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Çek reisicur11huru istifa etti 
eeneş radyoda bir nutuk söyliyerek dedi ki; 

"Bize kabul ettirilen fedakftrlıklaı haksızdır,, 
"Çekoslovakya yeni dostlar 

tedaı ik etmelidir,, 
--------1 Yeni kabine kuruldu Milletler Cemiyeti 

ne olacak? 
\uzan Asım Us 

çeko Jovakya lınkkındaki l\lüııih 
konfernnsı knrıırı ilo Hitler ,·e Çcm
berlııyn ıırnsnıda imzalllnnn ebedi 
dostluk nulıışmnsının l\Ullctlcr Cemi
yeti knr:;;ısındn ifn<le ettiği ınnna ne
dir? nu knrnr He o nnla7ıunnm Cc
no\TO mUes escslno 1ııydtısı mı ol

muştur, yoksa znrnrı ını? 
Cene,TC<len gelen JınbcrJcro göre, 

l\lllletler Cemiyeti .konseyi bnşknnlık 
mnknmıııdnn 30 eylülde İngiliz Baş
vekili ÇcmberJııyne bir telgraf çekfl· 
mJş, lıu telgrnftn l\lünlh konfernnsı 
Jlo A\•rnpıı snlhnnn. ynptıj;'.,"I hizmet
ten dolayı derin takdirler ve lıayran
Iıklnr gösterilmiş; Çemberlnyn'in 
şnh i en bllyük harp gıılip1eıinin pn
yeslno yctişemcycccğl bir ııulh lrnh
ramn.nı aıfntı ilo tnsif edilmiş. 

Bu telgrnrın ynzıhş tarzmıı bakı
lırsa Cenovro muhiti l\Iilnih konfe-
ransını Te knrnrlnrını memnuniyet
le karŞtlnnuştır. l\lllletler Cemiyeti 
mUe scscsl tehlike dolnyısiylo el sUr
nıeğo cesnret edemediği bir meseleyi 
dört dc,·lct xnüınc~sillerinln kendisi
ne hnbcr vcı'lnc<lcn Iınllettikleri için 

peJ' çok 5c,·innılştir. 
Hnkiknt Jınldc Almanyn ile Çclrn -

ıo,·akyn nrnsııulıı çıkncnk \"C birk~ı;: 
gün iı;iııılo diğer L>lrçok dc,·let.lcre sı-

1 k bir A ,.1.upn hnrhı ynlnız 
ra.yct e< ere .. .. 
d~ .11 tleı·l }rin bıııuk bir fcln· uoyn nıı c ~ • .. 
ket olnınktıııı ibnrct knlmazclı; b.Clyl~ 

kt ık tun sonrn buglinku 
bir lınrıı çı b"' .. k · u ·u · MiJletleı· Ceıni)·cti ıunnsı da o } 

. d kül ·e duman olur-
yan"'nıın lçın c · ' .. ° C . e ıııuhıtıniıı du Ihı bnkıındnıı ene\ r 

. .• 1 ı·kı \'ttrdır Fnlrnt 
se\•Jnmc'•e tabıı ın ' · 

ı-. • ı · lıarp 
\Illletler Cemiyet inin unıııını ur 

ftfcti ile dıığılnınk tchlikc::.irıdcn 
,.1.. ·ı :uılno;;ınnln-

kurtnhıııış olması !• uııı 1 
• • v 

Bırçok Çek büyükleri Fransız 
nişanlarını 

istifa eden Çek Nlİsicümhuru 

Prag, 5 (A.A.) - Bcneş istifa et· 
miştir. lstifa, general Syrovy tarafın
dan radyoda verilen bir ı:ıutukla halka 
tebliğ edilmiştir. 

Prag, 5 (A.A.) - B~ekil general 
Sirovy. saat l 7 de radyo ile yaptığı 

beyanatta, ilk vazifenin devletin tek
rar •teşkili olduğunu söylemiş ve: 

"Yeni bir Çekoslovakya kuracağız,, 
demiştir. 

"Hükumet dört devlet tarafında:ı 
~fünihte verilen kararları halisane bir 
surette tatbik etmek istiyor. Dış po. 
litikamızm prensipleri açıktır: Kom· 
şularımızla dostane münasebetle ve 
bir huzurla yaşamak istediğimiz tak
dirde. onlarla teşriki mesai etmekliği· 
miz lazımdır. l{üçük bir arazi ile de 
herkes için yer bulu:ıacaktır. Yalnı~ 
politik. ekonomik ve sosyal sahada ye. 
niden teşkiHitlanmakhğımız icap eder. 

(Sonıı: Sa. 6, Sıı. 4) 

geri verdiler 

lstanbulun 
kurtuluşu 

Bugün Taksimde bU
yük merasim var 

DugUn lstanbulun kurtuluşu. 
nun 16 ncı yıldönUmUdUr. Bu bU
yUk giln muazzam tczahtirntla 
ku Uanacaktır. 

Mora.sime iştirak edecek olan
lar saat dokuzda. Sultanahm.ct 
meydanında toplanacaklardır. 

Saat oncla 21 top atrmr neme-
rasim bnşlıyncak, herkes bir da
kika. sUküt edecek, limandaki va
sıtalar dUdUklerlni ~alacaklar

dır. On buçukta kıtnlar, mektep
ler hareket edip tramvay yolu
mı takiben Taksime gidecekler
dir. Orada bayrak çckllecck, ou-

~ 
tuklar söylenecek, büyük bir ge
çit resmi yapılacaktır. Gece de 
fener alayları tertip edilmiştir. 
~ _. "-1" 1-~2-2,_,UWWWS .-...._.--. 

lnglltere Pllistlne 
asker sevkedlyor 

& 

Londra, 5 (A.A.) - Müstemleke 
bakanı Malcolm Macdonald, bugün öğ 
leden sonra Avam kamarası:ıdıı yaptı 
ğı beyanatta, Filistin fevkalade komi
serini Londraya çağırdığını, Filistinde 
vaziyetin vahimleştiğini, fakat cerniye 
ti:ı korunması iı;in hususi tedbirler a

lındığım, iki süvari alayının gönderil· 
(Sonu: Sa. G, Sü. 5) 

rmın Ccnm ı·c it;in fnplnlı olduf,"Ulltl 
clcltllct cılcıııcz. :t.ira ::\fünilıte (.~
kosıo,·nkya mesel ı ,ı tın llcdil<liktcıı 
sonra t ııgillz nnş,·ckili çcmbcr~n)~n 
liftler ile nyru·n Jwııııı;;nrak cbedı bır 
dostluk 'cslkn ı iınzıı ctıneklo bey
ııelmilcl ihtllfıflr i-;;lerc tatbik edil
mek i.l;r.cre kabul ('tlihnl-;; yeni bir sl ·-

Alman iktısat nazırı 
dün sabah geldi 

1 J) ha doğrusu 
tem kurııııış 0 ur. n . 
siın<lh·c kn<lıır l\lillctlcr Cemlyctı~t 
~it ol~n bir tnkllll ,·aziteler bu ınli· 

1 nılllnrnl' başka bir heyete 
esse e< en . 
vorlllror. 1\fiJJctlcr Ccıııiyctiıı~n hc)-

nelnıilcl ihtilfıflnrı sulh yolu ı~e ~1~1~ 
I.· kifuyct<;ı:tJlo!'ını 

letnıek hıı:-u~undıı ~1 •. 

(Sonu: Sa. s. Sı.ı. ~ 

8 li!Un-.il 11avenaız 

Gjzel bir ~apak .i.çin~e 
ıstanbulun bugunku 
kurtulu5 ba ıramına 

ayrı'rnışt•r 
y AR ı N 

Güz~I Muğlay~ ait 
resim ve vazı ar .,.1 

A. şam üzeri Ankaraya gitti 

Alman iktisat nazıl'ı lrnrşılayımlar nrasında 

{Yazısı 5 incide) 

Ostte: Ba§vckilin Ankarada istikbaline Ait bir resim, altta: Dahiliye, Milli 
Müdafaa, Adli)'l! \.' ' ·ıı .. ri bir arada 

v Ier ~ıeyeti 
Har·ci ve dahili siyaset hak
kında müzakerelerde bulundu 
Ankara, 5 (A.A.) - Vekiller heye. 

ti bugün başvekil Celal Bayarın evin
de Celfil Bayarın riyasetinde toplan
mış ve harici ve dahili siyasetimiz hak. 
kında müzakerelerde bulunmuştur. 

Toplantı, geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

ROŞTU ARAS iKt SEFiRl KABUL 
ETTt 

Ankara, 5 (Telefonla) - Hariciye 
Vekili Rüştü Aras, öğleden sonra ma. 
kamında İngiliz ve Sovyct sefirlcrini 
kabul etti. 

Çemberlaqnın siqaseti 
Mec is, hükumetin politikasını 

tasvip ı etti 
Londra, 6 (A.A.) - Başvekil Çem- 10.montonun ı Toşrlnlsanlye kadar 

bel'layn, hUkOrnc tc itimat hakkında- tam edeceğini bildirmiştir. 
ki mUzakerelerin lıugUn ve yarın de- Londra, 5 (A.A.) - Başvekil bu-
vnm edeceğini ve ondan sonra par- (Sonu: Sa 6, Sı1. 3) 

filü~l~üı peşi~: 
ıaws ~ - .. ._,, ._, --

ö nı ü r derdi 
Arkndn!;Olnt•mıızdnıı blri c\'\·elk.i glin J{ııdıl-öy Gnzhnncsine git

miş. Uokl fünUı·ii ıılmnk istemiş. Satış memuru tnrn!ındnn: 
- 1iömiir yok!" 
I>eııllnıi~. Arkrulnşnmz Gnzhnnenin geniş mcydnnmdn. yığılı du

rnn ı cimiirleri g(istcrincc hu defa: 
- Oıılnr hn-:knlarıııa nlt!" 
Cc\alıı \cıilml~. l\lutlukıı kömiir nlmnk Jstenlldlğl takdirde mUş

tcrlniıı ndı bir sırn <lcftcrinc lrnydodlliyormuş. \'o bir ton kömür al· 
mnk için, bıı ıra <lcftcrlne göı·c, en nz bir ny beklemek lAzııngellyor-
ııı uş •.• 

Hfz duhıı sonbnhnrn ye11f girlyomz. Henüz kı,n ynklaşmış blle de
ğiJlz. Bunıınln beraber Gn7Juuıclerclcn kokkömiirU nlmnk için bnglln 
sll'nya girmek ,.e en nz bir ny hcklt'mek lfizm1gellrse, neııbn ynrm kış 
~<'hlli::i znmnn n<' olncnk'.' Bugün nncnk hlı• ny beJdlyerek tedarik odl
Jcn köıuiir o \ nldt na ıl nlmncnk? 

Ilı\SAN KUM9Al.'l 
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Fransada meraklı bir anket -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 

kurtardığı için 
----------- ... 

Sulhu 
Başve~<iJ Da'adiyeye nasıl bir hediye vermeli? 

B ugün bütün İstanbul h~kı, kur. 
.uluş gününü büyük bır sevınç

le kutluyor. Bu vesile ile dünün ıztı· 

rap ve elem dolu gUnlerinden kenc?ile. 
rini kurtaran büyüklere karşı duydu. 
ğu ve bir an duymaktan hali l:almıya
cağı derin minnet ve §Ükran bislerinı 
sWluyor .. 

İstanbulluların i§ıgal günlerine ait 
ayrı ayrı acı hatıralan olduğuna şüp

he yoktur. 
Ben o k.aragünlere ait bir iki vaka. 

yı ıurada, aziz karilerirnin hatıraların.. 

da canlandırırken, istikHilin bir millet 
i~ ne kadar büyük l;ir kuvvet ve ne 
kadar derin bir kudret olduğunu da 
ipret etmiş oluyorum. 

... . . 
ttillf kuvvetleri, Çanakkale boğazı

nı geçerek istanbuhı işgal etmeği dü
tUnürken Mehmetciğin süngüsü karşı. 
aında birçok deniz ve kara kuvvetlerL 
ni feda etmek mecburiyetinde kalrnış
tr. En ıon Anafartalar cephesinde ta
lilni denemeğe kalkan bu 'kuvvetler, 
başlarını çelik bir kayaya çarpmışlar 

•e nihayet latanbulu deniz yolile ele 
geçiremiyeceklerini anlayarak. Make
donyaya tqınmışlardı. 

* * • 

A~adan zaman geçti, Bulgaristan
daki bir hükumet tebeddillünfüı 

meydana getirdiği vaziyetten istifade 
eden o glinkU düşman kuvvetlerinin, 
silah kuvvetile alamadıktan bu §ehıe ı 
kollarını sallıyarak girdiklerini ve ku. 
mandanlannın bir Fatih ( l) gibi be. 
yaz atlar üzerinde gezdiklerini gördük. 

Mondorosta bir mütareke imzalan.. 
mıştı. Buna imzasını koyan milletler, 
daha o imzanın mlirekkebi kurumadan 
mütarekenameyi, birçok maddelerini 
birden yırtmakla hiçe indirmişler, son
ra .da diledikleri gibi harekete geçmiş
lerdi. Karagünler, gelmiı İstanbul u
fuklarını siyah bulutlar kaplamağa baş. 
lamıştx. 

• * • 

V lnc bu karagUnlerden birinde 
Beyoğlu halkı, Venizclosun. 

resmini taşıyan bir adamı, ortalarına 

almışlar, tramvayların, arabaların yol
lannı kesmişler, nümayiş yaparak iler
liyor ve o vakitki Yunan Başvekilinin 
resmini kandillerle donatarak onu bir 
"Ayycs., mertebesine çıkarmış bulunu. 
yorlardı. Bu halk, Türk hanımlarına 

tasallut ediyor, başında fes bulunan. 
lan tahkir ediyor, akıl ve hayale ~el
miyen taşkınl:klarla, kocaman bayragı 
yerlere ka.dar inen Yunan konsolosha.. 
nesine doğru bütün caddeyi doldura. 
rak akıyordu. 

• * • 

B u hadiseleri daha feci vak.al ar 
takip etti. Mehmetçiklerimiz, 

uykuda bastırılarak şehit edifdiler, va
tan evlatlarına darağaçlarında can ver
dirildiğini işittik. 

Evlerin suale meydan bırakılmadan 
tahliye edildiklerini ve birçok ailelerin 
sokakta bırakıldığım duyduk. İstanbu . 

lun havası bir kelime ile zehirlenmiş. 
teneffüs edilemez bir hale getirilmış. 

ti. 
••• 

N ihayet bizim de gülecek, sevi
necek, günlerimiz gelmişti. A

na.doluda kopan kasırga önüne gelen 
düşman kuvvetlerini Akdenizc doğru 

sürerken tstanbulun zehirli havası da 
değişmeğe baflamııtı. 

Çok geçmedi, bugiln; vatani vazi. 
felerini dukatle yapan, ve büyüklen
le kü~üklerine kendini sevdirmeğe mu
vaffak olan general Şükrü Nailinin 
kumanda ettiği Kemalist kuvvetler, 
lstanbula girdi.. Zehirli bava temiz
lenmişti ve seneler var ki, bu temiz 
havayı teneffü.s etmek saadetine nail 
olmuı :bulunuyoruz. Bize bu günleri 

Çekoslovaltya meselesini harb çıkar
madan halla muvaffak olan b.giliz ve 
Fransız başvekilleri, son Uünih top • . 
lantısından sonra memleketlerine dön· 
dükleri zaman halk tarafmda.:ı büyük 

kilecek bir heykel veya ftbide için pa
ra toplanacak bir gUnlük kazancımı ve 
ririm.. Onıın içi:l bir gün seve seve pa· 
rasız çalışabilirim. ... 

ihtiyat efradmdan Venj h:ırp tehU· 
kesini en ye.km<lan duymuş olanlar -
dan biridir: 

heyecanla karşılandılar. 
Bir Fransız gazetesi bu münasebet· 

fo halk arasır.da güzel bir an.ket yap· 
mıştir: 

- Sulhü kurtardığı için ba§vekile 
ne verirsiniz? 

Büyük kUçUk, kadın erkPk ve muhte
lif meslcklcrde:ı kimselere sorulan bu 
suale muhtelif cevaplar alınmıştır. 

Sebze satan bir kadın: Madam Joze! ' 
zu suale şöyle cevnb veriyor: 

- Mösyö Daladiyeye koca bfr sepet 
dolusu mantar veririm ... Hem de eni· 
rilerindcn; birer birer kendim a:yıra • 
rak ... 

Şoför Harraro daha cömert davrnnı· 
yor 

- Başvekile ne versek azdJr, her 
şeye hakkı var, diyor. Fakat ben ke:ı
disine büyük bir şey verecek iktıdar" 
da değilim. Yalnız, eğer tenezzül edip 
kabul buyurursa kendiıdni bir kadeh 
tokuşturmaya davet ederim •.• 

KtıçUk kardeşini kucağına alıp gez
meye çıktığı bir sırada anketçinin su
ali ile kar§ılaşan 9 yaşt:ıdakı kız biraz 
§aşırmıştır. Fakat küçük matmazel 
Nikol Marniye fazla tereddüt etmi· 
yor: ~ 

- Kapi'yl veririm, diyor. :ıı 

- Kapl nedir? 
- Benim küçUk köpeğim ... Daha ye· 

nJ doğdu, bir buçuk aylık ... 
Zavallı kız, bu çok sevdiği hayvanı 

başvekile vermekten çekinmiyor ... 
Vasati bir ücretle çalışan işçi de ev· 

vela ne vermek istediğbi söylüyor: 
- Şehir kıyısında güzel bir şato .• 
Fakat bunu verecek servette bir in

san değildir. Onun için şimdi verebi· 
leceği ~ey: "yirmi frank'' tan ibaret· 
tir. Lakin il~ve ediyor: 

- Bu parayı hem de seve seve veri
rim ... 

Edrnon May büyük bir bi:ıada kapı
cıdır. Suali çok ciddi karşılıyor ve: 

- Ben, babam harbde ölmUş bir ölr 
süz olarak bUyüdUm. diyor. Mösyö 
Daladiye • yeni bir harbin çıkmasına 
mini olarak, yeryüzünde milyonlarca 
çocuğun öksüz kalmasının ö::ıUne geç
ti. ÖksUzlUğUn ne demek olduğunu ben 
bilirim ..• Böyle bir felakete manı olan 
adamın ismini Fra:Hııının her şehrin· 
de bir caddeye, bir sokağa vermeli, bü· 
ttin mekteplere heykelini dikmeli ... 

Görtililyor ki. Mösy6 Edmon May 
Daladiyeye verilecek değerde maddl 
bir milkafat bulnmıyor. Onca, bıışveki· 
lin hizmeti ancak ma:ıevi bir vazife i · 
fası ile cdenecek büyük!tiktedir. 

Madam Rüdman ismindeki bir htz· 
metçi de umumt harbin felaketin}. 
görmüş bir kadındır. Anlatıyor: 

- Harbde e.z kalsın bir Berta topu 
mermisi altında kalıp ölUyordum. Şe· 
hir bombardıma.:ı edildiği zaman bix' 
hafta öyle heyecanlı anlar yaşadık 
ki! her an ha §imdi öldUk, ha §imdi Ö' 
leceğiz diyorduk. 

''Benim Daladiyeye verecek hiçbir 
şeyim yok: neyim var ki vereyim: fa.,, 
kat para toplanacak olursa herhaldP. 
ben de verecek bir şey bulurdum. Ben· 
ce para toplayıp başve1tilin güzel bir 
mermer heykelini dikmeli .. ,. 

İyi bir bisikletçi olan H anri Guerrn 
da Bıı. ııvekili sporcu gözüyle görüyor: 

- Galiba mösyö Dal adiye vaktile i · 
yl bir bisikletçi imiş .. Hakikaten, çok 
sporcu bir rdam .. Be:ılm bisikkt pek 
yeni dcılil ama. ona verecek ba.'2ka bir 
!'}eyim de yok ... Kabul edeceğini ve ho· 
şuna gidecc~lni biJsem onu veririm ... . 

Harb maırııu olan bir posta mUvez 
zli de harp olmadığına. çok memnun: 

gösterenlere minnet hislerinıizi arze. 
derken, istanbula giren Türk kuvvet. 
terinin sevimli ve mütevazı kumanda-• 
nı general Şükrü Naili ile vatan ve 
istiklal uğrunda fedayıcan eden di
ğer büyük şehitlerimizi de hürmetle 
selamlamağı bir vazife biliriz. 

KEF 

-~ 
Resim?er: Ba§'Vekile b!r Sttlh tfmsa1i 
hehiys edilmesini isHyen asker, yirmi 
frank ve1·eceğitıi söyliyen işçi, (orta· 
da) lAr buse uerecek oıan genç kız ve 
(aşağıda) bir sepet mantar ver-mele i.s-

tiyen sebzeci kadın.. 

- Ben harpte maltil olmuş bir ada· 
mnn. Onu:ı için, harbin felaketini çok 
lyi bilirim. Bugün yeni bir ha.rp çtk • 
saydı kimbiUr daha kaç milyonlarca 
adam ınalfil kalacaktı. 

''Bence her malUl, maa.§mdan bir 
mikda.r fedakarlık etmeli ve bu suret· 
melıdır. "Daladiye kampı" ismi taşı • 
yacak olan bu kampta her sene ya.zm 
le toplanacak para ile bir kamp kur· 
malllller toplanır ve hep bir arada gU· 
zel vakit geçirerek Başvekili o.:ıar -
lar .. 

Matmazel Jiruan bir dairede me· 
murdur. Ankete verdiği cevap şu: 

- Herhalde, başvekilin yaptıkları • 
na dair bir rapor verecek değilim .. Be
nim verebileceğim, mesela bir buse, 
bir demet çiçektir. Eğer hatırasına di· 

- Harbi yanı başımda hissettim. 
Fakat, şimdi terhis edildik, evime dö
ciiyorum. Bizi mademki yeni bir harp· 
ten kurtaran ba.~ve~dldir. bence para 
toplamalı ve ke:ıdisine sulh timsali o· 
lan bir hediye vermeli ... 

1 milyon liretlik 
kaçak para! 

Marki '-hunlar bizim 
değ' l!,, dl yor 

Roırna dan bildiriliyor: 
ltalyan diplom;ıtlarından Marki di 

Godio'nun kansı para kaçırmak cür. 
mü ile tevkif edilmiştir. 

Markiz, me!Jlıur bir İngiliz sportme.. 
ninin kızıdır ve Marki ile bundan bir
ka!r sene evvel evlenmiştir. Markiz de 
sporcu bir kadındır. Bilhassa iyi bir 
binicidir. 

Son defa, Brüksel.deki bir at müsa
bakasına i§tirak etmek üzere B.elçika. 
ya gitmeye karar vermiştir. Para ka
çırmak cürmü ile de bu seyahatinde 
tevkif edilmi§tir. 

Markizin kompartımanmda, yattığı 

yatağın altında l milyon liret bulun
muıtur. 1tal)•adan bu kadar fazla bir 
para ile çıkmak yaı;ak olduğuna göre, 
bu, büyük bir cürünıdi..ır. 

Markiz, tevkif olunduğu zaman ii
zerine fenalık gelerek bayılmıı ve hu. 
taneye kaldırılmı~tır. 

Bundao sonra polis Markiye müra.. 
caat ediyor. O zaman adam bu parala
rın kendisine ait olmadığını, baş1cıı~a

nın saklamış, sonra unutup gitmit ola 
cağını söylüyor? Hicllscnin tahkikatı 

devam etmektedir. 

Y umurla lhracab 
Arbyor 

Yumurta ihracatımız her yıl bir 
miktar daha artmakta ve aylık ibra· 
cat yekUnlarmda bile bu artış görW· 
mektedir. 

Eylftl ayı içinde yalnrz İtalya, AI· 
manya ve Yunanista.:ıa 2166 adet yu 
murta sandığı gönderilmiştir. Bu yu· 
murtalann nakden tutarı 50332 Til.Pk 

lirasıdır. Bunun 3417 liralığı ltalynya. 
7115 liralığı Yunanista:ıa ve 2800 lira· 
hğı da AJmanyaya yapılmıştır. 

iki yolcu tayyare
sinden haber yok 

Almayanın sivil tayyarelerinden 1-~. 
kisi, birer gün ara ile kazaya uğramış· ·~ · · 
!ardır. Daha doğrusu, tayyarelerin 1:ıe 

oldukları belli değildir ve şimdiye ka· • . 
dar bir ha0er almmamıştır. _ 

Tayyarelerden biri "Jumo 205" işa· 
retli ve Yunkcrs tipinde iki motörlil 
bir deniz tayyares!dir, Brezilya ile 
garbi Afrika arasmda, yani Atla~ Ok 
yanusunda bulunması lazımgelen bir 
sırada kaybolmuştur. 

Fra:ıkfurt - Milano seferini yaprn 
diğer bir yolcu tayyaresi de. ertesi gU· 
nU, içindeki 10 yolcusu, 3 pilotu ve 
muavinile k:ıvıptır. Tayyare her za • ı,..;.."'"-'-"""'""'~ıt" 

mankl gibf Frankfuttan hareket et- Yunlrenrs tipinde bir Alman tayyaresi 
miş, fakat Mil~noya gelmemiştir. 

Deniz tayyaresinin, Brezilvadan 
kalktıkta:ı sonra bir arızaya uğruya • 
rak denize indiği ve yardım beklediği 
zannedilmektedir. Hi~ bfr imdat işare· 
ti alınamaması da telsiz cihazının bo· 
zulmuş olmasma verilmektedir. 

Frankfurt · Milano tayynresinin de, 
yolda kar fırtrnasma tutulmuş olma· 

!llndan korkulmaktadır. Çünkü alpla • 

ra dehşetli f ırtmalarla kar dlişmeye 

başlamıştır. Tayyarenin yolu:ı.u kay

bederek bir yere inmiş veya bir kaza· 

ya uğr2-mı~ olması muhtemeldir. 

Her iki tayyarryi aramak için baş· 
ka tayyareler yola çıkarılmıştır. 

Stıltı mükafatını 
H. Hltlere vermeli 
Nobel ıulh mükafatının kime veri. 

IeceC-i hakkında mtinaka§alar oluyor. 
Dün Hasan Kumçayı arkada~mıız, Mü
nib toplantısındaki hizmetlerini teba
rüz ettirerek, bu mükUatın B. Muso
liniye verilebileceğini ima ediyordu. 

Birçok kimseler de, 1ngiliz Ba~ve. 

kili B. Çemberlayne verilmesini isti
yorlar ... 

Hadiseyi, böyle bir münakaşanın 

m-:vzl'u haline betiren vaziyeti umu
miyetle gözden geçirdim: Alman!ar, 
Stidet arazisini istcmitti. Hemen aL 
mak yoluna gidiyordu. O zaman İngL 
liz Başvekili B. Çemberlayn derhal 
tayyareye binerek Almanyaya gitti. 
Alınan devlet reisile görli§t~ geldi. 
Yine gitti ..• Sonra İngiliz, Fransız ve 
İtalyan Başvekilleri hepsi bir arada B. 
Hitlere gittiler. Konuştular. Harbın 

önüne geçildi. 
Bütün bu faaliyet meyanında sulh için 

sarfcdilen gayret bakımından birinci 
derecede lngi!U Başvekili B. Çember
layn göze çarpıyor. Sonra, İtalyan Baş- · 

vekili B. Musolini geliyor. Ve bu iki· 
sinin beyninde sulhu elden kaçırma. 

mak için hükumet merkezleri arasm· 
da vurr vızır işlemiş olan Fransız 

Başvekili B. Daladiye ... 
Yani sulh milkdfatı, bunların her 

üçüne de verilse yeridir. Fakat ben
ce, ıulh mükafatının doğrudan doğ. 
ruya B. Hitlere verilmesi de isabet 
olabilir. 

Maksat ıulhu temin etmek, yani 
harp çıkarmamak idiyse, B. Hitler, 
kendisine yapılan teklifleri, tavaMut.. 
lan nihayet hiçe saymayıp dilnyayı 
bir harbe ıürüklemediği için ıulh mü
ks.Iatını haketmiıtir. 

Maksat ıulh ile beraber ince blrta· 
lam meselelerin her tarafı memnun e.. 
dercesine halline muvaffak olmak i.. 
diyt.e, buna kolaylıkla imkdn buluna
mad:ğı ve bulunamıyacağı için N')bel 
Mükafatının ancak "Kuru bir sulh,, u 
tebcil ettiği de unutulmamalıdır. ..... 

B. Çemberlayn'a Dair .• 
Bir eabah gazetesinin başmuharriri 

İngiliz Baıvekilinden bahM"derken dai
ma "Sir,, bnvanmı kullanıyor; ''Sir 
Çembcrlayn,, diyor. 

Halbuki o zat, "Sir., olmayıp dil. 
pedilz "Mister,, yani ''Bay,, drr, (Sir) 
olduğunu kabul etsek dahi, "Sir,, un. 
varundan sonra kOçilk isminin zıkre
dilmesi mutattır: "Slr Nevil,, gibi .. 
Kansının adı geçerken de, bUyü.11: 

ismi zikrolunarak ''Ledi Çemberl~yn,, 
denir. 

U mumlyetle karilerin anlaına.sı için 
ise, Sir Nevil Çemberlayn demek mu
vafık olur ki, buna da lüzum yokt'..ır. 

Hilanet MONIR 

Sebze Halindeki 
Kabzimallarm Bir Dileği 
Sebze halindeki kabzımallar beledi· 

yeye bir istida ile mliracaat etmişler, 
Kadıköy've üsküda.rdaki bazı toptancı 
esnafın müstahsillerle g izlice a:ılaşa· 
rak meyv& ve sehzeleri hale gönderme
den aldıklarından fJfklyette bulunmuş· 
!ardır. Halde esnaf kendilerinin diik
kin kirası, depozito para vermelerine 
mukabil bir kısım toptancıların bu 
hareketlerinin kendilerinin zararına 
olduğunu ileri sürerek ınen'ini istemiş
lerdir. 

--o-- -·-· 
Musiki Oıtadlarından Şekip 

Memduh Vefat Etti 
Istanbul ticaret ve sanayi odasmm 

en eski ve emektar memurlarından 
biri olan Şekip Memduh, evvelki gece 
vefat etmiştir. 

Memduhun cenaresi, dlin öğlede:ı 
sonra Bebekteki evinden, ticaret odası 
reisi, umumt katibi. btitiin oda memur
ları ve kendisini seven doatlarından 

mürekkep kalabalık blr halk taraf m 
dan alınmış, ve göz ya§le.rı arasında 

Rumelihisa.rmdaki aile kabristanına 
gömülmUştilr. 
Şeklp Memduh. 55 yaşlarında, eve 

çok bağlı bilhassa musikiye son 
derece 8.şina iyi eaz çalıp iyi okuyan 
ve arkadaştan arasında üetat Şekip 

adıyla tanıla':l muhterem bir zattı. ö· 
lümü muhitinde olduğu kadar musiki 
sanatkfu-lan arasında da teessils uyan 
dırm.ıştır. -
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\'azan: Sıdney Horıer -40- •Jevıren: H. Münir AI\S iM NESUl1".1Tl: 
Saat 18,3U Uans musikisi (Plak) 

19 Konferans: .Fal ilı Halk evi naıııı
na avukat Cemalclliıı Fazıl Erl:.ııı 

(lstanlıulun kurtuluşu). 19,30 Ke
man konseri: AJi Sezin, piyano re
fakatiyle. 19,55 Borsa haberleri. 20 
Saat ayarı, Faide ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve h::ılk 
!ıarkılun. 20,40 Ajans haberleri. 
:W,47 Omer Hıza Doğrul tarafın
dan arapça söylev. 21 Saat ayarı, 
orkestra: 1 - Morena: Valzer pot
purri. 2 - :ılihiyels: Hakoz Çardaş. 
3 - \'olf: Entermezzo. 21,30 Hıfat 
ve arkadaşları tarafından Türk mu
sıkisi ve halk şarkılnrı. 22,10 llava 
r:ıporu. 22,t 3 Viyolonsel konseri: 

Sivasta ehli hayvan 
- Niçin bu kadar sessizsin? Oyun 

zihnini altüst etmiş gibi görünüyor. j 
Meri, kendisi için fırsatın zuhur 

etmiş olduğunu sezdi. Zira bu ak
ı;;::ım gördükleri oyun mnksada ger
ı;ekten yarayacak bir mevzuu ihtiva 
ctliyoruu. 

Herkesin gizli bir tarafı olduğu
nu ve bu gizli tarafları açığa vuran 
bir oyundu bu!.. 

Meri fırsa tr kaybetmeksizin: 
- Evet, dedi. Hakikaten zihnimi 

altüst etti. lnsanrn en iyi arkadaşı
nın, herkesten sakladığı gizli biı· ta-. 
rafı olması hoşa gidecek bir şey mi? 

- Haklısın ... Fakat insan tabii çok 
zayıftır. Değil mi, Meri... Herkese, 
her şey söylenmez. Böyle dilşünmek
te haklI değil miyim? 

- Vallahi bilmem ki, pel{ kabul e
dilecek bir mazeret ileri sUrmediniz. 

Otomobil Anı basador barının ol
duğu istikamete doğrulmuştu. Fa
kat Meri biı'denbire fikrini değiştir
ıuiş gibi; 

- Oraya gitmiyelim, dedi. Ben se
ninle bu akşam konuşmak istiyo
rum. 

- Şu halde nereye gideceğiz. Be
nim apartımana mı? 

- Gidebiliriz. 

Granston şoföre talimat verdi. Bir 
kaç dakika sonra, Granstonun· evi
nin önllne gelmiştiler. 

Granston otomobilden dışarı çı

karken: 

- :Fakat sizi buraya getirmek için 
babanızın iznini almalr değil miy
dim? 

Bu sözler, Merlnln hoşuna gitti. 
Çilnkü samimi olarak söylendiğine 

kaniydl. 

- Babamın, dedi. Bana itimadı 

vardır. 

Granston uıı salonuna girdikleri 
zaman bir hizmetçi kendilerine likör 
getirdi. Meri bir sigaııa yaktı. Grans
ton: 

- Haycli bakalım, dedi. GörUşme
mize başlıyabilirlz. İnşallah bir şeye 
canın sıkılmayor ya ... Eğer hakika
ten blr derdin varsa, bütlin mevcudi
yetimle senin derdine ortak olmağa 
hazırım. 

Meri sarışın başını salladı: 
- Hayır, dedi. Ancak bu akşam a

vukat Filip Granston ile değil de, in
san olan Fillp Granston ile konuşmak 
istediğimi her şeyden evvel söyle
yim. 

- Senin gözlerinde avukat olarak 
değil, daima olduğum gibi .görünmek 
isterim. 

- Bir arkadaşım hakkında konuş-

ınak niyetindeyim. Tamamen benim 
yaşımda olan bir kız arkadaşım hak
kıncla ... Kendisinden henüz haber al
dım. Müthiş bir vaziyette ..• 

- Eğer yardımım dokunabilirse .. 
Fakat şunu da söyliyeyim ki, bah
settiğin kızın ~e~ı olduğunu biliyo
rum. Bu hakikat, gözlerinden oku
nuyor. Niçin müthiş bir vaziyette bu
lunuyorsun anlat bakalım? 

Muhillin Sadak, pi~ an...ı refakatiyle. 
22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23 Saat ayarı, İsliklfil 
marşı, son. 
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- Hayır, hayır .. Ben gene size ar
kadaşımdan bahsedeceğim, Arkada
şımın uğTadığı bir taknn mlişküHl.t 
-var ki (;!unlardır: Bu kız, Londrada 
bir adamla tanıştı. Bu adama kar
şı içinde bir aHlka uyanmıştır. Ali\
kalandığı adam, herkesin tanıdığı 

ve peşinden koştuğu birisidir. Bu 
vaziyetten, kendisinin cazip bir şah-
siyet olduğu anlaşılıyor. Al<SMıl NEŞRiYATI: 

.Sa,ıt 18,30 Dans musikisi (Plfık)' 
- Arkadaşınız bu adamı seviyor 1!) Konferans: Selim Sırrı Tarcan. 

mu? 19,30 Karışık musiki (Plak). 19,55 
- Bunu söylemek bana düşmez. Borsa h:.ıberleri. 20 Saat ayarı, Ve-

Zaten işin bu cihetini bana tamamiy- dia Rıza ve arkadaşları tarafından 
le anlatmış değildir. Türk musikisi ve halk şarkıları. 20, 

40 Ajans haberleri. 20,4 7 Ömer Rı-
- Yazılc Çünkü bllhaı:;sa bu cihe- za Doğrul tarafından arap~·a söy-

ti bütün manasiyle öğrenmek ister- Jcv. 21 Saat ayarı, 1 - lsıanlıul 
dim. radyosu cazbandı. 2 - Çığan mu-

M:eri bunun Uzerine açıldı: sikisi. 21,30 Sadet ve arkadaşları 
- Öğrenip de ne yapacaksın; de- tarafından Türk musikisi ve halk 

şarkıları. 22,10 Hava raporu. 22,13 
di. Daha geçen akşam bana, evlen- Dnrüttulim musiki heyeti: Fahri 
mek niyetinde olmadığını söyleme-. Kopuz ve arkadaşları tarafından. 
miş miydin. 22,50 Son h:ıbcrlcr ve ertesi günün 

- Fakat o sözlerim iznha muhtaç- programı. 23 Saat ayarı, lstiklill 
tır. Öyle blr izaha ki dinlemek ister- __ m_a_r_şı_,_s_o_n. __________ _ 

sen arzu ettiğin zaman verrneğe ha
zırım. Fakat sen hik~yeni bitir bir 
kere! .• 

(Arkası '\""ar) 

Ardahan Haberleri 
Ardahan (Hususi) - Sayın ilba

yımız Bay Akif Eyidoğanın kendi e
lile atmış olduğu ilkokul binasının 

temel aksamına hararetle devam edil. 
mektedir. 

lif. İlçemiz halkevi binası gayet dar 
ve kendine ait bir müsamere salonu 
olmadığından bu mühim işin onune 
geçmek üzere belediye farınının yanın. 
da harabe bulunan bir binayı tamir 
ettirerek halkevi binası yaptırmaya 
karar verilmiş ve inşaata büyük bir 
gayretle başlanılmıştır. 

* Yapılması kararlaştırılan ilçemiz 
inhisarlar binasının temel aksamına 

büyük bir faaliyetle çalışılmaktadır. 
* Aylardanberi inşaatına devam e

dilmekte olan jandarma subay evi bit
miş, sıva ve boya işlerine başlanılmış. 
tır. 

* Belediye tarafından yapılmakta 

olan modern otel inşaatı hararetle de

vam etmektedir. Duvar aksamı da üç 
metre kadar yükselmiştir. 

( Yen i !\ eşriyaı 

Varlık · 

) 

1 birinciteşrin 1938 tarihli 126 ın· 
cı sayısı Yaşar Nabi, Rüştü Şardağ, 
Talat Mümtaz, Avr. N. Papazoğlu, 

Hüsametti!ı. Bozok, Hüseyin Namık 

Orkun, Vildan Gürevin, Feridun Fazıl. 
Rifat !tgaz, Nazmi Cahiti!ı. makale, hi 
kaye, ve şiirlerile ve rusçadan tercü
melerle çıkmıştır. Okurlarımıza tav

siye ederiz. 

Güpegündüz Tiftik 
Balyaları Çalındı 

Eskişehir, - Geçen sah günü şeh
rimizde tuhaf bir hxrsızlık vakasx ol-
muştur. 

Tüccardan Hasköylü Bay Mustafa
nın tiftik deposuna, hüviyeti me!rhul 
bir adam iki araba ile gelmiş, depo. 
nun kilidini kırarak içeri girmiş ve 
yüklediği balyaları arabalara taşıma

ğa başlamıştır. 

• • 
ser~ısı 

Muvaffakıyet geçen senelerden 
çok daha fazla oldu 

(Ht,su-

murlu olmasına 

rağmen büyük bir 
kalabalık önünde 
törenle açılmıştır. 
938 yrh şehrimiz 

ehli hayvan sergi
sine 28 taylı kıs -
rak ve 52 tay işti
rak etmiş, bunlar -

Ehli hayvan sergisinde 'kazanan hay vanlardan biri 
.,, 

dan saf kan arap ve yarım kan <>rap 
hayvanlar arasında yapılan seçimde 
birçoklarına sıra ile ikramiyeler veril-

miştir. 

Taylar arasında .da altı aylıktan üç 

buçuk yaşına kadar olan ve eşkali 

muntazam bakımlan iyi olan taylara 

<la sıra ile ikramiyeler dağıtılmıştır. 

Bu yd Ziraat Vekaletinin açtığı 

hayvan sergilerine girip de ikramiye 

kazanan kısrak ve taylar sergiye ka

bul edilmemiştir. Ayrıca sergide 28 

kısrağın yanında 28 de tay teşhir e
dilmiştir. 

Lakin anaları ikramiye aldığı için 
bunlara ikramiye verilmemiştir. Ser. 
gi geçen yıllardan daha büyük inti
zamla hazırlanmış ve halkın artan bü
yük alakası ile karşılanmıştır. 

Sirgiyi iyi bir şekilde hazırlayan ve 

Sıvas mmtakasmda hayvan cinsinin 

inkişafları üzerinde durmadan çalışan 

baytar direktörü B .• '-!df Telli ve ar. 

kadaşlarmr bu çalışmalarından dolayı 

memnuniyetle tebrik e.cleriz. 1 
Yaylalı 

Midilli açıklarındaJ 
bir kRza 

Galata vapuru bir Yunan 
motörünü batırdı 

İzmir, (Hususi) - Midilli açıkla-

rında, Yunan kara sularında müessıf 

rüne çarparak batırmıştır. Hadise hak. 
kında elde ettiğim malfımat şöyle-

dir: 

İstanbul limarunda kayıtlı kap • 
tan Ismail özbekin idaresindeki Türk 
şilepçilik şirketinin Galata vapuru, 
İzmire gelirken yolda makinesine bir 
sakatlık arız olmuş ve Midilli limanı.. 
na iltica ederek tamir görmüştür. Va
pur tamirden sonra izmire gelmek ü

zere Midilli limanını terketmiştir. 

Galata vapuru saat 1,45 te, gecenin 
zifiri karanlığında yola düzelmiştir. 
Galata vapuru iki mil açıldığı sırada 

şiddetle sarsılmış ve bir motöre çarp
tığı anlaşılmıştır. Bu motör, Midilli 
li Yorgi oğlu Kaptan Pandelinin ida
resinde idi. 5,24 tonluk olan Ayani.. 
kola motörünün fenerleri yoktu. Ka
ranlıkta seyretmekte idi. 

Motör, bu müsademe esnasında der .. 

hal batmış, motörde bulunan kaptan 

Fan.deli ile Vasil oğlu Dimitriyo ve 

Sokrat Galata vapuru tarafından kur. 

trılmış ve limanımıza getirilmiştir. 

Vapur limanımıza gelince motör 

kaptanı zabıtaya başvurmuş ve kaza 

raporu alarak tazminat iddiasında 

bulunmuştur. 

Motörün S0.000 drahmi kıymetinde 
olduğu i.ddia edilmektedir. Hadisenin 
tahkikatını müddeiumumi muavini B. 
İlhami el koymuştur. 

Belediye seçimi 
Bütün vatandaşla r reylerini 
kuHan ınakta devam ed~yor 

Güpegündüz, hiçbir kuvvetten çe. 
kinmeden, adeta kendi evinden mal 
kaldırır gibi hareket eden bu adam, 
o kadar soğukkanlı davranmış, o ka
dar tabii bir durumda görünmüştür, 

ki oradan geçenler, bunun bir hırsız 

olacağına ihtimal verememişlerdir. 

Birinci seferde altı yedi balya tiftik 

bir kaza olmuş ve İstanbul limanına 

ait Galata vapuru bir Yunan motö-

l}r( u ~ u 8'11° a 
l al~©l1il® 

Yazıhnız 
Yazdırınız 

götüren adam, kiraladığı araba ile i- SON DAKİKA 

kinci seferi de yaptırırken, Bay Mus- SAKARYA SL.'l'E}.L\.Slı'\;'DA 

1 tafanm akrabasından biri vaziyeti gör- },fÜNİHTE, _ H!TLER _ ÇAMBELAYN _ MUSSOL!Nt - DALAD-
müş, derhal Mustafaya haber vermiş- YE MCLAKATI ve E.."\ISA LSİZ BİR PROGRAM 
tir. Bunun üzerine arabacr, dört bal- SH!RLEY TEMPLE V1CTOR FRANCE~ 

Kasımpaşada halk reyini kullanıyor 

Kasımpaşa çevresinde Belediye in. 
tihabr için halk candan alfıka gföter. 
mektedir . 

Rey hakkını haiz on dört l:~n kü
sur müntehibi bulunan nahiyede, haL 
kın yüzde sekseni reyini kullanmış 

ve büyük bir uyanıklıkla intihapla o
lan alakasını isbat etmiştir. 

Rey toplama işi iki gün devam etmi~ 
ve ilk gUne nazaran ikinci günde r.1a
ha büyük bir hareket görülmüştür. 

( Fabrikalarda ve müesscsatta çalışan 

amele ve müstahdemin geç vakte ka. 
dar reyini vermek için birbirlerile mü
sabaka edcrces:ne intihap sandığı ba
şına hücum etmiştir. 

Dün Kazlıçeşmede de ayni şekilde 

halk ve ameleler reylerini kullanmış
lar ve bu arada mektep talebeleri ete 
sandık başına gelerek kendilerine in. 
tihap şekli izah edilmiştir. 

ya ile yakalanmış, ve zabıtaya teslim ŞEN YUMURCAK filminde. VERA KORE:\"'E 
edilmişse de asıl hırsızla diğer baJya- ÇELİK KALE 
lar meydana çıkmamıştır. Zabıta ta1d. 1 (MAGINOT HATT!)" 
bat yapmaktadır. MÜHİM .lHTAR - Her hafta programa ilave olarak: 

r ~ YENİ PAR~fUNT dünya havadiıderi. 

b .. ~ ---- -------· 
13UGC'X Kı\T.J\:.\Cı\K VAPUnr,An ı~ -- ... 

(Karadeniz 12 Karadenize>, cuğı.ır - J l bul t ramvay .. 1 
~~3c~ı!~~.ite), (Trak - 16 l\Iudanyaya) k:ıl- s an 

GELECEK VAPURLAR 
(Tarı - 15 Karndcnizclen), (Trak 

11.3:1 :\hıclany:ıdan), (Saadet - 17.30 Ay
valıktan) gelecektir. 

Dünkü hava 
Hnva, yurrlıın Karadeniz kıyıları ile 

Trnkyn ve Koc:ıcli bölgelerinde, Eı;ıcnin 

şinı:ıl kısımlarında hıılullu, diğer bölgde
riııılc uınunıiyelle açık geçmiş, rüzg!lı·I:ır. 

Dtığu ve Orla ,\narlolııda sakin kalmış, E
E-(l•nı n ceıııılrnndn, Akdeniz kıyılarında gur
hi, diğer ycrlrrıle şimali istikamette ve 
hafif kuvvet 1 e esmiştir. 

Uiin lsl:ınbıılıla hava aı:ık gec;miş, rliz
R:°ır ccnııhi ı;ı:n· billcn s:ıniycde 2-3 metre 
hızl:ı esrııi5rir. 

S:ı:ıt 1 ldc lı:wa 1:17.yiki 7!i2.7 milimetre 
idi. Sühunet en yiiksek güneşle 21.5, gül
seıl!.! 21.0 ve en di.işiik 12.0 santigrat kay
dcdilıııi5lir. 

şirketi 
u·niversite ve yüksek mektep 

talebelerine 
ilan 

Te:ızilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce ve
rilmiş olan 1937 - 1938 mektep senesine mahsus sarı kartlar 
1938 -1939 senesi için değiştirileceğindeıı, üniversite ve yüksek mektep 
talebeleri 16 ilkteşrin 1938 tarihinden evvel yeni kartlarım almak üzere 

1 tramvay şirketinin Galatada. Tünf'1 arkasında, Söğüt sokağt:ıda hareket il 

1 
kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilfın olunur. 

İstanbul, 30 eylfıl 1938 1 
D1REKTÖftLüK 1 .. ~ 



5 - KURUN 6 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Al~nan iktisat azırı 
dün sabah geldi 

Okçuluk 
\'aıan : Niyazı Ahmet 

Bu sene bir Okspor kuruldu. Tama
• lan ok~ulu. mıle tarihe karışmış sanı :s 

dırdı<Tı be· ğun gençler arasında uyan ., 
• Duydı.;ğu-ves, cidden takdire deger. 

rok ı·yı· neticeler de elde muza göre, :ı; 

edilmiş. 
1 

r 
Ok luk Türklerin bellibaş 1 spo • 

çu uallim M. Cev. 
larmdandır. Meı:1ıum_m medi Efen-
dct: son okçular şeyhı Ah a· •. 
d" ·1 .. .. üş ondan naklen ver ıgı 
. ıahı e gor~şm Okmeydanındaki Okçu-
ız ata gore, altıncı 

. h ne mayısın lar tekkesı er se ı· 
. . .. .. aqhr, altı ay ta ım Hızırılyas gunu 3 

yapılırdı. • . makamında 
T kkede umumı reıs 

e ·1 . d" hakem 
olan okçular şeyhi ı e şım ı B lar 
denilen havacılar bulunurdu. ~n 
. anları imtihan ederlerdı, ye. 
ıdman yap d" Ka.. 

. yet·ışecekleri teşvik ederler ı. 
nı . ·1· d. 

1 adı tarihe gcçırı ır ı.,, zanan arın · d 
b ld bir Okçular tekkesı e Istan u a . ·· a 

Ak şanı üzeri 
Alman lktısat Nazırı Dr. Valter 

Funk ve eşi dün sabahki konvansiyo
nelle şehrimize gelmiştir. Beraberinde 
Alman İktısat nezareti başmüşavirle· 
ri:ıdcn B. Knothe ve B. Valter bulun· 
maktadır. 

Alma:ı lktısat nazırı Sirkeci ista.sydnun 
da merasimle karşılanmıştır. Bir po· • 
Jis müfrezesi, ihtiram resmini ifa et· 
mek üzere hazır bulunduğu gibi, istas 
yon Türk ve Alman bayraklarile dona· 
tılmıştı. 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi B. · 
Muhittin Üstündağ ve eşi, Hariciye 
Vekaleti mihma:ıdar heyeti, şehrimiz· 
de bulunan elçi Hamdi Arpağ, Emni· 
yet direktörü B. Salih Kılıç, Alman 
konsolosu ve konsolosluk erkanı misa· 
fir nazırı karşılamışlardır. 

İstasyonu büyük bir halk kalabalığı 
doldurmuştu. Alman nazırı gelip ge· 
çerke:ı şiddetle alkışlanmıştır. 
Sayın nazır Dr. Funk ve eşi, Alman 

Ankaraya gitti 

lrka taarruz?} ... 
Bir Yahudi doktor on 
seneye mahkum edildi 

Alınanyada Nürnbergte bir Yahudi 
doktor muhakeme olunmuş ve on sene 
ağır hapse mahkfim edilmiştir. . . 

Bavyerada Fürt denilen yer ahalısın
den olan bu doktor, Ernst Zekkendorf 
ismindedir, 45 yaşındadır. Kendisi, 
ırka taarruz ve mesleğinde yolsuz mU
dahale maddelerinden sorguya çekil • 

miştir. Deri hastabklan mütehassısı 

olan doktorun birkaç sencdenberi 70-80 
mark mukabilinde kızlara yoJsuz 
müdahale şeklinde bazı ameliyatlar 
yaptığı ve bu yüzden kızlardan birka
çının ehemmiyetli surette hastalandı
ğı iddia olunuyordu. 

Evli oJan doktor Zekken.dorfun da. 
ha evvel de Alman 'kanından kızJarla 
sevgi alakaları peyda ettiği, 1931 den. 

beri ari karımdan olan hlr kadınla 
devamlı temas halinde bulunduğu, bu 

ırka taarruz hareketinin farkına va
rılmamasından istifa.de ederek, bu ka

dını ev işJerini idare etmek-üzere e. 
vine aldığı iddia mevzularının muhte
lif lasımlanyclı. 

Yahudi doktor mahkemede Alman-
Zeyrekte Voynok Şücaeddın camıı y . 

d "d" Fakat burası 150 sene kanın a J ı. 

dar evvel yıkılmış. E 
B Osman r. Vilayet mektupçusu · . 

gin istanbulun ilk kadısı ve ılk bele. 
diy~ reisi Nasrettin Hocanın. to.runl~-

başkonsolosu tarafından Türk erkanı
na takdim edildikten sonra otomobille 
Pcrapalas oteli:ıe misafir edilmişler 
dir. 

Dr. Funk ve eşi Perapalas otelinde 
bir müddet istirahat ettikten sonra sa· 
at on bir buçukta vilayete gelerek Va· 

Jar, yine sabahki gibi merasimle uğur 
lanmı~!ır. 

Alman f ktısat Nazırı Dr. Valter 
Funk ve Bayan Funk •. beraberindeki 

heyetle birlikte 2 gün sonra tekrn:r &eh 
rimize dö:ıecek ve burada da iki gilll 
kadar kalacaktır. Bu müddet zarf mda 
§ercfine ziyafetler çekile~ktir. 

yadaki ırk kanunlarının kendisine kar
şı bir hakaret mahiyetinde olduğun_u, 

dolayısile de bu kanunlann maddeJe. 
rine riayet cbncdiğini, 218 inci ma<L: 

deyi de tanımak istemediğini söyle
miştir • dan Hızır Bey ile Türklerın ılk kı-

rın · bu Ok li B. :Muhittin Üstündağ! makamında 
ziyaret etmiştir. Müteakıben Dolma· 
bahçe sarayına giderek defteri mah· 
susu imzalamıştır. 

Milletler Cemi
yeti ne olacak? 

Bir kamyon 
parçalandı 

tabiyat alimi Katip Çelebi~~ • 
çular tekkesi yanında gömulu oldukta. 

Neticede ırka taarruz ve mesleğinde 
yolsuz müdahale sabit sayılmış, Yahu -

ıım yazar. 
Çok zengin bir tarihi olan okçulu

ğun çanlandmlması için ya~ıl~n ve 
çok iyi neticeler veren teşobbusu al
kıglarken, istanbulun tarihi Okrney. 
danlarmr .da ihmal etmemelidir. 

Okçuluk can çekişir bir halde 50 
aene evveline kadar rağbet görüyor. 
muş. Hatta Okçular tekkesi umumi 
harbin sonuna kadar muhafaza edil
~'P.}a. 1M}tke mamurken Semahane de
nilen salonda okun, yayın yüzlercesi 
varmıı. 

Okçuluk himaye edilir, inkişaf et. 
tirilirken, yalnız birkaç müsabaka ya. 
pıp bıra'ltmamalı, halkm rağbetini cel
biçin tedbirler alınmahdır. 

Türk _ Bulgar takımları 
karşılaşacak 

Ankara, S ( Telefonla) - Bulgar 

Futbol federasyonu Türk federasyo -
nuna müracaat ederek birkaç yıldan
beri yapılmayan spor .te~aslarına tek

rar başlanmasını istemıştır. .. .. .. 
• •W• göre onumuzde. Haber verıldıgıne • .. 

. kbah da Turk Bul-ki aylarda veya ıl ar ' 
gr milli futbol takımları bir maç yapa-

caklardır. 

f 

işte bunun jçindir, ki Süzana, şa.. 
. zaman o ka. yet beni elevenrıse o 

dar korktukları dargınlığın fhemen ba:ı
v• • •• l'yerek dilini tutmagösterecegını soy ı 

sı Iazımgeldiğini anlattım. Bu, ~-nu~ 
hl'k · gor.du en korktuğu, şeydi. Tc 1 eyı 

'\l"c sustu. . . 
tık günler iyi geçti .. Misafirlerımız, 

"d"I ....,admlar rocuk-yol yorgunu ı ı er... .n: ' 3 

k · ·ı pey ugwraştılar. lan yerleştirme ışı e e 
Biz, Maksimle plaja gidip kumla:a 

B. rıltr rıkarmamaga uzanıyorduk. ır zı 3 

dikkat ettiğimiz için tatlı tatJr ve u. 
zun uzun konuşabiliyorduk. 

Hatırımda kaldığına göre, bu uzu.n 
k tar başlıca mevzuunu, bır onuşma m, 

b. kazanr müessesezamanlar mesut ır :s. • • • a 
s· "k . d' kendisi ve aılesı ıçın • ı ı en, şım ı . k. 

1 ğır bir yük halini alan fa:brıka teş ı 
ediyordu. 

Ona: .. ah 
d. sen bugun m • - Ne çare, de ım; ' . ·ı 

volmağa mahkfım bir sistemı . t~msı 
ed· S k n bu dediklerımı fe. 

ıyon:un... a ı. bu mesleği 
naya alma Maksım. Ben, .. 

· Ju gor-intihap -ettiğin için, senı suç 
.. bu ic::e bahanııı, nıuyorum. Hayır, sen :s • • • 

··ru ·· gırmış-dedenin işi olduğundan ° ru ,. .
1 . . t"hap hakkı ı./t e sındir. Hatta onu ın ı .. e 

elinde d V•1d· Yalnız bana oyle g -egı ı... .. 
liyo le' ıı. • • temi artik sıfrrı tu-r, ı uu ış sıs • 
kett• O d' . asırla beraber. de-ı.. n ye ıncı b 
tebeyliği nasıl ortadan kalktı~sa,.. ~: 
da öyle bitmiştir. On .dör<luncu L ' 

lzmir, S (Hususi) - Sabahleyin 

di doktor on sene ağır hapse mahkUm 
edildikten başka on sene de mcdent 

Saat yarımda Vali B. Muhittin Us
til:ıdağ, Perapalas oteline gelerek mi· 
safire ziyaretini iade etmiştir. 

(Ba§larafı 1 inci de) 
fırsat clüştükçe itJrat eden Çcmbcr
lnyn bu knnnntJni şimdi :fiili bir hn
ı-eketlc teyit etmiş bulunnyo!'· Ni
tekim bir takını Avnıpa gazeteleri 
de 1\lüııilı konferansı ile Çckoslovnk
yn mesele.sinin hnllodilmesinf MilJct
lcr Cemiyetinin ölümü şeklinde tefsir 
ediyor. 

Nazilliye hareket eden 1350 numaralı 
marşandiz treni, Kızılçullu istasyonun. 

haklardan mahrum kalmasına, Ustelik 
suçu itiyat edinmiş bir suçludur diye 

de, zabıta nezareti altında tutÜlmasma 
karar verilmiştir. Saat 13 de otomobilie Tarabyaya 

gitmiş, Tarabyadaki Alman sefaret 
binasında bir müddet istirahatten son 
ra öğle yemeğini Tokatliyan otelinde 
yemiştir. 

Yemekten sonra motörlc Boğaz.da 
bir gezL,ti yapmıştır. 

Perapalas oteline avdet ettiği za • 
man misafir nazır ve eşi fevkalade be· 
şuş görünüyorlardı. Bugünkü ziynret· 
Jerinin Ye gezintisinin kendisi:ıe ver
diği neşe yüzünden okunmakta idi. 
Türkiyeye gelişinde:ı büyük memnu· 

niyet beyan eden Alman İktısat nazırı 
Ankarada hükumet ricalimizle yaptığı 
temastan sonra etraflı beyanatta bu· 
Junacağı:ıı da fülve ederek kendisine 

tahsis edilen Şirket vapurile saat 18 
buçukta Hnydarpaşaya geçmiş, An· 
kara trenine bağlanmış olan hususi 

vagonla Ankarayn gitmiştir. Berlin el· 
çimiz ve hariciye vekaletimizin mih· 
ma..,darları da kendisine refakat et -
miştir. 

Alman nazırı ve beraberindeki zat· 

Yazan: Andre rttoruva 
devrinde bir derebeyi olmak hiç de 
bir suç değildi... Fakat artık derebey
Jiğinin faydalı olacağı çağ da geçmiş. 
ti ... Bir müdafaa ve istihkam rolü oy. 

nayan derebeyi şatoları, eski hüviye
tini kaybetmiş ve kralın orduları ile 
dolmuştu... Ortada biten birşey ve 
başlayan birşey vardı. 

Maksim, yerinden doğnıldu ve dir
seğine dayanarak: 

_ Sanıyorum, lci sen, aralarında 

hiçbir münasebet bulunmayan vakıa. 
lan mukayese ediyorsun ... On yedin. 

\Taziyet bu .nokta.dan nıiitnlea cdJ
lfn<•c, .!Uiinih konferansının A ,·rupa 
tnrJlıinclc bir (füniim yeri oldtı,"lmıı 
Jrnhul etmek llizımdır. Artık lUIJ
Jetler Cemiyeti mUcssescsl de bugün
kü hnllndc yaşnmnz. .l\filJetJcr Cemi
yeti Ceııcn·e şehrini iktısncli lnıh
rnndnn kot"uınnk ichı yapılmış ne bir 
yarclım \'asıtası, :ne de bcyııcJmilcJ 
hJr siis değildir. Du cemiyet kunıl
mn.;1111 fcnıJ eden Jıcyneyınilcl Yn7.lfe
Jcri ifa ccleıncyecck.-:c lıııgün ııc oldıı
ğıııııı \"O ~·nrm ne ola<-nğmı dUşiinc
rck onn giiro lıir knrnr ,·ermek llizını 
gelc<•ektir. 

:!\liinilı konfeı·ansı Çckoı;;lomkyn
nın kangren olmuş diye elini ,.o ko

lunu keserek \'Ücudnnıın geri knlnnl 
kısmını ölümden knrt.nrdı. ]i'nknt 
bu nmcJiynt ile lUHlctlcr Ccmiycti
nJn hayatmı t.clılikeyc düşürdü. 

imtiyazları mı yok? .. Ya ka.. 
zançları? 

Maksim: 

dan beş kilometre ilerde demiryolu 
üzerinden geçen şosede üzüm kuru. 
munun 222 sayılı üzüm taşımağa mah-

sus boş kamyonuna çarpmış, kamyo
nu 150 metre sürükleyerek parçala. 
mıştır. 

Kamyon şoförü sıtmadan yatıyor. 

du. Kamyonun idaresini verdiği şoför 
muavini Rodoslu Ahmet de kamyon-

la birlikte parçalanmış, lokomotifle 
iki vagon yoldan çıkmış demiryolu 
kısmen bozulmuştur. 

Kazanın sebebi şoför muavini Ah
medin arasıra yaptığı gibi, kamyonla 

trenin önünden süratle geçmek iste. 
mesidir . 

llıı cihet ,giiztiniinc gctirilinco l\lii
Jıih konfcrnıı ının knmrı iizel'Jnc 1\Ill
lctler Cemiyeti konsey rci<:inln lngi

Jlz Buşn~kili Çcmbcrlnyııe tebrik tcl
gı•afı ~ckıııcsi bh· iclaın karan ınnlı
li:um ınııııı ınnh keme reisine tcşckkiir 
etme ini nııdıl'ıyor ! 

ASIM US 

Çeviren: H. S. O. 
- İş bu kadarla bitmiyor... Kapi

talizm, ne bir para davası, ne de Nr 
his meselesidir. Onun en büyük ktısu
ru, halkçılığa uymamasıdır. 

Dedim. 

- Çünkü sen ve senin gibiler onu, 
bilmeden, tanımadan, anlamadan halk
tan uzaklaştırdınız ... Yakından takip 
ediniz, sıkı teftişlerden geçiriniz. Gö
receksiniz, ki bu rejim, devletçi ikti
sat usullerindeki müsavatsızlıklardan 
fazlasını yapmıyor hatta bu bakandan 
pek daha iyidir bile ... 

-KUNRU-
Ticaret DAnlan.nın gnUm • satın ıon. 
dao itibaren UAa sayfaJannc!a 40, iç say
falıırda 50 kuruş; dördüncü sayfada ı, 
ikinci ve Qçüncüde 2,. birlnctde 4, baş-
lık ynnı kesmece 5 lirndu. 
.9üyük, çok devamlı, klişeli, renklJ llAn 

verenlere ayn ayn indirmeler yapılır. 
Resmi iU\nlıırın santim • satın 30 kurur 
lur. 

Ticari ;:ıaJıfuelle olmıuan kncak ildnlor: 
Bir defn 30, fkl defası 50, fic defası «15, 

d~rt defası 75 ve on defası JOO kuruştur. 
Üç aylık illin verenlerin bir defası beda
v:ıdır Dört satın ııeçen ilAnlann fazla 
sntırlnrı beş kuruştan hesap edilir. 

ane hizmet kuponu getlrenlerı !D· 
rllk ilttn tarlfe&l yüzde 25 indlrlllr. 

KURUN hem doğrudan doğruya, ken
di idare yerinde, hem Ankara cadde:::n
de Vnkıt Yurdu altında KEMALEDDİN 
lHEN flOn bürosu eliyle UAn kabu1 eder. 

(Büronun telefonu: Z0335) 

cek kanunlar yapınız. Buna ilk bag e

ğecek adam, lben olurum ... Ama, beni 

de bu tufeylilerle bir tutma ... Ayni öl. 

çüye vurma .. Bana işçilerimi istismar 

ettiğimi söyleme. Çünkil ben lhem on· 

lardan !azla çalışıyor, hem de daha az 

kazanıyorum. Bazan hiç kazanamadığım 

da olur. Sonra, cemiyeti idal'O eden 

kanunlar, hangi rejimin eseri ohmıa 

olsun, ben onlardan daha mütehassıs 

bir a.damım ve ibu amelenin başına geç

mek hakkını liyakatimden almışım. 

dır. 

Görüyorsunuz, ki münakaşamızın 

tonu, şiddetli ve keskin olmakla bera-

ber nezaketin dışına çıkmıyordu. Bu , . .. 
karşılıklı yumuşaklığın sebebi, guneş 

ve muhitin tesiri mi idi, yoksa bu kar. 
şılaşmağa hazırlanırken iki tarafın da 

kendi kendine verdiği kararların neti. 
cesi mi idi bilmiyorum. Fakat §Urası 

. asır asılzadelerfoin, devlete büyük 
~~zmetler edemeyecek bir hale geldik
leri doğrudur... Bunlar, şatolarından 

ayrılarak kralın sarayına yerleşmişler-

di. Orada yaşıyorlardı. imtiyazla~ 

d . fakat vazif e1eri yoktu. Vergı. var ı, . . . 
den istisna edilmişlerdi. Yır~ıncı asır. 

- Evvela, dedi, onların arasında bir 
çokları var, ki yıllardanberi, kazanç 
namına hiçbir şeye kondukları yok
tur. Bu hal, yalnız onların hesabına 

bir talisizlik sayılmaz, memleket için 
de ayni derecede acı bir hadisedir. Bun 
dan başka, muharebeden evvelki me
sut .devirlerde bile, Fransız sanayiinin 
en belli başlılaTındaki kar ve kazanç 
derecesi de meşru ve makul bir had. 
de idi. Yarın bu memlekette bir sos. 
yalist idaresi kurunuz, milli ıfabrikalar 
devlet ve millete daha pahalıya mal 
olacaktır. Bugün şunun bunun elinde 
bulun.:ın en talihli fabrikalann kan, 

yüzde beşi altıyı geçmez ... Kapitaliz
min de belki kendine göreı ttşkiHit ek
sildiği, taşkın rekabetler, anonim şir. 
ketlerin mesuliyetsizlikleri gibi kusur. 
lan vardır. Fakat senin gazetelerin, 
ne derlerse desinJcr, kapitalizm, pa
halıya mal olan bir rejim değildir. 

- Maksim, sen davanın yalnız iyi 
taraflarını görerek muhakeme yürütü. 
yorsun. Sanıyorsun, ki büt~n 5anayi1 
ellerinde tutan kodamanlar, hep senin 
kafanda adamlardır... Onlar da senin 
gibi az bir kazanç için ağır ve sert bir 
iş altında, almteri döküyorlar. Ne ya. 
zık, ki kapitalizmin "tufeyli,, leri, pa
razitleri var. Şu ''Hakkı huzur,, lar, 
şu idare meclisleri müdafaa edilecek 
şeyler midir?. 

muhakkak, ki gitgide sinirlenmeden, 

hiddete kapılmadan Fransanın iç 6iya

setinden 'konuşabiliyorduk. 

daki sanayici Fransız, bu vazıyette de-

. . E'l:-k·s bugünkü Fransız sana-ğıldır. ı a 1 • • • • 

. 'l ·n·11 vazifeleri vardrr da, ımtı. yıcı erı ı 

yazları yokt.u:··· 
Bu fikre ıtıraz ettim: Ben: 

- TufeyJilcr, benim nemelazım ! .. 
dedi, onların varlıklarını silip süpüre-

Ben, "Punnkare,, den insafla balı. 
setmek için kendimi zorladım; o, "He. 

riyo,, hakkında itidal1e hükümler ver. 
di. Bu hakimane hareketimizden ötü-

rü ikimiz de !evkalade memnunduk. 
"(Arkalı Tar). 
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lngiliz • Italyan 
görüşmeleı·i 

ispanya iş·n:te üç tarafh bir 
anlaşma yapılacak 

Londra, 5 (A.A.) - Eveııing Stan
dard gazetesi yazıyor: 
İspanya hakkında yakında üç taraf. 

h bir anlaşmaya varılacaktır. lngil 
ter~ Fransa ve il~"'lya tarafından irnr-t 
cd:lecek olan r u anla~ Münilıtc 

B. Çe"!"berlayn, D<:?ladiye ve MusoıL .. 
arasında yapılan görüşmelerin netice
si.dir. 

'Uç esasa dayanmaktadır. Bu esas
lar arasında yabancı gönüllülerin geıi 
alınması en mühim olanıdır. 

İki tarafa asker, silah ve mühimmat 
verilmesi sure ile yapılan her türıu 
yardım d~rJ-al kesilecektir. B Muso • 
U~ı Fransa y<t1nıı: Puene hudutlanr• 
kapamakla kalmayarak Marsilya veya 
diğer akdcniz limanları vasıtasile her 
tUrlil si:ah nakliyatının da önilne geç 
meyi kabul ettiği taktirde, bit mik•ar 
İtalyan gön~llüsünü derhal g::ri alma
ya amad,. clduğunu bi!dirmek•edir. 

DORT CENAHLI TEMAS 

Roma. 5 fA.A.) - Ingilter~ büyük 

elçisi Lord Pört, bu sabah hariciye 
nazırı Kont Ciyano ile yeni bir müla· 
katta daha bulunmuştur. 

Bir saatten fazla devam eden bu 
mUWcatta dün akşamki mühim ko. 
nuşmalara devam edilmiştir, Mevrut 
intibaa göre, bu konuşmalar İ:ıgılte~ l' 

ile İtalya arasrn.daki mUnascbatın 

fili olarak iyileşmesine süratle mün. 
cer olacakbr. 

Yan resmi İtalyan matbuatı daha 
timdiden İtalyan - İngiliz milnaseba
tımn samimiyetinden bahsetmekte • 
dir. Maamafih, yeni her hangi bir an. 
Ia~marun husulü nisan anlaşmasının 

tatbike girmesine bağlı bulunduğun

dan bu, iki momleket araıundaki sa
mimiyetin açıkça tezalıürüne mani ol
maktadır. 

Son hadiseler ve Musolininin Mil -
nihteki faaliyeti bugünkü siyasi şart-
ları mühi:n surette dcği;tirmiştir. 

Bunun için.dir ki, lııgilterc ve İtal
yaru:ı vaktile aktedilmiş olan anlaş • 
manın meriye.e girmesini kolaylaı
tıracak bir formül oulmak üzere ol
dukları kanaati beslenmektedir. 

Bunun neticesi olarak da Londra 
Habeşistanm İtalya tarafından fethini 
bilakayt ve şart tanıyacaktır. 
GöRtlŞMELER tSPANYA tŞtNE 

AtT 
Londra, 5 (A.A.) - lngiliz diplo

matik mahfilleri Pört ile Ciano arasın. 
daki son görüşmelerin İspanya mcse.. 
lesine taallQk etmiş olduğunu bildiri· 
yorlar. 

Bu noktai nazar teatisinin şimdiye 
kadar (ihzari) mahiyeti haiz ok!uğu 

temin edilmekle berQber, bunun mil· 
sait bir hava içinde receyan ettiği ve 
B. Musolini tarafından Münih kon
feransından evvel ve Konferans esna.. 
smda c,ynanmış olan rol sayeslnde 
kolaylaşmış olduğu bildirilmektedir. 

Ma!Umdur ki, İtalyanın Habeşistan 
üzerindeki hakımiyet'.nin tanınması 

İspanyada yabancı mUdahale11i mese
lesinin hiç olmazsa kısmi bir surette 
halline: bağlı bulunmaktadır. 

Bu şartlar içinde, diplomatik mah
fillerde beslenen limitler, general Fraıı
konun hizmetindeki İtalyan muha. 
riplerinden mühim bir kısmının geri 
alınacağına delalet etmektedir • 

Bundan başka, ayni mahfillerin, is
panya meselesi için bir anlaşm.:ının 

derdest bulunduğu hakkında Eve
ning Standard gazetesi tarafından YC. 

rilen h:ıberi tekzip etmemeleri de ma. 
nidardır. Bu mahfiller sadece yukar -
dald malCımata her hangi bir şeyin 
ilavesinden imtina etmektedirler. 

Moskova gazetesi yazıyor: 
Fransa sadık bir müttefik 

kaybetti 
Moskova, S (A.A.) - Moskova ga. 

zetesi )'aZIYor: 

Münihte teslim olan Fransa hiçbir 
ıcy kazanmamıt bilakis infirada düş
mü§tür. Fransa Çekoslovakyanın şah
amda sadık bir müttefiki ve Küçük 
Antantı kaybetmiştir. 

Bu antantın diğer iki uzvu olan Yu. 
gos1avya ve Romanya daha şimdiden 
:Almanya.nın yanında yer almıı bulu. 
ııuyorlar. 

Filhakika, Milnihte tesU:n olan Fran· 
aanın sözUne artık kim inanabilir? 
Kim ona müttefik olarak kalabilir. 
Bizzat Polonya dahi Fransa için ta
mamile kaybolmuştur. Şunu beyan e. 
defün ki, Fransanın artık Avrupada 
tek bir müttefiki kalmıştır. O da 1n.. 
gilteredir. O İngiltere ki Fransanın 
aırtından İtalya ile bir anlaşma yap
mış ve bugiln de Hitler ile anlaşmış.. 
tır. 

İnfirad, itte Fransanın teslim olma.. 
ımın neticesi budur ve bu olacaktı. 

Zaten Hitlerin de (Mein kampf) kit<t
bında istediği de bu değil miydi? 

Bir çok demokrat memlekt"tlerin ga
zeteleri, Fransız taahhütlerinin bun
dan böyle ne kıymeti olabilece ğini sor 

mağa başlamıştır. Enternasyonal Ef-

karıumumiye .diğer bir sual daha so. 
ruyor, Fransamn Sovyetler birliğine 

ve Fransız - Sovyet paktına olan ta
ahhütlerinin kıymeti nedir? 

Filhakika Fransa kendi ellerilc ve 
Sovyet Rusya ile istişarede bulunmak. 
sızın Fransı.z • Sovyet paktının bir 
mütemmimi ve mıntakavi §ark paktı
nın da en mühim bir unsuru olan 
Fransız - Çekoslovak paktını yırtmı§
tır. 

Maltlm olduğu üzere, Almanya ve 
Polonya bu m.rntakavi şark paktına 

girmekten imtina etmişlerdir. Bina. 
enaleyh, bütün bu sistemden bugiln 
meriyette ancak ve ancak Fransu -
Sovyet paktı kalmıştır. 

Fransanm bugün yırttığı Fran. 
sız - Çekoslovak paktından sonra Fran.. 
su - Sovyet paktının ne gibi bir kry 
meti kalır? Hususile ki, Fransa yırt. 
tığı mezktlr muahede ile Çekoslovak.. 
yaya daha ziyade bağlı idi. Çilnkil 
bu memleket faşist taarruzuna uğra. 

mıştı. 

Bütün müttefiklerinin ziyaı ve in
firadı işte mütecaviz önünde teslim 
olmanın Fransa için mukadder neti. 
ccsi. 

Fransız me~usan meclisinde 

Daladiyeye istediği geniş, 
salahiyet verildi 1 

Paris, 5 (A.A.) - Mebusan mecli· 
sinde B. Marşandonun vermiş olduğu 
fzahatta.:ı sonra, nal:ıdiyE. •,ütün maU 
müşkü1atm yega:ıe baisi olan beyne!· 
milel buhranı h:ı!lctme:c için tahrik · 
etmek tasavvuru ~da bulunduğu Fran. , 
SIZ enerjilerinin bir hamle yapacağı 

ı:ıı ümit etmekte olduğunu beyan et· 
miştir. 

Başvekil, esh1nı•n mecburt tahvili· 
ne ve sermaye~erin kaçmasına sebebi· 
yet vermiş olan kambiyoların kontro. 
luna şiddetle muhatü olduğunu söyle· 1 
miştir. Yalnız altın stokuna yeı:ıiden 

,.,,. 

Çemberlayn;n 
siyaseti 

Çek 
Reisicumhuru 

(Baş tarafı 1 inci.de) (Baıtarah 1 inci de) 

gün Avam Kamarasında Çek mesele- Nizam ve sUkfln temin edilmelidir. 
stııe taa1lf1k eden birçok suallere ce
vııp vermek mecburiyetinde kalmış-
tır. 

B. Çemberlayn 7 Teşrlnievvele ka
dar işgal edilecek mınt.akaJurın ek
seriyet ıtlba.rlyle Çelt müdafaa hat.
tının haricinde olduğunu ve beynel
mllel komısyonun işgal edilecek ının
takü.dakt toprakların ve diğer mal
zemenin kaldırılması meselesini tet
k!k etmekte olduğunu tasrih eyle
mıştır. 

Diğer taraftan Başwıkll, bu komla 
yondaki lngıllz delegesinin Almaoya
da rehine olarak mevkuf bulunan 
Çeklerin bir an evvel serbest bıra

~ılıuası lçtn ısrar etmek Uzere tall· 
mat aldığını blldlrıııişttr. 

B. Çemberıayn başka bir suale de 
cevap vererek, Lehistan tarafından 
30 Eylül tarthll ülltimat~mu hak
kında İngiltere hükumetine hiç bir 
tebllgat yapılmış olmadığını söyle
miştir. 

Başvekil, nihayet, R:lten mrntaka· 
sının Lehistan ,.e Macar arasında tak 
simi meselesine Miinihte temas edil· 
medlğini beyan etmiştir. 

IIÜKÜMETE l'..'lMAT 

Londra, 5 (A.A.) - Mecllsta dış 
polıtika müzakeresi tekrar açıldığı 

zaman, Con Simon, ekseriyet tara
fından alkışlarla kar~tlanan aşfl,ğı

daki karar suretini vermiştir: 
Meclis, hllkGmetin son buhran es

nasında harbin önUne geçmeye mu
vaffak olan politikasını tasvip ve 
devamlı blr hanş temini içln olan 
gayretlerinde kendisine müzaheret 
eyler." 

Con Slmon diyor ki: 
MUnihte yapılan şeyin en iyi şeye 

mukaddeme olduğu ve mevcut bulu
nan fonallkların artacağı balt kında· 
ki teşhislerden hangisinin doğru ol
duğunu ancak tarih söyleyecektir. 
Bu nokta baklnnda şimdi hiçbir kim
se hU!tüm veremez, fakat hilkllmet 

yaptığı hareketin t asvi bini istemeye 
me<:burdur. Dün bu tasvibi Daladlye 
istemiş ve büyük bir ekseriyetle al
mıştır. (Alktşlar). 

CON SİMONUN SÖZLERİ 

Londra, 5 (A.A.) - Con Slmon, 
blr dörtler palttma muarız olanlara 
cevaben hiilcümetın vaziyetini tasrih 
ederek, lngilterenln Avrupa mesele
leri hakkında Fransa, İtalya ve Al
manya He lstlşareyl as1a bertaraf et· 
medlğinl ve bununla beraber İngilte
re bUkO.metlnln büyUk küçUk dlğer 
milletleri hariç tutan bir dörtler dl· 
rektuvrını derpiş etmediğini resmen 
bildirmiş ve demiştir ki: 

Sovyetler birliğinin Çekos1ovakya
nın garantisine iştirak edeceğini Ü· 

mtt ediyoruz. Sovyetler birllğinln 

bu suretle haroket etmesi fevkala.de 
mUhlmdlr. HUkümet, Sovyetler btr
ltğlnl mtıstakbe1 herhangi bir Avru
pa tarzı tasviyesinden hariç tutmak 
niyetinde asla değl1dlr.0 

Çin de .<i harp 
Tokya, 5 (A.A.) - Çindeki askeri 

harekata. müteallik olarak gelen tel· 
graflar Japon kıtaatınm bu sabah Ki· 
yu-King-Nan~ang demiryolunu:ı 40 
kilometre garbinde ve Hankeunun 112 
kilometre cenubu garbisi:ıde kain J oki 
şehrine girmiş olduklarını bildirmek· 
tedfr. 

kıymet takdir edilmesinin hükfımetin 
yarınki işlerinden biri olacağı müta· 
leasmdadır. 

Daladye içtimai kanu:ılara kattyf'n 
dokunmıy:ı.cağını fakat bu kanunların 
ancak herkesin earfedeccği gayret ea· 
yesinde beka bulabileceğini tasrih et. 
miştir. 

Başvekil, milli istihsali:ı zaruri ola.n 
tezaylidünü tem1n için amele sınıfının 
vicdanına hitap etmiştir. 

Daladyenin :ıutkundan sonra meclis 
tek maddeyi 78 reye kargı 331 reyle 
kabul etmiştir. 
· Senato ve hlikflmete geniş salahiyet 
ler veren kanunu 4 reye karşı 286 rey 
le kabul etmiştir. 

Saat 16,30 da Chautemps. senatoda 
parH\mento devresini:ı kapandığını bil· 
diren kararnameyi okumuştur. 

Çekoslovakymııtı harici 8iyaseti 
deği§melidir 

Prag, 5 (A.A.) - Bütiln (",ek komü· 
nlst matbuatı. Çekoslovakyanm şim· 

diki harici siyasetinin değiştirilmesi 

lazım geldiği noktasında milttefiktir. 

Narodni Novi:ıi gazetesi Çekoslovak 
yanın Milletler cemiyetinden (,;ekilme
sini tavsiye etmektedir. Venkov ga.. 
zetesi Çekoslovakyanın komşuları ile 
anlaşması ]azım geldiği:ıi kaydettik· 
ten sonra şöyle demektedir: 

''Halka hakikati olduğu gibi söyle
melidir. Bu nasyonalizmin prensibi. 
bundan sonra devlete bağlılığımız ol· 
malıdır. Devletb bir çok sene daha 
sulha ihtiyacı vardır.,, 

Çeklerin taarruzu 

Prag, 5 ( A.ı.\..) - Çeteka ajansı 
ta.rafından neşredilen bir tebliğe göre 
hudut mıntakasmdt.ki Alman halkı sü 
kfınetbi muhafaza etm,.,kte ise de si. 
lahh c;eteler Bo11emyanm cenı>bu gar 
bisind~. Alman kıta1arı tarafından iş 
gaI edilen :ı.raıi civar:ı:u:ı. gayri meşru 
bir fa ıtliyet göstermektedirler. Bu c;e· 
tcler Ifasperskelloskide bazı umumi bi 
:lalan tahrip etmişlerdir. Bir polis 
müfrezesi asayişin iadesıne memur e· 
dilmiştir. 

Geri verilen nişanlar 

Moskova, 5 (A.A.) - Pravda. gazete. 
sinin Prag muhabiri bildiriyor: 

Prag klilbünde Fransa aleyhinde bU· 
yük bir topla:ıtı yapılmıştır. Bu toplan 
tıya iştirak etmiş olan bir çok bUyük 
rütbeli subaylar, ilim adamları ve Pra 
gın yüksek sosyetesine mensup zevat. 
ki, bunların hepsi umumi harpte Fran 
sız kıtaJannda hizmet eden eski muha 
riplerdir - 20 sene müddetle göğUsle
ri::ı de taşıdıklan Fransız nişanlarını 

ve harp madalyalarmr ellerine kağıt 

sepetini alarak birer birer içine atmıır 
lardır, 

Eski Prag Universitesinin rektörü 
Slavik ve meşhur Çek generali Madek 
Fransız reis icümhuruna birer mektup 
yazarak artık Fra:ısız nişanlarını ta. 
§ımıyacaklarını bildirmişlerdir. 

Her kese ekmek 1'e i§ 

Prag, 5 (A.A.) - General Sirovy, 
radyodaki nutkunda devlet daireleri" 
nin halkın bütiln unsurlarmc mllza
haretinden istifade edecek şekilde ten 
sik edileceğini bildirmiştir. Bilhassa 
Slovak ve Ka.rpat Rusyası.:lda mllessir 
bır a.demi mcrkeziyt'!t teşkilatı yapıla 
caktır. Program şudur: 

Herkese ekmek ve iş ve yeni endlis· 
trf şubeleri ıhdas edilecektir. 

General, bundan sonra, Beneşfn ken 
disine yazdığı mektubu okumuştur. 
Be::ıeş bu mektubunda son hMiseler 
Uzerfne vazifeden çekilmeyi lüzumlu 
addettiğini bildirmektedir. 

Ben~n nutku 

Prag, ~ (A.A.) - Beneş bu akşam 
istifasından sonra radyoda bir outuk 
vern1i~tir: 

Beneş, MUnih anla.~a!II il7.erlne Is. 
tifa etmek istemişse de bunu daha 
mUstakar bir hükil.metin teşki1inde=ı 
sonrava talik ettiğini kavdetmiştir. 

'Harpten sonra kurulan bütUn Av 
rnpa. muvazene sist emi eittikr.e zavıf· 
lamış ,.e son Uç yıl zatfı:lda Cekoslo· 
vakva Ye dostları zararına olarak PSas 
lı bir surette de~q .. itd";;e u:Trs-mTcıtr. Fl'a 
di~eler !!n,•iltme.,,iq bir cabukluk!a bir 
b irini takin ettt. Nasvonalistler me~e. 
lesinde tavh~lerin en ~on haddine ~ta· 
dar J?"ittik. Fakat nolitil<-ant~ fnk1cı~fr 
bi:ı:i hn(' .. tı'lr•nı•n korııl't'<ı.:ır-a nıer-bur 

eden vahim bir beynelmilel 1htil8.fa 
rnilncer oldu. Bize zorla kabul ('ttirllen 
fedakarlıklar haksı?..drr.Ben müfrit bir 
demokratım ve istifa etmekle ivi ha· 
reket etti<'ttml zanne-oivonım. Cek dev· 
let ve milldine veni bir m1,hitte huzur 
ile l:ı'kicı~ftnt ve vPrıi va?:ivete uvma. 
sm1 temhı edecek bir voI aramıtk ıa.

zımdır. Yani eski dostları muhafaza 

Hitlerin 
nutku 

Buhran bitti. Noel 
şenlikleri yapablllrlz 

Bedin, 5 (A.A.) - B. Hitler ıpor 
sarayında kıt yardımının açwı nut. 
kunda ezcümle demiştir ki; 

28 mayısta büyük bir it deruhte 
ettim. Bu i§ hakikaten büyüktü. Ve 
bunu başarmağa kalkmaklığun arkada 
her türlü fcc!a.karhğa amade bir Al
man milletinin bulunduğunu müdrik 
olma.klığımdanclır. Bu milli birlik ye
ni organi nasyonal • sosyalist camia.. 
stdır. Bu camia olmasaydı bütün bu 
meseleler halledilemezdL 

Şu günler ve haftalar zarfında bir a
dam Almanyaya en emin dostu ola
rak müzaheret göstenniıtir: 

Terazinin kefesine bütün kuvvetini 
koyan Benito Musolinl, keza teşriki 

mesailerile Çek meselesinin muslihane 
bir surette halline imkan veren iki 
devlet adamına teşekkür etmeli.. 
yim. Fakat bilhassa bana yardım eden 
Alman milletine te~ekkür ederim. 
Vahim bir buhran bitmiştir. Ve ~im.. 

eli Noel şenliklerini yapabileceğiz-. 

Japonya 
Hariciye Nazırı 

bulamıyor 

Tokyo, 5 (A.A.) - Başvekil prena 
Konoyenin bir hariciye nazırı bulmak 
hususundaki bütün gayret!eri akim 
kalmıştır. :Eski hariciye m:.zırlarndan 
Avita ile bUyilk elçilerden Şigemitsu 
ve Saito da kendilerine yapılan tek. 
lifleri kabul etmemişlerdir. Bunun se· 
bebi, hariclye nezaretinde teşkil olu· 
:ıan ve Japonyanm harici siyasetinde 
de mühim bir rol oynıyacak olan yarı 
mlistakil Çin işleri komitesinin faali• 
yetidir. Binaenaleyh Başvekil harici. 
yeyi muvakkaten kendisi ldnre etmek 
mecbnriyetbde bulunm.ah-tadır. 

ingiltere 
(Battarah 1 inci de) 

diğinl, Hindistandan gönderile~ Uç pi· 
yade taburunun gelecek hafta Filisti
ne varacağını ve polisin takviye edil· 
miş olduğu~m bildirmiştir. 

Kudüs, 5 (A.A.) - Galilenin şima... 
!inde askeri ha.reketler yapılmakta.dır. 
Asilerden 12 kişi ölmUştnr. Dtğer ta: 
raftan bir kısrm asiler Kudils hükft
met dairesini işgal ederek binayı yak
mak istemişlerse de kaçmağa mecbur 
kalmışlardır. 

Londra. 5 (A.A.) - Bu sabah tay. 
yare ile KudUsten hareket eden Filis· 
tiı yüksek komiseri Sir Haroln Macml 
che.e!ln tngiltereye Filistin meselesi 
bakkmd:ı mUz:ıkerelerde bulunmak U· 
zere hilkfımet tarafından davet edil
miş olduğu haber verilmektedir. 

ve yeni dostlar tedıırik etmelidir. Çek· 
le~·:n milli bir devleti olacaktır. Büyük, 
devletlerinkine müsavi kliltUre malik 
bir millet olacağız. 

Tehlike altında olan Slovaklarla an 
Ia.şmaklığnntz icap edecektir. Bu gü:ı 
artık şu veya bu taviz mevzuu bahis 
değildir. thtlyaç kendini gösterdiği yer 
de karşılıklı tavizde bulunmak zaru· 
retindeyiz. Hepinizin sağlam, salim, 
birlegmi§ ve cesur kalmanızı dilerim.,, 

Yeni Taıbine kuruldu 

Prag, 5 (A.A.) - Yeni Çekoslovati. 
ya hükflrneti bilhassa B.§ağıdaki zevat 
ta:ı mUrekkeptir: 

BaşveklJ ve mUdafaa nazırı: Gene· 
ral Sirovi, Hariciye nazırı: Şimdi Ro· 
ma sefiri olan Frantisek. r ,ah!Uye 
nazrrı: Cemi, Maliye nazırı : Kalfus, 
Adliye nazırı Fajnor, 

Diğer cihette:ı bildirildiği"e göre, 
yakında Slovakya için hususi bir ne
zaret ihdas edilecektir. 

Londra, 5 ( A.A.) - Çekoslovakya. 
ya verilen on milyon sterlinglik kredi 
den bahseden Times gazete11i, bıcun 
Çekoslovakyaya para yardımı saba· 
smda ilk adım olduğunu ve diğer dev· 
Jetlerin de bu yardıma iRtirak etmele· 
rlnin Londraca beklendiıiini yazmak. 
tadır. 



Sıhhat Bakan 
rığında naklll r 

ve tayinler 
~ ,,,. 

Sallık ve Soı11al Yard1111 .,,,,.,, ,,. 
il, ta11in vı nakiller ll"Pm'l111 .. 
ra&igle ua;ı11oruı: 

NAKİL VE TA yııa-0 
1tebaSll• 

İstanbul dOşkOnler eri k':;.,.eri ço. 
sı ?>Oaci Somersan Balıkesi~r dcıildD •e 
cuk ıuütehıısıısJılaaa, lll~ıeJıaUSISI Ab
çocuk bııkımevi çocu~ ~OşkOnlerevi .kret 
met Akko)unlu lsıaab onaet tabibi 11-

mütehassıslılına, v~=~ aıeıuurlar -"; 
re.rya terfian Çorulll bul .,.ııert,oJoJ 
tehi müdlirHllflne, ı.tan J(urettia teUmal 
lAboratunr mille.,..... ,drlsal fllb"l mil· 
muu·enel ifleri daire;!.: ,be.1edi>'8 aıbbat 
tehassıslılına, ı.tan ()11118D Salt terfian 
işleri mildir nı•••::ı.ı,.1 1f1111 mOdllrlD
lstanbuJ beledi,..ı aabfbf Hurtl&Ja ter• 
tüne. Fatlb be)edi>'8 ....... t ı,ıeri mOdQr 
ilan lstanbtll bel•411;~rt 1101ı.Omet taltibl 
muawinllllne, Bltı: ...,ba mOessetesl bak· 
Hüseyin merkel bı ı Kalecik hOkOmel 
teriyoloJI plsaaoı;ra:-oktımet tabipli!ılne, 
tabibi ffa)'l'I Jslı.I :.,tabibi SOkOtl Keçe· 
Beyotlu belediY• ı belediyesi sıhhat işlerı 
el terfian lstaabU lhk propa•andaıı umum 
mllfettJfl ıın~,,:: ıslarındaD Utlf Erdlı 
mlldlrlilk ral keıl tablpllline, kel 
sahil ııbbi>'8 m~~hltlln Celll aaAlık pro
aıhb•l rnlldllril OdOrlııtll propaganda 

( Kısa haberler ) -----
SOflr• eemlyeU tarafından dnn bele

d11t1' bir istida •erilnJlftlr. Bunda, pi
~ çıka• taksilerin parcalannın bu. 
Jullftladıl1 blldlrilerek bu ı .. bir çare 16s
aar1Jılleai istenmektedir. 

• Yetllay ve KızılaJ lllnlanndan bele
dJyece ilAn resmi alınması icap edeceli 
DahJUye VekAJelladen bildirilmiştir. 

• itfaiye mektebi açılmış, tedrisata bat
ıaamıthr· Bu aene de Anadoludan on ka
dar talebe ıelmltlfr. 

• EJIOl a11 içerlılnde Jstanbul gümrQ. 
lflnden muhtelif memleketlere 30"438 ıı. 
nlık ihracat yapılmıthr. 

Bu ihracatın 22.576 Jlnlıtı Romanyaya, 
40.844 Jlralılı Amerlkaya, 25.519 liralığı 
ArneriklJa. M.19 llralılı Fillstine, 1.946 
llralılı Almanyaya, 3.383 llralılı tn111Ue
n1e, ı.ou Jirahlı !tal1aya, 2.668 lirahlı 
Yunanlııtana, S.181 llralıtı Hayfa, Mısır, 
1neç, la•lçre, Bulgaristan, Tunus, Maca
rlsran ve Kıbnaa )'apılmıttır. 

• Ticaret odaaı meclisi diln 6ltleden son. 
n aaal 18 da bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda odanın muhlellf meseleleri e
serinde ı&rilışillm0f, muhtelif komisyonla
ra Aıa secllmlş, borsa nizamlarına aykın 
hareket eden iki tüccar hakkında ceza Ye
rllmi!Jtlr. 

• DOn llmanımıu gelen Daç7a vapuru. 
nun kadın yolcularından Eli adında biri 
fiıphell görilldüitünden gümrük mubafaıa 
memurları tnnıfından takip olunmuş, için
de birçok koçak tunlet eşyası bulunan bir 
ı,;antayı rıhtımda birisine verirken auç 11. 
zerinde yakalanmıtlır. 

dal1 uraum m 1 paıan t mll.ehassıılılıaa, A yon mem- • Bir mDddellhenberi AY1'11pada tetkik-

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komiıyonu ilanbrı 

Gümlipuyu haata.::ıeai için 2500 kilo 
koyun eti prtııameaindekl ewafı da
hJlfnde satm almacafmdan pazarbfl 
8 teşrinievvel 938 cumartesi gUDU sa· 
at 10 da yapılacaktır. 

isteklilerinin belli glln ve saatte Fm 
dıklıd& komutanlık satm alma komla· 
yonuna gelmeleri. (7203) 

• • • 
Komutanlık nakliye ta.buru tçtn 28 

çeşit araba malzemesi satm almacafm 
da.:ı pazarlığı 8 tevrlnievvel 938 cu • 
martesl gUnU saat 10.30 da Fmdıklr 
da komutanlık satın alma komisyonun 
da yapıla.caktır. 

İsteklilerinin bellt gün •e saatte ko· 
misyona gelmeleri. (72M) 

• • • 
Pangalb, Harbiyede teala edilecek 

ordu evt olan kıamm boya ve .dit kır 
mı:ım badanuı yaptırııacafmdan açık 
eksiltme ile ihalesi 12 tefrlnlevvel 938 
çarp.mba gilnU saat H de yapılacak· 
tır. Muhammen kealf bedeli 933 lira 
68 klll'U§tur. tık teminatı 70 liradır. 
Şartnamesi ait olduğu pbesinden be
deli mukabilinde verilebllir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2 ve 3 maddelerinde 
yazılı vesikalarile ihale gU:ıtlnden ae· 
kiz gUn evvel nafıa mUdUrlllklerlnden 
alaca \!arı vesikalarile beraber belll 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satın atma komiıyonuna gelmelerı. 

('T20lS) 
•• aetriP si dahlllye mDtehassm lerde bulunan SOmerbank umum mOdllril 
Jeket hastahane beliada werera unator- B. Nurullah Sümerln buıiln tehrlmlze ıel
Kadrf Yetki• He{.,.na BakırlıGJ' beleulye mcsl bekl'!nmektedlr. 
J'OIDO mOtehass;•kl Falih belediye b:ı~ta. ----------------- Şartnamesindeki evsaf dahilbde 
bqtabibl Naıı~ Bakırköy belediye b:ıştııbip 
bibi Sadi Ser11 L•Jedlye tabibi H:ışlm ~'------------, 87 45 kilo profil petrol atm almaca· 

• • • 

111 Akb aar .,... 1 k . r ğmdan pazarlığı 12 teerinievvel 938 
ile ne. ıeket hastııhanesı ku 0 mute- Alemdar Sineması 1 
Konya mem Akhisar memleket hnslahane- çarp.mba gUnil saat 14,30 da yapı a· 
JıassısJılı~rOa, •IOnlr Ataman Kutahya mem- JKI FiLM caktır. 

peratu . Ar 1 tt Fm 
leket ha tahanesl operatörlüAune, )On l _ Vatan hasreti.. steklilerinin belU gUn ve saa e i 

1 kel ha tahanesl oper:ılôril Recep dıklıda komutajJık satın alma kom s· 
:~~a: ?dersin memleket hastahane i ope- 2 - Ben öldürmedim. yonuna gelmeleri. (7206) 
ratlSrlilAilne, Mersin nırmleket hastahane- • • • 
1 opent5rtl S:ıraettln Ar)on memleket eki 

:astah nesi opera! rlıı~ilne, lla~ cl:ırpaşıı lst&:ıbul komutanlığı blrliklerind 
anmunc opratör mua' ini Milat Amas).ı r; _ 10 _ 938 Pertembe hayvanat için MOOO kilo ıaman tarı-
memleket hastahanesi operaıörlü~üne, Er· ıünQ akf8mı nameıindeki eVBaf dahfllnde satm a· 
surum nümune hastahanesi l{lboratuvar şc- Saat 20~0 da h::ıacağından pazarlığı U teşrinievvel 
fi Hilmi Erimer lst:ınbul ,·iltıyet liıborahı 938 cuma gilnil saat 16 da Fındıklıda 

A ıı hiikA ıınlı,lıltlar Komedl/fllı var müleh:ım~lığına, Boı;az yan u· komutanlık ıatm alına komJayonunda 
met tabıbf Refik Erer Up.t aQJdlmot ta- a perde lrmudl yapılacaktır. 
blplltıne, KOtahya memleket baataba .... ı Yaun v. Şebplr Jateklflerinln belli ,on Ye .. ıw to-
operatlh'G Faik SalblJgtn ffayıtarpa .. 110- rORKCBllı 
mune hastahanesi opent&r maaYlnllllne ıbnl Gllldo misyona gelmeleri. (7207) • • • Haydarpaıa nilmune hastahanPSI dahıtt-
ye asistanı Sami Yatıı Tokat memleket 
hastahanesi dııhlllye mOtehusıslılına, A
merikadan tahsilden avdet eden mühen· 
dıs Necdet Dengi hıfzıssıha mektebi mu
allim I ğınc, llıllb memlel.et hosıahaneıu 

operatöru S:ı lık Kozan memleket hastaha. 
nesi opcrntörlu~üne, Tuzluca hükQmet ta
bibi Cemal Saygın İstanbul akliye basta. 
hanesi asistanlığına, açıktan miltekalt ta
bip Natık Yenen İzmit belediye lablplill
ne sıhhat müreıti~lerinden Salt Akklnnan 
te;rian başmüreıtişllğe, Sarıyer belediye 
tabibi Ahmet irfan BeyoAlo belediye bat
tabipliğlne, Gureba hastahaneııl elldlye e
ılstam Hamit Kokkll Cerrahpaşa hastaha
aeıl r!Sntken 1Sislanlılına, nakJJ Ye tayin 
edllmişlerdır. 

MAASl.ARI 45 LiRA YA CIKANLAR 

Kırkalaç hilkOmet tabibi Mahmut Ne
dim, Kurabunın hükumet tııblbl Salih Tey
flk Kıvanç, Bakırköy hukClmet tabibi Sa
lim, Sivrihisar hilkClmet tabibi Lütfi Gü
rer, Burdur mC"rkez hükOmet tabıbl Aııaf 
Altırodop, Rize hllkılmet talıihi H. Baııri 
Öz! an, Sinop bOkQmet tabibi E. Erdal, 
De' rek lıükOmet tabibi Salih Manar, GAr. 
de hnkQmet tabibi Ahmet Nihal Kip, 
Bayındır hükdmet tabibi Yasin Şakir, E
minönil hükQmet tabibi P.L ı.ntn Demren, 
Tire hilkQmet tabibi Nuri Elel, SOrmene 
hilkQmet tabibi lbrahlm AJlay, Bursa hO
kQmet tabibi Haşim Olcay, lneı61 hilkamet 
tabibi Mahmut Mu,. Akova, ldenlfon 
hükumet tabibi t. Hakkı Sarman, Beyollu 
hükOmel tabibi Rauf Gflltekin, Kemalpa. 
şa hükOmet tabibi Asım, Kırklareli merkez 
bilkQmet tabibi Yafeıı NurJ, Konya Ereı111 
hOkQmet tabibi Salih Zeki Aysal, G~nen 
bUkQ t tabibi CeJAleıtln Baysun, Karıı 
bUka::t tabibi llilsıımeıtin Gilltin. 

MAAŞLARI 40 Lt.JlA YA ÇIKANl.AR 

b. o man Şevket De-Cide hilkumct tabı ı ı ' 
k hükumet tabibi Nuh Na-

mlrtaş, Ayancı hukQnıet t:ıblbi Cafer, 
el Sü:ılp, Am "'Yll • 
Tosya hukılmet tabibi Asım Türker, "l~l-
ehir hükUınel tabibi Falın Dalma~, r-
:eş hilkQmet tabibi Kenan, ~aua~r~;~;I~~ 
Hopa hüktımet t.ablbi ~~~;bi lsmail Zeki 
se, Osmansık hukOm~üklmet tabibi Şük
Kaleselollu, SU.an bibi Saim 
ril Kaya Edirne hllktımet ta 
T Be hüktınıet tabibi Sall'ıhat-

unca, ypazarı ' hiil<tımet tabibi Eşrer 
Un (:Gteli, Gazla " t bibi KAmil 
Atalay Baybu ukiıınet • 1 
Refet Alptuna, Mardin hükCımt :!ı,1~~~1 Mermet Tµrsut, Oaye hllkllme r -

TURAN TiYATROSU 
Halk san'atkAn Natlt, 

Okuyucu: Semih•, 
Ml~C"I Tntyele8l, 

Anadol11 Mu dnnnna .• 
Operet 3 perde 

DANS, SOi.O, DCET •• 

HAJ.K OPERETi 

Be)oftlunJa Halk Ope
reti tiyatrosunda (Es. 
ki C:ıiUayıın) yakında 
ıemsillcrlne ba~lıyor •. 
\eni büyllk lıadro -
Macar baleti - BOyük 

Orkestra ... 

mil J maıl Oner, Dört)ol lıilkllmet tabibi 
Ahmet Hılrnl "lalı,;:n, J.>nTıılı hiılulmet ta
bibi Mahmut Nedim lioksoy, Tekirdal hü
kllmet tabıbi Ekrem Ayllıa, Akçaabat hü
kumet tabıbi Edıp Mehmet, Vinar hiıkll
met tabıbi Galip Yalvaf, Nallıhan hakllmet 
tabibi l'uat Köseollu, lmroı bilkQıoet ta. 
bibi Ahmet Faik Şahin, c;onıın bllkOmel 
tabibi .t"ıkret But, Heklmollu. Şeblnka. 
rahisar bükQmel tabibi Mehmet Ahmet Da· 
no, ŞarkikaJ'ulaç hilkOmeı taplbi Hilae
yin Ruhi Derman, Sarıkamıı hbkOmet ta. 
bibi Mahir Ruib KClrkfü, Saray bilk&lmet 
tabibi Ahmet Etnf Oktem, Karaman hD· 
kOmet tabibı Hikmet ŞilkrQ &ıvaao, Ne•te
hir hük4met tabibi Hasan Baırl Baykal, 
Urfa merkeı hllkOmeı tabibi Mehmet Ni. 
yui GO•, Uluborlu bOkllmet tabıbi Yusuf 
Kemal 

TEKAÜDE SEVKEDII.ENl.ER 

Sarıyer belediye tabibi Hakin Sayın, 
Mırhmutbey dıapan1er tabibi Mehmet E
ml n, Başmilfettlf Burhancllın Binzet, Es
kıtebir ııhbat ve içUmal muuenet müdürü 
Nazmı 811Bin, Be)oilu lephirbanesl tabıbl 
Mehmet Şilkril llkkaya. 

MÜSTAFl ADDEDiLENLER 

Burdur merkez belediye tabibi Hikmet 
Ozbllgln, Salihli beledi)'e tabibi Kadri lr
kin Aryon belediye tabibi Cemil Alsan, 
Tnı'kya sıtma mücadelesi tabibi Hatim Lllt 
fi, Burdur memleket hastahanesi dahiliye 
mütehassısı Kenan Sunaç. 

Seyhan sallık müdürfl Kemal lklzer'in 
sınıfı birinciye tıkarılmış, lstanbul verem 
dispanseri rontken mlllehluw luettlnln 
ıoo ııra .ıaa 1cn11 ıao Un ,......,..... 

Bo.tanClcWld mncut clepolarm ta· 
mir ettirileceği:ıden açık eksiltme lle 
ihalesi 21 llkteşrln 938 ruma ~lnU •a· 
at 11 dı yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 250 şer liradan 500 liradır, 
nk teminatı 38 liradır. 
Şartnameai alt olduğu şubesinden 

verilebtllr. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz vr 

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunu.:ı 

2 ve 3 Uncn maddelerinde yazılı vesi· 
kalarile ihale gününden sekiz gUn ev
vel natıa fen mildUrlUklerinden alacak 
lan veeikalaril~ beraber be111 gUn ve 
saatte Fındıklıda komutanlık aatm al· 
ma komlayonuna gelme!eri. (7208) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki komutan· 

lığına bağlı birlikler bayvanab lçin 
45.000 kilo yulaf satm alınacaktır. A· 
çık eksiltme ile ihalesi 7 blrinclteerln 
938 cuma gUnll 1&at 10 da yapılacak· 
br. Muhammen tutan 2250 liradır. ilk 
temlnab UJ9 liradır. eartnameet her 
rQD komisyonda görtllebillr. 

tsteklllerinin ilk teminat makbus ve 
ya mektuplarilı 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalari
le beraber belli gt1n ve saatte Fmdıklr 
da komutanlık satm alma komisyonu· 
na gelmeleri. (6714) 

• • • 
3:4 5 ton san yllk tqıyabilecıek ve 

motör Blok silindir, müteharrik kUJas· 
lı. yağlama ve soğutması tazyikll olan 
ve allı ıilindirll 4 · ııerl ve bir geri vi
tesli arka tekerlekleri çift Fayreaton 
muka Balon lftstikli olan bir kamyon 
ıatın alınacaktır. Açık eksiltme ile t· 
balesi 7 bi rlncitqrin 938 cuma gilhil 
saat 10.:~o da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 2850 liradır. nır teminatı 214 li
radır. Şartname1l her gUn komiayon· 
da görlllebilir. 

lsteklflerinin ilk teminat makbuz ve 
ya vulkaJarile beraber Fındıklıda ko
mutanlık aatınalma komisyonuna geJ· 
meleri. (8715) 

• • • 
latanbul komuianlıflna baflı blrUk

ler Gtlm8'1UJU llutalllll itin IOOOO 

Muhammen bedeli 2490«5 lira olan 41080 kg. muhtelif ciu çelik ile 800 
det bandaj çene torna kalemi 19-12-1938 pazartesi gUnU saat 15.30 da 
pah zarf usulu ile Ankarada idare bba mıda. satm ılmacaktlr. 

Bu ite girmek lstiyenlerin 1867.88 liralık muvaUat teminat Ue tanun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gtln saat U.30 a kadar 
reislitfne vermeleri lhmıdır. 

Şart:ıameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Ha 
tesellüm ve sevk §efliğinden da"mlmıtkt')fl,r f7135) 

Muhammen bedeli 20000 hra ohm t> au Jo oınatif lavaj teılutma 1 
malaeme 21-11-1938 pazartesi gUntı saat 15,30 d& kapalı arf unltl ile 
karada idare binasında satm alınacak tır. 

Bu lee girmek istiyenlerin 1500 U ralık muvakkat teminat ile kaDUD 
tayin ettlft vesikaları ve tekllflerinl ayni glln aaat H.30 a kadar .k:om.111,-..,. 
reisliğine vermeleri Jlznndır. 

Şartnameler parasm olarak Ankar ada malı.eme dalreetnclen, Ha 
da Tesellüm ve 1evk reisliğinden dağı blacaktır. (7190) 

lst11nbul P. T. T. VllAyet MOdDrlDtDndeD t 
1 - Amavutköy P. T. T. merkeı: blnaamm kqfi dairesinde tamlrl aç* 

alltmeye konmuıtur. 
2 - Eksiltme II birinci teırin 938 aalı gilnll aut 13 de bOyllk poıtahaD 

birinci katında P. T. T. abm satım komllyonunda yapılacaktır. 
3 - Keıif bedeli 961 lira 64 kuruı muvakkat teminat 73 liradır; 
4 - isteklilerin keıif prtname ve teferruatmr ıörmek ve teminatlanm 

tınnak Uzere çahıma günlerinde P. T. T. Yi!Ayet mildrlirlUfil idare kalem l 
mn ktlmma eksiltme gtinUnden sekiz gOn evvel nafta mlldUrUifUnden ala 
n ehliyet n 938 U:aret odası vesikalarile ve teminat makbudarile ekailtme 
ve aaatte komiıyona mUracaatlan. (6829) 

• 
İstanbul Belediyesi >Jlanl~ırı 
Senelik muhammen kirası 36 Ura olan Eytlpte Tabakhane mahallesin 

9-1 numaralı yol artılı 939 senesi ma Yii sonuna kadar kiraya verilmek 
re açık arttırmaya konulmuştur. Şart namesi levazım mtldUrlUlünde ~11»1 
bilir. 

lsteklller iki Ura yetml§ kunıtluk ilk Uımtnat makbuz veya mektU 
beraber 17-10-938 puartesi gUnO saat 14 buçukta daim! encilmende bul 
malıdırlar (B) (7079) 

lstanbul deniz ticareti mUdOrlUğUaden 
MlldUriyet ve millhakat llmanlan için açık eksiltme ile 8 takım marokm 

koltuk ve kanape yaptmlacaktır. 
lııteklilerinin 21-10-938 cuma gt1 Dil uat H.30 da yllme 7,M temina 

muvakkate olan 105 liraya ait makbu ı veya banka mektuplarile Galatada 
bm tızerinde deniz ticaret mildürlüiil satmalma kombıyonuna ve prtname 
nUJDuneyi görmek Jstiyenlerfn de mtl dUrfyet idare pbellne mUracaatlan 1-
lln olunur. (7202) 

kilo koyun eti 1&tm almacütır. Ka· ı ma tutan 2f82 liradır. !Ik teminatı 
pah sarfla lhaleat 12 blrincltepin 938 187 liradır. Şartııameet her gtbı komll 
çarpmba glinO saat 10,30 da yapıla- yond& görllleblllr. 
caktır. Muhammen tutan 21750 lira· leteklllerinin ilk teminat m&kbus vr 
dır. ilk teminab 1632 llradır. Şartna· ya mektuplarlle 2'90 ayılı kanun• 
meıt her rnn komlayonundı görUlebi· 2 ve 3 maddelerinde yudJ ftllkalarill 
lir. beraber belli gUıı ft saatte J'mdıkhda 

ı.teklllerlnin ilk teminat ma '•'>uz ve komutanlık eatm alma komJayonuna 
ya mektuplarlle beraber 2490 sayılı ka gelmeleri. (8719) 
nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve- ..;:. ___ ...;_ _ _:.Z_A_Y_l _____ _ 

sikalarile beraber ihale gUnU ihale a· 21 lıktetrin 341 de Vefa Uaeal orta b
atfnden en az bir saat evveline kadar ıırn llçtlncO 1101rtan aldıltm UDO uJlll 
teklif mektuplannı Fındıklıda komu· tasdiknameri kaybettim. Yealalai aıa;,-
lanlık satmalma komiıyonuna verme· lım. - Saat Kamu. (26911 
teri. (6716) 

• • • 
33. Tl1m birliklerile Haydarpa~ 

hasta.nesi için 32400 kilo koyun eti sa
tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 12 
ilktqrın 938 çarşamba günü saat 
10.~ de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tan 14094 liradır. tık teminatı 1058 U· 
radır. 

Şutnamesi her gUn komisyonda g& 
rUlebllir. isteklilerinin ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka. 
Dunun 2, 3 UncU maddelerinde yazılı ve
sikalarile beraber ihale günü ihale sa· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık ıatm alma komisyonuna verme
leri. (6717) 

• • • 
Karadeniz boğazındaki birlikler ı· 

çin 10000 kllo koyun eti satın alma· 
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 12 ilk 
teırin 938 çaflamba gUnU saat 11.10 
da yapılacaktır. Muhammea tutan 
4350 liradır. tık temlnab 32'7 ltndır. 
Şartnamesi h~r gün komllyonda gö
rülebilir. 

isteklilerinin tik teminat makbua ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kaounun 
2. 3 maddelerinde yazılı veaikalarflt 
beraber bellf giln ve aaatte l'ındıklıda 
komutanhk aatm alma komfayonuna 
gelmeleri. (6718) 

• • • 
Ç.atalca mbtahdem mevki komutan• 

lıft blrllklerl için 8800 kilo koyun eti 
eatm aımacattır. A- eblltme Ue t· 
balMI 12 llJrtterlD 938 ~ba gl1 
ntl uat JJ,30 da yapılacaktır. Muham· 

lllanbul Aıll11e Mahkemcal 6 ncı Halaıt 
Dair*ıinden: 

Makbule tıırafındıın kocası olup mukad
dema tsıanbul Kadıköy Acıbadem cad• 
al r, uyılı Kahraman'ın evinde iken balea 
ikamelllhı meçhul lbrabım aleıblıula ... 
lan boışanma davosı için tahkıkat gQnO °; 
larıık tayin kılınan 1&-11-938 salı aaal 1 
de m ıhkememı .. de hasır bulunması 111~ 
ve davetiyenin mahkeme divanhaaes Dl 
talik kıhndıtı teblıl )erine ıeçmek Qae

re HAn olunur. (V. P. 2708) 

/ılanbul 4 11ncü icra Jl•11turlıılandt11t: 
Dairemıaln 37 3U4 uyıb dos;,asınuı.,.. 

·ı Flat IDU'ra) 11 tevrılmeslne karar Yerı en 
kalı iki adet t ) ) re motôrtl Tophanede 
iskele caddesinde 24 sayılı praJda acal 
arttırma ııuretiyle 938 yılı 1 lncıtetrfD .. 
yanın 13 üncil per embe tün ve saat lO da 
satıl:ıe:ık ve teklif olunan bedel mub: 
men kıymetin " 75 ini bulmadılı takdl 
artı ma ikinci ol rak 15-10-38 gilnfl a)'lll 
uatte •e ayni mahalde ıapılaeakllr. Ta
lip olanlıınn satış ıününde mahallinde 
bulunacak aatıt memuruna mllra eatlUI 
illa olunur. (V. P. 1707) 

•elllco• Sutla Hdklmlllfnd111: 
Beykoıda K racabunın caddesinde • 

numar 1ı evde oturon Huan kııı Mftterr. 
le Beykoz S rketl Hayriye bkelesl • '!:: 
memuru dayısı Ali ollu Nebilin 11-
ıilnilnden kablll lllru H Ulur olmak 1-
aen •isi tayinine karar nrildlll illD oa. 
nur. 

EyDp lera Dalrtaindcn: 

Borctan dolayı mahem ola' ,.,.,. 
çevrilmesine karar verilen berber aalOllll 
epua ıa.ıo-taa ..ıı aut H d• oe ....,. 
kadar EJOp C.millleblr caddaal 11 ....-. 
nh dilkkln Oallnde aatııacalıadaa ..... 
lller o l(ln o aaatte mahalllndt bam _. 
lunacak memuruna rnlncaatlan Ula 
nur 
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Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiç.bir benzeri tarafından taklid 
edilmemiştir. Bu pudranın, en büyiik n::tziyeti bilhassa çocuk cildleri iç.in 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmaması.dır. 

!F2>~~ır~v 

Çocuk Pudrasını 
'işmarı vücudlu yaşh kimseler de kullanmaktadırlar Vücudün iltivala 
rında ve koltuk altının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir pudra 

ı ~
0

:u kd:§~;,~;;'"( Talk pudra) larile karıştırmayınız 1 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde 

~n~ 

bile 

şnş~ 

RVi 
Uykusuzluk - Sinir ağnlan - Asabi 
Öksürükler - Baygınlık - Başdönme· 

si - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 
bütün tahatsızlıklan 

iyi eder 

................................ 
1 T. c. Z RAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans ad~dl: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Kadıldiy Sulh icra Mcmurlll(jıından: .......................................... 
Hayriye borçlu Ifamdinin mahcuz bu

lunan ve ehlivukuf tarafından iki bin li-
ra kıymet takdir edilmiş olan ve iiç yüz 
liraya Emniyet Sandığına birinci derece-
de ipotekli Kadıköyünde Rasimpaşa ma -
hallcsinin eski Mısırlıoğlu :reni Birinci ve 
halen Meltem sokağında eski 46 yeni 25 
numaralı hane ve bahçenin ve tapu kaydı-
na nazaran bir tarafı Bodosaki ve Yuva. 
naki arsası ,.e bir tarafı Cemil bey hane-
si ve bir tarafı Lonsi köşkü ve bir tarafı 
tarikilim ile mahdut 212 arşın miklarındıı 
ve ehlivukuf raporuna nazaran 127 metre 
murabbaı araziden 44 '.\I. metre murabbaı 

üzerinde ebniyesi ve 83 metre murabbaı 
bahçesi bulunan mezkO.r gayri menkulün 
sokak kapısından girdikte bahçeye ve ge-
ne bahçeden biı:- kapıdan girdikte bir taş-
lık üzerinde ve sokak cihetinde bir oda ve 
hnhı,-e cihetinde bir mutfak ve bir hela ve 
ikinci kalla biri sokağa ve diğeri bahı,-eyc 
nazır ve bir sora üzC'rinde iki oda, ve ü
çüncü katla bir sofa üzerinde biri sokağa 
diğeri bah1;cye nazır iki oda ve bir helası 
bulunduğn ve hanenin yukarıda yazılı 
miktarda bahçesi ve bahçe derununda bir 

kuyusu ve iki üç meyvn ağacı mezkO.r ha
nenin tarihi iH'mdan itibaren ashabı mü
racaata açık bulundurulan salış şartname
sinde yazılı şerait dairesinde ve peşin pa-
ra ile Kadıköy sulh ic~,ında 14-11-938 
tarihine tesncliif eden pazartesi günü saat 
ondan on ikiye kadar açık artırma ile sa
tılacaktır. Yevmi mczklırda satış kıymeti 

muhnmmencnin yüzde yetmiş beşi bulma. 

dığı takdirde en son artıranın fazlası ba-
ki kalmak üzere müznycrlenin on beş gün 
daha temdidi ile 29-11-938 tarihine tesa-
clü[ eden salı günü saat ondan on ikiye ka-
dar en çok artırana ihaleyi kaliycsi icra 
kılınacaktır. Salış tarihine k:ı<l:ır binıı, 

ve belediye ve evkaf >ergi borçları ve ru
sumu tellaliycsi borçluya ait olmak üzere 
salış bedelinden ödenir. Yirmi senelik 
evkaf tavizi ile ihale pulu mi.işterisine ait- 1 
tir. Taliplerin kıymeti muhammenenin 
yüzCle yedi buçuk nisbclinde pey akçesi 

veya bir banka teminat mektubu vermele-
ri liizımdır. İcra ve iflfüı kanununun 126 
cı maddesi mucibince ipolek sahihi :ıla

caklılarla diğer· alii.kadarların huc;usiyle 
faizi ve masrafa dair olan iddialarını yir-

mi gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilleri-
le sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacakları ve daha fazla 
mnlnmat almak isleyenlerin dairemizin 
935/1009 numaralı dosyasına müracaat ey
lemeleri ilan oltınur. {V. P. 2i06) 

Sahibi: ASIM US 

ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

NAS OL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Artık 
Dünya benimdir! 

C
İLDİM, hemen yarı ölmüş gibi ı 

di, yüzü buruşuklarla dolu, cil. 
di solmuş ve ihtiyarlamıştı, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi se. 
verdim. 

Fakat kimse beni dansa davet etmi. 
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı. 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan 

Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy. Bayan Anzara Rais'in 
ledi. Fen, son zamanlarda bu yukarıki hakik1 fotoğrafi. 
Biocel cevherini, genç hayvanla- lerine bakınız ve gayet basit 
rm cild hüceyrelerinden istihsale olan tedavi şartlarını tatbik 
muvaffak olmuştur. Bu cevherde eden bir kadının edineceği 

bizzat sizin cildinizdeki hayatı cazip güzelliği nazarı iti-
unsurlar mevcuttur. Biocel şim- bare alınız. 
di; citdinizin beslenmesi ve genç
leşmesi için ihtiyacı olan tam 
nisbet dairesinde Tokalon kre. 
minin terkibine karıştırılmıştır. Bu kremi her akşam yatmazd3tı evvel kulla. 
nırım ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her sa. 
bah da beyaz renkli Tokalon kremini kulla:ldım, bu siyah benlcrimi eritti, 
açık mesamelerimi sıklaştırdx ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuşattr. 

'-' e:.ı 
M O H t M : Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde sa. 

Neşriyat Müdüril Refik A.. Sevengil 
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantilidir. Aksi taktirde para iade edilir. ............................................ 

1 

Direktörlüğünden • • 1 
1 : ..... " ••• "!. .... j. ' "'J ~ ~ .. •... J 1-' • ·,::·t· . . '. ,: . . 

1 
1 - ilk, orta ve lise kısımlanna )atılı ve yıabsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadrr. 

1 
2 - isteyenlere mekteıbin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

l••••••A•d•r•e•s:•Ş•e•h•z•a•dle.başı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pla.La göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 
" 100 .. 4.000 .. 

.oo .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DtUKAT: Hesaplarındaki paralar bir scno içincle 50 liradan aşa. 
~I dü~miycnlcrc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle ''Cl"ile
,.ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birincikdnun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

·~ C-e:f\ız · .. !. Levazım. · Satınalm.a -., 
·. ·. ·.·.~Komisyonu ·<: flariları : r ,~J.>··~~ 

. ' . . . 

1 - 4-10-938 tarihinde pazarlık la yapılan eksiltmesine talip çıkmadı· 
ğından, 8--10-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da 49170 a· 
det ampulün yeniden pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri fiyatlara göre kati teminatlarını mal· 
sandığına yatrrarak mukabilinde alacakları makbuz veya mektuplarile belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına müracaatları. 

(7184) 

Oe~e Telefon servisi f ein memur alınacak 
İstanbul Telefon Miidüriyctinden : 
Mesai bir ayda on beş gecedir. Llakal ortamektepten mezu:ı olmak ve dev 

1ct hizmetine girme vasıflarım haiz bulunmak şarttır. Fransızca bilenler ter· 
cih olunacaktır. Bir istida ile doğrudan doğruya müdüriyete müracaat olun·'. 
masr. (7212). ı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası t ı 10 11938 vaziyeti 

AKTiF Lira PASiF' ..... 
Uf.Dl •afi ldlop-aa 17 157 834 

8&Alt.ao~ • • • 
Ufa.klıJC. • • • 

DabJldeld 61.ıı.IW>Lrter 1 

• • 
11.arlgt.eld ambablrlerı 

~tm s&t1 lrllo.rraı 9 OM 614 
A.Jtma t&hvlll ıubU .. rbU'l 

d6YisLer. 

oıgeı dr•.1%Jeı n borçla 

1'11rlııC b&ldydert ı ı ı • 

BaT.ln• t&.b 't'l1I ertı 1 1 ~ 

"leruhte edilen ınalD nalı:t119 

lt• -.·•r~ 

Kanunun 6 • 8 inci mad
oeıerlD• tevfikan li&%1.nı ~ 
tmdaıı •ak! tedJyat. 

Bened.at 00zda.lıl1 

Ra-ılne bOnollln. • • • 
t'f ~q_ı1 Mnetleı • • • ı ı ı 

E"bam n J'abv111t cıh4ıuuı 

\~ru.hte edlleD en&)D aa&. 
\ l t1yenln ll&r1llıfl Ub&m ft 

. f tahnttt ttfb&ı1 lo}'metı• 

j 8erbeat eaham n t.ah"111.t 

4•a•Hları 

24.133.866,15 
14.652.653,00 

1.239.240,63 

334.406,60 

12.736.038.33\ 
17 .001,45,\ 

12.990.419,22 

158. 7 48.563,00 

15.057.949,00 

500.000,00 
7 4.523.339,8 ,i 

39.4 7 4.548,48 

6.767.649.60 

Hazineye kısa vadeli avam 7.688.500.00 
A ltr:ıı W'e tfl,VI• •lhrlU 228.578, ll 

• • 1 1 , 

ı 1 ı r ' 
40.025.759,781 AdJ H tnk.a.11.0.. e 1 1 1 ) 

ausuaı . • • ,_ • • 
334.406,60 

• 
. 

25.743.459,001 

, l 'edavtlldeld Banknotlar: 
Deruhte ıdilerı e...-aJa a&kUye 

Kanunun 6-8 inci madde
ıenııe tev!lluuı IUlZUıı taratıa. 

d&ıı n.ld te<iiyat., 

Deruhte ed.lleı:ı ırrakı ııaktı.)T 

bakiyeaı.. • • • • 
Karwıııgı tamamen aJtm olaralıı 

taveten tedavUJe vuedl.len 

1 tteel'lkont aıukablU uı ... ıeıı t.e4 

143.690.614,00 Tilrll Llraeı Mevduatı 
Döm l'a&Mılhtaııı 
Altına tahnU ıı:atın dCTt.z!tt 

75.023.339.BS nııer dtlv' ·~" Ye aJacakb 
oCtlnn« 11a1<1y.ım • • • • • 

Mu.ltWU 
•. ·-·-·- ' ·-

46.242.198,0: 

1'1n11Af Osertııı 9.259.087,09 17.176.165,2~ 

Bıuedarlaı 4.500.000,0, 
UulatelU 12.083.576,9t 

...... 364.819.519,4~ 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine av:ıns % 3 

2. 712.234, 11 
6.000.000,00 

ı:;s.148.:>63,oo 

15.057 .D!0,00 

143.600.614,00 

ıo.000.000,00 

15.000.000,00 

:u.000.000.00 106.600.614,00 
14.465. 728,27 

2.113.65 

45.559.623.70 43.561.737,35 
84.389.205,70 

! 364.819.519,43 



.. 
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lstanbul .hemşehrileri arasında bir anket 
., ,_, ,_, ,,_,., ,_,, --. ~ _...., ~ - ,.... ._.,, ,_..... -

Büyük Kurtuluş Gününü Vatanaaşlar 
6 Teşrinievvelin uyandırdığı 

hatıram Üsküdar çarşı::;ındcı 

şiar: 1Ik mektebin ikinci sını 
mda küçücük bir çocuktum. ta. 
:ele camiinin arkasındaki eski 
"r medrese olan mektebimize en 
·eni, er.. temiz elbiselerimi giye 
:k geln+ıtik. Hepimiz, en güzel 

ocaklara kavuşmuş kadar se-
• iyor, hocalarımızın öğrettikle. 

mim ;n:ırşları hep bir ağızdan 
:krarl. yorduk. 
Bundan sonra hatırladığım ilk 

ne. zafer takları ile süslenmiş 
e ha .• ı.~rla örtülmüş bir yoldur. 
mrüınde ilk defa olarak. bu ka. 
r b!.iyük bir kalabalık görüyor

dum. :'3u, bende hem sevinç, hem 
de o zamanlar henüz anlayama . 
dığım bir takım hisler uyandırı. 
yor, gillerken ağlamak, ağlarken 

ülmek istiyordum. 
Her taraf bayraklar iç.inde yiL 

züyor, arkamızdaki sırada ağla -
yan kadınlara hayretle bakıyor
dum. 

Bira& ilerimizde bulunan nfer 
takının arkasından bir güriiltü ı.. 

ffittik, arkasından motosiklete bin 
miş bir İngiliz askeri deli gibi 
son süratle önümüzden geçip 

ayboldu. Milli kuvvetlerin geç.. 
·mesi için yerlere serilen hatıla .. 
nn bu tekilde pislenmesi hcrke
ü sinirlendirmişti. 

Ayni İngiliz biraz sonra ayni 
tikametten görününce halılar 

derhal yerden kaldırıldı. 

nasıl hatırlıyorlar 
Biraz sonra önümüzden, mız. 

raklarının ucu kırmızı beyazlı 

küçük bayraklarla, çiçeklerle süs 
lenmiş, kahraman süvariler geçi
yor ve biz çılgınca alkışlıyorduk. 
Polisler halkı zaptetmek için uğ
raşıyor, buna rağmen aradan sıy 
rılanlar yerlere yatarak nallarm 
izlerini öpüyor, hayvanlann boy 
nuna sarılarak askerlerimizi ku
caklıyorlardı. 

Sonra kendimi köprü ü:;tünde 
buluyorum. Gene mektepleyiz ve 
bu sefer önümüzden tunç yüzlü 
piyadeler geçiyor ... 

* .• • 
Maliye memurlarından Hayri 

anlatıyor: 

"- Sultani talebesi idim. A. 
nadolu harbine iştirak etmiş o -
lan babam şehit düşmüştü. Mek
tepte her gün toplanır, gazetele
ri okuyarak harp vaziyetini öğ -
rcnmeyc çalışırdık. Aradan za -

man geçti, düşnıan mağlup oldu. 
Her gün bizi sevinçlere garke
den yeni haberler ortalığa yayı

lıyordu. 

Nihayet sıra :tstanbulun ~stir -
dadına geldi. O günü hiç unuta.. 
mıyacağım. Ömrümde bu kadar 
coşkun bir tezahür görmemiştim. 
Sonra bunun ayni, Atatürk ls
tanbula ilk g!'ldiği zaman \•uku 
bulmuştur. 

Bütün İstanbul halkı sokakla
ra dô"külmü§, bizleri esaretten 
kurtaran kahramanları alkışla -
mak için sabırsızlıkla vaktin gel. 
mesini bekliyordu. Biz talebeler, 
saf halinde dizilmiştik. Nihayet 
askerlerimiz geçmeğe başladı. 

işte o zaman, boğazımın tıkan 
dığını, bütün vücudumun titredi
ğini hissettim. Gözlerimden sel 
gibi yaşlar boşanıyor, bir taraf
tan da "yaşa,, diye bağırıyor

dum. Arkadaşlarım arasında be-

nim gibi olanlar pek ço'ktu. MU.. 
dürümüz, hocalarımızın büyük 
bir kısmı hep sevinç göz yaşla .. 
rı döküyordu. 

İşte, o gündenberi ne zaman 
bir askeri geçitresmi olsa, gözle• 
rim yaşarır ve içimden bir şe. 
yin burl:ulduğunu hissederim. 

• • • 
Sirkecide tütüncü Yakup an .. 

latıyor: 

"- 26 ağustos tarihinden son 
ra r,elmeğe başlayan istirdat ha
berleri herkesi olduğu gibi bizle 
ri de her gün yeni sevinçlere dü· 
şürüyor<lu. Fakat asıl büyük s~ 
vinçi istanbulun istirdadı güntl 
duydum. Bunun sebebi, kahra .. 
man Mehmetçiklerimizi kendi 
gözlerimizle görmenin verdiği 

zevktir. Sokaklar o kadar kala .. 
balık olmuştu ki, kimse olcuğu 
yerden kımıldanamıyor, halk çıt .. 
gm gibi tezahürat yapıyordu. 

Ayni gece, yapılan fener ala.. 
yını da hiç unutamıyacağım. Be.. 
yazıt, Çarşıkapı, Sultanahmet 
dünya kurulalıdanberi böyle ka • 
labalık görmemiştir diyebiliril'1'4 
Fener alayına iştirak edenler sa
bahlara kadar caddeleri dolaştı • 
lar. Ordunun başında bulunan 
kumandanların arabaları halla 
yarıp geçemiyor, çoluk, çocuk, 
ihtiyar, genç fırsat bulan herkes 
kumandanların ve diğer zabitle .. 
rin ellerini öpmeğe 

.. 
• 

No. 1149 
6 Teşrinievvel 1938 
tarıhlı gazeteye ila
ve otarak verilmiştir 

PARASIZDIR 
.... ._....._ ,,_, ~ _, -~~ . .........._..._._____... 

lstanbulun 
kurtuluşu 

ı az.na: 

Hakkı Süha Gezgin 

Bugün istanbulun kurtuluşu
nu bir bayram şenliği içinde kut 
luyoruz. Mütareke yıllarında do. 
ğanlar, bunu, kı.ılaktan kapma 
bilgiler, kitaptan öğrenilmiş ha. 
<liselerle bir tarih vakıası olarak 
tanırlar. Kurtuluşun ne büyük 
:-ıimet olduğunu, boyunlarında, 

bileklerinde yabancı zincirlerin 
ağırlığını taşımış olanlar bilir. 
Benim yaşıtlarım, İstanbulu ka -
ra bayraklar altında görmüşler • 
dir. Benim yaşıtlarım, zurnalı, da 
v-.ıllu alayların haksız bir gurur. 
la, caddelerimizi çiğneyerelt ge. 
çişlerini görmüşlerdir. 

İstanbulun i§gali, hafızamda 

hiçbir zaman rr.azi olmadı. Dün 
olmuş gibi değil; bir dakika ön
ce olmuş gibi bu acı filmin her 
parçası başımda, beynimi tutu~ -
turarak dönüyor. Ne bir çizgisi 
silinmiş, ne bir rengi solmuş .• 

"Mondoros,, ta imzalnnan 
"and,, la sonraki hadiseler, bir • 
birinden büslıütün baııJca ~ ~yler. 
dir. 

Bir sabah, 'iı:.ıer içı:ıde doğa

mayan güneşin du:nanlı havası 

altında kül renkli düşman arma
dası görünmüştü. Satın aldığı. 

mız "Reşadiye., ve "Osman,. ge. 
mileri de acı bir ibret levhası gi
bi bunların arasında idi. 

Demirden bir çemberle yurdu 
kuşattılar. Kıyıya rampa cdenle.r 
bile vardı. Hepsinin tcpları en 
son zaviyeye kadar kalkık, nam
luların karanlık ağızları penı:ere. 

lere çevrili. 
Güvertelerden viskiden ziya -

:1:: kolay bir zaferden başı dön
n.üş sürülerin ulumaları andıran 
t i rküleri dökülüyor. Şehrin için
de de bir kaynaşma var. Biraz 
sararmış, fakat ağırbaşlı Türkle. 
rin muztarip görünfü:Jeri yanında 
ş.1pkalannı havaya atan, sevinen, 
çırpınan vatan hainleri g8rülU. 
vor. ( Dentmı 7 nddc) 

stanbulun ve memleketin ebedi \ 
l sahibi kahraman Türk askeri 



Istanbul hasıl işgal edildi ? 
Ecnebiler Tüt k 

toprağında örfi idare 
ilan etmişlerdi 

Yabanc.ı düşmanlarla onlara 
sadık ve muti padi~ah, el bir· 
liğile, Türk milleti aleyhine şid 
dct.li tedbirler almağa karar 
vermişlerdi. lngi'izler, 9 mart· 
ta lstanbuluıı Türk ocağı mer
l:czini bastılar, 16 martta Is· 
ta:ıbul limanına büyük zırhlı· 

)arını sokup bir miktar asker 
daha çıkararak hükumet daire· 
]erini i~al ettiler, Müttefikler 
11amına yapılan bu işgal esna
mnda Şchzadebaşı karakolunu 
ansızın basarak içi:ıdeki Türk . . 
neferlerini şehit ettiler. Bütün 
bu vakıaları Manastırlı Hamdi 
efendi namında hamiyctH ve 
cesur bir Türk telgraf çısı doğ
rudan doğruya Mustafa Kemale 
bildirdi. Bu kahrama:ı telgraf· 
çının haberleri adeta batmakta 
olan bir gemiden ı;on dakikada 
alınan haberler gibi birdenbire 
kesildi. Onun te!graf ~ektiği 
lsta.!!bul merkezi de i~;gal edil· 
miş demekti. 

Hasılı, 16 mart 1920 de. müt
tefikler namına, c:oğu İngiliz ol· 
mak i!zere. Müttefiklerin ve hat 
ta Yunanlıların, deniz ve kara 
kuvvetleri tarafından 1sta.,bul 
resmen işgal edildi. Vakıa bu 
resmi işgalden önce, Mondros 
mütarekesini (30 teşriniewel 

1918) müteakıp, İstanbul filen 
itilif devletleri.:ıin askeri işga· 
li altına girmişti. Fakat -16 
nıartta, itilaf devletleri namı
na ilan olunan resmi işgal, bey
neddüvel hukuki yeni bir vazi· 
yet ihdas ediyordu. itilaf dev
letleri namına işgal ordusu ku· 
mandam İngiliz Ferik Jeneralle
rinden Vilsonun, 16 mart tari· 
hile .:ıeşrcttiği iki adet beyan· 
name .ile lstanbulda idarei ör
fiye ilan olunduğu ve Vilsonun 
"evamirinc muhalif veya asayi
şi umumiyenin ihlalini intaç e· 
dccek veya düşmanlarr:ıa mua· 
venct edebilir her harekette 
veya hareket teşebbüsünde bu· 
lunursa divanıharp tarafıııdnn 
muhakeme ve idam veya diğer 
bir ceza ile hükmedilecektir., 
deni1iyordu. 

Bu yeni vaziyete göre. işgal 

ordusunun divanı harbi gerek 
lsta::ıbulda, gerekse lstnnbula 
merbut ve muti olmavı kabul e
den her yerde. herkesi siyasi se· 
beplerden dol:ıy1 muhakeme et 
mek hakkını ker.dine alm1ı:ı olu· 
yordu; bu suretlP Anadolu ve 
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lıgal ordulan köprüden ı;c~e-rkcn 

"'":1l- .......... 

Kahraman Süoorilerimiz 

Rumeli vilayetlerinden lstanbu· 
la itaati kabul etmiş olanların
da, milli müdafaa hareketine iş· 
tirak ede:ı kimselerin, "İngiliz· 
lerin emirlerine muhalif hare-' 
ket ettikleri, asayişi umumiye
yi ihlal eyledikleri,. esbabı mu· 

clbesile, İstanbulda kurulan tn· 
giliz Divanı Harbi Ofisine celp 
ve muhakeme edilerek cezalan· 
dınlmalanna imkan hasıl olu
yordu. 

Bundan başka, itilaf devlet· 
leri işgal beya:ınamesinde, ''iı· 

gal muvakkattir,. denilmekle 
beraber, işgal müddeti tahdit ve 
tayin edilmiş değildi. V ersaY. 
muahedesinde, itili.f devletleri· 
nin Almanyayı işgal altında 

bulundurabilecekleri zaman, ta
yin ve tahdit edilmiş olmasına 
rağmen, Alma:ıya arazisinden 
çekilmeleri için bir çok rnüza· 
kere ve münakaşalar lfı.zımgel· 

mişti. İşgal_ temdidine hukuki 
imkln verebilecekti. İngilizlerin 
Mısırdaki muvakkat işgal mese
lesi, bu imkhıa çok mukni bir 
misal teşkil ediyordu. Bu cihet
le 16 mart işgal beyanname
leri, Mondros mütarekesi abkl 
mr.ıı teşdit eder bir mahiyette 
idi. 

Istanbulun işgali günü meeli· 
ai mebusana giren bir İngiliz 
mlifrer.esi bazı mebusları tev
kil ederken, tevkif edilmiyenler 
de o şerait içinde bir le görmelt 
mümkün olamıyacağmı .nihayet · 
a!llıyabilerek dağılmışlar ve 
bunlardan bir kısmı İstanbul
dan kaçarak Ankara yolunu tut 
muşlardı. 

htanl»ul limanında ecnebi devlet zırlablan 

---------··-·· ı ··-

Türk askerinin Istanbula girişi 
6 Birinciteşrin günü sabah 

eaat o:ıda Pendik vapuru ls· 
tanbul sularmda idi. Biraz son· 
ra Herckcden gelen Şükril Na
ili Paşa, binlerce halkın gökl<'ri 
inleten tezahürleri arasında Sir 
kecide sahile çıkacaktı. 

Sirkeci, Türk kumandanı:ıa 

kavuşmak için gelen on binlerce 
İstanbullu ile kaynaşıyordu. 
Her taraf halrlarla döşenmişti. 

Paşa, Divanyolundan ~yazıt 
meyda:ıına, kumandanlık daire
sine gitti. Burada bütün cema· 
at mümessilleri vardı. Hepsi 
r:Nirk askerinin kudretini, Türk 
milletinin necabetini en parlak 
kelimelerle ifadeye çalışıyordu. 

Birinci fırka saat ikide Sa· 
rayburnu:ıa çıkmış, oradan Be· 
yoğluna geçmişti. Türk askeri 
Haydarpaşadan Sarayburnuna 
çıkıncaya kadar limanda bulu
nan l>lltiln gemiler düdüklerini 
çalarak selamlamışlardı. 

Müfreze Demirkapı. Sirkeci 
yolu ile gidiyordu. Her taraf· 
tan: 

- Yaşa .. 
- Varol Türk askeri. 
- Yaşasr:ı Gazi Paşamız .. 
Sesleri yükseliyordu. Yollar 

da kurbanlar kesiliyor, mektep 
talebeleri milli marşlar okuyor
lardı. 

Köprüde ''Hoş geldiniz ey ga-

ziler,, yazısını taşıyan büyUk 
bir tak vardı. Bankalar caddesi 
elektriklerle süslenmişti. BU· 
tün oteller ve evler Türk bay
rağı ile donatılmJ§tı. Taksimde 
yenide:ı kurbanlar kesiliyor, iç
ten gelen: 

- Varol.. Sesleri bir gün Tür 
kü yabancı gibi gören Beyoğlu 
yabancı halkını da bu seelere 
uyduruyordu. 

Üçüncü kolordu 6 Birinciteır 
rin günü sabahr.ıda fstanbulun 
askeri idaresini deruhte etmeğe 
başlamıştı. 

• • • 
Türk ordusunun lstanbula 

~irişi ile beş sene esir kalan 

lstanbulun kurtu luşu 
( Battarah 1 inci de) 

Bunların sevinci n«i'!ndi? •• 
Bu kızlar şu yabancı bahriyclil~ 

re niçin kollarını açıyorlardı? 

Bu toprağın ek:meğilc beslenen 
ıu kıranta erkekler acaba nasıl 

bir hınçla vatanın felaketine ıe -
Tiniyorlardı? B:.mu aklın sınırla. 
nna sığdır.mak, şuur aydmlığile 

lru§8tmak mümkün değildi. 
Henüz mürekkebi kurumamıı 

mütareke şartlannın çiğnenişi, 

bize anlattı, ki "'yann., lar, bu 
günden daha acı sabahlarla açı.. 
laca.k. Nitekim çok geçmeden tab 
minlerimiz, ıc.zitlerimiz birer bi
rer çıkmağa baıladL 

''Babıili,, de hfill "Gladston,, 
un çömezliğini eden biçareler o
turuyorlardı. "Salibin girdiği ye
re bir daha Hilil giremez!" mar. 
tavalmı, gökten inmit bir &yet 
lmtallığında gördükleri için. tam 
bir iimitaizliğe düpnüılerdi On
lara töre, artJık bu itpl batağın-

da çırpınıp çabalamak, daha be. 
ter gömülmekten başka fayda 
veremezdi. Yılgın bir yürek, inan 
sız bir gönülle geleceği kapka. 
ra görüyorlar, Türk tarihinin son 
günlerini yatadığına inamyorlar
clı. 

Türk ruhunun. özümüzdeki 
cevherin değerini bilmiyen bu a
damlar, iradeleri inmeli mahlilk. 
lardı. Olduklan yerde kaldılar, 

fakat hayat ve büyük gerçek 
yürüdü. 

Bir gün, 1ncboluya tek bir a.. 
dam indi. Ordular gibi, mahşer 

ıibi bir adam. Sesi, "SQr., gibi 
çın!ddı, kasırgalar gibi oğuldadı. 
Dag~;ı, mağaradan ağızlarile bu
nu tekrarladılar. Türk vatanı 

d~niz gibi çallcandı, sıyrılan la -
lıçlann panltısile yeni bir gün 
ışıdL S;Jahsu:, depolan yağma e. 
dilnü~. dcmiryollan keailmiı, 

köprü:eri atılmıı bir memleket.. 
tc, ilmidin biçbir ki uJmanus 

....__ __ . _. ~...._ .. .:..~...-. .. \.. ,_ • W>'ı · ,,. t' d* 

ken, bu yeni gün doğmuştu. 
işitenler inanmadılar. Yalan 

sandılar. Böyle zannetmekte halt 
h idiler. Çünkü onlar, insan gü
cünün ölçüsü içinde hesapLırını 
yapmışlar, hayatı kitaplarına uy. 
durmuşlardı . 

Halbuki Türkün cevhcdnde. 
sıkıştırıldıkça dinamit gibi kuv. 
veti artan, itilöikçe mancinik kol 
lan gibi daha şiddetle inmek i
çin gerileyen, bir üstünlük var
dır. Tarihimizi iyi bilseler, alı~t 

gözile araştırmış olsalardı, bunu 
görebilirlerdi. Fakat m:.ızafferdi. 
lcr, hayata hakimdiler . . Buna te
nezzül etmediler. 

Uç yıl, kullann yapamıyacak -
lanru yaptık. Anadolu büyük bir 
destan yaprağı gibi kan ve şan 
içinde parladı. Çete kollan, bir
Jep, ulap koca bir crdu mna.. 
ğJ olarak, düpnanı "Afyon., dan 
kopardt. çap gı"bi önüne kattı. 

Hariblara Jwikalar katarak yir 

Türk şehrinin kurtuluş günl 
taribb çok garip bir tesadüflt 
ile karşılaşıyoruz. Bu şehrin 9' 
bediyen yabancı ellerde kalma: 
sı ve Türk istiklalinin dirilme, 
mesi için çalışan bir vatan h~ 
ni, Sadrazam Damat Ferit, N 
te ağzından ka:ı kusarak 
vermişti. 

Türk ordusu düşman kuvvet· 
lerini Anadolu yaylalarınd8'1 
Akder.ize doğru dökerken Da~ 
mat Ferit tehlikeyi sezmiş, ~ 
mışb. 

Fakat yaşamadı. Esir bı. -ı 

oedi hilrriyete kavuşurken Q 
bedi hilrriyete kavuşurken o::ıUBı 
feci şekilde can veriyordu. 

minci asırda bir askerlik mud. 
zeai yarattı ve İzmir kıyıları cJal. 
gadar. dudaklarla gıuilerimizm 
ayaklarını öpmeğe koıuştular. 

Oradan sonra, askerlerimizin 
yü~·;: lstanbula döne ü. Bizimki• 
lcr ılerledikçe, müstevlilerin ... 
tafa\l. alayları geriliyordu. Nil& 
yet bir gün Alemdağr etekleri~ 
den rLizgarh alevleri andıran 

bayrakbrı, parıl panl aüngülcd
Je çelik bir çığ giıbi karıı kıyıya 

indiler . 
istanbuldaki işga~ ordusu. ge. 

milcrine bindi ve yine davul ça. 
larak geldikleri yere gittiler. So
kaldarda düşmanı şapkalarım 

havaya atarak, kucaklarını aça 
rak karplayanlar, §imdi de ayn 
alkışla bizimkileri bağırlarına be 
sıyorlardı. 

O günün üstü.'lden yıllar &et
ti. Fakat bili o gün içimde ~ 
dakika yaılanmadı. &mr6m oL 
dukça. onu hafızamda her cGnl
mün won dakikası laMlar canlı 111· 
Jıyacağım. ...... .. 
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24 Zf?\"DANCI KAPTAN 

_ Yusuf, göreyim seni.. Sana gü

veniyorum. 
Konuşmalar bu kadar sUrmUştü. 

,Yusuf önUno gelen bir muhafızı şld
dctll yumruğu ile yere yıktıktan son
ra heri atıldı. Koştu, yattı ve kurtul-

du. 
Zlndancıyı Kıbrıs paşasının önUne 

çıkardıln'r. Paşa: 
Nasıl kaptan efendi, dedi, be-

nim fermanımı dinlemez misin? 
- Benim elimde değildi ki dinle

yeyim. Ben orada yalnız Zindancıba
şıyım .• 

Paşanın elçisi orada duruyordu. 
Kendisini topla selft.mlayan geminin 
kaptanına dikkatle baktı: 

- Buydu, dedi, geminin kaptanı

dır. Kendisiyle konuştum. Cevapları 

o verdi. 
Paşa dişlerini gıcırdatarak söy-

lendi : ., 
_ Gene lnkAr mı edeceksin .• 
_ lnkAr edecek tarafı yok .. Gemt

d bulunan adamlara sorunuz .. 
0 

_ Bunları dinleyecek değilim .... 
H aydi şimdi zindana .. Zindancı Kap
tan zindana yakışır. Eğer canını ku~ 
tarmak istlrorsan gemi olduğu glbı 

Şır Dütiln malınızı tes
bura~·a yana · 

d iniz Eil'er buna rıza göster-
Jim e ers · " 

ı h I l geminiz elinizden gt
m ezsen z e 1 

de Canınız. Kıbrıs paşasını der, bem 
0 vakit anlarsınız. . . 

1 ıraptan tch!ıke~ 1 sez -
Zindancı .,. ' 

k t gemisinin teslim edil
yordu. Fa n 

t l 1 tevcmezdl: 
mes n s " l kaptanı ile 

- Ne i şiniz varsa gem 
. u Ben bir zindancı parca-

gBrUrsün z. turum de-
sıyım. Cezam ne ise razı o , 

dl.Zindancı, bep geminin bulunduğu 
1ere bakıyordu. . . · 

.. stU yelkenleri şışırıP 
Bir akşam u ö-

Mağosnpa doğru uzaklaştığını g 

rUnce derin bir nefes aldı. Kurtul
ma Umltlerl ~oğalmıştı. 

Yalnız bun·1 rörilnce tel ınzladı. 

ÇilnkU Zebranın nerede olduğunu bil 
mlyordu. Kcndfıdnl başka bir yere 
hapsetmişler.:11. Zehrayı tanıdı iseler 
zavallı bu sefer verdiğim sözU tuta
mamış olac;ıfım. diyordu. 

BEKLENMiYEN AV 

!forsan gomlsl, Magosaya doğru 

yaklaştıktan lkt gün sonra uzakta 
bir şayta gözUktU. 

Yusuf, ,em~nln kaptanlığını yapı
yordu. Pnpas da, gösterdiği fedakAr
lıktan dolayı Yusufu alnından öp
mUştU. 

Yusuf, topçulara: 
- Hazır ol.. 
Emrini verdi. Şayta top menziline 

yaklaşm .. a da ateş ettirdi. Bu, teslim 
olmaları için b!r işaretti. lçfnde bu
lunanlar car it.tından cok korkmuş 

olmalıdır, ki hemen teslim bayra
ğını cektill'r. Biraz sonra şaytanın 

!cinde sarıklı adamların bulundufu 
görUldU. 

Yusuf, kaptanını çağırdı ve sor-
du: 

- NeredE:n geliyorsunuz? 
- lstanbuldan .. 
- lclnde kim var .. 
Ksptan , gô~sUnU gererek: 
- lclnde, dE:dl, Kıbrıs paşaeınm 

haremi. oğlu \'e adamları .. 
Yusuf, sevincinden cıldıracaktı: 
- Çabuk, dedi, onlar hep bu gemi· 

ye gelsinler. 
Kaptan: 
- Tehlikeli bir oyuna giriyorsu

nuz, dedi, siz Kıbrıs paşasının nagıl 
adam olduğunu bilmezsiniz. Yoksa 

ben mi anlatamadım .. 

-

t 
1 
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- Şimdi hazırlanacağız. Toplar 
yerlerine konacak .. SilAhlılar nöbet
lerini alacaklar. 

- Bir harp mi var?. 
- Yaklaşıyor .. Ha,·a sakin olduğu 

fcin kacamıyacağız. l{orsan Jrnptnn 
da maiyeti lle sahilden hareket etti. 

- Onlnrı gemiye ynklnştırmayn
lım .. 

- Ben de sizden onu istiyorum. 
Bir tek insan içeri girememeli .. 

Fakat hayret, ltorsnnın ka:nklnrı 
sahtlden açılır açılmaz arkala~mdnn 
sllft.h sesleri gelmcğe başladı . 

Yeni kaptan: 

- Anlaşıldı, dedi. Bir şey yapama
dan dönUyorlar. Yoksa bu kadar er
ken dönmelerine fmkAn yoktur. 

Zlndancının tahmini doğru idi. 
Korsanın sllA.hlı adamları bir şey ya
pamamışlardı. ÇUnkU köy ağası, ci
vardan herhangi bir baskını evvel
den dUşünmUş, icap eden tedbiri al
mıştı . Korsanlar köye baskın vermek 
isterken tehlikeli bir hnlde tutul
muşlar, kendllerlnl güç hnlde kayık
lara atabilmişlerdi. 

Zindancı topçulara yaklaştı: 
- Top menzilini iyi hesaplayınız. 

dedi. Menzile gelir gelmez hep bir
den ateşleylnlz .. 

Tayfalar yeni harbe sevinçle ha
zırlauryorlardı. Hele uzun müddettir 
zlndanJa çürüyenler, bu harpte inti
kam alır gibi çarpışmak lstfyoı/nr
dr. 

Arkalarından mütemadiyen ateş 

edildiği 1 ~in korsan kaptan Ye mai
yeti son sUratle yol alıyorlardı. 

Bir an eVTel gemiye can atmaya 
çalışıyorlardı. 

Fakat tam top menziline gelince 
gemilerinden Uzerlerlne boşalan ateş 
ve mermller hepıtot şaşırttı. tik ateş 

te lıirknç kı yı'i: dnlgnl nrn kaı·ı şnıış

tı. 

Papns se\ inçle ellerini çırparak 
koşuşuyor: 

- Vnrolun e\'lfttlnrım .. lşte bl.Syl• 
olmalı .. Düşmanı böyle mah,·etmell .• 
Haydi çabuk .. Bir dnha, bir daha 
doldurun .. 

Kurnaz korsan vaziyeti anlamıştı. 
Knyıklarmın fstiknmctinl değlştırt• 
ti . Bu surt.Ue kendisi ile bir kısım 
maiyetini muhnkkak ölümden kur· 
tardı. 

Köylüler de işe şaşmışlardı. On
lar, kcndllcırlnl soymnya gelen kor
sanların gemiye gitmekte oldukları
m sanıvorlnrdı . Ornclnn Uzerlerlne 
atc5 ed.lldlğlnl görünce işin içinde 
bir yanlışlık olduğuıın hükmettiler. 
Zindancı Kaptan , korsan kayılr

nın tam!\mlylc gözdC'n knybolduğu
ırn sörlince: 

- Den, dedi, sahile çılcıp köylüle
re meseleyi anlntncnğım . Hlc olmaz
sa onlar bizim yaptığımız iyiliği bil· 
s inler, biz de onlnrdnn gördüğUmUı 
faydayı l•endilerlne söyliyellm. 

Zindancı Kaptan gUvendlğ l a.
dnmlardnn bir kısınmı yanına aldı. 
Bir kısmını gemide bırakarak sahile 
çıktı . Papas, gemide kalmıştı. 

Köylüler, Zlndnucıyı coşgun bir 
sevinçle knrşılııdılnr. Ynzlyetl öğre
nince bUsbUtiln sevindiler. 

Zindanc ı : 

- JiC'r ikimizin blrlblrlerimlse 
ynrdrmlnn oldu, biz asıl yardımı şlm 

dl ltt tlyoruz. C:emfmlz bir mUddet da
ha nçıktn knlnı-nk .. Yiyet'eğlmiz kal
madı. 

KöylUle r derhal faaliyete geçerek 
evlerinde hulduklnrı cknn'c ve ka· 
tıklnrı cloldtırdulnr. Duna muk bil 
ıınrn hllC' lstC'm diler. 

Zindancı remlslne döndtt 

.. 
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2 2 ZİNDANCI KAPTAN 

Kıbrıs pa.;asının adamr kendisini gör 
meğe gelmişti. Zindancı Kaptan el
çiyi fevkalade nezaketle kabul etti. 
lltifat etti. Elçi: 

- Buraya gelişimin sebebi şudur, 
dedi: Paşa sizi davet ediyor. 

Zindancı Kaptan düşUndü. Kendi
sJn i esir edebilirlerdi. Hayatmda ilk 
defa elde ettiği fırsatı da hiç yoktan 
kaybedecekti. 

Elçiye: 
- Paşunıza söyleyiniz, dedi. Bu 

davete gitmiş kadar memnun oldum. 
Fakat biz cahil insanlarız. Okuma, 
yazma bilmeyiz. Sonra hep zindanda 
yaşadık. Paşanın huzuruna nasıl çı
kıldığını da bilmeyiz. inşallah pa
şaya büyük hediyeler götürebilecek
lıalde olur ve o vakit geliriz. Hem 
huzura çıkmanın da usullerini öğ

renmiş olurum. 
Elçi ağa, cevabı aldıktan sonra, 

fazla durmadı. Giderken bütün gemi
nin topları atılarak selH.mlandt. 

Şimdi iş, geminin eşyasını taksim 
etmekteydi. Zindancı Kaptan, verdl
ği sözde durdu. Her şeyi saydırdı. 

Bütiin paraları meydana çıkardı. A
dam başına sekiz yüz elli altın dilşü
yordu. 

Esirler aldıkları paraya inanamı
yorlardı. 

Kaptan, taksim işi bitti_ktcn son
ra: 

- Şimdi, dedi, kim gitmelr istiyor
sa söylesin. Burada kalmak isteyen 
cJe benimle kalır. 

Papas atıldı: 
- Bir kimseye karışmam, dedi, 

7alnız Yusuf gitmek istiyor galiba .• 
Z indancr, Ynsufa dönclü: 
- Yusuf, eledi, senin git mene çok 

acmtrım. Kahraman çoı~uksun. As
lanlar gibi döv .. ünü gördUm. 

Mademki gitmek istiyorsun, bir şey 
söyliyemem. Nereye gideceksin. 

- Neresi olusa olsun .. 
- Demek gideceğin bir yer yok?. 
- lskenderiyeye gitmek istiyo-

rum .. 
- lskenderiyeye .. Elbet bir gün 

!skenderiyeye uğrayacağız. istersen 
o vakte kadar burada kal.. 

Genç bir delikanlı cevap verdi: 
- Kabul ediyoruz .. 
Bütün başlar bu sesin geldiği ta

rafa çevrildi. Uzun boylu, sUIUn gi
bi bir delikanlı idi. Kıpkırmızı tüy
süz bir yilzil vardı. 

- Sende mi !?itmek istiyorsun. O
nun arkadaşı mısın?. 

Cevap vermedi. Boynunu btiktü. 
Yusuf sert sert ona baktıktan sonra 
kaptana: 

- Evet, dedi, arkadaşımdır. 
Zindancı kaptan gence doğru yak

laştı. Önünde durdu. Ytizilnü okşa
dı: 

- Demek beraber gitmek istiyor
sun .. 

Genç başını kaldırmıyordu. 
Papas kaptana yaklaştı. Kulağına 

bir şeyler söyledi. Kaptan birden 
yerinde döndü. Ağzı açık kalmıştı. 

- Ama .. dedi. Sonunu getiremedi. 
Vaziyeti bozmamak için: 

- Kabul ettim sizin dileklerinizi. 
Başka kim gitmek istiyor. 

Birkaç Müslilman gitmek istedi
ler. Hepsinin istedikleri kabul edil
di. 

Kaptan: 
- Şimdi, dedi, en mtihim meseleyi 

konuşacağız. Bizim gemi korsan ge
misiydi. Açık denizlerde başıboş gez
mek olınaz. Bir yere mensup olmak 
Hl.zırndır. Şimdi nereye bağlanalım? 
Onu konuşacağız. 

Bir_.,.:-.:-_ 
• 

·.;z;:lf ; c a 

' ı 

' ! 

1 

--

----------------~Z~l~N"~DAN~C~I~K~'A~PT~A~N----------~--2.!__ 
Kıbrıs muhafızıart, derhal ne ka- lstanl:}ula bağlanalım .. dediler. 

Kaptan: 
- Hayır .. dedl, !stanbula gider

sek kalyonu zaptederler, bizi de 
hapsederler. 

- Cezaire bağlanalım .. 
- Cezair ocağı gayretlidir. Ama, 

çok tamahka.r olduğundan onlar da 
gemimizi zaptederler. Sonra onlar
da bizim gemimiz gibi yürük ve ke
simli gemi yoktur. H em bizim gemi 
elli top alır. 

- Tarablusa bağlansalt nasıl o
lur? 

- O da zUğürt ocaktı r. İnsaflı de
ğildir. 

Bir Tunus kalıyordu. Zindancı 

Kaptan: 
- Tunus en iyi ocaktır, dedi, bizi 

iyi karşılar. İyiliklerini görürüz. La.
zım olursa yardım ederler .. 

O devirde, bir geminin herhangi 
bir ocağa bağlı bulunması Hizımdı. 
Serbest gemilere bütün ocaklar dli=?
manhk eder, hiç bir yerde barına
mazlardı. Ocaklar biribirlerlne düş
man olmakla beraber, serbest gemi
lere yapılan muamele yaprlmazdt. 

* • * 
Zindancı Kaptan gemisinin Tunus 

ocağına gireceğini haber alan Kıbrıs 
paşası fena halde hiddetlendi: 

- Onlara cezalarını vereceğim. 

Benim fermanımı dinlemeyen ler, be
nim kuvvet ve kudretimi görmeli
dirler. 

O günlerde geminin adamları pek
simet toplamak için dışarı çıkmış

lardı. Paşa:' 

- Çabuk, dedi, ne kadnr adamla
rı Yars~ lı0.psini yakalayrp zincire 
vurunuz. Dinsiz kafirler, itaat etme
menin ne demek olduğunu anlasın
lar. 

arsa tevk't dar gemi adarııı ' 1 ettiler. 
Zindancı Kaptanla Yusuf 'Ve erkek 
kıyafetindeki zehr:ı da onların ara· 

sın daydı. 
Zindancı, yakalandıklarını anıa-

fena neticelen yrnca vaziyetin eceğini 

farketti: Yusufa: . 
- Yusuf, dedi, bızi zincire \"ura-

caklar .. Eğer sen buradan kaçabillr-

h . . I kurtarII'Sın. sen epımız 

- Zehrayı bıraltaınam, kaptanım, 

dedi. . 
- Zehrayı ben e!ı~den geldiği ka-

dar korurum. O benı~ kızımdır. E
ğer kaçmazsan bcplm~zi öldUrUrıer •• 

- Ben kaçarsam. sız nasıı kurtu-

lacaksınız? 
- Dinle .. GemlYC gidersin, doğru 

Kıbrıs önlerine gelirsin. Orada dola-
b i sorarlarsa· şırsrn. Sonra en · 

- Zindancı bizim kaptanımız de
ğildir. O türkçe bildiği için konuştu, 

diylniz. 
Yusuf, bfılfi. Zebra için tereddüt 

ediyordu. Bir taraftan da kaptanın 
hayatını kurtarmak için elinden ge. 
leni yapmak ınecburiyetinl hissedi
yordu. Bütün bir gem~ esirlerini kur
taran Zindancının lyı kalpli bir a
dam olduğunu anlamıştı. 

_ Peki ltaptanım, dedi, ben kaçıp 
gemiye gideceğim .. 

Yusuf, göze aldığı her şeyi yapa
bllecelc Irndar cesurdu. Zebrası ile 
uzun uzun ırnnuşamadı: 

_ Zehra, dedi, ben gidiyorum. Sen 
hiç korl(ma, seni kurtaracağım. 

- Yusuf .. Beni bırakma .• 

Faknt Yusuf bir an tereddüt ettl
fi;i tnkdirdc her şey mahvolacaktı. 

Çünkü Kıhrıs paşasının adamları et .. 
rafını sarınıslardı. Karar Yeremiyor• 
du. Kaptan haykırdı: 


