ızr WCI ger<lmılık 'hrd 

'Ve rtmi~ti. - Fransız karikatürü -~ ~ 



'' - On 
aşık 

y e 
o 

Divanna Durben 
ıreın-ıu n ~eon vaış 

ISMu!Fıl§l~ lğ)ft~ aş~~ 

'fF~U M] cce~oır~~('J'ır 
I lolivut ~ıncm:ıcılığının her şene bir 

ka.; duzı.ine bırd.!n imal cdıp dünya si:ıe· 
m.ı hayatına ıhraç ettiği yıldızlardan son 
senelerde en ~ayanı hayretı Dıyanmı Dur 
bc ·ıdi r. 

1322 de Kana:lada doğan bu kızcağız 
12 } a 2ınd3)·ken Lıı,ancelosta bir radyoda 
~1r!a öylemış. e,.ını du} arak hayran o· 
ıa l im :ıin~ma ~ırketı direktörünun delfı· 
ı~t·k ··nç modern kız., lılmını çe\'iıerck 

de·hal ~hret kazar:mı~ın. Küçi.ık yıldız 
~ın dı on yedı \·a~ında bır ~e11ç kız olmuş· 
tur. c;eıecek tılmını Lckı Kupeı ıle bt>ra· 
bt•r çe\ ırece!;:tır. ''Tehlıkelı } a~ .. ı .:min· 

d •. ;: hu li!mdt- a~k alıııe!erı ele buluna· 
ca'.t ır. Bunu ha her alan Dıyanııanın A· 
m rıl,a :lakı takdirkarları -:irkete protı>qo 

m •:, ı up \·e tC'lgrnlları ) ağdır mış!ardır. 
1 )•) aıma bunu oğrenı nce canı !'ıkılmıc;. 

";;,·ıı a·tık bebek değılım. On yedı ya~m
,• ııım ·le hatta ha~ atta dahı fı~ık olına· 
r. t h:ı!d;:ım \'ardır ... demiştir. Bu ce\·ap A· 
m~:·kada ycnıdt:n bir heyecan uyandır· ... _..,, 
ını~tır. 

l .,ı\•ud:la ı srarla dönen ;;ayıalara gö•e 
ı .. ~ .ınna ,;;on aylarda çalı.tı~ı stüdyoda 
rh: l rnı;·et:ıiz bır rol yonar:.rn hiı delıkan· 
lr: J fı~ık o•muştur. <..;ok genç yıldızın söz· 
l" ı, !.11 ~ayianın duğrulul!;una delıl ayıl· 
m ;·ır, 

i' ~.>er \'erelım ki. I >iyannanın genç tak 
n:. ~~ !arı b~; ne l lel bu klüp te~kıl et· 
m : tı cıır. Bu klü 1ıün en faal şuhc~i ~r,•· 

yo., &: .. ıır. Bu kltibe gırmek için l>ıyanna 

nn her lilminı hiç olmaı!\3 iki dela gor- ,R~11ımr.~ 

mı~ b:ı'unmak, yıldıza aıt hatıralm tcıp· ~il;~ 
la:m'.;: \'e güzel anatkara tah b edilınış f: 
gazetrye aho:ıe olmak kftfidir. 

Klüpte son yapılan bir içtimada üç 1 

me ·ele müzakere edilmiştir. 
Dıyannaya en çok henziyen kimdir? j. 
On kız buna talip olmuş, ve Betti l lo· 

\\.:r. yıldızıa en çok benziyen kız olarak 
ila:ı edilmiştir. Bundan sonra Kanad::ılıla· 
rm klüp azalı~ına kabul edılip edilmeme· 
teri mevzuubahs olmuş ve ekseriyetle ka· 
bul cdılmcmelcrine karar ,·erilmiştir. 

Bundan sonra da Dianna için çıkarılan 
mecmu:mın tekamülü dü~ünülmüştür. 

Klüp reisi, ayni zamanda mecmuanın 
ba~muharriri olan ?\fak Kartidir. Bu zat 
-gümüş sesli küçük yıldıza ait çok kıy· 

metli vesikalar koleksiyonuna maliktir. 

• 
1 

a 
y a şındayınıi 

• 

h.akkır11dır ! ,, 

···= ı·················~ ···· ·· ················· • • J)iyanna Dıırben, çevirmekte olduğu filmden bir salztıe ort~· ~ 
: da Dıtrben ve annesi, aşağıda küçük yıldı mı hayra1ıları, vr i 
~ yamın ya pres/iş eden bir dclilwnlı ,: . ~ 
········- ~· - ········ · ·~····· ·· ······· .. · 

K u::D ~ lbJJ ~ 
l}={l~~~~lbElRı «Günahkar kızl 2 r » filminin yıldızile mülakat 

--* ''Şehir üzerinde bir hayalet,, filminin 
çevrilmesine birinciteşrinin ilk haftasm

da başlanmıştır. Bü Fransız edip er1 •• un 
be n i tanır! ,, 

* Fransız yıldızlarından Mila Pereli ci
ğerlerinden hastalanarak bir sanntoryoma 
gitmi§ti. Oradan tamamen iyileşmiş ola
rak dönmüştür. "O bambaşka bir adam· 
dır., isimli yeni bir filim için bir muka. 
vele imza edeceği de söyleniyor. 

* Gali Morlay "Samimi anlaşma,. fil . 
minde Viktor Franscn'le beraber oynıya
caktır. 

~@ ır ft l(l) il.üşer mDnDmü rııı D b>rıır ~©<bıJ:DQ(~e nD ~a~e'{Çe~D ba!bSl~l D e rFıra ıra s•
Haır .. ~a~e ne~Slret,uıe ~~.oıe ır, e~eoô ö~'{Ç~ m <al D a ra s©H<uDlYlırm lY!Ş Y bittlı•1 

Par:naklıhı~ hapisane !i!mini sanın altına girer. Konuşnıarı1~1151t ~· 

\ 
\ 

T(orin I.iişcr, re }isörn T.conld ıU o gi ile beraber, Tıususı Tıaya:ım!an biri.aç salıne 

( bu fi litr: gq rnlerde bir :ıiı,una· dakikaya kadar orada sessiz, sa ... js:ııdt 
bl• I 

mızda günahkar kadınlar ismile lmlı .. Yine bu toplanttlarırı a• ııs· 
gösterilmiştir) hem Fransada, haucı~·.:. nazın olan meşhur :ıı 111°e;tl: 
h em de l ngilterede ~evirmiş olan gazetecilere mühim t:ir siyası ~c·İ\o 
genç yıldız Korin Li:şerie göra - hakkında uzun uzadıv;ı beyörıat ,,ı111ıl' 
şen bir Fransız gazetecisi şunları du. Tam sözlerinin e~ hararetli} fır~ ' 
anlat ıyor: kiiçük Korin masanın altı•1 c:arı,.. , 

rB" ' Eir :;inema stüdyosu .. İS:eriye giu1i • mıct ve babasının yanıı a ko~a rı d' 
:r da ·· 

ği:n vakit boylu b::.slu, vaktinden e-.vel - Baba, çıkar b~ni bura 
büyümüş hissini vererı bir kızla karşı - mişti. 1ıır'' 
la~t ım. Bu kızın gözlerinde insanı endi· Korin bu rocukluk ui:rı terirıdel'I 

• 'S • ! 
~·ye düşiıren bir mana var .. Dolgun du- ı b h ı.1' ·il ret e a se ıyor, ve: oC"JC Jİ 
<" ık tarı, kıvrık burnu çehresine muam • rı Ç 

- Bütün annesiz Lıiiyü)'C ·oit11 Le 
nu'ı bir ifade veriyor, ll aree'lı:tleri kes. ;;}ı 1 Jtll' 

gibi ben de babanın ccok baı:ı · ~i f 11 , , 
ıc·., bakışlarından irade akıyor; bel!i ki ~ ettıı:> .. ,O• 

yor. Hatta babam dv.am (;t'' ~ 
şah , iye ti var. . . d b"I 1 . al•J, g b·,til 

ıçtıma a ı e ıenı c;ırtma ' 
A:dına geleni yapma~ı. küçüklü~ün· ·al1 

dü. Fransanrn bugür. yaşı} , 
denberi seviyordu. Babası eski bir gaze. ıf 
tec"dir. Daha kızı iki buçuk yaşında i . dipleri beni tanırlaı. rı çıl ccl 
ken mesle1c icabı günde iki cefa Fransız Mektepte iken hi~~ir za·r.a ,.& • 
Hariciye nezaretine gitmeğe meclll!r O· kan ve iyi talebe clarnadıtl'l·lJi' j 
lan babası kızını da ekseriya beraber mektepten nefret ediyor.clutl'l:ste<Jii f 
götüriirdü. Bu ziyaretlerin ba7.ılarında bah babama aktris oıınak 1 

bet J 

minimini Korin kapıcı odasında kalır. 

hıl':an babasile beraber nazırın cda.,ına 
kadar girerdi. Hariciye nezareti salonu· 
nun orta yerindeki kocaman masa yav. 
runun pek hoşuna gitmişti. Kızcağız ma 

d ha on .,... 
söylediğim vakit henüz a . oife:ı ~' 
şında idim. Her ;ırzuma peki 111şd1· ~ 
bam bu isteğime de ses 'i 1k~' or'~ 
beni tiyatro mektebine verd1

• 4 fiti"' ~Devams1 



~~ . 
~ '\.ı'-o ~'-ili !lluso!lntnln, k~ yerlnf' damadı Kont Çlanoyu yetlttfrdlifııl yaballer pzetcler sık 11k J'SDrlar. Ba 
~~ Ju ltıf'lnl<'krtin d:ıhili i~lrrini idıırf'ye alı~tımı:ık üzere hariciyeden dahlllye nezaretine getlreceif, Kont Çla... ~ •ı ı;.nıırıdr•n .kayn:ıta~ını tak!ldt• başladığı da yazıldı. Bir Fransıa mecmaasmdan iktibas ettlilmb mabTeHll re

•)I ~hl olarak ı;örüliiyOI'. 

~ "" ı.ı ... - teıı.ıı1 _ 
!tı-. """"""e.tet d seneye Yakın bir zama ndanberl t'llmhurlyet olmaııma raimen krallık hanedanı lall& 'Traua talıtı" na 
,.,,. urur 8 ıı.·•Q11& 1.... "-t• Q • u ailenin rebtl, yani ~lmdl}d halde Fransa talıhnm tallbl Giz dtlkaaı Ju'chr. "Vellaht" ise oaa 
""' -.ecla &ıırldir • 
..... ~ Ilı~ 
-"il tlıı..,;.- '-b. ınnı Fransaya girmesi yasaktır. 
~~lerıe en Parts konta 5 sene hap11I göze alarak geçenler de bir tayyattyle glzllce Fraasa1a glde-s "-er~e ~:ne glzllcc görüşüp Fran"8 hükWnetlnln alya.-.eUnl tenldcl eden beyanatta balwunq, gazetecilerden 
le.ı <.......:'· Gaıett' kubulduğuna dair mallımat ,·r,rmlycc-eklcrlne dair !'IÖz aldıktan BOnra tekrar tayyareyle Belçlkaya 
-~ ltl1-r rller bu ııırrn ~hafa ı.a «>tmlşlf'r, hükumet de onlara bir teY sonn:tmıştır. RC.imde Frauaz "kral" al-

eıa Parts k ) - ..:u·· ontesl, Giz dü~esl, GJz düka."'• Parls kontu ve ~an go.nuuyor. 

lnglltcrede han hllrumana karşı 
müdafaa tcşkllitınm kadm azalan 
tallmlere bqlaımşlar ,.e geçen gün 
ilk g~lt r<'Almlerlnl yapmışlart~ır. 

Burada, selim alan asker kadmlar 
görülüyor. 

I 

Bir Franınz mecmaasmcJan iktibas ettiğimiz bu fotoj:;'T!ltlarm, ~Plildlkl!'rl mPm
lcketlerde neşri kat'lyyen yasaktır. 
1 - ttalyan Baş\•eklllnl bir halk eğlencesinde gf'nç ,.c j;iizcl bir kızla dans eder
ken gösteren fotoğraflar bu meyandadır. Bu fotoğTafı !\lilinda çıkan bir mecmua 
ne,retmlpe de mecmua derhal polis tarafınıJan müsadere olunmuştur. 

2 - 1889 da M'ayerUng'de sevglllslyfe bctabet 310 bulanan A \'118hırya arşidük il.., 
Radolf'un ölllm dö§eğlnde •lmmq fotoi raflan da A \"UStaryada krallık zamanın• 
da neırl )'uak reslmlerdendL .Arlldükiin ölllmllnll örten esrar perdesi hiçbir :ı.. 
man kalclmlamam11trr. İntllıardan bahsedlldlğl gibi BacJoll'on öldilriildllğünil 

iddia edt>nler de balanmuıtar. Netrl yasak fotoğrafların bir kısmmda arştdlll,ün 
kafatumm ezllmlı olduianan pek beW olması bu yasağa sebeb diye gösterilmiş
tir. 

' -- ,,,, ~ 

S - Metliar Alman dlplomah BIAmarkı son se,·glllstyle birlikte gösteren fotoi;
ranann neşri de Almanyada yasaktır. İhtiyar dlplomatm son metresi Polin 
Lllkka tılmll bir opera mugannlyeslydl. Aralarmdakl mllnucbctl bllmlycn yok
tu. Ba kadınla beraber yaşayabilmek için ona koe&Amdan ayırtmıştı. İkisini bJr 
arada gösteren resimler Blsmarkın zamanında n~redllcmedlğl gibi onun ö
lümllnden sonra da - büyük bir şahsiyet in hahrasmı kirletmemek için - neşro

lmunamlfhr. 

Parla TWlerl saraym~a bir Napolyon Sf'rglsl ~ılmrştrr. Sf'rgldc Napolyonan bU
tlln metJıur aeferlerlae alt tablolar, etJ ..ılar ~e hatıralar t~şblr cdllmek!edir. Bu 
arada Napolyonaa Mısır seferlade blnm tı olduğu deve de balıııımaktadrr. Dc,·e1 

Napolyon amanmda, 61dtlğtt vakit tahn tt edllmlt ve doldurularak Parls ha~"\·a
nat bahçesine konalınaıtur. Bu tarihi dc,·e sergi mllnasebetlyle oralan s:ıraya 
nakledllmlıtır. 



10 
=====ıı:::ı~i====:::~== = -- ====:=-~===---~ 

Çek-.Macar ihtilan 

~ 

nihayet halledildi 
_.. Baş tarafı 1 nclde 

1 - Çekoslovakyanın Macarista • 
na vereceği arazi, merbut harita Uze 
rinde gHsterllmlştlr. Merbut harita. 
ya göre mahallinde hududun tesbitl, 
bir Macar - Çekoslo\•ak komitesine 
terkedllmiştlr. 

2 - Çekoslovakyanın geri verece· 
~l araılden çekilip Macarlstanın bu 
araziyi işgal etmesi, 5 tcşrlnlsanlde 
ba~Iıyacak ve 10 teşrinlsanlde nlha. 
yete erecektir. 

3 - Çekoslo\·ak hUkCımeU, terke. 
dilecek araziyi, tahliye esnasında, f. 
yi bir vaziyette tcrketmeye gayret 
eyllyecektlr. 

4 - Bir Macar • Çekoslovak ko
mitesi, ,teferruat meselelerini, ez. 
cUmle mllllyeUcr meselesi ile hakkı 
hıyar meselesini halledecektir. Ay. 
nl kom.ite, Çekoslovak mıntakasında 
kalan Macarlar ile terkcdllen mın. 
takatarda sakin gayri Macarları~ 

himayesi için kararlar alacaktır. 
5 - Komite, Bratislavadakl etnik 

grupun şehrin diğer gruplarının ay. 
nl vaziyeti muhafaza etmesine neza. 
ret edecektir. 

6 - Macarlstnn, Çekoslovakya 11e 
birlikte, arazi terkinden doğacak 

muhtemel ekonomik gUçlUklerl ve 
teknik mUnakale gUçlUklerlnt orta _ 
'dan kaldırmaya gayret edecektlr. 

7 - Bu tahkimnamentn tatbiki 
esansında gUçlUkler ortaya çıktığı 

tnkdlrde, Macaristan ile Çekoslovak· 
ya doğru

0

da ndoğruya anlaşacaklar
dır. Anlaşma ımktınsızlığı takdirin. 
C1e lhtlkAt, Almanya ve İtalyanın ha 
Jtemllğlne tcrketlllecektir. 

Tahkim.nameye göre, Macaristan, Kar
patlaraltı Rusyasında l\1unkacevo, ve 
~imdiye kadar bu mmtakanm merkezi o· 
lan Uzhordu ve Slovakyada da Kosiceyi 
almaktadır. Merbut haritada, Karpatlar· 
altı Rusyası ovasının büyük ekseriyeti· 
nin de Macaristana verildiği gözükmekte
dir. Bununla beraber hudut. memleketin 
itltie'<l~ln'l!~te nuzul etmemekte, yal· 
mz Munkacevo, Koskice ·e Uzhorodu 
çevirmek üzere üç girinti yapmaktadır. 

memnuniyetine tercüman olmu~. yalnız 
hakemlerin verdikleri kararın bir çok Ma· 
carları ve eskidenberi Macar olan birçok· 
şehirleri yeni Çekoslovak devletinin çer· 
çevesi içinde bırakmakta olmasından mü· 
te\•cllit hayal inkisarını gizlememiştir • 

Sevinç 
Budapeite, 3 (A.A.) - Dün akşam 

hakem kararının neşrinden sonra başve
kalet dairesi ile Almanya, Italya ve Po· 
lonya sefarethaneleri önünde meserret 
nümayişleri yapılmıştır. 

Rütenyada iirli idare 
Prag, 3 (A.A.) - Çeteka ajansına göre 

Karpatlaraltı Rusyası hükumeti, ecnebi 
memleketlerden gelen tahrikii.tçılarm şi· 

mal hudut mmtakasında çıkarmakta ol· 
duldan kargaşalıklar rnünascbetile Volov 
mıntakasında örfi idare ilan etmiştir. 
Alınan haberlere göre bundan üç gün 

evvel Polonyalı tethişçilerle Çekoslovak 
jandarrnalan arasında bir çarpı~ma ol· 
muş ve bu çarpı~ma esnasında iki jandar
ma ile birçok tcthişçi maktul dü~rnüş~ür. 

Çekos!o,akya Roma• Bertin 
mih\•erine döodii 
Roma, 2 (A.A.) Çekoslov;:.kya 

Hariciye nazm Ş v a 1 a k o v ıa k i, 
Gaydaya yaptığı beyanatta demigtir 
ki: 

Yeni Çekoslova1tya, bundan böyle 
Roma - Berlin mihverine teveccüh et
miı bulunmaktadır. 

Macarlarm kazancı 
Budapeşle, 3 (A. A.) - Viyanada vc

rilml§ olan hakem kararilc Macaristanm 
arazisi takriben 12400 kilometre artmak
ta ve 1 mllyon 64 bin nüfus Macarlsta
na geçmektedir. Bu suretle memleketin 
nüfusu 10 milyonu gc!;ecek ve mcsahai 
sathiyesi ~kriben yUz bin kilometre 
murabbaı olacaktır. 

Viyana, 2 (A.A.) - Yon Robben. 
trop ve Kont Clano, birlikte yaptık
ları mUşterek beyanatta ezcümle de
mişlerdir ki: 

"Homa • Berlln mlbverı, Avrupa 
politikasında bir sulh ve nlzam un
suru olduğunu bir kere dnha lsbat 
etmiştir. Muahedelerln haksızlığı ne
ticesinde doğan anlaşmazlık ocakla. 
rın:ian birisi ortadan kalkmıştır. Ma 

Almanyada 
ve 

Filistinde 
Yahudi 

meselesi 
_... BaştaraJı ' l incide 

vislerinin son dakikada 21 alınan yahu • 
dlsinlıı Oringo vapurundan karaya çıkma. 
sma mani olduklannı söyleml3tir. 

Bu zat, bu yahudilerin ııeyyah pasa. 
portlarmı hamil olduklarını fakat meksL 
kaya gidenlerden depo olarak istenilen 
parayı veremediklerini, diğer cihetten 
bunlara 11lyast sürgün gözile de bnkılamt. 
yaca.ğmı ilAve eylemiştir. 

Mllliyetlerinl kaybetmiş olan ecnebiler 
hakkındaki kararnamede bu gibi ecnebL 
lcrin ancak istisnai ahvalde kabul edilcbL 
leceği ve Meksika' ya girmek mUsaade. 
sini istedikleri zaman bu ecnebilerin hiç. 
bir ırk farkı gözetmediklerine ve yerli. 
lerle evlenerek aile teşkil etmeğe hazır 
bulunduklarına dair teminat vermeleri 
lflzrmgeldiği tasrih edilmektedir. 

He ;rrutta Filistin hadiseleri 
dola yısi le grev 
Beyrut, 2 (A.A.) - Balfour bcyanna. 

meslnin yıldönümU mUnasebctile müslü _ 
mantar filistin, deki vaziyeti protesto et. 
mek üzere grev yapmağa karar vermişler_ 
dlr. Beyrut, Sayda ve Trablus'ta grev bil. 
fiil yapılmaktadır. Filistin mudafaa komi. 
tesinln murahhasları mağazaların içine 
kestane fişenklerl atmak suretlle mağaza 
sahihlerini kepenklerini kapa.tmağa icbar 
etmektedirler. 

14"'ilii!tinde yeni had iseler 
Kudils, 3 (A.A.) - Dün arab grevi es. 

nasmda bir çok vakalar olmuştur. 
on altı arab maktul düşmUıt ve yirmi 

kadar arab yaralanmıştır. Bü yahudi öl
dUrülmüştür. 

En büyük hAdise, Şarkişdc vukun ge
len çarpışmadır. 

Bu c;arpı§ma esnasında on asi maktul 
dil§JDU~Ur,. 

Yüze yakm tevkif at vardır. 
Suriye ve Lüboaoda hadiseler 

Beyrut, 3 (A.A.) - Balfur beyanna • 
mcslııln yıldönUnill mUnasebetile Suriye 
ve LUbnanda. hasmane nUmayişler icra 
edilmi§tir. 

Atatü rke geleıı 

tebrik telgrafları 
Devlet 

do layısiy le 

reisler i bayramı mız 
Şefim iz i tebrik ettiler 

~ 

(Ba' tarafı 2 incide) 
Bulgar Kralı Boristen gelen telgr<Jf: 
"Türkiye Cumhuriyetinin 15 nci yıl· 

dönümü münasebetile, ekselanslarına 
en samimi tebriklerim ile Türkiyenin 
refahı hakkodaki temennilerimi ar 
zeder ve en iyi dostluk hislerimi teyit 

'kl~ ıı 
mimt temenniyat ve tebrl~~ 
bulünU rica ve Türkiye. o#•bt 
fehimesinin en parlak bır m setıt'~. 
nailiyeti hakkındaki taba t<di111 t 
arz ile derin ihtiramatnnı ta 
derim... ,.ıfd· 

"telf 
Yugoslav Naibi Prens poJ ş ,, 

eylerim .. ,. fı çekm~tir: 'le sı~ 
AfgiJ.n Kralı lılohammed Zahir Ha • "Milli bayram münasebeti ırıiittl 

nm telgrafı: tebriklerimle birlikte dost .. ·e )11r. ~ 
"Türkiye milli bayramı münasebe· Türkiyenin refah: ve on~ }tltıııdJ ~ 

tile ekselansınıza hararetli tebrikleri. başkanının sabsi saadeti . :ııcabul~ 
en hararetli temennileriıl11:ı mi ve memleketinizin ikbal ve refahı 

hakkındaki en samimi temennilerimi ekselfulslarmdan rica ederitıl·•• s6r#' 
arzederim.,. 

Salvador Cumhurbaşkanı Marinne • 
zin telgrafı: 

"Bugünkü yıldö:ıümü münasebetile 
ekselansınıza ihtiram ve selamlarımı 

ve heyecanlı tebriklerimi arzetmekle 
bahtiyarım .• , 

. Hatay Devlet Reisi T<l1!fıl1' ~ 
nın telgrafı: .. . b•f ~ 

"Hatay milleti en buyillc 1tof11) t!) 
on beşinci yılı:u kutlarkell ffO~ 
ve kurtarıcı BUyük Atasınsn ae e~ 
saadet ve mutluluk diler, ~ ,r . 
rinizden öper derin saygtl refi d~ 
zetmekle en büyük haz ve ee 

' Japon imparatoru Tliro Hitonıcn rım.,, zeıt t · 
gönderdiği telgraf: Iran Şahı Rr:a Pehl6videıı ge ttl'° 

"Cumhuriyetin ilanı:ım yıldönümü raf: . ııadilS J1 
günü, ekselanslarına çok hararetli teb. "Türkiyenb mesut bır tiJeı , 
riklerimle birlikte şahsi saadetleri ve eden milli bayramı mUnase:~ Sl <' 
milletinin refahı hakkındaki en sami • kardeşimin selamet ve. ssa teJlf!tııf 1 

mi tebriklerimi arzetmekle bahtiya • hametli Türk milletının ·ystJJl' ~, 
dost kom~umuzun terakki ıa t 

rım. ,, sJ11!1"" 
da.n ve pek samimane duıı.l _ıôıl 

Irak Kralı Birinci Gazinin telgraf': e;• 
zarru eylerim.,. ,,ıa!ff! 

"Büyük Tilrk milli bayramı müna· 
sebetile, ekselanslarına samimi tebrik 
!erimle birlikte şahsi saadetleri ve kar 
deş Türk milletinin refah ve ikbali 
hakkındaki en candan teme.,nilerimi 
arzetmekle bahtiyarım.,, 

Po"lonya Cum1mrba-§kanı lgna.s'ın 
,ektiği telgraf: 

"Bugi_in Tilrkiyenin tesit ettiği me • 
sut yıldö:ıümünU fırsat ittihaz ederek, 
Polonya milleti He birlikte Türk mil· 
letinin ikbali haı<kında beslediğim çok 

lta1ya Kralı Viktar 
8 ;ti 

tı;lgraf ı: cıcstl , 
"Türk milli bayramında, atı!i ~ 

nıza Türkiyenin refahı ve. e f ttJıle 
detıeri hakkındaki en sa.rnıtn Jtl·ı• 
lerimi teyit etmekle babtiYs.tlpit~ 

Alman Dcv'let Reisi A.<1011 1J 
gelen telgraf: ... ~~· 

otuz kadar yaralı vardır ve otuz kl§i tev. 
klf cdilmlştlr. hararetli ve çok samimt temennilerimi 

arzederim . ., 

"'l'Urkiye Cumhuriyet.inJ:l ~ti 
yıldönümU mUna:ıebetile ele teb;.ı.ı 1 
na en kalbt hissiyat ve iJ!'ııı!f 
Tilrk milletinin refah ve te i!IS-•' ~ 
va.mı temennilerini arzeY1~zer1- .~· 

Amerika Birleşik Deıfle • g5""' 

~lacarlar ~eoe memnun değil 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Ba~vekil tmre· 

di, radyo ile neşredilen bir hitabesinde 
münaziünfih olan beş şehirden üçünün 
Macaristana iade edileceğini söylemiştir. carlstan ile Çekoslovakya arasında- - -------------

Frank'len Ru:velt şu teıgraf ~9 
Macar Krallığı Naibi Amiral Horti. miştir: . . yıtd~' 

den gelen telgraf: ''Türkiye Cumhuriyetının g6'D p_ Mumaileyh, Macaristanın yüz binlerce 
Macar, Slovak, Rüten ve Almanyanm 
kendisine iade edilmesinden mütevellit 

Y~N i.J~SUMAT 
iLMü~~BERLERiMiZ 

DAJ.l~YU ICSE: IC 
t9AiZ. DAı.IA E:Yi 

k! mt!nasebetlerln, işbirliği ve iyi 
komşuluk zihniyeti dahllJnde inkişaf 
edeceğini temenn etmekteyiz. 

-. 

$ARTLA~ T~MiN rD~R 

Mektep kitaplarınızı 
VAKiT YURDU kitapevjnden 

tedarik edin:z 

«Kupa kızı » · 

Bu fi lm, sinema dünyasına 
yeni bir artist ta nıtıyor 

"Kupa krzt" filmi, fanmmağa ba111ıyan 
bir aktrisin şöhretini tahkim etti. lfişel 
Morga.n bu filmle yıldız unvanını kaza
nabilecek. Bu film diğer bir aktri11l de 
sinema sahasında. bir varlık olarak mey. 
dana. çıkardı. Bu kız resmini gördübrünii2 
Solonj Da.rtuva.dır. Solonj uzun boylu ve 
kızıl saçlı bir sanatkardır. Ecdadı çok 
eski zamanlarda !ngiltereden gelerek 
Fransada yerleşmiş ve Fransız vatanda
şı olmuştur. Bu aktrisin bugüne kadar 
olan hayatı çok basittir. Bir sene kon
servatuvarda okumuş, sonra bir lkl film. 
de figüran olarak çalışmış, daha sonra 
da Albert Valantino ile Berlinde "Kupa 
kızı" filmini çevirmişlerdir. Solanj bisik
lete binmekten hiç hoşlanmadığı halde 
filmdeki rolünUn batın için bisiklete 
binmesini öğrenmİ§ ve filmde çılgın bir 
sUratle makinesini sevkedebilmiştir. 

"Türkiyenin milli bayramı münase· 
betile, ekselhıslarma hararetli tebrik.. 
lerimi ve Cumhuriyeti;ı refahı hakkm· 
daki samimt temenniler imi arza mil • 
saraat eylerim . ., 

münasebetile ekselansınıı~ ~~ 
len tebrik mesajla.rına. ~b tikçı' f>_;J 
ri ve Türk milletinin gıt eJJ 'ı, 
refahı hakkındaki e:ı ;yl <1e .,e~ 
temennilerimi il~ve etmek ,,d~ • 
bir zevktir .• , . i }. 

•• [let$ 
Yunan Başvekili General Metak8a - Hatay Millet MecliSI . ~ 

sm telgrafı: gani Türkmcnin te'lg1"0f1• ~ 
Önünde bUtlin bir cihsrıııı ,Jd 

"Türkiye Cumhuriyetinin 15 nci J<U !fi"" 
yıldönUmü mUnasebetile, en hararetli ği kudret ve deha.:ıırJa )leC

1fll9 ı 
tebriklerimi ve Kraliyet hükWrıeti ve Hatayın ve Hatay Millet arıııl Ş' 
Elen milleti ile birlikte dost ve mütte. sonsuz minnet ve şilkl'a.nl e. ~~ti 
fik asil Türk milletbin refah ve ı'til'·· mak üzere bugün .Ankar~Ye J<ll :...ııı' 

ı:ı. dük. Istiklaline, h ürrfycti.J11•01cıi ~ J~ sr ve şahst saadetiniz hakkındaki ha. duğu:rnz mesut Hatayda O ıc•b~t 
raretli temennilerimi ekselanslarına huriyetin on beşinci yılıll1içtt1' ~ııt 
arzetmekle bilhassa bahtiyarım . ., a:ıkerlerile kucaklaşnralc ıceJJ ıı~,ff~ 

Çekoslovak Başvekili General Siro- sevinç tezahürlerile ]<Utl~ıeri ~t 
vinin telgrafı: Iu biı.e ki onun murneSS 8ştJ1'~~~nıt 

büyük Tilrkiyeni:ı göz k~U)'uğ\l ~ııft' 
kezinde bulunuyor \'C etl rılllrııı1. ~ 
Hatayın minnet ve şUkra ef1%11Ş~ı 

1 ğıfl!I gO 
yenin daim:ı artan refahı hakkındaki mak şeref ve bahtiyar 

1~ı.ayıı. 
en iyi temennilerini arzctmekle bahtı yoruz. Ulu Şefe ebedi 1 

"Türkiye milli bayramı münasebe • 
tile, Çekoslovakya Cumhuriyetinin, ek· 
seli:ıslarmın şahsi saadetleri ve Türki 

yarım.,, 

Meksika Cumhurba§kıanı Laıaro 
Kardena3ın gönderdiği telgraf: 

"Türkiye Cumhuriyetini:ı yıldönü • 
mil münasebetile ekeelaoslanna can • 
dan tebriklerimi ve yüksek şahsiyet -
!eri için olan en iyi temennilerimi ar 
zederim ... 

Arnavutluk Kralı Zogdcın gelen telg 
raf: 

"Cumhuriyetin illnınm 15 nci yıldö.. 
nümU. ekselanslarına en samimi teb • 
riklerimle birlikte asil ve eerefll Türlr 
milletinin refahı bakkı:ıdaki en iyi 
temennilerimi arz için gilzcl bir vesilP. 
te§kil etmektedir.,, 

Amm.an Emiri Abdulla1ıın telgrafı: 

"Cumhuriyeti muf ahhamelerinln on 
beşinci yıldönilmü mü:ıasebetile en sa. 

saygılar. 

Bir aile, 
zehirlef1d1 ıi4' 

• 1 jtl ·ı e 
!• • ot' llF Baştaro otoıı' ~· 

h•ı .... ıtl'' 
ile karısı ve kızını ~er ıcatclıfP"' 
Beyoğlu hastahanesıne 1il' 
dır. nıar1" et ~ 

Yapılan muayenede bı.I ı.ı;ıtıl5:.tiJ .. .,e ~ ~ 
lendikleri tesbit edıJınıf ·ğine ı ti 
a~c~e için adliye tabiplı 4, 
mııtır • 

1
ndl .J J· .• 

. ·"ar tl'" .u Gene dün Sirkecı cı 1aıııt . tv. 
• ıne • Ja41 ı 

köftelerden sehırlen tt"' ti'' , 
b nl•' e terenler olmuı ve u b0ııJ~ ,~ı 

rniglerdir. Bu HJiseier neclilıı1 
• . d·-· z;af\ zünden ilen gel ıgı 



t1>ıkarad b 

A. n k~ki~o~~d~den: A;p•~k~arşılaşmh ~tı~le ket 1 eri 
Futbolda; onbeşinci yıl k u pasını Ankaragücü kazandı 

At varışları sürprizli oldu 
ra:ltara, (l:l • Uoksta: An kar ahlar ı ~taobul boksörlerini yendiler 
• 

1 
llırn on b ususı) - Cümhuriyet bay- ı sebeble istediği gibi çalrşamıyan Demir- la birinci gelmesi oldu. İkinciliği Ferhan, 
e bu har~şl~c_ı yıldönUmU münasebe- sporlu fulbolcüler biraz asabileşmeğc ' üçüncülüğü de Tayyar kazandı. Bu ko

)efelt birine· kı !ık maçlarının tehir edi- ı başladılar. Fakat oyunu cidden güzel i- şutla mlişl<'rck bahis oynryanlar Akının 
b" 1 devre 

l'ıitı1ı" nıaçlar . sonu~a bırakıl.ması dare eden hakem Muzafferin müsama- ganyanmdan 25 lira, plasesinden de 
ı . teııller· Yenne Atına ve Biıkreş 1 ha göstermesi, bu sertliği çabucak ber- 330 kuruş kazandılar. Ferhanın plasesi 
~ . ınden bi i . . •· esı r r sının Ankaraya ge- taraf etti. 
""'ta la Utbo1 r d 

150 kuruş verirken, Tayyarın plasesi de 
715 kuruş gibi glizel bir para verdi. ~ r ~tırıl e erasyonunca evvelce Bir saat gibi muntazam bir şekilde ça-

a4t ınıştı. 
tb lıo• , gerek 
,. f(!dera.s Yunan, gerekse Romen 

ta lllaçlar _Y~nlarlyle Ankarada yapı
~ ba1tat tı· ıçın mali şerait Uzerinde 
tq. ~ tehi asıı olamayınca lik maçları

r Cdil · 
a..ınarak nıış olduğu nazarı dik-

~ 1 1~lıı A. bayramın maçsız feçme-
ler nkaragü U • •llliz c \'e De irspor 
ll\aç Ynparaıarında hususi mahiyette 
ıı ınağı k 

Cal(b nrarlastırmışlar ve bu 

le 
l. ll iıını· g.l'lccck takımına da on be

ııu ve ı·k 
ı\ ~l're rl.ı lt'ri bir kupayı ver-
il~ rııutabık 

~ aragucu kalmışlardır. 
, 11'J araıı stadını dolduran halkm 

~ '· •nda sah ı\ıı~ "'aılr01 aya çıkan takımlar 
ara .. ı: üarını muhafaza f'di,·orlardı. 

t t '"e . N " 
1 , S il>" • atık - P.iıa, Emer -
~ ı\ıı r:ı, ıh, • f,.nıail Abdül, !Uuıaf
··:ııı11\ :a, ilamdı. 

• llor: I . 
~ ~ 'bra1ıı smaır - 1" fl<'ali. Gaıl. -
~ ın I\" 

lı • l l'tfı ' ttmlı - Zekeri~·ıı, Arif, 
rı~,. 1, Z('Jd. 

. t'ttıı,arr 
lltırı ilk <'r I:rtloğ:ın. 

r 1 den on bC'ş dakikası iki tnrnfın 
>ıırı rf;Yen karşılıklı hücıımlariylr 
tıı:ıan Şekilde geçti. On beşinci 

lda Sonra S "h· . \il t( sl YI emı ın gilzel ve he 
t. "'~p e Yavnş yavaş oyunu aça-

' or s h llıııtı n asına yerleşen Anka-
ı ,_ actınıe . 

A ~ 'IJtlaın rı, Demirspor müda-
tagucu a~a başladılar. 
~er nun bu tazyiki 17 inci da-
11litıd(lk~Sinl verdi. Sol açık Ham-
~ll 1 hafı ı Up rn· at atarak kaleye ka-
.\(j n.· ilkcınmcl bir vaziyette bu. 
hı. ıza:va. 
'ıt g010 Pas vermesi Ankara-

ı ~olu kazandırdı. 
'lı · n ark • ı. <:ok asından çok zaman 

:ı- il :'>'e111,, canlı ve enerjik bir ça-
~lıı u('n h 

llıııd e Denı· arekete geçen Güç-
~ " df.'t ta 

1
tsPor kalesini sardılar. 

~11Çtl l> kale ·· ·· tııı ~lh onunde ayaktan a-
~ l\l>tır ayet Yine sol açık Ham
~ ~aı<ın llıu:ıvfırinl atlatarak topu 

~b.... Vaziyett 
~ 'Qı. ıı e bulunan Muzaf-
lı: 'U 8 Uzafferin de sayılı ve gil-

ı1 /ıh, arı 1• • 
•t ~ etu. acıvert takıma ikinci 

">. ti> :'>°Cttıkıerı lk 
"r ~ll ]) i golden sonra ha-

.il ~arı enılrsporlular oyunu An. 
• ~· 8ahas 
•ı. •r lk· ına intikal cttirdilc>r. 
'ıt" ı akın • 

~ §Utu esnasın · • Orhanm 
de l\l kısmen evta kaçtı ve 

~ b atık'ı 
" aj ~llıir n elinde kaldı. Buna 

\ tıa dı;ı,,.a8I>orıu1ar neticeden ümid
\arıa ın ettiler. Fakat devrenin 

~ tt \>e ı\rı~ "aziyette bir değişiklik 
~le hıtırd~ragucu devreyi 2-0 üstün 

ile • 
~ ~ h "'rı:ıae 

h Ue>.ı~u 0 Yun DE'mlrsporluların 
~ ~tli.n n ~la başladı. Fakat sağ iç 

~lt z ı.?dcnse bozuk oynaması 
tıı e""ni 
~ı fo n de mütemadiyen şah 
t.ı, l'\'etin · • 

1 
'<!Yord netıce almasına ma-

a~ ~ ta~ u. Buna mukabil, Anka
t;t ı._ oynıı anıen anlaşmış insicamlı 
ta~ ~·it Yorau. 
~ ı- ge 

~11 lıue C:tlkçe, bü,Un gayrctleri-
uınıarı neticesiz kalan, bu 

lışan Ankaragücü muhacimleri yeni bir 
hücum yaparak Demirspor kalesine indi
ler. Bu akın esnasında Hamdi güzel 
bir kafa \'uruşuyla takımına üçüncü bir 
gol temin cttisede oyunu iyi takip e
den hakem, ofsayd \'aziyette yapılan bıı 

golü saymadı ve böylelikle Demirspor
lular Uçüncü bir golden kurtulmuş oldu
lar. 

Uçii ut•ü k o:;u 
Bu koşu dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan Arab at ve kısraklara mahsus-
tu. 2000 metre mesafesi olan yarış 9 at 
bir kısrak arasında yapıldı. Güzel ve he
yecanlı bir koşudan sonra bay Ôzkanm 
Yıldızı blril\ciliği aldı. Birinci gelmesi 
beklen~n bay Fehminin Alden·işi ancak 
ikinci olabilrii. Üçüncülü~ü de bay Ah-

met Boz'un Benlibozu kazandı. 
Mü~terck bahiste Yıldıza ganyan oy-

nıyanhr bir lirava karşılık 725, plasesi 
de 235 kuruş kazandı. Aldeıvi!;lin plase-

Artık Ankaraı;ücü tamamen oyuna ha
kimdir. Ankarnglicünün merkezden yap -
tı;;-ı tehlikeli bir hücumu her ne paha
sına olursa olsun durdurmağa çalışan 

Demirspor müdafaası tam gol atacak va
zi)·ctte olan !\luzafferi müştPrek bir .. 
favllc durduruyorlar. Hakem gözünden 
knçmıyan bu hareketi penaltıyla teczi~·c 

<'tti. Demirsporlular hakemin israr 
ettiği bu kararı protesto ederek oyna
mak istemediler. Oyunun bitmesine az
kalmış olmasına rağmen bu sebeble de
vam etmek imkanı kalmadı. Ve hakem 
maçı tatil ederek esasen 2-0 galib vazi
yette bulunan Ankaragücünü galib ilan ., 
etti. 

varışlaı ru 
Ankara, (Ilu;su!'!i) - Yüksek yarış ve 

ıslah encümeninin tertib ettiği sonbahar 
at yarışlarının be§inci hafla koşuları 

pazar günü öğleden sonra şehir ipodro
munda yapıldı. 

Havanm çok güzel olmasından istüa
de eden on bine yakın muazzam bir ka. 
labalık ipeıdroma sıralanmıştı. Seyirciler 
arasında Başvekilimiz Celal Bayar, vekil
lerimizden bazıları, ve cumhuriyet bay
ramı münascbetivle şehrimizde bulunan 
tanınmış birçok simalar da hazır bulu
nuyorlardı. 

.· 

-·~ .- ---1 • ·~ , 
Saat 14 de başlıyarak çok muntazam • 

bir program altında _yapılan beşinci haf
ta yarışları, ilk tahminler gibi büyü:c 
sürprizler yaparak geçti. Günün en bü
yük sürprizini ikinci ve beşinci koşular • 
arasındaki çifte bahis teşkil etti. Bu iki 

koşunun birincilerini bulanlar verdikleri 
bir liraya mukabil 149 lira gibi koşular
da en fazla kazan~ noktasından son haf
taların rekor sayılabilecek en yüksek 
parasını kazandılar. Son koşudaki ikili 
bahis ise çifte bahis kadar olmamakla 

beraber 57 lira 90 kuruş gibi hiç de on-

llakkı - l\timil r·e Kn°dir - T11r1ıan 
miisabnkalarından göriinüşler 

dan fena olmıyacak bir para verdi. si 125, Benlibozun plasesi de 180 kuruş 
Son hafta koşularının büyük hususi- verdi. 

yetlerinden hiri de ikinct ve Uçüncü ko-
şular arn!ıında ziraat enstitüsü talebe
lerinin yaptığı biiyük ve güzel geçit res
miydi. 

B"r : rı ci ko ~n 
Üç yaş1nda ve şimdiye kadar hiç ko

şu kazanmamış yerli yarımkan İngiliz 

erkek ve dişi taylara mahsus 1600 met-
re mesafeli ateş koşusu idi, Yarışa üç 
tay girdi. Çok giizel bir koşu yapan11 
prens Said Halimin Nirosu birinci geldi. 
Bay Canib Somerin Jon Kız'ı ikinci, bay 
Şabanııı l'çnrı da üçüncil oldu. 

Müşterek bahiste Nironun ganyar.ı 
120, pliıessi rlc 125 kuruş verdi. Jon kıza 
plase oynıyanlnr da 115 kuruş kazandı
lar. 

İkiıır i ko~u 
Üç ve daha yukarı yaştaki yarımkan 

Ar<ıb ve h:ıllskan Arab at ve kısraklara 
mahsu~ 1800 m~t rP meııafrli handikaptı. 
F1u ko•rn sekiz hayvan arasında yapıldı. 

Koşunun o-ı.,lang•cı çok hf'yecanlıydı. 

f<'inale doğru bu lıeyF>rı.n havvanlar R- 1 

ra.emdaki mii<'adPlı> vüzUnclen hir ıt~· d:ı

ha arttı. Yarışın ~onları Ff'rhRn, Akın 

ve 1'a vvar sı rıı•11n'1-ı !'ltkı hir mii<':-ıdclı> 

hallnıfo geçti. nıı koı:;mla hir lırklcnml
ycn sürpriz, Akının yarun at boyu fark-

l>ördiiucü koşu 
Üç ve tlaha yukarı y~~ta ve hiç koşu 

knzanmamı§ yerli haliskan 1ngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. 2100 metre mesa-

fesi olan bu yarışta Ahmet Ağanın Esin 
lsmindC'ki doru kLqrağı rak!psizdi. Yalnız 
başına koştu ve zahmetsizce birincilik 
mUkafatını kazandı. 

Bt·~inci ko~ u 
Son ynrış 9~8 senesi zarfında hiç koşu 

kaz:mmanıış dört ve daha yukarı yaşta
ki yerli yarımkan İngiliz at ve kısrak-

hıra mahsustu. !!400 metre mC'safc>si o-
lan bu yaı ışa G at ve kısrak iştirak etti. 
Yarı~. hir taraftan çifte bahsin ikinci a

yağını teşkil ediyordu, diğer taraftan da 
ikili bahsi ihtiva ettiğinden çok heye -

canlı g"çti. ~etic<'de Nazlı birinci. Alf'nı . 

d:ır il,inci, Mes'ut da üçüncü oldu. Mıjş. 

terek bahiste Nazlınıp ganyanı 670. pl~

~<'si 345 kuruş verdi. Alemdara plfıst

oynıyanlar da bir •liraya karşılık 255 ku. 
ruş kazanrlılar. Koşulara gelecek hafta 
devam cdikcekllr. 

An~<ara, (Hususi) - Birkaç gürıden 
beri §ehrim:z<le bulunan bazı İstanbul

lu boksörlerle Ankara boksörleri dün 

Necdet penaltıda Galatasarayın 

Galatasaray 
Trikolar u bire karşı üç golle yendi 

Geçen pazar gayrif ederelerden Peraya 
2·1 mağlup olan Romanyanın Trikolor 
takımı dün de Taksim stadında Galatasa
raylılarla karsılaııtı ve bu defa ilk maça 
nisbetle daha üstün bir oyun çıkarması
na rağmen 3· 1 yenildi . 

Saat üç buçuğu biraz geçerek Ahmet 
Ademin hakemliği ile oynanan oyuna 
Galatasaray takımı şu kadro ile i~tirak 
ettiler. " 

Galatasaray: Fuat - Uıtfi, Adnan -
Musa, Bedi, Ekrem - Necdet, Siileyman 
Salim, Eşfak, Bülent. 

Buna mukabil Rumen takımı: Perava 
karşı sağaçık oynayan ve çok iyi bir ·o· 
yun çıkaran sağaçık ~Iihenleskuyu sol 
müdafaaya, sol müdafii sağ müdafi yerine 
sağ müdafi Suestuleskuyu da merkez mu
hacim mevkiine koymu~tu. 

Oyuna Galatasaray ba~ladı. Gerek sarı 
kırmızılıların yaptığı akın ve gerekse mu
kabil Rumen hücumu avutla bittikten son 
ra Galatasaraylılar nisbi bir hakimiyet 
kurdular; Top mütemadiyen Trikoloı 
kalesi cİ\·annda dola~ıyor fakat becerik
sizlik yüzünden netice vermiyordu. 
Karşılıklı gollor 
Oyun bu vaziyette oynanırken - yedin 

ci dakikada - Rumenler ortadan bir hü· 
cum yaptılar ve soliçleri Lfıtfiyi atlattık· 
tan sonra sağ köşeyi bulan bir şütle gü· 
nün ilk golünü attı . 

Bu gol Galatasaraylıları çalışmağa ~v
ketti ve bir dakika sonra E~fak topla ra
kip kaleye girerken arkadan Yt' l ;en mü
dafiler taraf mdan çelme ile duşürüldü. 
Bu bariz penaltıyı Necdet sıkı bir vuruş· 

öğleden sonra hususi mahiyette bir te
ma~ yaptılar, 

İsmetpaşadaki Sakarya sinemasında 
yapılan bu maçlarda, Ankaranın muhte 
lif yerlerinde sp:>r faaliyetleri olması

na rağmen oldukça kalabalık bir seyirci 
kütlesi hazır bulundu. 

Tamamen gençlerin teşkil ettiği bu 
meraklı kalabalığı dört çift arasında 

yapılan bu maçlarda Ankaralı boksör
ler 3 galibiyet ve bir beraberlik ka -
zandılar. 

Kadar - l'urhaıı 
Birinci maç, 72 kilo sikletinde İstan 

buldan Turhan ile Ankaradan Kadir 
arasında ve ikişer dakikalık üç ravunt 
üzerinden yapıldı. İki boksörün de bi

rib:rine atılarak bir şeyler yapmak ar -
zusunda oldukları görülmesine rağmen 

ikisinin de bu sporun henüz acemisi 
olduğu belli idi. 

Yalnız uzun boyundan ve biraz da 
daha tesirli ataklarından dolayı iyi 
puvanlar alan Ankaralr Kadir bu mü· 

sabakayı sayı hesabile kazandı. 
lkinci maç 61 kiloda lstanbul ikinci.si 

ol<luğu ilan edilen Beşiktaşlı Hakı ile 
Ankaradan Kamil arasında yapıld·. t -
kişer dakikalık dört ravunt üzerinden 

yapılan bu müsaba1ta birinci maçtan 

daha sıkı ve çetin oldu. Neticede Jaha 
üsti!n dövüşen Ankaralı Kamil sayı 
hesabile galip ilan edildi. 

V"lıhi - l\l iica h '. t 
İki bo1·.-"friin de.siklctleri olan 16 kiloda 

İstanbul ve Ankara şampiyonları oldu 

_... Deı·amı 14 f!ncüde 

la gole tah\'il etti. 
Galatasaraym ikinci golü 
Oyun gene Galatasaraym baskısı altın· 

da devam etmekteyken 19 uncu dakika· 
da Necdetin kale a){zma doğru yaptığı 

ortayı Süleyman kafa ile kaleye gönder
di, top Rumen müdafiine çarpıp kaleciyi 
kontrpiye düşürerek ikinci defa ağlan 
buldu,. 

Galip yaziyete geçen Sarıkırmızıhlar 

bundan sonra durgunl::ı~tılar. Ve bu şu· 
retle müsabaka Rumenlerin gittikçe artan 

Gol a/mnk üzere olan Eşfal: 
diişiiriiliiyor 

fatPİil!t 

hakimiyetleri altında fakat netice değiş.· 
meden 2· l Trikolor aleyhine bitti. 

ikinci devre 
İkinci kısımda Galatasaray takımında 

bazı de~füiklik yapılmış; kaleye Sacit, 
muavin hattına da Musanın yerine Bil~I. 
merkez muhacim Salimin yerine de Sabri 
ikame edilmişti. 
Müsabakanın bu devresi daha güzel ve 

süratli cereyan etti. Bilhassa Trikolor e
kipi kısa paslı düzgün bir oyun oynadı. 

;a latasarayın üçüncü golü 
Misafir oyuncular bu muvaffakiyetli o

yunlarına rağmen Galatasaraym de\Te or-
talarında yaptığı üçüncü gole mani ola
madı. San kırmrıılı sağ iç Süleyman, Bü
lendin havalesini bir kafa yuruşile Rumen 
kalesine soktu . 

l\lüsabakanm bundan sonraki kısmı 

alaca karanlıkta iki taraf m neticesiz gay
ret ile geçti ve topun görülmesi güçle~llği 
biranda maç, 3· l Galatasarayın galibiye
ti ile nihayetlendi. 

Galatasaray takımı; muvaffakiyetli bir 
oyun oynadı. Her iki kaleci müdafiler i
yi idiler. ~ıuaYin hattında Bedii takım 

hücumda iken iyi, müdafaada iken bozuk 
tu. Kale önünde muhacimlere havadan 
pas vermesi de hataydı . 

Hücum hattında başta Eşfak olmak 
üzere Salim ,.e Süleyman kusursuz, ;\ec
det ile Bülent iyi değillerdi. 

Trikolor takımı - yukarıda da yazdı~ı
mız gibi - pazar günküyle kıyas edilmi· 
yecek kadar düzıı;ün bir oyun oynadı. 

Her iki müdafi, merkez muavin \"e üç or
ta vazifelerini yaptılar. Solaçık takımın 
en aksayan oyuncusuydu. 

Misafir futbolcular üçüncü maçlarını 
cumarteşi günü Pera, pazar sabahı da 
Şişli ile yapacaklardır. Geçen haftaki 
karşılaşmanın revanşı olacak olan Pera -
Trikolor müsabakasını - dünkü kadar 
iyi oyun çıkardığı takdirde - Rumen ta
kımının kazanması icap eder. 

Demirspor - Ankaragikü maçım seyredenler .. • -
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n-taber'ln tarihi Romanı: S Yazan: lklmlm 

fl.ünkô.r · a~ır a~ır· genç ve 
S11·bın qanına qürüdii 

güzel 

GUzel dişlerin! gö.stcrerck gUldU. rin ~ir hu~ sindL Yürekler1n çarpıntı- \ - Bu kadar mı hUnkl'ınm? 
- Hem, dedi. lçinjzde oö}le yUl:sck sından b.a§ka bir nefes alış bile duyul - - Daha ne isllyorıun Etlyen? 

sabıkcılı bir be.n vnrım. ~ilmem beni muyordu. Srrp kralı yanındaki uzun bıyıklı zabi-

Y ı!l!ırını tan ıy:ıcnk mı? 
Yıldırımın dilnynlar tutan şöhretinden 

'ba'}ka bir şey tnmmnmış bu gtize1 esir
ler heyecanla bekleştiler. 'Yıldımn glSz
lerlnde o kadar bUyümUştU kt, onu ken
di dinlerinin ho.vnrllerinden, hayellerin
de!d halkedilmemiş ve edilem<'z delikan
lılardan, Yunan mnbudlarındcın daha 1 
yüksek buldular. Fnkat Yı\dınm nihn:, et I 
bir insandı ve buraJnkf,t yllzlerce kızın 

içinden elbette yalnız birine iımbet e
decekti. 

Hemen bu dUşUnce bllUlıı 'kızlarda 

ayni zam nda doğmuJ gibi !bir ağızdan 
.ıt()~yivcrdiler: 

- Bu laUll lu% kim bilir hangimiz? 
Ve her ağızdan hemen aynen çıkan bu 

cllınlc.den ut.anarak gUlil§tUler. Salonda
ki büyük sofranın Uzerine altın taslarla 
tarab geldi. Genç esirler, Arablar, yal
dll:lı ve panl parıl \'e aeaib elbiseli yeni
çeriler kan ter l~inde çevrilml& duma -
nı üstllnde kuzular, bin btr baharatlı >i
Yetckler, ) cm.işler, m czelerle .of rayı bir 
hah~ gibi sUslediler. ~aknt hepsini bir
den yerJcrlndcn sıçratan anlıyamadıkları 
bir hadise tadlarını kaçırdı. 

Keskin birkaç boru sesi hizmet eden
lerin de canlnrını başlanna sıçrattı. 

Tencetc döken, tabak !kıran bile oldu. 
Hepsi V"rıcerelerc li§Gştülcr. Saray bah
çesi süvarilerle dolmll§tu. Altı Rus ka
daı:msırun çektiği bir yaylı ağır ağır sn. 
raya girerken bir daha borular çalındı. 

Kimdi gelen, neydi bu debdebeli i.lllk
r.i>!l" 'lf..~JH.\+r lılzmct ~enlere korkarak 

sordular: ,. t~ 
" .. flf 

- Şcvkctlu hilnkar oorıe mi gelir? 
- Susun bre kısa e'teklilcr. Hilnktır 

geçerken boru çalınır mı hiç? 
- Ya bu gelen klm? 
- Ne bilelim biz? Beylerbeyi Timur-

taşa şortın! 

Salon kapısı açıldı. Kadınlar korkula -
nndan birer kenara sindiler. Omuzların
da kol dirseklerine kadar sırmalı apu
Jetlcr tcıısıynn genç ve güzel bir Sırp 

nr~asında ,se.kiz on sUsJü \'C sırmalı as
kerle salona girdi. Muhakkak bu bUyUk 
bfr .adamdı, belki hükümdardı, kraldı, 
ıırenstt. Çilnkü herkcS" yerlere kadar e
ğildi. 

Biraz sonra hUnkur Yıldırım geldi. Mi
yağa knlkultır. Kadınlar el bağlıyarak 

safir Sırb ve etrafındakiler hUrmelle a
diz ç9ktUler. liizmet edenler yerlere ka
pandı. 

Sanki Silleynıan tarihi canlanmıştı. 

Sanki Mısır Firavunu kal'§ılanır gibi de-

Kapı aı:ı1dı ve bUyllk Osmanlı hUkUm- te işaret etti. Zabit sUraUc salonu ter-
darı Yıldırım btr kolunda oğlu §Chzade ketti. Yıldırım ve Etiyen kumandanlar 
Ertugrul, diğer kolunda Germe}'Bn ve ve kızlar bu muahede §crcfine altm taıs
Teke sancak be}i Firuz ve arkasında larla şarab içtiler. Halka haber uçurul
beylerbeyi Timurla§, Samsa çavu§u, san du. Üç gün Uç gece §enlikl~r yapılması 
.caktar, imrahor, kaympederi Germeyan irade edildi. Saray etrafına biriken halk 
hakimi, Aydm prensi ba, Sarohan bflki- aabahlara kadar zevk ve neııe içinde coş-
mi Hızır, Kuasinek llyas, Ali paı;:a ve tu. Eğlendiler. 
(Akkurulu) sUliılesinin mUessisi srcgcr- Meclis CJ>Cfce kızışmıitı. Salon knpun 
de Kara O:Jman girdiler. birdenbire ııc:ı!dı. O sırada lskoçyalı gti-

Sırp 'lo'C arkmundnki üniformalılar yer- zclin garib bir aansına lmhkahalarla gü-
lcrc kadar eğildiler. len Yıldırım bile donakaldı. 

HUnklr ağır aSır genç ,.e güzel Sır- Dört Sırplı cariye uzun bıyıklı Sırb 

btn ~·anına yürUdu. Kolundan tutarak zabitinin arkasından salona girdiler. 
kaldırdı \'e öpü~tüler. Sırb zabiti haykırdı: 

- Şöyle buyur, hal!metlü, Etiyen (1) - Haşmetlü Sırb prensesi Elizabet 
- HUnUn bir ~lencesinde iz'aç et- Hayal Lnzar! 

tim. Yıldınm da ayağa kalktı. Etlyenln bu 
- FAtağftlrullah haşmetlfl kral. Gele- sürprizine hiç hazırlanmı§ değildi. Sa-

ceğinl 'blllyordum. ~öyle tatlı görUşmek londaki kızlar hayret ve hayranlıkla iç-
lçin biraz da eğleniriz diye dU~ündUm. lerini çektiler. Bu bir prenses değil, ma-

- Benim huzurum iradene kalmı§ bude VenilstU. ince ipek tUller içinde 
hünkAnm. 

- Bize ve misafirlerime ıarab geti
rin! 

Kızlar, hepiniz kendi dilinizle şarktlar 
söyleyip raksediniz. Aziz miaafirim şev
keUQ babam Muradın dü§manmm oğlu, 

fakat evlidının dostu Sırb kralı Etiyen 
ıerefine eğleneceğiz. (2) 

Etiyen bir tas ııarabr eonuna kadar iç
tikten ıonra yava§ça Yıldımna eğilerek 

- Şevketlü hünkar, dedi. Yeğitbey 

Bosna havafüıinl, Firuz bey de Vidln ve 
havalüıinl fethettller. Karatova elinize 
geçti. GUmUJ madenleri Oıımanh ord~la
rmın konak yeri oldu. Ben babam La
ıann imalini takip etmiyen sulh sever 
kralım. Seninle müsaleha etmek iste -

Yıldırım aordu: 
- Şartların? 

- Hayır hUnkAr. Şartlarınız. 

- Kendi kumandan altında bir Sırb 
kuvvet muavenesl bulunacak. Müttefi
kim olmak ltibarl)1le istediğim zaman 
benimle beraber harbedecekein. 

- Kabul! 
- Gümüş madenlerinden senevt mu-

ayyen bir vergi tediye edeceksin! 
- Kabul eevketlCı Yıldırım! 
- Bu muayyen vergiyi Ali paşayla ta-

yarı çıplak \'Ücuduyla kardeşi Etiyenin 
bile gözUne her zamankinden fazla gU

zel görtindU. Ellzabet Hay!! heyecanın
dan pcınbeleımlf, kat kat gtizellcıımff

tl. Sllratle yUrUyerek hlinkıir Yıldınmm 
elini öptU. 

Yıldırım hayretle Etiyene bakıyordu: 

- MUttefikim ha~metırı Etiyenln bir 
arzusu daha var galiba? 

- Elbette hUnkil.rım. Sırb kral ailesi 
yüce Osmanh hUkUmdarı Yıldırım Ba-

lifin man1sı ne olabilirdi, babası Yılaı
rım Sırp kral allesile ancak bu prensesi 
almakla veya kendine vermekle akrİba 

olabilirdi. Yanı Ertuğrul da reddede
mezdi ha. Hayatında bu kadar gUzel bir 
kadm gönncmiatf. Şu salonu dolduran 
yüzlerce güzel içinde bu prense.sin aya
ğma su dökecek bile yoktu. tete Eğrl

boz güzeli btiyUk babası Muradın metre
si gUzel Marlya bile Eliıabct Hayal La
zann yanmda acuze kalıyordu. Yıldırım 
gözlerini indirdi: 

- Yani Etlycn, ne demek istediğini 
daha !arih söyle! 

yin edert1iniz. Bu suretle ordulanmı der- (De,·amı nr) 

hal Sırp topraklarındaki takibattan geri O) Sultan ~uradın öldürUldllğü za-
çekmcğıı emir \'eririm. m:ın esir edilerek idam edllcn me~hur 

- Şevketlü Yıldınmrn earlları bu ka- tarihi pluılyetlerden Srrp kralı Laıann 
dar mı? oğla ,.e halefi. 

- Sen kral kalacaksın ve mUstaklllen J (2) Dul'a 'o Dammer tarihi clld 1, 
baldm olacaksın! sayfa 859. 

••••:ı~ınJJ1lmE3~••·t:ı(![!!ll O.MAN:I . 
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ı r ' 
Yazan: H: Ro~c Düma 108 - Çevı rel1 '/O 

Kont caketınin cebinden Jakf~p 
ma h nesile yazılmış bir mek 

H ilda9a uzattı çıkararak 
- Ne? ıltmek, beni terketmek mi i•

tiyorsun? hayır! bunun imknnı yok! 

bili)'O~ r 
ret ediyorsun demek? nııııta ııe~ 
nradıın zamıın geçmedi. za ... b \'t'·. 

d. cC'" 
unutulur. Onun igin ıılın 1 cııı 

- Asla! beklerim. DUşUnmcğo ihtlYa jiJll• t 
nu knbul Cdl"'orum. Bekliycce o ., 

- Böyle llzım. 

Ayasa kalktı, ne yap:ıccğını ı;:ı~ırınış ,, . terseıı 
bir uziyette bir an etrafına bakındr. eam, yarın, ne zaman 15 

Sonra tekrar yere çöktip kadının (]!eri- cevab ver. 1' ,,~ ., 
ne sarılarak söylendi: Bu dakikadan itibaren artısaltill ~ 

- Ben sefil bir adamım. Senin raran- aramıza kimseyi sokmadan, 
la geçindim. Seni kiraladım, ödünç ,·er- hat bir hayat yaşıyaca~ız. 
dim. Sattım. Ben bir ı;:lrkcfim. Fakat - Ne demek istiyorsun? def• şt 
Sensiz yaşı)'Bmam Hilda. Bana acı! 

Ağlıyordu. YuzUnU kadının dizleri~c j 
daynmııı, hıçkırıyordu. Hilda bir mer
hamet hissiyle titredi. Elini sefil ada
mın baıiına koydu. Beraber dört sene 
yll§amışlardı. Mes'ut anlan d:ı olmuştu. 

ÇUnkU Hedingenl sevmiş veya sevdiğini 
zannetml~tl. 

Saçlarında, sevdiği kadının parmakla- l 
rını hissetmek kontu titretti. Başını kal-
dırarak gözlerinde, yao perdesi arkasın
da pırıldıyan bir sevinç pırıltısı, ona 
baktı: 

- Beni af ediyorsun değil mi? 
Kadın omuz silkti: 

- Dinle beni Hilda. So~ . l ıı•tır 
den gelişimde sana söylcd~ "~"' 

· •arın ~ır ;o musun? ltnlya hududu Cl' eıı t'Y 

ihtimali olduğunu, Ve ite~ , \re ıe 
ledlğlmi söylememiş miydiJll ~ ~ 

. ı saba emir geldı. Blraz cvve ı f 
le aldım. Sen de oku. d•~u;c~ıt' 

Kont ceketinin cebinden ,, c~ 
ıı ektılı· 

ltinesiyle yazılmış bir ın dil: 
Hildayn uzattı. Kadın okU ~ 

"ı\zlz dostlarım, rt1".:< 1 
"Acele ile biri ~ kcliınc 11ır ft~JJ 

Galeri Uıfaycttcn bt>ntın ıçt~I• ';t 
m:ı.nız mümkün mU !" karııı1 tt1'I 
krem rcn:=i bir ipek blİlZ (ki il' ı 

n ııııe :f 1 
- Na.sıl istersen öyle olsun. Münase- 13S frank) alır ,.e ndrC5 rdel' 

bctlmiz şimdiki vaziyete geldikten eonra m1 iniz! Şimdiden t.c ckkilr dl~ 
ne fardası var? 

~ıur 

lmzHız mektup hAdiııesini hatırlayın
ca merhamet hissi Hildanın kalbinde ye-

dlğl:n znhmett~n dolayı ~ ı.t·• 
scliiııt_,... 
ı·ı;dı; .. 

rlnl tekrar kine brrakmıştı. Alçak! sev
diği adamı giyotin makinesine gönder
mekte tereddüd etmemiş, Stefana acı-

e' 
- Peki, bunun manası rı ~fl)ll 
Kont ona yaklnştr, pa~·erdi! 

leleri i~nret ederek izahat tl•rr' 
mamıştı. Hllda da eimdl ona acımıyacnk dO' f 

- Anlatayım. "Aziz 
1 

e rt'/ 
tr. cemi yapması, emrin ikim ~r~ 

Kararını vermişti. Mektup hadisesini ğunu gösteriyor. "Accle~·le 
11

, 91 
bildiğini ona söylemiyccek, itirııflıırını . . x.n• .ı-

yaxı~·orum,, cUmtcsının • ..,.~ 
dinliyccekti. Alc;:ıkhfını kendisinin ııöyle- rl ~ " 

yola çıkınız, dır. "Galc _.,ı•' • .ı 
>iiı ııtiylemi)·~ceğinl meralı: ediyordu. rÇPI'- Jl" 

manasına geliyor. "U:rcın _ ,_ ili! 
Hcdinren de.\'am ediyordu~ !erinin ilk harfleıi otan I'· t t~~ 
- Görüyorsun ki Hilda, sana diln ge- b ra :% 

kamıysa İtalyan istib 8 5t1\fl"' 
ceyi neredP geçirdiğini, sonra bu sabah temsta bulunan ajannnıı 'f ,ıaıı 
nereye ılttiğinl artık !Ormuyorum. Çün- marasıdır. Mektubun geri ~re1t~ 
kü blliyorum: onun yanında, onun kolla- v 

manası yok, Edgar ise. 
n arasındaydın. Cevab verme, yalan landığı imzalardan biri··· ı.et t~ 
aöylemiı olursun \'e bu yalanını bizzat re .. 

- Şu halde, derhal h• senin gözlerin tekzib eder. Onu tanıdı-
m! 16.zım? tJ!"' ğındanberi aenin halin dr;';i-;tl. Onu se\'I- 1 r 

- Ev"t. Şürcde bl>Y ~ ~ss yorsun drğil mi? hayrrl artık onu aev- '- dİllıZ· > e 
1 d. i F ı t b "Dcr'.ınl Nı'•c harcltel c • ..,1 bil rn yorsun, sev ın \'e g~çt . a ;a u son ,, 

1
,,_ 

defa idi. Onu Be't'din, bu it mazine kn- görünüz.,, Vclterin talin:~ 1111ıs ;ı 
rı•tı. Bir daha onu görmi'-'l?crğint bana Trögler'in tebliğ cdcccsı r <' " " · ıı,o 
vaadet. Hilda ka!jlnrı çntık din • 

J 
Hllda asabiyetle yerinden fırladı "Stc- karmıyordu. ~~ • 

fanı bir daha görmemek mi? asla!,, Kont devam etti: st'1"'. 
Konta kinle bakarnk ııordu: - Ben bak ne diişUndUtt1 S•'1 

dıltıı· ~ 
- Dana ıöyliyeccklcrln bit' 1 mi? ni sabırsızlık in bekUror ıstC 
Hcdinl:'cnin de asabllt§nıesini, tehdit- re geliyor. Şimdi seninle tılP !)ll' 

ler aavurm:ısmı bekliyordu. Onun adet! mnf;nzaya gideriz: arıt! ; 11, 

korka korka, tekrar yalvardığını göre - alırsın. Birçok iç ça~nıa§ tıl 
rek ea§tı: var. peı.a~1 

- Bana öyle bakma H:Ida ! benden nef ( 

>1 PP**•E1~131!i4Mll:llCJ tl3'3 11 
- Kı)'metli mi? Pek zannetmiyorum! aJ11dJf·. 
- Şu karnı yapan adam, birınci derecede reı:c ,-tri1' ı 

e\'inizde güzel bir yere koymak istemiyorsanız bana Jf' 
- llayır, dur un. rııı1'e1t 
- Ama sakın bir kenara atmayınız. Aliye ha 

sedeyim mi? ·ııı-~ 
- Etmeseniz daha iyi olur. •ertrıiştd' • 
Bununla beraber gene bahsetti. .>\liyeye haber' bllıııP 

rr:ın karşısında hayret eder gibi yaptı .. Ah! sokakta ~ 

"Ayıldığı zaman sürünerek dizlerime sarıldı, af diledi. ~e iste
Cliğini sordwn: "Beni boşa!,, diye ce\'ap \'erdi. Bunu ewelce söyle
mis olsaydı, tereddüt etmeden yapacaktım. Onu hiçbir zaman sev· 
rnemiştim. Hiçbir 1.am:uı ısınamamıştım. Her zamtın canımı sıkıyor

öu. Allahtan ki kendimi avutmak çar~ini biliyordum .. 1 lain o!duğu 
kadar sersemdi, biliyor mu un? üstelik burnu da büyüktü! Kendi i-
11i çılgınca sevdiğimi znnnecli}ordu. l nkisara dü~mesi için çok zaman 
geçmedi. Evveltl iki tokat attım. Ama bana bunun bir ceza olmadı
ğını söyliyeceksiniz. Lakin emin olunuz ki bu iki tokatm acısını bü
tün hayatınca unutamıyacaktır. Elim galiba biraz' kapalı imiş; di~i
nin birini de kırdım. Sonra: "pılını pırtını topla! .. diye haylurdım. 
.,lyi ama, beni tevkif edecekler!., dıye inledi. Ce,·ap \'erdim: 

"- Polis molis gelmedi. lliyanetini hakkile anlamak için seni 
tuza~a düşürdüm. Defol buradan! Bir daha ~eni Ti.ırkiye hududu da
hilinde sörmiyeceğim .. 

~ünm"kle beraber, heni sevdiğine daha az emindim. lyi yiyip içmem 
lc:ımg~ldiği kanaatinde olduğu için. yemeğimizi pişiren kadına iki
de bir de nezaret ediyordu. Her hususta kendisinden daha a~ağı ta
ı:awur ettiği b:ı~ka kadınlarla dü~üp kalkmam için de haftanın bir 
[;Ü:1ünü bana ayırıyordu. 

me getirdiğim bu bez parça ı! ' uöll{iııt ~ 
Ukin Aliye anne olacaktı \'e çocutrunun ~ö\ıır11J111 

~üp!'üntüyü koymıyacaktı. Binaenaleyh, Alıyen~~ r. /..1' 
\erdim. O, hA!a bu resmi bir şahe~cr diye go.)te~>~..ıert "t ,P_J 

Bu mesele de halledilince, kendimi büsbutürı 1~0-e ,1'# 
tık vicdanen mesuliyetim ikiye çıkmıştı. Lukse ~11~!9~~, 
~ımden konfor husu~uncla lakaydim. Aliye: ··bır ·a~ ~ 

"Söyle orta halli yaşaması için lflzımgelen tedbirleri aldım. Ca
hit üç yaşındaydı. Onu öpmek için benden müsaade i•tedi. Halbuki 
küçüğü Aksaraydaki teyzesine göndermi~tim. Zaten Cahidi öpmek 
istemesi, Adet yerini bul un diyeydi. Böyle kadınlara aMe olmak ne 
kadar uzakl 

"O zamandanberi ftalyada yaşıyor. Kendisi güzel olduğu için 
galiba bir de aşık bulmuş .. Benden ayrıldığı zaman on sekiz ya~ın

daydı .• Demek şimdi daha kırkına bile girmedi .. Her sene oğluna 

resmini gönderiyor. En son gönderdiğinde, görsen ne kadar aençl .. 
Herkes kendi bahtına .. öyle de~il mi? Fakat sana. Ahmtt Ali, bU
yntc lkramiye çıktı. Her hususta Alireye itimat edebilirsin .. O, bir 
melekt. 
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!sta nbu la döndüğfimüz \'akit. Aliye, karnında birinci eserımı 

t~rdu. Buna katiyyen emindim. Neıemi ve sıhhntimi daima dil· 

1312 senesınde J:laydar ~Y :Qeni ke'ldisine şerik raptı, şu şartla 
ki ,:ı. tı:~ re3lm işlerine \'eda edecektim. Yaptığım şe!<ilsiz tabloları 
) a!;.tım. Aliye. ka!)lan dzer1ne yatmış bir \'aziyctte yaptırdı~ı çıplak 
re·mini sobap attı. 1 :a1hu!.i ben onu sakl:ım:ık istiyordum. Tablo 
ale\'li iken reti~tim, p:ırm:ıld:ırımı yakmak tehlikesine aldımuyarak 
ş:ıhe:crimden bir kıcmını kurtarabildim: Karnı ile göğsünün ba~lan· 
ıncını .. ifflıar rtm~en söylüyorum, - zira hiçbir zaman kendimi 
methetm~~< he,·esine k:ıpılma:lım - fakat, daha sonra. meşhur bir 
ressamımıza bu yanık tabloyu gösterdiğim zaman, uzun uzun baka
rak sordu: 

- Bunu nereden buldunuz? 
- Bir yangından çıkardım. 
- Kimin olduğunu bili;T musunuz? 
- E\'et. 
- Bunun ne kadar kıymetli bir tablo olduğundan haberiniz 

var mı? 

ile, kuru bir ekm~ ve bir parçacık su ile hapiste ~ • 'fi', 
sa\"İ ! .. demekte haklıydı. p;ıet ~ tf 

Haydar bey, yalnız p:ıra işlerine bakırordUArı'eJe '" 
mutlak hakimdım, herke i memnun ediyorduın·d·lerİ, 
du: zira hepsi ile alakadar oluyordum. Beni kefl 1 e' 
ustabaşılarından sayıyorlardı galiba... 1'ıı1J1llf~:dl' 

Cahit uzun bir düşünmeden sonra ltalyada tı· ~~ 
ö!ümünü bekliyordu. Haydar bey iyice ihtiyarl~aJJıtl ~~ti 
ellerini çapraz bağlamış masacının başında ?a~g~tıı Jt~ 
buluyordum. Bana karşı bir dost muamelesı ~ a rd? 'jll' A 

seriya sesinin titreyişinde derin bir kin keşfed!>'~ıfl ~~ r 
Aliyenin çocuk yapmaması taraftarıydı. 1<3 •. tytttl• 
sonra çok çök~ce~inden korkuy(\r \'e bana. en ki) ) 
zarar veren fena bir adam nazarile bakı\·ordu. ~fdl ~ 

• ( J)cP" 



B .. ..k b. . ı·k' 
ilk . uyu ır ıy ı . 

Iİllcll(!~~zel &ünler itldiği, toprak ye· ıevkeden aıcak ve kokulu havuile ilk· 
>'Üzürn1~11 • havanın rayihadar ııcaklıiı bahar celince kimıe çıkıp da ai.ıe demeı 
lcllbı' .... ~zü 0kıadıtı, eöğıümUze hattl ki: "Efendi, aıktın aa"lcJnınıı;, Aık tim 

.• ,.ze · d ' 
tiı:nua eı~ ıği ıaman, uzak ve 1;ay· di her tarafa puıu kurmuıtur; her kö· 
heı:n Y7en bır tikım saadetlerin müp· ıede ıiıi bekliyor. Bütün tuHkları lcu· 

arıuıu hl 
rizı arka nu cseder ve bu saadetle· rulmuı. ıilthları biltnmit. hiyınetleri 
la:iüf sından koımık, kendimizi te· huırlanmııtır. Evet, aıktan Mkmmıı. 
"ctiı:n~ ttrkederek baharı bütün kı.:v • Çünkü o neı:leden, broriıitten, 11türre· 

izle kokı . . 
•ert v ao ak ısterız. Kıt pek eden daha tehlikelidir; hiçbir uman 
gcıı:n e uzun olduğu için ınayıa gelir • affetmea ve insana tamiri c•>ırikabil 
Sank~~ .bahar adeta beni ısarhof rtti. hatalar irtikap ettirir!,. Evet, bunu ıin 
lip t~ ıçırtlden bir hayat uıarui yiikıe· hiç kimae ıöylemeı delll mi? Halbuki 

Ge:~~Ord~. bence hUkGmet her 11ne duvarlara Jev· 
•e c:i •a ah U\·anınca penceremden balar aamalı ve bu levhalarm Uıt\lnt 

"•rdaki • 1 · d 1 .. .. d b · k h fl tUnc 1 . ..v crıı, am an ustun en uyü ar erlı ıu .CSılıri yudırmalı : 
lcısrn ! er •Çınde Panldayan ıermnın bir "Bahar döndü, aıktan aakınını.ı f,, Hı· 
t>encrru ınavı "'ı halı gibi ıör~üm. ni bir ev yeni boyındıiı uman kapı• 
lcu•laer~.lere asılmış olan kaf15Jer lcVi lar n üıtünı bazı levhalar koymaılar 

ı- r Otuf' 
llıetçi kı uyor, lıer katta çal·ıan hiz· mı: "Boyaya dikkati,. yahut: "Boya· 
lleıcı· bi zlar tarkı ıöylüyor, ıokal:tan dan aakınını.ı !,. ... tıte tıpkı onun Jibi ... 
'im 1 

• r gürültü } ükseliy.:ırdu. Key· Fakat madem ki hükGmet bunu yapmı· 
dece~~:j~ olCuğu halde, nereye gi • · yor, bu meaelede ben onun yerine ka· 

1 bılmeden çıktım. im oluyorum ve ıi.ıe diyorum ki: "Aık· 
ta-aıtıadığırn · 1 .. 1.. h tan aakınını.ı 1 Sizi yakalamak üzere • ta':a't ın::an ar g u uyor; er 
' • a dön b dir. Bu hakikati ıize haber vermekle lr4

111 
' • en aharın saadet verici 

u hıı d'I' müiccllefim !,. tün·' ıc ı ıyor. sanki •ehrin üs· .. acı b' • 
ır agk havası esiyordu. 

de S;:~l ~Uvaletile geçen ve gözlerin· 
lcay,t ~~ hır şefkat, yürüyüılerinde la· 

~r lral~: ~arafct saklayan genç kadın· 
~a 

1 
nu heyecanla dolduruyordu. 

ı.. sı ve .. 
•<Sr•rü . ?ıçın olduğunu bilmeden 
Ş'r1c,/e ındım. Boğaziçine giden küçt:.k 

vapurlarından birine girdim. 
Vapur 

illı: &U Yolcularla doluydu. Baharın 
eVil'\d ne~j herkesi, uzucuna ra;;mcn, 

tıında~7 Çıkanr, harekete cetirir ve ya· 
lerle görüşmeğe tetyik eder. 

'\'anırnd 
Şuph • a genç bir kız oturuyc-rdu. 
l:ıan ~aız ~crhangi bir milcueıede çı • 
1'\inı' _aktılolardan biri. Zarif, sarışın, 

rnın· b' oıfYen le 1 tr baş. Ziya ışıklarına ben· 
lıictar ıvırcık saçları şakaklarına, ku • 
u,.u" Uta kadar iniyor: ensesi üıt:inde 

a .10r· .. 
•ıağıda' ruıgarla havalanıyor ve biraz 
'-tılt 0 kadar sarılaşıyor, o k~ar 

§ryor ki. ancak ~örülebiliyordu. 
l11ıa 

dur .... ~111 oraya binlerce öpücü'k kon 
·••lıı; . • 

~eı:n, . ıçın §İddetli bir arzu his~tt · 
n L'il kabil CCğİ!di, 

a"'l§la 
tı.ı b rıırı n ısrarı altında bana doğ -
'liı:n aş~nı çevirdi. Ve hafif bir td ~~ -
J a"zın k ~ri"i ; ın enarır.1Ja belirirl; c:n . z 

... :.di. -

noğ~ "'dt bU ~akıt genişliyor, daralıyor ha 
At f Yuk bir huzur ve b::-şlukta ha

ıııı,ıs h' 
lto ı ıuolunuyordu. 

'!.... llı§uırı .. 1 • 
~ b&kın goz erıni tekrar kaldırdı ve 
ltfer akta devam ettiğim için, bu 
hlı: l~ıkça teb~ss:.im etti. Bu tavrile 
titıde eldi, Ve ben onun güzel gozle· 
lttce 

0 
zamana kadar bilmediğim bin-

b ley okuc:ıum 
c:.•et, . 

~titı bU ~:ada meçhul derinlikler, ıef-
Aı.ttıf tun letafetlcrini hayalimizde 
lrldığı •rrıız bütün şiirleri, her zaman 
~p orırnız saadeti gördüm. Kollarımı 
~k u Yakalı) arak bir yere götür • 

"'ı.ıll'\~e. ~Ulağına aık ıözlerinin tatlı 'u :~nı fısıldamak için çıldırdım. 
ley •iSyı tuda ~iraz daha yanaşmak, bir 
r'tdiııı. emek ıçin ağzımı açmak üze • 
~ndut' 0 &ıra.da bir elin omuzııma do· 
ltılılt]ı Unu hissettim ve d?ncl üm. Adice 
h,llt h n~ genç, ne ihtiyar bir adamın 
lı.ıhettlzın hazin bakmakta olduğunu 

e törd" ..... s· um. 
. t>'di~z~ ? ir. §ey söylemek isterim! 

tCSrı'-c Uzumu ck•ittim · bu tavrımı 
"il e ·1· s ' 

- p 1 avc etti: 
ek rn" h· lta?k :.ı ımdir. 

))u tırn v 
run Öb" ' meçhul muhatabımı va · 

Clrıı:ı1 .. ur ucuna kadar takip ettiM. 
- •oıc başladı : 

tile, 1r!~Y1r:'• detl i, kış bütün ~::<iukla 
'n doL arıle, Yağmurlarile geldi~i za· 
t1,,. •torun . . 

''-'Zı 1 uz ııze der kı: "Ayakla· 
tİt lCak t 

ten utunuz. Nczl~dcn bron 
~ · • ıatUrr • hit ibti CCdcn sal:ı:1mız .,. S::ı. de 

Bu carip tahtın kır1111ndı .. prmıt 
kalmııtım. Sert bir tavır tılr:narak de· 
din" ki: 

- Yctiıir, bayım ... Yetifir ... Hiç ilı
tünü.ze elzem olmıyan ıeylere lcanıı • 
yoraunuzt 

- Ne demek efendim, ne deD'.ekl 
Eğer bir adımın tehlikeli bir yerde bo· 
f ulmak üzere oldufunu c&rüntm onu 
kurtarmak vazifem değil midir? Benim 
baııma celenteri dinleyini.ı, o saman 
ıözlerimin dofruluiunu anlıyacaklum: 

Geçen aene bu vakitlerdi. Entli 
ıunu ıöyliyeyim ki ben •' •.•• ,, daire • 
sinde küçük bir nıemurum. 

Bir gün, 'kalemde otururken pence • 
reden aemının mavi bir parçasını vt
bu parça üıtünde lrırlancısların uçuı • 
tuğunu cördüm. Siyah kaplı doıyalar 
arasında aıçramak, oynamak için fid • 
detli bir arzuya karıldım. 

B : ni dı~arıya ıe" ke.~en kuvvet ~ ka· 
dar ııi<ldetli ic1i ki hiç arzu etmc.iilim 
halc!e müdürün ~a . şıstna çıktım; h11ta 
ol lı.ığumu söyledim. Dikkatli nazaı !ar 
la yUzüme baktı : 

"- tnanmıyorııı;ı ya!.. Neyse cidi· 
niz ... Zaten ılzi:ı ıibi a.damlarla ~ılı · 
şılmaı ki 1. .. ,, 

Dedi. Hemtn fırladım. Köprü ... ~ in
dim. Hava bı·~ürkü ıihi tüzeldi. Bir 
deni.r. gezintİ!lı yaprı1ak üıere Kadıköy 
vapurı.na atlat!mı. Ah c lendim ıh ... 
Ke~ke lmİ':lm çı!<mama :T1i:.11ad• et · 
meseydi !. . 

Günet "lt.ndı vticudumı~n !!eniıkdi· 
f,ini hissetti"!\. O '-fn her !e~·i srviyor 
dum. Vıpurn, t!,.nfzi. ıfadarr. evleri, 
yanımdakileri . her ıeyi... Blr ı~ye 11nl 
mak ioıtiyur:lurn: r.eye oit~raa olı.ı•n ... 

(S.>r:.u yırrr.) 

BuşQnkO 

RADVO 

3 ikinci Teırin - 1938 P!:ROEMBE 
18, 30 Mt!ılk (Beerbevenin eeerlerindfn 

.Pi), 19, 1:5: Saat ayan ve haberler, 19, 
2:5: Operet, 19, 40: MUlik (piyano tolo. 
Cemal Reıit) 

20,00 Beı damla Ulvi Cemal Erkin), 
A,:1rr zeybek (Cemal Reoit,) Yürük ur. 
bPk, Müzik (oda müzlgi), linci keman 
(Winkler), 2 inci keman (Enver Kapel • 
man) . \"iyola (İT.zet Albayrak), Çello 
(David Zirkln). Yaylı 11ular için kuatüor. 
(Ulvi Cemal Erkin), Yaylı 11&zlar ic;in ku. 
r.tunr, (C.:mal Reılt), 

:?1,00 Arapça söylev, 
21,10 : Müzik <Şarkı ttirkil, ve saz eser.

1 
!eri). Lemi, Rahmi neni.loğlu, tanburl 
Zeki Memed ağa), 

3 lkincitetrin - 1938 PERŞEl\1BE 
Hia11357 - Ramazan: 10 

................... ·- -
6,34 11.58 14.45 17,().1 18.37 4,54 

A#em/eltet D11ı Denia 
Sel er/eri 

Rom:tn)a upurlırı: Cumartesi ıırünltrı 
13 de t\ö~ttnl'e}e: Salı ııünlerl 18 de l'ı · 
re. Be~·ruı. lı1ken<lerı~·e. 

fııtyın ,..ı:ııırları: Cuma aıftnlerl saat ı O 
da Pire. Hrf'ııdızt. \'entdik, Trtyeste, 

Sirker.I l~asvon MürlürlülD l'elelon 
23079. 

Lüaumlu T elelonlm 

Yınirn: 
t~tıınbul için: 24:ı!:ı!2. Reyoflu tein: 

Ull "· l\ndıl.;öy lcın: 60020. Uıküdar I· 
cin: 606:!5. 

VeşilL:öy, Hakırköv, Hebelr, r.ratıyı. 
ROyükcfere, hnerbahte K.ndllll, Eren· 
k6y, l\artıl. RiiyiikAılı. ffe,·bell. Rurıııu. 
Kınalı. •~·ın: Tf'tf'ron mul~abere mf'ıııu · 
runa \ltnııın d•ınf'k kMırlir.\ 
Rımı ıtrıı\·eı-ı: :ı!2il ı 
Uenı• ıtfai\•eııi 31\ .. :lO 
R~yazıı kule<ıl: 21908. Galalı ••""'" 

kUlf'd; 400!JO 
Sıhht imdat: UHI. MGddelumumılık: 

mttn. F.nınh·tıt mf\fltırl6H: 24SR2. 
~efi11 \'ekAlf'll lııt.nhul Elelıtrık hlerı 

Umum MüdDrlOH Reyotlu: UIOI • lslan. 
bul: 24371. 
tat: Cut31. Clball: 20222. Nuro.ııman)ye: 
211n~ flııkOd1r • KadıkAy: I0773. 
ffnaorı: faıınhul: 243iL Kadıköy: 

l071U. Hnotıu: UH2. 

Talt•i Otomobili letemek 
l~n 

Sul1r ldarHI: BeJ'Oltu: 07113. Beıik· 
Be'IOtlu ciheti: 4108'. Be~k cihetı: 

J8 • ıoı. Kadık6y ciheti IOU7. 

Miuler 

ı\)· asurya. R01D1 • 8iıına. Yunan esel"' 
lert " Ctntll KiM. Aütrt lla. •• sarnıç 
18r. Tletırtt •• S.na1' Mimi, Sıllhl mlbe. 

tBu mhıler ltel'lll• ••• ıo dın ıs yı 
tıdır l(ıktır.) 

TOrll •• lıllm tstrlırl mlttAI: Pazal"' 
lalden betlra herıOn nıt 10 dan 111 yı 
kadar n Cuma .rünlerf 16 dın 17 ve ka· 
dar •t"tictır. 

ToDlı.ıpı Mrıı11ı: Herıün aaal 13 leıı lB 
1• hdar acıktır. 

Anatlola #tattı 

Rırdn harelctt eıfen ıh•ttft•iferler: 
SHt 1 tft ııton11. t da Anlıere. ır..ı~ de 

l>ıuıhakır ,., sanııun, U.30 da Eııki..
hır. 19.JU da ı\ıtlıara elapre,i. 20 de A· 
dar»aıara. 

Ru trenlerden uat 1 da h1relltt ede• 
A "kırıt mııhtf'llfl rıııartesl. ('ırtınıba 
•• cuma ıftnlerl Haleb Tt lılusulı kadir 
sefer etmektedır. 

• .-\ vrupa H atfı 
~f'm,,lnn ~btn·e.t hel'lfftn Slrlctctden 

ııHt 22 dt kalkar •• A•rupadın nlenl 
•Ht i.2S te Sirke<'i,-e mu•aulıt eder. 

ICon,.anıh·onPI 28.30 da kalkar. t0.20 
de ıtelir. 

!dlrnt POtlaııt: Her.On aaat 1,50 de 
hırek~ ed•r. 19.39 dt ıellr. 

Deniayolları 

htanbuJ ıcenltlill: 221'0. 1Cınlı6J: 
,2:1112. 

PaHrtesl Tophıaed.n 11.30 MudanVL 
ıo Randınnı. 

Salı Tophaneden t,so lımll, 111.30 Mu· 
dan,.. 11 K1rablp. 20 Blftdınaı. Gala· 
tıdan t2 Kır11tnts. Sirkeciden ıo M•r
ıin. 

•;1rıamha Tophıntden 11.30 Mudau•. 
21) Randırmı. Sfrkerlcf•n 1S Avnlık. 11 
Rartın. 

rersenıb• Tonbaneden t,so lamıt. 111.Jn 
NqdınJa. ıo Andırma, Gıletıdan 12 
k•nufenia. 

r.un11rl••f TnphınPden 1' \hı ılın va 20 
Rıt"cfırmı . ~ırbeiıff'ft U A•Talık. 1A 
Hartın. 

Pu:trlrıl TnrılNııtf'de11 tfnıttu. t.:m la. 
mit. f' .. ıatıutan 1.30 Mlallanvı. Ul.30 lımir 
Siir. 12 l\ıradrnfa. 22.~0 Mudınya. 

MG:-: AK ASALAR: 

lnhisırlar idaresi için ~artname ve nü· 
mune;i mucibince satın alınacak 400 kil<' 
mavi otomatik mürekkep açık tksiltme~"P 

konmujtur. Muhammen bedeli sif Istan · 
bul ( 1) lira hesabile 400 lira ve muvak· 

kat tmıinatı 30 liradır. Eksiltme 4· 11 · 
93R tarihine rastlryan cuma ıünü saat 
1 ı te Kabata~ta levaırm ,.e milbaraat 
~ul~~ndeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

~"nuı ..... Yatkarane harekette bulı.ın~!" 
11"1 L • <\.alın f ' l • 
\·· 1tUrıd.. anı a, kalın pades;i ka· 

ıtı- .. ralar g' · · ?J1 "h 

22.00 DUnya <edebiyatı kil«:ilk hikiye) 
22,15 Müzik CKUı;Uk or~eıt.ra). Lr' -ıe GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

~:~n hunlar •.. ı~ek~sınız . <:i!IT'irl 
) • · ~lt·.. ..ı zı ı ı avı yatak :a ge· 
"t:• ' 'ıt aı .l: .... F. • • ··e, ,.,,. 

1 
ya-,,a?. J.kat ycşılhk • ccini) . 

"e ' ·"' i(lc 't • c~ll'a rı e, 'kalpleri müphr.-ı he- 2:' 00 C':-::' :ı:ıd, 2:l, 4~.24,00 Son haber. 
• ra dü .. 

şurcn , sebepsiz şefk~Uerc le:- ve yarmki proğram ! 

operasından ııelrkııyon (Leo Delibes) Ma. 
non, (J. JdaHenet), La Bohem,, (C.PU. Ya;>ıla!"' bir kanun teklifinde. Türkiy~ 

ye yeniderı yahudi gelmemesi istendi. 

~azan : Rahmı )' A UIZ 
Onbaşı fener~ neferin eıınc1en 
kaptı. Ver:ta yatan gedlkllnln 

vuzOne tuttu 
- ısı -

Cevat bey ba~umandan \e~ılını sel1m· 
!adı. Dedıklerını yapmak için, koşar gi· 
b: kendı daıre.,ının yolunu tuttu. Bu hldi· 
se günlerce umumi karargahla merkez 
kumandanlığını meşgul ettı. Per,embe 
pazarında basılan telsiz istasyonunun 
dı\'anıharpteki doc;ya ı. tahkikat derin· 
leştirildikçe karmakarışıkla~n Dikranla, 
diğer iki ölünün esrarile mühürlendi, Hi· 
ristonun tahmin etti~i gibi Dikranı öldü· 
ren müntehir Şarl Kapo olduğu kabul e
dildi. Hadise muvakkaten kapanmış oldu. 
l\lc:arnafih, Ba~ktl';;andan vekilini adam· 
akıllı kuşkulandın 11 bu. ucu bucağı be
lir iz hadiseler umum[ karargahın istih· 
barat şubesinde bir (meçhul casus şebe· 
kesi) dosyası tesis ettirdi. Faaliyet bu sa
hada ara~tınnalarla ileri götürül~ ça· 
lışrldı . . 

••• 
Ayşe sultan Davisti büyük bir i,tiyakla 

öekİiyordu. Delikanlının gelişi yalıda bir 
bayram yarattı. Davistin ÇanakakleYt 
gidişindenberi tam bir hafta geçmiş, bu 
bir haftalık yalnızlık muhteris sultanın 
doymak bilmez ihtirasını kamçıladıkça 

yerinde duramaz hale gelmişti. 
Delikanlı doğru sultanın yanına çıktı. 

Sevgilisini gelişigüzel kucakladı, fesini 
çıkardı. bir tarafa attı,kırmm kadife 
kaplı, altın yaldızlı çerçeveli kanapeyt 
oturdu. 

Ay~ sultan sevgilisinin karşısına dikil· 
miş; iri vücuduna biç yakı§Dlıyan bir naz 
edası içinde sitem etmeğe çabalıyor, Da· 
vi~tin kudretten sürmeli JAcivert &özleri· 
ne i~tiha ile bakarak konuşuyordu: 

- Nasıl oldu da beni hatırladın Ab
dullah bey .. Şükür, ceylan bakışlı, kör· 
p~ sevgililerden ara buldun da, buraya 
~yle bir uğradın değil mi? vefasız ııeni!. 

Davist. sultanın şehvetle titriyen yüre
ğini yerinden oynatacak bir yan bakqla, 
karşısında nazlandıkça çekilmez bir hal 
alan yaşlı dildade~ine göz süzdü; sahici 
bir sitemle anlattı: 

- Ne doğru söylemişler;.keçi can der· 
dinde, kasap et derdinde diye .. Ben, canı· 
mı dişimi alıp binbir ölüm tehlikesinin 
tehdit ettiği Marmarayı geçeyim, çürük 
çarık teknemle cehennem kasırgalarının 
ferman yürüttüğü Çanakkaleye gideyim . 
Sevgilim burada, rahat ve huzur içinde 
Boğum sularını seyrederken böyle mü· 
n. cbetsiz kuruntular yürütsün. • 
Ayş~ sultan Davistin yanma sokuldu; 

k:ı.,apeye oturdu, kollarını delilwılmm 

burnuna kenetledi, yüzünü, genç ve kör· 
pe adamın yüzüne yaklaştırdL Davisti 
okşarken her zaman yaptığı &ibi §ivesine 
yrn; konuşmayı söken bir çocuk edası 
,·?rdi, yumuşak avuçlarını delikanlının 

r:ınaklannda dolaştırırken söylendi: 
- Vah vah .. Yazık yavrucuğa .. Sen 

böyle tehlikeli denizlere niçin çıkıyorsun 
bakayım .. Başka kaptan mı yok. Gemini 
onlara teslim et.. Allah göstermesin bir 
kazaya uğrarsan beni halim ne olur? Bir 
daha denize açılma emi? .. 

Davist kart maşukasınm oynaşmasını 
iğrenç buluyor, sultanın elleri yüzünde 
dolaşır, kolların boynunda kenetlenirken 
tüylerinin diken diken kesildiğini hissedi
yordu. 

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen bin 
bir gizli işin. binbir entrikanın en güç 
ç;)zülür. diığümlerini Iskenderin kılıcı gi· 
bi hır çırpıda söküp atan güzel İngiliz 
ya\'rusunun kafasında oluruna bağlan· 

mıyan bir hadisenin endişesi hükümran· 
dı. 

üavist; Şarl Kapo ile Hiristoya verdi· 
ği \'cZifenin muvaffakiyetle başanlamıya· 
ccıibndan korkuyor; Şarl Kaponun sal 
J...;ılması. Hiristonun ele geçmesi halinde 
ışi:-- çok f ena)'a \'aracağını, yolunu bulup 
ta;:>maz a bu ana kadar yaptıklarının 
hc;:a!Jım tüfek namluları akrşısında vere
ceğini düşünüyor. Ay~ sultanın koynun· 
da gı--. ireceği bu ~ecenin azabı delikanlıyı 
için için üzüyordu. Hiristo, tasarladıkla
nnr kolayca tatbik etse bu muvaffakiyet 
kararg~hı umuminin bütün şüphelerini 

bird;:n silecek. Daviste yeni faaliyeti için 
geni~ bir cüret ve büyük bir hıı verecekti. 

Dtlikanlı bir tarattan Artini 
yordu .. içi, sevgilisini kWJuna dimn 
dizdirenlere kinlt dolu olan bu Gel:lb._ 
dan Davist çok istifade edebileCekti. 

tinin asker olutu genç adama ondana 
ka bir hiımet elde etmesi fikrini · 
dürdii. Artini Harbiye nesaretine 
tirmek, ordu dair~ servisine koYml! 
bilha9'8 günlerdir koUadılı cephane nlf 
liyatı işini bu vasıta Ue tam dolnı aınııı 
mek mümkündü. Bunun için de Ana M 
tandan istifade edebilirdi. 
Dudaklarını Davistin yanaklanndt 

gezdire ımire sevai ihtisasları tmıaa,-. 
A>.,e sultan delikanlmm aolak durufll' 
dan alınır gibi oklu. Çıplak kdlmm 
gilisinin boynundan ~. Pllii~ 
cQnlerdir tatmin edilınemiı bir ihtirm 
ıpklanı,r seçilirktn Davi!te tordu: 

- Sen niçin bu kadar durıw*m Aı 
dullah bey? • 

Davist sultanı büsbütün alevlendi 
için sakin ve içli görünmeie çalıprik 
~ılık verdi: 

- Hiç .. biru canım sıkılıyor da:. 
- Canın mı sıkılıyor? neden'? 
Davist sesini çıkarmadı. Ari& mlW 

vtrinden kalktı. pjphe ifade eden 
jestle devam etti: 

- Anlıyorum .. Benden bıktın~ 
ftevmiyorsun artık. Onun için canın 
lıyor d~il mi. peki.. ben liderim- : 

Sultan delikanlıya arkasını döncK 
kapıya dolru yürllmeie buİrlMdl, Dl 
vist yerinden kalktı sultanın ~ 
tuttu. ~erine fettanca bir mlAa Vll1lll 

le çatqarak büıJlanm tutkulriıDua neır 
ti gösbebeklerine dikti. ntlı preMeıP ı 
~rr aitr kendine dolnı çekti, eölt~ b.f' 
tırdt sesine mUtehUkim bir tatlı\ik veı ' . 
di, tane tane anlattı: . 

- Senden bıkmak qu? .. O ~şıl. ~-.; 
tanım.. Benim bGtün korkam...., beı 
Mrı usanç ıetirmendir.. oon1'Jlr chıı 
dukça ve ben sal oldukça tn bürik.• 
ad:?ti senin yanında bulac:almı; en..-. 
zamanım, dialerinin dibinde ~ 
terdir. 

A~ sultan naz içinde çırpıiidı; Davi 
tin kollarından kurtulmak iwtlyofmut til 
yapmacık çırpmtılanna devam ederbr' 
mırıldandı: ,,. ; • 

- Ha)·ır .. Hayır .. Yalan ~ 
sen! Biraı evvel canım süglJ10r 
tin .. Şimdi bu sözlerine imklnı ~t · 

ın;:İİkanh 9UltWn 9l516nü 1ı:elti: 
- Canım sıkılıyor evet .. Bunu ~ 

sakla~-acak dtlUim .. Zaten 98ric1erı 
neyim var ki? .• 

- Her lf)'in benden sakü.. Neyil; 
biliYQl'\111\ki aeniıı.. Sen bep ~,,,. ,. 
zarhklı hartket ediyonun! , ı 

- Yanılıyorsun sultanım.. senden Iİf. 
li hiçbir DtYİm yok. 

- Öyle ise söyle-bana için neden sıkı1' 
yor? 
Daviıt derin derin ıöiüs atıprdi; 
- Ehemmiyetsiz bir aey; hİJe sili 

al!kadar etmez 1 • 
- Ali.kadar etsin, elmıfllin t6rlt .. 

rakımı )"3tıştırmak için atrenniek isti 
' rum. 

- Mühim bir JeY delil.. Amı 
için hususi ehemmiyeti var. 

- Sö)·le ... bunu ölrenmeısem lhfraknıı 
dan çatlarnn. 
Delikanlı 11mank hanedan kıhmn )-a 

naklannı öptü, anlattı: 
- Bizim eacentada ihtiyar tıir u!ta~ 

p vardı. Emektar bir adamdı, Turi ~ 
ömür versin geçen sene bu .&amcap 
öteki dünyaya ta,mdı. Bunun bir df cıt. 
lu vardı. Harbin ilk senesinde tskne af 
hnmr~tı. ~likanlıyı Sankarmt ~ 
üçüncü ordu karargAhına göndennİfl« 
Babası sağlzlında oilunu çok merak 
tler, sık sık rnektuplaprdr. Bu Cletrlt' ib~ 
'-'ar m her zaman tekrarlaYJllarile biz dii 
Adeta ollunu görmeden tanDmt tuhattnP 
~vmetr. bile baJl•mJJbk. , 

Derken Vahram mta lSldü .. ~bll ~ 
~tunu unuttuk . 

.(Detma*). : 



1 - ldarcmızıu Çamallı TuzlaSL1da şartname ve projesi mucibince yap 
&nlacak elektrik santral binası ve mUştemilitmc inşaatı kapalı zarf usu
yle eksiltmeye konulmuştur. 

n - lleşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 2180 lira 40 
uruştur. 

m - Eksiltme 15-11-938 tarihi ne rastlayan Salı günU saat 15 de Kaba-
1'tta Levazım ve Mubayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
t~dürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlük· 
Fnden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin diplomalı mühendis veya mi· 
ıar olmaları, olmadıklan takdirde aynı evsafı h;iı: bir mütehassısı inşaatm 

t°nuna kadar daimi olarak iş başında bnlundurulacaklannı noterlikten mu • 
1'addak bir taahhüt kandı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 20.000 

lık bu gibi inşaat yapmış olduktan nı gösterir fenni evrak ve vesaikini i· 
r:ale gününden 8 gün evveline kadar ln hisarlar Umum MüdürlüğU İnşaat Şu· 

sine ibraz ederek aynca eksiltmeye i15tirak \•esikası almaları lizımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanun! vesaik ile 5 inci maddede yazıl 

şaat Şubemizden alınacak eksiltmeyeiştirak vesikası ve % 7,5 güvenme pa-
ası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 

n eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukamia adı geçen Alım Komisyı· 
u Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7988) 

• • • 
1 - §artnameleri mucibince satmalınacak 50 kiloluk (150,000) adet 

e 100 kiloluk (180.000) adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zarf usulile eksilt
oeye konmugtur. 

2 - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabiyle 
34500 ') lira ,.e muvakkat teminatı (2587 .50) lira, 100 kilolukların beheri 
1 kuruş hesabile (73800) lira ve muvakkat teminatı (4940) liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 santim 
e 100 kiloluklar için de 50 santim za.ı.ımedilir. 

3 - Eksiltme 1 /11/938 tarihine rastlayan pazartesi günü 50 lik çuvallar 
ıaat 15 de 100 Jilk çuvallar saat 15,30 da Kabataeta Levazım ve Mübayaat 
Lbesindekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 50 likler 1,73 lira ve 100 lükler 3,70 lirıı. bedel muka
ıilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazrm ve Mübayaat Şubesile Ankara 
e İzmir Başmüdürlüklerinden alınabi lir. , 

5 - MühUrlU teklif mektubunu, kanunt vesaik ile % 7,5 güvenme para. 
"1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth·a edecek olan kapalı zarfla
'1!1 ihale günü el~siltme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarda 
~ı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la· 
;omıdt!'. (7i31) 

• *. 
I - İdaremizin karağaç barut deposu tapa, saçma ve fiıek anbarlarında 

şartname ve projesi mu,cibince yaptırılacağı ve 18.10.938 tarihinde ihale 
le edilti.:eği ilan edilen kerevet inşası, pencere tecdit ve tadili ve ta 
mir İJlerinin teslim müddeti ve bedelini tediye ıeraiti değiıttirHdiğinden he 
yeti umumiyesi birden yeniden açık eksiltmeye ikonmuıtur. 

II - Kşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır, 
ili - Ekıil\lllC ~8.11.938 tarihine raalayan cuma go:inü saat 14 de kaba 
~ levazım ye mubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde •Ö:eü geçen ;r.ı 
beden alınabilir. • 

V - Eksiltmeye iJtirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vcıaikini ihale 
güründen 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay 
rıca ehti}'et vc:sikası almaları iazımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saate %7,5 güv•.nme 
paralarile uirlıkte yukarıda ndı ge~çer. ko~nısyona. gelmeleri il:ı·: olun.:r. 

(80d~) * * • 
yüzde 7.5 

Cinsi I:b'::ıdı Miktarı Muhammen B. Tem!natı 

Beheri 
Li. Kr. 

Çıralı kere::te 400 x 28 x 8 18.099 M3 43. -
,, ,, 300 • 400 x 25 - 35 x 3 22.500 M3 41. -

Tutarı 

Li. Kr. 
778. 25 

Li. Kr. 
58 37 

922. 50 69 19 
I - Cibali Bakımevi isin yapı!acak platformlara lüzumu olan yukarıda 

eb'ad ve miktarı yazılı ~ır&l: kercst· pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bdelleri;•le muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmiştir . 
III - Eksiltme 11. XI • 938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Müb<>}aat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

J V - l stcklilerin eksib.ıe için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7. 5 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur, (8086) 

••• 
Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat 

Beheri Tutarı Teminatı 

L. K. S. L. K. L. K. 
t.82 x114 ambalaj kağıdı 30000 Kg. 30.50 

T.oz tütün çuvalı 2000 Ad. 26,i 5 
3 - 8 200 M.M boyunda 4000 Ad. 

t,uvarlak başlı civata 
3 ·8 120 "M.M boyunda 8000 Ad. 

12000 A<l. 

60 Kg. 

9150. 

535. 

440. 

686. 25 
40. 12 

3J 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kapa. Zarf 14.30 

Açık 15 

15.30 

20 Ad. 17, _ - 340. 25 50 P:ızar!ı'!<lı 16.30 

1 - Nuır.:.ınesine uygun olm3k §artiyle Z0.000 kilo 82 ıc ~ 14 aml:al • j 
kağıdı 2000 aclct ince şeyler i:• nabilc:n standart norrr.al s.k örgclü toz 
tütün çuvalı, Cibali balcı-n e\-İl'lc yapılan platformlara lfzım elan yukarda 
eb'at ve miktarı yaıılı civ:\ta ile demir pul ve trıal:hüdünü ifa etrr.eyen 
müteahhit hoaab.na satııı ahı ac.ak 38 da:n:!alı ve kefeli 1 O l.iloluk ve y.:n· 
likları aleminyum ve ölçüler müfetti-ıliğincc damgalı 20 adet terazi ayn 
ayrı hizalarında yazılı us1Jllcdeo eksiltmeye konmu;tur. 

il - Muhammen hetlel1°riyle muvakkat teminatları r.izalarınc!a gÖ!. 
terilmiştir. 

III - Eksiltme 21 · XI !:38 tarihine rastlay::.n pazartesi günü hiza· 
larıt1da yazılı saatlerde Ka:'ata~ta levazım ve mEbayaat ıubesindeki al m 
komisyonunda yapılac1ktır. 

JV - Amblaj ldiğ1dı nuıımue~i h.!r gün d. •ü ge~en şubede göri:l:bilir. 
V - Acık eksiltmey~ v ra~:rlı:::a :•tirak etr.ek istiycnlerin mUnakasa 

idi" •ayin edik'l gün v• caat ('r :e r-r -.s rL:vrn-re r ... ı-'·r· 1.., ı-· ::-•e .. ıı. 
kar;,1:ı ~dı yazılı kemi l/cn:: gelme!eri. Kapalı zarf cl;:iltmc~ine i•tir:ı.1: 
etmek istiyenkıin de mühilrlü teklif mektubL•nu !·ar.uni vcıaik ile % 7 .5 

HABER - Aksam pos"'tn 
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3 İKİNC1TEŞR1N - 1938 

«Günahkar
kızlar » filminin 
ylldızile mülakat 

Ankarada spor 
lajlan idi. V c Vehbiyi oldukça ııırı:,; 

99"'" Başlara/ ı 8 incide 
tecrübelerde is idadıma inanmadılar. 

Ancak birkaç ay sonra tiyatroculukta 
bir şeyler yapabileceğime kani oldular. 
Dedem benim için 1.ıir piyes yazdı. Ben 
ilk defa bu piyeste oynadım. Fakat 
130 ncu temsilinden sonra isyan ettim: 
Artık bıktım .• Bu rolü bir başkasına 

veriniz, dedim. Dediğimi yaptılar. Fa
kat kendimi methetmek gibi olmasın 

ben çıktıktan sonra piyes te eski şöh· 
retini kaybetti. 

Sinemaya ba§layışım daha gariı:-tir. 
Bir gün babamdan tatili Akdeniz kıyı-

larında geçirmek için izin istedim. izi
ni verdi. Fakat parası yoktu. Bcda -

va tatil yapmak isin M:mte Karlo ti -
yatrosunda ki:çük bir rol aldım. İşte 

orada bir gün rejisör Leonid Mor.iden 

bir telgraf aldım. Parma1clı"ksız Hapi· 

sane filminde baş rolü oynamak için bir 
aktris aramış, bulamamış, benden t.ah· 
setmi~ler. b:r tecrübe etmek istij._•r -

muş .. Hemen Parise koştum Ve t>: tesi 
gün çevirmcğe başlad k.,, • 

Fransamn en genç yıldızının m:.ıvaf· 
fa!nyeti burad::ın başlar. Fakat muvaf
fakıyet bu yıldızın ba~ını döndürme -
mişt:r. 

Yine makul yaş:yışında devam et· 
miştir. Filmin in~iı:zcesini çevirmek i· 
çin Londraya g'tt~fii va~;:t başından 

1J1r Baştarafı 11 incide 
ğu ilan edildi. Müsabaka ikişer daki
kadan dört ravunt üzerinden yapıldı. 
Dört ravuntta da Ve!ıbiye nazaran da· 
ha faik dövüşen Mücahidin en güzel ta· 
rafı arada sırada çıkardığı Peovs dub-

geçen bir macerasını şöyle anlatıyor: 
"- Otelde birçok genç ingihzler 

benden resmimin altına imza koyma -
mı istediler. Stik>m yanımda değildi. 

içlerinden en küçüğüne - Bu hcniiz on 
dört yaşında bir bacaksızdı - yatako -
dama kadar benimle beraber gelmesini 
söyledim. Orada fotoğrafları imzal::ı -
yıp iade edecektim. Çocuk kuiaklarına 
kadar kııardı ve "affedersiniz matma · 
zcl.. Ben henüz yataY.odamza girebile· 
cek ya~ta değilim,, dedi. Herkes kah • 
kabayı kopardı.,, 

Yıldız katiyen fazla bir şey söyle -
meğc yanaşmıyor. Hele meslek hayatı· 
na dair h:çb:r şey söylemiyor .. Fakat 
ben öğrendiklerimi if~a edeyim. 

Korin çok iyi kalplidir. Şimdi iyi pa· 
ra alıyor.. Onun için arkadaşıarına 

yardım etmek imkanlarına malikt:r. 
Fakat Korin bu yardımı eşya l.a·inde 
yapar. Kcnclis:ndcn ödiinç para istiyen 
lcrc sorar. "Ne yapacaksınız 1 Bu ~ara 
ile ne almak istiyorsunuz!,. soma gi· 
der arka..Ja~larının her istediğini alır. 

İstirahati sever. Geceleri çıkmaz. sa· 
at on oldumu yatağına girer. 

Müz"ği sever, iyi piyano çalar. Gü 
zcl şarl:ı söyler. 

1 
llep:;ıne 300 lıra bedel tahmın edılen l~um:!lıhı armdaka Bebek caddcsınde Hay 1 

mana mektebi adiyle anılan evin enkazı p3::arhkla satılacaktır. Şartname i En· ı 
cümen kale..'11inde goriılcbilir. 1 tcklilcr 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat m3khuz wya 
m~!\tuhılc beraber 4· 11-9:;8 cuma günü a at 11 buçukta Dimi encümende bulunmalı
dırlar. (B.) (8041) 

güvcn-ıe ra:-:ııı ;nl:b~-::u veya ban::a tem;nnt mektubunu iht:;a ccecei<-

. · or" lamış olmasına rağmen bilıtı1>'. ilCİ 
hangi sebepledir ki hakem hcyeU 
ooksörün beraberliğini itan etti. 

lUnvaff ak - l\lcbnıcl . 
re" 

Son müsabaka Ankaradan 5P0 

01
ite 

lar arasında Ankara Şimel!ngi na ısıet 
şöhret bulmuş olan 66 birincisi ?ti~ ıl j· 

ile yine İstanbul şampiyonu old~:i~er 
ilin edilen Muvaffak arasında 1 pı • 
dakikalık altı ravunt üzerinden >'3,,gı 
hyordu. Çok iddialı ve sert olııdvı1" 
tahmin edilen bu maçın ilk ra"urı rıııır 
dan itibaren bu tahminde buıurılletil1i 
aldanmadıklarını gördüler. l{U""ıc,:-a· 
daha ziyade sonraya saklayar. J\~ ıııı' 

. bi blf 
1ı Mehmet ilk ravuntları nıs ço1' 
cumla geçirdi. Dördüncü ravund~ yal1 
sert ve devamlı hamlelerle baş ırı•ç' 
Mahmedin neticeyi kısa kesere1\;11iıt 
bitireceği görülüyordu. Fakat ralt~aıi • 
devamlı bir surette kaçaral: kur aff•" 
yetinde müdafaaya salışan :r,iU"'!;tcııt• 
en nihayet hakemin çalısrnası }lll b•>'' 
d k. 'ki "h . . d el· J(lttl'l ,. a ı ı ı tarına ıtıraz c er · 11e 

dovam cdcmiymğini söyl:•:: 
h'ln•1.,ne ctmis oldu. ~ 

CM"••-

~--' ~ ... trfan ~a Yr• 
RÖNTGEN MOTEHAS51~11',r 
Türbe, Bozlrnrd kıraath~nesı f'lO· 

şısında eski Kl')d .Farer sokak 7 f 
':S • ı O. Öğleden sonra 3 ten 
ka ar. - ---~ 

<®i,..,z 1Hle~nırtt 1 

Or. Şük rU Erl611 ~ 
jllO· 

Cağalnğlu Nuruosmani'le cad rt"" 
Ş refe 

Tel. 225M (l>r . Osml\rı e 

ııpartımanı 

ol"n kapalı ınrflnn cks:It:n~ günü en c;e~ cant 14 e l c.dnr ndı ı;e!:e.ı alım l :ı .. "'.:ii:llJlliifli•Elm:lc:ı:::t:_.,.,.. 
komisyonu baJkanhğına :nakcuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8084) 



~C1TEŞRIN - 1938 

~BiZ MiSiNiZ? Bu akşam bir kaşık 
MAZON alınız. Yarın 

görürsünüz. MAZON Meyva TuluquA Jc:mi taklid edilebilir. Fakat ne terU
bi, ne de tesiri taklid edilemez. MAZON 
isim H O R O S markasına dikkat. 

ISTANBUL HARİCi ASKERi 
KJTAATI İLANl~ARI 

A~"ıda 
lI·11.9j8 mıkt~rı __ 'e temınatı yazılı ekmeklik unlardan Mudanya garnizonunun 
de 8ursad c~a gunu c:aat l 1 de \"e Bandırma garnizonunun ayni günde saat 15 
~nltara L: tum Sa. At. Ko. da kapalı zarf la eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri ls. 
lı saııten b Am Sa. \I. Ko. ela \e Bursa Sa. Al. Ko. da görülebilir. lsteklilerin bel· 

ır saat C\ 'eline h:adar teminat \'C kanuni ve aiki Ko. na \'em1cleri. 
Mıktarı (556) J7591) 
kilo Cinsı Tenıinat ı 

176 ôQo _ı_ir_a __ _ 
17GOQo un 1650 Mudanya garnizonu için 

., 1610 Bandırma garnizonu için 
A • • • 
~a'"•ıda 

GOo OOo k 
1 

mıktan yazılı un kapalı zarfla ek iltmeye konulmuştur. İ steklilerin 
1 f ec!cbı'i \ 0 un~ bırden fiyat \erebilecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat tek· 
1'l'la k lll' r er. \ e teminatları da buna göre verirler. İ halesi Samsunda tüm satma!· 
&ımu o! 

1 
'~~u · !a rapıla:aktır. Şartname ... j komisyonda görülür. isteklilerin ihale 

tında ko :ı - • l l ~. 8 p:r:a. te:..i günü saat 1 ı de kanuni \"esikalarile birlikte Sam· 
Cın ı rn Yona gdmelcrı. Mektuplar sa at 13 de alınacaktır. (608) (8012) • 

Ç-Orurn un 
Amasya un 
l\Ierzıfon un 

Si\.a ta•-· ,_ ...... 

Miktarı Fiyatı tık te· 
Kilo L.K.. L.K. 

200.000 21000 1575 
250.000 26623 1997 
130.000 16125 1209 50 

* * * 

, __ : _____ _ 
Ba~mız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? Dişini 

zin ağrısı sizi çok mu rahatsız ediyor! 

Bir tek kaşe 

NEOKORİN 

Bütün bunlan derhal giderir. Ve size 

göz açtırır. 

!--------~ 

1 

eksilt ~ •I ı.:·:ru.derın ihtiyacı i;in aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla 
va!ta rrı_~Yc konulmu;ttur. Şartnamesi her gün ko. da görebilirler. İhale Si 1 
lcrind t~~ sa. al. ko. da yapılacaktır. İstekliler kanunun 2. S cü madde 
aı. 

1 
e ı vc:;aikle ve ilk teminat ve teklif mektuplarını Sivast2 t üm. sa. 

Cins;
0

• na vermeleri. (562) (761 2 ) 
l~ilo Mu. B. Mu. Te. ihale gün ve saat ıekli 

Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir ı 

NEOKORIN ·ı 
:\fideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tel 

ka~e 6 kuru;;, 6 lık ambalaJ· 30 kuru"' . ~ 

1i Ku. L. Ku. 
363500 50890 3816 7 5 8-11.938 15 knpalı zarf· •. 
1i50~ 17237 50 1292 82 7-11.938 

" .. 
1'·· • * • 

t~~i .~~ birli':J::rinin ihtiyacı için aşağıda yazılı sade yağı 7 .l 1.938 pazar 
Ooa ,c.~nJ s:uıt 10 d t kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. istekliler in 36, 
"crc~~i~!a b'rden veya ayrı ayrı fiat teklif edebilirler; ve buna göre teminat 
"'-lllles/'~er. lhalc Samsunda tüm. s:ı.. al. ko. da yapılacaktır, !steklirein şart 
Vesika nı heı gün ve eksiltmeye getireceklerin yukarıda yazılı gün ve saatte 
Ve tckr~e teminatlarını havi, teklif mektuplariyle beraber Ko. na gelmeleri 

1 mektupları ihale saatinden bir saat evvel ko. na verilmesi lhımdır, 
Cinsi (5fı3) (7643) 

~lllsu 
Miktarı Kilo Fiatı ilkteminatr 

L ira Lira Kurut 
.\Ilı n sade ya v 

as Ya g 15,000 14625 1096 88 
Çot"\ı=n sadeyag 7,500 7500 562 50 
~t:tı!on " 7.500 7500 562 50 ., 6,000 5910 443 25 

36,000 35535 26155 13 

l2znır • * * 
2?70o ki~lst. Mv. Merkez kıtaatının duklarına dair vesika göstermek mecburi· 
l'll~}e kcno sadeyağı kapalı zarfla eksilt· yetindedırler. Ekc:iltmeye itşirak edecekler 
t ı ~unuanu.tur: lhale~i 7·11·938 pazar· 2490 sayılı kanunun 2·~ üncü madc!clcrin 
'.\.Al K aat 10,30 da lzmir :\1·t. l\h·. cle!d ve ştırtnam:!.,ınde va;;ıl ı vesika!aıfo 
tu~n ~ da Yapılacaktır. Tahının edı· teminat ,.e tc!:lif mektuplarım ihale saa· 
:lır. S G315 lıradır. llk teminatı 1974 tinden en geç bir c:aat ewel Ko. na ,·er· 
1 te:,.~~tna~e~i hergün Ko. dagörülebi meleri. (5ô0) (7610) 

ı~ r tıcaret oda.:_ı~-a~_·ı_ıı_ı _o_ı· _______________ _ 

1~6 l..e-,v •uUr.7.uuuu A Ammi r H;;i ~alrnal nıa komisyon u ilan lar• 
·11107~ 

~ tUnu metre tela 9-11-S38 çarşam 
llııru~ saat 14 de Tophanede Lv. a
~~ iltrn s~tın alma Ko. da pazarlıkla 
~6 1. csı Yapılacaktır. Tnl•min bedeH 
~ 1ra 7r: ·Şart " kuruş teminntı ()04 lira · 
tilı bılir nanıe ve numunesi l{O. da gö 
~ebe...: lst<:>klilcrin kanuni vcsikla:ı. • 
"li · cı.ber b ır · ıa2~) c ı saatte Ko. na gelme 

u <7971) 

21300 l•ılo yufka 4·11-~38 cuma güniı 
saat 15 de Tophanede lstanbul levazım 

fimirliği satınalma komısyonunda açık 

e.:c:tıtrne ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
31 % lıra. ilk temınat ı 239 !ıra 62 ku· 
ru~tur ~artname.:i komısyonda görülür. 
h!c!:!ilerin kanuni vesikalarile beraber 
' -··: ~aatte komı ... yona gelmeleri. 

(296) (76-J7) 
• • • 

la 

....................... 

AKSIRIK 
NEZLE 

1 Bütün göğüs 
Haatahkların 

Knrı ~ı~ercisi~ir 

Hastalık ihtimallP.rini 

GRiPiN 

Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrlları derhal geçirir 

Taklltlerlnden sakınınız. 1 - 12 ilk 
ambalajlarını ısrarla isteyiniz. ................................ 

Muhammen bedeli 58.160, lira olan dökme boru ve tefeniiatı 12-12-1938 
pazartesi günü saat 15.M da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
::ıatm alınacaktır. 

Bu işe girmek i!itiyeıı!erin 4.158, - liralık mu\'akkat teminat ile kanunun 
tayin cf.liği Yesikaları \'e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re· 
bliğine ,·ermeleri lazımdır. 

Şartnameler 290 kurusa Ankara ve Haydarpaşa ,·eznelerinde satılmakta· 
dır \7899) 

SAHİBiNiN SESi 
T ic s rethanesi 

6oo . • "' * ta ltııo b l 
t l'll~ . a mumu 9-11-938 çar· 

alarak yok edebilirsiniz. Gripin, Radyo· 
lin müesseselerinde fevkalade ltlna-

1. ,.e 20 Ko. h dikim evlerinde birikmi~ tarla hazırlanır. r.ahatsızlıkları, ağrı. 
olan 50.000 kilo yünlü kırpıntıya muka· ıarı defetmekte bir panzehir kudreti 

Kelvinator-Markoni 
E Sparton - Bizerba Daireleri 1 gun .. 

h~· .\mirli~ ~at 14.3cf d.ı Tophanede 
1'.. ~ e)t 

1 
gı t.atın alma Ko. da pazar

""U s it . l\a eı1 '18() nıcsı Yapılacaktır. Tahmin 
1-t l'lle ~e lira teminatı 72liro.dır. Şart· 
~ e~Ulert'"1Utnuncsi Ko. da görülebilir. 

lli 'aatn kl\nuni \"C ikalarilc beraber 
tc l\ o. na gelmeleri. f327) 

.,,.. (7!l78) 
"\.! t • • • 

•nııij arı \· c · ı 
~ • ~at· 1 i1

t Mercimek 4· l 1 ·938 cuma 
tı lllrı rlı~· e Tophanede lstanbul lev::ı· 

e' · ()I 1'at ı · lı ıt 11trn ına.ma komn·onunda a· 
ıım... e ıle 1 · 

~tt"\llJ lirad a ınacaktn. Tahmin hecle· 
11Cltne ır. İlk teminatı 360 liradır 

\it ven~ . 
~; l teklıte~•mune-.ı komı--yonda gö 

~il ' n kanuni ,·ec;ık<i'arla be· 1 a•t • e k'lmı yona :ıelmeleri. 
~ c~:ı:; > < 7646) 

ı"'lt •• • 
•.ao on bulgu 

lhı~: da .,. r 4· l l 938 cuma günü saat 
.;'1'li&: ' Opha d ~·satına ne e lstanbul ıe,•azım a· 
1~ . il~ atı lrna komisyonunda açık ek· 
~-ille teın~acaktır. Tahmin bedeli 3793 
ı~.~ ~ınatı 284 .lira 62 kuru~tur. 
~ ~~il'ri nftrnunesı komısyonda gö:ii· 
~ illa n kan~ni vesikalarile bera· 

tte koınısyona gelmeleri. 
(298) (7649) 

bıl imaliye ücreti verilmek suretile batta' ıösterir. Kalbinize, midenize ve böb-
niye alınacağından pazarlıkla 'ksiltme i 

rekleriniıc yorgunluk vcrm<:>z. 
9· 1 l ·938 çar~amba günü saat l 5 de Top· 
hanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da yapr i cabında ~ kaşe alınabilir. tsmlne 302 istiklal Caddesi - Beyoğlu 
lacaktır. tmaliye ücrttinin tutarı 500 lira ilkkat. tnkltdlcrlncl:n !!akınınız \:e Gri· 

l · t -~ ı · :i ş 1 r.... tt . 

1
.,ln yerine başka bır marka verırl<'rs<" 

1 
Bir güna yanlr~lığa :r.a'ld ver;lmemek için memurlarımıza aan ~rine 

yeşil renkte hüviyet varalcaları vermiş olduğumuzu ıaygı değer müşterile. cmına ı ı .ı ırn ır. ar name \"e va anı 
. • . . '•idr>t le reddediniz 

ye numunesı 1-..o. da kı rpınt ı lar dıkım e\ ~-- · ~ 
Jerinde görülebilir. lsteklilerin kanuni ,·e· 
sikalarile beraber belli r.aatte Ko. na gel· 
meleri. (3.11) (8036) 

• • • 
Piyade Atış okulu Maltepe ,.c Bursa 

As. liseleri için üçer adet çama~ır yıkama: 
sıkma ve ütuleme makinelerinin kap:ılı 1 zarfla verilen fiyat pahalı görüldüğünden 

1 
pazarlıkla eksiltınd 11·11 ·938 cuma gü· ı 
nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul !~
vazını amirliği satınalma komisronunda 
yapılacakt ır. Oç makineye İstanbul için 
4300, Bursa için 4700 lira fiyat tahmin 
edilmi~tir. l lk teminat ı 997 lira 50 kuruş· 
tur. Şartname Ko. da görülebilir. istekli· 
lerin kanuni ,·esikalarilc beraber Ko. na 
gelmeleri. (333) (8077) 

• 
Dikim evleri için 262 kilo ince makine 

yağı ve 498 kilo gazyağı 9·11·938 çar· 
şamha günü saat 11 de Tophanede Jstan
bul levazım amirliği satınalma komisyo· 

rimi.ie bildirir. 
M::-r!ırlnrımız her t;,ıebde hüviyet varakalarını ibraz edeceklerdir • 

========================= ·--· _..._ MODURIYET .----··---..... nunda p:ızarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
l.ıteklilerin yüzd:! 15 tcminatlarile belli 
~aatte komisyona gelmeleri. (334) (8078) • • e•zw : - • • 

. . . 'I SIRKETI HAYRIYEDEN 1 1300 kilo yataklık pamuk 8·11·938 salı 
gür.ü saat 11 de Tophanede lstanbul lc· ı 
\'ClZlm amirliği satınalma komisyonunda 1 • • . • • ... 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. lstek· ı Ayın t 1 ınde mevkıı merıyete gırecek olan fevkalade 1 
lilerin ~an~ni \'esikalarile. ~raber ~111i t~nzilat~.ı a~lı~ ve ü~ ny~ık a~neman . kartlarımız .?İ~· 
saatte komı ·yona gelmelerı. (335) (8019 dıden kopru gışelerıle ıdareı merkezıye kontrol mudu-

• • • 
1 

t9İvetinde !in.tılmakta olduğu sayın yclcul-9.rımıza ilan 
2 ~o. lı dikim evinin m:ıkine parça a· ı 1 .J 

rından üç li~tede yazılı parçalara talip c;ık ~·:nrEpwwı• ---•••• 

~d~n~n~~~k~~lt~~l~ll· ~=========%==========~=========~ 938 perşembe günü saat 14.30 da Topha· 
nede lstanbul le\'azım amirliği satınalma belli c:aatte komi<;yona gelmeleri. 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be- (332) (8076) 

deli 497 lira 41 kuruştur. i lk teminatı 37 
lira 90 kuruştur. Şartname:.i komisyonda j 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalari!e, 

* *"' 
Siivari binicilik okulu için 15 ton e.m· 

lik \'C 5 ton yataklık .an1an 4· 11 ·9'38 cu· 

ma günü saat 1 l ,30 da Tophanede İs
tanbul Jcyazım fımirJiğj satınalma komis-

yonunda pazarlıkla almacaktn. İstekli· 
!erin kanuni \'e ikalarile beraber belli 
saatte kômbyona gelmeleri. (336) (8080)J 



Türk Maarif Cemiyeti 
~ÜJVlÜI lE~y<§l Püy©ılfll a ©~lUJ 

Çekiliş 5 - 11 - 938 Bir bilet 1 lira 

ikramiye 200·00 Lira 
Biletler: Piyango bayilerile cemiyet merkez ve eubclerinde, Yeniposta ne karşısında T. M. C. Resmi ilan işleri bürosunda satılmaktadır. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

ADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 

sağlamlaştırır 

Tiısa-r'ı-uf lçin 
tcnviratınızda Osram-EJ-ampulu kullanınız. Osram-61-ampullannın ışılv 
.l·erilll)erj od ettikleri cereyana nisbcde harikuladedir. yani ucuz ziya 

temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG Türkip~ Vekilleri: 

Elektron 
""ürk Anonihl Elektrik Şirketi tımumiyesi Türk Anonim Şirketi 

iSTANBUL P.K. 1449 İSTANBUL P. K .. 1144 _____...--::::: 

Kızılay Cemiyetinden: •-~ADEM i i K Ti O AR~--
50,000 metre sargıhk 

Amerikan bezi satın alınacaktır 
Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek üz.ere 

5-11.938 cumartesi ak~amına kadar Kızılay lstanbul deposu direktör. 

1 lUğüne müracaatları iHln olunur. 

.1
1
. ~ :~ 

1 
t . Beyoğlu~da Rusya sefaret hanesi karşısında ve Suriye pasajı & 

uıı . ~~ 1 
G '' ne ş Tayyare Piyango gişesinden bir bilet alana ikisi Beyoğlunda ' 

U ŞARK sinemasına ve ikisi Sirkecide AZERİ sinemasına girmek 
ııkkrnı bahşeden 4 meccani duhuliye verilecektir. llk keşide 11 Sontcşrin 1 

- - Biletler 1 liradır--------

BAŞ 

DIŞ, NEZLE 
NEVRALJi 
ve Biltiln 

ağrılara karşı 

1
----...-.--··---··--------···-····-·-··---.. ·------r.· .... -·-..........__. --...... _________ -··--······-··---··- ........ ._ ....... _ 
CA.FER Müshil Şekeri 1 

1 Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ı 1 Ritürm::n eoıı~ı::!erde bulunur. 
i-a::::: ....... -.-:r::::....--···-:::-::.:r.::::-.::::::::::.::::::::::::::m:x·---=:.:::::::::::::::::::::::::::: 

1 

1 

KARŞI 

1 ~ . • '.' - ~ ~ Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kutusu 12j5 Hormobln 

a Kurabiyeaile, lokumlan ve fundanl~ 
Şeker, aikde, badem ve fıatik ezmelerillİ" 
Tahin helvaaile karamelalannm 

Ali MUrf IC)hat ~, ~uvvet de bl be girerB EK i fı 
Bahçe kapı - Beyoğlu- Karak~y • ~adıköy 

1 OROLOC =OPERA TöR 

Dr. Kemal Özsan 

Türk Hava Kurumu 
26 nco tertıı.a 

Karaköydeki muayenehanesini (Tü-
nelbaşı tstiklal Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet- BüYüK PiYANGoslJ 
miştir. Telefon: 41235 

Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

(;öz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydm 
Taksim - Talimhane, Tarla başı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

Büyük ikramiye 40.000 ura~~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle C20.00o ~ 

liralık iki &det mükftfat vardır - . ~ 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etme~·i ihmal etmeyiniz. Siz de pi1 

mesut ve bahtiyarları arasına girmiJ·oıursunuz.. 


