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i{~UNm~:;~UNd; siyasi ı fngiltereııin Fransaya karş 
vaziyet il{İ asır evvelki siyaseti 

Eski partiler arasında gör~:en yen! faali- IVinsfon Çörçil dedelerinden bir kunıan-'
yetlerden bir netic"e•·n g~~1~! .. ı~;d~~~~!O!.un .. ı.u ıdanın Frar:sızlarla nasıl çarpışfığ1ınr vel~~!!!!!B! Geçen sene on §Ubatta Kral Karol • ı 1 ıh ı d "' f il 

~;~~~:~~n~:~~:~:;e~~~i;:::;:;.:ıa;:~ ~-=~~/~i;:~i~n:i1~~1:~:~;.k -~~~~d::i~~ 
1
sonra nası .. ~.'.~···i·-~·~····-.. ~~.~.'. ...... ~.~~.~.'. .... ~.~ .. ~.!.~~'., Çok şükür; Amerika 

r .. lmeğc başladı. Şimdilli otor:ter rejim sesi duyulmamakta ise <le onun a ya. :--... ··-···--··......... • . .. 'l l : k k 
a!eyhtarı olanlar bellibaştı uç grupta kın bir ııide yeni rejime sadakat beyan i Eski İngiliz. nazırlarından Mıster ~ınston ~or~ı . ya n~~i açma zor .... 
toplanmıştır. Bunlar, gayri kanuni me· etmesi bekleniyor. ibir siyasi değil, ayni zamanda muharrır ve ta.rı~çıdır · G.u-~ 
todtarta seslerini duyurmağa çalışıyor 'Meydanda görülen ve eski ba§velcll lnün &iyasi lıadiselerini tahlil ettiği makalelerınr ga:etcmız·~ 
ıar. Çok za}"lf e kısık olan bu sesler .Maniyu etrafmda t~lanmıo küçü~ bir ! de karilerimiz sık sık ohuyorlar · ~ 1 
daha kısılmaya da mahkiımdur. Çünkü, zumre daha vardır kı. bı:nl<&r, cskı de· 1 -·-··-···-.. ····---· : 
eski partilerin bütün emlaki ve klüpleri mokratik rejim avdet edilmc&i için ka· ...... ,·;i .... t ....... ;::;;~;;i·~"~i~:~·~i ·-;~ tarihi -

Ka 1 ı d
. ns on yv .., . 

hü'·umet tarafından müsadere edilmiıı:, rartar alaral: Kral ro c verme tte ır. d . . ' d fazla eSl'rl 
" ıı • .. . mevzulara a ır yırmı en . 

mevcut paralar.na el k~nmuıtur. Reji • Kral Londra feyahatın<l:n donduktc~ ..-ardır.Geçen oone"Ta.mdığım adamlsr., 
me aleyhtar olanlar hükumete karşı sonta Manl~ h.azırladıgı 70? ıayfalı;c isminde h 'r e~r neşretmişti. Bu giin 
b:r harekete geçecek olursa (hükfıme. bir (mem~n~l) . 1 sa:aya tak~ım edere~ de yemi n srohınan "Maı Jborouglı . ha_ 
h himaye kanunu) nun iddetli hUkilm'" mcmlcketın ıstH:balı hakkında bazı fı. t d . • mı'ııa'el·ı· 1-ilabmd:ın ya 1 \ 'C e\TI., J!'; \ \ 
leriylc kar§ıla maktadır. kirler ortaya koymuştur. bahstı~mek istiyoruz. 

Rpmanyada evvelce on siyasi parti Hükumet ve rejim kuvvetli olduğu i. 'M.alboron'Ylı düknfiı Con ÇOrc; il . \"ins· 
vardı. Bu partiler, programsız ve zayıf sin Mnniyunun hazırladığı projrlcrirı ton Çôr<'illn dedelerindendir \'C tngil· 
oldu'klan i~in Kralın iradesinden sonra tahaltkukuna biııat kendisinin bile i· tcrc.."'ıil'I 17 ine; ve 18 inci nsıl' tarihinde 
ııiyaaet Aleminden kayboldu. Kaybolan· nanmıyacağr zan11edilebilir. Maamafih btıyUk mevki olan bir siynsi general. 
tar yalnız küçük aiyasi gruplar olma - Maniyunun Romanya dahilinde yUksck dir. lsmi halk arnsmda Malbroug diye 
yıp eski ve gönüllü büyük partiler de ahlaki ve siyasi kıymeti vardır. Hatta. meşhur ol n bir farkı ile efsane-.:i bir 
bunlar arasındadır. Mesela, Milli Hıris. bu kıymettir, ki hükumetin en fiddetli kahraman adı hallni almı§tJr. General 
tiyan, yahut. Yüniyan'ın Ta.:iikal parti· emirlerine rağmen, Manl)'llya bazı siya Fransavaı karşı muharebelerde bilyl\k 
si tamamiylc dağılmıştır. ' si hareketlerde bulunMayı bahıediyor galibiyetler kauınmı§t.tr. 

Eıki muhaliflerden orta yerde ara ~ı ve hUk\tmct onun faalirctine gôz yumu· 
Vinstôn Çörçil, iki asır evvelki de. ra sesi duyulan belliba§h üç siyasi grup yor. 

1 vardır, ki gayrikanuni §ekllde faaliyet Hükumetin lağvettiği fa1ist bir te}Ck d~slilftı ha.yatma. onun bill'tik zaf~r tt 
göstermeğe -çahpn bu gruplar eski Ii- kül olan (Demit muhafıilar) a gelinc.c, devresi olan l 708 de:'I b3.şltyor ,.e ölU 
b 11 f . K •• t f B · • bu fırka oHen .ıı- rldu'"rillen K•"'riya· mU tat11'ıf: l 722 ye kadar devam edi-era er e t oı .. n an ye ratiyanu ı. •-ll .,un u VY 

le eski çiftçi partisi (Scranist) lideri nunun liderliği altında ele ayuea sığmaz yot. 
Maniyu ' 'c (Demir muhafıılar) teıki· miıfrit unsurlardan meydana getirilmiş. ~n~tal Mar1b6tough ikinci Ja'kın 
litr rciıi öldürUlen Kodriyanu etrafında tir. Bunlar müfrit milliyetperver ve Milat.atı iaMarunda orduda çalışmaya 
toplanmış bulunuyor. müthit Yahudi dUımanıdır. Devletin başla.m1ş. sonra Giyom d'Oranj, l688 

Difer liberaller hiçbir rol oynıyacak batmda duran en mühim şahsiyetleri, de 1ngil~tt ktalı Olunca onun emrine 
vaziyette 9eğildir. Çilnkü, i>unlann li · dağıttıkları giıli afif ve beyaMamclerle geçmiştir. Evvela 1680. sonra l ?Ol de 
dtti olan Tataresku ile Yamandi Kra- (vatan hiyaneti) ite itham etmekte ve Holanda ordusunun başı:ıa \'erilmiıjtir. 
lın emrine itaatle yeni rejime ~erhal Romanyanın Alman • Jtalyan siyasi Bu orduyu Fransız kralı on dördUncü 
intibak etmiıterdir, mihverine ilhakını talep ctmel:tedir. 

Eıki liberallerin Rorrıanyada iktlsadi Son hadiseler patlak verme:ıden ön· .raladılar. Eski maarif nazırı ve Kluj ü. 
nivers:tesi rektörü Stefancsku ~a yara· 
la:ıdı. BuKovina ve Basarcbiyanın bazı 
!ehlrlcrinde havra ve fabrikalar yakıl· 

dı. 

ve mali nüfuzu vardır. Bunlara Roman. ce Demir muhafrzta.rın hükumetten is· 
yayı idare ettikleri ıentler içinde mttn· t~ikleri !CY rnahküm olup hapiıte bu. 
lckctin 1darc dümeninde daima rol oy- lunan ve 9imdi ölen KOOriyanunun dna 
na~cak baıı iıctıaadi ve mali müeaaese· sına yeniden bakılmuı idi. Fakat bUkU 
leri eIJerine gcçirmi9lcr ve bu mü~UM tne_t teş'kilitın& kar§t ıillbla han.kete ~e 
Jer vasıtasile siyasi nüfuz göstermeğe ;en demir muhaTıılann yaptığı suikastler 

Kodriyanistler bu auikastlcrle Yahudi 
işini gUnUn meaclcsi yapmak isterken, 
hapiahaneden kaçmıya te~eubUs eden 
liderleri Kodtiyanu ile on üç arkadaıı 
nr kaybettiler. ölen bu on dört kiti De· 
mir muhafızların liderleri idi. Son gelen 
haberlere göre, ökllirülen Kodriyanu. 
nun yerine Alekaand:- Kantagm:cn ya. 
hut mühendis Klimeyi geçirerek başsız 
kalmamak çarelerini aramak kaygısına 
rlü~mü~lcrae de, Kodriyanunun ölümün· 
den ıonra Demir muhafu:lann ehemmi· 
yetli bir faaliyet gösterebileceği r;anne • 

dilemez, 

çalıımıılardır. Fakat, bu nUf uı, timdiki ~iddetli bir infial uyandırmıt ve Romen 
rejimin kıyasıya aleyhinde değildir. Çün umum~ dklrı millet ve vatan enditesi 
kü, ~imdiki rejim liberalleri dlitman ad· bilmiycn bu müfritlerin tamamile aley-
dctmemcktedir. Şu kadar var, ki bu ıi- hine döndüğü gibi hükumetin aldığı 

yasi zümre Romanyayı idare ederken son ve §iddctli tedbirJu de faıistleri 
birçô k suiiıtimaller otmuı ve bu yüz. ·ndirmiıtir. Demir muhafızların Ro • 
den birçok davalar açılmı§tır. Suiistimal manyada kuvvetli bulundukları merkez· 
teri yapanlar ceıalarını görmekte ve her ]er Transih•anya ile Bul:ovina eyaletle· 
suiistimal eski liberallerin zimmetine ridir. Yahudi düpnanlıgrnı çok ileri cö· 
kaydedilmektedir. türen Demir muhafızlar malüm olduğu 

. Romanyanın en kuvvetli ıiyaai parti. 
gj olan eski çlft~i {Saranist) ler de he
men, hemen dafılmıt gibidir. Bu parti· 

üzere Tamşuvar tiyatrosunda bir Yahu 

di ırtiıt grupu piyes oynarken bomba 
attılar ve birçok insanları öldürüp ya- Ntcrnettin DELiORMAN 

işaretler: 

Fakir üniversitelileri himaye 
Ytikto.ek tah il bir umanlar lüks e,tMan "*· 

) ılahilirdi. Hat.ta lllr kısmı ,·atanda.,Jaı• yilksek 
tahsil şehadctnnmcl~t·lnln ~'O/;alm• rnr bir .flc\1 
buhran tılAmetl bile sal ~l'lardı. J<'akat klm lddiR 

e<leı· ki bit· inkılAp n inşa memleketinde mm ~-• 
haletten dahıı zarnrhdır? Jlangl cJudak buna k.n·rı· 
larak c,·et diycbiJir? Türkiyenln girdiği reni ha;ra
hn lnUbak ~artla.nndan birincisi yüksek hlr kül
tür !iC\'IJ•eslnc f;Ohiı• olmaktır. Türkiyeyi muuır 
nıllletler se\iyeı,lnc çıkarmak enıtllndc olan bir 
inlnJAbın en büyük da,·ası miisbete inanan. :lllm 
zihniyeti hnynhna rchhcr edinen ,·atandaşlara sa. 
hip olmaktır. 

'l'i\rklye biiyiik hlr külttil' inkdahını haşar· 

mnk, onu denmh bir Sllrette inkJşat dtJrmek, 
nn'ane hlllinc okmak mechuıJ)'ctlnde 61dup ka.. 
ctnı· bir :ln5rı memleketidir de. pn inşa memleketi 
ftD('Rk )iiksck ihtl-,ns \'C çok ltJnah, kıh kırka f&• 

ı·an bir rcsizyon'un kucağında ,gelişebilir. ln$8 
d.-,·a ma giren hlr memJck<-ttc betondan <'l~mire 

kadar işlenecek hcır şey hb.d.cn acemlHlf. %e\"k 'f'C 

kültür Se\'iy~ f fçlm1e ~rlmis hh· ze'kA hamlc!il bek· 
Jenıektedil'. 

ln~" meınlcli:eii karnkterini \'C iyiye, güzele. 
nmsbete inanan ı uhi t cnınyiilleıi t.aşnnapı hazırla· 
ııan insanlar ya lmz i)'i ,·nttuul~ olmak; tyi i$ :rap.. 
mak Jçln değil, rncmloket mfülafaasın<la. da t.Ok se. 

Yazan: Sadri Ertem 
Tİfeli ôlm•y• tneebatdurla.r. Hndutlann müc1nfaaM 
mlll~t için artık btl' k~mıyeı doğn, bir kc1ttret mc
tıelettidlr. IJu kerttyetl Mlfük kemirctlcr haUnc 
okmak. zırhlı. U.p. tarrare ne bir sAttadır. 

Gittikçe modl11e$en liadece :itina, dlkka.t. 'e 
)fiksok kiiJtür mahSııJil olm&ra bn.şla.yan ht\1 rı 
t-anAyll eserlerini kul',.nat'ak insanlar hem lhtlsa<.:, 
bom de rilksek sevJre sahibi olmak mecharlyottn
'1edtr. 

Bnnun çare&f yiiksck tahsil ıseviresini, iinh·cr
~ite talebe kadrosunu dalma dolg11nJaştJrmak, yük. 
sekte tutmaktır. 

}\azla bJr ftnİTCrsitelJ fCflştirmek, bfr tayraı·c 

satın almak kMla.r ~hemmifetll bir mana ifade r.t· 
mekt.edlr. 

Bnnnn ic;in üniversitede tahsil imkAnlarmr 
koları~·t.ıtm.ak, bllha.ssa fakir talebeJi çahşahtliı' 
hlr balo s<>kmak icap eder. 

nır münevver a<lnnı bir memlekete .. ımrlylc 
bh· t•rratentn tamim cdecett fardalara mua<ut 
işler yapabillr. nirlbhint tAmamlnya n tşlcrin ıırıı. 
Moda aç talebe;) 1 himaye me «'lc~lni, zenginler, 
kiHtUr mcsel«-~<tl olduğu kadar, müdnfnn mc ~ıc ... i 
olnrak gö:M>nilndc tuturnhdırl:u-. 

Lu nin ortalığa b§kın:ı oltnak istedıği 
ıddıası Uz.erine A\•rupa devletleri birle. 
ş<>rek toplamışlardı. 

Bu ordunun başında olarak Côn Çör 
çil, Fransayı evvela 1689 da Valkurda 
mağlüp etmiş. 1704 te Hoştet'te Fran· 
sı~lara karşı bUyük bir galibiyet te • 
min etmiştir. Blenhaym znferi ismini 
\"erdikleri bu gn.libiyeti bgılizlcr Con 
Çörçilin en büyük muharebesi s.ı.yar -
lar.1706 da Ramilide, 1708 de Udeııa.rd 
da galibiyet kazanan general. hayatı· 
nın son de\Tesinde de bır cok muahe. 
deler inızalamıı;tır. . .. . 

Malplike muharebesi de..-rin en bü. 
yilk muharebesi olmuştur. Bu çarp~· 
mada bir taraf ta l 00 bin Fransıı as. 
kcri. diğer taraf ta. da 120 bin it Ut: ak 
devletleri askeri bulunuyordu. Bu ra. 
kamlar o zamank1 muharebeler için 
büyi.lk bir kuvvcttl. 1ttifnk dcvleUC'n or 
dusu:ıu tngiliı:, f skoç. I rlanda , Dani· 
marka, Prusya, IianrJ\'er, Sak.san ve 
Hola.nda sı.c;kerleı ı te.şkil ediyordu ve 
Kah'inci Luterci, Anglikan, katoUk gi. 
bi türlü mc>zheplerc mensup kimseler. 
di. 

Bu ordunun ba mcla da <le\'Tin en 
bUyilk iki kumandanı olan Marlb~· 
rough ile $a\'oya Prensi Öjen vardı. 
Fransız ordusu da Mareşal Vill~n:ı i. 
daresi ııltında idi. 

Vintton Çörçil. dört clltllk eserinde 
bu muhaıebcye büyük bir yer ayırnıak 
ta ve bir çok tafsilat ,·ermektedir. 
bi, büyük genenller de hep ayni tarz 
da eser ynzdrkları söylenir. Bunun gi· 
bi, bil~ilk generallerin de hep ayni tarz 
da harp ederler denebilir. General Mnrl 
borough da Malplakede Blenha:rm 
Hoştetteki muharebenin aynbi tatbik 
etmek istiyordu. 
Fransız orduswıa iki cenahtan hil. 

cwn edilecek, onların imdadına kuvvet 
gönderen merkeı bu eureUe zayıf dü. 
§COOk ve buraya, 33 topla beraber. ek· 
scriycti lngiliz askerlerinden mUrekkep 
piyadelerle bir hücum yapılaca.ktr. Pi. 
ya.delerin açtığı gedikten içeri de mik. 
tarı 30 bi.:ı oltı.n süvariler g irecekler \ 'C 

Malplô.kenJn arknsındaki ova.da Fran · 
sız süvarileri ile ça.rpışacaklardı. 

Bu plıin noktası noktasına tatbik e_ 
dilmiş. fakat derhal miiesslr bir neU. 
cc alınmamıştı. 11 cyliil 1709 sabahı sa· 
at yedi buçukta to~ ateşi başlamış. 
saat 9 da da muhare~ umumilcşmişti. 

İttifak ordusu e\''\'eliı Fransız:larm ı:ıol 
cenahına hü<'um edivorlar. C.On Çörri. 
lin idaresi altındaki H 1 d rdusu d 

- ':\c >":nınnn<lnnbcıi bıtb:ınızı 

:l~"l'l"lll iZ ";' 

- J)o~()nğuııı gündenheri... ) 
~·irml sekiz sene ... 

- Kadın o1'luğunuz halde ) l\"'' 
n "aklamnroı unuz? 

- \ n.ş ~ıı.klnmak üzüntüsüz 'e 1 
,.('.., snhlhi ı~ndınlnr içindir. Hen 
~ ııtmıdn blı krı eHk ol un "hn hıt 
tlcmemlş\nı. l'ılnhnııniyct için<1" 
hlıutn ('!O.İZ bir <'O('ukluk getinni-:1 
O zamnıuıı tını;ret "e bNlblnlH~ h/11 
ı nhl3 c i i(tme inmiş ... 'l"a~mH "' 
Jayıp ne rnpncıığım? 

- Bahanrz şimdi snğ öyle mi? 
- ı-;,. t .. Amcrlkada... ağ o'du 

na $0) lu~örlor. HnttA haşkft bir )' 
c1rnla c' li imiş. 

- l ' a anneniz'..' 
- O ı:ın ıtlh, ~ alnız beni v~ bcnd 

iki :rtt. biiyiik hlı' diğer luzmı 7e 
tirtııt.k ic;in çabalnmı~. l"lnni 
~cnedlr c"lcnmcdcn, onu bekletti 
ten de ümJdJnl ke erek b1tldn Ye 
yus bir ha) nt l(lndc Crl)1p gidl)•Ot 
Annem gür.el bir kadındı. ETlendl 
nln ı1aha ikinci senesinde biri k1ıC 
~mdn, dU!:erl hcnUz doğmak üzt 
olarak karnındn Ud toeukla blrdt 
bire ortada hrrnkılmarun utırab 
bir düşünün! ... Göçtü hic,;arc... . 

- J~oh:m11; .\ıncrikın a ni<'in .ıı ()~ 

mt-:ı? 
- Hiç ... 1\ln.ccra it-in... Zııten t 

durmaz bir adamr;ış. Annemi de 
na: "Adam olsun" dtro Terdlkle 
sö lfi)•orla:r. Eve daima sa.rbot 1 
mfş. Annem de "ha geldi, ha gele·"_,_ .. , 
fliy<ı gece ·anlarnın 'ka.dar penc 
ı.u:;oclerindc tJrttr tltnrnıiş. n 
mğmen onu ıııcv~m1f ••• ·ama51 
nrnhçup, bir J,nclın, kocasına t 
nııil etmekten başka ne yapabJUr1 
E't'et, scvcı'llı.i':'! • .!Pakat bir giln. h 
do annem bana gebe iken SlTlflP 
mi~. Oncc l"ransaya ... Orada.a bir 
dın 11Imr~ .• onrn merlkAfft ... Ol 
o gidi~ .•• 

Bir m~clistc t.a.nıdığnn genç 
bayAnla ynptrğım bu konu nıa üze 
ne, <lim1 anın herhangi memlek 
n«', c kiden olduğu gibi kollan sal 
ya sallaya gtrınek imkAnlannm o 
dan knlktığına. bir kere daha 80 

dlm BHhassa Amerika)'& gelişi 

zel a.dam ·aırakılmarua&rnn. ~k me 

nununı. 

Zira. e ki wmanlat ı bir düşüniiJI 
.\ilesine küsen, memleketine dan 
Amer:ikft)'a kaçıyordu. Amcrlk~ 
tün ınaha.Ui ıkmtılarm acısını çı 

rabilcceğlmb koskocn bir me1d 
p.ibl)·di. Önüne gelen kendlnJ ora 
utı) ordn ... Sonra hlr de gert7e be 
yordnnaz: Aileler yiizüstü kalmış; 
leı· ~Uru. tü kalını., ... :Memleket, k 
<11--fndcn şörlo börle istJtadc göre 
lceeği clcmanlannı karbetmJ~ ... 'f 
bu lınl, bulaşan bir ha.<11talık gibt hl 
len! neslin gençlerine geçerek, b 
en kohillyetlf in n.nlarr ummanla 
biikmcdcbilccck hir lhtJras rilzgA.tl 
nın kamçısı onunılo ornya. atırordll· g 

Dunun netice i olarak bugiin /. 
m<"rlkada, o kadar tok Jrk~lıvs blJ 
hınıln milletler \'aı· ki, onlan tek.r 
geri getirmek ic,;in. kapdmadıkla il§ 
siya f emel, uf;ramadıkları millim · t 
kiilı\t kalm:ıyor. Amer:lka:ra ka(~ 
"'üz.ıinden nice babalar evlAt hasreti 
İe öldüler. ?ll'lcc cdAtlttr "baba" 4i11 l 
'aha ncı toprnklal'da can '\"Crip bl il 
kfırc'k gibi gömüldüler. 'ice mua· l 
ler ahl~17.lik yüzhnden işletile 
ylp yok paha!f;rna elden çıkanl4ı. 
J'l'kct 'ersin A mcı·iko ela, kendlıl• 
'aki olnn bu ut nz hucakı;;n tntı• 
hucıunundıın gelecek tnbıt za.rat 
<"zmiş "c nıullRCCretl ga) et sıkı kıl 

nunlnrln tak) ld etmlştiı"... HüJAs 
A mcrika3 B "kaçmak" zortqnuştır.• 
<'o'k <ilkilr: HtKMET MV~"t 
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En iyi havadis 
Cumhurreisimiz ismet in
.. bu dela tetkik seyahati
~ıkarken Ankara istasyo

a kendisini uğurlayan
rı iltifat ederek: 

._Size iyi havadisler 
raeceğim." 

llemi§. 

lttilli Şef öyle yüksek ka
terde bir insandır ki boş 
beyhude söz söylemez; en 
mmiyetsiz işaretlerinde 
sebep ve hikmet vardır .

1 
tamonu seyahatinden de 

tlaka memlekete hayırlı 
haber ile dönecektir. Bun
fÜphemiz yoktur. 

~• takat şıinu da kaydedelim 
1 1'ürk milleti için en çok se-

Kime ve neye iımanacağız ? 
Yazan : Hakkı ~üha C c2gir1 

Ha<liseler, akıl 'c mantı~m ı:eı"tm·eslmlen a!iiıp taştı. 1ld günliik 
cltinyn ,-akalnrı, bizi bö~·lc bir hiikmc süı·iikle;ror. 

halyayr, yeni istekler fl<'~iıııle ko!:ihırnn nzgm iı;;tııh, hnn;;ti sınırda 
duracak, tarihi, aklı, hanı.ı;i. hakkm ('ıniindc kenilini topla~a<·ak'~ Un
ıııı kestirmek miiıııl.iiıı cl<'ı::_ilclir. 

Bugün J{orsikn rn Tııııııs iistiincl • ılıırııp>l'. Coj:i;rnfya 'o tarih ba
kımından bunlar nrnsındn Jıiç" bir münasebet yok. İkllm ';'artlarının 
1Jcnzcrliği ise, iistiindc ırn<'nk bir t<'hdilihn,·a ,·e kür dii!iiİll<'nlcrfn du
racağı bir şeydir. Böyle bir ı:;ey is<', ıliiııyanın huzurunu bozmnk, a
teşle oynamak için asla ,·esile olamaz. 

Daha geçenlerde Habeş toprakları c;iğnenmiı;;, uçsuz bucaksız bir 

iilke znpte<liJııfr:·ti. 

Habeş imı>aratorlnğu, her halde sade bir iin\'an, yalmz bir sii.s 
olsun diye 1tnlyan adına tnkılmaını';'t ı. O seferleri, o mrusı•aClnrı göze 
aldıı·an elbette baı:;ka sebepler ,·ardı. 

Jiabine sığmayan hal ya, oralara safra atmak, nnn' nhuıdnki dar
lığı feraha, bolluğ,ı ka\'uşturmak için kan cfökiiyoı·du. 

Ilugün Habeşiıı, Habeş işinin hiç süzii geçmiyor. Acaba ulc,:in? .•• 

İtalya orada um<lıığıın u bulmadı mı'? l." oksa., bulacak hnldc mi de-
ğiltlir? .• 

:\lilynı·Iar harcanıırnk açılnn seferler, ansızın \'Cl'ilmiı;ı karaı·lar 

nınh:-;uFi olamaz. Bjjylc hiı· iı;ıe an<"nk clcl"in hesaplnl'ln gh·iı:;llebilil'. E
ğeı· lulkikatcn Jtalya, Habc~tc unuhığuııu bulnmamı';'sn, bu, siyaseti, 
geleceği gi.iriişü bakmundan ŞÜ}Jheli bil- haldir. 

Uugiin, csl...i sllfth aı·knda';'larının topraklaı·ına güz dikmesi ibı·ct
lc karşılanacak hallcrdcn<lir. 

Halbuki ltal~·n, Frnnsaya bir takını muahedeler, yani de\lctçc 
Hrilmiı:- sözlerle bağlı bir hiikümettlr. Bc)Jle bir de\·lctin bir gün an· 
sızın cfost topraklnrı üstünde sahiplik dauısına girişmesi, belki tari
hin de hiç ) azmadığı bir hfulist>dir. 

Mesele, yal'ın düzelse bile bırnktığı zal'arlı tesh·i silemeyecek, 
her.tarafta fena hiı- şüphe, çİl'kin bir kıı';'kll uyandırdı. Aı-tık kimse, 
kim"'cdcn emin olmayacak. Elinde sih\hi) le yata<.•ak. Uir gi.izii ac;ık 

tı)'ııya, ak. tnsanhğm, ilmi, irfam, fazileti \ ' C yiiksclişi i~in c,:alışmalar 

clurncnk. {'an knn~ısı, her şeyi silip siipiiı·en en keskin chın~mlur. Si
nirleri kanser ~f bi snl'Rl' \'C baı;;ka bir \'lll'lığa Y<'l' \'Cl"IUCZ. nence lu\di· 
senin en hiiyiik fenalığı işte bura<ln ... 

. - •• o1 •. 

~::ı!~';ti~:;~~~~nb:;:~~ Vatandaşlar arasınd· a 
görmektir; cumhurreisli- _______________ ---------------------------------

bir anket • 
• 

• intihaplarından sonra 

iş olmak üzere memleket 1 s ta b 1 ha 1 k 1 n n ·rı:~. t:ı~k;=~~~;~;!~;.:~:: n u ı 
,...____lerin;_~;:;_ı~~~-ÇAYl yeni v alimizden dilekleri var 

Mısırçarşısı 
çöküyor mu 1 
Eınaf Endişe İçinde 

Öğrendiğimize göre, Mısır çarşısının 
sekapıya açılan kapısının üst kıs. 
çökme alameti göstermiştir. O ci. 
da bulunan esnaflar zaman zaman 

österen bu tehlike yüzünden ye-
~ teli.ş ve endi§eye dUııUmUşlerdir. 

af bu huımsta alakadar olan ma • 
lara artık bu işin kati surette hal. 

lmesi husus11nda müracaatc karar 
işlerdir. Ancak. çarşının öteden

. olduğu gibi evkafa mı, belediyeye 
• yoksa müzeler idaresine mi ait ol. 

belli olmadığından bu müracaa. 
kime yapılacağında tam bir tered
tnevcuttur. 

lıtaıum olduğu üzere bu kapının teh 
i bundan tam altı yıl evvel üstün. 
büyük bir taşın düşmcsile meyda. 

Çıkmıştı. Fakat o za.ma., da ayni su
e çarşıya kimse sahip çıkmadığın. 
tehlike boş kalan yerlere bir kaç 

ta çakmakla atlatılmıştı. 

~u defa vaziyet çok ciddi bir man
a arzetmektedir. 

lialkın her şeyden evvel hayatı ile 
kadar olan bu işin halledilmesi mut 
surette lazımdır. Nerdc kaldı ki. 
ırçarşısı seyyahların sık sık uğra. 

lan bir yer olması dolayısile bu şe
de kalmasına gönül bir türlü razı 

Dünkü Piyasa 
bün İstanbul piyasasına muhtelif 
rnleketlerden olmak üzere 40 vagon 
lday gelmiştir. 

ı ~u buğdayların 5 vagonu sert, 30 
. tonu yumuşaktır. Bundan başka 10 

ton arpa. 5 vagon mısır da şehrimi
u gelmiş, bunlar da dün heme:ı sa. 

ıştır. Ayrıca, 936 kilo yıkanmış 

yünü, 30 ton ketentohumu, 22 ton 
yemi, iki vagon yapağı, iki vagon 
tiftik gelmiştir. 

-o-

• lik maçlarının bu haftaki ::leticeleri 
ardır: 

~nal • Birmingham 3 l, Aston 
1lla - Karlton Atletik 2-0, Blakpol 
Layçester Siti 1-1, Brent Ford -
dlesburg 2-1, Derbi Kunti - Liver 
1 2 2, Everton - Çelsca 4-1. Grims 
'1'o.n - Lids Unaytd 0--0. Sunder. 

Bolto1' Vanderers 2-2, Volver
p1ıon - Presto;ı V anderers 3--0~ 

Yeni valimiz, iki üç gündür, iş ba. 
şında bulunuyor. İstanbul gazetelerin. 
de muharrir arkadaşlarımızın yeni va
limizden şehir namına istedikleri şey. 
]eri, yazdıkları fıkra, makale ve açık 
mektuplarda okuyoruz. 

Bu yazılarda İstanbulun bir çok ih. 
tiyaçları tesbit ediliyor. Fakat ne de 
olsa bir tek Istanbullu, İstanbul .:ıamı
na konu.'.juyor. Halbuki ben kendi he. 
,.abJıQ.a va~ lstanbulun µıtekleri o. 
larak kendi şahsi temennilerimi bil • 
dirmckle iktifa edemiyorum.Sayın Va. 
li ve belediye reisimize 1stanbulun ih. 
tiyaçlarını yine İstanbulluları:ı ağzın
dan dinlctmcği tercih ettim ve hemşe. 
rilerimin yeni vali ve belediye reisimi • 
ze hatırlatmak istedikleri dilekleri i
şittirmcğe vasıta olmak zevkini tat _ 
mak arzusile şehrin muhtelif semtlerin 
de oturan İstanbullular arasında bir 
anket yaptım ve onlara 5u suali sor • 
dum: 

- Yeni İstanbul valisi ve belediye 
reisimizde-.:ı bir İstanbullu sıfatile ne is 
tiyorsunuz? İstanbul eehrimizin en bü
yük eksiği nedir? 
Topladığım cevapları sırasile aşağı. 

ya yazıyorum: 

Bayan Fatma, Şişli Hal~skargazi 

caddesi: 

- Benim, yeni Istan.bul valisi ve be. 
lediye reisinden istediğim şey yalnız, 

sudur. Çünkü İstanbul şehrinin en bü
yük ihtiyacı sudur. Yazı:ı da kışın da. 
her akşam İstanbul şehri susuzdur. Sa. 
at ondan sonra bizim semtimizde su 
kesiliyor. Eğer kovalara su ayırmasak 
yangın çıksa evde dökecek bir damla 
su bulamayız. Saat ondan sonra te. 
mizlikten de vazgeçmek mecburiyetin
deyiz. Ne elimizi yıkayabiliriz, ne yüzU 
müzü, ne de akşam bulaşığımızı yıka. 
yacağız. Eğer Terkos gölü İstanbulun 
ihtiyacına kafi gelmiyorsa, şehrin su 
ihtiyacı içb başka membalar aranıl • 
sın. Ben hekim karısıyım, sayın vali
miz de tabiptir. O:ıun için, valimiz 
herkesten daha fazla şehrin evvela te. 
mizliğe ihtiyacı olduğunu anlıyacak • 
tır. Susuz temizlik olur mu? 

Bayan Hasibe Kul.oğlu. Kadıköy: 
- Yeni vali ve belediye reisimizden 

şehrin yan sokaklarına. f e:ıer taktır· 

masmı isterim. 1stanbulun yalnız ana 
caddeleri ve yan sokaklardan da mah. 
dut bir kısmına lamba konulur. Diğer 
sokakların hepsi simsiyahtır. Ben, Ka. 
dıköy, Mısırlıoğlu, Hayrullahbey so
kağında otururum. Kışın saat beşten 
sonra, evime dönerken karanlıklar i. 
çinden dolaşıyorum. İstanbul ~ehrinin 
sokak fenerine ihtiyacı vardır. Yeni 
valimizden evveli. bu işle meşgul ol. 
masmr dilerim. 

· ı Anketi yapan • Suat Orrvlş 1 
-------------------------------...-.; 
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Ilallmı hemcıı 'h-aldırılması~ıı iste diğİ ycı lcrdeıı Taksinı~e helalar 

Bay Ziya. Kalamış: yeniden inşası demektir. Halbu~i ~vru. 
--. Yeni valimiz ve belediye reisimiz, pa §ehirlerinde caddeler yerlerını met

bence en evvel !stanbulda seyrüsefer ropoliten ve tröybüslerc terkediyor. 
işlerinin tanzimi:ıe ehemmiyet vermeli- Tramvayı yegane :ıakil vasıtası olarak 
dir. Yani ya caddeleri genişlettirmeli, şehirde muhafaza etmek için büyük 
yahut bilaistisna İstanbulun, hemen, bir fedakirlığa lüzum yoktur. Daha az 
hemen her sokağını tramvaylar ve o. masrafla esasen tepeler üzerinde kain 
tomobiller için tek istikametli sokak. bu şehirde iyi, uygun nakil vasıtası o
lar yapmalıdır. Şu Şişhane caddesin- lan metropoliteni inşa ve bu suretle §eh 
den ya otomobiller çıkmalı, yahut in. rin sathını lüzumsuz kalabalıktan kur. 
melidir. Mesela eğer Beyoğlunda:ı: Ka. tarmait mümkün olur. . . . .. 
raköye inmek için Şişhane yokuşu kul- Çü:ıkü yolcu kesafetı ıkı satıh uze. 
!anılırsa mesela çıkmak için muhakkak rine taksim edilmiı olacaktır. Cadde
Tophane, Tozkoparan caddesi kullanıl. lerde otomobil ve tr?leybüsl~r ve ıseh. 
malıdır. Caddelerin genJşletilemiyeceği rin altında metropolıtenler, ışte lstan. 
ne göre, seyrüsefer kazalarının önüne hulun ihtiyacı olan şeyler budur. 
geçmek için bu:ıdan daha iyi çare yok. 
tur ve bu çareye başvurmak ta bir ih
tiyaçtır. 

Bayan Fahriye. Kasımpa§a: 
- Jstanbul valisi ve belediye reisin. 

den istenecek çok şeyler var. Bunu 
bir cümle ile şöyle hulasa edelim: Va. 
limizden §ehrimizi sıhhi ve medeni bü
tün şeraiti haiz modern bir şehir yap. 
mağa gayret etmesini isteriz. 

Bayan Saadet. Şi§li, Osmanbey: 

- İstanbul şehrinde büyük bir pa. 
halılık var. Bugü., İstanbul şehrinde 
yaşamak, için gecen senelerin iki mis
li para harcediyoruz. Valimizden bu. 
nun sebebini araştırmasını istiyoruz. 
Bu pahalılığa sebep nedir? 

Bay Ali Bülent, Beyoğlu,: 

Bayan Faika. lstaııbıtl: 
- Yeni valimiz ve belediye reisimiz 

1stanbula gelirken ilk yapacağı işler a
rasında süt işile meşgul olacağını ve 
bu suretle çocuk vefiyatının önibe ge. 
çe<'eğini bildirmiı;ıti. Ben kendisinden 
çocuk hastanesine daha fazla yatak i. 
lave ettil'mesini ve bilhassa İstanbul 

hastan.elerile çokça meşgul olmasını 
dilerim. 

Bay Rüsuhi, Kiiçükbahçe sokak: 
- İstanbul valisinden istediğimiz 

şey temizliktir. Sokaklarr:ı temizlen • 
mesi, yazın 5ehrin muntazam surette 
sulanması, pazar yerleri yapılması, fı. 
rınların. lokantaların ten:ıiz tutulup, 
tutu1madığınm kontrol edilmesi. Bos • 
tanların temiz sularla sulanması. Me
murların ashabımesaliha dürüst ve na. 
zik muamele etmelerinin temi:ıi, ashabı 
nıcsaliha kendilerini rencide edecek 
tarzda muamele edilmemesi. Her mli. 

Şüpheli bir ölüm 
Kabataş Sandal Havuzunda 

Bir Ceset Bulunqu 
Kabataştaki sandal havuzunda dün 

sabah 45 yaşlarında 'kadar tahmin edi
len ibir erkek cesedi bulunmuıtur. 

Cesedin üstünde yeni ıiyah renk bir 
pantalon ile yeni bir çift rugan ayak
kabı bulunuyordu. 

Vücüdünün üst kısmında sadece fil. 
dikoz fanila bulunan ölü, yüzükoyun 
ıbir vaziyette bulunmuştur. Yapılan tet 
kik sonunda oraya kustuğu da anlatıl. 
nuştır. 

Adliye doktoru Salih Haşim cesedi 
muayene ettikten sonra şüpheli bula
rak m:rga kaldırtmıştır. 

Bu şüpheli ölüm hakkında müddci
umumlik tahkikata başlamıştır. 

seleEinin tanzimi. Maaş tevziinin ne 
tan.da yapıldığını sayın valimizin bil
hassa gelip, görmeleri ve bu suretle 
maaş tevziinde görülen kötü n;ıuamele. 
!erin, zorlukları anlayıp önüne ge. 
çilmesi ic;:in lazım gelen tedbirlerin a
lınması. İstanbul halkının bir çoğunu 
memnun edecektir. Bu da İstanhulun 
büyük dertleri:ıden biridir. Bir de tram 
vaylardaki biletçilerin vatmanların 

müşterilere karşı doğru, terbiyeli mu .. 
amele etmelerinin temini. 

Bay Vasfi. Bomoııti: 
- Yeni valimizden İstanbul halkını, 

mahalle =ekçilerinin diktatörlüğünden 
kurtarmasını rica ediyor ve diliyorum. 
lstanbulda mahalle bekçisi bir nevi Ali 
kıra:ı baş kesendir. Her ayın birinci 
günü evinizin kapısına bir alacaklı a.. 
zametile dikilir. Ben eskiden ::--:işanta
şında otururdum. Oradaki bekçi insaf. 
lı idi. Ayda yirmi kuruş verirdim, mem 
nun olur, giderdi. Bir ara Şişli cadde. 
sinde oturdum. O zaman bekçi kavgaya 
başladı: "Burası Şif;li semti, burada 
herkes elli kuruş verir ayda. Siz de 
elli kuruş vereceksiniz., diye kıyamet
ler kopardı. Bizim bayan otuz kuruş 

vermiş. Atmıs bayanı:ı başına gitmiş. 

Ertesi gün yine gelmiş, yine kavgaya 
başlamış. Avaz avaz kapının önünde .. 
Orada oturduğumuz müddetçe bizim bn 
yan "şerrine lanet., deyip elli kuruş 

verdi. Şimdi Bomontide oturuyoruz. 
Bekçi paraları otuz beş kuruş. Mahal. 
lede her ev bekçiye aylık vermek mec. 
buriyetinde ise, belediyeye bunu bir re
sim olarak verelim. Bu bekçiler, po. 
listen aylık alsın, evlerimizi:ı kapısı. 

na gelip bir gün bahşişlerini geç ve
recek olursak. mahallede bizi rez.il e. 
dccek kadar yüksek sesle kavga etme. 
Biııler. 
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Arap Elçileri, sırtlarında toprak 
çuvallariyle Irandan çıkarıldılar 

Toprak ülkelerin anahtarıdır. Şimdi elimizde bulunan bu 
~nahtarla · kilidi açınca cennet yiyecekleri, giyecekleri ve 

güzellikleri bizim olacakhr 

MeselA Arnp clcilcıriniıı lran top· 
ra.~ınr alıp da Acvinc sevine götürme 
lcri onun <ln hoşuna gitmiş değildi. 

Saad, Numnnın sözlerini 
etti: 

tasdik 

-Toprak, lilkelcrin anahtarıdır ... 
Elimizde bulunuyor. Kilidi açınca cen 
net yiycccklcrl, cennet glyecC'klerl, 
cennet gUzclllkleri bizim olaC'aktır. 

Arap ordusunda okların kirişleri 
yoklanıyor, mızraklar sh riltlyor, bı
tnklnr baltalar ve krlıçlar bileniyor
du. 

Kumnndnnm lırz verdiği UlkclC'rc 
akın etmek iı;ln sabırsızlanıyorlardı. 
• Çok beklcm<.'dllt'r ve otuz beş bin 

kişilik çöl ordusu Fmı.t kıyılarına 

doğru yalın kılıç, kasırga gibi, &anki 
havalandı. 

Rllstem de büyük alayla ~ehlrden 
çıktı. Y~zdlcerdin giydirdiği elmaslı 

ve incili kaftanla zUmrUtIU sorguç o-
nn daha çok heybet veriyordu. 

Gökboğa ile Behmen ve Firuz o
mın ardından geliyorlardı. Yezdicerd 
onlara da değerli armağanlar vermiş· 
ti. 

Arkadan elli Cll, her birinin Us -

tUndc kUçilk birer köşk, köşklerin i
çinde sekizer asker olduğu halde 1· 
lcrliyordu. TUrk atlıları iki tara!ı tut 
muşlar; akbabaların yanlarında gl • 
den atmacaları andırıyorlardı. 

Onlardnn sonra yirmi bin ki~llik 
hlr ordu sc>llyordu. 

En clce gidenlerle beraber Arap· 
laı· Ustllnc yollanan asker sayıı;ı )'ÜZ 

yirmi bini buluyordu. 

Akşama doğru Batıdan atlılar 

görUndUler: 
- Araplar bUtUn Fırat kıyılarını 

1,arihten hir yaprnk: 

Gelip geçen Şehreminleri 
· Yazan: Niyazi Ahmet 

Muhittin :Ostündağın belediye reis. 
liğinden ayrılmış olması üzerine bir 
gazete en fazla Rıdvan Paşanın şehre. 
minliği yapmış olduğunu yazdı. Ben 
bugiln 1271 yılından itibaren gelen 
beledıye reislerinin istanbulda ne ka• 
dar kaldıklarım sıralıyorum: 

1271 de şehremini olan Salih Paşa 
3 ay 24 gün, ondan sonra sırasiyle Ha
cı Hüsam Efendi 3 ay 20 gün, Osman 
Bey 2 sene 3 ay 24 gün1 meşhur ahşap 

ağası Hüseyin Bey birinci defa 1 sene 
3 ay 10 gün, ikinci defa 6 sene S ay 12 

gün, Ahmet Şükrü Bey 2 sene, Hacı 

Ahmet Efendi 2 ay, Ser;er Paşa 2 sene 
5 ay, Hüseyin Efendi 1 sene 12 gün, 
Ali Rıza Bey 8 ay dört gün, Besim 
Bey 2 ay 12 gün, Ali Paşa 10 ay 19 
gün, İsmail Paşa birinci defa 3 ay 11 
gün, ikinci defa 3 ay 24 gün, Feyzi Bey 
~ ay 22 gün, Şevket Bey 2 ay 21 gün, 
Kapulu Paşa 1 ay, Kadri Paşa birinci 
defa 1 ay 24 gün, ikinci defa 11 ay 25 
gün, Refik Bey 1 sene 22 gün, Galip 
Paşa 2 ay 15 gün, Reşit Paşa 1 ay, Rı. 
za Paşa birinci defa 4 ay, i1dnci defa 
8 ay 2 gün, Mehmet Ari[ Paşa, (Öküz 
Mehmet Paşa), 4 ay 15 gün, Mazhar 

Paşa 10 sene 5 ay 19 gün, Rıdvan PL 
şa 15 sene 6 ay 2 gün, Rept Mümtaz 
Paşa 2 sene 6 ay 7 gün, Rauf Pata 9 
gün, Ziver Bey 7 ay 10 .ıün, Hbım 

Bey 3 ay 20 gün, Halil Bey (Halil Et
hem) 5 ay 25 gün, Suphi Bey 1 ıene 
2 ay 1 S gün, Hüıeyin Kazım Bey ı 

ay, Tevfik Bey birinci defa 3 a.y 2S 
~ün, ikinci defa 1 ıene 1 ay S gün, Ce· 
mil Paşa birinci defa 2 ıene 2 ay, ikin
ci defa9 ay 26 gün, hmet Bey 1 unt 
3 ay 7 gün, lımail Bey 2 ay 21 gün. 
Bedri Bey 1 sene 24 ay 6 glin, Sezai 

Bey 1 sene, 1 ay l 9 gün, Klni Bey 4 
ay 13 gün, Yusuf Ziya Bey 4 ay 16 

gün, Hayrettin Bey 1 ay 18 &ün. Sa. 
lim Pa!a 7 ay 29 gün, Yuıuf Razi Bey 

2 ay 18 gün, Mehmet Ali Bey 4 •y 9 
gün. CelAI Bey 7 ay 27 gün, Ziya Bfy 
1 ay 8 gün, Haydar Bey 1 sene 1 ay 
20 gün, bele.diye reiıliği yapmıılardır. 

Şehreminlcri arasında mevkiini bir 
taht gibi en fazla muhafaza eden Rıd. 
van°Paşa, sonra Muzaffer Pap ve Hü. 
seyin Beylerdir. En az; da Rauf Paıa
dır, ki tam dokuz gün şehreminliği yap 
mıştır. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

\.eviren; Hnkkı !Süha lJezgiu - 30--• 
Si:zi hele bir adamakıllı donatayım 

da bir görünüz 1 
Diye söylendi ve arabacıya: 
-Dur! 
Emrini verdi. Iri adımlarla manastı· 

ra yollandı. Doğruca baş papasın daire· 
sine gidiy9rdu. Orada ne yapacağını, ne 
söyllyeccğini kendi de bilmiyordu. Fa. 
kat her halde kepazeliğin daniskasını 

yapacağım ve belki de bu yüzden mah· 
kemelik bile olacagıru hissediyordu. Ar 
tık kendinde ,değildi. iradesi yokuşaşa· 
ğı bu rezaletin kopacagı yere doğru bü. 
yük ve boşanmış bir hızla yuvarlanı -
yordu, 

Sabna tam dua bitip de sofraya otu· 
rulur'ken varmıştı. Hazır bulunanlara 
utanmaz gözlerle b:ıkarak kankahalar· 
it gulmeğe ba ladı ve avazı çıktıgı ka. 
dar bağıra bağıra: 

- Beni gitti sanıyorlardı! .. Halbuki 
i~te buradayım!.. 

Odadakiler ona ıı;essizce bakıyorlar, 

fakat hepsi karşı .durulmaz bir rczalc 
tın kopacagıru anlıyorlardı. Aleksandro 

viçin birdenbire en korkunç bir hiddet
le kan başına sıçradı. Afzındın köpük 
ler saçarak : 

- Yok ... Bukadarı da artık sekil· 
mezl .. 

Diye haykırdı. Kızıınhğından tıka -
nacak bir haldeydi. Şapkasını kaptı. 

Fiyodor Pavloviç: 

- Çekinmeyen de neymiş? Beni mi. 
afir, davet ettiğiniz bir misafir cibi 

kabul edecek misiniz? Gireyim mi, ıir· 
miycyim mi? 

Dedi. 
Ba~papas: 

- Buyuk bir minnetle... Cevabını 
verdi. Sonra etnfındakilere dönerek 
yalvardı: 

- Si:ı:den de mütevazi soframızı mu
habbet ve şevkle ıenlendirmenizi rica 
ederim. 

Kendinden geçen Aleksandroviç : 
- Hayır hayır! .. Olamu ... '.au ola. 

ma:ı:I 

Diye haykırdı. 

-Alekundroviç için im1cin11ı olan Mr 

yağmaya ba~ladılar. Şehirleri n.ı köy· 
ini yakıyor, halkı eııir edip götUrli -
yorlar! 

Rüstem mola emri verdl. 
Çadırlar kuruldu. 

Her nedense yüreğinde bir korku 
var gibiydi . 

Bu duruş Gökboğnnın karakteri -
ne Ye görUşlerlne aykırı geliyordu. 

- ~lUmkUn olduğu kadar hızlı 
gitmeliyiz. Araplar yağmaya daldık· 
hı.rı urada bastırmalıyız. Dağınık bir 
orduyu ezmek pek kolaydır! 

... 

Dedi. 
l-'Akat şu kısa ceYabı aldı: 
- Sabırlı ol! 
- Fırsatı kaçırırsak? 

- Öyle şey yoktur. Sadece uğur-
lu ve uğursut gUn vardır. Onu da 
bize yıldızlar bildirir. Hele bakayrm, 
talih pasrldır ? 

Bir saraym salonu kadar sUslU 
olan ipek cadırına kapandı. Bir yağ 
kandlJlnln solsun ışrğında bir takrm 
ı:;arlp resimlcı·, cizgilcr, karma karı
~ık rakamlarla dolu kitaplar actı. 

.Aynalar, camlar çıkardı .• 
Ellerini birlblrine vurdu. 
Kaprda bir uşak göründU ve ona. 

çadırın kendi başının UstUne gelen 
yerine işaret ederek,: 

-Aç! 

Dedi. 
Uşak kenardaki bir ipi çekince ça

dırın hemen hemen yarısı atıldı 'Ç'fl 

'IN.opotamyanm derin, temiz, bol 
yıldızlı gökU görUndU. 

RUııtem ııaatlerce uğraştı. Gökle 
re uzun uzun bakıyor; derller Ustu· 
ne birtakım çizgtler çiziyor., rakam
lar döküyor, bunları tekrarlıyordu .. 
ller defuında Umttle başladığı hal
de biraz sonra kaşları catrlıyor; yU· 
zUnde can sıkıntısı okunuyordu. 

ÇUnkU harp için uğurlu zamanın 
henUz gelmediğini görüyordu • 

Geç nkit bir daha baktı: 
Sabahn karşı bunu tekrarladı ve 

hesaplarının sonunda birdenbire i
çini cekcrek geriledi. Ellerini şakak
larına gölUrdU, sıktı. Garip rakam· 
hı.rla cizgllerin \'e resimlerin Ustu. 
ne f~ildi; gözlerini yuvalarından fır
layacakmış gll•' açarak bakakaldı. 

Orada. Iran imparatorluğunun 
yıkıldığını ~CJrliyordu. 

Birdenbire do~ruldu .• 
Hrr tarnfı buz kesilmişti. GUç • 

lUkle sedire doğru yUrüdU. Oraya 
cöktU ve öylece taş gibi durdu • 

Yezdfctırdln karşısında .Araıı teh • 

ıey, benim için de imkansızdır. Burada 
kalamam. Ben, zaten ondan bir karı1-
ayrılmamak kararile döndüm. O ıider· 
ıe, ben de giderim, kalına ben de be· 
rabcr ... Hele siz muhterem baıpapa:t 

hazretleri, kardeılikten bahsetmekle he· 
pimizden çok onu siz kızdırmış oldunuz. 
Benim akrabam böyle bir kardeJliğe 

razı değildir. Öyle değil mi Von S<>hn? 
Merhaba Von Sohn. Bak sen de burada 
imi§sin Ven Sohn ! .. 

Bu hitap yaylımından pııran Maksi· 
mov: 

- Bana mı böyle diyonunuı? .. 

Diye 'lcekeledi. 

- Sana ya ... "Von Sobn,. un kim ol· 
duğunu biliyor musun? O, meşhur 
bir davanın kahramanıdır. Bir kerha· 
nede öldi.irülmüı, soyulmuı. ıonr;& da 
bir sandığa konarak PetersburgdanMos 
k:ıvaya kalkın bir trenin yük vagonları· 
na yerlettirilmişti. Bu sandık, üstündeki 
etiketle ıehir §ehir dola~ırken, zevk kı:ı:· 
ları piyano çalarak dansediyorlardı. tıtc 
bu adamın adı ''Von Sohn., du. Şimdi 
de hortlıyarak senin şekline girdiğini 

görüyorum. Öyle değil mi Von Sohn ?. 
Birçok ıesler birden : 
- Bu ne demektir? .. Bunlar ne bi· 

çim liflar? .. 

Diye bafırı.1t·lar. 

Miyosov, Kalıanofaı 
- Haydi ıidelim ı 

likcsinl haykıra haykıra anlatan U· 

zun bo~·h1 kır sakallı tüccarı hatır· 
Jadr. 

Onun sesi kulaklarında derin de· 
rin uğuldayordu. 

Boynunu ,·urdurmak ic:in: 
- Getirin~ 

Dediği zaman ölüslinil getirmiş
lerdi. Balmurnu gibi sarı hir yüzdeki 
o parlak gtızler hep aç;ıkt.ı ,.e sanki 
nusteme: 

- Aptnl! 
Diye haykmvordu. 
Gökboğ·ı ra~~>tr.: 

- lyi r,;:ıroen, b!td!ğinf tam İl 1 1~n 
bir ad'l'?ld( ~leı"tl!:';i de dah.ı a oti 

değildi. lhzlm i~i:r·ıze yarar·~ı. 

D rinc.~ 1• ltstem ilk defR o!ar:ık 
or. · s~rt bakruı~lr .. Tilrk kıımarı ·fa

nr da bunun U·ıtrıu-:ı artık su3ır~ ı:rtu .. 

1'oksa uzun !':ırıu ve kır rnkalh 
tuc~arm ~öylcdlkl· ,.; cıkacak ı:ııy•!ı". 

lWstcm şimdi ona da Gökboğaya. 
da. hak vermek ihtiyacım derlnd~n 
derine duyuyor, l!kin bu duyguımnu 
yenmiye, kendisine cesaret vermlye 
çalışıyordu. 

Ertıısi gUn Fırntın iki tarafında· 
ki yerlerin Yalisine haber gönderdi: 

- Nerede bir Arap görlirseniz 
hcrneu öldUrU:ıUz? 

• 
"' . "' 
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Ordu ağır yürüyordu. Çlinl\U RUııı 
tem yıldızlara her baktıkca lran fm. 
varntorluğunun VEl kendlıılnin tali • 
hini kötu görUyordu. Uğurlu gUnUn 
yaklaştığını e.nlatan hiç bir i~aret 
yoktu . 

Bu sırada Fırat kıyılarından e
len haberler şunlardı: 

- Araplar Hireyi ·yağma etliler. 
- Fıratm garp kıyıları baştan-

başa. düşman elindedir .. 

- Dllşman Fıratı geçti ve o la· 
ratıardaki köylerle kasabaları yağ
ma için dağıldı. Evler yakılıyor: er
kekler öldUrUlüyor. Gençlerle kadın 
!ar ,.c ~ocuklar esir edilerek tilırU ha 
llnde götllrUIUyor. 

Araplar RUstemin son emrlne, 
karşılık veriyorlardı .. 

Gökboğa bunu öğrenir öğren ~ 

meı RUsteme sokuldu: 
- Çabuk olmalıyız, son hızla gl-

Dedi. Fiyodor Pavlovi~, onlua doğru 
bir adım daha atarak uludu: 

- Hayır, hayır .. Bırakın da bitire • 
yim. Stareçin hücresinde, kaya.balığın. 
dan bahsettim diye beni hürmetsizlikle 
suçlandırmı5tınız. Benim akrabam Miyo 
ıaov, sözlerinde hakikatten ziyade aule· 

tin bulunmaıına dü§kündur. Ben, onun 
tam tersine konuıurken asaleti değil, 

ıerçeği ararım. Vız ielir bana asalet! .• 

Öyle değil mi Von Soon? .. Müsaade e. 
din baıpapaz efendi, bir soytarı olma· 
ma rağmen begde bir ıövalye ruhu da 

vardır. İnandığımı açıkça söylerim. E· 
vet ben, böyleyim: Miyosov ise. ancak 
ikide bir her şeyden yaralanan bir "iz. 
zeti nefis,, le övünür. Buraya, neler o· 
lup bittiğini görmek \'e hakkınızdaki 

düıüncelerimi ıöylemek niyetile ~elmiş 
tim. Oğlum Aleksi, sizinle birlikte iba· 
dete dalmııtır. Ben de babayım ve onun 
hayatile alakadarım. Aranızda bulund\ı· 
gum kadu sizi tetkik ettim. Bu içtima 
sahnesinin son perdesini de ben bitire· 
ceğim. Bl:ı:im memleketimizde altta ka
lanın canı çıkar. Fakat ben, kalkaca· 
ğım. Olduğum gıbi gorunmek, alkıw.ladı 
gım bir kıymettir. Stareçın hücresinde 
h<'rkes diı çokcrek yuıesek scalc ıuçları 
nr itiraf ediyorlar. böyle bir ıeye dın ı 

zin verir mi? Bütun dini ananeler itir•f· 
ların gizlı olmasını emreder Sı lc:r 

tık f n ta u 

derse~ zafer bizimdir. 
- Hele biraz da.ha dur. Tfıtf 

<lrzlara bakayım. 
Gökboğa 'kendisini zor tuttu 

aı daha: 
- Yıldızlarla aklını bozmu 

be hcı·i(! Zafer denilen şey bet 
man keckin kıhcların ağızlarınd 
ri okların uçlarındadır 

Diye bağıra<'aktı • 
Kendisini tuttu. ......._ 
Rtistenıfn gözlerinde yine ti 

sizlik vardı. Demek ki yıldızıar 
ferler müJdrslnl ve hUcum eııı 

vPrmem işlerdi. 
Arap askerlerinin glttikce d 

dıkları; bir kısmının da blnlef\ 
~lrle binlerce deveye yağmahk 
Jarı yUkliyerek garbc doğru ı 

'ötUrdtikleri haber ,·erillyordu. 
Gökboğa ile askerle1·i kendll 

zor tutabiliyorlardı • 

- F'ıreat kacıyor! Harp tçl 
glır.el zam.an! Bir akşam klm6e>1 
lemcdcn kanatlanmalı ve RUıt 
bl:lylc dağınık bir dUşman için 
hın dilz@n bir fırkanın ne bUyU 
ler yapabildiğini göstermeli! 

Cökboğa 1''iruzla Behmen \"e ~ 
da !lkrlnl anlatıyor, Jft.kln onl 
da atılgan bir ruh bulamıyordu· 

- Rllstem yı1drzlardan pe 
anlar. Aıermiduht'a karşı yUrU 
nasıl bildi ise şimdi de btlir. 
uğurlu gün gelecektir • 

- Uğurlu gUnler işte bu i_:O 
dir. 

- Siz bizim dinimizden de 
siniz! Bunu bilemezsiniz. Sabır! 
lun! 

Rllstem yaklaştıkca Araıı ord 
karınları doymuş 'bir kurt sU 
gibi geri tckillyordu. 

RUstem, Fıratın Şark kıyı! 

l\'.erbelft.nm karşusına cadır kurd 
rada da uğurlu gUnU beklemf)•e 
Jıdr. 

Arap ordu11u yağma ettiği IJJ 

rı gerilere depo etmiş, ,çarcabul 
r>arlanıyordu. Onlar toplandıkça 
boğanın yUreği kocaman bir 
pençenin icinde sıkışıyor Gibiydi 

Evleri yakılan, malları götU 

len, anadan, kardeşten, karıda11 
zak kalan zavallı halk orduya 
:ror, RUstcmin çadırına adamlar 
dererek yalvarıyorlardı: 

- Çocuklarımızr, karılarımızı, 

deşlerlmlzl kurtarın! Onlara ac 
RUstcm bunlardan bir ikisini 

ledlkten ı;onra başkalarını yaf 

bile sokmadr. 

Halk Yeıdicerd~ şiklyet etti· 
Yezdlcerd Rtisteme mektup • 

dı: 

- Niçin durursun! Oraya ~ 
otmek için gittin. Hazırlığın ta 
,.e ukerln düşmandan birkaç ~ 
çoktur. Hemen cenge başla! 

Rllstem harp istemiyordu. 

(Devamı t: 
...... 

"Sinod., ı yuacatJm. Şimdilik ise ~ 
lumu aranızdan ~ekip alıyorum. 
Şunu ıöyliyeyim ki, Stareçin hücre' 
de Fiyodor Pavloviçin ıöylediği §eki 
ne bir itiraf olmuş, ne de onu dinlil 
bulunmu§tu.Bütün bu hezeyanlar, oll 

kafasından fışkırıyor ve uydurdultı 
keı1di!ıi de inanıyordu. 

Sabrr tükenen MiyO&e-1: 
- Ne bayağılık 1 .... 
Diye haykırdı. Fakat bauupaı;: J 
- Ho§ görünüz, h<>ı görünüz; 

bir veli: ''Benden çolc bahsettiler .. 
ktmda fena §eyler göyliyenlcr oldu. 
ların hepsini dinledikten sonra: " 
sövmeler ruhumdaki gururu kırmak 
Hazreti isa tarafından gönderilmif 
ilaçtır!,. dedim. Biz de aziz miıafir, 
ıc bu yüzden teşeıckur ederiz:. 

Dedi ve Fiyodonın önünde yeri 
kadar eğildi. 

- Vay yobazım vayl .. Ne eski 
.. ·eler, ne kokmuş palavra bunlar! .• 14 

u yerlere k&dar eğili§e bakın .. Bil 
muhteşem clamlann altındaki man• 

da pek iyi biliriz, Şiilerin piyesinde 
clugu gibi.. Dudagından öperken, • 
bine hançer sokmak hikiyesi. 

riyakarlıktan hoılanmam papaz: ef ell 

]er. Tanıd•ğım varlık, hakikattir. fi 
katler iıe ula kaya balıklarile bet 
me:ı:ler. Orııç tutar ve !':nra da ıokl 
cicn mhkifat beklersiniz. Niçin? 

(Devama 



t 

3 

• 
ı 

KURUN-"1 

AHO:"H fAlU.t-1:.:sJ 

14tmldd lleaılehı 

ırıntt• dlJl1td• 
,,, 

Aylık' 
. 

o~ J;5.~ ti.fi. 
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• ·~IJk 41~ ıııu • 
Yıflıi: guu !61JU • 

rarırurnıI n Ralkan Mıılı~ı h:t" uda 
olu• taruf dtlJlUUr. P t• bnhfhlt ır. 
ıuııeo J'erlere •>d• )ttnıff bt~tH 'uruı 
ııııııtocdlllr. 

~ l'ınnt tıyduu bıl lırco aıd.iup •• 
tel rıf Ccretinl, •boııe patasınıız pcats 
"f'>• benh ile yollaruı crctınl hJau 
"endi Ilı.erin •lır. 

7 nr Uuenltt her poıt ı111ıkttlnd• 

Kl'IWN'o oblıhı ı:o:.ııır. 

Aılru dt:ıştırınt Ocrell ~ '-uru.Jlur 

11.A:" GCR~l f.EHI 

1 ıcorcı tllınlıttının ıı; nlitn • satırı 
, sı• ııl.rn tılbarcn ilön ı.ıt)'falarındo 4U. tç 

s ı)·(alarda 50 '1uroş; dördiincn sı1~·ra
il:.ı 1. ikinci ~e uçüncih'le ~. hinncide 
4. lıa lılı ~anı kP~mece S lıradır. 

~ ınull, t;oll dt\'IH11lı, lilışdı, renkh 
ıl ~trenler" RHı ~ı. r ı ını11t rı'ıelet ~a· 

, pılrr. Ar,nı1 ıı nl.11 ıı'ı ~ıılim • :.:ıtırı :>U 
t.uı 11 tur. 

J it'tfrf mulııvettt rılmıyaıı kurıık 
ilônlur 

nır derıı :ıo. ıkı delası 50, üç defası 
tı). ıfört dt>f3'11 75 \'e <>D defa~ı HIO tu· 
ı.ı tur. l"ç ınlık llfırı •f'Tt•ııleııu hır de· 
1 ••ı l•PdR\Dıfır. IJötl s~tırı 11."çen rlAn-
1 ıı ııı IAıt ..... ıır t.ır r lı~ş l;uru~ıau lıe~ıır 
eılılı r. 
l/ı:mtl kllf'C>llU 11tlırerıtnt k-11( 11~ 

i/011 ı11rilesı uu:<le !'.> ırııl11ılır. 
hl'ı:tt·~ tıeıo du rııılwıı ılo~nJ\lıl licıı 

dı ııl.;ıe )t!rını1e, ht'nı ~rıkıtıa c ıldl'Mll· ı 
de \aı.ıı 'ı11t•lu allırı,lı f\E~,ı.~ıml~ 
tııf.~ ılıtrt l•uro<.u flr\ iP ıllın kAhlll e-der 

(IJıJrnrıım trlr/cı1111. :!fJ~.'ttıJ 

LıM A DA 
m:GCX l\AI.l\AC:\I\ \'APCRl .. ~R 

( ,\nlalya ·- ıs Bıırtın:ı), (Marakn - 9 
\fudıınvaya), !Sn~ -· 8.16 Bandırma~a). 
tBursa - 20 Bu hrm:ıy:ı), {.1' .. ıdcı - ı;; 
\ n alıiıa) kalkacaktır. 

'GET.F.CF.K Y.4. PL Rl .. 4.R 

(J.:aıadel'lıı ·- J3 l\aradenizden). lt;&rur 
16.15 lzmltten), CMcırakaı - ::?0.33 Mu· 

darıudanl !Sus ~2.1ü fJandırmadan) 
seler.-ktir. 

Dünkü Hava 
Ha\"a )'urdun bütun bölgelerinde 'kapalı 

~e )'er yer yaRıeh. rüzgftrlar Trak1·ada ışl
rnııll, di§cr yerlerde umumi)·ette cenubi 
ısUkamcttcn orta kuvvette, Ege denizi '"e 
J\anıdeniıln gerp tu ımlarında şimalden 
lmnellict:, esmiştir. 

Dün btanbulda hna kapalı geçmiş, riiz. 
5:ilr akin kalmı,tıt. Saat 1' de hava Uııyf. 
ld 7ö7.0, rnlllmeıre idi. SUhunet en )iikııek 
üne te 30.6, sölgedc U,5 \'C ~n dü,iil.: o.• 

snnli rıH kayctedllmi§tlr. 

Beyoğlu Halkevindeki 
Müsabaka 

Beyoğlu hal evtnd n: . 
~'vveJce yapılm 'karart tmlıp 11· 

12. 938 pazar gü:-ıU saat 14.30 a. tAJik 
olunan mUkliatlı mUııabakanm 5artta. 
n a§Sğıda t krar yazılmrştır: 

l - MUubak nm mevzuu, lstiklfil 
m rşını iir ola.rak j~i ve güı:el oku • 
m k. mat'§ olarak usulün~ tevfikan !Öl' 
lemetrtir. 

2 - Müsabakaya yirntl y~ma ka. • 
dar (yirmi dahil) her genç ietirnk ede~ 
bilir. 

3 - Müubal<a müt.eh ssus bir jüri 
heyeti humrunda yapılacaktır. Jüri he 
yeti. ~atr Bayan ŞUkilfc Nihal ~t. 
Edebiyat öğretmeni Raif GUner, vlli... 
yet seferberlik müdürü Bay ~m~1 Gö
nenç. Ko:ıscn·atuvar mUdüril Bay Yu. 
uf Ziya Demirci, Konsen·atU\•ar yatı 

mektebi mUdürU Bay Cemil Dönelerden 
müte kkildir. 

4 - Birinciliği kazanana C. H. r>. 
ne{;riya.tmdan cumhuriyetin 15 inci yıl. 
dönUmU mlinasebetile ne..5ttdilen c:of.: 
kıymetli bir eser, ikitıciliği kazanana 
bir l:alem miika:'at olarak verilecektir. 

5 - :MUsabaka~·n i'tira.k etmek isti· 
yen gençler ıo. 12. 938 cumartesi gü. 
nü ak mma kadar hüviyet cür.danlaı i. 
le evimiz müdüriyetine müracaat ede· 
rek ksydolunmaları lazımdır. 

6 - Müsabakadan sonra evimwn 
gösterit şubesi bir temsil verecektir . 

f - Müsabaka, e'·imizin Bey-Oğlun. 
da Nurziya !okağmda. Parti lrurağtn. 
dald temsil salonunda yapılacaktır. 

3 - KURUN 7 BJRlNClKANUN lW 

Vali dün teftişlerine devam etti 
Esas şehir planının tatbikını bekleıneden müstacel inşaat 

için yeni bir proje hazırlanacak 
-.~--~ ...... ~--~--~----~---- -----~------~~----------~ 

Yeni \'Qli \C belediye reisi Lütii Ktr. 

Şl·ıe okullarında dnr. dUn F.abah belcdiycdeld vaz.ifesine Avrupaya 
pek erken saatte gelerek c.ahı::mağa 

trahonl ba.şlamı§t1r. İlk olarak belediye fen he. o ( kt 
gidecek 
mezunları · . y~ti direktörü Bay Hils:ıü ile birlikte r aıne ep 

Kültür Direktörü Dün 
Şileye Gitti 

Kültlir Dire'korü Bay Tevfik Kut 
yanında ilk tedrisat sıhhat müfettişle
rinden Envct olduğu halde Şile kaza. 
sı okullarında tetkikat yapmak üzere 
dün Şileye gitmişlerdir. 

Direktör Şilede yeni yapılan koy ilk 
okullarını tetkik ettikten 11-:.ınra son r.a· 
manlarda Şile socuklan arat1mda göril 
len trahom hastalığı üzerinde sağlık 
müfetti letindc.n İhsan ve diğer dok. 
torJarla da görü~eceklfr. 

Şilede görülen Trahom hastalıgının 
derhal tedavisi isin ica~dcn bütün tcd 
birlere tcves ül edilecektir. 

Küçük açıkgöz 
Gizli Celsede Dört Gün 
Hapse MahkUm Oldu 

Dün zabıta tarairndın ı 4 ya~ında 
hrrsıtlrğa başlıyan 'bir çocuk d;h; ya. 
kalanmı~tır. 

t . & 

smı -smet olan bu küçük a~ kgöz 
•ravukpazarında dolaşırken kahveci 
Hakkının kapı önüne bıraktığı gazoz 
sandığını görmü , hemen duvar kena· 
rına yüzükoyun yatarak emekleye c • 
mekliyc "andığa yalda mı~tır. 

ismet yava§ yavaş dört şişe gazozu 
çckmi koynuna ycrleştirmi!I;, ia'kat 

betinci şi~eyi alıı'ken ufak bir tıkırtı 
çıkarmı ttr. 

. Bunu duyan ~arson ~üphelenmiş, ka 
prya sıkarak ~ocu~u yakalamıştır. 

'fJsUncti aulh ce.ıa mahkemesine veri. 
lc.."'I küçUk hmırz gizli yapılan muhnke. 
mesi sonunda 4 gUn hapis cezasına çarp 
tırılmıştır. 

Dolmabahçe Sarayı 
Kapısındaki Hadise 

iki muf ettiş geldi 
AtatUrkc kar ı son hürmet va· 

zifelerini ifa etmek üzere Dolma. 
bahçe sarayına giden halkın saray 
'kapısı öniindc şıl;ışuak on bir ki~i· 
nin ~lümü ile neticele1'cn hldise tahki· 
katı iJerle~ktcdir. 

Ankaradın geleceği bijdirilen mı.Het 

tiıterden Ali Seyfi "O'C Saim i$ün şehri. 
miz:c g Jtni ler. derhal tahkikata ba§la. 

muı1ardrr. 

--~ 

Dahiliye Vekaleti Hususi 
Kalem Müdürü Değişiyor 
Dahiliye Vck!leti hususi kalem mü· 

dürlliğilnc tsıruıbut polis müdürJü~ü 
bctinei ube müdürü Bay Hasan Şilk. 
Tilnün tayin cdilmt!i kararlaştırılmış. 

tır. 

Bay Ha~n ŞUk~ btanbul polis §U. 

be müdürlüğünde, kaza kaymakamlı· 
<Tında, i'1anbı.ıl vilflyeti maiyet memur 
luğunCla iyi hizmetleri görülmil§ de -
ğerli bir gençtir; daha mUlkiye mcktt. 
bi tal b liği zamanındanberi Mül:ciyc 

eemuasının ntıriyatiylc me~gul bir 
l;aJcm arkada ımu:dır. Yeni vazifesin. 
de de muv ff a'lciyetini dilcrit. 

Dahiliye Vek Jeti hususi kalem mü. 
dürü Nejad da Enmiyeti umumiye u
bc rnüdürlükJerinden birine tayin edil

mektedir. 

---o---
Roma Büyük Elçimiz 

Roma BUyilk Etçinıtz Bay Hüseyin Ra. 
gıp B ydur izinli olarak dtı.n Romadan 
§ehrlmizc gelmi~ ve ak§am ekspresle 
Ankarara gltmi~lr. --Yeni Asır 

Egenin en eski ve ta:ımnuş g~tele· 
rinden. biri olan Yeni Asır arkAdaşımız 
yarmdnn itibaren tekrar neşriyata ba.5 
lıyacakttr. Kendisinô ı:~mi olsun der. 
deı.-ammı ôileri~ 

I'.ı"minönU meydanında ya}'ulan istimlak 
\•e meydanın genişletilmesi işini ma · 
haJlindc tetkik etmi~. bu meydanın da. 
ha kısa bir zamanda acılma"t ıc;in icap 
eden işc;ilerin arttrnlmasına liizum ol. 
duğu:rn f <>n hc-ydi dire!<törüne ı!ôyle 
mi tir. Eminönü meydanından sonra 
Taksim ve civarı gczilmi~tir. 

Taksimde bulunnn ve buranın muh. 
telif bakımlardan manzarasını ~irkin • 
le tıren hel~ların kaldırılması mc\·zuu ı 
b~his olmuş ve kararın tatbik edilmesi 
iÇi:1. alak:ıdarlara emiı \'erilmiştir. 

Taksim cıvarında ve ı:ehrin diğer ba· 
zı kısımlarındaki in~aat ,.e yol açma 
i terinde csns pllnın tatbikini bekle • 
mede"n ihzari bir pr6je yapılması ve ih. , 
zari plan ynprhrken de t;:ehiı· mütchas
~ısı Prostun tikri alınması kararla.5. 
tırılmrFıtır. 

~ohrın manz.."lrasmı boıan <·ılı ük ve 
c·arpık bazı bi:ıaların derhal kaldırıl • 
ması bu ihza.ıi plana ithal edilecektir. 
ihzari planın tatbik işi bittikten roma 
bilahare c»s:uı })lana göre calıı;ılmnya ge 
cılecektir. 

Lutfi Kırdar, bundan sont'a mühen· 
dis okulundan Dolmabalıçeye inen yolu 
gözden gccirmlş 'ılayete dönmü:;tür. 

Vilayette bütün daire kalemleri:li 
birer birer g<'zmiş \'C i~ba:;ında alaka. 
darlardan mali'ımat almış, bilahare. 1s 
tanbul kumanda~lığTna 0 iderek kumnn 
dan:ı iadci ziyarette bulunmuştur. \'ali 

yi ôğlcden somn eski Echremini D ';.: 
tor Cemil ile Mehmet Ali .ziyaret ' · 
kendisilc bir müddet konu:mıuıılardıı. 

Vnli dtınkü tetkiklerinde A:Jkara 
caddesinin a..ı::foll yolunun bir an evvel 
bitirilmesi ic;inde emir vermiştir. 

Ayrıca temizlik isleri direktörü ile 
görUşmiifi, bu arada çöpçülerin yazın 
temiı.!ik İ"-lcrine gece 4 te, kışın da 5. 
ta başl~hlmacıı lazım geldiği tesbil e. 
dilmiştir. 

Şehir planının tatbikatı iııi üurindc 
ehemmiyetle durulduğu için vali. dü.:ı 
· hir miitehassrsı Prostu da kabul et. 
miş V"! ke11dis.ile plan hakkında uzun 
mUddet görü~nıü tür. 

Ak5am mesai saatinden sonra da 
partiye giderek kaza başkanları ile bir 
toplantı yapmış. parti i~!eı·i hakkında 
kendilerile görüşmü~ür. 

Vali ,.e belediye reisi Lütfi fürdar, 
dün bütü:ı mesai' arkada~larına bir ta· 
rnim göndermiştir. Bu tar.-·m ~udur: 
lstanbııl Vil<iyct ı·c lJolcdiyeain"' mC'lı. 

:3up mc ai arl:ada:,lormıa: 
1 tar.bu! valiliği ve belediye reisliği 

vazifesine bu günden itibaren fiilen baıJ 
lamı bulunuyorum. 

Büyük ve geniş bir çalışma ve nıenı. 
leke~ hizmet imkan ve !ır~atmı sizler
~e paylaamaktan bahtiy"rhk duyaca • 
gım. 

Asıl.sız ..,ayialarla l}ahsf endi elert 
dü§ülmernelidir. Herkesb bütün ener. 
jisini vazifesine hasretmesini ehemmi· 
yetıe dilerim. ı 
Arkadaşlarımdan dürüsti, v~fe bağ 

lıhğt ve yardım rica eder ve bepinir.e 
ba:;anlar temenni ederim. 

Belediyede Bir Tamim 
Haber aldrğımır,a göre son zaman. 

Jarda belediyeye ait bazı yolsuzluk id· 
dialrmnda ndı geçnıis olan bir :zatın is. 
mi tasrih olunmnk suretile yeni vali 
ve belediye rei~ı dairelere bir emir ta. 
mim etmi~lir. 

Tam;mde bu zatın belediye memur· 
larile dostluk peyda ettiği ,.e bu ~u . 
retle şahsi iı:ılerini teshil ettiği duyul. 
duğunda, be.le.diyede is takip eden \'a· 
tan:faşların i~teri ayni flekilde ve a\"ni 
formalite ahkamma gôre görüleceği i. 
cin, diğer işl~ri ihmal ederek bu zata 
kolaylık gösteren mcmurhrm tecziye. 
:si yoluna gidileceği yazılmaktadır. 

Dün Fabrikalarda Staja 
Başladılar 

lRıuzbankın A\TUpava n(ındercce;;i • b b 

orta mektep meıunlan ara mda. ac;tığı 
mfü·abakı:ı. .mtıhanının neticelendiği 
malf.ımdur. 1mtıhanı kazanan 31 orta. 
mekt~p Lalcbcsinın dün Deniıbnnkra 
lrnyıtları Japtlnırntır. Ta.lebclerın ka. 
yıt muamelesi bittıkten sonı a hepsi 
staja ba~lamalt üzere Denizbankın Ha. 
I~ .teki tcn;han.clcı ine gönderilmişler • 
dıı·. ·ralcbeler. burada altı ay kadar 
staj gördükten o:ııa ıkinci bir imti· 
hana tilb! tutulacakla.ı, bunda muvaf. 
fak olanlar Avrupaya gitmek hakkını 
kazanmış olacaklardır. Bu defaki imti. 
han henı nazari hem ce umumi bıln-i. 
lcrdcn yapılacaktır. 

Stajyer talcbel<>r. taj de\ resı esna. 
sındn 50 .. er· lim ÜC'ret alacı:tklaıdır. 

---o-

Pamuk kontenjanı 
Fabrikatörler f3unun 

Fazlalığından Şikayetçi 
. Türkı~e - İtalya ar-asında yapılan 
tıcaret anla masr münasebetile ltalya. 
ya Türk pamuklanndan \'erilecek ko:ı
tcnjan miktaı ı tesbit edilmişti. 

ltalyan ticaret e\·Jeri, ticaret muka. 
vclcsinin jm1.asını mütcakıp, İzmir, A. 
d~a ve fstnnbul piyasalarından pamuk 
mubaynasrna ba~lanuş \'e büyük parti
ler halinde mal almı.ştır. 

l'an_luk mcn5ucatı sanayi erbabı, pa. 
muk ıhracatını:ı artmakta olması do. 
layısi~~. kendı imalatlat·ı ı~in. pamuk 
te.da.r;~ınde zorluk cektiklcrini Sanayi 
Bırhgıne b!ldirmi~lerdir. 

Birlik. böyle bi~· vaziyetin hadis ol· 1 

duğuna ihtimal vermemekle beraber 88 
nayi eıb hının noktni nazarlarını din. 
Jiyerek var.iyeli bir rapor halinde ha. 
ztrhyarak Vekalete bi1dirm~ğe karar 
vermf ,.tir. 

Pamuk nıe:ı,.ucat imalathane ve fab· 
rikatcfrıeri bu nıUnascbetlE' bugün öğle. 
den 11onra Sanayi Birliğinde bir toplan. 
tı yapacaklardır. 1 

. Sanayi Birliği F aaliyct 
Raporu 

• anayi Birliğinin ~enclik faalıy(t 

raporu har.ırlannıır:tır. Bu rapor llak. 
kmda Birlik az~rna izahat vermek. 
geçen yıl aç;1lan yerli mallar sergif'ı 
hakkında alfıkadarlan tem;r etmek 
makssdile yarı:ı Milli f'ı.ınavı Birliğin. 
de bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda Bitlik idare he\'eli de 
hazır bulunacaktır, • 

-0-

Konlerans 
Be~ oğlu halkcvinden: 
l - 8. 12. 93 pcr~mbe gti:lü saat 

1 30 da evimizin Tepeba~mdaki mer. 
kez binasında, İ lanbul mektup(U U 

B. O"man ETgin tarafmd•n "HS8 tf-n 
1939 a kadar lstanbulda kllt'ulm . o. 
lan edebiyat. tarih \'e ilim cemiyetle· 
ri •. nıe\·zuunda mühim bir konf er•n~ 
'erilcccktir. 

2 Herke gelebılir. 

Yolcu Salonu 
Yolcu ısa tonunun iru aatına de' am t. 

dilmektedir. Salonun heyeti umumiy?. 
~ı yılba~ına kadar tamamen ikmıtl e· 
diln1i~ olar,aktrr. Yalnır. teıyinala ))e • 
:1ızba11k idaresi ~ok fazla ehemmiy t 
verdiğind tı bu i1' ancak 'öir k cay ıon. 
ra .ikmal edilebilecektir. Dııbili t ı.' i 
nat aksamı muhtelif müteahhitlere ve. 
rilmistir. 

Babk Akını Başladı 
Kar deniw~n son günletde yenid!rı 

bol miktarda Marmara~ a balık ğcln1C' 
~c ba.,Janııı;tıı. Her yıl olduğu gibi biı 
yıl da Boğa1..ın bazı yerlerinde cereyan 
lar kapılmış bir çok ba.hk sUrülerrn 
tesadüf edilmiş, bu:ılarm bir kı•mı kep 
~eterle hatta kulplu pellerlt denızt 
daldırıl rak yakalanmıgtrr. 

Balıkçılar \'nziyetten on dere 
memnundur. 

--<>-
Barındırma Odaları 

Bu yıl ~ehrimizin muhtclir kanla. 
nnda açılacak olan çocuk barındırma 

odaları açılaca~ı semtleıi teıbit etmek 
iiıcrc bugün aat ıs te ilk tedrisat iı· 
pckterleri kültür ~itcktörlü~ündc l'ir 
toplantı yapacaklaıdır. 

Bu yıl açılacak olan Odanın sayısı 

12 dir. 

tskenderiyc Seferleri 
Dün bir r fıkimiz İ!kenderiye hattı. 

na işitmek ü?.ere O nizbankın l{ına 
daya bazı ~eni vapurlar ıemnlama,ğa 
karar \'erdiöini yazıyordu. bk rıder:. 
yeye seferler yapılması di~iinülmekte 
ı"'e de bu u;in kun·ede:ı fiile 1•11.:arıl • 
ma!!ı meselesi zamana MuhtrH' olduğun
dan bugün irın mevzuubahis oeğıldir. 

................... ...-.......... .-....... ...,___. ...... .__ ... _ ........ ._, ........ -.. ......... 
HergUn bir fıkra 

Uğursuzluk kimde ? • 
lliızaJ;a) un nrh113iık hiı· la)IR lştthmn Jtiı·ı,ordıı. Alay."La

ınamnm hii3iik r;;niı·lcı·inıle.n I.iıtfüllnhın e' inin uniırıf": ) akht. ınt.·• ıı.ai 
ı m tnlclx)lf'ri · 

- J·:romUm, dcrUlcr, Jrnpııııu un ııııe c·ıknuz da nla) ı c~ ı·etlirıiı. .. 
~nir o saiıı .. ,, rı{:nu :rıkndığr kin h.n. ı nı.:ıknıı~. l"akat tat lıtlerlnirı 

fn:r.ln i~ı"tlı·ı iıJ:eıinc k~çe liiilı\hrnı 0 i) cı·ok tlı':'ıu·J t•ıkmı~. Tnnı hu ~-iıa· 
ıln Min:amn no dn (\in bniıne sclınhı huhıııııl oı·du. ,.\ t. ';'Rh·iıı ı; ·~ ~fe· 

tinılı-n fü·l;miıştü: h11·ç•nlık ~·npıyoı clıı. 

:"llil'Zft, fona hnldc hiddetlendi \ C ~niı in idnuımı ClllrCltJ, 

Jıiatfilllnh: 

-Arnan ,ı'lhım, knhnhati rnııodh":. di~e ~oı•uncA: 
- Ilahn OC'! oln< nı. '? l'nin hnha gorii111HN1 ıığ111·lu J:elmcdi. Az 

lmldı nttnn du~iip hcllt k oln<'nkt 1111 •• 

• :. i r gli l ııın,..cdi: 
- .·nhım, dedi, n ıl ul'im uzlıık crıdetliı·. r;gl'r "eni gurıne .. eydiuı 

ldnm hükmü nlmı~ ohnnrn<ıktrrn. 
Rn Cc\nhı !ılirzRnm ho mın ,;itti e J,fıtfıillnhı atfe.leı·ek ti l• lh· 

nıı<lıı dıt bulundu. 
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Hikaye 

Dudakların zehri 
•••••••••••••••• • • • • • • • • . 

1 

• • ......... Yazan: Dr. Cemil Süleyman 

Bir hastam anlatmıştı: 

• • •••••••• 

EV -KADIN - - - - - -
Yeni moda şapkalara yeni 

sac tuvaleti 
modasının şapka ile bir ahenk teşkil • 
ettiğini görüyoruz. 

" ..... O gece Fahrünnisanm muh. 
teşcm arabesk salonuna toplanan gü. 

zellcrin arasında, onu., ateşli_ b::ı.~.ı~~a:~· ı 
bir uçurum gıbi derin ve cazıp gorunu.ı 
yordu... 1 

Gözleri gözlerime iliştikçe, sanki du· ı 
daklarmdan dudaklarıma tatlı ~ir_ ze.l 
hir akıyor; yüreğime aşkın zevkı, ıztı-

rin semaya .dalan şair sevgililerin hüz
nii. eleıni vardı. Onu kolarımız.m arasın. 
da hissettikçe. içimden hırs ve behimi. 
yet heyecanları taşıyor: fısabım gerili· 
yor; leziz ve nafiz kadın kokusu. tat. ' 
lı bir kevser gibi başımı döndürüyor. 
du. Kollanmın kuvvetli deraguşu, bana 
temas etmemek için kıvra.,an kadın vn .. 
cudunun mukavemetlerini kırdı. Musi. 

Fakat. tuhafı şu ki, bunda şapkanın 
saça uyması lazım gelirken, aksine ol. 

1 muş, evvela saç şapkaya uymuştur. 
Hakikaten, sivri tepeli şapka modası 

geçen sene çıkmıştı ve yazda devam et· 
mekle beraber, umumi bir tenkitle kar 
şılaşmış ve adeta alay mevzuu olmuş.. 
tu. 

1 
. · kinin füsunkar dalgaları, onu, deniz rabın lezzeti doluyordu. Gözlerımı o-

1 ortasında çabalamaktan takati kesilen 
:ıun gözlerinden kurtarmak için şiddet. bir kaza kurbanı gibi, her geçen daki. 
1i ziyaya koştum; bütün gece onun ıztı. ka zarfın.da, bir parça daha canını, kud· 
rabı:ıdan kaçarak, başkalarının neş'e· 

retini alarak kollarımın arasına atı-
1 

sine sığındım... yordu. Vücudu vücuduma temas ettik • . 
.Fakat ben. daha güzelleriyle, daha çe. yüreğinin helecanını göğsümün için· • 

nuhteşemleriylc heyecanımı avuturken, de hissediyordum. Nefesinin ateşi. be. 
paravananın loş köşesinde, gölgelerin, nim yüreğime de yol bulmuştu. Galiba 
müphemiyetlerin içinde, bir yılan gibi, heyccanmıı oda hisetti: 

nazarlarının ateşi parlayan iki kudret. _ Jster misiniz? .. dedi. Biraz balkona 
li göz. bc:ıi hep oraya. bu salonda ilk çıkalım ... Havasızlıktan pek bunaldım ... 

Bu sene ise sivri tepeli yüksek for
ma kadın şapkalarını zaruri görmek 
ve bunun için, tabii bulmak kabildir. 
Çünkü ye.,i saç modasına başka türlü 
şapka gitmez. 

.• " 

ı 
• • 

defa tesadüf ettiğim bu sihirkar ve ateş. Kollarım arasın.da bir sarhoş gibi sü· 
li kadının ayaklarının altına çekiyordu. rüklenirkcn, başı omuzuma düşüyordu. 
Bilmem, sarhoşmuydum ... Heyecan, ak- İçki ve sigara kokusuyla zehirl~~m ha. 

hını idrakimi almıştı. Tıpkı baykuşun vadan, serin mehtaba çıkar çıkmaz göz. 
ağzına ince boynunu uzatan bir serçe !erimizin föiinden. sanki bir rüya perde 
gibi, tehlikeye ihtiyiırımla koştum; ca- si sıyrılnııştı. Sükun içinde birbirimi· 
nımı saadetimi ona kendi elimle sun. zi daha yakın ve birleşmiş hissediyor, 

Şapkaların saçlarla bir münasebeti 

olması pek tabiidir. Bu sen.e de, saç 

Yeni saç tuvaletlerinde esas olan, 
saçların enseden ve şakaklardan, a
lından yukarı kaldırılmasıdır. Bu su. 
retle, başın üzerinde toplanmış olan 
saçlar bir yükseklik teşkil etmektedir 
ki. bunların bozulmaması için de her 
halde, yüksek tepeli bir şapkaya ihti. 
yaç vardır. 

Buradaki iki resimde ye:ıl moda bir 

saç tuvaleti ile, ona en muvafık olan 

bir şapka modeli görülüyor. 

dum... ay ışığında ruhlarımızı daha derin se. 
• • • ziyorduk. Gecenin kalbi ketum ve es. 

Onu gördüğiim ilk gece idi .. Bütün 
felaketim, bu l]Cametle dolu gece.'1in ru. 
hu esrarında doğdu. Gözlerinin içinde 
yanan arzuyu, benim gözlerimin için· 

de söndürmek istiyen bir dişi hayvan 
hali vardı. Sıcak ve heyecanlı nefesi, 
beynimi bir alev gibi sarmıştı. Gölge. 

rarengizdi. Bizi biribirimize yaklaştı. 

ran giıli \'e cazip kııvvetin, bu heyeca:ı 
1r yalnızlık içinde, ne beliğ bir varlığı, 
ne derin bir manası vardı. Hiçbir şey 
söylemeden. hiçbir harekette bulunma. 
dan biribirimizi duyuyor, helecanları· 
mızı yüreklerimiz.in lisaıundan di:ıli • 

yorduk. O, başmı mermer sütuna da • 
yayarak yüzünü aya çevirdi, ben, onun 

Mahkeme reportajiarı 

Yirmi yaşında genç bir 
kızın başına gelenler 

!erin içinde gizlene:ı zarif başı, beni sü. 
rükliyen tehlike kadar cazip ve sihir
kar görünüyordu. Gözlerimin içine dik. 

Bu arada dört yaşında küçük kızkardeşi de şahitlik etti 
derin gözlerine dalarak, mehtabın, bu Sulh mahkemesinin suçlu yerinde on 
esrarengiz kadın çehresine oakşettiği dokuz, yirmi yaşlarında bir gcııç kız o~ 
cazip ve ebedi rüya i<;indc sanki aklımı turuycr. Yüzü hamamdan yeni çıkmış 
idrakimi kaybettim. Kalbimi ona nasıl gibi ter içinde ve kıpkırmızı. Anlaşı
ver<liğimi bilmiyorum. Yalnız o şea - lıyor ki mahkeme huzuruna çıkı~r ilk 
metli geceye ait heyecanlı rüyadan, ka defa .. 

kat ederken bulanan nazarlarında, id-
rakimi yakan gizli ateşi. tatlı bir ıztr. 
rap gibi yüreğimin içbde hissediyor. 
dum. İpeklerin altında. güzel ve yumu. 

şak kadın vUcuuu:ıun bir yılan kadar ranlık bir sahne hatırlıyorum: Mürüvvet adındaki bu genç kızın 
kuvvetli ve hassas lakallüslerini sez- Bronz saksıların içinde, palmiyelerin suçu ayni evde oturduğu Muazzez 
mek, leziz ve heyecanlı bir zevkdi. Ve gölgeleri aksede.:ı geniş ve beyaz bir adındalci kadının 12 lira ıdcğcriııdcki 
bana. bu zevki verirken, gözlerimin L mcrdh·enden inmiştik. Salkımların, ka bir saatini çalmaktır. 
çinde zfil'ımı arayan desisekar =ıazarla. merden, yıldızlardan gizlediği muzlim Hakim, okuduğu cvrak•an başını kal 
~ı. zehirli bir iğne gibi yüreğimi acı
ıyordu. Küçük ve yumuşak ayakları. 
ın davetkar harekatı, siyah tüllerin al. 
nda, billur kadar şef fak görünen ipek 
· t.'du, bendeki azimkar mukavemeti 

ıcr saniye bir parça daha kırıyor; cfı.· 
:ıp dis}eri, ıslak ve ateşli dudakları, 

~:sanı ölüme sürüklüycn tatlı bir heye. 
can gibi beynimi sarıyordu. Başımı ı. 
şıktan saklayarak gözlerimi ona çevir
dim; başkalarının kollarından kaçarak 
onun ayaklarına serildim. Tıpkı bayku. 
şun ağzına ince boynunu uzatan bir 
serçe gibiydim ..• 

... . . 

bir hıyabanda, kol :ı:ola uzun uzun yü. dırarak soruyor: 
rüdıik. - Anlat ıbakalım, kızım. Bayan Mu. 

Burası scvi§cnleri vjgale saadete gö. azzczin saatini çalmışsın? Bu işi neye 
türen bir aşk yoluydu. Fakat gözlerim tyaptın? .. 

dumanlanmıştı. Aşkın, bazan karanlık Genç kız sanki başından aşağı bir 
uçrumlara gide:ı tehlikeli yolları var· kova soğuksu do1tülmüş gibi ayağa sıç. 
dır. Ben. etrafımda çiçekleri gördüm, radı. Salonu dolduran kalabalığa birgöz 
güllerin, menekşelerin arasından, yal. attı ve kırmızılığı büsbütün artarak iti 
nız saadet yolunun geçtiğine kanidim. raz etti: 
Ben onu kolundan çekerek, bu cazip ve - Yalan Bay Hakim, yalan ve ifti~ 
ebedi rüya içinde, gölgelere sürükler • ra ! Saat dedikleri de saat olsa bari. 
ke:ı o: Bozuk ve kırıktı. Bakın size 80 kuru

- Yapma .. diyordu. Ben, hasta ve şun da havaya gitmesine sebep olan 
tehlikeli bir kadınım .. Aşkını bakirlere hadisenin .doğrusunu söyliyeyim. 
masumlara sakla.. Bu Muazzez bir'kaç ay evvel ablama 

Deli idim, heyecan, aklımı, idrakimi bir elbise diktirecekti, Ablam terzilik 
almı§tı. Hırsından kudurmuş bir hay· yapar. Fakat sonra fiyat meselesinde 
van gibi, onu kollarımın arasında sıka. uyuşamadılar ve ablam fistanı dikmiye 
rak, karanlıkta dudaklarını aradım. rck, kumaşı iade etti. 

Bu temas, hayatta duyduğum en tat. 
Jı ve ilahi bir zevkti. Fakat bana bu 
zevki veren dudaklar, kanımı, saadeti· 
mi zehirledi. 
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"Büyükada,, 

D. Cemil Siilcyman 

Vay sen misin, dikmiyen. Muazzez 
bize düşman kesildi. Fırsat kollamağa 
başladı. Ah ben ablama bu l.ıizim başı
mıza bir bel;\ getirecek demiştim, za
ten! 

- Kızım, bırak şimdi bunları da 
vakayI anlat! 

Musiki, insanlar bir kasırga gibi 
savuruyordu. Şiddetli ziyanın altında 

renkler, hayaller biribirine karışarak, 
duvarlara akseden müphem gölgeler 
gibi eriyor; hayat ... Hissedilen, fakat 

seçilmeyen hümmah bir ruyaya benzi. 
yordu. Biltün gece, başım ateş içinde 
yandı; yüreğimin alevi, dudaklarımda· 
ki usareyi kuruttu. Uzun çöl yolların. 
da, susuzluktan kumlara serilen bir za. 
vallı ceyli:ı gibi, helecan içinde aşka 

okadar susamı8tım. Elinin teması, --------------
zevk veren bir buse gibi, yüreğimi he· 

- II .. Ne diyordum. Bir gün 4 ya. 
şın.da kızkardcş;·n Müveddet ile Mü -
nevver bahçede cynarlarken, Münevver 
bir kırık saat bulmuş, getirdi. Baktım 
ne yelkovanı var, ne de akrebi. Eh de. 
dım, belki tamirden sonra bir işe yarar. 
Tuttum köşe 1'aşındaki saatçiye götür
düm. Benden tam 80 kurcş aldı. Eski.. 
sinden .. ağ!lm } apacağım, dcdı. 

yecanla doldurdu. Avuçlarımın ateşi. 
onun kalbine yol bulmuştu. Fakat he. 
lccanmı göstermemek için birdenbire 
elini çekerek: 

- Müsaade ediniz .. dedi. Çok yorgu
num ... 

Bilmem. Bu sarhoşluk arasında, ona 
dans teklif etmek nereden aklıma gel. 
mişti ? .. 1ncc bilekleri ikinci defa kolla. 
rımın kuvvetine galebe edemedi. Musi· 
ki tufanının icindc, bir kasırgaya tu. 

tulmuş gibi kendileri:ıi girdaba salıvc. 
re::ı çiftlere bizde karıştık; başımızın 
üstünde esen füsunlu rüzgara biz de aş
kımızın kanatlarını açtık ... 

• • • 

Aşk ... benim bildiğim efsaneye hiç 
benzemiyordu. Ne yüreğimde LcyHi. ile 
Mecnfuıun füi.bi tevekkülü, ne yıldız. 

lardan ilham almak içi:ı bütün gece de. 

BORSA 
Ankara 6-12-938 --ı 
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Aradan birkaç giin ge;ti. Dir c!c bak. 
tım ki, M uazzcz saatini .J;.il.kfü ın vit. 
rinindc görmiiş, tanımış, kendi saati 
imiş. Ben çalmışım. Ne münasebet e
fendim: hiç böyle değersiz bir şey için 
namusumu lekeler miyim? 

- Demek değerli olsaydı .. 
- Allah göstermesin, Karunun ha-

zinesi olsa elimi sürmem. Neme lazım 
benim. Herkesin malı kendine. 

- Netice itibariyle çalmadım, diyor 
sun, öyle mi? 

- Elbette, hakim bey, hem şahitle. 
rim de var. Çağırın isterseniz. 

Genç kızın şahit dediği, 4 yaşındaki 

~~~ı 
Hakim, şiddetli bir el hareketi ile: 
- Sen sus bayan, konuşma 1 Dedi. 

Sonra çocuğa dönerek: 

G•• ' • k - Ne yaptın bakayım, o bozuk saa-OZ en açı ını ti? 

? - Götürdüm ablama vcraim. Ab.. 
uyumuş . lam, aferin, dedi, beni öptü. Nerede bul 

l duğumuzu sordu: ve sonra saatçiye gö Parasını Çaldıran Köy Ü türdü. 

Sabıkalıyı Mahkum Bundan sonra zaten müştekinin fe-
Ettiremedi ragat etmiş olduğu dava genç kızın 

Mehmet adında Anadoludan gelme bcracti ile bitti. 
birisi dün Gülhane parkında bir sıraya Beract kazanan M üvcddet kucağın. 

uzanmış uyumuştur. 

Uyandıktan so'.:lra cebindeki 6 lira
nın yerinde yeller estiğini gören Meh. 
met soluğu poliste almış, orada göste. 
rilen resimlerde sabıkalı Mehmedi ta
nıyarak parasını çalanın bu olduğunu 
söylemi~tir. 

Mehmet. dün yakalanarak b.irinei 
sulh ceza mahkemesi:ıc verilmiştir. 

Sabıkalı :Mehmet hakime kendisinin 
niçin yaknlandığr hakkında pek şaştı. 
ğmı söyliyerek demiştir ki: 

-Bu adam beni cebinden parasını ça 
)arken görmüş, demek ki, uyumuyor. 
du. Beni niçin yakalamadı. Yok, eğer 
uyuyor idiyse b~i nasıl görüp te tanı
yor. 

Bu itiraz karşısında kalan hakim, 
suçlunt!.Il sözlerini haklı bulmu~, ken. 
disini, daha bazı hususların tahkik 
etmek üzere serbest bırakmıştır. 

lcızkardeşi M üvccldctti. 
Çocukçağız daha isminin söylendiği. 

ni duyar duymaz ürkmüştü. Hakim 
kendisini bir baba şefkati ile yanma ça 
ğırdı. Okşadı. Ve kendine ısındırdık
tan sonra sordu. 

Müveddet kurulmuş gibi anlatmağa 1 
başladı: 

- Kardeşimle oynarken yerde bir 
kutu buldum. 

- Nasıl kutu? 
- Ne bileyim kutu işte? 
- Canım sen saati tanımaz mısın? 
- Tanırım! 

- E .. öyle ise. 
- Ama şey .. Bu saat değildi ki, yel 

kovanı, akrebi yoktu. f 
- Yelkovan hangisi, akrep hangisi? 
- ?!.. ?!... 
- Hani doğru soyliyeccktin ya? 
Müveddet kız a lamaga basladı. İm

dat ister gibi ablasın ba tı. 

Ablası: 

- Büyugu yelkovan, kuçugı.i .. 

da kızltardcşi dışarı çıktı ve müşteki 
M uazzezle beraber koridor boyunca 
hızla kayboldular. Arkalarından giden. 

ler şöyle konuştuklarını duydular: 
- Kardeşim, geçende güzel bir mo

del gördüm. Ablama söyliycccğim, ıc· 
nin fistanını öyle diksin 1 

- Ah, sen ne şekersin? 

Ayvansaray Parti Binasını 
Soyan Yakalandı 

Balat, Ayvansaray ve civarında bir. 
çok evleri soyan ve Ayvansaray Parti 
binasında iki defa hırsızlık yapan Rıza 
dün birinci asliye ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiştir. 

Rıza çaldığı eşyaları Sedat vasıtasi. 
le sattırmıştır. Hakim hırsızı tevkif ~t .. 
miş, Sedadı da serbest bırakmıştır. 

Sıtma Hacından Sonra Şarap 
Kadri isminde birisi evelki gece sıt

ma ilacı almış, sonra iki bardak şarap 
içerse ilacın .daha iyi tesir edeceğini 
düşünerek Bcy~ğlunda Özcan biraha • 
nesine gitmiştir. 

Fakat sıtma hastalığına ilaçla şarap 
iyi gelmemiş ve ikinci kadehten sonra 
bağırıp çağırmaya başlıyarak camları 

kırmış, masaları devirmiştir. 

Dükkanda bulunan kadın müştcrilc. 
ri bir hayli kor'lrutan Nuri gelen bek. 
çiyi de dövmüştür. Yakalanarak dör
düncü asliye ceza mahkemesine veril· 

miştir. 

Kadri muhakemesi sonunda 55 gün 
hapis, 30 lira para eczası ödcmeğe mah 
kum edilmiş, hemen tevkif olunmuş
tur. 

Tramvaydan Düşen Ecnebi 
Öldü 

Bir sene evveline kadar Galatasaray 
Lisesi Fizik muallimliğini yapan izoar 
adında bir Fransız geçenlerde tramvay 
dan dı.işcrck sağ ayağını kırmıştı. 

Fransız Pastor hastahanesine yatırı. 
lan ecnebi muallim dlin ölmüştür. C!. 
scdi muayeneden sonra defnedilmiştir. 
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ltomatizmanın Japonyadaki 

ilacı 

Y- KU~UN 7 B -.p·:ıKANUN 1931 

OkiJl ilmi verilen eski bir romatiz
!na. illcı Japonyada yeniden kullanıl. 
ağa bqlanmıştır. Bu ilaç on dördün. 

CU uıröan evvel Çinde kullanılıyordu. 
~beı:a sene evvel de Japo:ıyada kul

ıln-ken yasak edilen okin ilacı son 

Bir tüp kremin hikayesi 
nda Avrupa ilaçlarının yerini 

tutmuştur. Japonyada modern sağlık 
:büroları, doktorlar tedavi edecekleri 
l'omatizmalıya karşı bütün ilaçları kul.. 

dıkta:ı sonra tedavi edemezlerse n.i. 
ltayet Okin ilacını veriyorlarmış. Ja
llon doktorlarından lkeda bu ilacın il. 
ltli şekilde tıp enstitülerinde tedrise 
°başlanacağını söylemiştir. Japonyada 
l'etişen Moksa çiçeği yaprakları hasta. 

romatizmada."'l ağrıyan yerlerine 
l'aJwı üç yerde yakılıyormuş. Yirmi ke 
l'e tekrarlanan bu usulden sonra amu· 
:du fıkari üzerin.de de ayrıca yakılan 
~a.praklar romatizmayı tedavi ediyor. 
ınuş. 

İnsanlar Bir Senede 
18 Milyon Arbyor 

Geçen sene nihayetine doğru Mil· 
letıer Cemiyetinin hazırladığı istatisti. 
te göre. dünyada yaşıyan bütün insan. 
la.ri:ı sayısı 2.134 milyondur. 1936 se
lıeaine nazaran 1937 senesinde insan. 
lıı.rın sayısı 28 milyon daha fazladır. 
~ınum insanların bir sene içinde bu ka. 
~r fazlalaşması az görülmektedir. 
9ilnkü bazı milletlerde ölüm hadiseleri 
doğum hi.disesinde:ı daha çoktur. Dün
)a yüzündeki insanların yarısından 
tazıasr Asya da yaşar. Çinde 450, Hin. 
llistanda 37!l, Japonyada 100, Avrupa 
lota~ındaki ile birlikte Rusyada 170 
!rlilyon nüfus vardır. 

}"üfus çokluğu itibarile Asyadan son 
l'a Avrupa kıtası geliyor: Rusya ha. 
lic olarak A vrupada yaşıvan i:"ısanlar, 
397 rnilyondur. İngilterede 47. ltalya
cla t3. LE-histanda 35 milyon insan bu. 
lu.nur. 

Amerika Birleşik Hükftmetlerinde 
l'aşıyan insanlar 130 milyondur. Ce. 
lıubt Amerikada yaşıyan insanları:l 
ltıecmuu.. ka4ar insan Bre&IIyada otu
l'ur. 
Doğum itibarile eski Avusturya en 

~ğı derecededir. binde 12,8, İsveç 
14.3, Fransa 14.7, İngiltere 14.9. lsviç. 
l'e 15, Belçika 1000 de 15,9 dur. 

Beynelmilel Köpek 
Sergisi 

:AI.manyanın Köln şehrinde bu hafta 
'beynelmilel bir köpek sergisi açılacak
tır. Sergiye Alma:ıya, Fransa, Belçika, 
lloıanda, Macaristan ve İsviçre ile di. 
ier memleketlerden iki bine yakın cins 
lı:opek iştirak ettirilecektir. Yalıuz AI. 
ınanyadan sergiye konacak köpekler 
l'Uz tanedir ve bunlar arasında bir· 
Çokları polis köpeğidir. Alman devlet 
~eisi Her Hitlerden başka Hamburg va
llur şirketi birinciliği ve ikinciliği ala. 
tak köpeklere büyük hediyeler vere • 
teklerdir.Açılacak sergi 3imdiye kadar 
l'apılanların en büyüğü olacaktır.Cins 
lcöpekler dünya yüzünde günden güne 
~hemmiyet kaza.:ııyor. Polislerden baş
\a ordularda da köpeklere mühim va
~eler verilmeğe başlandı. Bundan baş 
lca, köpek insanın en sadık bir dostu. 
<iur. Bu itibarla, açılacak köpek sergi. 
•ine Almanlar fazla ehemmiyet veri • 
)or. 

Geçen Temmuzun ortafarında idi. 
Geçen Temmuzda 1stanbulun sıcaktan 
nasıl kavrulduğunu hatırlarsınız. lşte 
o Sok dehtetli sıcak günlerin bir gece
sinde, Beyoğlunda bir ahbaba rastla
mıştım. Bu ahbap, yakın vilayetlerin 
birinden beş, on gün izinle buraya gel. 
mişti. Ben otobüsle Boğaziçinden ge. 
lip Taksimde inmiş, İstiklal caddesine 
doğru yürüyordum. O da gece, biraz 
hava almak için gittiği Taksim bahçe. 
terinin birinden dönmüş, oteline gidi
yordu. Havanın bir fırın gibi olmasına 
rağmen o, biraz fazlaca yüklüye ben-
ziyordu. Bir aralık: 

- Hah, dedi, iyi ki aklıma geldi, şu. 
radan bir tüp krem alayım 1 

S::ırdum: 

- Bu vakit kremi ne yapacaksın? 

- Sıcaklardan baştan başa isilik oL 
muıum, vücudümün her tarafı kıpkır. 
mızı, koltuk ve apışaralarım pişmiş, 

cayır cayır yanıyor. Şimdi eve gider 
gitmez, soyunur, dökünür, her tarafı· 
ma bolca krem sürer, ancak tiyle yata
bilirim, yoksa sabaha 'kadar halim ha. 
raptir. 

Tepebaşına yakın benden ayrılıp, o, 
oteline girdi, ben de bir tramvaya at. 
layıp caddeyi tuttum. 

Ertesi gün bir telefon aldım: 
- Aman, otele, bana gel, çok fena. 

yıml 

Öğleye yakındı, hemen fırladım, ace
le otele koştum. Bir de ne göreyim, be· 
riki, otelin banyosunda, buz gibi ıuyun 
içinden bir türlü çıkmak istemiyor. 

- Hayırola yahu, bu ne hal, hiç 
banyoda insan misafir kabul eder mi? 

- Sorma azizim, sorma başıma ge. 
Jenleri r Ben tı cec:edeı>. ıvanr..: hemen 
hemen senden ayrıldığımdanberi bu.. 
nun içindeyim 1 

- Sebep? 
- Sebibini sorma dedik ya. 
- Sorma olur mu, her halde bunun 

bir ecbebi var, söyle bakalım, nedir? 
Acı acı biraz güldükten sonra bir 

'kenarda duran uzunca ve kalınca bir 
tüpü cösterdi: 

- Bak bakalım, ıu ne imi§? 
Tüpü elime alrp bakınca !birdenbire 

vaziyeti kavrayamadım, Iakat biraz 
düıündükten ıonra kahkahayı bastım. 
§imdi ben ıülüyorum, o gülüyor, lakin 
gülerken adeta gözlerinden de yaı ge. 
liy.crdu. 
Meğer bizim ahbap o gece oradaki 

tütüncülerin birinden bir tüp krem alı
yorum diye dalgınlıkla bir tüp ançoviz 
alıp da o tuptuzlu nesneyi lx.ştanbaşa 
iıilik ve pitik içindeki vücudüne sür
memiş mi? 

Biraz sonra yanımıza gelen otelci 
bana: 

- Ah, dedi, siz geceki hali bir gör. 
meliydiniz, arkadaşınız aman Allahım, 
yangın var, yanıyorum! diye bağıra 
bağıra oradan oraya koıtukça otelin 
içi tam bir yangın yerine dönmüştü. 

, .. 

Karbonlu kağıdınızı kendiniz yapabilirsiniz ... 
Yazdığınız bir yazının aynini çı. 

karmak için kullandığınız karbonlu 
kopye ki.ğıdcızı evde kendiniz de 

'yapabilirsiniz. 
Ba, belki dışardan aldığmızdan 

d"ha pahalıya mal olur.zahmeti da
ha fazladır. Fakat, insanın kendi 
kullanacağı şeyi kendisi yapması bo 
§Una gider, değil mi ? 

O halde. karbonlu kağıtlarınızı na 
iti yapacağınızı anlatalım: 

Bir tas1:1 içine biraz su koyun ve 
ıabunta. iyice köpürtün. Sonra, so _ 
'-aaıt veya oca !:tan alacağınız bir 

miktar kurumu bunun içine atın ve 
ezin. Yalnız, sabun ve kurum eridik. 
ten sonra suyun oldukça koyu bir 
hal alması:ıa dikkat edin .. 

Şimdi, kağıdın bir yüzüne bu su
dan sürüp iyice ıslatırsınız. Ki.ğıt sa 
bunu ve kurumu Ur.erine almıştır. 

Sonra kağıdı bir kenara bırakırsı • 
· nız, kurur. Üzt'rinde siyah bir taba. 
ka hasıl olmuştur. 

Karbonlu kopya kağıdınız hazır -
dır. İstediğiniz kağıdın üzerine kor, 
yazı makinesi:ıde kullanabilirsiniz. 

\ 'azan: Osman 
-~- -

~--- ~ ~'l.\ ~ 
Dalsın adam - Bu kaclnıı •"• niçin ıetirdiiimi bir ~lü ıı;tlrhl"yanu

yorum. 

E,ekleri 
Gençleştiriyormuş ! 

Amerikadaki garabetlere birisi daha. 
ilave olundu. Baytar doktor Harington 
isminde bir Amerikalı eşekleri genç • 
leştirecek bir ilaç bulmuştur. Bu dok. 
tor ihtiyarlıyan eşeklere yeni diş koy
duktan sonra keşfettiği ilacı yedirmiş. 
Ayrıca tüyleri siyaha boyayan baytıo.r 
bu ilaçtan çok büyük para kazanmış • 
tır. 

Sağlık öğütleri: 

Haftahk yemek listesi 
PAZAR: 
Kestaneli portakal çcrbası, yumur

talı ayva dolması, yoğurtu muşmula 

pilakisi, sütlü pekmez. 
PAZARTESİ: 

Zeytinyağlı tarhana, domatesli elma 
yahnisi, peynirli helvacı kabağı, ebegü
meci kompostosu. 

SALI: 
Sarmısaklı taban, iıkembe böreği, 

cevizli pırasa, maydanoz hoıafı. 
ÇARŞAMBA: 

Kıymalı salep, kavun fırını, naneli 
pilav, kaymaklı çay. 
PERŞEMBE: 

Havuçlu boza, pastırmalı lahana, no
hut ıskara, vanilyalı yeşil salata. 

CUMA: 
Kakaolu paça, turp dolması, tarçınlı 

ıspanak, aşure kurusu. 
CUMARTESİ: 

'Oztimlü sığır köftyi, labadalı pasta, 
makarna turşusu, mercimek hc-şafı. 

-. 
Baba 1- M ektepm~srö;ino .. 1'aaar 

fazla ki, 'kitabıııa. kalemine, verdiğin 
paraya artık dayanamıyacağım. 

Çocuk- Şükret, baba. Sınıfın en ten 
öeZ talebeMyim .. Ya daha çalı§kan ol -
aaydım. 

Doktor, Muallim il 
HAFIZ CEtvtAL il 

Kaygıaı 
--0--

Al sütlacı, koy r~f a ! 
Geçen gün mahallebicilerden birin. 

de bir sütlaç yiyelim dedik. Dedik ama 
sonradan pişman olduk: Vakıa önümil 
ze konan ~ey:n adı ı.ütlaç. kendi de ıüt. 
lacı pek andırıyordu. Fakat mübarek, 
yenirken sütla~tan başka her şeye be~ 
ziyordu. 

Önce, bir kere pırasa kokuy.crdu. 

Ne münasebet? diyeceksiniz. Anla• 
tayım: 

Bu mevsimde ineklere bol bol pıra
sa, lahana yedirdikleri için pıra.sa ko. 
kusu, adamakıllı süte sinmit ve pirinç. 
le, şekerle o kadar kaynadı{'ı halde bu 
koku yine kaybolmamıştı. Sonra bu pı. 
rasa kokusunun yanı sıra biraz da va
nilya kokusu geliyordu. Hiç §Üpbe&iz, 
mahallebici o keskin pırasa kokuıunu 
kaybetmek için ona bu vanilyayı karıt· 
tırmııtı. 

Daha sonra is kokuyordu. Sözde bu 
is kokusu ona biraz daha çeflli vermek 
için yapılmııtı. En sonra da üzerine 
bolca ekilen tarçının ko1cusu onu büs. 
bütün acayipleştiriyordu. 

tıte bu kadar koku içinde biz, ogün 
sözde sütlaç yemiş olduk. 

Hey ıidi, meşhur lstanbul mahalle. 
"icileri heyi Muhallebi, sütlaç dediiin 
ıniı ıibi ıade ıüt kokmalı, halbuki ıim
diki muhallebi ve sütlaçlann bir kıL 
mı yarı yarıya boıtan, yan yarıya da 
Mııırçarııır 'kokuyorlar. 

Haliç ne zaman 
temizlenecek ? 

Tan gazetesi sahiplerinden Bay Hı. 
lil Lütfi, Halicin temizlenecepne dair 
ne zaman bir havadis duysa hemen is. 
tihbarat yapan muharrirlerinden birini 
bu iıe memur eder, temizleme iıinin ne 
vakit yapılacağını derin derin ıordur. 
tur ve gazetesine buna ait uzun uzun 
yazılar yazdırırdı. Bir gün ortaklann • 
dan M. Zekeriya ona ıordu: 

- Yahu, ıen denizci değilsin, vapur. 
cu değilsin f Bu Halicin tenıUlenmeıi 
i~i seni neden bu kadar alakadar ecli. 
yor? 

Halil Lutfi içini çekerek: 
- Nasıl alakadar etmeıin be birader, 

dedi, ben bundan birkaç yıl önce köp.. 
rünün Haliç jskelesinden denize yirmi 
beş kuruı dü~ürmüıtüm. 



1-XUR'U 

Fransız-Alman anlaşması 
dün imza edildi 

Tasdik adilaıı yani 
Belediye reisleri 

Ankara. e (A.A.> - Bolu belediye 
nrialiilne Jtetat Akeriıı. mllme beJ.edL 
ye NiaUltne Şerif BUpnbı, Çoruh be· 
ledlye reiıliğine Olman Demirödlıı, İL 
part& belediye reisliğine Hilmi Ça1ana.k 
çmm. Adana belediye reisliğine Yusuf 
Ziyana, Çonım belediye reisllfine Per 
tev Kelelfoflunun, Kastamonu belediye 
reiSllğine izzet Okaym ıntihaplan hak 
kında alt olduklan belediyeier mecli • 
since lttihu olunan kararlar Heyeti 
Veldlece taldik edilmletir. 

Atatürk, bütün insaniyetin mah 
Finlandiyanın Ankara Elçisi Torkiyaye 

ve Alaturka meftuniyetini anlattı ı f;as tortıfr t ıncı l e ı Hllkömet parllmerıtonun topla.nmuı 
de~l~asyonunun metni eudur: tarihini eekia llk'kanun olarak teebit ey 

Frana ~ilmhurif'tı Hariciye Nwn ıemttttr. tmıir. 6 (A.A·) - F~ An 
kara aefiri ve fevkallde muralıhatı B. 
Onnl Talas §ehrlmla gelmittfr. BugUn 
Budapeşteye gitmek llzere hareket ede· 
cek olan sefir, şu beya.,atta bulunmu§ 
tur: 

tatlirktııı yarattığı yeni ve m 
TUrkfyenln bilhassa ekonomide ha Jorj )3adııe ve Relclı Hariciye :ı&zır. HWrUmet, ıreve i~irak eden memur 

Joe.chiol von Rlbbentrop, hü.kiımetlerl lara vertlecek ~ulan da kan.!'lqtır· 
namına ve hUkfuneUerinin emrlle hare· mqtır. 

te p.yan bir faklşaf göeterdtğlni 
şahade ediYorum. Gördüklerim 
bllytik ümitler verdi. Umarnn. ki, 
landiya, TtlrJdye ile lktısadl Ah 
bundan 80nr& Ook iyi mtlnuebetler 
sis edebilecektir. Ben, bunun içiıl 
çalıftYOT\lm. Geldiğim yerlerde 
Jere has olan büyük nezaket ve m 
perverlikle Ut'fllandım. lımiri çok 

ket edeı:ek, Parı.te 8 klnunuewel 938 
deki mUlakatlarmda aşağıdaki husw.. 
satı kararlaştırmıılardrr: 

ı - Frarunz hltkumetı ne Alman hiı. 
~ı. l'ranu tle Almanya araunda 
sulh ve tyı kom uluk mlinasebetlerf:ıin 
Avrupa. vutyetinln tanini ve um,umi 
ıulhun idameslnln ~sulı unsurl&nndal'l 
bitini tetkil etliğt kanaatine tama.mile 
ittltak etmektedir. Binaenaleyh iki 
bllktımet, iki memleket arumdaki mU· 
ıuuıebetleri-: ' :ı bu ic:tika.mette inltlp.fı. 
nı ttmınc bUt: n kuwetlerile ~alıemak. 
bdır. • 

2 - llu hükumet. men1leketleri ara· 
smda aruiye mUteallik hi~btr metıel~
nin muallakta kalmamış olduğunu mü. 
şahad ~er ve bugiln memleketleri ara 
sında ciziJmi5 bulunan hududUl'I kati o) 
duğunu resmen tanır. 

3 - fki hllkümet. aher clevJetlerle o. 
lan hususf mllnaeebet1eri kaydı ihtiraz
la, f ki memleketi allkadar ede:ı bUtUn 
mffeleler hakkında temasta kalmağa. 
ve bu meeelelerin müstakbel inktfaf r 
entemuyonal müıktillb çıkarmak teh. 
Hkesinl gasterdfff takdirde birfbirleri. 
1e istı.euede bulunmak karanndadl?'. 

tıbu dekleraayon derhal merfyete gi
recektir. 

Naw'ltJr m.ecliei toplamyor 

Pariı. 8 CA.A.) - Yum nazırlar 
mecliıi. mühim bir toplantı yapacak, 
ve bu toplantı emıaamda Fo:r Ribben. 
tropun liyaretinhs ortaya atmıı, oldu. 
iu meteleler milzakere olunacaktır. B. 
Bomıet, Koniu ve Tunus hAdbeleri 
dola,.tle Frana tarafmdan yapılan 
prouat~ltra ltalyanm vetmif oJdulu 
cevap hakkmda da kabineye malftmat 
Yetteektir. 

Bir ha"a mfla~ı att~~k 

Panı 6 ( A A.) - Siyul mallafllde 
yakında ııetredilecek mu,terek ~ 
m - Alman beyannamesinin mana '"' 
mak!adı hakkında oıuhtelif ıntltalea Te 

faraziyeler fleri IÜriilmeJrtedir. 

RESMi TEBLft 

Paris, 6 (A.A.) - Hariciye nesa
retlndt saat U.U 4e ba1la1aa Don• 
net • Von Rlbbentrop ıörU1m•lers1--------------
1'.23 e lladar 4t'flm etmlf ve bu... Fr•D81Z • Bulgar 
atte iki battelti nUirt Hotteıe ıa• tlraret 8Dl8•m881 
ıonuna •etetek bur•da Alrıı•n ıaae- Y 
tecllttl lle tnHll &lHteclletttl ta. SOf1a, 6 (A.A.) - Bafvekil Dtei· 
bul •1ltttltletcllt. ftl'lôf il• Franaıa elçial buaUn yeni bir 

Enell 1. Boıuıtt, fttrı.ılı*Ca •• al· dcartt anlafO"'• IMl*lımrflardtr. 
manca ola.tak ne•tt4ll~rı atltrdakt Bu yeni aftlapna ile iki memleket 
r•rrıt teblltl ökamuftbr; at..ındöi tediye uauUerini, iki mcmle 

ket ticaret milMHbetlerinl cenitlete. 
"AlQ1aD hatlclte nasırının 6 kl· 

nurıu••••lde Partıı 111a,.u, ıetııf blt 
ı-~raniıı • Alman flklt teatlılrte , .. 
atıe tıtkll e1leaalotlr. B. Von 1\11). 

oek bit tarrda ıalah olunnıuttur. 
Bu yetal anlqma bir Kinunuaani 

t 939 tarihinde meriyete girecektir. 

bentrop ne ll. lloonet aruında yapı- Bir idam 
lali gGrlltttıeler4e, ttaah Avrul)& l1le• Vifana, 6 (A.A.) _ Anlarmda ko· 

TUrk milietinin kaybettiği Büyiik 
Şefi AtatUrkUn cenaze t6reninde mem. 
Jeketimi teman etmek Uzere Anıkaraya 
geldim. Ffntandiyanm Macaıiltan 1e • 

firlfğt de uhdemdedlr. Atatilrttln vefat 
haberini Budapeftede &ldnn • .Asmnızm 
Bllyük Adamı Atattlrktb ufulil Tftrk 
milleti kadar bizi de milteeuir ettt. Bu 
Bllytlk Adam, yalnız TOrk mfiletlnhı 
defil, bUtUn lnaaniyetln malı fdl. Ben, 
Tftrldyede bulundufum zamanlarda fır 
aat buldukça seyahat ederim. Bu iti
barla cenaze merasbnJnden 80nr& tek.. 
rar Budapefteye dönmekliğim icap et
tiğinde:J Anlcaradan Kayaeriye ve ora. 
dan Ada.na ile Mersine uzandnn. ~di 
de Jzmire geldim. Gemiğim yerlerde 
Yeni TUrklyenin her sahada bttyUk te. 
rakkilere mazhar oldufmnı gördüm. A-

dlm. Bu lirin ve moder:! eıehn te 
ziyaret etmek isterim. P'inlandfya, 
ktyeye klğıt, pamuklu mensucat, 
tik, ayakkabı ve Janna ınaldneleri 
deriyor. Mukabilinde tnt.thı, kuru -•ut 
va, bufday alıyor. 'rorklyenin nefl8 
cirleri ıle UzUmf1 memleketimizde 
ytUt rağbet kaıanmıetrr. Ben bile 
gUn Ç&rftdan fyf bcfr ve fudhn 
Şaraplarmrz da. yavq y&V&f hariçte 
nmJJW. Senenin bir bÇ aymı Buda: 
tede bir kaç aymı Anbrada pçiri 
rum. 7.evcem ve ben Türlnyeye her 
mfimiıde~yükb~aevinçduyans. selelirl n bUh ... a dôlrudan dol- caiı "altı ayhk pulu da bulunclutu 

ruta Fransa '• Almanraaın poUttk halde y.u llltitl tlıorta primlerini al. 

::ı~:~:~:.;.;~:;:~~b~::~:: = ~ '"'=': .:~ :: inuiliz Nazırlanmn Roma seyahafl 
kabnl etG)t•ı•rdlr ki, ıtı memlet•t .. mltd_ ... r .... __ ......, _______ S I 1 I I . d 1 .1 araınıcla, budutlarııun kat1 ıtırett. on ta yan ta ep arı o ayısı 8 suya mı dn~uyo 
ıanınmuı ..... uaertae cı•1aaacak Reisicumhur 119 
ıta.bn•.el>etıettn tnlltah. :raıa .. b'll haıiliace ,.Man9Utıer GudiJ'lft,, sa· 
iki memlek•Un mUttenk meafaaue- Kastamonuda nt•i batn*saJetinden: 
rtne 7araaıakla kalmı:ract.k, fakat "lnliltere Bapekill Miater Çelriber· 
ayal aam•n4a 1alhu idame ve e1u- (ll<q tarafı t incidt) lıyn ile Hariciye Nazırı Lord Halifaka 
h bir 1ardım t.,1111 e1ie1ecektlr. Btı Relılcuafıur ıehre gfterken beş K!nunuaani ayınm tık on bq ıOnü i. 
Umltledlt kl. tkt memleket hartelte 711 metre lıla4at flalkla beraber yU- çinde Romayı ziyarette buJunaca1dar. 
nasırları. fler iki hUklmetln ttoıacı rtımuıtefdlr. dır. 
devletlerle ola.n iı.uıuıl mUiıaltbetle· Btrtncl takın Uıtuo şu cumıe ya- Bu ziyaret, Musıolinin Münilıte, 
d haltktndakl lhtlr&z ka1ılıan lle be. 21Jnu9 bulunuyord : Miıter Çemberlayn•e yaptıfı l>ir dı.e-
raber, tartdılll fltl~et ..... d•hl· .. Tlrk mlllettaln makas tallhJnl tin neticesidir. 
Jtn4e ıulflperver lfbltlllt allinl•rtnt ,ene. tnönfl bot seJdin." İtalyan barkı, hiç ıupheıb ki fqiliı: 
blldlren 1'e bu ıuteUe tttıfuıml ılktil R!:tSICUMf{URUN TETKIKLJDRl misafırlerini hararetle aclimlıyacaklar 
1oıunda m'1blm bir acl!m teıkll ea.n llutalllonu, 6 (Huıuıl muhabiri· dır. A\'Uıturyayı aldıktan ve BreMr 
blr dekleru7oıı lmıtlamıtlar4ıt. mliclen) _Reisicumhur llmet lnönll ıeçitlerine dayandıktan sonra, ttaıyan

T!Jlyet konağında bir mttddet iatlra- lar hiç tilphem ki Almanyadan hot
bat buyıırduklan ıonra vtllyet ma- Jaiımular. Fran.saya kartı da ıoğuk.. 
kamına teorlf buyurarak memurla· turlar. Fakat lngiltere ile daha iyi ge. 
tı kabul etmlıJerdlr. Meraelmden çinmek arzusunda büt.in İtalyanlar 

.Re1mt tebltlln olluununıdaa IOD· 

ra flÖI alaıı B. Von Rlbbeutrop, Fraıı
H ye AJmanyanıa medeal1ete 7•P. 
tıklan 1ardımlan hatarl&tlDlf, harp 
eanuında tkt mllleUa ıöetenllll ki.r
şıhklı c.arttl 7a4etmt1 Tt demtı,ttr 

ıonra kı•layı tetrlf eden ismet lnönU müttefiktırlcr. 
aaat t 7 de Halkevlntn küşat resmt- ttalyan hUkUmeti de, bu temastan 

kilmeaıyle itaJ:ya bakımından halJ 
milf ıörilnuyor. 

AJrdenizde İncilttreyi ph1en 
ıeye diltürccek ve binneticc mUAlllll 
reyı iatUı:aın e•ecek bir vuiyet y 
Batvelrilin .aöılerinden böyle anıı..ıırı 
yor. Fakat bb o kanaatte deliJls. 
mqru kanunlar ve .raletin malf 
yetini kabul ettik. hpanya Cumll 
yetini ltaJyan ve Ahnlıa UtiNuna 
ve tealim ettilr. Hiir ve hayrdlah bir 
tıkbat için sarpı91nlann cayesinden 
nldılr. 

bpanyada Gea.eral Fran~onun 
kim ollqlz llükmda Kuaaoliıria. ~ . ...ı. 
nnı tanıdık. Ve ba auretle, her -
tarafımızdan )'iibcltilmui Unla g 
fikirleri ayak altına atmaı olmüla 
madık, ayni samanda blnm denble 

kJ: 
:S.. veaikanm baelıca pyesinin iki ··suıınkQ deklaruron, tarihi 7•*· 

memleket arasında nm bir myul iklim 

nl yapmıtJardır. memnun olacaktır. Zira incili% Bqve. 
Retılcambur. kttpt resmini milte- lril ve Hariciye nazırmın RomaYJ ziya· 

atrp Partlyt tetrlf ~erek vaU Avni reti, Münih anlaıması, tngilis • baL 
Dolandan memleket tşletl hakkında yan anlaJmUı ve aılarm tatbiki cf1'I 
izahat aJmışlardtr. hidiaeler derecesinde Muaolinin p:hal 

1d mevcudiyetimiı:e kendi elimizle 
tehdit haurtamıı olduk. 

Fakat bildin bunlar • ...,..t ki, M 
ıoliniyi ziyarete p!en fnpis m 
aillerinin zihnini ifPI etmekten vX 
ı:aktır.,. 

vtıcude lıt dlfil•c•l•rl blr tarafa bırakacak 
ıeUrmek olc1ufu.:ıa eh~yet. n ıtt memleket araındakl miaue

Je lpret edilmektedir. O autette kS. bu 
)'eDl ikllmla ~- iÇi* muhtelif beUttlD serıtrııttt tstıe eyle,..c.t. 

Ur." ..:============== mbakert ft temulamı inklfafı lınkln 
itibarını arttıracak; ve fatiıt rejimini 
İtalyanlar ner:dinde daha kuvvetlendi. 

. "' 
daifttine rtrnıif olacaktır. J'ranea, Al. 
manyayı çember içine &Jmağa matuf, 
ı.ıtün tuavvurlarmdarı kat! surette fe 
rttat etmlf oldufunu teyit etmektedir. 
S6ylenlldiffne göre, Franaa da Almao 

yum l'r&:18a cıbnhurlyetinl doğru. 
~ doğnıya veya dolayııile çember içi 
ne almafa matuf her tlirtn ~bblllten 
"'UpÇ1nİ• oldufu hususunda teminat 
'1el"fD&tfni istemektedir. 

Teslfbatm tahdidi için bir hava mi. 
mı alrdf ve Frannz • Alman ticari mO
badelelerbin hacmini ve kıymetini ar 
tırmak için mUakereler f cn11 imkl • 
nıııc1an baheoluımaktacbr. 

R~~ JrecatcuMlain' .kabtı1 

"ff' 
Paril. 6 CA.A. > - Alman hariciye 

ııum Von IUbbentrop, atte u.n bQ. 

Y11k ilniforma il• El)'le 1arayın.a gidt. 
ret Jtelllcumhur ta.rafından hwnuıl o. 
tarak kabul edUmlftir. Altnal'J)'bl:I 
Pariı baytık el~lıinln de buıt balqn. 
dufu 'bu mUllkat 25 dakika IDımtlt .. 
Reliicumhurun mtsaf odurnda _.. • 
yan etmi.ıir. 

Alman hariciye nazın 1aat 13.115 ı. 
Batvektlet• ritmif ve Batvekflln afle 
zlyafetmde bulunmuetur. 

Saat 15 ~ Hariciye nezaretine giden 
Vo:J Ribbentrop orada Franaız hariciye 
nazırı Bonnet He Franaıı • Alman 
dekleruyonunu fmzal:--nqtır. 
tmayı mUteakıp, ikı Harieiye nazı

n konferans salonuna çekilerek U&UD 

mliddet görUşmilflet'dk 

9. VOD Rlbbeotrop, bundan aoara 
MUnlhte :B. DalacUer'e kattı IÖlterl
lU httaHUt hUiftU labulU Te blnat 
kentlltala bu 1ataah Parlıte gOrdU· 
1'1 ıra 4ttice .... ~atik biat llabu· 
ltl tebM'll etttrdl~ten 10nra llDslerl
al t0;1e bltltmtıttr: 

··ı klnununvel tartbh iki memle
ket mına1ebtUirlnt• yeni bir dnre 
açmaktad,r." 

B. Von JUbbentrop'dan sonra B. 
Bonnet eöı almıt ve bugtın lmaalt.
nan mtlşterek deklara17on11a l'rauıı 
• Alınan buduUanaı kat'I ıure~te ta
nımakla 111111l b1I' tarihi 4&'H7& bir 
nlha1et Termit oldatunu ve lkl miia· 
1•1"•t atuın4a ltblrllllDI baıırladı· 
tını tebarttı etlrmtpar. Fraaııı ha
riciye nasın, 111 memleket uaıında
kl ıntellektU•l mUbadelelerla kır· 
meUDI ele btıa .. a 1ta74ıtlıdltten 

ıon.ra 4emlttll' ki. 
tkl mlllet, bttı•trtne ltutr. umanı! 

haröten dolan mtttekataaı bit hor. 
met hlül au1lllakta n baattn arııt.t
Ma •• Hlll lltuı ıotade calıtm•k 
un eylt•Hltt4lr." 

8. 96btlet, teıltl'llll f01le f»lll,.le-
Ur: 

Bugttntı 4tk1•r&ll'OD, ltblrllll e
aetltacte bUYilk bir ınerhalert kaJ'4et
mekte ;e Fransa bu esere buton mem 
leketıertn t~tlr&klnl arzu eylemekte• 
dir. 

RIBBBNTROP tLTALTAN S&FlRl 
f LJJ GöıtOfTU 

P~·· 6 (A.A.) - - B. Vön JUbbea
tMt H mat1et1rı4etl M'Vat. bttdıt 
'Hııare en çıkarak saat ı• S5 de 
~llae ctlmlt "* otelde ıa•t 11 da 
Jtaı1mua ,.,... Miti ıteıoı.t B. Gua-
rlaUrl Db11l etmlftlr. 

B. GuaflsUa. kırk bet 4atl1Ea B. 

Von Rtbbentropun 7anrnda kaldık
tan sonra, saat 19.f5 de- otelden çık· 

mıttır. 
ıtalyan büyük elçlısi. bu zl7areU-

reeektir. 
Fakat Mister Çembetlayn, ltalyan. 

tarla ne lronuıacak. Burası malilm de· 
lildir. 

Uıyus KronJd ilimli Londra ps 
ai, ltalyınm 10n defa. Tı:11111. M 
Montelcarlo pbi yerleri Frınaadaa 
temek gibi Alrdenbdeki atatiikoJıı 
W mahiyetinde olan talepleri dôla 
•iyle, lnıilli: namlarmm ftalya HYll'ft• 

batinin ıuya dilpnai ihtimalinden 
tetmektedir. 

Avrupanın ıulhilnü tehdit ettiği id. 
dia edilen meseleler araımdan lapan· 
ya meıeleli, 10.000 İtalyanın geri çe. 

ntn makUdl ba.kkrnda kendleiae liU· 

al •oran gaıet~cllere ''Bu, tamamtrıe 
bir nezaket ziyaretidir·• demiŞ ve bu 
bu ılyarcttn evvelce tasarlanmış olup 
olm~ıtınıeoranbtrgazeteclyeceva- ~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~ 

:.:"~~ "h•Yt• .. 
4179 

m•k•b•I• •t- C. H. P. Gurubu toplantisı 
tutlSlCUMHUR PRENS POL R k 11 T k d şııauıN& zıYArn vuıtc&lt eis ve i iğine e ir ağ saylavı 

Paris, 6 ( A.A.) - B. Bcwlet, yann 
.. t on birde, Lonclra danUftl halen 
Parlata bulunan Yuc~ Kralı 
NJibi Prena Paul tarlfmdan kabul edl· 
lecektir. 

Relaicümhur B. T.el>run. yann Paul 
ttrefine bir öğle ziyafeti vuecektir. 

1TALY ADA ·1 AKiSLER 

iftif ak1a seçildi 
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. P. BUyUk 1 lan BU1Uk Mlllet MecJl•I relı vekl 

ıuııet MecUıl Grupu Umumi Heyetli tine Partl Genbatkuru tarafmcl 
bugUn .. 6·12-1938" öğleden sonraı Teklrdatı Saylavı Faik Oıtraıun a 
Trabzon sayla\•ı Hasan Saka'nın rı. ıet r;östertldlğlni Başvekil Celll 
yasetlnde toplandı 1 yar umumi heyete blldlrdiler. G 

Tetkikatı bUtçe enctımenlade Ut· um• heyeti bu n mzetl lttlfa 
nıaı edilmiş olan devlet. tflftıı kana. taM1 etmiş " ruznamede ba$ka 

Roma. 6 (A.A.) - Oiomalt D'lta· nu Ilyibasının 2f .............. ollıudilmdan celseye nlha 
Ha cııetesinie, Pran&a:ı • Alman delr. müteallik olarak ıaylavlardan ftla.I vertımı~ttr. 
Jaraayonundan lwbaeden bir m&kaJe • raş mebusu Alleddtn Trldoglu tua- ----------"'--~•' 
•inde ucU.le diyor ki: tından Parti Grupu relallllne ~rtl-

Bu dekler&tJllOft. tncilb • Atman rpJş olan takrir Uıerlne mUıakere ce
dek!lruyonmıun bOyiltillmilt bir kop. reyan etti . 

dır Bap tarof ı I inci 
,.., · Dablllye Veklit Dr. Refik 'Sa1da8ı 

B. Ven JUbbtnttop bu deklaraı· yukıelc mektep talebeleri muuıam 
•on ile Alminya ile Fransa tllrsUye gelerek mevıubablı olan 24 ala te kil ederek .... 1..r' bil-n1. ~rdlı. 
" uncu nıaddentn llythadan çıkarıla-

1 
Y danı •• , ,.... ~Ul :_::1• 

araemda Aft'11pada her hanci bir arui arın ıeçmı .. er ve mı -.-r 
ihtilifı buJanmadılr hakkında ilk defa rak kanun IAylbaıu mUsakerealntal •mda "Tunuau iatcris Korailra11 · 
B. Hitltr tarafmdan yapılaa aarih be· meclisi umumi he1etlnce latat edU- na di e baiırt1Uflarchr 

mesfnt talep etti. Bu talep grup u-f ~ 1 • 
yanatmı Mr mı daha teJit etmipir. muml heyetince tasvJp olundu. 1 ter taraftan ııümaJiftl talt 

•• MlaHıılJea. Aıman,anm dahili 1 Fransız seyahat büroauıwn önilne 
polld'ramıa lrarp demolrüsl memleket Bundan 10nra l&I alan Harf 1 &ittiklerinden büro, polia · 
ltrlnde tlddtdl bit ındalcfet yapddıtı Veklli Saracollunun IOD On be ı n talebi üzerine on bt) dakika bpıJa 
bir mada Alman dlftf11 politikaama 'kar 1&rfındakt harf l m Hll baltkında bpamıftrr. 

italyada numayiş 

p olu ba muhalf hareketleri. aacü Taki olan izahatı b 1 U um mir Uzennde "lConika ttalyandlr, T 
aldridir. Hedlaai bir derin bille ve taıvfp olund nua carbl .AJrcleniıde ltalyanm Mlıı.-.1 
Jatle 1aubncl bir hayatı menfaate da· Adllye V klııtl e ta1in olun n nintJi tal'Pllflndeııclir,, eıümJmlllM 
~ 1 8e7ban ua H 1 ll an aıı n )"Ulb bayraklar tqııımıttır 



9-KURUN 7 BIRINCIKANUN .., 

1 SPOR .................................... 

enç takımlar liki . 
Beş klUbün genç \akımları arasındaki lik b · 
maçları gelecek hafta başlıyor. 

yıldızlarını yetiştireceğine şüphe edilmiyen fakat son senelerde ta
cn ihmal edilmiş olan ge:ıç takımların çalışabilmesi için Galatasaray, Be. 

a aıı. Süleymaniye lslanbulspor ve F enerbahçe klüplerimiz aralarında anla. 
k Genç takımlar liki, ismile bir 1i k maçı fikstürü hazırladıklarını mcm

i:,rctle öğrendik. 
nir kısmı Taksim ve bir kısmı da Fener sahasında yapılacak olan bu maç. 
• her cumartesi gü:ıü oynanacak ve iki de\Tcli olacaktır. 
Genç takımları teRkil edecek elemanlar şimdiye kadar A ve B timlerinde 
rnış gençlerden mürekkep olacaktır. Müsabakalar yarımsar saatten bir 

t sürecek. Bu karşılrşmalarda beynelmilel futbol kaideleri tatbik olunacak. 
Türk fut bolü için çok hayırlı olan genç takımlar likini idare etmek üzere 
atasaraydnn Ömer Besim, lstnnbul spordan Nuri ve Süleymaniyede:ı de Fa
lan mürekkep birkomite SC'Çilmişti r . 

GENÇ TAKIMLAR L1Kt FIK~TÜRÜ 
10-12-938: Beşiktaş • lstanbulspor (Taksim stadında) 
17-12-938: Galatasaray. Süleymaniye (Taksim stadında) 
24-12-938: Beşiktaş - Süleymani ye, G:ılatasaray • Fenerbahçe (Taksim 
ında) 

31-12-938: Süleymaniye • 1stanb ulspor, Fenerbahçe - Beşiktaş (Pener 
ında) 

7-1-939: Galatasaray. Beşiktaş (Taksim stadında) 

Ankara at yarış arı 
Pıız ar günkü koşular havanın yağmurlu olmasına rağmen 
kalahahk bir seyirci kütlesi önünde çok heye~anh oldu 

Mıntaka Reisleri 
H azirana Kada r Vazifele

r ine Devam Edecekler 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - Evvelce neşredilmiş olan ka-

Ankara, (Hususi) - Sonbahar at. 
yarışlarmın dokuzuncusu, havanın yağ 
murlu, yerlerin çamurlu <>lmasına rağ. 
men büyük bir seyirci kalabalığı önün. 
de yapıldr. 

Heyecanlı geçen ve birhayli sürpriz. 
li olan bu koşuların tafsilatını veriyo-
rum : 

B1R1NC1 KOŞU 

ve iki at b:>yu .ara ile birinciliği kazan• 
dı, tlnlu ikinci, Uçar üçüncü oldu. 

Koşunun zamanr 3.47 dakika idi. 
Müşterek bahis ganyan 12,60, plase sı. 
rasiylc 220, 135 ve 240 kuruş verc'ti. 

DöRDONCtl KOŞU 

14-1-939: Fenerbahçe • lsta:ibul spor (Fener stadında) 
2~1-939: Fenerb:ıhçc - Süleymaniye, Galatasaray • 1stanbulspor 
stadında) 

1 

nun mucibince Türk Spor kurumu lağ

(Tak. ve.dilerek yerine beden terbiyesi umum 
tlç ve dört yasındaki yarım kan İn

giliz taylara mahsustu. Mesafesi 1800 
metre, ikramiyesi 2 7 5 lira idi. 

iki yaşındaki yerli halis kan İngiliz 
taylara mahsustu. İkramiyesi l 500 li. 
ra mesafesi 1400 metre idi. Bu koşuya 
altı tay iştirak etti. Neticede : 

Ahmet Atmanın Karanfili birinci, 
Prens Halimin Sengörü ikinci, Yılmaz 
kaya da üçüncü geldiler. 

İkinci devre de ayni program tatbik edilecektir. 

ıntaka Disiplin Divanları 
Lağvediliyor 

Hususi Maçlar 
Halıcıoğlu sahasında pazar günü hu. 

susi futbol maçları yapılmıştır. 

müdürlügünun kurulduğunu ve umum 

müdürlügiin birkaç gündenberi işe baş 
ladıgı malfımdur. 

em raporları Umum müdürlüğe 
" gönderilecek 

öi• ~csmi !utb~l maçlarını idare eden 
emler tarafından, o maçlar haklqn
h<ızırlanan raporlar şimdiye kadar 
Oldukları mıntakalara verilmekte i. 

Bu karşılaşmalardan Hahcıoğlu spor 
klübü A takımı Doğusporu hakim bir 
oyundan sonra mağlüp etmiş, ayni klü
bün B takımı Şahinsporu, yine Halıcı. 
oğlunun genç takımı da Doğuspor B 
ekibini yenmiştir. 

Memleketin bütün spor mıntakala. 
rında ise Türk Spor Kurumu tarafın. 
dan tayin edilmiş olan mıntaka reisle
ri şimdiye kadar vazife görmekte idi

ler. 

Bu koşuda B. Sait Halimin Sağanak 
ismindeki atı bir gösteriş yapar gibi 
birinciliği kazandr. Alceylan ikinci, 
Lüksbar üçüncü oldu. Koşunun zama. 
m 2,05 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 
verdi. 

105 kuruş 

Sahanın ıslak ve ağır olmasına rağ· 

men Karanfil 1400 metreyi 1,25 da"ki· 
ka gibi memleketimiz için rekor dene. 
bilecek bir zamanda kostu. Müsterek 
bahis ganyan 213, plase "145 ve 2Ô5 1tu. 
ruş verdi. 

pil 
Q • &eden terbiyesi umum r.üciürlüğü 

lfından verilen bir emir mucibince 
leketimizdeki bütün m.r.takalarda 

ılan resmi müsabakal::nn hakem ra 
ları bundan böyle mıntııic:ılara de. 
•doğrudan doğruya umum müdürlü 
g;.:nderilecektir. 
ail suretle hakemler tarafından ceza. 
~trılr.ıa:ıı istenen futbolcular h ak. 
~a:~i kararları uII'uır. mlidürliık ve
t~ ve Türk Spor Kurumu nmanın. 
l:ııntoı.kalar.da mevcut disiplin dıvan. 
1llın vazifeleri de bu suretle nihayct

Her üç 1!1acı da kazana:ı çalışkan Ha 
Iıcıoğlu sporcularını tebrik ederiz. 

Çekoslovakya - Romanya 
Bükreşte pazar günü Çekoslovakya. 

Romanya futbol macı yapılmıştır. 
Çeklerin kahir hakimiyeti altında ge 

çen bu karşılaşmada Romenler ikiye 
karşı altı golle mağlüp olmuşlardır. 

Peşte - Paris 
P arlste yapılan Peşte - Paris şehir. 

leri maçı da Macar takımının üstünlü. 
ğü altında geçmiştir. 

Neticede Fransızlar 5-3 i yenilmiş· 

lerdir. 

Beden terbiyesi müdürlüğünün te. 
şekkülünden sonra bu mıntaka başkan. 

larının vazifelerine nihayet verilip ve -
rilmiyeceği ve memleketimizde mev. 
cut altmış iki mıntakanın ne §ekilde i
dare edileceği son günlerin en mühim 
dedikodularından birini teşkıl etmekte 

idi. 

Bugün öğrendiğime göre; uır.um mü 
dürlük bütün bölgelere bir tamim gön. 
dererek eski mıntaka reislerinin, önü • 
mUzdeki haziranda tatbik edikcek olap 
yeni kadronun neşrine kadar eski vazi. 
felerine devam etmeleri rica edilmekte
tir. 

İKiNCİ KOŞU 

Dört ve <lahıı yukarı yaştaki hafü 
"kan arap at ve kısraklara mahsus han. 
dikaptı. İkramiyesi 225 lira, mesafesi 
2200 metre idi. 

Bu koşuda altı at koştu. 

BEŞtNCi KOŞU 

Üç ve daha yukarı yaştaki yerli halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu, 
ikramiyesi 2000 lira, mesafesi 2800 
metre idi. 

iş olacaktır. 
------~----~---------------------------------------------

ıtaıva 

B. Mergup Dincel'in Efesi Start'la 
beraber öne geçti ve jokeyi Filips'in i
dareli ve güzel binişi ile kolayca birin· 
ciliği kazandr. Yalnız Bahtiyarın ikin. 
ciliğini bekliyenler büyük bir sürprizle 
'karşılaştılar. 48 kilo ile koşan can son 
fQJ.,ıerde ilcinı;.iliği kuı.tarmııtz. Bu sür. 
priz tabii olarak ikili bahiste de tesiri
ni gösterdi. Efe - Can ~ifte oynıyanlar 
bir liralarına mukabil 4 7 lira kazandı. 
lar. Müşterek bahis ganyan 255, plase 
180 ve 780 kuruş ver.eli. 

Koşu başlar başlamaz Taşpınar yıl 

drrım gibi fırladı ve rakiplerinden bir

denbire ayrıldı, koşunun bitmesine 

1400 metre kala Taşpınarla gerideki 

atlar arasında yüz metreden fazla ara 
vardı. Artık bu aranın kapatılamıyaca. 

ğını ve Taşp:narın kolaylıkla koşuyu 

kazanacağım bekliyenler çoktu. Hal. 

bu'ki Özdemir .son viraja gelmeden ara· 
kadaki gruptan ayrılarak kısa bir za • 

man zarfın.da Taşpınan yakaladı. Bu i. 

ki atın mücadelesi çok sürmedi. özde. 

mir çabucak öne geçerek iki at b~yu 

ara ile birinciliği kazandı. Taşpınar i· 

kinci, Girgin üçüncü oldu. Müıterck 

bahis ganyan 275 plase 105, 165 ve 110 

kuruş verdi. 

Fransa - üÇüNCU KOŞU 
Yetiştirme koşusu: Dört ve daha yu. 

karı yaştaki halis kan Arap yalnız at
lara mahsustu. ikramiyesi 1000 lira, 
mesafesi 3000 metre idi. Bu koşuda 

Ceylan, Yıldız, Unlü, Derviş, Tayyar, 
Benliboz, Uçar ve Alderviş isminde se
kiz at koştu. 

ltalyanlar Fransızları 
yenebildiler 

Dünya şampiyonu 
bir golle ancak 

~nenin en mUhim bcy:ıelmilcl maç. 
ll.dan biri olan ltalya • Fransa kar· 
ması İlalya Veliahtı ile Mussolinin 

hı1 olduğu kırk bin seyirci önünde 
r günü Napolide yapılmıştır. 

~lçikah hakem Laugenusün idare 
tği bu cntercsa:ı müsabakaya ta. 
lar fiU kadrolarile sıkmışlardır. 

. k ~rem sa: Liıı.s - V cııclonı, }tf atlcr -
1 'lıtıı, Jorcı..'uı, Borbut - Vcnaııt, Jlay 

• Nikola, Bcııborck. Asfun. 
1tcı/ııa. Olit•ycri - /ı'oııi, Rctırı. - Rc
lıfoıti, Andrcolo, Lolwtclli - Kal.o. 

r, Fc;;,-rari, Piola, Dcmarycı, Biyo. 
itti. 
).ıüsabaka ltalynnları:ı tistüste yap· 
ları çok seri akınlarla başlamış ve 
nsı~lar çok müşktil anlar ger.irmiş. 

d!r. İtalyanların bu sıkı oyunu beş 
ika kadar, fakat her an biraz daha 
likcli olarak devam etmistir. Bu 
da Fransız müdafilerinden Matler, 

lesini fevkalade oyuniye korumuş, 
tıa merkez muavin Jordanın ustaca 
tcsi de bzimam etmi~tir. 

15 inci dakikadan sonra Fransız mu. 
"imler harekete geçebilmişlerdir. 
~arada İtalyan kalesi de bir iki mü
:ıı tehlike atıatmı~tır. 
bakikalar golsüz - olarak geçerken 
\'renin bitmesine on iki dakika kala 
lyan muhacimlcri muavi:ılerinin 
"dımile milthiş bir akın yapmışlar 

ı;.crrari ile Piolanın sürün gittiği Ye 
~ açık Biyov:ı:ıtiye geçirdiği topla 1. 
l~an sağ açığı yıldırım gibi Fransız 
~lesine sokularak plase bir şütle gü. 

ye~anc golünü atmıstır. 
ltakim oynıyan İtalyanla'?' başka<'a 
l t'tbramadan ilk kırk beş dakika ni 
\'"ticnmiştir. 

~ci haftaY.m Fransızların enerjik 

oyu:ıuyla başlamış ve oyunun üstünlü- • mişler ve mühim müsabaka da böylece 
ğü altında geçmiştir. 1-0 İtalyanların gnlibiyetilc neticelen. 

İtalyanlar, bir gollük galibiyeti ka. miştir. 

Koşu başladığı zaman grupun başın. 
da Alderviş, sonunda da Benliboz gidi. 
yordu. Son virajr döndük>leri zaman 
"tlnlü başta gözüktü. Fakat bu saltanat 
pek uzun sürmedi. Benliboz yeni koşu
ya başlıyormuş gibi taze bir kuvvetle 
Ünlünün yanından geçerek öne düştü 

Bu koşudaki ikili bahsi tuttmabilen• 
ler bir liralarına mukabil 18,45 lira ü. 
çüncü ve dördüncü koşular araaındaki 

çifte bahsi bulabilenler de 27 ,40 lira 
kazandrlar. 

bul ederek bu devrede daha ziyade mü. Dünya şampiyonu olan İtalyan mil
dafi oyunu tatbik etmişler ve bunda mu li futbol ekibine karşı bu netice ile mağ 
vaffak olarak, açık bir hakimiyet ku- llıp olan Fra:ısızlar için bir muvafia. 
ran Fransızlara gol fırsatı verdirme • kıyet sayılabilir. 
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- KUUUNuıı .k.ltaıl şekllndo rowıtıı tddJuı::;ı -

ral\) Onun için hu gece geldim. Den, yakında Ce
ııubi Anıcriknya seyahate çılrncağrın . Ccçenlcrde 
Arjantindcn tanıdığım bir dostuma rastladım. Bir 
plan hazırlamış ki benim de hoşuma gitti. Fakat 
daha en-el, biraı bnlılt a' ınn. çıkmak istiyorum. 
Dcnhu harndislerlm bundan ibaret ... Ya sız, gaze· 
teciler ... Sızde ne havadis vnr hakalrm? Senin sn
hıkalılnr ne fllcmde Cimi... Yeni yeni cinayetler 
\ar mı? 

Cimi tatmin edici cevaplar vermiyordu. Kıso. 
kısa konu ·u~ordu. Onun fikirleri dnhn ciddi \C 

~ahı;;i InC'SC'lekrle mcşguldll. Konuşmalar yarnş 

:''arnş km vc·tinl knyhcttıği sırada. Hanri nyağa 

l:alktı: 

- Gecen hayır olsun Cimi, Allaha ısmarladık 
lrnba ... Yarııı ben balığa ı.;ıkıyorum. Siz nerde oln
oaksııuz. 

Cimi cevap vereli: 
- Ben hafla sonunda 13ogard satosuna gidccc

f im. Oraya ela\ ctliyim. 
- MUkcımmcl.. Benim balık tutacağım yer de 

o civardadır. Sonra, ıjRlodan bir iki kilometre öte
de bir otelde kalacağını. 

-Ala ...• 

• • • • • • • • 
Cimi, esrarengiz mektupta ) azılr olduğu gibi, 

perşembe gilnU akşam saat 10.30 da. Grinl"iC par
kına gitti. Fakat görünürlerde kimıeclkler :yoktu. 

A. C. 

t~ASTf K "YOZLU ADA 1't 

- Anlat bakalım, dedi. Gcr1,;i avukatlanm, lıa· 
na senin hayatın hakkında bnzı şeyler söylediler. 
l 'akat daha fnzln öğrenmek isterim. 

Bu açık konmmıaclnn ccsarot alan Meri, bir. 
mliddet sonra bUlbUl gibi süylemcğc koyulmuştu. 
l.ondraya gcldlğinclenberi lıaf;ından geçen bUtUn 

lıftcliseleri nnlr.ttr. Ayrıcn, Skotland Yard'ın kendi· 
tıini himaye için bir sivll Jlolis memur etmiş olil,u-
i;unu da SÖl lcdi. · 

Ye sözUııe devamla: 
- Bu shil memuru da hiç tlUşündUğUm yok. 

Hele buraya gelirken o kadar heyecanlı iclim ki, o
mın ııcrde olduğunu bile bilmC'yorum. Her baldo 
bir yere çay içnıc~c gitmiş olacaktır. 

Lorcl Bognrd gillUmsedi: 
- }J\·ot, de eli. Ne kaclnr i) i tahmin ettin. Onun 

gC'ldiğini bana uşak haber YC'rmiştl. Kendisini iğ
znz ctmC'krlııl emrotliın . Onun burada kalması lA
zımsa. eğer, ~ani sen lUzumlu görUyorsan, 1Şatoda 
l C'ndislne bir daire hazırlatalım . Fnkat buna lU
zum yok sanırım. Onun için kendim gidip, artık 

hizmetine ihtiyaç lu~lmadığrııı söylesem nasıl o
lur? 

- Sen bilirsin baba! 

• • • 
- Baba ... Ben bu işten lıiç bir şey anlamayo-

11110. Ben bu kadar g-arln blr hldlee kartııındt. 

kalmadım. 
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Erhan, (Kurun) -
~ ız Kahrnman A... 
tamızııı ruhu:ın iL 1 
haf edilmek Uzcre 
h lk tarafından Ga 1 
zıp:u~a mahallesi Bü 
yük camiinde bi l· 
1 rr · halkın 1 tir k 
tl bır mevlfldil şe. 

rif kıraat cttirilnıi~ 
tir. McvlUdn ba~lan
mazd n önce Ata. 
tfirkün büyük eser. 
kri takdir ve hay-
ranlıkla anılmı5. manevi varlığı t>nUn. 
de ilç dakika slikfıt edilerek meşnlcler 
yakılmı'J mn !Cıda b:ıRİanmı~tır. 

bit ede:ı tarihi bir hatıradır. 

T arsUSta kultur 
hareketleri 

ilkokul Öğretmenleri 
Bir Toplantı Yaptılar 

Tarsus, (Hususi) - Şehrimiz kültür 
' işyarr Kemal Dinçmenin reisliği altın· 

da geçen pazartesi cünü ilkokul öğrct-
111enleri Duatepe okulunda büyük bir 
toplantı yapmıılardır. Bu toplantıda 

maarif memurları talimatnamesi muci. 
bince öğretmenlerin müşkülata muuz 
kaldıkları noktalar tcsbit cdi1mi} ve bun 
lar lukkında tedbirler ahnmııtır. 

Bundan sonra biriktirme ve yardım 
sandığının bazı maddeleri tadil edilerek 
yerlerine yeniden maddeler ilave olun
mu~tur. Bu meranda ölen muallimlerin 
refika ve çocuklarına her öfrctmenin bi'. 
rer lira derhal teberru etmesi karar al
tına alınmııtır. 

lngilterenin Fransaya ~Uphell hlr uıum daha 
• • • • Dün akşam Ccrrnhpaşada acıklı 

Bu toplantıda ayni ıamanda ders 
vaziyetleri ve diğer huıuılarda da ko· 

nuımalar yapılmıştır. Konuıma uzun 
müddet devam etmiı ve ço'k faydalı ol. 
muftur, ıkt asır evvelkı sıyasetı blr ölllm Yakası olmuştur. DaYutpa-

şnda Çardaklı mahallesinde 57 ııu-
( Ba.'i turufı f nd sayjada) 

sızların gnlibiycti •ile bitecekti. J...akin 
bır çok muharebc!crde büyük bir rol 
oynıyan tesadüf buı ada da neticeyi de. 
gi§tiriyor, Fransız kumandanı Villar, 
bacağından yaralanıyor ve orduyu ter. 
ke mecbur oluyor. 

Bu suretle, merkez düşüyor ve pla.ı 
dUşUnUtdüğü gibi netice vermi§ olu -
yor. 

nınrnda oturan emniyet memurların
dan Hakkı, Cerrahpa~ada bakkal 
Mehmet Erteklnln dUkklnına gire
rek bir iskemleye oturmuş, tlıcrJne 
rcnnlık gelmekte olduğunu ısöylemiş. 
tir. 

Bakkal, Hakkının ylir.Unde bir tu

haflık gBrdtlğUnden şüphelenerek he

men oradan ı;cı;cn bir arabayı ı;ağır-

m ıştır. Hakkı, hastahaneye ı;ötUrU-

lUrkcn lHmUştUr. 

T~lantıların ınk eık yapılm111 dü· 
ıünülmektcdir. 

Japonyanın Uzakşark 
siyaseti , 

Roma, (A.A.) - Stdani Ajan ı. 

run d iplomasi m uhabiri blldiriy(lr: 

Japonyanın Uzak Şarka ait olan r.i
yasetinln e;u noktalarda hUlha edlle. 
bi leceğl zannolunur: 

Posta pulu -yuzuiid&n 
çıkan ihtilaf 

l">ı.ntzig, 6 (A.A.) - Polonya.:un ye. 
nidcn kurulu5unun 20 inci dönüm }ılı 
münasebetile \'arşova hUkümeti tara. 
f ından çıkarılan ~ta pulları yüzün • 
den Dant~ig ile Polonya. arası::da. bir ih 
tllfıf çıkmı§tır. Çünkü Polonya hük\ı • 
meti bu pullndan dördünün Dantzig 
postaları tarafından kullanı1ma.!ını is. 
tem ektedir. 

Danziger Vor Poste::ı ga~0tesi. bu 
pulların Da:ıtzige Polonya mahiyeti ve
receğini ve bu suretle halkın Alman 
hissiyatını rencide edcocğini yazmak. 
tadrr. 

Bu gazetenin yazdığına göre, Dant. 
~ig hükumeti Polonya mümessilline bir 
muhtn-a vererek, bu pulların tedavüle 
çıkarılmamasını ısrarla istemi§tir. Po
lonya:un ce\'abı memnuniyet verici gö. 
rülmcdiğindcn Dantzig hükumeti, ica.p 
eden hattı hareketi ittihaz.da serbe!t 
bulunduğunu bildlrmi§tir. 

--0--

Sovyet Rusyada 
Kanunuesasi günü tes ·it edildi 

Moskon, 6 (A.A.) - T 11s .Ajan~ı 
hllclirlyor: 

DUn hütUn So\'yeUcr Birllğl kanu
nuesasi gUnUntl tcsit etmiştir. Biltun 
şehir ve köylerde tezahürat yapılmış. 
şenlikler \'e maçlar tertip cdilmi~tlr. 
Parklarda ''e mcyclanlarda halk eğ. 
lenceleri i;CÇ vakitlere kadar devam 
Eıtmlftlr .• 

Gazote. bu ml\nasohotle, 'kanunu

Nafiada tayinler 
Ankara, 6 (Telefonla) - Yük 

hendi! mektebi mezunlannda.:ı- Zi 
nar Seyhan su işleri mUhendisl 
fen mektebi mezunlarından Süle 
Seyhan au ~'ileri fen memurluğun 
san Oka:ı Rize şoseler fen memu 
na. Yükısek mühendis mektebi m 
larından Samim Güvenir Kasta 
yapı i~lcri mühcndiJ;Jiğine tayin 
dular. 

Malatya su i§leri fen memurla 
Hayati Kiper Aydın su i.~leri tl1 

disliği kısım fen memurluğuna. 
!eri mtidur muavini Osman TugcU 
cümc ne riyat müdürlüğilr.t!. 

fen memurlarından A 'ııi &lkanı 
çincana, Erzurum yapı i~lcri fen 
murları::ıdan Niztm Kurşunlu 
yapı i§leri fen memurluğuna, B 
işleri mühendisliği fen memurla 
Feridun sular umum müdürlüğü 
kez fon heyetine, zat i~lerl !icil 
Zulfi Tuncer nafıa ~irket ve mtlc
leri umum mUdUrlüğü muamelat 
dürlüğüne terfian tayin olundulat 

Zat i!ileri muamel~t kalemi şc 
lal Gündoğdu ut işleri ve sicil tı1 
muavf:ılfğine tayın edilmirtir. 

o 

Ankara radyosu 
müzik neşriyat ı 

Ankara, 6 <Telcfon1a) Mili 
lem clolayıslylc mUzik neşriyatı 
tll ctmf~ olan An kara rad;1 oı::tı 
on birinci pazar gUnU mlizıl~ ı; 

yatıu ba~layacaktır. 

-o--
Devrin en knnlı muharebesi ola.n Mal 

pH'ıke muharebesinde galip daha za • 
rarlı çıkmış, 24 bin telefat vermiştir .. 
Halbuki 1'.,ı-an.sızlarm zayiatı bunun 
tam yarısı, 12 bindi. 

Polis, tahkikata başlamış, ceset 
morga naklı::dilmek Uzere hastahane. 
ye g6tUrU1mUşlUr. 

1 - Çinin UcllncU devletlerin yarı 
mUstemJekevl rejimlerfnden kurta-

esasinin s inci (evkalldo So~·yetıer Avrupanın sineksiklet şamp 
kongresi tarafından kabulUndenberl nu seçildi 

rılması, 

~ . . 
Ondan sonra general Marlborough, 

hır iki muharebede daha muvaffakıyet 
kaza~rnıştır. Fakat, o sırada 1ngiltcre. 
de hükumet Tori Partisinin eline geç
miştı ve 1702 de Üçüncü Giyomdan 
sonra tahta çıkan kraliçe Annaya ta. 
mamile hakimdi. 

bir taarruza. karar verdikleri r.amano 
!ngilterc ile I<'ransa arHında mütareke 
ilan edildiği:ıi eöylüyor ve hareket et. 
miyor. 

2 - Bol~evizme karşı müdafaada 
bulunmak Uzcre Japonya - Çin ve 
Mançukonun meul birliği yapmaıa. 
rı, 

goçen iki yıl zarfında ınillt ekonomi. 
kUltUr ve müdafaa. sahasında ba,ar1- Roma. 6 (A.A.) - 1taJran f; 
Jan muazzam terakkileri tebarUı et- Crbtnati, Fransız Pierre J.ou~ 
Urmcktedirlor. sarı henbtyle galip ı:;rlcrck .~ 

E.inek slklot ~amplyocu Unnnııı 

Halbuki Fransa ile hatırlanan ıulh 
muahedesi 1712 seneııi 6 huira.ıırnda 

parlamentoya ver iliyor. Müutkere eL 

nasında .general 'Marlborough aöz alı
yor ve şiddetle muahede aleyhinde bu. 
lunarak bilhassa diyor ki: 

3 - Çinln r;anayi T"e ticaret saha
sında UçUncü devletlerle mesat bfrll. 
ği yapılması. Yalnız böyle bir mesai 
b lrllttnin ilyıuıl mah iyet iktisap et
memeııi şarttır. 

Ordu hizmetinden çıkarılacak 
hayvanların saflşı 

Daha 1711 den itibaren Londra gi7-
liden gizliye Fransa ile müzakereye 
başlamıştı. Evvelü, sulh ittifak devlet
leri ile l"ransa arasında görüşülüyor _ 
du. Sonradan l::ıgiltere Fransa ile kcn. 
di baRmn bir :sulh ynpmağı dahn mu -
vafık buldu. 

- Bu tarzda bir sulh JngiltereJlıİn 

ismi bütün diğer devletlere karşı hakir 
düşürecektir, diyor. 

Bu 11rogramıu chemmlytıli, dokuz 
devlet muahedenamesi ahkAmının 

nihayet bulmuş olduğuna bilAmel i
şaret etmekte olmasında nıUndcnılc
tlr. 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ordu hir.. 
metlerinden çıkarılacak hayvanlar ve 
bunların eatılmrusı hakkı.:ıda kanun lL 
yihası bütçe encümeninden g~erek ruz: 
nameye alınmı§Ur. Liyiha esaal&rmA 
göre ha:r:arda ordu kndrosu 12 yaımı bi 
tirmi~ idiş ve kıeraklarla. ~15 yqmı 

bitirmiş katırlar yerlerine ba§'kaları a· 
lmdıkça ordu bir.metinden çrkarılabile. 
cektir. 

-·"O--
l'skiicla r A kerlfk Şubesinden: 

1''ransa ile anlaşmak istiyen Tori 
partisi general Marlborough aleyhin. 
de harekete geçmişti. 1712 de mecliste 
kabul edilen bir kararname ile, ordu. 
nun generale verdiği fevkalade tahsi
sata mfrni olunmuştu. General Marlbo. 

. rough o zamana kadar, hizmetlerine bir 
mükafat olmak üzere ordu tahsisatı. 
:un yüzde iki buçuğunu alıyordu. 

Bir müddet sonra general vazif esin
dcn çıkarılıyor ve yerine Armond dil. 
kası tayin ediliyor. HükUmetin emri i. 
le hareket eden bu yeni kumandan, it
tifak devletleri Fransaya karşı tekrar 

Fakat, muahede imza ediliyor ve gc. 
neral, eUrgü:ıe gönderiliyor. İki sene 
A vrupada. kalan Con Çörçil, I 714 de 
kraliçe Annanın ölUmü üzerine hüku
mete geçen Vig partisi tarafından tek. 
rar memleketine çağır.ılıyor. Bunun,Ja 
beraber, hükumete i~tirak ettirmiyor. 
lar ve duka, ömrUnün sonuna kadar 
şatosu:ıda yaşıyor. 

Şüphesiz ki, Vimıton Çör~il, dedelc· 
rinden birinin bu hikayesini yaurken, 
kendisinin çok taraftar olduğu bu gün. 
kü Fransız, lngili.z dostluğunu hatırlı. 
mıı; ve iki memleket aruındaki "ana
nevi., dostluğu iprct etmek istemiıtir. 

İkinci muhabere alayından 31-10-
936 gUnUnde tPrhls edilen ve şubc
mfıin 4/882 numarasında kayıtlı bu
lunan y«?dek levazım asteğmen :l:!5 
dosumıu nı H852 knyıt No. Fethi o~
ıu Hamldin 937 ve 938 bu yoklama
larında şubeye müracaat etmemiş ol
dut undan c,·akibl rnechul kalmış o
lan munalleyhin burada ise derhal 
taşrada ise nihayet bir hafta zarfın· 
da teahhUtlU bir mektttpıa· l}Ubemize 
bildfrmegf JOzumu llln olunur. 

Ordu hizmctindc:ı çıkarılacak hay • 
vanlar nakil ve iaı;e masraflan Ziraat 
Vekaleti büts:esindcn verilmek :Ur.ere bu 
vek~letin gö.c;lcreceği yerlerde açık ar
tırma r;uretilo satılacaktır. Ordu ihti • 
yacı için yabancı memlekr.tlerden satm 
alınacak beygirlerin her ~atın almada 
en az yüzde k ırkının damız.lığ& elvcri~. 

li kısrak olması mecburi olarak, fev
kalade ve müstacel hallr de vekiller ka 
rarile bu mecburiyet muvakkaten kal. 
dırılacaktır. 

86 J.ASTJK )'UZT.U AnA M 

G('nc ı;nıcteci cımı Slanton bab~SI Sir God
frcy Stanto.ııa bCl.)'1~ diyordu ... AYuknt Margcıston 

da onların evine gelmiş rn J .. ord Dogardın garip 
'tası) ctnnm('sine dair Bosnnkerttcn jşittiklerlnl 

anla.tını b. 

Ctmi sözü ne dcvnm etti: 
- Bana sornrsanız, hiç tereddUt etmeden 

söyleyebilirim ki, Vllynm Keys bir serseridir. 
Ciminin bu sözleri ~zerine herke gllldll. Hi1-

hassa babası: 
- Senin hnynlln ku,·vetli ama, dedi. Bu ka

darı da fnzln ... 
Bundan sonra hlznıPtçi içeri girerek telefon 

ı;alclığını 'o Boı;ard şatosundan Mis Meri Morti
mcrln görUşmck istediğini habeı· 'erdi. 

Dunu işiten Cimi derhal ;rcrinclen sıcradı ... 
Telefono. sarıldı. Öyle bir şlddctlC' konuşnıağa baş. 
ladı ki, öbUr uçtan konu nn ses şöyle c0Ya11 'er
meğc mecbur olmuştu: 

- O kadar b::ığırmo. canını ...• 'P.dlr hu hCY<'· 
<'lln? .. Hem b n sn[;ır değilim .. Dabnm, cumnr esi 
gılnU biz<" gelmeni lsti~or. Gelir misin?. 

- r'almt bC>nl niçin istiyor? Anlnmnyorum .. 
- Sc\ gili Cimi. Sen ne knclar dC'ğişmişeln. Ne-

yin ' r caıııın? Babamın seni davet etmesi kadar 
tablt blr şey olabilir mi? Babam seninle tanıemak 

tlyor? Onun için çax.ırı) or. Bundan dahı tabii 

-- I 
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ne olabilir? Buraya geldim geleli hep zenden bah
ı;ediyoruz. Seninle o kadar allkadar oluyor ki·:· g. 
ter gelmiyecek olursan ona söylerim ... Haydi, hay. 
dl geleceksin değil mi? 

Cimi bir lUıza dUşUndUkten sonra: 
- Geleceğim, diye cevap verdi. Gelmeye ca ı

facatım diyeyim daha doğru oluı-. (ÇUnkU Clmlniıı 
bu sırada Grinviç parkındaki randevu hatll'ına gcl
r.ııştl. Polis mUdUrUnUn itirazına rağmen oıayn 

gitmeyi istiyordu.) Evet, gelmeğc calışaca~ıuı, ıli · 

;eylm. Zira gazetedeki işlerim ne şekli al~.cak bll
ıni~·orum. Belki de bir bAdisc tıkar, takibP ıneı bur 
kıalırım. Babana söyle ... Kendisiyle tanışmnğı ben 
de ı:ok ıı.rıu ediyorum. Eğer cumartesi gUnU sn
bableyln gelemezsem, öğleden Eonra belki ... 

Cimi teleConu kapat.aıpk tekrar babasrnm ~ a· 
nına <Hindli. 

Babası sordu: 
- :\teri nasıl? 
- Gayet mesut ... Sözl<!rinden öyle anlaşılıyor. 

Hatlaya beni de oraya çağırıyor . Ef;cr rırs~l bulur.. 
um gideceğim. 

Daha fazla konuşamadılar. Zira kardeşi Han
ri Stınton içcıri girmişti. Bu sırada Marseston da 
gitmiş oldu~undan Sir Godfrey Ye Cimi odada yal
ım:dılar. Hanrl onlara hitaben: 

- Geldim geleli, gfzi doya doya gl:Sremedinı, 

dedi. (Cebinden çıkardıfı piposuna tutun doldura.-
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ıaom1ştır. 

Bir vapur b ath 
Dantıig, G (A.ı\.) - "Pozeu· j 

daki Polonya npuru. lim:ında 
boşaltırken birdenbire bir ~n·~ 
çlnde batmıştır. Tayfadan ıı.ı 
kurtulamayarak dlmUştUr. 

Bir Yıldızın Soi ukkanb 
Fransanın scnç sinema yıldı:! 

dan AnJ Kortas bir otomobil l\aıl 
ticesinde ağır yaralanmıştır. 

Hastaneye götürülen artiste. ço 
like1i bir ameliyat yapllm1.,tır. İ> 
ameliyatın bayı1mada:ı yapJlmasf 
tcmiıs ve bu arzusu isaf eclilmiştı' 
meliyat yapılırken artist ~oğulik 
gölltermiş, bu ameliyat biter, b 
gözlerini açarak: 

- Şimdiye kadar erkeklerin b~ 
dar güzel dikiı; diktiklerini biJmi. 
dum, demi~tir. 

Bir Atlet Hapiıhane Duv' 
Yıkarak Kaçtı 

Amerikanın mc~hur atlctıcrv 
Conb 1 umumi bir yerde iskandal 
tığından dolayı üç ı;iin cc~a~·a ç 
larak hapse atılmııstır. 

Fakat bu mahkumiyete canı eı 
atlet, bir gece 11abaha karşı bulu 
böcrcnin duvarcı yıkmt~. kapıyı 
çevc!İ ile birlikte çıkarıp karıı1 

Kar.mazdan önoe hapi!hane dirclet 
ne bir mektup bırakan atlet, hap1 

ne bin.Mınm çok viran olduğunu 
merikaltlara böyle eski binalarıD 
kı§mıyacağını söyliycrek y~ni ve ~ 
kem hapiahane .bi::ası yapılma~ 
tavsiye etmcği unutmamııııt1r. 

Boksör Ca k Doyl Bir Ka 
dan iki T okat Yedi 

Geçen harta Holivutta ~frltin bir 
za.let olmustur. Sinema ~inin c' 
zel artistlerinden Ele."la Tray bOı: 
Cck Doyle umumi bir yerde iki ş• 
atmı§lır. Holivut artist mahaf' 
bu kadından daha ,ur.el biricinin ~(o 
ler arasında bulunmadığı idia cdÜ 
için bu çirkin skandalı birçok deO 
dulara sebep olmu~tur. "Güzel Elt 
yı boksör evlilik vaadi ile ald:ıtmP. 
uzun müddet yapnrn~tır. Gar.ete 
beyanatta bulunan kadm aldatıın1ıf 
duğu:ıdan dolayı bu•.skandalr yaptı 
söylemf31e de, boksör bunun a i<siJll 
dia ederek Elcnıyı hatta tanımad' 
bildirmiıtir. 
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l:ı1ıisar!dr lJ~ IV1üdürluğünrjer1 
- - -- ~ - - . --~ 

lltırt ıa.,ik. 
TumUilk eam bre laltifi 
Ebonit 

300 Kilo 
300 Kilo 
lM Kilo 

Muhammen S. 
BeJıeri Tutan 
Ura K. Ura. K. 

2.80 8'0.
. 2.90 840.-

2.80 SM.-

~ 7.S ~min&h 

218«.- 161.80 
I - Şa.rtna.me ve nümuneleri muciMııoe ~arda. cO. '" traiktan yaaıb b. 

uçuklar açık eksiltme uuliyle satm a.J macaktır. 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

Lorel HGTdi /lfJiçretle 
Süt lıardeıler. 

Ttr.ıehaşı l)ı-.rn kıs· 
ını. 

ıo birinc:ikanıınJ:m ı
tibaren Yidsorun Şen 
kııdınJ:ııı. 

1 ' ı u·~t ' ... 
' 

1 l-10-19ab tarıhındeki ek~iltme1i feshedılmiş olan 21950 ifna. muham 
men bedeJJı 1000 adet deri palto 20 12-19".38 salı günü saat 15 te ka~tı sarf 
usulü ile A.,karada idare binasında sa tın alnutcaktır. 

Bu işe ıtrm~'k lıtiyenlerin 1646.25 liralık muvakkat temmat i1e ka.Duııun 
tayin ettifi vesikal•tı ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadır komil'yon re1J!i. 
ğine vermel~tl lhırndır. " 

Şartnam~ler parasız olarak Ankarada malzeme dair(>sinde:ı. Haydarpa~da 
tesellüm ve sevk şefliğinden dafıtılacı ktrt. ( 8807) 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza?a.nnda göeteriltnfe· 
tir .. 

m - Eksiltme 22-12-938 tarihine rutlryan l*fl!nbe filDil 11.&t H t~ 
Kabatqta. levazım ve mübe.y&at tubesindekt Alım koıntıyon~ ya.pıla.caktJr. 

ıv - Şartnameler p&rl8D olarak her gtln ~ geçen tu~ atmabllece. 

Komedi kıı.nıı N r 
lstikJMl cıddeSinde a J 8 
I~ birinciUnııııılan ı. VekAletinden: 

ii gibi n11mu.:Jeler de görtıleblllr· - -· -
V - hteklilerin elnılltme için tayin edilen gün ve Ja&.tte ,U.Se 7,5 ,uveıı. ...... 

ıne pianlarile bf rlikte yukarda adı ~n komisyona gelmeletf. Jlln ot umar. 
(8893) 

Çıralı taht& 
Çıralı tahta 
Çınl1 talıta. 

Çıralı tahta 

Diia beyaz; t.ahta. 

•• # 

Muhammen B. 
Milttarı Beheri Tutan 9' 7,CS tMiliıatJ 

.fOOX30X30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

18 ?da 
8M3 

10 )ıf8 . 

18 M3 --
5( 

-400X30X30 10 M3 

J,,ira K. Ura K. Lira X. 

45.-
39.- --

2820.- 211.50 

I - YU'tirda eaat ve miktarı yu:rlı lf .metre aikibı '11'3h t.a.hta ile t O 
metre mtklbı db beyu tahta pe.zarl!'k wnılite atın aJman.)br. 

II _ lıluhammen bedellerile muvakkat teminatları hfalarmda göaterilmiş. 
tir. ~ 

m - Pazarlık 12-12-938 tarihine rutııyaq ~ ıünü sut ı• de _ ~ 

ılbaren • 
IJoma çrl:mrır bir 11ii:l'l ••• 

ft:RAN Tl'i ATRCISt.: 
SancııtUr Natit, C4'mal 
Sahir. oku~u s~mi
h.ı •e Mezey van·ctcsi 

R.\I~ .'. \'I 
\'odvil 3 rıerdt! 

DANS, soı,o, nrF.1 ... 

ERTUliRl."l, S.\Ot 
TEK TlYATROSl' 

Tıksimde: {811 gece) 
KAYNAS.01 

VodvJI 3 perde 
\•AKJ~'DA: 

l.\"S.4'N M4Rl'T 

H.t,.f,I\ OPF.RETt 
r.u akşam sa.ı O da 

başlıyor: 

"ICIÇE" 
Hr.ji: Ra"l Rı:a 
tfri%il:: S~vfdlln .4sal 
YAZAN: l"rısuf Sirurl 

Yapı itleri ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan ış: Ankara Akköyırü ıle Orman çıftliji yolu tiU. 
rinde yapılaoak Tavu~uk en.UtiltU binaları in~aatıdır. Keti! bedeli 486t6 
lfra 96 kuruştur. 

2 - Ek!iltme 20-12-938 sah günü saat 16 da ~afı& Veklleti Yapı lt-
lerı eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme eartnamesi ve buna rnüteCerri evrak 245 kuruş bedel muka. 
bilino:Je yapı işleri umum müdürlüğün den aloabilır. 

4 Ekıııiltmeyc girebiln1ek için isteklilerin :;652 lira 28 ku~luk mu~a.k-
kat t~minat ,·ernıeleri \'C Nafıa Vekd Jetinden alınmıs ehliyet ı;e,ikası göster. 
meJeri 1'.zlmdır. Bu vema ekalltmen.in yapllacatı günden eıı u seletı lfht etvtJ 
ilteklilttin bir tıtida ıle afıa Vekiletine mtlracaatlan ve isttclalanna en u 
bft kalem de 25000 lira kıymeti.:lde bu işe bent.er iş yapt.rjma daır i~f ya~tıraıi 
idarelerden ahnmıe vesika mıttrrııeleri tnuktazldir. 

5 - lıtekliler tel<lif mektupla.rmı Jhale &'ÜDÜ olan 20-12-938 aalı llati 
saat ıs e bdar yapı işleri tı!kliltme komisyonu reisliğin~ mafıhuı rnukabillıtı!e 
tesliın edeceklerdir. 

Poıııtada olacak gecıkmeler kabul edilmez. (4943) (8790> 

Ka.batqt& IeVazım ve m.iibayaat fttbesindekf alım komisyonunda yapılacaktır. lllffıımnlfl"" 1 g 3 9 V 1 L B A $1 
ıv - lateklilerin puarltk için tayin edile:ı gUn ve aaatte Jil,2lde 7,5 güven· 

rn•ııaralııril•blrllldeyul!arda•d•~:~plmeleriiJJıı~;i ATATüRK ALBüMü Hava Kurumu Büyükpiyangosu 
. 

ı - Ntimullesl mucibince •tm alınacak "beheri 11.3rs kurut hesabile •• 
341.!5 lira muhammen beclelli 3000 *det stıpllrge için 29-11-938 tarihinde el. 
de edilen iıyat liyrx hadde g6rQlrnedltlnden ~ık eksUtmesi 10 ,nıı temdit edil. 
miştir. 

II - Ebi1tme ~12-918 tarihine rastlıym cuma güntt aaa.t ıs de Ka.ba
tqta Jevamn ve muba~ fQhesbıdekl ahın komfaymnnlda yapıJaeağmdan iL 
~ yil.lde 7 .:5 stmınme paralarile birlt1rt.e komisyona sem.eteri ilin olu. 
ı.~J8898) 

• • • • 

üçüncü Tabı 
yapılıyor 

Reıimli Hafta ne3rl:,:atındın Atatürk 
albilmü, Juymelinin mUkltatmr 15rdü. 
Klia blr aaman içinde mevcudu tamamen 

tükenen bu eserin ilçüncti tabına Ntlan· 
nµwtır. tıq gijn içjnde pi~ya cb1' bu· 
Junacaktır. 

ı - İdaremizin Yavprı ye Çamaltı Tıı*JUı içkt maııııv, ..-.e ve ıtizu. Ttdarik etrııiytnler acele etmelidirler. 

munda halif yük naklinde kuUamlmat bere abn almacalt ve 26-X-938 
de ihale eıtllecelf nan edilen 2 adet kamyonetin mallamlntn hdeli tezyit edile. ~·l·---:r• ııııs ,., ... , .. 
"ret J8Dlden ve puarlık U8Ullyle ekiiltmqe konmuftur. 

n - Her Jkiainfn muhammen bedeli 6000 Ura ve muvakkat teminatı ~S<ı 

li19dır. 
m - Ekliltme 10..Xll-938 tarihin~ rutl'Yf.D puarteei gilnü uat U.30 

da Ka1*tqta Levazım ve Mub&yaat Şubelindeki Alım Komisyonunda yapıla. 
caktır. 

iV-Şartnameler parasız olarak her gün .Sıü geçen Şubeden alınabilir. 
V - Ekailtmeye iftira.k etmek illti,.terin kataloklıryile karoeeri şekli ve 

dabill tak8imabm ~bir pllıı ile bemln ..rtıyabnı göttterit fenni teklif. 
leı1ni ihale gtlnilmlen 5 ,On ewellae kadar tııhisarlar Tuz Fen Şuoe1ine 't'~r. 
melen lbımdJr. 

VI - istekliler puarhk iein tayin edilen gürı ve 1aatte )'tlaıte '7,5 attveıune 
nıtralariyle birlikte yukarda adt ~ Komleyona gelmeleri ilin olunur. 

(8835) 

Ciftıi 

Tos tütün oııftlr 
318 200 m/m boy. yb'Vatlalt 

• • • 
Miktarı 

~000 A. 

MUhanuna ıs-
86heri TuU.11 
Kr. Sn. Li. KT'. 
26.75 535.-

l3qlı crrata .000 A. -. -
318120 mim boy. )'llftriak 8000 A. 60 Ki. ~f.0.-
3/8 Demir pal 12000 A. 

s 1,5 
tuıinatr 

Li. Kr. 
40.ı~ 

38.-

Eksiltme 
Saati 

15.30 

16.-

I - 2000 adet ince eeyler konabil•tı Standart, normal 8lk örgülü toz tütün 
çırnlı ile Clhlli Baknnevüle yapdae9 k plltfotınıua IUııumu ola ebat ve 
mUrtan )'1lbnta JUdı )'Uftriak ı.ttı cnrata ve demir pal 1-12-038 t&rihin. 
de ihale edllemedifinden yeniden ayrı ayn puarlrk uwlile ekailt.ıneye kon. 
JllQltur. 

n - )(ahammen bedelile muvakkat teminatları hisalarmda g&terilmit
tlr. 

m- Paa.rlık 19-12-938 tarihine rutJıyan ,...,Wi gihıti hjalarrnda 
yualı aatlerde Kabatatta lenmn ve mubaya&t fllbelfnılüi alan konıiayorıun 
da ya.ptW:almda.:ı iateklllerin ytbde T .S gtıvenme paraiarfle birlikte adı ge· 

1 9 3 8 
Resimli Hafta 

12 inci nüabuını müveı 
ıilerden isteyiniz 

Kıymetli yazılarla dolu ve 
TUrkiyenin Yeal"• ucuz ve 

aUıel mecmuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyuculartnın nüthadan 
"üıhaya artmuile nıüftehlr 
bulunan halıcikf bir kıyınettlr 

38 Sayfa 5 Kuruş f ........... :; ... .,.~,,~ ... 
lıliınbul .4alige Vçüncü Hukuk ;;;;;;;;_ 

m~sfnden: 
Halil Jtm Emine ıararındau koca~ı. fe. 

riköyünde Şahmerdan ııokalında 83 No. lı 
hanede rDMkim Ömer oAJu Serif aleyhine 
rnahkeıttemizin 938/938 No. Jı dosyası ile 
açılan boşanma davaııında: :reni lkametıA-1 
hının roeçhullyeti tahakkuk eden müdde-ı 
aJeıybe llineon teLJlırat icra edildili hılde 

çen .komilYOft& plmeleri il~ olunur. (8811) 

muayyen dnde rnahkemes·e ıelmemtııi ı 
Jtıseblyle hakktndaki ııyap karır1nın dahi 
Ulnen teblillne karaı· verilerek tabklhtı 1 
29-12·938 per~embe ıünli saat 10 a tıllk 
edllmif oJdutundaıt mumaile)·b 5eririrı 

1 
menftr lfin ve nane mahkemede hazır bu-

• • • Junması veya bir vtkil ıöndennesl; aıı,,ıj 
J _ İdaNllÜlill Qblli fabri.kuı lgln lcattraa1ı ve otomatDc t.aktt.n ci:wtal halde 11J1bında tahkikata devam edılerek 1 

1adet500.1adet300Ye1adet200 kil-•• tartabfleeele kabQlyette ce?Mn bir daha mahkemeye alınmayacalı lt-hffl 
.._ • ..._. yerlno ıetmek üzere ilan oluhur • 1 

3 adet baklt prt.'namesi muclbinee ~ ebiltme aaJUe atın IJmacaktn-. "°· P. 2i43) 
u - Hepainin muhammen bedeli 250() Jira ve mu-lt•t teminatı 187.50 ------------

11.radr. 
m - ~tme 30-12-838 tarihine ıutlıyan pel'fllllbe giinü saat H de 

Ka11atatta Jevaimı wı mub&ya&t fQbestndekl al• lcomityeıluftdl. yapdaea.l:tır. 
JV- fartı:wnelR puum olarak her stlil 1818 geçen 111beden llmabllir. 
V - Ebiıtıneye iftin.k etmek istiyenlerfn ttyatam fenni teklif ve kat&lok. 

la.rmı eblltme gUnfinden bir hafta evwılille kadar inhisarlar «ıtüıt f abıikalar 
ııubeaine vermeleri ve teldifterin ka'buliJnll muta•mmi:ı ftBfka. almaları la· 
Zlllldır. 

VI - htelltuer ettilt.me i~n tayin edilen gUa ve 1118.tte yijade 7 TJ güvenme 
panlarlJe bhiUrte ]'Ukarda adı ,.n komla)'Olla selmeleri illn olunur. 

. ,(8'190) 

z .\ 'ı' t 
.,skerlik ferhi! tezkeremi ıa' i ettim. Ye. 

ni11inl cıkaracıtAımdan eskisinin ltiıktnü 

yoktur. - Karamürsd lnebe11lf köJIÜ No. ~ 
t:vde 13'6 doğnmlu llıfrıt oı}lrı Mu,t11fa .\1. 

lı•• 1 

Z.\Yf ' Alibeyköyü ilkokulundan 92i senesinde 
ıld~ltm tasdiknamemi kaybellim. ffitkmü 
yoktur. - - Auvanstıray Tokludeılt! ,\"ıJ. ~6 

lsmail Bror. } 

BQyük tkr•m•v• •• 
500.000 Liradır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .ooo. 30.000, 20.000, 15.000 
llraJrk 11crmniplef .. f~ v• 100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

K .. ıdı yıtbqı ııcı ıi yapılacaktır. 

Biletler (2.5). (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetnııdın hemen biletmizi alınız. 

T. C. Z 1 R A A T B A N f< A S t 
Kuruıue tarlbt: 1111 

Serwa1ııl: lQ0.000.000 Türk Ltru. 

~ube .. •J•n• adedi: H2 
Zlrat •e ttc-art her aed banka murmelelel'I 

Para hiriktırenlere28.B001ira ikramiye verecek 
Ztratıt Harılııu:rı 1a K uıııbtr•tr •• lbbartıı fıurruf be••!Jlarınih 

eo aı 50 llrur bulunanlara uned• 4 defa ceklltetk kur'a ile •t•&ıdil' 
.,ıua ~~re lkranıt11 ctaGıtılaca,ur: 

t Adet ı.uoo C..lralık 

.. •• 600 .. 
4 .. fôO .. 

40 .. 100 " 
]00 •• 50 •• 
120 .. 40 • 
] 60 .. 20 .. 

4.\100 ı..ıra 

ıe.uou .. 
J.000 .. 
4 .000 .. 
~.1100 .. 

4.~110 .. 

3 200 .. 

f)f" RA1'~ Hewaplarnıılaki 1>aralar Mı ıit"ıı~ t~imJ, !\O llra4aw at'L
~1 dü~ntfJetıltı·e lkraını,-e tıkutı takdirde % 20 ra~ıa.ıet1t• ........ 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylül 1 Rlrlnt-tıranıın. 1 Mart ... 1 it•· 



KASE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 
En ıiddetli baı, diı ainlannı, üıütmekten mütevellid bütün 

NDCI ve aızılan keaer, nezleye, romatizmaya, larddıi• kart - . "' Mideyi bozmaz, kalbi ve babrekleri yormaz ! 
t.mine dilı$mt: T........._ aplanmız we 1'enotlia yerine 

Utlar lıir IW'b fttfrltne ,iddetle reddediniz. 

Hast ık, m ve plsttk getiren fareleri , 

FAR HASAN 
Fare zehiri 

:•lllf1liıjt'l'ılril•11eııer1, 

al(aulan derbal öldlrlr. Tesiri kat'ldlr. Fareler k&kalu. Dalda1 ae· 

rilerlal .erpmellcllr. Macua olnlarau J8i1t blr ekmele ve berbanp 

SICl&JA lilrerek farelerin buJundutu 7erlere kOJ'ID&)ıdJr, 

25 ::i 30 kuruttur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Saİrnalma K• 
·ayonundan: 

1 - Bir ta:ıeaine binelli kuruıı kıy met biçilen evsaf ve şekil 'ı6rlıeğine UJ 

' 

~OLANTS[QANE 
UNi NY. 

Çünkü ASPiRiN seneler" 
denberi her türlü soQulcıl· 

4 gsnlllclarana ve ağrılara icarı• 
.te~ir_ı:şaşmaz .. 'bir .. iliç olduaunJ 
•b t .... t . •*' .ıs a.~ 111ı1tır_. 

' A ·s~ ~-ı 1=1· 1 N Fn, tesirinden 

emfu_~lmi~IÇinllütfen : EB · mırkı~ 
_şına _ dikl<ıtreClinr~ 

Merkezi: BAHÇEKAPI 
Şubeleri: BEYOQLU, KARKöY, XADIJtöY. 

Teknik Okula S11tınalma 
Kemlarona llaalJiladaa ı 

Mikdan Tahmin Pi 'tutan ilk teminat BJaıiltmlt. Cinai 
Lira K' Lira it. Slllti 

__ ......, _________ Kumaı kahve rengi 440 m. 420 
640 
650 

560 

1848.00 
1896.00 

~ &t;~ 
1

T~yy;töKankat 1 U t 
1 

. Palısten mezun. 

Umumi cerrahi; dimnit, ıdnir cerrahi· 
ıi, ~ e kadın dolµnı mütehassm, erkek 
Te kadın amrliyatları ve modern ameli· 
)'atlar, dlmal, ıılnlr, ~ iız buruşukhılu, 
meme karın sarkıklığı, ameli,alları, 
l\luayene; sabahları 10 dan 12 ye ko· 
dar, salı, ~rşemhe, ve 'Cumartesi .iüııleri 
10 dan 12 ye kadar ıneccanen. Beyo~lu 
Parmakkapı Rumell han No. 1 telefoı ı 

"''!11 

,_........-......-....... 1 

ATBŞ KAKÇILARI 

Yaz.an: Hamdi Rıza Çaydam Harp 
edebiyatının ölmiyecek bir eseri. 
dir. Yeni çıktı. Satııı yeri: lnktlô.p 

Kitabevi. 

KİRALIK DEPO 

Uıldldarda vapur iskelesine yakın ve 
araba vapur ve yanında 350 metre mu
rabbaı 3 katlı klgir betonarme nhtım 
ve iskelesi de beraber ve fabrika için 
mllaaittir. Müracaat İstanbul BalıkpL 

., llcivert 265 ,, 
,, Siyah 390 ,, 

" 
Gri 

,, Kumlu 
92 .. 

siyah 82 ,, 

Don 489 
Gömlel 326 
Fanill 326 
Çorap 978 
Mendil 978 
Havlu yüz için 326 
Havlu ayak için 326 
Bornoz 64 
Pijama 326 

iskarpin 197 

380 

55 
175 

60 
25 
11 

100 
30 

475 
450 

525 

2535.00 
423.20 
3tl.60 

6813.80 

268.95 
570.50 
195.60 
244.50 
107.58 
326.00 

97.80 
304.00 

1467.00 

3581.93 

1034.25 

268.65 

77.57 

u 

14,SO 

15.00 

'rcknik okulu ihtiyacı olan yukarda cinı ve mfktarile tutarı ve ilk te
minatlan yazılı malzemeden çamaıırlar ile 1cumaılar kapalı zarf, iüarpinin 
ise açık ekıiltmeıi 8.12.938 tarihine rastlayan perıembe ctınll GUmUpu• 
yunda Y. Mi.Uı~ndiı mektebi muhaıebeıinde toplanacak olan komiıyonda 
yukarda yanlarında yazılı saatler de ıartnameaine cCSre yapılacaktır. is
teklilerin 2490 sayılı kanunla prtname tarlfab dairesinde tanzim edecek. 
leri teklif mektuplarmı eksiltmeden 1 saat eveline kadar komisyon bqka:ı. 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. Şartnameyi, nUmuneleri görmek ve 
ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden bir elin evveline kadar Yıldızda 
bulunan okulumuza ve eksiltme cünü de GümUpuyundaki komilyoaumu
za ıelmeleri. Poıta cecikmeleri bbul edilmu. (8597) 

ıarı 53 No. lu havyaı:,ı:ı dükki.nı. -------------------------

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek ?enlllk Akade
mllerlııden diplomalı. 

Betotıu • Parmakkapı 113. Tllrlr fo
to vl OıtOnde. 

1 
Türk 

BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGO 

ikinci kt'tide: 11 /. Birinciklnun / 938 dedir. 

u 
Büyük ikramiye 45.000 lira ır. 

sekız yilz hayvan velensesi kapalı zarftan pazarlıfa tabvilen 19-12-911 ----------- Bundan bqka: 1 O O 12 O O, 10 000 liralık ikramiyelerle (Z0.000 
ve 10.000) liralık ı ı adet ıuuki at vardır. esi gilnU saat onda satın almaca ktır. • 

2 -Şartnamesi parasız komisyond an alınabilecek olan bu puarlıfa kll'9' 
yenleri:ı altı yU& otua liralık teminat 1&11dık makba& :veya. bMl5a 

Sahibi: ASIM US 
Yeni ttrtip e t alarak ıttirak etmeyi iluml etıneılniL Sİi 4ı 

firanıonun mea u •• t.hbyarları arama &irmit olunwıua. 

• 

r 
ı 


