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! Sayfa 

Hergün 
Milletler Cemiyeti 
Ve günün buhranı 

Yııan: Huhlttfa B1rrm r ekoslovakyada hfili tektük 

V kan dökülüyor. Avrupanın 

birinci derecedeki adamları ve birçok ha-
riciyeleri hareket ve faaliyet halinde. Her 
tarafta, sinirler son gerginlik haddini 
bulmuş ve herkes soluk almaktan korka
rak Çekoslovakya dramının son perdesi
ni ve son medisini bekliyor. Bir delinin 
atacağı bir taşla bütün Avrupanın, hiç 
değilse dörtte üç A vrupanın bir anda bir
birine girebileceği korkusu, bütün kalb
leri tiril tiril titretiyor. cHarb olmıya
cak! > diyoruz; fakat, sulh te şimdi ancak 
büyük emeklerle kurtarılabilir bir halde 
bulunuyor! 

SON POS'l'A 

Resim il Makale ı 

Umumiyet itibRrile insan hakikati sevmez. Hakikate bak· 

maya cesaret etmez. Kendi istediğine inanmayı tercih eder 

=Acı ilaç= 

Eylfil 18 

,..---------------------------
Sözün Kısası 

Tufan 

I!. Talu J 

V enimahalle'den kalkıp, yoJun 

asfalt obuasına rağmen, sarsıll.f 

sarsıla bizi İstanbula, Taksime lleten sa· 
bah otobüsünde hergün rastlafa rastlaşa 
aramızda Aşinalık peyda olan bu adamın 
çehresi, dün, fena halde asıktı .. 

Başka vakitler onun tatlı ve neş'eli ge• 
vezeliği, bize bu kapalı, havasız kümcsiıl 
içinde, yolculuğun meşakkatinı unuttu .. 
ruyordu. 

Bu sebeble, bütün yaz müdd.?tince onu 
ilk defa böyle somurtkan görmek, me-ra
kımızı mucib oldu. 

- Ne o? Bugün yataktan ters kalktın 
galiba? dedik. J 

Bugünkü buhran, 919 danberi Avrup:ı
nın hiç görmediği derecede şiddetli bir 
buhran oldu. Onun muhtelif safha1arı 

karşısında dünya titreşirken, evvelki gün 
de Cenevrede meşhur Milletler Cemiyeti 
umumi bir içtima akdetti. Koskoca bina, 
geniş salonlar, yavaş yavaş dolaşan dip
lomatların günahla ağırlaşmış ayakları 
altında hiç ses çıkarmıyan koridorlar ge
niş bir hareket ve faaliyetle dolu. Fakat, 
garib şey, eu heybetli meclisin haşmetlu 
salonlannda bir şey, bir ruh eksik. Onu 
uzaktan seyrederken bile bu eksikliği 

hissediyoruz ve karşımızdaki sahnf>yi, 
bütün baş aktörlerinden tecerrüd etmi§ 
bir çıplaklık içinde görüyoruz! 

Hakikat ne kadar acı olursa olsun ona bakmaktan çekin· · Bam teline dokunmuşuz.. elilt!, otobü .. 
meyiniz. İlk zamanlarda duyacağınız his acısı hastaya ıifa sün camlarını kamÇılaya kamçılı:ıya ya• 
veren acı bir ilaç kabilindendir. İyi olmak istediğiniz tak- ğan yağmuru göstererek, çenesim açtı: 

ve gözü görmediği için önüne çıkan ilk çukura düşer.. dirde bu ilacı içeceksiniz. - Yataktan ters kalkan ben değilim, 
================~===~=========~~================ gökyüzünün musluklar kfilıya:ıı . Müba .. 

f~~~l~:~!i~~E~ 
üzüm kralicesi r ....... H ..................... b···:-··--f-·k····---··-·-~ Vere uzanma grevi ~f:~vS: d~~~:;:· y~:~l~~:i ı~~~ 

· ergün ır ( ra ~ ··~r--..--..,........,..--,,----,,.,.,....---,,----.-._~ L'oğma büyüme İstanbulluyum . Otuz se-

r 

nPdir de :Boğazda otururum; bu mevsim" 

Bununla beraber, Cemiyet umumi içti
maını akdetmiş, her biri bir milletin mü
messili olan baş azalar konuşuyorlar; fa
kat, neden bahsediyorlar? Harbden ve 
sulbten mi? Çekoslovakya derdine deva 
olacak siyaset ilaçlarından mı? Hayır, 
ellerine, Cemiyetin statüsünden bir mad
de almışlar, bu madde üzerinde akade
mik bir münakaşa yapmakla meşguldür
ler. Söyledikleri sözlerin her kelimesi 
milletlerin büdcelerine kim bilir ka~ bin 
liraya malolan bu diplomatların temin 
ettikleri yegane menfaat, Cenevre otelle
rinin kasalarına giren paralardır. Üst ta
rafı hava! 

* 
Asıl aktörler öte tarafta: Tayyare, tren, 

otomobil, hareket ... Fakat, onlar hiç söy
lemiyorlar; İngiliz başvekilinin ağzından 
çıkan kelimeler, birbirini yeni tanıyan 

Amerik.ada Kalifonıiyada yapılan bir 

üzüm festivalinde bu gilzel kız, üzüm 

kraliçeliğine seçilmiştir. Genç kızı soya

r~ muazzam bir iizüm yığınının içine 

oturtmuşlardır. 

her insanın hemen hergün söylediği söz- / l l 
ıerden ibaret: sviçre bankaları a tın arını 

c- Tanışmaktan çok memnun oldum!> saklıyorlar 
Diyor ve konuşmak lazım geldiği ZP.- İsviçre milli bankasının altın ihtiyat 

man ild taraftan maroken kaplanmış ka-
pıları sınısıkı kapayıp ağzını ondan ~c•nra akçeleri Alp istibkAmla.rında hususi su-
açıyor. Bu kapıların öte taraflarında, hat- rette yapılmış olan gizli kasalara taşın
ta merdivenlerden aşağıda, ellerinde ka- mıştır. 

lem gazeteciler, bekleşip duruyorlar ve Zurichteki bankalardan biri de, müsel-
bütün gayretlerine rağmen hiçbir · şey lah kuvvetlerle, Cenevredeki :nah7.enine 
öğrenemiyerek dönüyorlar. Yegane mu-
vaffakiyet fotograf makinelerinde. Hiç 300 milyon Türk lirası değerindeki altın 
olmazsa bu makine1erin birkaç hareketi ve diğer tevdiatı yollamıştır. 

====::::::==================== 
bize görülmeğe değer levhalar veriyor: felsefenin üade edildiği bir akademi ha4 
/;atık kaşlı, derin düşünceli, sırtlarındaki linde kaldıkça ne gözlerimizin aydınlığa 
yükün ağırlığı alınlarındaki çizgilerden 
belli devlet adamları... kavuşabileceğini ümid edebiliriz, ne de 

yaşadığımız hayatın yaşanılmaya layık 
Milletler Cemiyeti Cenevrede 11 inci bir ömür olacağına inanırız! Dünyaya 

madde üzerinde bol bol konuşurken öte hocalık ve babalık vazifesini gören İngil
tarafta milletlerin hayatları, insanların 
saadet veya felaketleri, iki, üç veyahud tere de dahil olmak üzere, bütün memle-
dört adamın kafalarındaki kararlara bağ- ketler bu ümide ve bu imana çok mnbtaç 
lanmış bulunuyor ve onlar da hiçbir şey oldukları halde ltiç kimsenin kalbinde 
söylemiyorlar. Biz, insanlar da, ötede Umid etmek ve inanmak kuvveti kalma
merak ile bekliyoruz: Canlı neticeyi., ha- mış olduğu muhakkaktır. Hatta, hakikati 
yatımızı şu veya bu şekle sokacak olan daha açık üade etmek lazım gelirse dıye
kararları. 11 inci madde üzerindeki mü- biliriz ki insanları bu ümidsizliğe ve bu 
nakaşa, bizim için sivrisinek vızıltıs1 bi- imansızlığa sevkeden Milletler Cemiyeti 
le değildir! denilen müessesenin ta kendisidir. Orta

* Bu esnada Cenevrede bir ses duyuyo
ruz. İngiliz murahhası diyor ki: 

da bu cemiyet olmasaydı, hi9 değilse ha
yalim.izde onu yaratmaya çalışır ve ümid 

ederdik. Koskoca ismi ve heybetli bina-

1 STER 

Traş etmiye gidiyorum 
Bir Marsilyah berber, bir sabah 

dükkdnını açarken diikktin komşusu 
bakkala: 

de Döyle devamlı, acaib yağmur görmf"' 
mişim. Evde hepimiz de sinirliyiz. Hava 
bulutlanınca insanı dalamıya başlıyan si-
nekler gibi, sebebsiz, biribirimizi yiyoruz 
Rakıyorum; Durup dururken çocukların 

- Haberin var mı, demişti, bugün biri ağlıyor. Bayağı vakit evlJ~larmı in-
Iımamn ağzına bir balina balığı gel- cinmesinler diye öpmeğe kıyamıyan bi• 
mi§; fakat liman onun cüssesine göre zUıı kan, ters elile bir tokat yapıştmnı~ 
çok dar olduğu için içeri girememiş. - Neye dövdün bu çocuğu? 

Onun bu yalanı, öğLe vaktine kadar 
ağızdan ağıza dolaşmt§tı. Öğle vakti Cevab yok. Azıcık ısrar et~em maraza 

hazır. Kırk yıllık dirlikli yuvam. köhne 
yalanı ıöyliyen berber, kendi ıöyle-
diği yalana kendi inanm't§tı. ahşab evler gibi, çatır çatır bel veriyor. 

Usturalannı, makaslarını, tarakla- ~ Kalkütada Kısavye koleji talebesi, Bu evdeki .. bir fasıl da yazıhanede var. 
rını çantasına doldurdu. Dükkônın· i üzerinde (Hürriyet, Sulh, Terakki) Evvelisi gün, dört senedir y1l1nnıda çalı-
dan çıktı. Görenler: ~ diye yazılı bir bayrağı ellerinde tuta- şan akıllı uslu katibimi kovdum: kalbini 

_ Nereye gidiyorsun? ~ rak (Yere uzanma grevi) ilan etmiş - kı~dımt ·. ~etlefo1n:~beru5 ·bmle hıı görüş-;1 
D d.,_ B b b _.:u. : ler, mekteb kapısının önüne yatarak, muş erıyı ers e . e ehi. ep bu ya5" 

e ı~r. er eT ceva tıenu. • b"tm k. din k bilin b -
H i l - b. b ı: b - : başkalarının içeri gı·rmesine mani ol - mur.. ı e me ~yen u mu .. - an ımana ır a"'na acıgı 5 ı. ek' 

gelmiş ya.. komşum bakkal, onun E muşlardır. ar · 
• Bir de bunun adına rahmet derler. Ne-

t~aş ol.mak için bir berber aradığını i J 1·ıı·lmemı· bı·r boşanma 
söyledı. Ben de takımlarımı aldım. :. Ş Şb b . resi rahmet? Belki de, temmuz ortaların• 

Se e ı da, şöyle, bir iki saat iri ve muntazam ta-
TrCl§ etmeye gidiyonım. i , 

\ I Fransada (Nansi) şehri bAkimlerini dü- nelerile ortalığa serinlik saçan, mis gi· 
.......................................................... , ked b d ... bi taze toprak kokusu ile dıma""''"Za f~ §Unceye sev en bir oşanma avası go- 6.1.1.Ll 

rülmektedir. Yedi senedenberi kocasile rahlık: veren yaz yağmuru rahmet ola· 
mes'ud bir hayat sürmekte olan Andree bilir. Lakin bu, sulu insanları, cıvık~
adındaki genç bir kadın kocasını kayın - lan, şirret karıları, arsız çocukları hatır• 
biraderinden bir türlü tefrik edernPdı - latan müz'iç, isyan ettirici, sinir yıpran• 
ğinden dolayı boşanmağı kararlaştırmış dırıcı nesneye ben nasıl rahmet derim? 
\re bu yüzden mahkemeye müracaat e-y - Dün gece kendi kendime, yatağın ıçin· 
lemiştir. Gazeteler bu hususta şu taf::;i - de, dışarıdan akseden şarıltıya ister istE?4 
latı vermektedirler: mez kulak verirken düşündüm: Kısası 

Bu resimde kaç tane 
kız var? 

Siz de bu genç kızın aynaya bakarak 

makyaj yaptığını sandınız, değil mi? .. 

Haklısınız.. fakat hemen haber verelim 

karşı karşıya dudaklarını boyayanlar Ce

nubi İngiltere sakinlerinden 19 yaşların

da bulunan ikiz kız kardeştirler. 

sile, sanki büyük bir turizm komisyon
cusu gibi, Cenevre otellerine müşteri 
celbeden bu müessese, bugünkü insanhk 
nesli için, muazzam bir ümidsizlik, riya
karlık ve imansızlık timsali oldu. Hiç ol
mazsa onu ortadan kaldırmalı! 

Muhittin Birgen 

I NAN, IS TER 

cAndree evlenmeden evvel kocasının Enbiya'daki tufan efsanesi ötedenberi ba• 
bir kardeşi olduğundan haberdar idi. Bu na gülünç gelirdi. Yağmurun insanlaJ 
iki kardeşin birbirlerine çok, hem pek hakkında ciddi ve müessir bir ceza e> 
çok benzediklerini, herkesin onları tef- labileceğine ihtimal vermezdim. Halb11 
rik edemediklerini pek iyi biliyordu. Fa- ki şimdi kanaatim değişti. Biz, bir haf 
kat bu benzeyişin aile hayatına tesir e- talığa zor dayanıyoruz .. Nuh peygambe 
deceğini ummuyordu... rin çoluğu çocuğu bunun kırk gün devaII 

İki kardeş ayni ticarethaneyi idare ey- edenine, deli olmadan nasıl dayanabilm1~ 
lemekle kalmıyarak, ayni evde oturur - ler?. 
lar, ayni şekilde giyinirlerdi... Andree Ve bu sabah kalkınca, katıla katıla gii• 
bazı kere kocası yerine kayınbiraderine !erekten bizimkinin yanına gittim .. 
tebessüm ederdi ... 

Her gün ayni saatte apartınıandan çı - (Devamı 6 ncı sayfada) 
kan, ayni saatte avdet eden iki kardeşi ,,, ........................ ,_ ................. - ......... -, 

An~~e~ artık aY?°d edemez oldu, keneli - i eu··yu••k müsabaka 1 
sini ıkı kocalı bll' kadın zannetmeğe baş- : 
ladı. Kocasına müracaat ederek karde - t , . ,) 
şinden ayrılması teklifinde bulunur. Ko- '~·[ Yalmz çocuklar IÇIR ] ..... 
c~sı, kardeşincı:n ayr~aktan~:. ken~i - 25 lira 15 lira 10 lira ve 
sınden ayrılmagı tercih eylediğini soy - ' t 

ledi. 100 kişiye de muhtelif 
Kadın nihayet mahkemeye müracaat hediye/er ver.ece"*İz 

etti. Bakalım N ancy hakimleri neye ka- 5 

rar verecekler? .. > '-@ 
I NAN M A! 

c- Yaşamakta olduğumuz günler bü
tün insanlık için çok karanlık olan gün
lerdir; neslimize terettüb eden vazüe, ha
yatı y~anılmaya layık bir hale getirme
ğe çalışmak ve bu maksadla etrafa ümid 
ve iman vermektir!> 

Elli millet murahhasmın karşısında 

söylenen bu sözler, bugünkü dünyanın 
ümidsiz halini tasvir etmek için en bü
yük feylezoflarm cildleri dolduracak 
sözlerinin yerini tutabilir. İnsanlık çok 
karanlık günler yaşamakta değildir; bü

tün Avrupa yirmi senedenberi daima ka
ranlık içinde yaşadı ve henüz ortada ay
dınlık günlerinin gelmekte olduğuna de
lalet eden alametler görmüyoruz! Millet

İstanbnl hapishanesi binasının yıkılıp yıkılmaması · etrafın
da çıkan ihtilafın yeİıi bir safhaya girdiğİni işitiyoruz: Bina
nın yıkılmasında mahzur olup olmadığını tedkike memur ko
misyon ekseriyetle yıkılması icab edeceği neticesine varmış, 
kararını da Adliye Vekaletine bildirmişti, Adliye Vekaleti ise 
yıkılmamasını iltizam eden ekalliyetin içinde Tarih Kuru
munun da bulunduğunu görerek Kültür Bakanlığının fikri
ni almaya lüzum görmüştü. Şimdi bütün bu müzakere, mü
nakaşa ve tedkiklerin vardığı netice şudur: 

farın sonradan yapıldıkları için hiçbir kıymeti haiz olma
dıkları üzerinde ittifak edilmiştir. Evvela bunlar tamamen 
yıkılarak kıymetli denilen koğuşlar meydana çıkarılıp her
kesin gözü önüne konulacaklardır. Bunların da yıkılıp yı
kılmıyacaklarına çıplak hakikat meydana çıktıktan sonra 
karar verilecektir. 

:Bir arkadaşımıza bakılırsa bu karar, mesele üzerinde veri
lebilecek kararların en münasibidir. Filhakika biz de bu fi
kirdeyiz ve bir defa sonradan yapılan binalar yıkılınca, or
tada ctarih!. denilebilecek hiçbir şey kalmıyacağına inanı-

Bu sütunda her gün muntazaınaD 
çıkacak birden on sekize kadar nunıa• 
ralı resimleri kesip saklayınız. Mü51" 
baka faydalı, eğlenceli, ve koJaydıl', 
Hal !Jeklini son resim çıktıjı ıün iliJI 

~~--ler Cemiyeti. iki cümle icinde bütün hir 

- Tarihi kıymeti haiz olduğu söylenen koğuşların önün
de, arkasında, sağında, solunda bazı binalar vardır ki, bun-

iSTER iNAN, 
yoruz, fakat ey okuyucu sen; · 

iSTER INANMAI 
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BALKAN, SADABAD A TANTLARI 
Cenevrede yapılan toplantılardan 

sonra birer tebliğ neşredildi 
Cenevre J 7 (A.A) - Balkan an - mına da Andrebt ve Subotiç iştirak et- ri_ciye nazırı Tevfik Süveydi ve Efga -

canlı toplantısının sonunda aşağıdaki mişlerdir. A nıstanın Londra elçisi Ali Muhammed 
tebliğ neşredilmiştir: Sadibad Antantı ,, Han hazır bulunmuşlardır. 

. .. Cenevre 1 7 (AA.) - Sadabad An-
. B~lkan Antantı devle~len m~es ~ tantı devletleri mümessilleri, toplan • Bunlar, Sadabad paktını imza eden 

ınllerı, Milletler Cemiyetı nezdındeki mışlardır. Bu toplantı hakkında aşağı- devletleri alfilcaaar eyliyen muhtelif 
Yunan hey'etinin merkezinde toplan- daki tebliğ neşrolunmuştur: meseleleri tedkik etmişler ve hükıi • 
mışlardır. Sadabad paktını imza eden devlet- metleri noktai nazarları arasında tam 

Bu toplantıya, Yunanistan namına lerin hariciye nazırları, perşembe gü - bi: birl~k bulunuğunu müşahede eyle
Mavrudis Politis Polihroniyadis, Ro- nü İran hariciye nazın Muzaffer A - mışlerdır. 

' , manya namına Komnen, Pella, K.ret - lam'ın riyaseti altında toplanmışlar - Cenevrede şimdiki içtima devresinin 
zianu Türkiye namına Rüştü Aras, dır. sonundan evvel bir celse daha aktedi • 
Necm,eddin Sadak ve Yugoslavya na - Bu toplantıda, Rüştü Aras, Irak ha- lecektir. 

Kocasını terkeden bir 
kadın kardeşi 

tarafından yaralandı 

Güreş müsabakalarına 
Ankarada başlandı 

Dün yapılan grekoromen güreş müsabakalannd t 
Adliye, Gümrük ve inhisarlar Vekilleri de bulundular 

Milletler Cemiyetinin Filistinde birçok evler 
berhava ed~ldi dünkü toplantısı 

C 17 (AA) 
_ Milletler Cemi· Kudüs 17 (AA.) - İngiliz kıtaatı bu-

enevre · · .d\ Ramleh · d M · k" .. d 

. İzmir 1 7 (Hususi) - Bugün Karan
tınada bir aile faciası olmuş, Huriye a
dında evli bir kadın kardeşi Kahraman 
tarafından tabanca ve bıçakla ağır su
rette yaralanmıştır. Cinayetin sebebi 
şudur: 

Huriye sekiz senedenberi evlidir. 
Bir de çocuğu vardır. Son zamanlara 
kadar sakin bir hayat geçirmektedir. 
Fakat son günlerde bir erkekle tanış· 

mış ve sevişmişlerdir. Huriye yuvası -
m terkederek aşıkının Karantinada 
tuttuğu evine taşınmağa karar ver -
miştir. İşte tam bu sırada kardeşi Kah 
ramanl~ karşılaşmış, aralarında baş • 
lıyan agız kavgası gittikçe büyümüş -

tür. Neticede Kahraman kardeşini :a
banca ve bıçakla yaralamıştır. Hasta -
neye kaldırılan kadının hayatı tehlike
dedir. 

----------·--

-----• 
lngilterenin 
Yeni tayyareleri 

Ba ikan oyunlarının 
ikinci günü 

Müsabakalar Yunanlılarla 
Yugoslavlar arasında çekiş· 
me halinde devam ediyor 

• Belgrad 17 - Anadolu ajansının husu
sı muhabiri bildiriyor: 

Sayfa 3 

E 
• Çember/ayn 'ın jesti 

niçin şayanı tebcildir? 
Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

Dokuzuncu Balkan oyunl 'ki . an 
gu 

.. nkü m" baka! arının 1 ncı ngiliz devleti hayatı realiteleri zam"--
. . usa arma bugün devam e- .. -

dıldı. Sahada, iştirak eden mılletl . nında kavramak: kabiliyetinin fazlalır 
f · ı · . erın se- ~ ır erı, bırçok mümtaz zevat ve on bin g~, başvekil Çemberlayni Almanyaya 
kadar seyirci vardı. Alınan teknik neti- gondermekle bir defa daha isbat cttı 
celer şunlardır: Mister Çemberlaynin alelacele ve haya-

200 metre seçme, birinci seri: Birinci tında ilk defa tayyare ile ihtiyar ettiği 
Yugoslav 22.4, ikinci Yunan, üçüncü Ru- b.~ seyahat münasebetile pek çok şey 
men, bizden Gören girdi. Elimine oldu. soylendi. Bir çokları onun sulh da\•asına 

200 metre seçme, ikinci seri: Birinci hizmet etmek için gösterdiği buyük f~ 
R;wnen 23, ikinci Yunan, üçüncü Türk ragatten bahsettiler. Başkaları ise Çem-
(Irfan) 23.3. berlayni İngı'liz m nf tl · · · d e aa erının peşın en 

400 metre seçme, birinci sen: Birine. ko~an bir ticaret komisyoncusu telakki 
Yunan _57.2, ikinci Yugoslav, üçüncü Ru- e~~ler. Kanaatimce hakikat şudur ki İn· 
men, bızden Faik girdi, elimine oldu. gı 2 başvekili Mister Çembcrlayn ne sulh 

400 metre seçme, ikinci seri: Birinci :~vasının kör ve feragatkar bir h8.dimi
~ugoslav, ikinci Yunan, üçüncü Arnavud, ~r~ ~e. ~e ma?za İngiliz menafiini koru
bızden Cemal girdi, elimine oldu. . a ıçıır entrikalar çeviren adi bir poll-

400 metre final; Birinci Mandı'kas (Yu- tıkacıdı:r. Mister Çember} · bb'· il b .,.. aynın son te-
~a~) ~~· ikinci Pletersek (Yugoslav) 57.3, ~~ du~ u her iki telakkinin de ~ok üs-
uçuncu Harlih (Yugoslav) 57.3. un e .. 

200 metre final: Birinci Kling (Yugos- Şunu sarahaten kabul etmek lAz dı 
~~~! 2:.5, ikinci Andread.is (Yunan) 22.6, ki bir İngiliz başvekili veya naZU':mh; 
uçuncu Lambrakis (Yunan) 22.6, bizden ş~yden evvel İngilterenin menfaatlerine 
İrfan altıncı oldu. hızmet eden bir adamdır Cih D' k f ı· . anın ruen-
.. ıs atma: Birinci Silas (Yunan) 49.60, aa 1 onun için daha sonra gelirse bun-
ıkınci Kleut (Yugoslav) 46.18, yeııi Yu- da, gayri tabii bir şey yokt'ur N:t kim 

l · k b' Türk · 
1 

e gos av rô oru, üçüncü Flotos (Yunan ~r vekili için de evveU Türkiye-
45.52. nbın, sonra sullıün mukadderatı mevzuu 

Uzun atlama: Birinci Lambrakis (Yu- ahsolabilir. 
nan) 6.94, ikinci Eleftriadis (Yunan) Y~lnız, İngiliz başvekili Çemberlaynin 
6.91, üçüncü Stocesko (Rumen) 6.81, biz. Berlın nezdindeki teşebbüsü cihanın mu
den kimse girmedi. hafazasile yakından alakadar bulundu-

5000 metre: Birinci Krevs (Yugoslav) ğu sulh davası lehine bir hareket t k'l 
1~.30!.9, i~inci Nikas (Yunan) 15.49, ü- eylediği içindir ki geniş bir memn~~~t 
çuncu Krıstea (Rumen) 16, dörd:incü Ar- uyandırmıştır. Nitekim, umumi politika 
tan (Türk) 16.21/4. sahasında çok defa şayanı tebcil görülen 
B~ mü~abaka Yugoslav • Yunan çekiş- hareketler'. mahiyetleri bu neviden olup 

mesı halinde devam etıni§ ve sonda Yu- ta Ammemn menfaatine uygun gelmit 
goslavm kuvvetli bir atağı ile kazanı!· olanlardır. 
mıştır. Şu. hald~ Mister Çemberlaynin Berlin 

Çekiç atma: Birinci Gohiç (Yugoslav} nezdındekı teşebbüsü insanlık alem· · 
47.10, ikinci Hiro (Rumen) 44.57, üçüncü büyük bir memnuniyetle kaydetınes:~~ 
Hetropulos (Yunan) 42.57. zım gelen yüksek bir jesttir. Eğer lm ha· 
Bal~a? ~ayrak. 100 X 200 X 440 X reket, bize milyonlarca insan hayatı, bir 

800: ~ırıncı Yugoslav ekibi (yeni Yugos· o kadaz: ana ve babanın göz yaşını tasar. 
lav rokoru) 3.25/2, ikinci Yunan ekibi ruf ettırebilir ve binlerce aile yu 
3.25/3, üçüncü Rumen ekibi 3.26/3 d" • harabiden kurtarabilirse bu vasını 
düncü Türk ekibi 3.29/3. ' or J memnuni-yete haklı bir minnet duygusu inzimam 

Bizim ekib Galib, Gören, Fikret ve eder Çemberla · · ti h İrfandan mürekkebdi. i . . ynın Jes er ~eyden ev-vel ngıliz menfaatini istihdaf ediyor dt. 
Bugünkü müsabakalar bir Yugoslav • Y~ onun insani mahiyetini fakat- etmek 

Yun~n çekişmesi halinde devam etti. Ya- bır parça da gayri insant bir hareket olur: 
rınkı alınacak derecelerle Yunanlıların 
başa geçmek ihtimalleri vardır. Selim Ragıp Emeç 

Atletlerimize ziyafet 8 k·ı - ---
Belgrad 17 (A.A.) - Belgrad sefareti- • aşv~. 1 ve Dahiliye 

miz dün saat 17 de atletlerimiz şerefine Vek 1 d ld·ı 
bir çay ziyafeti vermiştir. Atletl~rim!zi 11 Un ge 1 er 
bizzat sefirimiz Haydar Akkay, müsteşar B Şefkati İstinyeli ve sefarethane erkAnı .. aşvekil. ~elfil Bayar, beraj)erinde Da-
karşılamıştır. Sefir Akkay bütün atlet· hıliye Vekili Şükrü Kaya, Maliye Vekili 

1 
Fuad Ağralı olduğu bald d" 

erimizle ayrı ayrı görüşmüş ve kendile· . e un saat on 
rine iltüat etmiştir. bır buçukta muhtelit katara eklenen hu-

susi vagonla Ankaradan ı:ehrun· . l 
Pu · ti · t' ,. ıze ge -. . ü - cü komisyonu bu 6 ... n, cıvarm a asm1a oyun e 

fetı asamblesinın çun 1 1 birçok evi bomba ile a~tır. 
sabah toplanarak, silalısızlanroa mese es hakkında umumi müzakereye başlamıJ· Diğer taraftan Taberiye civarında E

bU§UP köyünde taharriyat yapılmıştır. 

van vazıye mış ır. Haydarpaşada Riyaseticumhur 

Londra 17 (Hususi) - HükUmetin A- Belgrad 17 (A.A.) _ Dokuzuncu Bal- u;numt kAtibi Hasan Rıza, seryaver Ce-
merikaya sipariş etmiş olduğu 400 tayya- k_an ?yunlarının ikinci günkü puvan va- !fil,

1
kalemi ~ahsus müdürü Süreyya, say

reden, 200 ünün teşrinisanide İngiltereye zıyetı: Yugoslavya 77.5, Yunanistan 68 -1!v ar, Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
teslim edileceği resmen bildirilmektedir. Romanya 36, Türkiye 11.ft, Arnawd.luk 2: ustündağ, İstanbul Komutanı Halis Bı-

Bu tayyarelerin istimal suretini izah yıktay, Polis Müdürü Salih Kılıç, İş Ban-
etmek üzere on beş mütehassıs ta İngil· F ransada 25 senedir çah~an kası Umum Müdürü Muammer Eri§, De-
tereye gelecektir. Al Y nizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya 

tır. Müsademe esnasında 92 Arab ölmüştür. 
İspanya delegesi, bombardımanl~ın 

ispanyayı tahrib etmek istiyen ecnebıı(? Kalbur mak;nelerinden 
rin eseri olduğunu. söylemiş ve bu husus
ta İspanyada sür'atle tedbirler a~~ası- hangar ücreti almmıyacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Kalbur maki- man CQSUSU ve diğer birçok zevat tarafından karşıla-
F h . • • nelerinden hangar ücreti alınmaması Trendeki yolculara Fransada bir pansiyon sahibi ki nan Başvekil, kendini i8tikbale gelenlerin 
ranıız Cu m urreısının hakkında aıakadaJ;-aa şu tebliğ gönde- ıarından birinin hastalanıp ta 'sayıkra.~ : ellerini ayrı ayrı sıktıktan sonra rıntun-

Bulgar Kralına ziyafeti r~tir: Çekilen telgraflar ması üzerine, 25 senedir Almanlar& ca _ da yanaşmıı bulunan Acar motllrüııe hi-

Paris 17 (A.A.) - Baş,·ekil Dalady•. Demiryollarımızla sevkedilecek zahi- Nasıl verilecek ? susluk eden bir adamla karşılaştığını an- nerek Dolmabahçe sarayına gitm!J ve 

rıı Milletler Cemiyetinden istemıştır. 

Reisicumhurun kral Boris şerefine ver- relerin teınizlenmesı için aahiblerl tara- lamış, hemen poliBe haber verınlıtfr. Atatürk tarafından kabul edllmlştir. 
Ciig~i ög~le yeroegın~· de hazır bulunmuştur. fından istasyonlarımıza getirilip hangar- l\nkara, 17 (Hususi) - Trenll'rdeki Holandalı bir denizci olan ada"' as - di)M li ak 

ak k lb 1 1 d t ı af k b k 
• ..., a~ y at ve hizmetten dolayı a•kert 

lar altında çalıştınlac a ur makine- yo cu ara a e gr a ulü muamelesi- erı mahkem~ tarafından 20 sene hapse h """' --· - hk~·- aç nişanı ile taltif o1unmu..t-ı• ... Bu nl-

Polalhda botun yollara kaldırım )erinden hangar ücreti alınmıyacaktır. nin ihdasına dair Devlet Demiryolları U- m~ ~ .. edilmiştir. pnı alan yegAne alvil emebrD .. ıendlr. 
mum Müdürlüğü alakadarlara gönder· ~s~s Dael.an 1913 denberi Alman gizli Daelen harbden önce, harb sıraların -

. yapıhyor Nafia Vekili şehrimizde dlği bir tebliğde şöyle demektedir: ~eş;ılatına gırmiş, ve yakalandığı gi.ıne da ve sonra da Fransaya ve Amerikaya 

Polatlı (Hususi) - Kazanm bütün i§· 15/9/938 tarihinden itibaren trenlerde- a ar da faaliyet göstermiştir. ttzerlııde gitmiştir. 
1 k b

. Ankara, 17 (Husus!) - Nafıa Vekili ki yolcular namına da h i çıkan kağıdlardan kendisinin ı.Oyük H 
• cadde ve sokakları muntazam ır ıe· Ali Çetinkaya bu akşam hareket eden . . usus telgraf ka- horbde Alm ' .• " erli, harh<I• bitaraf d•vletlerin ge • 

!'Jlde kaldırımlanmaktadır. Kaymakam 1915 trenile lstanbula gitmiıtir. Vekil bul ve keşıdesıne başlanacaktır. Bu kabil !Uma an casusl.'.'ğu ettığl, •ıe ma- misinde kaptıınlık ederek !ngUteıe ı 
l\.bdullah Parla bu işle bizzat meşgul ol- . t' da Vekillet erkanı tarafından u- teller katarın muvasalat edeceği ilk is- f t elde etmek uzere İngiltereye 9 gelmlr,,. den12altı gemilerine ald r»/ lnaktadır. Şimdiye kadar binlerce men:e ~ asyon tasyona keşide edilecek ve mevrii istas- se er yaptığı anlaşlmıştır. Harbden S<•n- !ar baklanda sıalftmat toplaımya 1 

n-
7ol yapılmış, bu suretle kasaba daha gu- gurlannııştır. yon gelen teli usulüne göre kapatarak ra da başka seyahatler yapnııı, göster - ınlflır. ça ış-
zeı bir hal almıc::tır. ç· d h b • t• tanzim ederek sahibine teslim edilmek ü .. :.- ın e ar vazıye ı · E ....... . - . . zere katar başmemuruna tevdi edecektir. tru··sk'ü . ,. f . . t h .. 
Manisa mıntakas1 üzümleri Tokyo 17 (A.A.) - Domeı aıansı bıl- Katar memuru ya bizzat veya bilet kon- n gezın 1 se arının e ırı 
İzmir, 17 (Hususi) - Son günlerde ya

~an bol yağmurlar Manisa mıntakasın
daki üzümlere yüzde yirıni beş ntsbetin
de zarar verroiitiı'. 

diriyor: Japon kuvvetleri, Hankov'un 120 düktörleri vasıtasile aldığı teli imza et- Denizbank, 19 Eylôl pazartesi sabahı tertib edil • 1 E 
kilometre cenubu şarkisinde ve Yangtse tirmek suretile mürselünileyhine teslim vapuru Yalova gezinti seferinin havanın mulıalefeti mı~ ~ adn trllsk 
nehrinin şimalinde bulunan müstahkem edecek, varacağı ilk istasyonda nümunc- edildiğini sayın davetlilerine bildirir. Y zun en tehir 

Suieh mevkiini zaptetmiştir. ye kayden teslim edecektir. ~--------~~- -----------------·' 



il Sayfa 

Bir İngiliz harb filosu 
yarın limanımıza gelecek 
Bir kruvazör ile iki muhribden mürekkeb filo beş gün 
limanımızda kalacak ve bilahare Karadenize gidecek 

İngilterenin Akdenizdeki filosun~ men
aub üç harb gemisi yarın sabah limanı
mıza gelecektir. 

10000 tonluk Devonshire kruvazörü ile 
1850 tonluk Afridi ve Cossack muhrible
rinden mürekkeb olan İngiliz fılosu, 23 
eyllıl cuma gününe kadar limanımızda 
kalacaktır. Genel Kurmay Başkanlığı İn
giliz filosunun limanımızı ziyaretlne aid 
bir program hazırlamış ve alakadarlara 
göndermiştir. Bu programa göre yarın 

saat 8 de Köprünün Haliç iskelesinden 
hususi bir motörle hareket ederek Türk 
irtibat sübayları Marmarada filoyu kıır
plıy acak.lardır. 

İngiliz gemileri Selimiyeye bir mH 
yaklaştıkları zaman 21 pare top atmak su
retile şehri selfunlıyacaklardır. Bu selA
ma Selim.iyeden 21 pare top atılmak su
retile mukabele edilecektir. Filo Dolına
bahçe önüne geldiği zaman ayrıca 21 pa
re top atarak Reisicumhuru selaınlıya

cak, Kabataş ve Beşiktaş önlerinde de
mirliyecektir. Gemiler demirledikten son 
ra Tilrk ve İngiliz gemileri arasında mu
tad olan ziyaretler yapılacaktır. İngiliz 

Poliste: 

Tramvay arabası bir ameleye 
çarptı 

Vatman Mustafanın idaresinmekt 207 
numaralı tramvay arabası, Harbiyeden 
geçerken Sıraselvilerde mermer fabrika
sında çalışan Mustafa Bakıra çarparak 
vücudünün muhtelli yerlerinden yarala
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, vat
man yakalanmıştır. 

Bir otomobil kazası 
Şoför Niyazinin idaresindeki 2716 nu

maralı otomobil, Okcwnusa caddesinden 
geçerken A vraın oğlu Frank.oya çarpa
rak başından yaralamış, şoför yakalan
mıştır. 

Bir amelenin parmaklan ezildi 
Gazlıçeşmede İlyanın deri fabrikasın

C!a çalışan Ahmed isminde bir işd, kaza
en elini mak.ı.~eye kaptırmış ve parmak
ları ezilmiştir. Yaralı Ermeni hastanesin
de tedavi altına a>ınmıştır. 

Benzin ocağı parladı 
Zorapaşa yokuşunda Şark hanında 

bir düğme fabrikasında çalışan Refailin 
kızı 18 yaşında Sara düğme cilalamak i
çin yaktığı benzin ocağının parlaması 

neticesinde yüzü ve elleri yanını§, Hase
ki hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir ana oğlunu döverken yaraladı 
Samatyada Y okuşçeşme sokağında 54 

numaralı evde oturan Mehmedle annesi 
Ayşe arasında geçimsizlik yüzünden 
kavga etmiş, Ayşe Mehmetli sopa ıle döv
müş ve bacağmdan yaralamıştır. 

Bir çocuk incir ağacından düştü 

Üsküdarda Çömlekçi bayırında oturan 
Basanın oğlu 7 yaşında Fuad, mahalle
deki incir ağacından düşerek başından 
yaralanmış ve Nümune hastanesinde te
davi altına alınmıştır. 

gemileri komutanı saat 11 de Dolrnabah
çeye çıkacak ve rıhtımda bir deniz kıt'a
sı tarabndan selamlanacaktır. Misafir 
komutan evvel~ saraya giderek defteri 
mahsusu imza edecek, bundan sonra İs
tanbul valisi Muhiddin Üstündağ ile İs
tanbul komutanını makamlarında ziyaret 
decektir. İstanbul valisi saat 12,30 da ko
mutan da 12,45 de misafir komutanın zi
yaretini gemide iade edecekler ve amiral 
gemisine girerken topla selamlanacak
lardır. Saat 13,30 da misafirler ŞP.rPfine 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Üstün
dağ tarabndan Parkotelde bir ziyafet ve
rilecektir. 

İngiliz gemicileri salı günü saat 10 da 
merasimle Taksimdeki Cumhuriyet Ahi.-
desine çelenk koyacaklardır. . 

21 eylfil çarşamba ve 22 eylul perşem
be günleri misafirler müretteb gezintiler 
yapacaklardır. Perşembe günü saat 17 de 
deniz komutanlığı tarafından Tarabyada 
Tokatlıyan otelinde bir çay ziyafeti veri
lecektir. İngiliz filosu cuma günü lima
nımızdan ayrılacak ve Karadenızde bazı 
ecnebi limanlarını ziyaret edecektir. 

Şehir işleri: 

Belediye Meclisi Aza namzedleri 
tesbi t edildi 

Belediye meclisi azalığına intihab olu
nacak namzedler Parti tarafından tesbit 
edilmiştir. Eski Şehir Meclisi azal.ırınm 
hemen hemen hepsi gene namzed göste
rilmişlerdir. Yeni mecliste altı, yedj ka
dar yeni aza bulunacaktır. İntihab hazır
lıkları tamamlanmak üzeredir. 

Et narkı değiftiril~iyecek 

Piyasada et mikdarının azlığı ve mev
sim dolayısile halkın son zamanlarda faz
la et istihlak etmeğe başlaması üzerine 
kasablar Belediye İktısad İşleri Müdür
lüğü tarafından çağırılarak görüşmeler 

yapılınıştır. 

Et narkı Belediyece gene eskisi gibi 
kırk kuruştan tesbit edilecek ve fiatlar 

değiştirilmiyecektir. 

Belediye şehrin et ihtiyacını karşıla

mak üzere bütün tedbirleri alınış bulun
maktadır. 

Çakı ile arkadaıını yaraladı 
Kadıköyde Fıstık çıkmazı sokağında o

turan kundura boyacısı Kemal ile arka
daşı Mustafa arasında i§ yüzünden bir 

kavga çıkmış ve Mustafa, Kemali çakı il~ 

kolundan yaralamıştır. Yaralı Nümune 
hastanesine kaldırılınış, suçlu yakalan
mıştır. 

Bir işci kadın yaralandı 

Beyoğlunda Tünel cadd~sinde cilacı 

Diratinin mağazasında çalışan Zaron is-
minde bir kadın dikkatsizlikle kendisini 
cila motörüne kaptırmış ve elinden, yü

zünden ve başının muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Zaron tedavi altına alın

mış ve tahkikata başlanmıştır. 

Kuruçeşmedeki kömür depolannda 
mahkeme kararının infazma başlandı 
Kuruçeşmenin yıllardanberi. bir türlü ı sekliğinde duvarlar inşa edeceklerdir. 

halledemediği bir derdi, nihayet Cumhu- İnşaat için lazım gelen tedkikler netice
riyet adliyesinin kararile, ortadan kalk- lenmiş ve inşaata başlanmıştır. Ayrıca, 
mıştır. kömürler vapurlardan depolara ıslatıl-

Asliye 4 üncü hukuk mahkemesinde mış bir şekilde nakledilecektir. Bütün bu 
devam eden Kuruçeşme kömür depoları tedbirler, Kuruçeşmeyi kömür tozu isti
davası, davacı bulunan Kuruçeşme~erin !asından kurtaracak, Boğazın en güzel 
lehine neticelenmiş, kararın esasa aıd kı-

sayfiyesi yeniden eski §en halini alacakaımları Temyiz tarafından da, tasdik e-
dilmi§ti. tır. 

Ahiren mahkemenin verdiği kararın Mahkemenin kararı mucibince, depo 
infazına tevessül olunmuştur. Karara gö- sahibleri davacı mevkiindeki Kuruçeş
re, kömür depoları, kömür yığınlarının melilere münasib bir tazminat ta ver-

SON POS'l'A 

Bir hamal demir 
kasa altında 

kalarak ezildi 
Dün Babçekapıda çok acıklı bit' kaza 

olınuş, bir hamal bir yerden bir yere 
nakletmek istediği 700 kilo sıkletindeki 
kasanın altında kalarak ezilmiştir. 
Bahçekapıda Emlak Bankasına aid bü

yük bir kasa, Ankaraya nakledilınek ü
zere Bekir, Samoil ve Rupen ısminde üç 
hamal tarafında dışarı çıkarılırken, Ru
penin ayağı kayarak düşmüş, arkadaşla
rı kasayı zaptedemediklerinden kasa da 
üzerine düşmüştür. Hadiseyi gören ka
labalık bir halk kütlesinin yardımı ile 
kasa kaldırılarak Rupen vücudünün bir 
çok yerleri ezilıniş olarak kurtarılmış ve 
sıhhi imdad otomobili ile Ermeni hasta-
nesine kaldırılmıştır. 

Çocuğunu kurtarmak istiyen 
anne dereye düşerek yaralandı 
Evvelki gün Feriköyde çok acıklı bir 

kaza olmuş, bir anne dereye yuvarlan
mak üzere olan çocuğunu tehlikeden kur
tarmış, fakat müvazenesini temin ede -
miyerek ayni dereye kendisi yuvarlan -
mıştır. 

Feriköyde Buhurlu sokağında 14 nu -
maralı evde oturan 30 yaşında Ş::ihende 
evvelki gün 5 yaşında çocuğu Sevimle ev 
Ierinin civarındaki dere kenarında dolaşır 
larken çocuk bir aralık anasının elinden 
kurtulmuş ve dereye doğru koşmağa haş
lamıştır. Tehlikeyi gören zavallı anne 
derhal yavrusunun imdadına koşmuş ve 
tam düşmek üzere olan çocuğu kolun -
dan tutup bir kenara aldıktan sonra bu 
sefer kendi müvazenesini kaybederek de
reye yuvarlanmıştır. Biraz sonra vak'a 
mahalline yetişen polisler başından ağır 
ve tehlikeli bir suııette yaralanmış oları 
Şahendeyi cankurtaranla Beyoğlu hasta
nesine kaldırmışlardır. 

Kültür işleri: 

Maarif Vekileti müste~annın 
tedkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarif Vekaleti 
Müsteşarı Rıdvan Nafiz, dün şeb ri :nizde 
kültür işlerile meşgul olmuş ve mulıtelif 
maarü müesseselerinde tedkikler yap
mıştır. 

Toplantılar: 

Eylül 18 

938 yılının ilk beş aylık ihracatı evvelki altı seneye 
nazaran yüzde 45 bir fazlalık iktisab etti 

. 
Dış ticaretimiz son seneler içjnde lecekler ve bazı temaslar yapacaklar • 

büyük bir inkişaf göstermektedir. dır. Ticaret hey'eti azalan cuma günil 
İçinde bulunduğumuz senenin ilk memleketimizden ayrılacaklardır. 

beş aylık ihracat yekunu 49,456,068 Sanayi umum mUdUrU petrol 
lira, idlialat yekilnu ise 64,208,230 li- dk.k · 
rafür. Bu itibarla beş aylık dış ticaret V8 benzin fiatlarlnl le 1 etti. 
müvazenesinde idhalat lehine 14,750, İktısad Vekfileti Sanayi Umum Mü· 
162 lira bir fark mevcuddur. "dürü Reşad, dün Ankaradan şehrimize 

Son yedi senenin ilk beş aylık ih - gelmiştir. Bay Reşad Sanayi _Müfettjş· 
racat kıymetleri içinde 937 senesinin liğinde bir müddet meşgul olduktan 
beş aylığı 50, I milyo~ lira ile en üs - sonra benzin ve petrol fiatlan üze • 
tün, 1934 senesinin beş aylığı ise 24,6 rinde Sokoni müessesesi direktörü ile 
milyon lira ile en düşük bir seviye gös- görüşmel€r yapmıştır. Sanayi Umum. 
±ermişlerdir. Bu senenin ilk beş aylığı Müdürü

1 
şehrimizde birkaç gün kala • 

ise 937 ye hemen hemen müsavi_ ve c~k ve kooperatif işleri üzerinde Sa • 
1934 e nisbetle yüzde 101 nisbetinde, nayi . müfettişlerinin bir müddettenbe· 
yani bir misli üstündür. Ve gene 19 38 ri yapmakta olduğu tedkikler etrafın:
ilk beş aylık devresindeki ihracat, ev- da izahat alacaktır. 

veıki altı senenin ayni. ~evreı~rind:ki Dokuma sanayii kongre 
ihracat .yek~ları ~asatısı~e go~e ~- hazırhkları tamamlandı 
de 45 nısbetınde yuksek bır sevıye ık-
tisab etmiş bulunmaktadır. 

Son bir yıl içinde Almanya, Fran -
sa, İsviçre, İtalya, Polonya, Romanya, 
Yunanistan ve Japonyaya yapılan ih
racatta artış kaydedilmiştir. Bu sene
nin ilk beş ayına kadar 49,5 milyon li
ra olan ihracatın 17,6 milyon lirası Al
manyaya yapılmıştır. Bu mikdann u
mum ihracata nazaran nisbeti yüzde 
35,6 dır. Geçen senenin ayni devresin
de Almanyaya yapılan ihracat 23,2 
milyon lira olduğuna göre, Almanya 
dış ticaretimizde geçen ve bu sene baş
ta gelmektedir. 
- Bu senenin ilk beş ayında Alman -
yaya başlıca S milyon liralık tütün, 
2,5 milyon liralık iç fındık, 2,4 milyon 
liralık çekirdeksiz üzüm, 1,6 milyon li
ralık buğday, 651 bin liralık ham de -
ri, 553 bin liralık krom cevheri, 420 
bin liralık kereste, 3~7 bin liralık por
takal, sevkedilmiştir. Beş aylık ihriı. -
catta Almanyadan sonra 9,5 milyon li
ra ile İtalya ikinci, 3,3 mily:on lira ile 

Birinciteşrin sonlarına doğru An • 
karada toplanacak olan el dokuma tez· 
gahları kongresine aid hazırlıklar ik • 
mal edilmek üzeredir. Bu kongrede 
memleketimizin muhtelif el dokuma 
işleri yapan yerlerinden gelen murah· 
haslar hazır bulunacak ve dokumala • 
rın standardizesi etrafında görüşüle • 
cektir. 

Sanayi müfettişlerinden mürekkeb 
bir hey'et de, Karadenizdeki dokuma 
sanayii mıntakalarında tedkikler yap
mak üzere birkaç güne kadar Rizeye 
gideC€klerdir. 

Türk - ltalyan ticaret anlaşması 
müzakerelerine devam edildi 
Türk - İtalyan ticaret anlaşması te· 

maslarına dün de devam olunm~tur. 
Müzakerelerin esasını hazırlamak • 

ta olan tali komiteler, yarın bir toplan
tı yapacaklardır. Komitelerin verecek
leri rapor, umwni toplantıda müzakere 
edilecektir. 

Çekoslovakya uçuncü gelmektedir. Elim teşekkür 
Bundan sonra sırasile Amerika. Fran-

............................................ ·-··············· 
İstanbul 2 numaralı Askert Dikiın eVI sa, İngiltere, Avusturya, Holanda, Po-

müdür muavini binbaşı Tevfik İmrenin, lonya, Romanya, Yunanistan, Japon -
yaya yapılan ihracatımız da, evvelki iki küçük evlad bırakarak hazin vefatı 
yıllara nazaran hayli inkişaf göster • sebebile, gerek cenaze merasiminde bu-
mektedir. :unmak ve gerek mektub ve telgraf gön· 

b dererek derin elemimize iştirak surelile 
Amerikan ticaret heyeti u alakalarını gösteren dost ve ahibbamıza 
akşam Ankaraya gidecek ayrı ayrı teşekküre teessürümüz imknn 

Evvelki gün şehrimize gelen bey • ve zaman bırakmamaktadır. 
nelmilel Ticaret Odaları Başkanı Mr. Silah arkadaşlarile mesai arkadaşları· 
Thomas'ın riyasetindeki Amerikan ti - na ahibbamıza gazete vasıtasile teşek-

BllSID kurumunun toplanbn caret hey'eti, dün şehrimizde bazı ted- kürümüzün kafi görülınesini dileriz 
kikler yapmış ve bu arada tarihi abide- Zevcesi: Şerife tmre ve çocukları. İstanbul Basın Kurumundan: İ.stanbul 

Basın Kurumu fevkalade kongresi 20 Eylfil 

1938 Salı günü saat 13,30 da tekrar topla -

nnrak hazırlanmakta olan Basın Blrllğl ka-

leri ve müzeleri gezmişlerdir. Hey'et Kayınpederi: Belediye memurlarından 
azaları bu akşam An.karaya hare - Hayri. 
ket edecekler ve Perşembe günü şeh - Kardeşleri: Hadımköy müstahkem 

· · d" klerdı'r Misafirler Anka- mevki levazım müdürü Hamdi İmre, .... _unu nizamname projesinin müzakeresine rı.mıze onece · 
.. · f d · f" d' doktor Kemal Nuri lmre. (1153) · ~~m~~H~M~~~beın~-r~a~d~a~T~ü~r;k;of~ı;s~t~u~a~ın~a~n~m~ı~s~a~ı~r~e~ı~--~====~~========= 
riflerl rica olunur. 
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İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
lzmir Fuarında 

Çifte Keramet ............................................................... 
Der fÜll kaç para sarfettfiiol bllmlyen 
tasarnıf ectemes. 
Yarcldq: Hesabım bil, tasamıf et. 
Ulusal Ekonomi Te Arttırma Ktll'oma 

Güzel ve müntehab 

Azgın Sevdahlar 
GABY MORLAY 

MARİE GLORY 
ANDRE LUGUET 

MARIE BELL, H. BAUR, 
P. R. WİLLM, BAİMU 

P. BLANCHARD 
tarafından emsalsiz film. vesaire taraf.ından oynanmıı film. 

Tenzilatlı Piatıar: Localar 150, Bususl 35, Balkon ve birtnci mevki 2lS kuruş. 
BUGÜN Sttat 11 ve 1 de HALK MA TlNELEnt 20 ve 16 kuruş. 

Bugün M E L (E K Sinemas~nda 
Beğenilen - Sevilen ve alkışlanan bir eaheser 

SUT KARDEŞLER 
Franıızca bftyük komedi, baı rollerde: 

HENRI GARAT • MEG LEMONNIER 
Fllıne 119.ve olarak: INGtt.TERE KRALI S. M. VI ncı JORJ'un 

Parisi ziyaretleri. 
BugUn eaat 11 ve 1 de Ucu• HALK ve TAL•B• ••ll••lerl 

Huıust SO - Balkon ve birinol 20 - İkinci 17,öO kuruştur. 
Yeni kanun mucibince başka seanslarda kimseye farklı bf16t verilemez. 

Cist seviyesinden itibaren 5 metre yük- mişlerdir. IL.---------------..al 



Vangölü kenarında güzel 
ve şirin bir şehir kuruluyor 

Manisanın kurtuluşu 
kutlulandı 

Manisa (Hususi) - On altı yıl önce 
düşman istilasından kurtulan Manisa
nm kurtuluş günü büyük ve coşkun te
zahüratla kutlulanmıştır. Burası . d"f kavuştuktan ve Üniversite 

şımen ı ere • ı k 
mu .. hı·m bir sayfiye şehrı o aca yapıldıktan sonra 

Daha sabahleyin erkenden kalabal1k 
bir halk kütlesi yolları doldurmuş ve 
şehir hakiki bir bayram manzarasl ar-

ı 
zetmeğe başlamıştır. 

Merasimle ve halkın alkışları arasın
da şehre giren süvari bölüğü hükumet 
konağına şanlı bayrağımızı çekmiş ye 
süvari sübayı bu merasimden sonra 
halka veda ederek İzmire doğru hare
ket etmiştir. 

Müteakiben İstiklal marşı çalmış ve 
nutuklar. söylendikten sonra geçid 
resmine başlanmıştır. 

Halk geçidi devamlı alkışlarla sey
retmiştir ve •Yaşasın Atatürk> av~ze
leri yükselmiştir. -=--------
Safranboluda bozuk otomobil ve 
kamyonlar seferden menedildi 

V n Edrem.ittetı gü zeı bir görü.na. Safranbolu (Husust) - Safranbolu -
~. a ve eni valinin yaptırdığı Van-iskele a - Karabük yolunda vukua gelen ve be~ 

.. Vandan yazılıyor: G~l kena:ın~ Ed- ~asındaki dokuz kilometrelik munta- kişinin ölümü, on beş kişinin yaralan
aga~lıklar arasında. eşs~z. ve gu~~ Van zam bir yol şehre ayrıca bir güzel~k masile neticelenen kazayı müteakib bu 
remıd, Vanm sayfıye~ıdır. Es; d vermiştir. Üniversitenin kurulacagı. yolda işleyen 17 motörlü nakil vasıta
taınamile harab oldugundan, N"fura : yer tayin edilmiş olup üniversite ve şi- sı belediye tarafından seyrüseferden 
~eni bir şehir kurulmaktadır. ulkus v _ mendifer ikmal edildikten sonra bu menedilmiştir. 
ırnar günden güne artmakta, haH ~zad emsalsiz yurd parçasının memleketi - K 1 b. kö IU Ü öldürdüler 
mı bir faaliyetle çalışmakt~d.ır. vü~u~e mizin mühim bir sayfiye şehri olacağı- aş a ır y y. 
komutanlığının ve Halkevının "bhe ok tur. Kaş (Hususi) - Kazamızın Kalkan 
getirdikleri iki mükemmel bahçe ve na şu Y nahiyesinin Kınık köyünde bir ölüm 

Pulallıda 60 lık bir hadisesi oldu. Kınıklı İpir oğlu Halil, 
Pulatlıda sebebi Çeltikci Hasan adında birisi tarafın -

ihtiyarı esrarengiz dan 15 yerinden bıçakla yaralanmak 
Anlaşılamıyan Bir şekilde öldürdiller suretile öldürüldü. Katil yakalanmı.ş-
Bir cinayet .> B d f . b' tır. 

beb' Pulatlı (Hususı - ura a ecı ır b. b.I k 
Pulatlı, (Hususi) - Bura~a. se ~ cinayet işlenmiştir. 60 yaşlarında Nu- Bursada ı r otomo 1 azası 

meçhul bir cinayet işlennııştU:. Sa~ man ağa isminde biri üç kurşunla vu- . Bursa, (Hususi) - Evvelki akşam gc
rnanlı çiftliğinde Ankaranı_n eskı poli~ rulmuş olduğu halde bulunmuştur. ce yarısından sonra saat 1,30 da Çekirge-
müdürü Dilaverin kardeşı ~affet ta ı 
banca ile öldürülmüştür. Faıller ! aka- Cinayetin sebebi henüz anlaşılamamış- den 7 yolcu ile Bursaya gelmekte o an 

.. d ı n sa da ailevi bir meseleden olduğu tah- şehir otobüslerinden birisi Belediye bahlanmıştır. Cinayetin ne yuz en .ı.ş e -
diği henüz anlaşılamamıştır. min ediliyor. çesi önündeki takın bir direğine çarpmı~-

tır. Müsademeye sebeb olarak havanm 
Kaşta bir çocuk denizde tioguldu Bahkesirde sahte bir dişci tazıa yağmurıu ve sisli oıması göstern-

yakalandı mektedir. Çarpıştan sonra direğin yorin-
Kaş (Hususi) - Temre nahiyes~nin Balıkesir, (Hususi) - Balıkesirin den oynamış olmasından dolayı takın di-

Taşdibi iskelesinde bir çocuk bogul- Karaoğlan mahallesinden Hamdi adm- ğer aksamının otomobil üzerine yıkılma
muştur. . . da birinin evinde ruhsatsız ve diplo- sı ihtimaline karşı, otomobil ne ileri, ne 

Temre köyünden 3 çocuk dem~e gı~ masız gizli olarak dişcilik ettiği anlaşıl- de geri hareket edememiş, sabaha kadar 
mişlerdir. Bir ara bunlardan yuzıne mış, faaliyette bulundugu bir sırada orada kalmıştır. Sabahleyin yapılan bazı 
bilmiyen ikisi, ileri doğru kaymışlar ve cürmü meşhud halinde yakalanmış, ya- tedbirlerle çıkarılmıştır. 
sonra kaybolmuşlardır'.. Arkada?ların:- pıian aramada dişciliğe aid bazı alatla Yalnız otomobilin ön tamponunun biraz 
kaybolduğunu gören yuzmek bılen ç dis kalıplan ve kronlar bulunarak mü- eğilmesinden başka bir hasar ve zarar 
cuk hemen denize dalmış, bunlardan sadere edilmiştir. olmamıştır. 
b·;'··k~~ış~~~~ebnya==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~= 
ç;~~ı~~~ığı zaman fazla su içmekten ( Uludağ Dolubabada aile kampları 
mütevellid boğulmuştur. '----=---~-----------------

Kaş sahnı;inde izinsiz bahk 
avhyan 6 Rum bahkçı yakalandı 

") Geçenlerde kaza-
Kaş (Hususı --: . . alık avla-

nuz sahillerinde, ızınsız b bunlar 
makta iken 6 Rum yakalanmış, 

k b . ay hapse 
Elmalıya sevkedilere ırer 
rnahkfun edilmiştir. 

Orman tedkik heyeti KarabUkte 
Safranbolu (Hususi) _:_ Ziraat Ba -

k ~ . . d Kocaeli Bo-anlıgı n~mına ıkı ay ır ' 
lu, Zonguldak ormanlarında tedkikatt~ 
bulunan orman mütehassısı Doktor Alı 
,.,.. . .. k'şilik heyet 
.ı.~emalin riyasetindekı uç ı .. _ 
~arabük'e gelmiştir. Heyet mezkür or 
rnanlardaki tedkikatını bitirmiş ve Al
tmtepede istikşaflara başlamıştır. Bun
dan sonra heyet Ankaraya dönecek ve 
hazırlıyacağı raporu Vekalete verecek-
tir. · 

Pazar 

. k ·ı lor toplanarak çadırları ve sepetleri ile Uludağda Doluba
Bursada bırç\ 81 

e -,ardır Kamp çok güzel olmuştur. Temiz hava içinde bü
bada bir kamp urmukşı kli ve neş,eli bir hayat geçirmektedirler. Resimde 

.. ·ıeıer burada ço zev 
tun aı bir aileyi istfrahat halinde gösteriyor. 
çadırını kurmuş 

- Hasan Bey bu yağmur· 
lardan bıktık, usandık .. . 

Kaç gündür nefes aldır

mıyor. 

... Boralı, fırtınalı Mr bava 
lf eğil ama buna rağmen vı lcı. 
lan evler varmış. 

Hasan Bey - Sen evlerin 
dışına bakıyorsun birader, 
bir de içine baksana.. . Kış 

masrafları denen iiltlonları 

görmüyorsun ..• 

Say'a it 

Güney A nadoluda 
modern bir şehir: Mersin 
Bir milyon iki yüz bin lira ha rcıyarak toprakaltı tesisar 
tını ikmal eden Mersin belediyesi az zamanda birçolt 

aari tesisat ve inşaat yaparak şehri güzelleştirdi 

Şehir bahçe sinin. medhali 

Mersihden yazılıy~r: ~oros dağ!ari- zamı bozmaktadır. Bir kısım maha il.i
le A~d;niz. arasında .ve Içel adi~e anı- tın kanalizasyon şebekesine bağlanma
lan vılayetın merkezı olan Mersın .• ~e- sı dolayısile de devamlı tamirat ve in
nüz yüz senelik bir tarihe maliktı~. şaata lüzum hasıl olmuştur. Me\'cud 
Geniş bir hinterlandın kapısı olmak .. 1- şebekenin ihtiyaca kafi gelmediğini tak 
tibarile nüfusu sür'atle artmış ve on uç dir eyliyen beledive önümüzdeki ça
y~ lda o~ w beş bin fazlasile yirmi sekiz hşma yıllarına aia' p;ogramında bu işe 
bme balıg olmuştur. . daha geniş bir mevki vermiştir. 

Mersinde şehircili~ cum.hurıyetle be- Yeraltı tesisatını en güzel ve sıhhi 
raber başlamıştır. Fılhakıka, 923 den şekilde sona erdiren Mersin belediycsi
evvel basil bir kasaba manz~rası arze- nin imar faaliyeti yalnız bu sahava rn
den Mersin, on beş cum~ur~yet yılın- hisar etmiş değildir, toprağın üstünde 
da büyük bir terakki ve ı~ı~afa ma~· de umumi ve zaruri ihtiyaçları gideren 
har olmuştur. Bunun sebebmı, ~ersın birçok eserler meydana _getirilmiştir 
belediye meclisinin ve bu meclıse ~o- Bu meyanda; şehir imar pian v~ hari
kuz senedenberi riyaset ede~ ~a! ~ıt- tası yaptırılmış, her türlü asri te~kiiatı 
hat Toroğlunun modern şehırcılık zı~- cami yeni bir mezarlık, bir plaj, k;şlık 
niyetile hareket etmiş olmaları leşkıl yazlık aile parkları, iki fidanlık, gün· 
eder. de vasati seksen hastanın muayene ve 

Hakiki şehircilik bunu icab ettirdi- tedavi gördüğü bir dispanser ve ~·"cuk 
ği için Mersin~e işe, toprağın .. aı~~ndan bakıme.i, tesis edilmiş, modern bir u· 
başlanmıştır. Işe toprağın ustunden riıumi hela, beton bir iskele, bir ihracat 
baslanmış olsaydı sıra alta gelince üst- hangarı ve mayi mahrukat depoları in-

~ 1· tekilerden bir çoğunun yıkılması azım şa ve eski iskeleler yüz b in lira sarfi-
gelecekti. Üstte daha az para ile aded le tamir olunmuş, günde 300 acezeye 
itibarile on misli fazla eser meydana .sıcak yemek veren bir a~cvi açılmış, it
getirmek kolaylıkla m~_ündür. Nil~ faiye kadrosu yüksek tekamülünü yap-
tekim, Mersin belediyesının umumı ıııış, eski belediye binası esaslı tadil ve 
kanalizasyon şebekesi, elektrik ve su tamirlerle bu işe senelerce ce\'ab vere
tesisati için harcadı'ğı 1.200.000 lira i- bilir hale sokulmuştur. MeYcu~ seb7e1 

le toprağın üstünde kırk çeşid eser ve- kasab ve balık hali 115 bin liraya çık
rilebilirdi. Fakat, bu takdirde, bugün- mıştır. Belediye bu sene iki yüz bin li
kü zihniyete uygun bir şehircilik faa- ra sarfile asri bir mezbaha insa edccek-
1 iyeti gösterilmiş olmazdı. tir. · 

Belediye, yol inşaatını ikinci plana 
almış ve bu işe lAyık olduğu ehemmi
yeti vermiştir. Son dokuz yıl içinde 
asfalt, beton, parke ve şose olmak 
üzere on dört bin metre uzunlu -
ğunda yeni yol inşa edilmiş ve bu in
saa ta tamiratla beraber üç yüz bin kü
;ur lira sarfolunmuştur. Buna rağmen 
:Mersinin yol ihtiyacı giderilmiş değil
dir. Çünkü, Mersin, hinterlandının ge
nişliği dolayısile iktısadi hareketlerin 
fasılasız devam ettiği bir şehirdir. İske 
lelerden depolara ve istasyona, istas
yondan depo ve iskelelere adeta mekik 
dokuyan muhtelif nakil vasıtaları, gü
nün on sekiz saatini mütemadi faali
}·etle geçirir. Bunlardan bilhassa demir 
tekerlekli arabalar caddelerdeki inti-

Atatürk parkına aid inşaat ilerlemiş
tir. Memleketimizin en güzel bir e~eri 
haline getirilecek olan parke bu yıl 
Ulu Önderin büyük kıt'ada bir heykel
leri dikilmek için büdceye elli bin lira 
tahsisat konmuştur. Ayni parkta muh
teşem bir Halkevi binası yükselm~kle
dir. 

Güney Anadolunun yegane mühim 
bir iskelesi olan Mersine, on beş cum
huriyet yılında modem ve medeni bir 
çehre veren ve hiç yoktan üç yüz. bin li 
ralık bir varidat büdcesi meynana geli-
ren Mersin şehir meclisi ile g~r.ç, ener
jik, belediye reisi Bay Mithat Toroğlu-
nun yorulmak bilmez mesaileri olduP,u 
şübhesizdir. 

Susığırlıktan yazılıyor: Susığtrlıl: köyler;ne gönderilmek üzere dün Izmir tre
nile 130 ev göçmen gelmiştir. G.:?len göç meuler kaymakamın nezaretile taksim 
edilerek köy muhtarlarına teslim ~mi ştir .. Resim göçmenlerin köylere gidişini 
göstermektedir. 
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ESKD~SERLER 
G ünlük gazete idarehanesinin 

kapısından utana utana girdi. 
1\yaklarının uçlarına basa basa mer -
divenleri çıktı, yüreği çarpa çarpa bir 
odanın kapısını vurdu: 

rini yazmıştı. Fakat bu varakı mihri 
vefayı ne okuyan olmuştu, ne de din
leyenl 

* Bu bir başkasıydı: 
Günlük gazete idarehanesinin ka -

pısından cesaretle girdi. Ayaklarını vu 
·a vura merdivenleri çıktı. Haşmetle 
)ir odanın kapısını açtı: 

- Giriniz! 
- Efendim, hey'eti tahririye? .. 
- Burası. 
- Bir şey arzetmek istedim de .. 
- Estağfurullah, buyurunuz! 
- Efendim. Bizim bu İstanbul şeb 

rinin hemen her yanında güz~l ve kıy· 
metli eski eserler bulmak mümkün · 
dür. Camiler, medreseler, şadırvanlar 
çeşmeler.. daha ne bileyim; bir çor 
~ey .. Fakat bütün bunlar bakımsızhk 
yüzünden harab olmaktadırlar. Yazı~ 
değil mi, bunları her zaman göz önün
de tutmak, tamir ettirmek icab etme? 
mi? 

- Doğru hakkınız var .. 
- Söylediklerimin gazeteye ya!.ıl -

rr.asını isteyebilir miyim? 
- Hayhay .• yannki gazetede çıkar: 

* Ertesi gün çıkan gazetede şöyle bir 
yazı vardı: 

cDün idarehanemize gelen, asarı a -
tika meraklısı bir okuyucu İstanbulda 
bulunan bir çok kıymetli eserlerin ba

'lmnsızlık yüzünden harab olduklarını 
alakadar makamlann bu hususla da 
meşgul olmaları icab ettiğini söylemiş

tir. Kariimizin yerden göğe hakkı var
dır. Biz de onun fikrine iştirak eder, 
alakadarların nazan dikkatlerini cel -
bederlz.> . 

* Kari, gazete idarehanesine mür3. • 
caat etmişti. Gazete, kariin dedikle -

- Hey'eti tahririyeyi arıyorum. 
- Burası. 
- Bir şey söyliyecektim. 
- Söyleyin. 
- Bu İstanbul şehrinin hali nedir? 

tfor yanda yıkık camiler, çölaniiş med 
·eseler, susuz şadırvanlar, işe yaramaz 
~eşmeler. Bunları yıkmak kimsenin ak 
' ına gelmiyor mu? 

- Fakat ... 
- Söylediklerimin gazeteye yazıl -

masını istiyorum. 
Ertesi günü çıkan gazetede şöyle 

bir yazı vardı: 
cDün idarehanemize gelen bir kari, 

tstanbul bir çok yıkık camiler, çök -
müş medreseler, susuz şadırvanlar, işe 
yaramaz çeşmeler bulunduğunu, bun
ların bir an evvel yıkıl.malan icab et -
tiğini söylemiştir. Kariimizin fikrine .... 
vesaire .... vesaire ..... > 

* Bu yazının gazetede çıktığından bir 
gün sonra asan atika aşıkları, sanayii 
nefise meraklıları makaleler yazduar, 
sözler söylediler, ve İstanbulda bulu -
nan bütün yıkık ve çökük eski eser -
lerin asan atika ve san'at kıymetleri -
ni izah ettiler. Neticede eski eserle -
rin bir an evvel tamiri kararı verildi. 

İsmet HulQsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
DAMOKLES'IN KILICI NEDiR? 

Herhangi bir i- mıştır. Bu masallarda söylendiğine 
şin veya insanın göre : 
Ani bir felakete - Darnokles eski zamanlarda pek 
maruz kalabilece- kuvvetli bir hale gelmiş olan Siragüze 
ti ihtimalinden şehri hAkimi Dionisiüs'ün arkadaşı ve 
bahsedilirken: dostu idi. Müsahabelerinde hep onun 

- Başı ucunda kudretinden, kuvetinden, haşmetin -
Damokles'in 1u - ,,., ' · Y. den ve saadetinden bahsederdi. 
lıcı asılıdır, denil- ~ ~ Bir gün Dionisiüs ·kudret, kuvvet, 
.nesinin itiyad ha _ ~ haşmet ve saadetin neye bağlı olduğu-
tlne gelmiş oldu - , nu arkadaşına göstermek hevesine ka-
ğunu hepimiz bi - ~ .-- pıldı Muhteşem bir ziyafet masası hazır-

; ....... 
liriz, fakat bu Da- lattı ve bu muhteşem ziyafet masası -
mokles kılıcının ~ ~ nın kurulu olduğu odanın bir duvarı-
ne olduğu hatırı - na bir tek at kılına bağlı olarak bir kı-
nızda mıdır? /.. .........._ lıç astırdı. Tam kılıcın altına da Da -

Damokles'in hikayesi evvela Çiçe - mokles'i oturttu: 
ron ile Horas'ın masallarında anlatıl - - İşte, dedi, saadet buna bağlıdır. .............................................................................................................................. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 

Bay •Flöran. a: 
- Ben ortada aşk görmüyorum. 

Harekete gelmiş olan sadece csiniu 
dir. Nafile üzülüyorsunuz. Ona ken
disinde gördüğümüz istidadı veren 
evveıa tabiat, sonra da muhittir, siz 
tesadüfün karşısına çıkardığı bir va
sıta oldunuz. Bu dakikaya kadar si· 
zin için tehlike yoktur, fakat artık 
vaziyete nihayet vermek lazım. Ona 
gelince, ilk adımını attığı yolda du~ 
racak değildir. 

• Bay •F.»: 
- cBir kızla (tahriri) münase • 

betim var> cümlesi hoşuma gitti. Es 
piri'den mahrum değilsiniz, fakat 
anlaşlıan fazla ckonuşgan:a olmıya • 
caksınız. Nitekim verdiğiniz tafsilat 
o kadar az ki beni hiç de tenvir et -
medi. Ne bekliyordunuz, ne oldu, 
neye hayret ediyorsunuz? Buraları· 
m anlatınız. 

• lzmirde •Ö. ç ... e: 
- Bu meselede önayak olmayı a· 

ilene bırakmalısın .. 

• Bayan •Şadiye, ye: 
- Bir diğeri mevzuubahstır, bi -

ııaenaleyh adresiniz bende kaldı. E-

ğer arzu iderseniz bir başka vesile 
de kullanırun. 

• Bayan •E. K.» e: 
- Mektubunuzu alakadar zata 

~·olladık, cevab gelirse bu sütunda 
görürsünüz. 

• t :. 

Anka.rada Bay .S. o ... e: 
- Tesadül sizi seVIn€diğiniz ve 

~ğenmediğiniz bir kadınla evlen -
rneğe sevketti. Artık yaşınız ilerle -
miştir. Vücudünüz yıpramıştır. Ken 
dinizde kadere karşı isyan etmek 
kuvvetfn~ duyamıyorsunuz, hayatı -
nıza haklın olan ctevekküb dür. 

Bununla beraber: 

- Ara sıra vaktile alabilecekken 
almadınız, şimdi ev bark sahibi ma-

' zinin genç kızları, halin hanımları 

ile karşılaştığınız zaman kalbiniz 
burkuluyor. Ve günlerce kaşlarınız 
çatık kalıyor, nihayet bana yazıyor: 

- Ne yapayım? diye soruyorsu -
nuz?. 

Aziz okuyucum; hayat sizin için 
hükmünü vermiştir. Ara sıra ne ka~ 
dar büyük bir acı hissedeceğinizi 
takdir ediyorum. Fakat yapılacak 
bir şey yoktur. Önünüze açılan ki -
tabın sonuncu sayfasının da gelme· 
sini beklemek lazım. 

TEYZE 

~ 

Kadmlar Ve ayaklan 

Ne zaman, ne gibi vaziyetler alırlar 
- Fransız mecmualarmdan -

······························································ 
Mü tef errill : 

Pazarlıksız aatlf karamamed 
henüz belediyeye tebliğ edilmedi 
Pazarlıksız satış işlerine aid Heyeti 

Vekile kararı henüz Belediyeye gelme
miştir. Belediye İktısad İşleri Müdürlü
ğü, esnafla temaslarını bitirmiş ve hazır
lıklarını tamamlamıştır. Kararın gelme
sile derhal işe başlanacaktır. 

Kotra mfiaabakaaı tehir edildi 
• Bugün İş Bankası kupası namı altında 
kotra müsabakaları yapılacaktı, havanın 
muhalefetinden dolayı bu müsabakalar 
geri bırakılmıştır. 

Dün Trakya şeker Şirketi ile hükümel 
arasındaki davaya bakıldı 

iki taraf avukatları noktai nazarlannı ileri sürdüler, 
mesele 800,000 liralık bir ihtilafa dayanıyor 

İstanbul Asliye 2 ınci Ticaret mah - Suçlu Osman Tekirdağdan yeni get 
kemesinde bükfunetle Trakya şeker miş bulunan Mehmed isminde bir k/J1' 
fabrikaları arasındaki mühim bir dava !ünün köprü üstünde cebinden para )1 
nın duruşmasına bakılmıştır. sesini aşırarak, kaçarken, yakayı 8' 

Hazine namına İstanbul Muhake - vermiştir. 
mat Müdürlüğü tarafından açılan bu Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ce ' 
davanın mevzuu şudur: zada sorguya çekilen Osman, 2 ay ti 

Hazine vekilleri, 724 numaralı ka - gün hapse mahkum olmuş ve tevkif t 
nun mucibince, şeker satışında şirke • dilmiştir. 
tin beher kilo başına 8 kuruş inhisar 
resmi koyması lazım geldiğini söyle -
mektedirler. İşte bu kilo başında 8 ku
ruş inhisar resimlerinden biriken bir 
kısım para hükfunete ö~nmemiştir. 

Bir köy iht;yar heyeti 
tevkif edildi 

Bursa (Hususi) - Evvelki gün~ 
rimiz Ağırceza mahkemesinde sabd 
bir ilmühaber tanzim eden Duraklı ~ Diğer taraftan şirketin, hükOmetten 

avans olarak aldığı paralan da, satış -
dan ödemesi lazım gelirdi. Bunu da yü ihtiyar hey'etinin muhakemesi 1" 
yapmamıştır. Böylece şirket, hazineye pılmıştır. Bu muhakemede muhtar ~ 
800 bin küsur lira borçlu bulunmakta- hir ile aza Hamdi, Mustafa, ve saUJrt 
dır. köy halkından Kamil, Aziz, Tahir 1' 
, Bu iddia üzerine, 2 ınci Ticaret mah bu ilmühaberi tahrif ettiğinden dol$1 

kemesi tarafından tasfiye halindeki şir arzuhalci Ahmed Vehbi tevkif edilıııl 
ketin hasılatı üzerine tedbiri ihtiyati )erdir. Muhakemeleri mevkufen ic:d 
olarak, haciz konulmasına, hasılatın edilecektir. 
hissedarlar arasında dava neticelenme-
den evvel taksim edilmemesine karar 
verilmiştir. 

Mahkemede hazinenin vekili olarak, 
Ankara hukuk fakültesi profesörle -
rinden Şevket Mehmed Ali hazır bu • 
lunmuştur. 

Şirket vekili mahkemede, diğer ta
rafın iddiasına şöyle itiraz etmiştir. 

- Fazla para olarak bizden isteni -
len inhisar resmi, 929 senesinde ilga 
edilmiştir. 

Sözün kısası : Tufan 
(Ba~tarah 2 inci sayfada) 

- Yahu! dedim; neye gillüyorum, blJI' 
yor musun? Tufan esnasında, Nuh'un I' 
misinde kopan kavgaları gözönünc gedt' 
dim de .. 

Bana çok ters bir cevab verdi: ben 1, 
mukabele ettim.. işte, sizin anlıyaca~ 
suratımdaki abusluğun sebebi bu! 

Buna mukabil, hazine vekili: 
.:.... Fakat 929 dan itibaren şeker fi - E. Ta [ıJ 

atlan indirilm.emiş, eski fiat üzerin - ·-···-···---····· .. -···············-············..,.,, 

Kastamonuda am bir ölüm den satılmıştır. Bu suretle aradaki 
fark, baki kalmış ve bu farkı da şirket 
almıştır. Karabük, (Hususi) - Karabükte ~ 

Bu karşılıklı iddialarla, mühim bir sis edilmekte olan Ovel or:mancı!ılc 1' 
safhaya giren davanın aydınlanabilme- endüstri şirketinin müessisi ve bisSI' 
si için, mahkeme 929 senesinden evvel darlarından Hilmi Reisoğlu bir iş içi 
ve sonra ~~ker ~aliyet v: sa.~ .. fiatla- gittiği Kastamonuda dımağ sektesi' 
nnın tesbıtıne luzum gormüştur. Bu d ··lm·· . b t . ...:lı . d en o uş ve cenazesı uraya ge JJ"I' 
hususun şirketten sorulması içın, u - . . ıiJf: 
ruşma başka güne bırakılmıştır. ~ı~tır. Çalışkanlığı, iyi, temiz kalb::.J 

• • • • gı ıle tanının~ olan merhumun bu P 
Çemberhtaş cınayetınm ve acı ölümü hakiki bir teessürle :ıtat 

muhakemesine devam edildi 
Çemberlitaşta İplikçi hanında işle

nen cinayetin muhakemesine Ağırce -
zada dün de devam edilmiştir. 

Suçlu Alinin vekili, mahkemede 
maktul Ahmedin şeker hastalığından 
rahatsız bulunduğunu, vefatta bunun 
da amil olabileceğini söylemiştir. Bu 
cihetin Gureba hastanesinden sorul • 
ması için, duruşma talik edilmiştir. 

Altmd:ş Reşad tevkif edildi 
Mimar Sinan camii hatibi Mustafa 

Nccatinin odasına girerek, 1200 lira 
parasını çalan ve paralan Anadoluda 
yedikten sonra, İstanbulda yakalanan 
Altındiş Reşad, adliyeye teslim edil -
miştir . 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce· 
za mahkemesinde yapılan sorgusunda, 
hadiseyi tamamile inkA.r etmiştir. HA
kim, Reşadın tevkifine karar vermiş -
tir. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Dün, adliyeye bir yankesicilik suç • 

lusu teslim edilmiştir. 

şılanmıştır . -------
Bursada bir sünnet dUgUnd 
Bursa, (Hususi) - Edirne meb'oS' 

ve eski Bursa belediye reisi Muhitd' 
Dinçsoy, Bursanm kurtuluş günno' 
tesadüf eden pazar günü, oğlu i9' 
yaptığı mükellef bir sün~t düğün6' 
de kırk kadar kimsesiz köylü çocu~ 
da sünnet ettirmiş, hokkabaz, orb t 
yunu ile kendisine aid Başa çiftliği' 
de çocukları eğlendirmiştir • 

Gemlikte açık hava balosu 
Gemlik, (Hususi) - 11 eylı11 kılf 

tuluş bayramı akşamı Kızılay ve ~ 
cuk Esirgeme Kurumlan menfasv 
ne belediye meydanında güzel bir t 
çık hava balosu verilmiştir. Gece 1' 
nsı saat on ikiye kadar milli oyıı' 
lar, zeybekler ve danslar ile eğlene' 
li bir gece yaşanmıştır. Bu eğlenc:I' 
ye hemen bütün Gemlik halkının bt' 
yük bir klsmı iştirak etmiştir. ~ 

IBacaksızın maskaralıkları: Korku\ 

. 
·~ ~ 



ıs lblAI 

Tecrübeleri yapılmakta olan Ankara 
radyo istasyonunun hususiyetleri 

İnşaatı bitmek l1ze - l:e$tralan, tiyatro ve 
te olan ve muvakka• operet temsilleri, gra -
kabuı muamelesine t mo!on pllk neşriyatı 
başlanınası dolayısi • n konferanslar Jçln 
le tecrübe neşriyatına ayn ayn gen.it salon -
başlanllf oıan Etlınes- lar vardır. 
Ud radyo btasyonu _ Stüdyolar tahsl.9 e -
nun bu n~rlyatı bir dlldlklerl neşriyata gö-
ay devam edecektir. re sesin bozulmaması 

Tecrübe neşriyatı - lçin hususi ve modern 
her gün 12,30 ue 13,:m ~Jsatla mücehhezdir. 
arru;mda gündüzle Büyük stüdyo 17 
b r saat ve 21 ne 22 a metre genişlikte ve 22 
rasında aa geceleri bir metre uzunluktadır. 
saat yapılmaktadır. Bu stüdyoda. 100 dm -

Yeni yapılan ve leyle! için husust kol -
Cumhuriyetin on be _ tuklar tesi.9 edilmiştir. 
§inci Yıldönümünde a- Radyo evlndekl te -
Cılınası mukarrer bıı _ slsat, verici istasyon -
lunan radyo ıstasyonu- dakf uzun ve kısa dal-
Jnuz biri verici diğeri galı postaları aynl za -
de radyo evi olmak ü- manda gerek ayni prog 
zere iki kısımdır. ramla ve gerekse ay -

Verici istasyonu An- n programla çalıştır -
karaya 20 kilometre mağa milsald bir tarz-
ınesafede ve Etlmes _ da hazırlanmaktadır. 
~dda yüksek bir tepe Radyo evinden çı -
~18tünde kurulmuştur. tan ses cereyı:ı.nla.nnın 
Istasyonun Ankara - asıllarını muhafaza e-
dan uzak bir mııhalde Jtnkara radyo evinde OTta orkestralarıı mahsus .tüdyo derek Etimesuddaki 
Yapılması Ankaradaki alıcı ıstasyonıann mü j tır. Bu pllonlara çıkmak için asansör tertı- verici postasına kadar nakli için Ankara 
~ir olmaması içindir. istasyon, biri 120 b3.U yapıldığı gtb1 aynca merdivenler de in- He Etlmesud arasında yük.sele vasıfiı mü -

kilovat kudrette uzun, diğeri 20 kilovat kud· 'a edilmiştir. zile kablosu döşenm.14tlr. 
ı·ette kısa dl1olgalı iki posta olarak yapılnı~- Klsa dalgalı posta ise, blrl gllndüz dlğerl Bu yenl istasyon lle memleketimiz clhan 
tır. gece çalışmak üzere 1k1 dalga fizerindedlr. radyo !leminde mümtaz ve kuvvetll bir mev-

Her ikl posta, kudret ıttbarlle dünyanın Bu dalgalardan biri Sl,'70, diğeri 19,'74 kJ alacaktır. 
en kuvvetli radyo ıstasyonları arasında yer metre üzerinden çalışacak bir surette tesis İstasyonun son noksanları da ikmal edll-
almaktadır ve radyo teknlğinin en son te - edilmiştir. mekte ve n~rlyat programının teferrüatı 
klınülünü ihtiva. etmektedir. istasyonun elektrik kudreti Ankara ıe - etrafında çalışmalara devam edilmektedir. 

Uzun dalgalı posta 1639 metre dalga u - bir santralından alınacaktır. 
lllnlıığunda tesbit ed1lınlş ve icabında 1000- Bunun için Ankara ile radyo istasyonu 
2000 metre arasındaki bütün dalgalar üze - arasında 1000 kilovat şarja mütehammU blr 
?ine çal.J.iabllecek bir vaziyette tesis edll - yeraltı kablo.ru döşenmiştir. Radyo evl şeh
lni§tic. rln merkez.inde, Atatürk bulvan üzerinde ya 

İSTANBUL RADYOSU 

Bugünden itibaren İstanbul radyosu öğ
le neşriyatını tatil etmiştir. Bunun yerine 
yeni Ankara radyosunun tecrübe neşriyatı 
kaim olacaktır. Bu neşriyat 12,30 lle 13,30 
o.rasında yapılacaktır. 

Bu postanın anteni 250 şer metre yük - pılmıştır. Binada 100 klşl.lik büyük bir sen -
SOkliğinde Ud pilon tarafından taşınacak - fonlk orkestralar, orta ve küçük salon or --

Radyo dinleyicileri yeni 
istasyondan ne istiyorlar? 

Ankara radyosunun neşriyat progr~mı 
etrafında halk arasında bir anket 

Ankaradaki yeni ve büyük radyo istas
yonunun neşriyata başlamak üzere oldu
~u sıralarda radyo dinleyicileri arasında 
yapmakta olduğumuz ankete devam edi
yoruz. Suallerimiz şunlardır: 

1 - Yeni radyo istasyonumuzda yapı-
lacak neşriyatın programının nasıl olına-
sını istiyorsunuz? 

2 - Hangi saatlerde neşriyat yapılma-
lı? 

3 - Ne gibi şeyler işitmek istiyorsu-

nuz? 
Ankete aldığımız cevabları aşağıda 

neşrediyoruz: 
Bay Vedad (Samatya Narielendi 

ıokak 26) : .. 
- Ankarada neşriyata başlamak uzere 

Olan yeni istasyonun faaliyetini sabırsız-

lıkla bekliyen her 
radyo meraklısı 
·gibi ben de o neş-
riyata başlamadan 
evvel kalben bazı 
teınenniler yap
tım. MeselA prog
rarn yapılırken a
laturkanın erken 
saatlere, yani ye-

tnek saatlerine te
Sad.;a 

\.LI. etmesini 
istiyorum. Mem-
leket" . . Alaturkayı bekllYe oek-

lnuzın ta _ liye uytroın geliyor. 

!Unmış san'atkarlarının haftada bir 
~ere Yirmi dakika değil, daha sık ve da
b a uzun okumalarını istiyorum .. · is tan-
d~l radyosunda, tam iki hava 
f ınlersiniz, arada ya bir kon -
h.:ans . koyar, ya bir ders çı -
ki ır .. . Insanın keyfini kaçırır. Halbu-
. benim hususi radyom yok. Akşam i
§ımden çıkınca gidip. bir gazinoya oturu
r~. Taın kahvemi içip bir şarkı dinliye
;ırn ~erken fizik dersi dinlerim. Derkı>n 

0
:ege gider, gelirim. bu defa stüdyo 

Siki~strası?ı işitirim. Ben alafranga mu
l:i en bılhassa kliisiklerd~n anlamam. 

0 
~itn gibi halkın ekseriyeti de stüdyo 

r estrası başlayınca radyoyu kapıyor. 

İstanbul radyosu alaturkayı çok geçe ko
yuyor. İnsanın bekliye bekliye uyku.su 
geliyor .. Ankara radyosunun ayni hata
lara düşmemesi şayanı temennidir. Alaf

ranga kısımlarda ise daha fazla hafif mu
siki tercih edilse daha iyidir. Konferans
lar çok fuzulidir. Hele dil dersleri, fizik 
derslerinden bıktık, usandık. Bir de a
matörler piyes oynamasın. Seslerini mik-

rofona göre uydurmasını bilmiyorlar. Pek 
çirkin tonlarda ses geliyor... Ama hafta
da hiç olmazsa Ankara tiyatrosu artistle
rinin bir temsillerini işitmek hiç de fena 
değildir. Cumartesi, pazar günleri ise mu 

hakkak futbol, güreş maçlarını radyoda 
vermeli. Büyük maç olmazsa vermiyor
lar .. halbuki en küçük maçları bile mem-

leketin her tarafında merakla bekliyı>ıı
ler pek çoktur. Gidemiyenlerin bu mera
kını da unutmamalı ... 

* Bay Maıtala ( T arlabafı cadde 
ıi): 

- Ben alaturkadan hazzederim. Fakat 
alaturkanın curcunasından değil, ağır 

su konferansa, bilhassa mesleki konfe
ranslara programında fazla yer ayırmasa 
daha iyi olur.. . Ajans haberleri de pek 
uzun olmamalı... İstanbul radyosu ya
runda başlıyor. On iki bence daha müna
sibdir. Akşamları sekiz iyidir. 

* Bayan Saadet (Şitli): 
- Ankara radyosunda işitmek istedi

ğim şeyler şunlardır: Memleketimizin 
muhtelif mınta -
kalarındak:i halk 
havaları.. bunları 

oranın yerlileri 
bizzat çalıp oku -
yacak olurlarsa el
bette çok daha 

doğru ve çok da -
ha şayanı istifa -

de olur. Çünkü 

içimizden bir ço -

ğumuz . menıleke-
tin yalnız b. Memleket havalarını 

. . . . ır yerli musikişinaslar ça-
tarafını bilirız .. da- lıp söyleseler ... 
hili turizm bizde olmadığı için 
memleketimizi tanımayız. Halbuki haf _ 
tada bir kere memleketin bir mıntakası 
hakkında bize konferans verilse.. oranın 
coğrafi ve içtimai vaziyeti ve hususi _ 
yetleri anlatılsa ve sonra oranın musikişi
nasları ora bestelerini kendileri oku;a
lar, çalsalar, kendi evimizde oturduğu _ 
muz halde memleketimizi gezmiş ve ta
nımış oluruz. Hem de memleketin her 

başlısından. Bu· 

nun için yeni rad· 

yoda ancak alatur· 

ka musikiyi; iyi 
ellerden ve iyi a

ğızlardan dinle

mek en büyük te
mennimdir. Plakla 

neşriyatta da bu ta 

raf nazan itibara 

~ bucağından belki de san'at kıymetleri 
~ keşfedilmiş bulunur. Memlek-etimizde 
~ şark musikisini sevdiğini iddia eden bir 

alınmalı, güzel saz çok insanlar vardır. Fakat eminim ki mu-
semaileri ve a- Bütün rün çalışan bir siki kültürü tam yerinde insanlar pek 
ğır besteler çalın- insana tıbbi bir konfe- azdır. Bunun için eski ve klasik Türk mu
malıdır. rans dinle~ek k~dar .. - sikisini de gene onları bize anlatan bir 

Radyosu olan inSanlar ekserıya dinlen- konferanstan sonra dinlemek benim ol
dikleri ve istirahat ettikleri saatlerde a- duğu kadar bir çok vatandaşın hem zev
çıp iyi vakit geçirmek isterler. Tam bu kini okşıyacak, hem de kültürilnü arttı-

ada tıbbi bir konferans veya radyo racak bir şey olabilir. Garb musikisini de 
~~rsi dinlemek kadar, bütün gün çalış- bizde hakkile anlıyanlar pek azdır. Bu
nus bir insanın sinirine dokunacak lıiç- nun için bir program yapıldığı :zaman 
bir'j ieY yoktur. Onun için Ankara radyo- (Devamı 10 ncu sayfada). 

• 
lngilterede kabine nasıl 
toplanır, bilir misiniz? 

Loid Corc'un hırka ile, Bonar Lov'un yakasız ve 
kravatsız geldiği bir kabine içtimaı 

( lngilteranin eski bir Dahiliye Nazırı yazıyor ) 
Havada buhran 

var. Son iki hafta zar 
fında, nazırlar tered-

düd içinde kaldılar, 

harb operasının uver

türünü teşkil edecek 
kabine içtimalarm

dan birine çağınla

rak Downing Street'i 

boylam.ayı bekledi· 
Ier. 

Bugün hfila hükO
met mekanizmasını 

idare edenler, İngil-

tere 
nun 

imparatorluğu· 

mukadderatını 

ellerinde tutanlar son 
günlerde, Downinı 

Street 10 numaraya, 
yani başvekalet bina-

sına bir çok kereler 
gitmişlerdir. 

Ve eski hilkfunet 
zamanlarında nazır 

bulunan bizler de, 

• 

bugünkülerin, pek lngiliz nazırları kabine içtimaından ık ıa 
iyi bildiğimiz hareketlerine aklımızda k ç ıyor r ı~an merdivenleri, iç içe 40 odasile, 
re5!!11 geçid yaptırarak, verecekleri ni - kabıne salonu, Whitehall'in mühim kö _ 
hai kararı sabırsızlıkla bekliyoruz. şelerinden biridir. 

Kabine azası içtimaa §U şekilde çağı- Eski başvekil Mak Donaldın kızı ba _ 
rılır. Her nazıra kısa resmi bir mektub basile birlikte Whitehall'e geldiğinfn lf k 
gönderilir. Mektubda şunlar yazılıdır: günlerinde, el işini odalardan birinde u-

* nutmuş, buluncıya kadar akla karayı 
Majeste kralın mutemed hizmetkarına.. seçmiş, nihayet binanın daimi adamların
Filan günü, Downing Street 10 da ka- dan birinin yardımı 

b
. sayesinde eli§ıne 
ıne toplanacaktır. Teşrifiniz. kavuşmuştu. 

Başvekil.. Kabine salonu çifte kapılıdır. Duvar • 
Mecburiyet takdirinde kabine başka lardan dışarıya sada sızmaz. Bu suretle 

yerde de toplanır. dünya istikbalinin dayandığı gizli ka • 
Nazırlar telgrafla davet edildikleri gi- rarların dışarıya çıkmaması sigortalan _ 

bi, lüzum görülürse, dahilde ve hariçte mıştır. Kabine katibi ile nazırlardan 

kralın memurları vasıtasile ve tayyare maada kimse bu içtimalarda buluna _ 
ile aranır bulunt!rlar, düğünde, konfe - maz. Vaktile müzakerelerin zaptı tutul
ranslarda_ veyahud cenazede, hattA yatak- mazdı. Ve o günkü içtimada konuşulan
larında bile olsalar, çağırılırl ar. B u say - ları, husust surette n ot etmek t 
dıklarımız fevkalade hallerde vaki olur. lık vazifesini suiistimal t ııu.ı-: el, nazır· 
Ek · tle al lad · e ~ o unur . 

serıye e e bır mektub, telefon du. Bu da, bu gibi notların tehlikel · ll 
vey~ telgraf, nazırı toplantıya getirir. re düşmesinden korkulduğundan n:r~ e 

.. Dun~a .. buhranı umumiyetle cumartesi lirdi. Fakat harbin en buhranlı zaman~ 
gunlerı oğleden sonraları meydana çı - rında kabine ka'"tib" · ti ı ğı . ka (Z" d.. b ı ıç ma ara ça rıldı 

r. ıra unya orsaları cumartesi O zamandanberi kab" · · öğleden sonraları tatildir Maks d b ıne ıçtımalarında za. 
merkezlerile halkın başı~a inena to~~:a k~d:t~lur. Bu gibi zabıtlann ileride ne 

dan .. ayıI_mak için pazardan istifadedir)~ için de ~::ı:ı:a:tıan~~lumdur. Onun 
İngılız sıyaset tarihinde, bazı en mühim rem tutulur A ak Iğı yer de mah
hailevi kabi~e içtimaları pazar veyahud zabıtlardan .ist~:de ::::ı:· sonraları bu 
da cumartesı akşamı geç vakit olmuş - Kabine salonu t kr.be '17 tur ' a 1 n metre u -

. zunluğundadır. Ortada uzun bir masa 
Böyle zamanlarda bir çok nazırlar ki - vardır. Nazırlar bu masanın etrafında 0 

li:ect-n apar topar çağırılmış, bir çok bü- tururlar. Başvekil veya mümessili başta 
yuk şahsiyetler de başveldlete traş ola- yer alır. (Ben bir çok kereler başvekil Ce
madan, kaidesince giyinemeden koştu - nevre konferansında bulunduğu zaman. 
rulmuşlardır. 1 a: ~ra~a oturmuş ve kabineye riyaset et-

1920 senesi de (Karacuma) hB.disesin- mışımdir). Diğer nazırlar, daima her za. 
de, Loyd Corç, gecelik hırkası, pijaması, manki. · yerlerini muhafaza ederler. Salo 
'Ve karma karışık saçları ile yataktan fır- n k ladığı gibi bnşvekalete koşmuş, daı"ma k~ gı~ek için sıra tertibi yoktur. O gün· 

u muza ere ruznamesi yüklü · 
şık olan, elbisesine itina eden. fakat bu y b" h ıse masa· f a ır mu tıra konur. Müzakereler baş 
se er yakalıksız ve kravatsız içtimaa ge- lamadan evvel de bu muhtıra tedkik olu. 
len Bonar Law'la diğer şahsiyetlerin b - nur. 
lund.uğ. u bir kabine toplantısına riyasuet N ~tmıştı. k azırların hepsi gelince, çifte kapıla! 

apanır, başvekil beyanatta bulunur 

* Gizli bir kapı ile 10 numaraya iltisakı 
olan Downing Street numara 11 de t d ır. o ur-
Us~m zamanlar, yabancıların asla bil-

~.edı.~er'.: ~ görrr_ıedikleri bir çok şeyleri 
g~rd~~· ~grendım. Sakin içtimaların ma
h~yetını ta yakından anladım. İngiliz ka
bın.esinin içtimaı, askerleşmiş diktatör -
ı~:ın toplantısından çok farklıdır. Ba'Zan 
yuksek nazırlardan birini görürsünüz. 
Arka ında, fötr şapkası giymiş birisi var
dır, şaşarsınız, şaşmayınız. Bu nazırın hu
susi detekt~f!di_r. Bu gibi tedbirler hiç te 
boşuna. de~ ldır. Zira vaktile gene bu 
başvekalette eski basvekillerden b' .. k. . . ~ ırının 
atıbı vurulmuştu. Bir kere de be d 

h' . ' n ~ 
ılıye nazırı iken kadının biri, havanla 

pencere~in camlarım kırmıştı. 

Umumıyetle kabine azasının varısın -
da~ fazlası başvekalete yayay olarak 
~e1ırler. Ve ekseriya tanınmazlar da .. 
Nazırlar binadan içeriye girer girmez 
lıolde şapkalarını ve paltolarını bırakır
ı:r .. ve uşaklar onları kabine odasına gö
tı~ru~·ler ... İ~gili.z diplomasisine uygun, 
bınbır türlu gırintili, çıkıntılı, eğrilen, 

~evcud buhran beynelmilel bir şekildi! 
ıse, arkasından hariciye nazırı fikrint 
söyler. Değilse, muhtırada ismi yazılı 0 

lan nazır söylevini verir. 
Bu salonu gören her hangi bir yaban 

cı, burada en mühim kararların verile 
bilece~ine inanamaz. Bu odanın bütün eş
yası, hır masa, bir düzüne kadar iskemle 
ve bir de hiç kimsenin okumadı~ı kar~ 
kaplı kitablardan teşekkül eder. Son za· 
manlarda oldukça güzel bir kütüphane 
kuruldu. • 

Kabine içtimaı ne kadar uzun sür0rse 
sürsün içeceğe dair hiç bir şey getirile -
mez. Benim bulunduğum zamanlnr, do _ 
lablardan birinde bir sürahi bulunuvor
d.u. Fa.kat kimsenin içtiğini görmüş deği
lım, zıra buhranlı ~abine içtimalarında 

hava o kadar gerginleşir ki, insan cisma
ni ihtiyaçlarını unutur gider. 

* İç imalarda bazı formalittl ere rinvet 
olunur. Avam Kamarasında oldu;ı;..,, ·.b. 
bir d'ğ b 15"' gı ı d nğ~zır, ı er ir arkadaşından bahse-

ece ı zaman, onu temsil ettig~· k ı ma a -
(Devamı 10 ncu sayfada) 



Çizgili kumaş modası Güneşin saçlara verdiği 
zararlar giderilebilir 

Yalnız gün~ değil, deniz suyu, rüz-ı 
glr, toz, yazın saçları açık, serbest bu-
lan bütün bu ıeyler onlara az çok zararlı ı 
tesirler yapar. Bu tesiri göile görmek za
manı gel:mif b\llunuyor. 

Dikkat ediniz. Kiminizin saçlan kup
kuru, kiıninizinkinin uçları kırık kırık, 

bazıları dökülüyor: bir kısmı rengini de
li§tirmi§tir. İ§te bunların hepsi tabiatin 
yaz günlerinde saçlara ettiği zararların 

birer neticesidir. Ve hemen düzeltilme
lidir. 

a) Saçlarınız ıayed yalnıı biraz kuru
lqmıpa fU iki ay her yıkamadan bir sa
at önce diplerini zeytinyağile oğunuz. 

Yahud daha iyisi: 
Huile d'olive 10 gr. 
Huile d'ararchide 10 gr. 
Huile de nayaux d'abricota 10 gr. 
Şu tertibi ~eytinyağı yerine kullanı

nız. (Bu reçete bir defa içindir.) İster zey
tinyağı, ister bu mahlfil, hangisinı kulla
nırsanız kullanınız, her halde saç diple
rine parmak uçlarile kuvvetli kuvvetli 
friksion yapmanız ,arttır. 

b) Bundan sonra ikinci çare olarak 
fırça gelir. Muhtelif fırçalar ve kullanma 
tarzları ayn ayrı neticeler verir. 

Madeni telli fırçalar fazla kuru, kaba-

Sonbahar ve kıj modasında çizgili kumaşlara fazla rık saçlar için pek iyidir. Seyrek dişli bir 
tarak yerine geçer. Ondan daha müessir

yer verilmiştir. Yukarıya koyduğumuz iki modelden 
dir, daha az hırpalar. Yazın başı açık ge

sağdaki çizgili bir spor kostüm, soldaki de gene çiz-

uçları yaktırmalı. Bizde hemen her be~ 
ber bu i§i görebilir. 

d) Eğer saçlarınız kırılıyorsa rahatsız· 
lık daha mühim demektir. Bir zar.ıan i· 
çin hindyağılı, bir briyantin kullanınız. 
Yıkanmadan evvel de zeytinyağı yerin• 
hindyağı ile friksion yapmalısınız. 

Saçlarınızın kuruluğu, lüzumundall 
fazla kabarıklığı, buna rağmen, hala de· 
vam ederse akşamları şu saç suyunu sti• 
rünüz. 

gili bir şehir kostümüdür. zen hemen her kadının saçları yaz so-

-========----==--=-=-=--===----=ım:---=-==-==-==-==================== nunda bu haldedir. Şu halde bu fırça her
kese 18zımdır. 

Teinture de jaborancli 
Sulfate de quinine 
Rhwn 

10 gr. 
4. gr. 
4 gr. Örgü günden güne 

daha çok moda 
oluyor 

Çünkü: Örmek demek istediğlnlı;. sev

diğiniz kumaşı elinizle hazırlamak de
mektir. Bundan büyük zevk olur mu? 

Evet mübalağa etmiyoruz. Her örgü aşa
ğı yukarı bir kumaşın benzeridir. Ya 

(desen) i, ya yumuşaklığı, yahud uzak

tan görünüşü onu andırır. 

Modelimiz açık mavi ve san yünlerden 
örülmüş şık bir bluzdur. örgQsQ son de
rece basittir. Etekte (22) sıralık genlı bir 
lastik. Kol ağızlarında ayni lhtikten (6) 

sırı. Diğer taraflar çorap örgüsü yani bir 

sıra ters - bir sıra yüz. 

Yakanın dik durabilmesi için bu çorap 
örgüsünü örerken her ters sıranın ara

ı;ında bir iplik gezdirilmiştir. Bu ipliği 

iki ilmikte birine tutturmak kafidir. 

Yaka arkadan açıktır. Modelde önüne 

ufacık bir üzüm salkımı iğne takılmış. 

Renklerin birbirile uyuşması, dik yaka
nın şıklığı, iki rengin göğüste birleşirken 

meydana getirdikleri yürek şekli bu sa
de bluza eşine az rastlanan bir güzellik 
vermiftir. Bu modeli kaçırmay11uz. 

Giyimde tasarruf Yumuşak fırçaların rolü başkadır. On
lar saçlara kaybettikleri parlaklığt iade Alcoolat de lavande 60 gr. 

ederler. Bunun için saça şöyle bir dokun- Bunlardan (kinin) ile (rvm) besleyı& 
Eıki elbiselerinizde yapacağınız değişiklikler sizi hem makla kalmamalı, yüzü gibi diplerıni de dir. Kökü zayıflırşan saça kuvve~ verir. 

tık gösterir, hem de masraftan kurtarır kuvvetli kuvvetli fırçalamalıdır. Teinture de jaborandi ise saç d;bınJt-
c) Daha fazla kurumak yüzünden uçla- ki yal guddelerini tahrik eder, yağ ~J· 

PlAj ve açık hava mevsimi geçmek ü- nave ederseniz eski bolero - eteğinizi tıl· n çatlaşan saçları ya kısa kesmeli, bu kı- karttırır. Zaten normal saça o giınl y~· 
zere. Pek yakında ıortlara, pijamalara, nımaya imkan kalmaz. (2) rık uçlardan derhal kurtulmalı; yahud bu muşaklığını veren de kendi yajıdır 
beyaz roblar ve (3) Çizgjli kumaş yerine kareli kumaş ====ıı-===:m::ı====--==-==--=----=---=--==========-==-
açık bacaklara ve- ta kullanabilirsiniz. İhtimal boleronuz Sokak ve salon elbı·sesı· 
da edeceiı?. Koyu etekle birleşemiyecek kadar madır. O za-
ve sade mevsim· man jile gibi bolero - etek arasını da hep 
tiklere döneceğiz. kareli kumaştan koyarsınız. Hatta daha 
Bu dönüt eksari- C\rijinal bir hal vermek için Jtlenin par-
yeti yenı ihtiyaç-- çasını eteğin ön, arka ve yanlarrn;ı birer 
lar ve noksanlar sivri uc gibi indirirsiniz. Bu şekil !azla 
karşısında bıra· kısa boleroları eteklerile kolayca birleş-
kacak. Geten yıl- tirmeye de yarar. Liciverd • pembe, sa-
dan ve ilkb:ıhar- n • siyah, kırmızı - beyaz kar~li bir ku-
dan kalın& elbise- maı jile içinr ne kadar güzel olur. Bu ji-
ler artık hoıa git· leye boleronun e-
mez bir hal almıı- ,

1
r....- sas kumaşında."l, 

" ,\ tır. Biçimlerinden ~ ~ önü sivrı bir yaka 
bıkılmıştır. Ku- ' koyarsanız hem 
maşları yepyeni ıörünmüyordur, Belki t "tareli kumaşın 
~e ıe:nkleri bile solar gibi olmu§tıır. ~ ivrilerine uydur-

Bu sırada yeni bir rob yapmak pratik muş olursunuz. 
bir iş değildir. Çünkü: Gelecek mP.\'Sim- Hem de roba bir 
lc-r modasının ,ekli belli değıl Bugünün başkalık katmıı o-

• 

gönişile yapacağınız elbiseyi ihtimal ki lursunuz. 
bir ay sonra hi' beğenmiyeceksiniz. Bun- l. Düz kumaı jlle-
ıfan başka geçen sonbaharla bu ilkbahar de pek güzel olur. 
diktirdiğiniz elbiseler öyle bir k~nara a- Tabii boleroya zıd 
.ılacak kadar eski de aayılmazlar. renkte b1t düz ku-

Bütün bu düşüncelerin sonu ıur3· maştan ... Bunu is-
ya varıyor: Şu sırada yeni bir şey dilttir• terseniz tıpkı bo-
mektense mevcudları günün ihtiyacına lero altından ka-
uydurmak daha makul olur. zak giymiş gibi e-

(1) Faraza bolero ilkbaharın en ıevi. teğin üstüne düın-
!en elbisesi idi . Şimdi bütün bütiln göz- düz uzatırsınız. Ö-
den düşmü~ gibi... nünü de baştan a-
Fakat hAla korsaj- ~ şağı düğmeli ya-
ları boleroyu an- _ • parsınız. HattA bo-
dıran roblar pek : J leronun kolları kısa ise jilenın parçasile 
moda. Bu tarz bit uzatır, yanlarına da düğme dizersiniz. 
elbisenız ·:arsa Biçimini değiştireceğiniz elbiseyi icab 
derhal bir rob ha- ediyorsa söker sökmez temizlenmeye Sajda: Şık bir ıftvare elbileıd, kollar Solda: Tamamlle elde örülmllş yün ta• 
line koy.tbilirsiniz. yollarsınız. Rengi solmuşsa boyatırsınız. uzundur. 'O.zerindeki siyah kap siyah kım. Ceket önden gümüş düjmelerlr l<a-
Bunun için ya el· Herhalde kumaşı elinizden geldili kadar ipektendir. pahdır. 

:~~: ç~ıo;~~fı~~~ ,~ ,.1: :~~~ ~;~:ı ~:·::ııeşrin aylan- ( Okuyucularımıza cevaplarımız J 
maştan bir jile ko- nı rahat rahat geçirebilirsiniz. O zamana - -
nulur. Bolero bu kadar da sonbahar ve kış modası iyice Maçkadan K. L. immslle aldıimm 1 dur, az fırçalanan karışır. Faka~ sıltJ• 
jileye pikür, ma- anlaşılır. Yeni elbisenizi modayı bilerek mektuba cevab muntazam fırçalanan saçın dalgalar: b~ 
kine dikişi ile rap. ~eçer ve tam vaktinde giymeye başlar- Hayır,' fırça ne saçlara zarar verir, ne zulacağı yerde bilakis derinleşir. Çu~l< 
tedilir. Alt tarafı sınız. de dalgaları bozar. Bilakis saç diblerini fırça onları daha ziyade düzgünleştırıt• 
da ete~e dikiJir. Şunu da söyliyelim ki bu yeni modada havalandırdığı için saçları kuvvetlendi- yatııtırır. Tecrübe için sabah, akşam sa~ 
İşte sade bir rob. iki renk elbiselerin pek rağbet göreceği rir. Tozları alıp, saçın tabil yağını her ta- larınızı birer çeyrek kuvvetli kuvve~. 
Hele kol ağızforı- muhakkak sayılıyor. Bolerodan başka rafına yaydığı için de briyantin yerini fırçalayınız. Bir hafta geçmeden sözüm~ 
na bu çızgili ku- her türlil demode elbiselerinizi başka bir tutar. Saçlara parlaklık verir ve onları ze hak vereceksiniz. HattA saçların J,Jt 
maştan garnitür kumaşla karıJtırarak yeni bir hale koy- kendi yafile besler. sertse kıl fırça yerine madeni ıe 
koyar, a,.ı kumqtan •teline iki de cep mat elinizdedir. Dallalan bozma11Da ıelince: Dolru- bir fırça kullanını.z. 
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C ASKERLÖK BAHÖSLERÜ :J 
Çek ordusu muhaszmlarını 
düşündüren bir kuvvet midir? • 
;ekoslovakyanın müdafaasını güçleştiren iki mühim sebeb vardır. Bu sebebler 
. üzünden bir barb halinde Bohemya ve Moravyadaki askeri kuvvetlerin vazifesi 

mümkün mertebe vakit kazanarak Slovakyaya doğru çekilmek olacaktır 
Yazan: General H. Emir Erkilet 

A vrupada ve hatıl bütün dünyada 
Çekoslovakya derecesinde idare ve mü
dafaası güç bir memleket yok gibidir. 
İdaresi güçtür; çünküı büYük harbin so
nunda, Avusturya ve Macaristan impa
ratorluğunun enkazından vücude getiri
len bu devlet hakiki bir milletler türlü
südür. Guya bakim unsur olaıı Çekler 
(7,5 milyon kadar), 14,5 milyon tutan u
ınum nüfusun yalnız % 48 ini teşkil eder
kr. Slovaklar (2,5 milyon) la birlikte bu 
llisbet % 64 ü bulursa da Çeklerle Slo
vakları bir sanmamalıdır. Bunların her 
ikisi de Slav ırkındandır; fakat, milliyetçe 

ayrıdırlar. 

• • ~ • m 

Asıl müşkülat, bu yeni devletin teşki
linde, 3,5 milyonluk bitişik bir kütle ha
linde bulunan Südet Almanlarının da 
Çekoslovakya türlüsüne katılmasından çıkmaktadır. Çünkü bu Alman kütlesinin Çekoslovak askeri kuvvetlerinin sulh halinde memleket içinde sureti taksimini 

Çeklerin idaresinden, ne şekilde olursa gösterir harita 
olsun, memnun olması ve kuvvetli bir çekilmek olacaktır. Ordunun bu vazife- mum barış mevcudu 180.000 e çıkar. Bu 
anavatan ittisalinde rahat durması müm- sini kolaylaştırmak yani Bohemya ve kadro sayesinde, bugün Çekoslovakya
kün değildir. Bu hal muhtelif milletler- Moravyadaki kuvvetlerin ansızın bir fe- nın bir milyonu aşan talim görmüş ne
den terekküb eden bütün devletlerin ba- laket ve paniğe uğramadan Slovakyaya feri olduğu hesab edilir (umum hizmete 
§ından gelip geçmiştir. Çekoslovak.yadfl çekilmelerini temin etmek için bilhassa kabiliyetli efradı 1,5 milyondur). 
yalnız Südet Almanları meselesi değil, şimal ve cenub Alınan hududlarınd;ı. talı- Çekoslovakyanın memleket müdafaa
ayni zamanda 700.000 Macarın da mese- kimat yapılmakta ve külliyetli para sar- sına tahsis ettiği paranın umum büdce 
lesi vardır. Keza 500.000 kadar Rüteııden fedilmektedir. Çekoslovakyanın mah- mevcuduna nisbeti her sene artmaktadır: 
ırıaada mevcud 82.000 Lehli ve bir mik- zurlu sevkulceyşi coğrafya durumunu 1934 1935 1936 1937 
dar Romanyalı hep kendi ana vatanları- kısmen düzeltmeğe yarıyan bu tahkimat % 20 % 21 % 25 % 25 
na hasretle bakarlar. işte bu, türlü türlü sisteminden, en tehlikeli Breslav - Brünn ~ Çekoslovakyanın, gençliği askerlik ça
ırk ve milliyet an'aneleri ve tarih hah- istikametini kapıyan Grulich istihkam- gAından evvel askerliğe hazırlıyan teşki
ro.ları taşıyan, her birinin mukaddesat, ları, anlaşıldığına göre tamam olmuştur. latı eski ve kuvvetlidir. Milli muhafızlar, 
akide, terbiye ve nihayet dili başka olan Çekoslovakya, teşekkülü günündenbe· Sokullar v: köylü ~tlılar. ~unlar müs
bu. muhteli! insan gruplarını biribirine ri müdafaası şiddetle mevzuu bahsolan takb~lde b';'"_ l<anun ile tanzım. olunacak 
bıtıştırerek bunlardan tek fikir ve tek bir devlettir. Bu sebeble daha kururlur- ımış, şımdılik gençlik teşkılatı askeri 
ülkülü bir hamur vücude getirmek ta- kcn Fransa ve küçük itilaf dcvletlerile terbiyeyi haiz kıt'alar halindedir. 
biatile pek güç, hazan muhal bile, oldu- tedafüi askeri ittifaklarla temin olun- . Barış ordusu 12 piyade fırkası, 2 dağ 
ğu için sun'i ve yeni Çekoslovakyanm muştu. Alınanyanın tekrar kuvvetlen- lıvası, 4 veya 5 süvari livası, 3 zırhlı ara
idaresi çetin bir işdir. . meğe başlamasile 1935 mayıs ayında ba albayı, 7 

uçak alayı ve 11 de hudud av-. . .~ ' cı ta urundan teşekkül eder Bunl 7 
Bu devletin varlığını ve topraklarını Fransız ıttıfakı numunesine göre, Sovyet k 1 d 4 d .. : ar . R ·ı d k • b" . "f 0 or u ve e ordu bolgesıne tevzi 0 • 

müdafaa işi de birkaç sebeble güçtür: ~~~ usya 1 e. e_ as erı ~ ıttı a~ yapmı~t~~- lunmuşlardır. (Haritaya bakınız). 
rincisi yukarıda kısaca tarif edildıgı Fakat bu ıttıfaklara goz gezdırınce goru- Piyade f ırkaı-~~ iki" 1 lı 2 . ' ·· k" "t"b ·1 kü' ··k · ·ıAf T · arı şer a ay pıyade 
ii uhtelif milletlerden müteşekkil ruz ı esas ı ı arı e Ç'.l ıtt a , rıya- livasından t kkü"b tt"kl . . v• zere, m . • h d . .

1 
.. . b . . ere e ı erı fçın 9 degıl, 

olm h devlet bünyesine dahılı non mua e esı ı e otesı erısı kırpıldı- 12 piyade t b d Fak ası onun em v • . • a uru ur. at anlaşılan pi-
bir zaf vermekte ve hem de ordusunu gından gayrı memnun olan Ma:a;ıstana, yade fırkaları 9 ar tabura indirilerek ba
ınütecanis bir kütle olmak faydas.ından Fransız - Çekoslovak - Rus ıttıfakları rış zamanı için daha 4 fırka teşkil olu
ırıahrum etmektedir. Bugün % 52 sı Çek, da Almanyaya karşıdır. Bundan şu çıkar nacak ve bu suretle sayıları 16 ya çıka-
% 

22 
si Alman, % 15 i Slovak,% 5 i Ma- ki, eğer Almanya, Çekoslovakyaya teca- rılacaktır. . 

car, % 
4 

ü Rüten ve % 2 si saireden mü- vüz ederse,_ buna ~r~ns~ :: Rusya ve ~a- Piyade alaylarında 3 tabutdan başka 
rekkeb olan Çekoslovak ordusu, az çok, yed Macarıstan kuçuk ıtılai dev1efümn- bir de alay refakat bölüğü vardır ki bu
e.sk· A t d u andırır ki, 1914 den birine taarruz ederse geri kalan di- nun üç takımından biri hafit bomba 1_ 

ı vus urya or usun ~ "k" ·t·ı·f d 1 t' t •·· ı k" · · lı ' de S 
1 

vl/'.,b ttigıv· bir milletler ger ı ı ı ı a eve ı, aarruza auçar o an ıncısı zırh araba müdafaa topu ve Ü· 
ırp arın mag u e • .. .. .. d d k1 d" ·· ·· ·· h ·· halitası, 

0 

eski Tuna inıparatorluğu or- uçuncuye yar ım e ece er ır. ç~ncusu ava mudafaa silahı takımıdır. 
dusun h bd ""ksek bir şöhreti yok- Fakat bu siyasi terkib ve müvazeneyi ~!yade taburlarının makineli tüfek bö-

un, ar e yu lukl · d"" d tü.f kli ·· tu. bozan hadiseler olmuştur: v erı or er e uç takıma yani 12 

Çekoslovakyanın müdafaasını güçleş- a) Almanyanın Veı:say muahedesini ag>r makineli tüfeğe maliktir ki bu su-

ti Yırtarak kuvvetlenmesi. retle Çekoslovak piyadesinin bilhassa a-

ren ikinci sebeb, onun hemen batı yarı- ğ k" ı ·b· b) İtalya ile Almanyanm mukadderat- ~r rna .. ıne i tüfek cihetile ateş ve dolayı-
llnın, 75 milyon nüfuslu Almanya gı 1 . sıle rnudafaa kudretinin fazla! ğ ·· 
Çok kuvvetli ve kom~n bir devletin ara- larını birleştirerek Berlın - Roma mihve- kt d 

1 

ı goze r kk.T çarpma a ır. 
tisi tarafından çevrilınif bulunmasıdır: rinin teşe u ut. .• . Fırka topçusu da çok kuvvetli sayılır 
Filvaki Çekoslovak:yanID sevkulceyşı c) Alman - talyan - Japon ı.tıfakı. Çünk"" h f k d b' . h ı·f •Y : eoğ .. ·ıh k u er ır a a, ın a ı ve dıgerı 

rafya durumu onun müdafaasını guç- d) Avusturyanın 1 a 1
• ağır iki alaydan ve muhtemelen bir de 

ltlUrnıektedir. Onun için, Çekoslovakyanın, bilhassa dağ topçu taburundan mürekk b bi 

Bu yeni devlet, VenaY masasında biçi- şu birkaç senede ~skeri teş1'.11at v~ ~esli- topçu livası vardır ki bu hesabca ~er fı:. 
lhken, Romanya ile ınnşterek hududu hata, var kuvvetıle çalıştıgını goruruz. kada hafif ve ağır 60 kadar top vardır. 
01sun için, :ıtarpatlar boyunca Transil- Onun eski A vusturyadan bilhassa Bo- Bu tol>çunun büyük kısmı motörleşm.i _ ~ıınyaya dollro uzatıbmf ve bu auretle hemya ve Moravya ile tevarüs ettiği ge- tir. ş 
uz_unıutu genifllğinln hemen heı:nen ~~ş niş, kuvvetli ve mütek~l .h~rb sayanii Bir harbde Çekoslovak ordusunun ü-
'.~ll bir illlie ~olınllflU. Şöyle ki, bugun de silahlanmasını geregi gıbı kulaylaş- çer alaylı 32 piyade, 2 dağ ve 5_6 ııeri 
~a ile u1d AwıturYa hududları a- tırmaktadır. Bu endüstri sayesinde, (süvari ve motörlü) fırkadan mürekk b ~lll~ ~ llzerlnden, Çekoslovakya- Çekoslovakya, tepeden tırnağa kadar, bir milyon me~cudunda seferber olaca~ 

Dıalfli olduju genlflik yalnız 150 Km. d n silah ınühi.mJnat ve techizata hesab ve tahmın olunur. Bin küsur ha b dıı.»A.- ı k tin b"l or usunu ' ~1 t k · ö r 

9 

-~ Ve bu varlık mem e e ı 1 - aid her şeyini ikmal edebildikten başka uça5 ... e a vıye g recek olan bu bir mil-
sa batı yarınmn. mO.dafaasını son de- . b'lh müttefiklerine top tü- yonluk çok asri ve iyi silahlanmııı ordu 

'eler·d hance, ı assa ' ' b" h bd ü . " ~ -· • gtlçleftirlr. k hl araba kamyon vesaire nun, ır ar e zerıne laakal 1 5-2 mil 
Ç liloaı . fek uça ' zır ı ' 1 k b" Al , -
·e • onkyamn liab mroını ıeş~ıl sat,;.aktadır. Memleket içinde bol kömü- r.: ~ar ır man .kuvveti ile ık! bine ya. 

n Bohemya ile Moravya eyaletlermın .. liğniti ve ihtiyacına kısmen tekabül b tayyaresıni celb ve cezbedeceği 
vru elen her ne kadar, ınildafaaya elve- ~~cek demir madeni vardır. ~olaykca tahmin oluna bileceğinden Çekos-
ş onnanıı O da"Iarile ve cenub- e ova yanın Alman ordusunun h 

lla rona 6 . Çekoslovak ordusuna her sene, yuvar- kuvvetinin 1-3 ne yakın bir ve ava 
llııın 'nıo!ıı ııelırl ile çevrlll iseler de, "!· lak besab vatasl 75.000 acemi nefer alı- zunca bir müddet işgal d ~snıuıı U· d11~!~ ile tamamen ihata edilmiş b1r nır ve 50.000 nefer de ihtiyatın ihtiyatı !aşılır ki bugu··n Alnı e ebıleceği an-
-"-'ada oldu,.,·-d m}eketin bu . ' anyayı itidale sev-~ 5Yll an, ıne t olarak fazla kalır. Barış zamanında hız- keden !millerden birisi budur Yanf t 

s~,ra 9 

F ransanın Ren boyunda 
~aptığı askeri hazırlıklar 

~·~--=------,,___--~--~....-----

Fran3'11Zlann Alman hudu4ıındaki M a jino fstihk4m.larının ha.'"""ten .. .. .. . . . ~ gorunu§t' 

:Alman hududuna müteveccihen trencfe 

Majino hattının geçtiği memnu mıntaka.lardaki ihtar levhaları 

rat!an ,:afaa ed'."' bir ordu b~ul~: met müddeti, 1934 senesindenberi, iki se; lihatı asri, ateş ve müdafaa ıfuvveÜ ::: 
lllU', Bu b ak tehlikesine ma:udz B ne olduğu için barış ordusunun kuvveti tık ve geniş bir motörleillle sayesind 
h ıe ehle, bir barb halın e, o- . 0 h k t k e •ınya ve Mo d ek as- ıso.OOO er (nefer) dır. Buna 10.00 mu- are e ve manevra abillyeti ziyade 0

• '"" ltuvve~~:ı:..:~;~ mer- vazzaf sübay (zabit) ile 20.000 gedikli lan bizzat Çekoslovak ordusudur. ,.. 
lobe 17akit kazanarak Slovakyaya dojru küçük zabit (erbatl katılırsa ordunun u- H. Emir Erkilet Silllh •lnM ,oğ•nlanlann ııerlerinl t•p kı biyilk h.,.bıle olcl 

__._ __________ ....:.:.__..:...._ ___ _:__:.:_ _______ ~------------------~~~~~~~~~ almıt bulunuyorlar uğu gibi kadmlat 
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, Mari Valevska -~ 
Na ol onun .,1c romanı ~f 

Romana 
Düro ya orada ayrılıyor, yahud da 

~ayed Napolyon yatmağa, saraya dö
necekse, arabaya girip bekliyordu. 

Madam Valevskanın konağı, Fu.şenin 
dediği gibi oldukça büyük bir avlunun 
ortasında idi. Yan tarafta uşak dairele
ri, ahırlar, bir de İngiliz usulü düzel -
tilmiş ağaçlıklı bahçesi vardı. 

Bina sade, fakat güzel taksim edil
mişti. Yer katında geniş bir holden o 
zamanlar çok moda olan Pompei zevki 
ile süslenilııiiş iki salona ve geniş bir 
yemek odasına geçiliyordu. 

Birinci katta bir kütüphane, iki bü
yük oda ve bir de duvarlanna siyah 
desenli beyaz kaşmirler kaplanmış, çu
ha, cana yakın görünüşlü bir oda daha 
vardı. 

Burasının başlıca eşyasını yer yer 
alaturka sedirlerle bir klavsen, bir yazı 
masası bir de resim sehpası teşkil edi
yordu. Yeri, tüylü halılar tamamen 
örtmüştü. İşte Mari daima burada otu
ruyordu. Pencereden baktığı uman 
gözleri yazın yeşile boyanan açıklık -
lara dalardı. Burada okur, resim yapar, 
bilgiden ziyade hisle, İtalyan, Fransız 

benzeyen •• •• omur 

operalarını, Glükün bazı parçalarım cMad v.ıem. Fllmindeno 

ve bilhassa bütün musiki büyüklerin- dın da bunu zaten anlatmakla doya - garba imparatorluk eden Napolyonun 
den fazla sevdiği Mozart'ın eserlerini mazdı: elile bizzat Fransanm da menfaati ica-
çalardı. Vatanı, Lehistanı! bı kurtarılmağa layık değil mi idi he-

İşte böylece, tamamen asude bir şe- Tatlı bir sesle milletinin tarihint, le?• 
kilde yaşıyor, dadısı Daşadan ve o sın- geçmiş yıllarda yapmıf olduğu harb- o zaman Napolyon gülümserdi. Sade 
farda Parisi görmeğe gelmiş olan acaip lerin şanlı batıralanm Napolyonun sevdiği adamın ve onun milletinin z::ı
tabiatli titiz görümcesi prenses Joblo- karşısında canlandınrdı. ferini düşünüyor, istiyor sandığı kadı
novska ile, yeni üniformasının zevkin- Sonra da lakırdıyı döndürerek, Le- nın el,an vatanına ne kadar bağlı kal
den başka bir şey düşüruneğe pek aklı histanm Fransızlarla daima nasıl dost mış olduğunu anlardı. 
errniyen kardeşi Teodor Laczinskeden geçinmiş olduklarına getirir, Habs- _ Sabretmek lazım, derdi. Bir kere 
başka kimse ile görüşmüyordu. burglar aley~ ~w:uım1;1Ş ve ne ~Y~ söz verdim mi tutanın ben. Yaln1z bu 

Tamamen sıhhati yerinde olmasına neticeler vemwı ~ ~klan, .. iki bir günlük iş değiL Henüz birinci basa
rağmen, her hafta Napolyonun emrile devlet .arasında bırb_ ırlenn~ karşı ote- maktayız. Ötekileri de sırasile çıkaca-
hekimbaşı Korvisar geliyor ve onu d be 1,.. ..... h tı so ra 

en n yapı .... &li.j ızme erı, en n ğız. Bilirsin ben yapacağım şeyleri ne 
yokluyordu. • da Fransa kendi büyük ihtililine dal-

Sık sık da ya Düro'ya Ornano ya da mışken içeriden gelme anlaşmamazlık- kadar evvelinden tasarlarım. Bir yıl, 
Filip dö Segür imparatordan mektub larla zlfa uğrayan milletine Prusyalı- iki yıl önceden, görülecek bir işin ka
taşıyor ve ?ir emri olup olma?.ığını so- lann, Rusların ve Avusturyalıların rarını verir, hal içinde değil istikbalde 
rarak .şayed bir arzusunu gorürlerse birden hücum ederek, kasab eline düş- yaşarım. Bu sabah, gelecek yaza yapa
bunu hemen yerine getiriyorlardı. müş kurbanlık bir koyun gibi onu na- cağım bir şeyi tesbit ettim Mari. Gel 

Ama onun,Napolyonu görmek, onun sıl param..Parça ettiklerini anlatırdı. sana bu sırrımı açayım: 1809 temmu-
gelmesini dilemekten başka söylenecek Sözünü hep şöyle bitirirdi: cBöyle zunda Viyanada olacağım ben ... 
bir isteği yoktu. Gelen hediyeleri, pa- fedakar, kahnııman bir millet~ bütün ,· -~r.~~.J?. ~.:::- • 
ravı, tahvilatı, her şeyi reddediyordu. 
N~ süs, ne de israf düşkünü idi. beriki 
günleri hiç umursamıyor, aklını sev
diği erkeğin düşüncesinden öteye gö
türmüyordu. 

O yanında olsun! İşte bu yetiyordu. 
O vakit, nefes alışı bile sanki değişi -
yordu. 

Onun ateşli ateşli konuşması, kuv -
vetli iradesi, gördüğü işler, etrafında -
kiler üstündeki tahakkümü, benliğin -
den fışkıran bütün o eşsiz kudret hava
sı Mariyi adeta coşturuyordu . Artık 
yabancıların zannettiği gibi, silik, mü
tevazı bir kadın değildi o. 
Konuşuyor, münakaşa ediyor, bazı 

fikirlerden, hadiselerden, hatıl bazı 
erkeklerden bahsederken ateşleniyor-

du. . d 
Kimi zaman imparatora karşı ına 

ediyor, kendi fikrinden vaz geçm:yo:, 
hüsnü niyeti, sebatile de onu kendı so
züne getiriyordu. 

Napolyon ona hazan, en çok sevdi~i 
şairlerden Ossian'ın mısralarını garı~ 
ve boğuk bir sesle okurdu. Fakat Marı 
bu şairin destanını fazla şişirilmiş ve 
yapmacıklı bulur, ona çok iyi bil~iği 
Virjil ve Homerle mukabele ederdı. 
· Uzun zaman tatlı tatlı bunun müna
ka~asını yaparlardı. Sonra birden su
sa;, klavsenine gider, küçük bir parça 
çalıverirdi. . . 

Genç kadın pek nadiren polıtıka lafı 
ederdi. Fakat susu!;una rağmen, ateşli 
zekasının bütün kudretile bu bahisle 
alakadar olur ve Napolyonun -İngiltere 
müste!';na- koca bir Avrupaya hakim 
olmak emelini, kurduğu cidal ve itti
fak mekanizmasm1. ordularınm kudre,
tini uzun uzun söylemesini bütün ca
nilc dinlerdi. 
Yalnız onun. Mıriden öirenmek is

tediği bir tek mevzu vardı ki, genç ka-

Alman gazetelerinin şiddetli hücumları 
~--------------

(Baıf4'1'Gfı 1 had Myfada) 
Wıkiramiz bir lisan kullanmaktad1r -
lar. 

Volkischer Beobachter gazetesi, Bc
neş'in Avrupa sahnesinden çekilmesi 
vaktinin geldiğini ve başında bul'.Jn -
duğu devletin de Avrupa hari!asından 
silinmesi lazım geldiğini yazmaktadır. 

Diğer cihetten hücum kıfalarının 
milislerine hitaben neşrettiği bir be -
yannarnede Göring, bunları Alman 
milletinin demir ihtiyacını karşılamak 
üzere demir parçalarını toplamağa da
vet etmekte ve demiri en kıymetli mad 
de olarak tavsif eylemektedir. 

(A.A.) 

ınıru. gazetelerinin mütaı-lan 
Londra 17 (A.A.) - Bütün garete

ler, kuvvet istimali suretile meselenin 
halline teşebbüs edildiği takdirde bir 
harb patlıyacağını ve İngilterenin de 
bu harbe sürükleneceğini tahmin et -
mekte müttefiktirler. 

Mancbester Guardian, plebisitin 
Çekoslovakyanın mahvolması demek 
olduğunu ve Çeklerin kendilerini mü
dafaa etmeden topraklarının ellerin -
den gitmesine hiç bir zaman razı ola -
mıyacaklannı yazıyor. 

Daily Telegraph diyor ki: 
•IDtler, taleblerini tefsire mahal 

kalmıyacak bir şekilde ve müddet ta
yin ederek bildirmiştir. Alman rnah -
felleri Çemberlayn'in de hiç şüphe bı
rakmıyacak bir lisanla Hitlere mese -
lenin halli için kuvvet istimal edildiği 
takdirde İngilterenin de kuvvet ısti -
mal ederek mukabele edeceğini tasrih 
ettiğini itiraf etmektedirler.> 

Bir gazeteye ıöre Bitlerin teklifleri 
Daily Experss gazetesinin siyasi 

muharriri yazıyor: 
Berchtesgaden görüşmeleri esna -

sında tesbit ve Hitler tarafından tasvib 
edilen plfuı, söylendiğine göre, şu nok
talan ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfusunun yüzde ellisi ve ria
ha yukarısı Alman olan Südet mmh
kalarını Çekoslovakya Almanyaya ter
kedecektir. 

2 - Nüfusu mühim bir ekalliyc>tini 
ihtiva eden fakat yüzde elli nisbeti 
bulmıyan mıntakalarda bir mahtar 
kantonlar sistemi ihdas edileecktir. 

3 - Yeni Çekoslovak hududları Al
m:\nya, Macaristan, Romanya, Yugos
lavya ve Polonya tarafından zıman al
tına alınacaktır. 

4 - Bu hududlann emniyeti ayni 
zamanda İngiltere, Fransa ve İtalya ta
rafından da temin edilecektir. 

Bitlerin projesi 
Paris 17 (AA.) - Petit Parisien 

gazetesi, Romadan ve Berchtesgajen -
den aldığı malumata istinad ederek Hit 
lerin, Çekoslovakya hakkındaki proje
sini üç noktaya dayanarak izah etti -
ğini tahmin etmektedir: 

1 - Almanların ekseriyette bulun
duğu mıntakalann, plebisiti müteaki -
ben Südet belediye reislerinin kontro
lü altında cserbest hükümlere• tabi tu
tulması. 

2 - Südetlerle Çeklerin karışık bu
lundukları muhtelif kantonlarda Çekos 
lovak Cumhuriyetinin çerçevesi içinde 
federatif bir sistem ihdası. 

3 - Bir komisyon tarafından tah
did edilecek olan yeni Çekoslovak hu
dudlarının Almanya da dahil olmak ü
zere beş büyük devlet tarafından zı -
man atına alınması•. 

.,. .... 
Radyo dinleyicileri yeni 

istasyondan ne istiyorlar? 
\ 

(Btıf tarcıfı 1 in.el IC1'Jlfa.da) le ile İstanbul radyosuna benzememesinl 
meselA bir Şopen, bir Bah, bir Bethoveni programlarını İs
bir Rahmaninofu bir arada vermek tanbul radyosu -
doğru değildir. Her hafta muayyen bir nun programlanna 
günde bize bir tek bestekAr dinletilmeli benzetmemesinı te 
ve acemi kulaklar cümle, cümle bir esere menni ediyorum. 
alışmalı. Ve bir kere dinletilmiş eserler Mesell ismi cfs
sık, sık tekrarlanmak surelile dinleyici - ini meçhul tiyatro 
ler onları anlamalıdır. Musiki ile uzun müelliflenı;ln yaz.. 
seneler meşgul olmuş bir insan sala.hiye- dıkları ismi cismi 
tile şunu söylerim ki .. büyük icrakarlar meçhul amatör ak
geldiği zaman konser salonlarını doldu - törler tarafından 

ran halkın yüzde doksanı dinlediği ha - oynanan radyo fo
vadan biç bir şey anlamaz, oraya züppe- nik temsillere ta
lik diye gider ... Musiki doğrudan, doğ - hammülümüz yok. Bele o öbü.riilı: sesıerL
ruya hisse hitab eden bir san,attır. Ze - Radyo içinde öksürük sesleri, spikerin ~ 
kaya değil.. anlaşılması için evveli mu- tindeki yazıyı sökemeyip geveler gibi kO" 
nis blınası IAzımdır. Herkes köyünün şar- nuşması da radyoda dinlenmek istenilnıl• 
kısmı bunun iŞin en çok sever. Halkı gar_b ye.n şeylerdendir. Hele ~azctelere gir • 
musikisine alıştırmak istiyorsak radyo jle nuyecek kadar saçma aJans haberlerini 
sistematik bir metodla bunu yapmak işitmek, mesela Meksikanın bilmem ne 
mümkün olur. Beynelmilel piyeslerden köyünde çıkan sari bir hastalıktan ~· 
radyo için hazırlanmış kısa temsilleri se- Meksika vatandaşının öldüğü haberini 

si radyoya uyan kuvvetli artistlerle oy- alnüık i~in hiç birdis~e. r~d=u ~k 
natmak ta iyi olur. Radyonun sabah neş- maz. AJans hava ~ ıyı . e.. et 
· t 1m · ·dir Öğl ·yatı da 00 okunmalıdır. Bunun ıçın ufak hır külf nya ı o ası ıyı . e neşn A kar d b latl 

ikide başlamalıdır. Ak{am neşriyatı da kifayet eder... n a ra yosu un 
beş buçukta. Beş buçukta dans musikisi yapmasın da nası! program yaparsa ya:; 
pek uygundur. Radyoda işitmek iste - sın! .. Ancak ~un .~11 yapmk a~ıkğıtü ~asttnl • 

a·ııı· ı mizah muharrırleı-.ne ve an a rı e 
me ı5ım şey er: . . . re mevzu olmaktan kurtulur. Neşriyat 

1 - Saz heyetımn mıkrofon karşısı~ - saatleri İstanbulun gibi olmalı. Bu saat
da akord yapması .. akord yapılırken mık-

1 
. ·a· 

ak k··ıf . k ~ lm er ıyı ır. rofonu kapatın u eti pe a6 .r o a-

* sa gerek ... Akord edilen musiki aletleri
ni duyduğum zaman utanıyorum. Çünkü 
bu bir şark liübaliliğidir. Hiç bir Av • 
rupa istasyonunda böyle bir teY duyula-
maz. 

2 - Şarkı söyliyen muganni veya mu
ganniyenin, yahud bir konferansçınm 

şarkıya veya konferansa başlamadan ev
vel öksürmesi ne kadar çirkindir. Bu fe
na itiyaddan vazgeçemezler mi?. 

3 - Spiker bayanların tiyatro oynar 
veya şiir okur gibi diş patı veya tırnak 
cilası ilanı yapmaları ve ajans hava -
dislerlni, bir neşidei aşk okur gibi oku
malarına bir nihayet vermek mümkün 
değil midir? 

Bunlar olmasın ve bir de Mes'ud Ce
mil spikerlik yapmasın. İşte radyoda duy
mak istemediğim şeyler bunlardır. 

* Orhan Ural (Kariluıiürid): 
- Yeni radyo istasyonunun bir cüm-

Bay Halil (Maçka llılamar ,old 
14): 

Radyoda ancak alaturka ve köy prkl" 
lan duymak istiyoruz. Şubert, Bethovea. 
Şuman, Şopen gibi ciddl bestekirlarııa 
havalanın dinliyecek ve anlıyacak din ,. 
leyicilerin sayısı pek azdır ... Alafranga
da ancak hafif musiki dinlemek münı -
kündür. Zaten İstanbul radyosunun stüd
yo orkestrası başlayınca herkes radyoyd 
kapıyor. Radyoda lisan dersleri ve bil • 
hassa beden terbiyesi dersleri dinleyici • 
lerin kanına dokunan §eylerdir. Amatör-' 
lere temsil yaptırılmamalı, fakat iyi ar
tistler hiç olmazsa haftada bir kere teıo
sil vermelidir, cumartesi, pazar günleri 
futbol, güreş maçlarının ve biltimum flP"' 
hareketlerinin muntazam surette veril• 
mesi muhakkak lazımdır. Neşriyat dört'° 
ten itibaren başlamalı, öğle neşriyatı yr 
pılmıyabilir. 

H. H. 

ingilterede kabine nasıl toplanır. bilir misiniz 1 
(B~ ıarcıfı 1 inci sayfcıda) 

mının adile çağırır. Başvekil, reislik ma
kamının . verdiği bütün imtiyazlan, sala
hiyetleri istediği gibi kullanır. Başvekil 
nazırlarla dilerse, küçük ismi, hattı li
kabı ile bile hitab edebilir. 
Dışarıda nazırların girdiği kapıda bir 

uşak bekler. Bir kaç oda ötede kAtiblerin 
odası bulunur. İçtima esnasında, telgraf, 
müstacel bir telefon veya herhangi mü
him bir evrak gelirse, şayanı itimad bir 
katib bunları kabine odasına götürür, ve 
kapılar ardından kapanıncıya kadar mü
nakaşalar, müzakereler bir kaç dakika 
için tatil edilir. 

Kabineye ajanlardan, muhtelif nezaret 
şubelerinden raporlar gelir. 

Fevkalade ve istisnai hallerde, kabıne 
içtimalanna, nazırlardan bafkalan da it
tirak edebilir. İşte bu istisnalardan biri de 
son günlerde Londraya dönen İngiltere
nin Berlin sefiri Sir Nevile Henderson
dur. Sefir, başka birisinin getiremiyeceği 
mühim haberlerle Londraya gelmif, ve 
kabine toplantısına iştirak ederek, ma -
h1.rnatını nazırlara bildirmiştir. 

İçtimada bir çok nazırların sigara iç
tiklerini hatırlıyorum. 

Kabine, resmen teşettütü efkara düş -
mez. Zira fikir ayrılıkları olunca, kabl -
nenin sukutu !Azım gelir. Bu düşüncede 
olan bir nazır, istifa etmekle iş biter. Fa
kat istifa eden nazırın, neden istifa etti
ği asla belli olmaz. Zira evraklan mü -
hürlenmiştir. Bu hususta ağzından tek 
bir kelime bile çıkmaz. 

Mevzuu bahsedilen mesele hakkında 

nazırların husust maltimatlan varsa ve
ya bu mesele mes,uliyetlerini Amır ise u
mumt fikirlerini söylerler, ondan sonra 
umumi münakaşa açılır. İçtima<ila hazır 
bulunanlar buhranı karşılamak için acil 
bir karar verirlerse, başvekil, rey top -
lanıp toplanmaması hususunda düşünür. 

Ve rey toplama pek nadir keyfiyettlt• 
Kağıda biç bir sır tevdi edilmez. Ha~ 
rey vermek mevzuu bahsolamaz. Ekseri" 
ya nazırların fikirleri alınır, veyahud dl 
iş'arı rey, imparatorluğun mukaddera ,. 
tını tayin eder. 

Downing Street 10 numaranın öyle bit 
havası vardır ki, Avam Kamarasında ınil .. 
cadelecilik ile şöhret bulmuş olanlar bd 
kapıdan içeri girdiler mi, kendilerine çe~ 
düzen verir, ve ülkelerinin selameti lçillı 
verecekleri kararın ehemmiyetini idr~ 
ederek, konuşurlar. 

O günkü içtimada bir karara varıld~ .. 
tan sonra toplantı alayişsiZ ve şata.fatsıl 
bir surette sona erer. Nazırlar ikişer, ~ 
çer, başvekaletten ayrılırlar ve ~azırtığJJ' 
' .. an'anesi de Downing Street 10 nurtır 
radan çıkar çıkmaz, içeride konuşma1" 
ne kadar heyecanlı geçerse geçşin, Df!l1~ 
yi, şatareti takınmaktır. Ve hiç bir naıd 
r • yakinine, kansına, sevdiklerine, oradl 
o. p bitenlerden tek bir kelime bile çıt .. 
latmaz. Binaenaleyh, nazırlann kantarı. 
diğer İngilizler gibi, kocalannın neleri: 
uğraştıklarını anlamak için ertesi güıı 
birer gazete satın alınak mecburiyetin .. 
dedirler. 

Kabinenin kararlarını krala arzetrnt'• 
başvekilin vazifesidir. İcabında majeste. 
yatağından kaldırılır, tatlı uykusundı&ll 
uyandırılır ve harb veya sulh tazamrnotl 
edecek raporları imza eder. 

1914 senesinde Asquith, gece yarısı~ 
dan sonra saraya giderek krala miil 
olmuş ve Almanların İngiliz ültimatornıl .. 
na cevab vermediklerini bildirmiştir. 

Başvekil de aldığı davetiyede maj~ 
kralın hizmetkirı diye adlanır. NorJtl 
zamanlarda, kabine umumiyetle çarş11ııı· 
ba günleri toplanır. Zira, Avam Jcal1111 .. 

rasında, müteakib haftanın progrnın~' 
salı günleri ilin etmek partilerin adeil' 
dir. 



Siıdet A1manıan ikiye ayrıldılar 
ı rd Çek kıt'alannın biDıassa lillhlı to-

(Bm: tarafı 1 inci sayfamızda) . e e ld ın. bildiri! 
.,. dil mu""nistlerden mürekkeb o uıs.. -Wı .\'e digv er mühimmat müsadere e -

• 

- Çembertayn ikinci mülakata 
Mussoliniyi davet etti 

__ ,_......... Enelkl aqam aaat ıt da başlıyan 1al -
nıeM--2!-. IDt:A~· B ki 

AM:Wr mur muhtellf fasılalarla diln akpma tadar (Bq toTofı ı itıd StıJlftımızda) aşve ·ı ile Amerika elçW ar 
Partinin feshi karan, ancak parlaınen- Ayni haberlere göre mağazalar kapa- denm etmlf ff tebrln muhtelif .emt.lerin - Çemherlayn'in bahatı yapılan miillkat bir buçuk saat •ı-u.1111111 

tonun daimi komisyonu tarafından ted- lıdır ve halk evlerine ka.Panıp kalmıştır. de yeniden bir ~t hasarata aebebl1et ver- Sabah saat 11 de yapılan ilk toplantı tür. 
kik ve tasvib edildikten sonra tatbik olu- Alman gazeteleri, hükdmet polis tuv- ~· 13,30 a kadar devam etm'·fü·. Çekoslo- MDMQliai 'bacün aatuk IÖJliyecek 
na k ih k b-ıün Sü- . . -detl __ ,,.,an fena mu- Üsldldarda Cambazall aotalmda Halld ., ..... 

ca tır. Çünkü fes· aran, u vetlennın Sü ere ,,-t'w-bahJetm kte- 1mılnde bir l&hla ald olan ı numaralı ey vakyadan dönmiif olan Lord Ransimenin Roma 17 (Husust) - Başvekil MUllO 
det mebuslarının meclisten uzakla§lınl- amelelerden uzun uzadıya k ü ::U çok tebllkell bir nzlyet aldılı görilleret tah de bir müddet hazır bulunduğu bu top- lini yarın bir harb gemisile Triyes 
ınalannı icab ettirmektedir. dirler. Bu gazetelere göre, om n e: llye ettirllmlş, belediye tarafından yıttınl- lantıda, ·başvekil Çemberlayn Hitler ile gidecektir. 

Bir Südet Almanının hitabesi Alman hududunu geçen Südet kadın v mıştır. Keza Karacaahmedde Mezarlık so- yaptJlı mülikat hakkında arkadaf}arıııa Mussolininin, Triyestede beyne 
Diğer taraftan temayüllerinin mutedi- çocuklarına eziyet etmişlerdir. :.:::: ~1aı:::ar~ı ==~n:=~ mufaml izahat vermiftir. vaziyet hakkında bir nutuk aöyle~ 

Iane olması dolayısile Çekoslovakya ka- Alman istihbarat bürosu §Öyle yazı;Jor: Büanlyeye a1d 25 numaralı ev de teblltell Lord Ranırimen de Çekoılovakyadald muhtemeldir. 
tolik Almanları birliğinden çıkanlan ka- cHi bir hadise cereyan etmiyen yerler- görllldütünden buralar da tahll.J• edDmlftlr. vaziyet ve Çek ricalinin düfiincelerini et- MUS10liniyi mülibta davet 
tolik Südet tefi Eisenberger dün akşam ı Jarının teşekkül etmesi, res- Be)'AZld camllnln arka tarafında ~ki raflı bir surette kabine azalarına anlat- İngiliz maslahatgüzarı Sir Çarlz Noeli 
,.._ tta bulu de Çe grup akkınd u mezarlıtıar ara.mıdakl btlytlt bir ceTb atacı K 
~koslovak radyosunda beyana - mi makamların maksadlan h a -- yıtılmıfbr. Saat on yediye dotru ~lar _ Dllfhr. bugün tekrar hariciye namı ont 
narak Südet Alman halkının sulhü iste- fi bir fikir vermektedir. Bu gruplann a- bafl caddeıılnde kunduracı Jlemslntn otur • Nazırlar 6ğleden IODl'a tekrar toplana- noyu ziyaret etmiştir. 
dilini, çünkü harb vukua gelecek 01.~ zası kamilen cKızıl Muhafız• tqkilltına iutu 82 numaralı Ye Öf tatb kAtglr bina - ralt saat 5,30 a kadar mflzakerelerine de- Siyasi mahfellerde söylend.ijine 
nıemieketin harab olacağını söylemışur. ub kimseler ve komünistlerdir.• run dUftl'lanndan blr181 JWlmıt. tuadtlfen vam etmiş ve iki taraflı verilen izahatın İngiliz maslahatgüzarı, ikinci Çem 
Hatib ilhak fikrinin ecnebiler tarafından mens • evde kimse bulanmadıtmdan nilfaaaa sayl- eaulanna istinaden, vaziyeti tedkik et- layn - Bitler miiJAkatma Mussoliniyi &il 
icad edildiğini ve bükUmet tarafı~d~ Etki F111nm: Bafv~kilinin bır at ;::,~;ı;cWarda da bam tahribat J&P _ miflerdir. · davet etmjftir. 
yapılan tekliflerin müsavatı, hürr~y~ makalea mıt. bir çolı: eYlerl auıar bumıştır. Jllctbnl'1 Saat 12 de ilk toplantıyı terkeden Lord Çek Nafıa Nazan Londı'Qa ptti 
ve sulhü temin ettiğini ilave eylemıştır. Londra 17 (A.A.) - Eski Fransız ha§- Bilytitadada Oltacı M>kalmdakl doka eYill Ranaimen, dolnı Bukingham sarayına Londra 17 (Husus!) _ Eksçenj tel 

Kund'uu beyann•meai kili Flandin, Evening Standard gaze- zemin tatına aeller hücum etmlf, m1ar lt - gitmiş ve kral tarabndan kabul edilmiş- ajansının istihbaratına göre, Çekoslo 
Bundan başka, balen Çekosl~vakyada ::sinde Südetler meselesini tedkik ede- falye tara1 . ._tı~dan, boşaltıltl~ır., 1 

tir. LOrd Ranslmen ölle yemeltni kral ya nafıa nazırı bu akşam Pragdan ta 
bulunan münfesih Südet partisi parla- ö 'ıe azıyor: ntıyarıar ne ıyorıar ile birlikte yemiştir. re ile Londraya hareket etmi§tir. 

rek ş y y h-n.· et kurnazca Mtldhlf SJcat rtınıert pet yalondan ta- •-bin azartesi tn1nil tekrar toplana- Ame-=L-da 
mento lideri Kund da bir be~ Vasat Fransız aıa.& PY Jtlb eden Jalmurlar btltoıı istanballulan, ~ e P •- ...... 
ne§l'ederek, bütün parü azasını sakin ol- yapılan bir propagandanın tesiri altmda Ant butnı Yeren btr dlpn&D llbl f&flrtb. eaktır. Vaşington 17 (A.A.) - Amerika b 
mağa davet etmiştir. Hitle kalarak Südetler meselesini :iyi anlıya- Mane.t,abıml bolpn ballnde. finkl Prama Bqveldll 'ft hariciJe nuın nesi bugün, Ruzveltin riyaseti altuı.da 

Kund ezcümle demi§tir ~=. c. '-~'"-- mamıştır Eğer daha bidayette müzake- bir rtn.yete ıöre. bu aene pek merhametab Lomtn.ıa toplanmış ve harict vaziyeUn son 

Çemberlayn mül .. '"atının netieeslni ~. · lar k ele kanton sistemi ve olacat bir kıflll ptfdan bulanım bu Dl - Londra 1'1 (Hususi) - Framıa ~ lerde gösterdiği inkişaf hakkında h 
- relere esas o a natıan lıeplmJs hazırlıtm tlll'flladıt. Qo -

lemeliyiz. iman ve (imidinizi kat'ı yen Çeklerin kat'i bitaraflığı alınmlf . olsa~- ttumann ~. yafmurhıtu, tlflık po _ kili Daladye ve hariciye nazın Bone, '18- ci~e. nuın Hull'un verdi.il izahatı dinleo 
kaybetmeyiniz. Partimizin feshi, buku- dı bugün Avrupa bu kadar vahim bır tlnl, ıstarptnl blle yot- nn sabah saat 8 de bava yolu ile Londra- mıştir. 
kumuzun inkAr edilmesi manasını ta- b~ran geçirmezdi Beltt de, bu tadar Ant ıeJdlli lç!n olacak ya geleceklerdir. Hariciye nazın Hull. gazetecilerle 
zammun etmez. Allah bizimle beraber- Flandin makalesinin sonunda. Fransız !>titiln f.stanbullularda bir Jılgınlık buıl ol- Saat 11 de buraya vlsı1 olacak olan nuşurken, Betclıtesgaden mülikatlan 

. . · ' k d. · sulbü kurtarmak l- lfu. İçimizde ltl çot Deriye vardırarak ts - Fransız nazırları, bqvekll Çemberlayn, henüz bitmediğinden enternasyonal 
dir.. • milletının, en ısıne tanbalda bu tadar uzun ye devamh 1al - ;a- . . ' 

S&det Alman lan yeni parti çin olduğu masalı anlatılsa bi~e, harbe marlarm hlo bir zaman yatmadıfmı tddla hariciye nazın Lord HaHhıb ve d~~ zı.yet hakkın~a . bır teY söyliyemiyece~ 
kunıyorlar girmeğe muvafakat etmiyecektir, demek- edecek kadar mlbalipya drtltlenenler bl- kabine azalarile derhal ittipr~e bqlı- m beyan etmıştir. 

AJmanlan iSf' tedir le n.r... yacaklardır. Japonyamn vaziyeti 
Pragda bulunan Südet . ' · Bu yalzııurla rtınıerde çabucak bedblnl- tıdnd mil)ibtm ...ıan Roma 17 (A.A.) - Japonya sefiri Koni 

Henlaynin derpiş ettiği Almanyaya ~ * ye dtlfilp l.stanbulun görip görecetı en miid Çemberlayn Hitler ile yaptıiı müli- Cianoyu ziyaret etmiştir. Zannedildllf· 
fikrini tamamen yersiz bularak, yenı bır Lo dr 17 (A~) - Südet Alman par- hiş bir 1atmura te.sadftf etmı, olctutanu td- ' " . 

n a . . t gilf mahafi- d1a eden ve sen~ istanbuDulan Jel.! _ kat hakkında Fransız nazırlarına izahat ne gore bu ziyaret esnasında sefır, 
parti kurmak niyetindedirler. tisinin fe~ •. ~luy~ttar ~ 1 

oldu- lerl tçlnde bırakarak, ben ıı:endl besabıma verecek ve ikinci görüpnenin eaaslart manya ile İtalya bir harbe sürüklendiJC"' 
Henlayn'in daveti:ıe Siidetler linde pek ıyı bır tesır b amıf . eski istanballulara bat wrdam. Onlann ha- kararlqtınlacaktır. leri takdirde Japonyanın ittihaz edecelf 

icabet etmiyorlar ğunu D. N. B. ajansı istihbar etmektedır. tıralannı yotıamata ve tendllertnden İl - Fransız nazırlarının, pazartesi pnü tarzı hareket hakkında faşist hükt'.imetl-
n.. l'l (H i) - Halen Alman top- d Al ba • tanbulun btlyilt yatmurıan hattında ma - p . d-necekleri anla11lmaktadır. ne yeniden teminat vermir+ir . 
.E".ı-ag, uausı b ·· bir Çekoslovakya a man Jrap 16mat toplamala ~ttım. Ncyetım, onların arıse 0 11• • 

raklarmda bulunan Henlayn, ugun rblch vaktinde daha müdhlşlertnl gördfttıert yat- Paris 17 (A.A.) - Havu ajansı bildi- Fas Sultanı Fransaya femmat verdi 
beyanname ne§l'ederek Alman .to~~~~ yı a el ili . murlan fitren1p: ıEh beterin beteri nr - rtyor: Yarın Londrada yapılacak müza- Rabat 17 (A.A.) - General Nogues ile. 
nna ilüca et.mi§ olan Südetlen. gonullu Prag 17 (~) ~ Aım_any ç ! mı.ş11 dlye teselll bulmak ve tlmldsizllle dil- kerelerin esası bakkiiıda Parilte resmi geçende yaptığı bir millakat f'SJlasında 
teıkilAb vücude getirmeğe ve ıcabı ha- matbuat ataşen ile dığer bır mem~ u şüp flkAyet edenleri de tMelll etmettı. Ko- pek az malfımat vardır. Fas sultanı demiştir ki: 
lind kd"o'armın hukukunu korumağ:ı sabah otomobille Eger'e giderken, Sudet nuştutum vatandaşlann cevablanm aşağı- İngil" l dün akcam uzun müd- cNe olursa olsun hatti en ziyade kOl'e' 

e ır ~ d t bili ri durdurul- ya taydedlyorum · ız nazır an, 'r 

davet etmektedir. mıntakalann a 0 omo e ılın B J t J · B Abtl .. llıttim ba det ve bugün de bütün gün Berchtesga- kulan hadise bile vukua gelsin Fas ~ 
Henlaynin bu beyannamesi Südetl~r muş ve otomobildeki ba~~ yırt ıştır. e a en e ay u • den mülakatının neticeleri hakkında u- tanı ile tebaasının Fransa ile birlikte ha-

•"a.sııı"a hiçbir akis uyandırmamıştır. Fakat otomobildekilere hiçbır fena muaı- na pnları anlattı: -ıı.-'--relerde balunm .. ·'arcbr. Öyle relret edeceğini size temin edebilirim.• 
~ " nal d r•.ı-a.ı- _,_ __ ..... - tını IDmm 'ba ,..,._mtar da o ndar ZUD uı~ ur 

Praj'a uaca • ea ~r mele ~-.. -----· • mDdhll bir .., mi? Yalms bem aeatıarm zannedili3'0l" Jd, fngllb: kabinesi, yll1"Jll, Londra 1'1 (Hususi)- Papa bu akpm bb. 
Südet ınıntakalarında meakO~ altı bin SaIAhiyettar mahafilde, bunun milesatf hemen artaaından blrdenbtN bat)adllı, bem Fransız mzırbmna te9dl edilmek tlzere beyanname neşrederek, sulhiln konm-

toıyal-demokrat Alman Praga iltica et- bir b.Adiseden ibaret oldulu beyan olun- de b1ru uzun atlrdtıltl lçln f.stanbaDular bu- bir takıJ1i teklifler hazırJamaltla mefgU1 ması için bilt5n kiliselerde dua yapılm,li.. 
. dir B mıntakadaki Almanlardan na 'P8k mldhff anneı!lyorlar. Halbuki b - ,_ ... .,. sını emretm'•'r 

mışler · u . . maktadır. tanbulda m de blJirıdnbı tt, ikide birde bay- o ..... ..,.-. .. " ogw • 
çoğu ilhak fikrine muhalifıırler. . • • ıe ;ratmurıar. bltyJe eener olar. Kuımpqa Daladye ve Bone, Parite doner don - Sallı için dua 

da 22 Çek teYkif edilıh Sillh tapmak memnaiyetl derul taşar, Tophane tarafından tramvay mez, Fransız kabinesi Reisicumhurun rl- Londra 17 (A.A.) - Westminster kill-
Almanya uswd) _ Berlinden ahnan Prag 17 (A.A.) - SilAh tapmak ve li- :vola kapanır-. f.stanbul uıl mtlcllılf Jal - yaseti altında toplanacaktır. sesi baş rahibi, mütekidlerin sulh i~ 
Prag, 17 (H lisi mukabele- lih ve mühimmat bulundurmak yualı murlanndan, mtldhlf •llerlnden bfrtn1 bun- Seftrlsle lfirilpneler mütemadiyen dua etmelerini teminen ki-

haberlere göre Alman po , 22 . 16 lwd Südet mıntakaları için l- <!an otuz beş, birini otuz. blrtnl de Jfrm1 se- DP• taraftan İtalya bliyük ıet..ı.1 lise . i b. k d 
. . . k üzere şimdiye kadar - kı ey e .. ne tadar evvel geçirdi. Bunlardan btr tane- &er . ,. .. n nın gayr muayyen ır zamana a ar 

bilmisil olma ·ı tmiftir Bunlardan lin edilmişti - bugun Macar hudud mın- sinde KAtıdhane clheUnl aeı butı, aeller Grandi ve Amerika büyilt elç\,U Kenedi gece ve gündüz açık bulundurulacağını 
Çek tebaasını tev~ ~ . de. Kemnitz, takalanna da teşmil edilmiştir. mildhlı oldu. Barayburnundan dıpnJa ta- de bugün Lord Halifaltsı ziyaret etmiş- bugün illn etmiştir. 
16 n Berlinde, diğer en r a tevkif dar deniz aellerden tırmısı. tahYe rengl cıl- lerdlr. Yananistanda 
Laypzig, Dreaden ve Bambu gd Çek • Polonya hacluclu du. uıı rengtnl ta1bettl. Kllıdbanedekl İtinci kabine toplantısmdan IOl\ra bat- Atina 17 (A.A.) - Atina başpesk~ 
edilmişlerdir. Varşova 17 (A.A.) - Çe~er, Polonya- :!laJan töşttlntl ft~nctl tatına tadar su vekil Çemberlayn de ayrıca Amerika bü- su, y:ınn fçfn sulh lehinde bütün Yund 

Çek 1eftrini11 p:otestı>l1I Çekoslovakya hududunu bırçok nokta_- ~m aene tadar oluyor galiba. Herhalde yftk elçisini ve mtlH tşcl partisi mümes- kiUselerinde dualar yapılmasını emret. 
Be lind ki Çekoslovak sefiri, Alınan tarda kapamışlardır. Çekoslovakya elçı- daha Abdülhamid zamanında ldL Gllnün aillerini kabul etmiştir. miştfr. 

r e yft hareketini pddetle liği Çekoslovakya yolu ile ııeyahat et- bfrlnde hortumla beraber tehre mildhtş blr -=-=--=--=----=--=------
polisinin bu ke ' isti birçOk kimselere vize ver- yatmur yatdı. Fırtına ~tıll zaman Bırtal bedld Qlmtlf.. Bani ne derler. atalar atı - tın aalon euaaı da mutfak tatımlan da 
protesto etmiştir· mek yen şerif camllnln mlnarealnln yerinde yeller e.s dtlr: Tam mlnaalle yel Ofllrmtlt. IU 16ttır - tendi tendllerlne Jtlrtlye ytlrilJe merdiven-. 

İktısadi tedbirler memf.Jtir. tıtl ıörilldtı. Hortum Beflttqda Abbuaıa mtlş. itte ben buna 1atmur derim ••• Yotaa ... terden 111tan çılı:Jyorlar: 
AJmanlarıD, Çekoslo- rikada SldeUerin telgrafı camllnln de bitin kubbMID1 alJp röt1lril - Bu flmdlltl tadan d6rt bet •Dede bir olur... - Anne olur feY mı' dedim. Bl9e n1ıe pt .. 

Bundan başka . tedbirler al- Ame . vermlf. Qıra1an saraymm beh~dett bir * mJfUr. 
Yakyaya karşı bazı iktısadi Nevyork 17 (A.A.) - Amen~ad~ S~- çok ağac;lan töttlnden lroparmıf. Sonra Bayan Fettlai7e (s.Jtonalvnetl)ı Aldım pe\rol lAmbuını elime, oıttını '°"'I 
chlı da ölrenilmiştir. det Aimanian federuyonu, yüz bm Su- Beylerbeyine ~ı,or. Orada da evleri, alao- _ Bundan yırmı, ytnnl bef eene evvel- faya .. bir de ne göreyim ı Kilple atalı tat • 

p -1. temaslar det Aimanı namına Henlayne gönderdiği lan 6nftne tatımf. tını bll1r nerelere at - o saman Kadıtöyilnde Yotartcudere boyun- tüt aalonun toltutu <blzlın merdiven çift. 
r•15-- ekil Hodza in- . 1 aft doldukları memleketin a- mlftı. A111I amanda tunet.11 bir J&lmurıa. fa oturuyordum. Bir lodos fırtınuı oldu. tll biri bir taraftan, dllerl öteki taraRall 

Prag, l'l (A.A.) - ~ .. bbul et- bır te gr ~ kını iltemİfÜI' tunetl1 eeller oldu. Kıla lflrdD ama btan- Bir hafta mı nel Vapurlar iflemedl. Der!ı:en b1zhn tata dofru plmlyorlar mı' 06stbnl 
liltere ve Romanya elçilerını. ansa navatana Utiha · bulu harab etti. yatmur bqladı, amma ne yatmur ... Ne yat- ulufturdam. bir beamele oelrtlm. Bir lye&ll-
Dliştir Beneş başvekil Hodza ile Fr Ma istanm protelton Bu da f6J'le bir Jlnnl .-ne bdar olu - marl. .. Diin:ta)'l ael götilrioyr sannedlyor - ldlrsl otudum, merdivene dolnı ıYa Allalal 
1efir· ·. tmi§tir car 1or. Beı altı saat mtldhlf bir tırtma De b1r dut. .. Yatmurun aell uytumuzu taçınyor - dedim, yiirildUm. Fakat o l&Dl&ll da tor • 

ını kabule. • ·eden Sidetler Prag 17 (A.A.) -.~ugün neşredilen~ yaJmar J&ldı. Şlmfetler blr:1rtnl 1raTalı - dn. Amma eh lodoalarda böyle haller olur. lı:um duba.la oldu. lbrdlnn almıa tadll 
Almanyaya iltica ı.tibbarat tebliğde Macar elçısı, saat 17 de hancı- ,ordu. Gölı: ıtrtntlltl =.t llbl ldl. Bize ilfam ezanlle yatsı namazı araaında :tat - e.ı au bumımıt mı? B1s llı:lncl tatta ldlL. 
Berlin, 17 (A.A.) - A)maD ·~ bir e D~ Kroftayı ziyaret ederek Macar A;=~~çlı:1':::•'na 11= :: m11 UJUlllUfUDl ... Rabmetlt nllde :tat.il o - Buna 16rtlr 16nnez açtım penceren: coaa 

bnrosuııun Dresdden abp nettt_tt
1
&· • Y dund Çekoslovakyanm ukerl ted- f ttııdl tt1 idi. Birdenbire J&tmm bqJ dı. hmca namaz tılmalı: ~ odadan IOfaJa kurtaran yok mu dlJe balmP lmdad t.ne • 

h eçen Siidetlenn budu a ed k, b u ro- Ya a çıtmıf· savanı raltlrln taplJl açmulle ta- mele batl•dmı lftbaJ9' llo beli mıbıDea 
•bere göre A)many~ya g birler aldığını beyan ere un p Halit dellye d6ndtl ... Nereye lı:aolf&C&lımızı pam.,.; bir olmuf ... Peryadla yanıma geldi: gelip lhttJar ftlldeJl, benl w llı:1 çocuh 

Dlilrdarı 27 bin Jd§idir. t ttiği bildirilmektedir. tllmlyordat. Yanımısda çocutıar vardı. On- - Uyan PethfJe diye aft!, HU batın - pencereden turtardılar- itte ben ona JAI .. 
hi tes 0 e lan nasıl muhafa• edeeetlmlzl fqlrm117 - d • ar derim. Bu da bir fe:V ml? Daha &JW 

Vaziyet ya ~ bu ak arn JCrofta, mezkftr tedbirlerin .:ıormal ma- tıt. Ahali hep npurlara taçıştıt. Yalmur, yor..;; uyandım· :r fe1 olm;dı tı.... · 
Prag, 17 (Hususfl - Kabın~ şBe- . ette olduğunu ve Macaristana .~ bqladıflndan bir çeyret aonra Htlntlr de- - Gel soraja .bak diyordu. Blslm alt lı:a - 1. D. 

:vv~JA .bafve~ H:~:uı=~~ye- ~~ bir ~areket ~arak tellkki edi- ~~~:~:~traı;:~:ai~ı:= :: 'lllllllllllllllllllllllllUll-llllellll•llllllHllllllllllllllllllllllllftlHlll-
epn nyaseti altın op lemiyeceğini soylemlft · 1a1nıaru 1edller. Blz 6tek1 tarafta olduh - Tft k H K 

ti tedkik etmiştir. . batt4 l!lUZ için yapurJa kaçablldlt. 0 zaman gene 5i r ava urumu 
~:::~;:::ei:J0!ı~:::1er. Harbtahrkesi karşısında sigorta ~b:::tS:ır~~-d~=n:. ~-ı:tı~: 1 euv·u .. K Pı.YANGOSU 

Al ör yaziyet • leri artıyor mu? hlf molollar lnmlftt aııtlardan... == 
manian g ~ ın prun * il 

Berlin 17 (A.A.) - Havas ajansın (BaftM'Gfı linci ı:ıJJtada_) Kapalı rartıtla iirifğ Ba, Beti- ı . • 
Glllhabiri bildiriyor: t kabul ettikleri harb tebhkesi 11gorta- ra. Karıılıaf. 6. cı Ke•ide: 11 /Birinci Teırın /938 dedır. 

Al A'-an Jstihbara ıı dılar a ., 
ınan gazetelerile uu - sını bugün yapma • . erini - Bu blrtaç gftnldl Yalmurlar da pelr == 200 000 

börosu Çekoslovakyadaki vaziyet baldo~ Harb tehlikesi sigortası priml n hatm aayıımu J&lmurlar delU ama... AmI 5i BBgillı IJıramlgın • Llradı ••• r 
da birçok haberler neşretmeğe devam~ . ı}acağı zannedilmektedir· 1atmur, yapıur. ~ su baatıran o il 
inekte ve Südet Almanlarının ilo~:ı ::~:. ............................... "" ··- ~.0~1:' d~~=· onun n~~l:i d~=: :B Banda bafka ı 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 Brahk 
Pek karanlık olarak göstermekted . de HAFIZ CEMAL tır ... Ben o saman Boyaeıt6yde manifatura- l ikramiyelerle ( 50.000 n 200.000) liralık iki adet mliklfat Tardır ... 

Bu haberlere göre Südet şehirlennb Dr. cı ıcllm. Selden ııonra Banyere ıtttıltm • - 5! DJkkat 1 Bilet alan herku 7 /Birinci Teırin /938 gtlnll ak· 
inevtat bir sülrdt hüküm sürmekte ve u • (LokmaD He~) man Sanyarl tanıyamadım . Orada bir bahc:e § ka.I •• hiletiıai d.Jr;~ . bulunmal dır 
aük(ı • • · ve zırhlı ,_., ~ maada yardı Onu aradım! Buya btlrtlnmtlf bir ~.. pm••• ..,- ~5~ ... l'IDlf 1 ... 

otoın~:ı:~k :ıJ~~l41 edil- ;:: :•:ftQOla mmara iM. ., • meyd;=b ı;:ıı:~ b:ıı:o oı:~t:~: ~---llll•ll•Hll•llUllUHUHllllllHmllHlllllll .. Hlll 
bleJrtedir. _.. •• rında 

l 
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_ I _ sas eğerini vurup vurmıyacağımı bana rağmen bunun için ben oraya gidiyor-
Lad Mozli'nin alaca kısrağını ben al- bir defa daha sordu. dum. 

madun. 
Konu komşunun bir kısmı, güya be

nim hırsız olduğumu söylüyormuş .. halbu 
ki biraz olsun beni bilen ve tanıyanlar hu 
iftiranın ne kadar saçma olduğunu der
hal anlarlar .. Mister Terner beni size 
pekfila tezkiye edebilir. Kaç sene olduğu
nu ben de iyice· hatırlamıyorum, ama, u
zun yıllardır ben Mister Terner'in ya
nında çalışıyorum .. diyebilirim ki, çocuk
luğumdanberi onun yanında çalışıyorum. 
Mister Con Terner benim bu kısrağı çal
madığımı çok iyi bilir .. Lad Mozli'nin bü
tün iddialarına rağmen bu kısrağı çal
madığımı sizi kat'iyetle temin edebilirim .. 
ben at hırsızı olmak için dünyaya gel
medim. 

Evvelisi gün Mister Con Terner, kıs
rağı Betsiyi biraz gezdirmemi emretti.. 
ben ona, kısrakla bir yere uğramam i
cab ettiğini söyledim. Mister Terner: 

- Peki, dedi, Betsiyi gezdir de nere
ye uğrarsan uğra .. 

İşte iki sene oluyor ki ben kısrakla her 
pazar böyle bir gezinti yaparım.. Mister 
Terner hayvana Teksas eğerini vurma • 
mı tavsiye ettL Bense, eğersiz de gidebi
leceğimi söyledim. Benim için dizgin ve 
gem kafi idi. Bu şekilde ata binmek hep
sinden iyidir. Gideceğim yere eğerle git
mek muvafık değildi .. çünkü e~er gıcır
dıyordu. Böyle sessiz gitmek isteyişim-

den kuşkulanmaymız. Benim hiç de fena 
bir niyetim yoktu .. fakat bu iş münhası
ran şahsıma aid olduğu için kimseye ce
vab vermek mecburiyetinde değilim .. 

Pazar gezintilerimde ben her vakit e
ğerli kısrakla giderim. Fakat evvelisi gün 
perşembe idi. İşte bundan ötürü ben de 
Betsiye eğer vurmak istemedim. 

Mister Con Terner, benim fena bir iş 
yapacak kıratta bir adam olmadığımı si
ze pek iyi söyliyebilir .. isterseniz Mister 
Con Terner'e sorunuz!. O beni çocuklu
ğumdanberi bilir .. benim şimdiye kadar 
ne Mister Ternere, ne de bir başkasına 
hiçbir fenalığım dokunmamıştır. 

O akşam, akşam yemeğinden sonra, 
Betsiyi ahırdan çıkardığım zaman Mis
ter Terner avluya gelerek, hayvana Tek-

Eğersiz gitmek istediğimi ona tekrar
ladım. O da bana, istediğim gibi hareket 
edebileceğimi, canı acıyacak olanın ken
disi olmıyacağını söyledi .. hayvanı diz
ginlediğim müddetce Betsinliı ensesini 
okşıyarak hep yanımda durdu.. açıktan 

açığa sual sormamakla beraber, dolam
baçlı yollarla nereye gideceğimi öğren
meğ~ çalıştı.. maamafih o benim nereye 
gideceğimi pekfila biliyordu.. çünkü ba
na ve hayatıma aid her şey onca malOm
du .. fakat onun maksadı benimle biraz 
alay etmekti. Fakat nereye gideceğimi 

söylemediğim için işe nerden ve nasıl 

başlıyacağını bilmiyordu.. bunun için, 
bana mani olduğu takdirde eğersiz de gi
debileceğimi, imalı bir şekilde söyledi .. 
avlunun kapısını açtım ve Bişop dört yol 
ağzına çıktım. 

Bu, ewelisi gün, perşembe akşamı ol
muştu .. ben avludan çıktığım zaman or
talık henüz kararmıştı. Buna rağmen ben 
Mister Con Terner'in, avlunun kapısına 
dayanarak durduğunu ve ardımdan bak.
tığını farkedebiliyo.rdum. 

O gün ben akşama kadar çapa çapala
mış ve bir köpek gibi yorulmuştum. İşte 
bunun için, pazar günlerinin aksine ola
rak dört nala gitmiyordum. Hayvanın 

dizginlerini gevşeterek, ağır ağır gidiyor
dum; esasen acele etmeğe de lüzum yok
tu. İki saatlik vaktim vardı .. halbuki gi
deceğim yol topu topu üç mildi. İşte bu
nun için ağır ağır gidiyordu,m. 

-Il-
Lad Mozli'nin küçük kızı Neomi'ye git

tiğimi herkes bilir .. işte o akşam da onu 
görmeğe gidiyordum.. fakat oraya dokuz 
buçuktan evvel gitmek doğru değildi. 

Lad Mozli ancak haftada bir defa, o da 
pazar günleri, kizını görmeme müsaa.de 
ederdi. Halbuki evvelisi gün perşembe i
di. Ben Neomiyi bundan önce de birkaç 
defa daha, böyle kaçamak olarak, perşem
be akşamları ziyaret etmiştim.. tabii Lad 
Mozli benim bu perşembe ziyaretlerimi 
bilmiyordu .. pazardan maada perşembe 
geceleri de kendisini ziyaret etmemi ba
na tavsiye eden bizzat Neomı idi .. 

İşte Lad Mozli'nin, haftada bir defa
dan fazla oraya gid~ menetmesine 

Neomi de babasının bu emırlerina al
dırmıyor, her perşembe gecesi, bahçeye, 
ağaçların altına beni beklemiye çıkıyor
du .. 

Ben hayatımda, Lad Mozliye karşı hiç
bir zaman kötü bir niyet beslemedim. .. bu 
sözlerimi Con Terner de teyid edebilir .. 
maamafih Lad Mozliye hususi bir tevec
cüh veyahud sevgim de yoktu .. bunu biz
zat Lad Mozli de bilirdi.. benim Neomiyi 
sevdiğim gibi çok sevilen bir kızla haf
tada bir defa görüşmek kafi mi idi?. 

Ben Neomiyi çok seviyordum. Fakat 
onun da beni ayni derece kuvvetle sevdi
ğini zannediyorum. Aksi takdirde, baba
sının emirlerine rağmen, benim perşem· 
be günleri de oraya gelmemi arzulamaz
dı. Lad Mozli, kızi.le haftada birden faz. 
la görüştüğümüz takdirde, k1z!nı kaçıra
cağımdan korkuyordu .. işte bunun için 
haftada ancak bir defa, pazar günleri kı
zını ziyaret edebileceğimi söylemişti .. 
Şimdi ise KJrlangıç adlı alaca kısrağını 

çaldığımı iddia etmek suretUe beni yir
mi sene kürek cezasına ınahkfun etmeği 
düşünüyor .. hakikatte o, kısrağını benim 
çalmadığımı gayet iyi biliyor. Fakat ben
den kurtulmak ve kızını bir başkasına 

vermek için bundan iyi bir fırsat olamı
yacağını da çok iyi biliyor. İşte, ben bu 
işi böyle anlıyorum .. benim at hırsızı ol
madığıma gelince, eminim ki bunu bü
tün bu havali de bilir .. Mist~t· Con Ter
ner de size bunu söyleyebilir .. benim böy
le bir adam olmadığımı Mister Con Ter
ner çok iyi bilir .. onun yanında o kadar 
çok eskiden hizmet ediyorum ki, son za
manlarda bana karşı bir akrabası gibi 
davranmak istemişti; fakat ben buna ra
zı olmamıştım. 

İşte bu suretle ben, perşemb\? akşamı, 
eğersiz olarak Betsiye bindim ve evden 
çıktım. Bir mil kadar yürüdükten sonra, 
dereve gp]inrP h::ıvv~n~ " " indim ve bir 
müddet orada oturdum. Saatimi çıkarıp 
baktım; tam dokuzdu. T krar Betsiye at-
lıyarak Lad Mozlinin çiftliğine yollan
dım. Çiftlik avlusunda kimsecikler yok
tu .. bu saatte evin içinde herke~ uyur. 
Perşembeleri her vakit yaptığım gibit 
doğru avlu kapısından içeri girdim. Da-

ha avlu kapısından Neominb odasındaki 
ışığı gördüm .. N oemi, ablası Meri Li ile 
ayni odada yatardı .. Meri Li bu vakitler
det ya her hangi bir delikanlı ile gezme
de bulunur, veyahud tam dokuz buçukta 
uyumağa yatardİ .. 

Ben biraz daha yaklaşarak Noeminin 
penceresinden içeri baktım. Noemi kar
yolanın genişlemesine uzanmıştı; ablası 

Meri Li ise, onun başı ucundıı duruyor, 
ve kız knrdeşine bir şeyler anlatıyordu .. 
vaziyet kötü idi. Çünkü bazan Meri, No
emiyi kendisinden önce yatmıya icbar e
derdi. Bu vaziyetlerde, bir, hatta bir bu
çuk saat beklemek icab ederru .. çünkü bu 
şeraitte Noemi, benim yanıma gelebilmek 
için mutlaka ablasının yatıp uyumasını 
beklemek mecburiyetinde kalırdı .. ablası 
uyuyunca, Noemi yavaşca yatağından kal
kart giyinir, ve karanlıkta bahçeye çıka
rak ağaçların altına, yanıma gelirdi. 

-III-
On ; on beş dakika kadar Betsiden aşa

ğı inmedim .. Noeminin ablasını nasıl at
latacağını tedkike koyuldum.. bana öyle 
geliyordu ki biz meseleyi Meri Li'ye aç
saydık, o bunu kimseye söylemiyecekti. 
Fakat her nedense Noemi buna bir türlü 
cesaret edemiyordu.. kim bilir, belki de 
ablasının buna razı olmıyacağmı, ve gidip 
babasına işi açacağını tahmin ediyordu. 
İşte asıl ikimizin de korktuğumuz bu idf .. 

Biraz daha bekledikten sonra, Noemi
nin muvakkaten yatmakta olduğu karyo
ladan kalktığını ve soyunmağa başladı
ğını farkettim. Noeminin bahçeye çıkışı
na kadar, muhakkak bir, belki de bir bu
çuk saat geçecekti .. 

Ay doğdu, avlu adeta gündüz gibi ay
dınlandı. Diğer defalar Noem.iyi ziyarete 
geldiğim zaman , Betsiyi, bağlamadan, 

başıboş avluda bırakırdım .. fakat evveli
si gün bunu yapmağa korktum. Lad Moz
li'nin aklına su içmek, veyahud daha baş
ka bir şey yapmak gelir de avluya çıkat" 
ve atı görürse?. O zaman Mozli bu atı, ya 
kendi atı zannederek, tavlaya kapar, ve
yahud benim atım olduğunu istidlal eder· 
eli .. bunların hiçbirisi de benim işime gel
miyordu .. bilhassa ikinci şıktn Mozli mu
hakkak benim orada bulunduğumu anlı
yacaktı .. İşte, bütün bunlara meydan kal
mamak için, tavla kapısını açtım ve Bet-

siyi karanlıkta, önüme ilk çıkan, tek böl
melerden birine koydum. Pencereden 
Lad Mozlinin ıŞığı görmesi ihtimaline bi
naen kibrit çakmağa korkmuştum .. Betsi
yi ahıra yerleştirdikten sonra kapıyı k:t
padıın ve N oeminin çıkışını beklemek ü
zere ağaçların altına, bahçey'? gittim. 

Eve dönmeğe davrandığım zaman, sa
at ya yarım veyahud gecenin biri idi .. ay 
bulutların ardına saklanmıştı.. tavJada 
göz gözü görmüyordu. Keneli elimi bur
numun dibine soktuğum halde onu bile 

göremiyordum; ortalık o kadar karanlık
tı. Maamafih buna rağmen kibrit yakmı
ya gene lüzum görmedim. El yordamile 
bölmeyi bularak, Betsiyi çıkarmak üze
re oraya girdim. 

Ortalıkta zifiri bir karanlık vardı. 
Gene el yordamile Betsinin başını bul
dum.. hayvan gemsizdi. Betsinin gemleri 
fırlatıp attığına kanaat getirdim. Bekle
mekten usandığı zaman gemleri silkip a
ması, Betsinin eski &deti idi. Gemsiz ve 
dizginsiz hayvana binmeğe korktum. Çün 
kü Betsinin her hangi bir şeyden ürkerek 
çifte atmıya başlaması ve Lad Mozliyi 
uyandırması ihtimali vardı. Belki gemle
ri bulurum diye elimle yerleıi aradım, fa
kat hiçbir şey bulamadım. Bunun üzeri
ne tekrar tavlanın kapısına doğru gide
rek, elimle duvarları yoklamıya ba~la
dırn.. çünkü şaşkınlıkla veyahud dalgın
lıkla gemleri, çıkarıp çiviye asmış olmam 

ihtimali de vardı .. neyse, çok aramıya lü
zum kalmadan elime dizginler ilişti. Hay
vana taktığım gibi, onu tavladan dışarı 

çıkardım. Ortalık gene zifiri karanlıktı .• 
ihtiyatla, gene elimle duvarları yoklıya 
rak avlu kapısına kadar geldim. Dış:ırı 
çıktım. Beygirin üzerine atladığım gib1 
eve yollandım. 

Fakat henüz bir kaç adım atar atmaz 
hayvanın yürüyüşünde bir acaiblik sez
dim .. hayvan adeta topallıyor gibi idL <>"" 

nun her adım atışında, ben gah bir tarafa, 
gab diğer tarafa kayıyordum. Eğer ol
madığı için tutunacak bir şey de yoktu .. 
fakat farkına varılmadan sokağa çıkabil
diğim için memnundum; bunun için de 
beygirin topallayışına ehemmiyet vemıJ
yordum. Neyse, salimen eve geldim. Bet· 

(Devamı 13 üncü sayfamızda) 

(Arkan 11Gr) 
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Bir 
Bu derin sükftt, birkaç dakika devam 

etmişti. Emin ağa, yanındaki sedef iş
l~~~li çekmeceyi açmıştı. İçinden bö
lugun evrakını çıkarmıştı. Bir eline, o 
evrakı, öteki eline de, istidayı almıştı. 

Zeki beye uzatırken! 
- Ya, bunu .. ya, bunu ... 
Diye mırıldanmıştı. 

Zeki bey dalgın dalgın evvela isti -
daya, sonra bölük evrakına bakmıştı. 
Gözleri, bir müddet bölük evrakının ü
Zerinde takılıp kalmıftı. 
Şeytanı bir ses, tıbkı onu büyüler gi

bi: 

- Ne düşünüyorsun.. ne tereddüde
diyorsun ... ttç mühür basmakla, haya
tın1n en büyük saade&inl kazanacaksın. 

Diye fısıldamıştı. 
Eli; yavaş yavaş bölük evrakına u

zanmıştı. K.Ağıdlan eline alınıştı ... E
ınin ağanın yüzünde, ııeş'eli bir tebes
süm parlamıştı. 

Fakat o anda Zeki bey yerinden f1r
lamış.. 0 kAğıdlan parça parça etmiş .. 
başındaki kalpağın ortasında, Osmanlı 
saltanatını temsil eden (arma) bulunan 
Emin ağanın yüzüne fırlatmıştı. 

tezvir dol a hı 

Zeki bey Hakkı çavu §Un boynuna sanldı 

sarılmış.. yuzunu gözünü, şapır şapır Diye bağırmıştı. 
öpmeye başlamıştı. Hakkı çavuş, büyük bir facıa .\carşı-
Hakkı çavuş, şaşırmıştı. smda kalmış olmadığına sevinmişti. 
- Zavallı adam, nihayet, çıldırdı. - İlahi yüzbaşım!.. Çok yaşıyasın? .. 
Diye mırıldanmış ve: Beni, fena halde korkuttun. Söyle ha-
- Beyim .. yüzbaşı bey.. kendine kalını. Bulduğun çare nedir?. 

SON ÇAllL l - Ah, ne budalalık ettim. Buııu, na-. ge .. 
Diye, bağırarak, onun kollarının ara- sıl düşünemedim? .. Gidiyoruz, Hakkı 

O mağrur ve haşin aşiret reisi, o ha- ıandan kurtulmak için çabalamıya baş- çavuş .. derhal gidiyoruz. 
karete nasıl tahammül etti? .. Bu ha- larnıştı. - Nereye?. 
karet üzerine, onu nasıl sağ bıraktı?. . . Zeki bey, çıldırrnamıştı. Fakat, Hakkı - Mardin'e ... 

Altı saatlik yolu.. bu yolun dereleri- çavuşun söylediği son sözlerin ilham - Hay, ceddine rahmet. A. efendim .. 
ni, tepelerini, uçunmılannı, o derın ettiği çarenin ısevinci ile çıldırmak ih- nasıl oldu da bunu vaktile düşüneme-
zulmette nasıl geçti?.. timali vardı. din? .. Lüzumsuz yere kendini üzüntü-

Her tarafta, Tatar •~anın ve Osep Nitekim, o bir an çılgınlık devri ge· öen harab ettin. 
Racinin casuslan beklıyen kasabaya . d . k·ıa· w. A H kk ı B d a·· .. . ., çıp e gerı çe ı ıgı zaman: - , a ı çavuş ... en e, uşune-

na~J1~·· bunlan11 •Lı.1'irlıı{ bilmf- - BU.ldum .. buldum, Hakltı çavtaş .. c~k kadar akıl, fikir kaldı mı ya?, .. 
d - 1

• .... ~., hay Allah senden razı olsun. f Arktı.tı var> yor u. 
O, gece yansından biraz sonra, .. ~~

sabaya avdet etmiş.. d~~ca böluk 
merkezine gelmiş .. kendısını hayretle 

Gümrük muhafaza g enel 
Satınalma Komisy<'nundan: 

komutanlığı Is tan bul 

karşılayan Ali çawşa: 
_ Hakkı çavuş uyanır uyanmaz, ba-

na getirin. 

Eşyanın cinsi Tasınlanan tutarı 1nı teminat · Eksiltmenin 
Lira Kuruı Lira KurUJ tarihi güııu saati - - - --Demiş.. ve odasına girmişti. . 

Maddt ve manevt yorgunluktan bı.t
kin bir halde idi. Artık, bütün ü~ıd 
kapılan kapanmıştı. Başvurulacak hıç-

Filburnu mevkiindeki ahpb 
kulübenin yeniden yapılman 
Filburnu mevkiindeki muha
faza kulübesine mutfak yaptı-
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bir çare kalmamıştı. . 
1 

b. de 
Bu vaziyet karşısında, Farıs çe e ı 

rıJması. 

Galata Balıkpazarındaki eski 
muhafaza ahşab kulübenin sa
tışı. 
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19 00 10.30 

02 00 11 de 
a:rtık büsbütün korkup çekinecek .. ~eyÖ 
lAnın misafirliğine hitam verecektı. ' 

kt ? Nerea:~ ?aman Leyli ne yapaca ı. ··· 
Yatıp kalkacaktı?.. .. fi 

ı _ Yukarıda yazılı kulübe ınıaatı ve satışının gösterilen ifin ve saatlerde 
pazarlıkları yapılacaktır. 

2 _ Fennt şartnameleri komısyondadır. Görülebilir. Kendisini elbisesile yatağının us t : 

ile atmış ol~ Zeki bey, şimdi her şeyı 3 _ İsteklilerin gün ve saatlermde ilk teminat makbuzları ve kanuni vcsika-
larile birlikte Galata eski İthalAt Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. .5544, \1e hattA nikah yapıımasını bile .. u.~11:~

ı.... • ı· · ducunu-
&&JUştu. Yalnız onun vazıye ını .. ~kün - - - - -
Yordu. Ve, çare bulunması mu -
01rnıyan bir ilmidsizlik karşısında: 

- Ah Allahım!.. Nasıl oluyor da, 
Çt ldırınıyorum. 

Diye, aöyleniyordu. 
Bu duş·· ·· sö ıenme ortalık a-.. unme ve y ' . 0 za 

garıncaya kadar devam etmiştı. -
~an kapı açılmış; içeriye Hakkı çavuş 

gınnişti. Ba~, Diş, Nezle, Grip, R omatizma 
Zeki bey, Hakkı çavuşu ka~şısınıt o~ )"". d h 1 k 

tu.:rtrnuş; vaziyeti olduğu gibı naklet N l "i kırıklık ve bütün ağrılarınızı e · ~ es ':\r. 
- evra J ' k al bili" - -·•dşti. - - icabında günde 3 qe ına r. 

ltaradeniz sahillerinin bu merd Tür.k 
tocu" ·· .. k bır b• 1 k • d tee ~'Zeki beyin sözlerini buyu •• k Mühendis mekte ı aatına ma omısyonun an: 

ssurıe dinledikten sonra: Yukıe 
·· .. M .. kendis mektebi için resim ve şartnamesi mucibince 137 aded 

ile- A beyim! .. Allahın dağları ne gu; ı - Yuksek . u 
548 

aded iskemle bir şartname ile kapalı zarf şeklile eksilt-
ta duruyor. Olmazsa, hanımı alır, b yemek masası ıle 
~;afa Çekiliriz ... Dünyayı, yabanın bu meye konulm:~~· masanın muhammen bedeli 18.67 lira olup beher aded iskem
bii e.~leıine vermediler, ya? ... Deveden 2 - Beher bedeli ise 6.55 lira ve ilk teminatı 461,10 ve mecmuu bedeli 

Yuk fil var Bı·r taraftan &iz, mese- Ienın· muhammen le · ··· 
iYı daha büyük kumandanlara yazar "6147,lg liradır. 

1
.
1 

yap•.lacak ic:bu eksiltme için isteklilerin teklif mek-
ç ıersini B ·· ·· dağlar- lı ad usu ı e " 
da z. iz de beş on gunu 3 - Kapa z k un emrettiği vesikalarla beraber 4 üncü maddede ya-
llu ~eçlrirız ... Ne~e üzülüp duruyorsu- tubları 2490 sayılı anun 

1 
zarflarını komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

ı.. tten bir saat evve 
....... .. zılı saa d 
.uıye bir h ·ş ve so- Ieri lazım ır. · " il t 11 d G.. -ttiıı ' ayli teselli vermı ı verme . e 26191938 tarihine rastlı yan Pazarwsı gun saa e umupu-

e devam etml§ti: 4 - Eksiltm .. d. mektebi binası içinde toplanan satınalma komisyonun-
)\, - Sizin Mardindek:i alay kumanda- y .. ksek Muhen 1S 
·<..ıtıız yunda u 
rn·· 'Pek babacan bir adam. Eğer ona da yapılacaktır. . derilecek mektublann nihayet 4 üncil maddede yazılı ıaate 
~~aat edilse, bu hale...... 5 - Posta ile gön d zarfın mühiir mumu ile iyice kapatılmıt bulunması 

Çun~ kı çavuşun sözü yanda kalmlştı. kadar gelnlif olması ve ~eleı kabul. ~Um1tı. .•1211• 

Sayfa 

HiKAYE: Zavallı at hırsızı 
(BQ.§tarafı 12 inci sayfada) Lad Mozli, artık, beni yirmi seneyı 

sinin gemini çıkararak tavlaya yerleştir- mahkum edeceğini, kızını da şu on bcf 
dim. Saat gecenin iltisi idi. odalı ev sahibine vereceğini ön~ne gele-

Ertesi sabah kahvaltı ettikten sonra ne söyleyip duracak.. Lad Mozli benim 
tavlaya yollandım. Toprağı sürmeğe gi- böyle kapana kısılışımdan çok memnun· 
deceğim için katırları koşmam icab edi- dur. Kızı Neominin hakikati söylemE>sine 
yordu. Avlu kapısı ardına kadar açıktı .. fırsat bırakmadan bir an evvel mahkum 
dışarıya baktığım zaman Lad Mozli ile olmama gayret edecektir. 
üç dört kişinin, yanlarında Şerif olduğu Maamafih böyle bir fırsat çıksa bıle 
halde, bizim eve doğru gelmekte oldukla- Neomi hakikati anlatacak mı bakalım?. 
rını gördüm. Hepsi de atlı idiler .. avlu ka- Benim, Mister Con Ternerin hizmetinde 
pısına ıelince atlarından indiler .. Mister alelade bir ırgad olduğumu herke-; bi· 
Con Terner onları karşılamak O.zere dı- lir .. belki de Neomi hakikati bildiği hal· 
şan fırladı. Şerif'in omuzlarına vura;ak de, gelip bir şey söylemek istemiye<'Pk· 
gülünç bir şeyler anlatınıya başladı. On- .tir. 
lar, böylece yarım saat kadar gevezelik Ben, bütün bu olan biten şeylen pekA
yaptıktan sonra Şerif, Mister Con Terner- lA Şerife anlatabilirdim. Fakat Neorni· 
den benim nerde olduğumu sordu. Mister nin aduıı böyle bir i§e sokmak istemiyo
Terner, benim, yeni alınan ve geçen ıe- rum. Bu i§, evvelisi gün, yani perşembe 
ne mısır ekilen araziyi sürmek için tar- günü olmasaydı da pazar günü olsaydı, 
laya gitmefe hazırlandığımı söyledi.. Şe- ben bunu herkese anJatmakt" hı c.-hir 
rif, Mister Terner'e, beni tevkif etmek mahzur ıörmezdim. Fakat •imdi söyler
emrini almış olduğunu bildirdi.. Mister sem bir sürü dedikodulara yoJ açmı~ olu· 
Terner, bunu latife olsun diye mi yapa- rum. 
caklarını sordu. Şerif buna karşılık, be- Şayed Neomi tehre gelerek bu işin ha• 
nim, Lad Mozlinin alaca kısrağını çalmıı kikatini söylerse, tabii ben ona manı ol· 
olduğumu söyledi. Mister Terner, hAIA, mağa tetebbüs etmem. Çünkü, demt!k o, 
Şerifin lAtife yaptığına kanı bulundufu her şeyi düşünmüş ve her şeye önceden 
için kahkaha ile gülmeğe başladı .. fakat razı olmu§tur. Hatta bu vaziyette ben1m· 
bu sırada Şerif bir kağıd çıkararak Mis- le evlenmeğe karar verdiğini bile kabtil 
ter Terner'e gösterdi. Temer, buna rağ- etmek IAzım .. 
men anlatılan şeylere inanmak istemiyor Yok Neomi tehre gelmez de Laö MozU 
ve işin içinde bir yanlışlık olduğunu kar- §U on beı odalı adamla beraber beni yir· 
şısındakilere anlatmıya çalışıyordu. Mis- mi seneye mahkfun ettirirse, hapishaneyi 
ter Con Terner benim bir at hırsızı ola- boylamaktan ve cezayı çekip bitirmekten 
mıyacağımı çok iyi biliyordu. Hayatım- başka çare yok. Ben Neomiye, onun içln 
da ben böyle bir şey hiç yapmamıştım.. her şeyi yapmağa hazır olduğumu s(iyle-

Gelenler, beni hemen oracıkta tevkif miştim.. işte bu sözümün doğruluğunu 
ettiJer ve şehre götürerek tevkifhaneye göstermek için iyi bir fırsat çıktı demek· 
tıktılar. . Lad Mozlinin kısrağını çalma- tir. 
dığım için zerre kadar telaşlanmıyordum. ,---------------.... 
Beni şehre götürüp kapadıktan sonra Lad 
Mozli ve diğerleri tekrar geri dönerek, 
bizim tavlaya bakmışlar ve, orada, Bet
sinin bölmesinde, Lad Mozlinin alaca kıs
rağı Kırlangıç'ı bulmuşlar .. çünkü Mister 

y A.RllftC! #Oa• "'ZDA: 

Bir korsanhk hikayesi 
Çeviren: Faik Bercmen 

Terncr benim bu kısrağı çalrradığımı, ve .................................................. .......... _ 

böyle bir şey asla yapamıyacağımı gayet 
iyi biliyordu .. 

Fakat ne olursa olsun, ortad~ bir haki
kat vardı: Alaca kısrak bizım tavlada bu
lunuyordu; duvarda da buna aid gem uı
lı duruyordu. Kw-ak bizim tavlada bu
lunduktan sonra Şerif ve di~erleri, Lad 
Mozli'nin çiftliğine giderek, tavladaki 
benim ayak izlerimi ölçmuşıcr ayrıca o
rada Betsiye aid gemi de bulrru§lar .. Lad 
Mozli, benim Mister Terner'in beygiriJe 
buraya geJdiğimi, sonra onu salıvererek 
KırJangıç'ı gemliyerek götürdüğümü söy
lemiş.. M ıster Ternerin Deyg.ırine aJd 
gemJerin nasıl olup da orad.1 bulunduğu
na dair kimse bir mütalea yürütmemi~ .. 
bir kişilik yemliğin kapısı, sağlam olarak 
duı uyormuş ve kilidli degılmif .. demek 
kj ben Betsiyi oraya yerleştirdiğim za
man kapıyı iyice kapamağı unutmuşum .. 
beygir kapıyı açık görünce kendi kendine 
dışarı çıkmış ve eve dönmüı .. 

Lad Mozli, küçük kızı Neomiyi alama
mam için beni yirmi sene kürek cezasile 
korkutmaktadır. Onun nıyeti kızını Bi
şop dört yolundaki ihtiyar dula vermek
tir. Çünkü bu adamın on beş odalı koca
man bir evi ve bir hayli arazisi vardır. 
Mister Con Terner, beni müdafaa etmek 
için şehrin en iyi avukatlarından bırini 
tutacağını vadetti.. fakat bu.ıdan da her 
hangi bir fayda hasıl olacağım hiç ummu
yorum .. çünkü Lad Mozlini.n ahırının her 
tarafında benim ayak izlerım var; bun
dan .~nada onun alaca kısr,ğı Kırlangıç 
da hızım tavlada bulundu .. 

Ben arzu etsem bu meseleden yakayı 
kurtarmak işden bile değil. fakat ben bu
nu yapamam .. bunu yapars:ını Neomtnin 
n~musu~u. lekelerim .. şayed berı Neomiyi 
gormek ı~ın oraya gittiğinıl göze batma
~ası için de Betsiyi tavlaya koyduğumu, 
gıderken de karanlıktan ötürü Kırlangıç'ı 
yanlışl kla aldı~mı itiraf ed ~ek olursam 
bir sü u dedikodulara yol açmıı olurum .. 
sonra, ayrıca Neominin de, pc?rşembe ge
celeri benimle buluştuğunu itiraf etmesi 
icab eder ki, bu da ayn bir d~dikodu mev
~u teşkil eder. Belki kızcağız günün bi
rmd.e bir başkasile evlenmeği arzu eder. 
Halbuki gecelerini benimle bahçelerde 
geçirdiğini duyacak olurlar.ili onu kimse 
almaz!. 

Neomf benim at hırsızı olmatlıfımı çok 
iyi bilir .• o, bütün bu i§lerin nı.sıl cereyan 
ettiğini, benim yanlıflıkla Lad Mozlinin 
alaca Juarafına bindiffmi, tavlmıın kapı
mnı fyi kapamadılım için Betsinin tavla
dan çıkarak kerld:I kendine eve döndQjü. 
nifQ)riJi~ 

lt iib· Zeki bey yerinden fırlamış .. d8'" ıarttır· P~ 4>~ 
1 0ıı.un üstüne atılmış; bo~yn~u~n:•:..!....~-------------------~--.:.-------~-----------------_..~~~-~----
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- evlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb' us Ebubekir Hazım -

Marmaradaki Hayırsızada civarında ye~ken sefinelerinde barut ve memnu şeyler 
satılmaktcl olduğundan derdestleri hususunda- dikkat edilmesi emrolunuyordu 

Cevaben. k a fi izahat vermekle bera
ber b izzat benim yazdığım istin tak ev
rakının meseley i lüzumundan fa7Ja 
aydınlatacağını arzettim. Hiç kiınseye 

gene bir şey ve r ilmedi! 
Bu top, çalınması v e nakli kolay bir 

cebel topu idi. L akin keyfiyet bilinme
diği için mesele büyütülerek Avrupa 
gazetelerine de in tikal etti. 

. O sıralarda şiddetle aleyh imizde bu
lunan Temps gazetesi: 

cTürklerin Tesalyada kan dökerek 
aldıkları toplarda n birini kendi mem 
leketleri içinde, d emiryolu vagonl!n 
dan çaldırmaları onların kayıdsız -
lıklarının ve Yunanlıların vatanper
verliklerinin derecesine bir mikyas-
tır.» 

Demişti 

Top bulunduktan sonra da mahsus 
bir esefle: 

cDemiryolu vagonundan çalınmış ol
auğunu geçende yazdığımız top, Türki
yede nadir bir mavaffakiyet olmak ü
zere, Dedeağaç mutasarrıfı tarafından 
buiurunuştur.• 

Diye yazmıştı! 
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Bahriye nezaretinin birbirine uymıyan 
iki gülünç cevabı 

dair okuduğum şeylerin pek az oldu -
ğunu anlamıştım. Semadireği, Dedeo.
ğaçtan oraya gidip gelenlerden iş i tti -
ğim tafsilat ile, bizzat görmek iştiya -
k 1m günden güne artıyordu. 

Neiekim cVictoire de Samothrace» 
adile meşhur olan ve Parisin Luvr 
müzesinde bulunan nefis eserlerin en 
kıymetlilerinden sayılan istatiinün 
buradan çalınıp götürüldüğünü anla -
dım. 

Semadireğin, yalnız çalınmış eski 
eserlerile değil, gözleri büyüleyen la
tif manzaraları iıle, muhtelif hararet 
derecesinde bulunan maden sularının 

çokluğile de görülıneğe Iayik olduğunu 
öğrendim. 

SeJ'1.nik ve Dedeağaçe gel:ip. giden 
Osmanlı vapurlarından birinin olsun, 
hiç değilse on beş günde bir defa Se -
madireğe uğratılmasının hükfımet ve 
mahalli ahali için çok iyi ve faydalı ne
ticeler vereceğini vilayete yazdım. 

Talebim, vilı1yetce de muvafık gö -
rülmüş ve yazdığım tahrirat tasvip -
kar bir lisanla bahriye nezaretine gön
derilmiş. 

Nezaretten vilayete gelip, bjze tebliğ 
olunan cevabda: 

sair memnu şeyler satılmakta olduğu 
haber alınarak derdest edildiğinden 

sahillerde bulunan mahalli idarelerin 
bu hususta fevkalade dikkat etmeleri» 
emrolunuyordu. 

İstanbulun yanıbaşındaki Hayırsız 
ada civarında barut ve saire satmağa 
cür'et eden gemilerin; kayıkların her 
türlü teftiş ve tarassuddan mahrum o
lan Semadirek adasına neler getir!p 
götüreceği düşünülmeğe layıktır. 

Bu ada, bütün muzır ve memnu mad
deler için bir depo halinde olup fırsat 
buldukça oradan civar sahillere her şey 
çıkarılabilecekti. · 
ıBunlardan bahsederek Selaniğe ka

dar bu havali sahillerini ya denizden 
tarassud etmek üzere mahsus bir va
pur tayin olunmasını veyahud hiç ol
mazsa arasıra iktiza eden memurların 
gönderilerek Semadireğin teftiş edil -
mesini temin için oraya muntaman bir 
vapur uğratılmasını yazdım. 

O zamanlarda dikkati celbeden üs
lup ile kaleme aldığım bu cevabi tah
rirat gene bahriye nezaretine gitmiş. 

Gene o (dairei bahriye)den yazılan 
ve bize tebliğ olunan karar harfiyen 
şöyle idi: 

ISTANBUL 
18 Eyliil 1938 Puar 

18.30: Dans musikisi (PlAk). 19: Türk mu
sikisi (Plllc>. 19.30: DanB muslkial (Plak). 
20: Saat Ayan: Grenvlç rasadhanesinden 
naklen. Muzaffer Güler ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: 
Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev. 21: Saat Ayarı. Orkestra. 
21.30: Suad Gün ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halle şarkıları. 22.10: Hava 
raporu. 22.13: L1ko Alnar: Keman konseri, 
Piyanoda: Sabo. 22.50: Son haberler ve er
tesJ günün programı. 23: Saat !yarı, İstlk
ıaı marşı. 

* 19 Eylôl 1938 Pazartesi 
18.30: Dans muslk.lsi (PlAk). 19: İnci ve ar

kadaştan tarafından Türk muslklsi ve halk 
şarkılarL 19.30: Dans musikisi (Plft.k). 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat A.yarı: Orenvtç ra
sadhaneslnden naklen. Hamiyet Yüceses ve 
arkadaşları tarafından Türk musik1si ve 
halk şarkılal"L 20.40: Ajana haberleri. 20.47: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 21 : Sa
at Ayan. Orkestra. 21.30: Fasıl saz hey'eti: O 
kuyanlar: İbrahim Uygun, Ali Bülblil, Bel
ma. 22.10: Hava raporu. 22.13: Bıvas saati: 
Ömer ve Aşık Osman, H. prkılan. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23: Sıı.

a t Ayarı, İstiklA.I marşı. 

* ZO Eylüt 1938 Salı 
18.30: Dans musiki.si CPllk). 19: Konfe

rans: Emlnönü Halkevi namına, Nakl Tezel 
(Türk halk edebiyatı>. 19.30: Keman konse
ri· An Sezin, konservatuar profesörlerinden. 
Piyanoda Rana Seven. 19.55: Borsa haberle
ri. 20: Saat Ayan: Grenviç rasadhanesln.:.Ien 
naklen. Nihal Amn ve arkadaşları tarafın
dan Türk muslkJsl ve halk şarkıları. 20.4(): 
Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doğı-ul ta
rafından arabca söylev. 21: Saat Ayarı: Or
l':estra. 21.30: Cemal Kı1mll ve arkada.şiarı 

tarafından Türk mustkl.s! ve halk ~ariaları. 
22.lD: Hava raporu. 22.13: Darüttallm mu
s~kt heyeti: Fahri ve arkadaşları ta.rafından. 

22 50: Son haberler ve ertesi günün progra
m!. 23: Saat Ayarı, İstlklA.I marşı. 

* 

Müzeyyen Senar). 21: PlAk neşriyat\~ 
Stüdyo ra.lon orkestrası. 22: Ajaruı ha 
ve hava raporu. 22.15: Yannkl prograll1· 

* !O Eylıü 1938 Sah 
Ö~LB NEŞRİYATI: 
14.30: Karl§ık plak nqrtyatı. 14.50: ·~ 

l'ürk muslkisl ve halk şarkıları. ıs.ıs: 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 1 
18.30: Karışık plft.k neşriyatı. 19.15: 

mus1kls1 ve halk şarkıları (Hikmet Rızıı~ 
Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: ~ 
musiklsi ve halk şarkıları (Muzaffer t 
ve Semahat Özdenses) . 21: Keman soıo: 
fesôr Necdet Atak. Piyanoda: Profesör~ 
Markovitz. 21.15: Stüdyo salon orkesıras'·. 
Ajans haberleri ve hava raporu. ı2.ı5: 
nnkl program. 

* 21 Eylôl 1938 Çarşamba 
ÖÖLE NEŞRİYATI: ,

1
l 

14.30: Karışık pllk n~rlyatı. 14,50: l'!u 
Türk musikJs1 ve halk ıarkılan. 15.15: ili' 

haberleri 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: PlAkla daruı mwdklsl. H-15;;, 
musikisi ve ha.Ik şarkıları (Makbule ç t 
20: Saat ~yarı ve arabca neşriyat. 20.15: ı 
ce saz faslı {Tahsin Karakuş) . 21: Sıb~n4 
nuşma (Doktor Vefik Va.ssaf), 21.16: ı;t ~ 
sa.lon orkestrası. 22: Ajans haberleri ,e 
va raporu. 22.15: Yarınki program. 

* zı Eylül 1938 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI: ~11 

. 14.30: Karışık pllk nqrlyatı. 14.50: ~ 
Türk muslldsl n halk p.rkılan. 15.15! 
ha.berJert. 
AKŞillNEŞRİYATI: ~ 
18.30: Karışık pHl.k neşriyatı. 19.15: ı 

mustklsl ve halk şarkıları CBallhaddlJ'.lı>' 
Safiye Tokay). 20: Saat Ayan ve arabC• l 
riyat. 20.15: Radyofonik temsil: <ae:ı; 
grupu taratında.n). 21: Şan plAklarL . ...ıı 
Stüdyo salon orkestra.sL 22: Ajans bıa1""' 
ve hava raporu. 22.15: Yannki progrJJll' 

* 23 Eylfll 1938 Cuma 
ö(iLE NEŞRİYATI: 1 

Esatire, asnn atikaya, eski 

«Dedeağaç mutasarrıfının işbu lah
riratı ledelmütalea Semadirek ad:ısırıa 
vapur uğratmakta dairei bahriyece bir 
güna lüzum ve ehemmiyet görülme -
miştir.» deniyordu. 

«Dedeağaç mutasarrıfının işbu tah -
riratı ledelmütalea Semadirek adasına 
vapur uğratmaktaki lüzum ve ehem -
mivet dairei bahriyece zaten müsellem 
olduP'undan seriüsseyir bir vapur iza
mı Kal'ai Sultaniye komodorluğuna 
tebliğ olunmuştur.> 

14.30: KaI'J4ık plAk nqrtyatı, ı.uo: · ~ 
21 Eylfil 1931 Çarşamba musJkf.sl ve halle şarkıları. 15,15; AJ&JlJ 

18.SO: Daruı musikisi (Plak). 19: Türk mu- berlerL 
ainlere ve deniz muharebelerine dair 
hangi bir kitab okunsa «Semadireb 
yabud Semendere» dediğimiz Fransız
cası «Samothrace», Yunancası «Somot

Aradan az bir müddet geçti. 
dahiliye nezaretinden vilayete bir tah
rirat tebliğ edildi. 

siklsl (Plak>. 19.30: Keman konseri: Orhan AKŞAM NEŞRİYATI: ~ 
Borar, piyano refakatue. 19.55: Borsa haber- 18.30: Karışık plft.t neşriyatı. 19.15: 'J; 

raki> olan adanm adı geçer. 
Bu sebeble, Scmadirek adasınt gör

meği çok ar zu ederdim. Edirnede vali 
muavini iken, rnabeyn başkitabetin -
Cien bir şifre telgraf gelmişti. Bunda: 

Bunda: 
« Marmaradak:i Hayırsız ada d va -

rmda bir yelken sefinesinden barut ve 

Lakin, dairei bahriyece böyle denil
diği halde, ~ir defacık değil cseriyüsse
yir• pek ağır yürüyüşlü bir vapur bile 
r.f'lmemistir. (Arkası uar) 

1 - - - - - - - - -

:: Gunun 
- - - ' , ' Nöbetci eczaneler 

1 

Bulmacası 1

: 

lerl. 20: s aat lyan: Grenvi~ rasadhanesin- muslki8l ve halk prkılan cmt:met ıııı-l·, 
den naklen. Nezihe Uyar ve arkadaşları ta- Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: ~ 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. sa?. taslı (Tahsin Karakuş>. 21: Doktor_,/ 
40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer Rıza Doı- zaffer Sezer tarafından bir konuşma: (~ 
ruı tarafından Arabca. söylev. 21 : Bedriye zu: Aile hayatında ideal kadın). 21.n: fl .. 4 
TUzün: Şan, stüdyo orkestrası refa.katlle, 21. yo salon orkestrası. 22: AJana haberıetl 
30: Necdet ve arkadaşları tarafından Türk hava raporu. 22.ı5 : Yarınki progrıJD· 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Hava rap\>- * 

«Amerika zen~nlerinden « .. . ... >nın 
kendi vapuru ve ailesile Semadirek 
adasını ziyaret edeceği sefaretten ifade 
ve hükUınetce muhtac oldukları yar
tiı.m1arda bulunulması iltimas olundu-

ğundan,. polis komiserlerinden ve .s~
:ireden Ingilizce vey a Fransızca bılır 
bir iki zatın s ivil kıyafette Sernadireğe 
gönderhlıerek hem seyabetlerinm ko

layl aştırılması ve h em de hal ve hare
ketler ine dikkat edilmesi» emrolunu:

yordu. 
Bu ada vaktile, merkezi Rodos olan 

(Cezair Babnsefirl) vilayetine bağlı 
idi. Edirnede, Dedeağaç livasına ilhak 
edildiğinden haberim y oktu. 

1 
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SOLDAN SAÖA: 

Polis komiserinin yerine, yahud o- ı - Şatranca benziyen bir oyun - Yıl. 

--····--Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Ak.sarayda: <Şeref). Alemdarda: (Ab
dülkadir). Bey.azıdda: CCemll). Samatya
da: (Rıdvan). Eminönünde : (Bensason). 
Eyübde: (Hikmet Atlamaz) . Fenerde: 
(Emllyadi). Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadebaşında : (İ. Halil). Karagümrük
te: (Arif). Küçükpazarda: (Necati Ah
med). Bakır köyünde: (İstepan). 
Beyoğlu cihetinılekiler: 

İstiklal caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
(Güneş). Topçularda : CSporidis) . Tak

simde: (Nizameddin). Tarlabaşında : (Ni
had) . Şişlide : (Halk). Beşiktaşta: (Nail 
Halld). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda : (İskelebaşı ). Sarıyerde: (Nu
ri). Kadıköyünde : <Moda - Merkez) . 

ru. 22.13: Viyolonsel konseri, Muhittin Sa
c!ak, piyano refakatlle. 22.50: Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23: Saat lyarı, fs
tlklil marşı. 

* 22 Eylôl 1938 Perş:embe 

24 EJfiil 1938 Cumarwt 
Ö~LE NEŞRİYATI: Vı 
13.30: Karışık plA.k neşriyatı. 13.50: ~~ 

Türk muslkls1 ve- halk şarkıları. ıu5: 
haberleri. 

18.30: Dans musikisi (Pllk). 19: Spor mil
sahebelerl, Eşref Şefik tarafından. 19.3D: 
Dnns muslldsl (Pllk). 19.55: Borsa haberleri. 

AKŞAM NEŞRİYATI: ,/, 
18.30: PlA.kla dans musikisi. 19.15: 

musikisi ve halk şarkıları (SalAhaddlJll~ 
Saat Ayan ve arabcıı. neşriyat. 20.15: ~~ 

20 : saat A.yarı: Grenviç rasadhane.slndeu musikisi ve halk şarkıları <Muzaffer >' t 
naklen. Belma ve arkadaşları tarafından ve Semahat. 21: Şan plAkları. 21.16: stO; 
Türk muslklsl ve halk şarkıları. 20.4<J: Ajans salon orkestraııı. 22: Ajaruı haberleri ~ 
ha.berlerl. 20.~_7: ömer. Rıza. Do~rul tarafın: va raporu. 22.15: Yannkl program. ../' 
dan arabca soylev. 21. Şan. Macar art.lstle ......................... ............................ 

1 rlnden Kato - Lezay. Stüdyo orkestrası ::-efa-
katile. 22.30: Rıfat Te arkadaşları tarafın- .. 
dan Türk musikisi ve hallt şarkıları. 22.10: Ankara borsası , 
Hava raporu. 22.13: Darüttallm musiki he-
yeti Fahri ve arkadaşlarL 22.50: Son haber- - .. - ~ 
~er ve ertesi günün programı. 23: saat Ayarı, Açılq- kapanq fiatlan 17 - 9· _,,/ 
IstlklA.l marşı. • 

* nunla beraber beni de göndermesini 2 - Yüksek - Arının yaptı~ı. 
. 1 - Bir nota - Bir nota. 

vali Abdurrahman paşadan rica ettım . f - Tırnaklara konulan. 
Büyükadada: (Şi.nasi Rıza), Heybellde: za Eyl41 1938 Cuma Ç.B K L EB 

_/ 
CTanaş). 18.30: Dans muslldsi (PlAk). 19: Koııfe-

Paşa: 5 - İğreti yapılml§ bina. 
- Amerikalılar bilmeseler, anlama- fi - Uyumıyan. 

\.. ) rans: Selim Sırrı Tarcan (Gençlerde karat-
"----------------- ter terbiyesi). 19.30: Daru muslkJsl (PlA.k) . 

............... ... ·--····• .. •• .. ·--· ···••••••••••••••••···- 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat Ayan: Oren-
saiar bile bir vali muavini böyle b:r 'l - Saha. 
vazife He gönderilemez, dedi. 8 - Beyaz - En lcsa zaman - Şart lahikası. 

9 - İnsanın sahlb olduğu eşya - Mutfak-
Tokad Asliye Mahkemesinden: vtç rasadhanestnden naklen. Vedia Rıza ve 

Mutasarnflıkla Dedeağaca Yardığım larda üzerine tabak konulan duvara 
günden itibaren, Semadireği ziyaret çivili tahtalar. 

Tokadın Devegönnez mahallesinden Çık
rıkçı oğullarından Osman oğlu ölü Silley -
man karısı Muazzez tarafından Karsın İğ -
dlr kazasında mukim Tokadın Devegörmez 
mahallesinden Çıkrıkçı oğlu Hacı Osman 

etmek benim için sabit bir fikir halini ıo - Serbest - Terzilerin yakayı dlk tut
ması için yaka 1ç1ne koydukları sert 

aldı. bez. · mahdumu Osman aleyhine açılan tescil da-
Fakat, ne yazık ki, Dedeağaca gelip . YUKARDAN AŞA~I: vasından dolayı icra kılınan muhakemede 

giden Osmanlı ve ecneb i vapurların- 1 _ Dalamak mascl$'ından emrihazır _ müddeaaleyh Osman namına yapılan da.ve-
dan hiç birisi oraya uğramıyordu. İki tarafı kesen bıçak. • tıyenin bu namda. kimse ~lmadığından ba -

Tahminen on beş m H meslafedeki 2 - Çok iyt - Ördeğin arkadaşı. hisle iade edilmesi üzerine Son Po.sta gaze-
Seınadirek ile Dedeağaç arasında de - 3 - Bir nota - Bir nota. tesinln 18 Mayıs 938 tarihll nüshaslle ya -

arkadaşları tara.hndan TUrk musikisi ve halk 
~arkılan. 20.40: Ajans haberleri. 20.47: Ömer 
Rıza Do~rul tarafından arabca sBylev. 21: 
Saat A.yarı. Orkestra. 21.30: Settar Körmük
cü ve saz eserleri: Te.nburl Refik Şemsed
din ve arkadaşlan. 22.10: Hava raporu. 22. 
13: Kadıköy Halkevt namına: Mandolln ku
vartet konseri, Zlya Aydın Kan tda~lnde. 
22.50: Son haberler ve ertesi günün progra
m1. 23: Ba~t lyarı, İstiklll marıı. 

ANKARA 

Londra 
Nn-Yon 
Parla 
Mlllno 
Cenent 
Amsterdaa 
Berlln 
Brllt.tel 
Atına 
Sotya 
Praı 
Madr1d 

Açılı, Kapııı&f 
6,0426 6,0' ; 

126,9350 126,~ 
3,3885 

'· j60 6,6275 6,6 
28,3925 ıs,'6 6 
67,7360 61,101 

5960 fi0,4J71S fi(), .~& 
21,28 21. ~~ 
ı.ıor;o 1,1 rP 
1.4926 1.~ 
4,3350 '· 6°0425 6,04 6 

13.6771S .,.'61 
16,0460 2ıs.O~ 
0,9025 o,90 
1,s1 niz nadiren sakin idi. Ek~eri zamanlar 4 - İri taş. pılan tebllbt ve gene Son Posta gazete -

5 - Sıraya koy. sinin 10 Ağu.sto.t 937 tarthll nüsha.larııe ya- ıs Eylftl 19!8 Pazar 
j,81 ~ 

sıs.211 16·'6~ coşan , kabaran dalgalarla ufuk örtü - 8 - İnanmak masdarından isml fail. pılan gıyap kararı üzerinde müddeaaleyh Os- OlJLI!! NEŞRİYATI: 

Varf(>ft 
Bııdapeft9 
Btlkrq 
Belır&d 
Yokohama 
Stokholm Sl,1660 s1,ı 1t 

U,'571 lürdü. Kayıkların günlerce gidip ge- 7 - Hücum. man bir suretle mahkemede lsbatı vücud 12.30: Karışık pID.k neşriyatı, 12.50: Plnla Moakara 
lemediklerl olurdu. 8 - Baba - Beyaz - Bir nota. etmedlllnden gıyabında icra kılınan muha- Türk mtıslklsi Te halk şarlalan. 13.15: Ajans ._ _______ .;.._ ____ _ 

&1~ 

Bu yüzden, Semadireğe mutlaka bir 9 - Bir meyva - Ağaçları yanyana bağla- kemede müddeabih hanenin müddei Muazzez haberleri. 
mak suretlle yapılan deniz nakil va- ve Silleymanın diğer karısı Hatice Ye Cihad AKŞAM NEŞRİYATI: 

vapurla gitmek lazımdı. ııtası. ve Yavuz Mellh ve Semlha naınıanna tes - 18.30: PlAkla dans musikisi. 19.15: Türk 
N ahiye halinde idare olunan Senıadi- ıo - Eleme Aleti - Eza. ciline knbtl1 temyiz olmak üzere 

31131938 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar). 

rek. gözümüzün önünde göründl\ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tarihinde müddeinin vicahında mild _ 20: Sa.at Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: 
ğü h alde, b izim için, Amerikadan da-

1 
C ~ R .İ D E • ı· S E deaaleyhln gıyabında u.rar verilerek an _ Türk muslklJi ve halk şarkılan (Mustafa 

_ latıldı. Çağlar ve Radife Neydik). 21: Edebl konu§-
ha uzak gibi idL 2 E ş E K. TA N E • ma (Behçet Kemal Çağlar). 21.15: Stüdyo 

Hele kış mevsiminde, oradaki mü - 8 Z E H R A • L A N E salon orkestrası. 22: Ajans habr'~ ve hava 
"dtir ile aylarca muhabere edilemiyor - Kayıp aranıyor raporu. 22.15: Yarınki prograDL 

4AR•A L• ETER * 
du. 5 • • E M l • T • • • Bulaııa yirmi lira mükafat verilecek 19 Eylôl 1938 Pazartesi 

Semadireğe vapurların uğramaması - Aslen Manisalı terzi Boğos oğlu Dlran Van- ÖÖLE NEŞRİYATI: 
yalnız hükfımet işlerinde müşkülata 6 İ L K • M İ • A • A Uyanı arıyorum. Kendisi 922 senesinde İz- 14.30: Karışık plft.k neşriyatı. 14.50: PlAkla 
sebeb iyet vermekle de kalmıyordu. 7 R E S T • B AŞ• K mirde olup şlmdi tahminen 39 yaşlarındadır. Türk musl.kl.si ve halk şarkıları. 15.15: AJans 

:Mahalli aha linin bol ve muhtelif 8 A Ş E R • R • K İ L Bundan üç, dört sene evvelisi Kastamonu haberleri. 
taraflarında görüldüğü ve bir gözünün kör AKŞAM NEŞRİYATI: 

meyvalarla sa ir mahsulleri de nakle • 9 D • R A K E T • F A olduğu haber alınmıştır. Bllenlerln insaniyet 18.30: Karışık plAk neşriyatı. 19.15: Türk 
dememeleri, kendileri için, büyük za·- ıo ERİK • TAMAM namına: Gedlkpaşa Nev'lye sokak No. 47 de musikisi ve halk şarkılan (HaHl.k RecaU. 20: 

SSBAM 

Anadolu pn. ,. 80 
petln 
A. Şm. " 80 fttleU 
Bomontı - Nektar 
Allan çimento 
Merkes Bankul 
ı. Banksa> 
·reıefon 

tttlha\ ve Delir. 
eart DelirmeDJ 

Açılıı 

24 60 
-. 
6 llO 
8 20 

105 60 
10 

11 25 
11 60 
lüi) 

_/ 

Kapaa•I 

14 60 

-
6 90 
8 ıa 

ıos flJ 
10 -
11 6D 

-
Terkoe 6 10 6 1~ 

t S T t K B A Z L A B / 

Türlı: borcu I 
Açılıı K•p•tıl 

pe,lD 19 175 19 16 
• • ın • - -
• • 1 ~eli - -

rarlan mucip oluyordu. Serop Devletoğluna bildirmeleri rica olunur. saat ı\yan ve are.bea. nep-1yat. 20.15: Türk 
B:-1 zı kitablarda tesadü=fe.=:n:::_b::_u:::_a:d::a=:y:...:a.:_:1~-E-v_v_e_°U(i_b_ıı_ı_m.a_c_u_n_ın_ı_a_u_e_d_il_m_i_§ _l_e_k_li__!._B_uı_a_n_a_2_o_n_r_a_m_ük~ö.-f_a_t _v_er_n_e_ce_k_tır_._<_1_1,_s_>_;_ım_us_i_kıs_i_v_e_h_a_lk_ş_a_rkıl_a_r_ı _c_s_a_dl _H_o_ş.:ı_·e_s_v_e..:.....'ı"'"~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

__/ 
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GA YRIMOBADILLERE 
lstanbul Defterdarhğından : 

efhfnce fstlhkak bakiyesine mu· 
1 - $23 No. h kammmı birinci maddesi mu büyük maJmemU!'larına. 

kabil hazine tahvili ala~ olanlar :11:!tS:.ı.nıarm müaDeri 111 bU· 

1 - Ellerindeki bono ~det ::ıeleri J.tzundır. 
Jük melmemurlarma JDiir8ıC88 " Vek6letıçe maime mrliıruıa 

a - Bat saldblerl tanfmdan doldnrulmak ~,:1- hak ıah1blerile bcmo hl· 
ı.e,.nnameler gönderibnit*fr· Bu be,.__..;;..., mub)dliDde melme
..ınerı tarafından dolthmılarak miiraıeUt 
mmiuğuna wya Tasfiye Bürosuna ~:~tea ltibllren bir r.ne 

4 - Jtaun, J!5/'l/t38 tarihbı~e neşredilmiftir· aalat olacaktır. · 
2al'fmda müracaat etmıyenlerln ~Jıla. istihkak mazbatua sa
(Bono hAmilleri be7mJWDelerinl B- suna vereceklerdir.) 
hibleri Bahtiyar hanında Tasfiyearo . 
ilin olunur. (6423) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan Muhammen bedel 

Beheri Tutan 

L.K.S. L. K. 

Muvakkat 
temtnatı 

L. K. 

Eksiltmenin 
,ekli saati 

Yazhk jeJAtin 200 kilo -.'18,M 314.18 13.57 Açık eksiltme 11 

Xıfhk jelAtin 200 • - 15 05 301.- 22.57 Pazarlık 11,30 
40 hk çivi 2000 » ·. ' . bin satın alınacak 400 kilo jeli tin aÇJk . ümunesı mucı ce 

I - Şartnamelerı ve n. IX 
938 

tarihinde ihale edilemetijjinden yeniden 
eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 21 I 
•e"J>azarlıkla eksiltmeye konmuştur. Ut t teminatları hizalannda g&terflmlştlr~ 

ll - Muhammen bedellerile .m: ras~ pazartesi llnil bizalarmda yazılı 
m - Eksiltme 26/IX/938 tarih M t besindeki alım koıillsyonunda ya-

laatlerde. ICabata§ta Levazım ve mubayaa fU • 

pılacaktır. h ··n sözü geçen §Ubeden alınabileceği &l· 
IV - Şartnameler parasız olarak er gu 

b~ jel" . ·· e1ı1 de görülebilir· " 
' atin numun . . . tayin edilen gün ve saatlerde % '1.5 guvenme 
V - İsteklilerin eksiltme dııçın komisyona gelmeleri ilin olunur. c6247t 

paralarile birlikte yukarıda a geçen -
Edirne Naha Mfld8ı:lftğ~den 1 

Kapalı zarf usulile Ek11ltme ılanı 
zunk

.. .. h"1..11.-et konağının 13706 lira 17 kuruşluk bir kısım inşaatı 1 - U opru \lAu.m 

arf lil ksfltmeye çıtanlmıf tır. 
bpalı z usu e e . le ro. esi husust fenni pı11lame, baymdır-

2 - Eksiltme prtııam~ ~~:ve aır': ~e Nafıa Müdürlüğünde görüle
lık i§leri genel ıartnaD).esı ve e, ... evr 

l>ilir. ihal . 411\ Eyl\U Cuma aı1nü saat 15 de Edime Nafuı :Miidürlülü 
3 - Bu i§bı esı - D' 

Gdasındaki kamisyonda yapılacaktır. 
4 _ Elrsiltmeye gire})ilmek için 1028 liralık teminat vermek vt qağıdaki Te

tdtl~ 1' 5D·-üt ...,. ..... 
A - 938 senesine afd Ticaret Odası kq:ıch. 
B _ İhaleden en az sekiz gün evvel bu ife girebilmek fçfn Nafıa VeltAletfn-

v.:1:- Naha MüdürlüX.:.iJlden alımnıt ehliyet vea"MSJ 2480 IQ11ı b· den veya ,DUUue a• 
nuna öre hazırlanmış teklif mektublan mezkOr gfhıde saat 14 de kadar koınt. 
JOD ~anı nafıa müdürüne veıilmil olması 'Amadır. Pomda aeclJanlf mek· 
tublar kabul edilmez. c644St 

Sümer Bank Umum Müdürlüğündeu : 
. rdır. Ehliyetine g6re 200 liraya kadar aylık verile-

Bır Topografa ih~y~A~a:..ı...1 .. Sümer Bank U. M. İııpat Şubesine miiracaat
'ektir. Taliblerin mr ~-~ 
lan ilin olunur. cl442» 

Bal k • Vilayet Daimi Encümeninden ı 
1 esır olunun 88 +50().,-83-f..ac>O Uncll kilometreleri ara-

1 - Balıkesir • Baııdır_m8 lalesi yapılacak tamirata talip çıkmadılından bir ay 
llnda ve kapalı zarf u~ arlığa bırakılmıştır. 
Zarfında ihale edilmek uzere P~~- tı9 kuru§ muvakkat teminatı 996 liradır. 

2 • • k •f bedeli 13277 lllA al 
- Bu 1§lll eşı . ülasası fiat bordrosu, metraj cetvelleri ve m -

3 - Buna aid keşifname, keşif ~ tn 'meler eksiltme prtnamesi ve mukavele 
1.e!ne grafikleri, hususi ve fennı :Ovr~ Baİıkesir Vilayet Dainıl Encümeninde 
Grneğinden ibarett~ .. ~tey~ .lirler. 
veya nafia müdürluğüııde gorebı ü 1 • olan pazartesi, perşembe Ve CU· 

d ıo""'antı g n en 
4 - İhale encümenin muta '.l" vından isteklileriıi on bin liralık iş yaptıjuıa 

Jnarteşi günleri saat 10 da yapılac~li et vesikasile birlikte mutad toplantı glln
dair nafta müdürlüğünden ıılın~ış e~ encümen daimfye müracaalları flAn 
lertnde vilAyet makamında muteşe 
01wıur. c6060:t 

....._ lstanbul Şubesinden: 
T. C. Ziraat Bankası bilen 5 memur alınacaktır. Talib-

.. .. iyi fransızca 
Lise derecesinde tahsil gorınuş müracaatlarL cM28• 

lertn teraiU fiirenmek üıere BankaJlllZa • 
....... 

Lilel.aırn ima tedldk )llel'ciindeD: ·radenldeleri ttcarethanesinin ton • 
LiUeburgazda mukim bezzaz Yusuf ve bırilerek icra, if1ls kanununun S1 in· 

k _._ Id ,..~a karar Ye · :~ hk mtıh o .. '«lto talebi muvafık o Uı:;w•• rih. den itibaren verilen~ ay -
et llladdesfne tevfikan 18/temınuz/938 ta kor~ato komiserlili tarafından gösteri· 
let evvelce ilan edilmişti. Bu kere ko:u..fi muvafık görille~k ~ if.J.As kanu· 
len esb b a . ··hletin UJ&tı}ına te _.... mehliD hıtam müddeti a "zenne mu " fıkrasına tevUAan 
11unun 287 inci maddesinin 3 üııCU . ~ g0n müddetle uzatılması· 
olan 18 eylfil 938 tarihinden itibaren bır ~Y OC:Sma teblil ve gazete ile il.Aruna. 
na 'Ve keyfiyetin tapu icra ciairelerile ticare 
karar "Verildiği i1ln olunur. c6583• 1 

........__ aGI Ti YATROSU 

8011 :P0.8'1'& 

SEl..ANIK BANKASı 
Tesis tarihi : 1888 

• idare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

7irlıi7*fdi Ş.6el.riı 

!STANBUL (G~ta ve Yenlcaml) 
MER8İN1 ADANA Bilrosu 

Yananidandalri Ş.Weriı 

SELANİK. ATİNA 

• Her nevı banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Ölçü üzerine 
F ennl Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkOnlOğtlııe 

re11111 
Bonalu 
latiye11lera ~ 

t.rifeli paderilir. 
EmlnBnU 

lzmir sokıll 
TeL 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakın1n1z. 

ttdm •ırakblanaa: 
Edirnekapı Rami kışlası arkasında 

114 numaralı mqhur Misket bağunız 
yeniden açılmıştır. 

Geçen sene Ziraat Odası tarafın· 
dan tayin edilen bir komisyon mart
fetile takdirname ve para mülifatı 
kazanan bağımızda hariçte nadir bu· 
lunan her nevi üzüµı çeşidlerini bu
lacaklardır. 

İati.rahat amanlaruU ucuz w ra· 
hat~ üzen ı.-. ma,terf
lerhıdzden JDasa. sandalya ve m pe
rası almmıyacaktır. 

Miabt •P: Bekir Sııclkı 

~•-m>• Diş T ABIBI %. 

RATIP T0RKO(JLlJ 
Sirkeci : Viyana oteli maSL 

No. 26, Kat ı de herg11D GQiedea 
ıonra ıaat 14 den tt> J8 kadu 
hastaları kabul eder. --------# ··-········-······-··-·----·······--···-··-····· 

Son Posta 
--··--T•Ma•, Qa&alpfme daire • 

iSTAMBUL 

Gazetemizde çıUu yazı ve 
ıesfmleriD b(ittıa. buı.rı 
mahfu ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIAnARI 
t • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORidYS 1.&uo 'tbt.ı ~ lÖU 
YUNANiSTAN 2840 12*> 'l10 270 
ICMZBt 2700 t 400 800 801 

Abone hecle1i pefincUr. Adne 
delfltfnnek Z5 ~ --

.c.ı.n ..,,.d Beri oerilmn. 
ilanlardan mea'aliyet aluuna. 

Cevab fçln mektublara 10 ku.rufluk 
Pul il!veal lAzımdır. 

......................... -...... ______________ _ 

IQfa ti 

1 Emniyet Sandtlı llAnlan 1 
Taksitli Emlak Sabşı 

Kadıköyünde Zühtüpqa mahallesinde 
BafcUMI -caddesinde elld 11 yeni 128 
}\ta J, 

Uç buçuk katta yirmi dön 18000 
odalı, elektrik, terkos tesia-
tmı havi kkgir zemin ilze-

rinde iç bölfiklü ve bahçell 
ahpp bir köfkün tamamı 
(a:Jne& iistii odalı ahır ve 
arabalıJı vardır). 

1 - Artbrma 4 Tepinievvel 936 tarihine düfen Salı günü saat 18 da yapıla• 
cak ve gayrimenkul en çok bedel YPrenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin " 10 nisbetinde pey at.. 
çesi yatırmak lizımdır. 

3 - Arttırma bedelinJn dlirtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekta 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize ıabidi}.. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar fayrimenkul Sandığa birinci derececi i~kU 
kalır. (SUl) 

Güzel Sanatlar Akademisi talebe 
kayıd ve kabulü 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden : 
1 - Akademi tubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 EylUl 938 tarihini!e 

'"'ı••nacak w: Eylti pyesiDde nihayet yerileeektjr. 
2 - Akademinin bütün §Ubelerincfe tedrisata 15 fıkteşrfn 938 de bqlanacaktJr. 
3 - Akademi: Mimarf, Resim, Heyk~ l, Tezyini san talar ve Türk Tezyini 

san'atlar şubelerinden mürekkebdir: 

A - Mimcarl Ştibeli: Tahsil mflddeti bet yıldır. Bu pıbeye lise olgunluk..,. 
zunları kabul olunur. Talib sayısı alınacak talebe mikdarmı geçene desen ve 
Türkçe kompozisyondan bir müsabaka imtihanı yapılır. Bu şubeye talebe ola
rak girebilenler arasında imtihanla burslu talebe aeçilir. 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe alınacaktır. Burslu talebelere tatilde de a.. 
yam etmek üzere maktuan c25:t lira aylık verilir. Burs imtihanı Türkçe kompo • 
zisyonla cLise müfredatına göre. ~yaziye, Umuınt tarih ve yabancı dilden ya. 
pılır. Burslu talebelere aid talimatname Akademiden alınabilir. 

B - Resim ve Heykel Şubeleri: Tohsil müddeti muayyen değildir. İstidada 
bağlıdır. Bu §Ubeye devam edenler 30 Y•ıma kadar talebelik hukukundan istifa.ı 
de edebilirler. Resim ve Heykel tubelerine girebilmek için en az orta mektell 
mezunu olmak lizımdu. Bu §Ubelere girmek istiyenler bir tstidad yoklamaa 
geçirirler. 

C - Tezyint SaTı'atlar Şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi Tezyinat 
afi' ve grafik, çinicilik, dahill tezyinat, mobilya kısımlannı havidir. Bu şubeYt 
orta mekteb mezunlariyle büti1n mıntaka aan'at mektebleri mezunları alınır, 
Orta mekteb mezunları desen ve Türkçeden imtihana tlbi tutulurlar. 

D - Türk .Tezyini San'atlar Şubtıi: Tahsil müddeti muayyen değildir. 

San'at iatidadı gösterenler alınır. Tezhib, tezyinl arap yazısı, Türk ciltcllili. 
Tark e,llt bhpJan imali, ebru w ahar, ;l'iirk minyatür&, T8rk Tnytnatı ve çl• 
'Dl 'Mbt...., b,vmetU ..,,_. illerine hak, altm varak fmall, hah na'bfları, aedd 
kakmacılığı kısımlannı havidir. Bu §Ubeye prme:t için Y8f haddi vazedilme. 
mittir. Tallblerin istidad sahibi bulunmaları ve Türkçe kompozfayona muktedfı! 
olmalan JAzımdır. Bu fllbeye firmek lstiyenler Direktörlüğe istida venne]i 
mecburiyetinde değildirler. 

4 - Taliblerin Akademi Direktörlülfine hJtaben bir istida ile mtiracaatlan 
ve bu istidada girecekleri §Ubeyi tasrih etmeleri llzmıcbr. İstidaya ballanm111 
icab eden vesikalar fU.Dlardır: 

a - Nüfus hüviyet eilzdmıı. 

b - Sıhhat ve qı raporu cResml doktorlardan alınmalıdır,, 
c - Resml tahsil ft&ibın. (Askerlik ehliyetnamesiyJe beraber). 
d - Hüsnühal kAbdı cMekteblerden bu aene mezun olanlardan iatenıneza. 
e - 6 tane kartonsu.z vesikalık foto&raf. cA.Jaminil.t olmamalıc:lır.a 
5 - Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikaları mensub olduklan konmJosluklaJ.oı. 

dan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 
8 - Kabul yoklamalanmn ve burs imtihanlarmın yapılacalı tarihler 15 B,,. 

lfilde mekteb dahilinde ilin edilir. 

7 - Akademi niharldir. Devam mecbuıidir. Yalım Tilrk TeZJiaat talebelfD8 
devamda kolaylıklar gösterilebilir. 

8 - Taşradan gelecekler lüzumlu veaikalarını taahhüdlü olarak poat:ı fll 
gönderebilirler. Bu libilere Akademide hangi tarihte bulunmaları 1bım geldfll 
tahriren teblil olunur, cl027:t 

inşaat llinı 
Sümerbank Umum Müdürlüğündenı 

1 - Karabükte yapılacak mühendis ve memur apartımanları ile bunlara aiAI 
müteferri işler toptan götüt'ü olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konu). 
muştur. 

İfba inpatm mnhammen kefif bedeli m,ıa lira 78 brQftur. 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümerbank inpat §Ubesinden aJma. 

bilir. 

3 - Ebiltme 28 Eylfil 938 Çarpmba günü saat 11 de Ankarada Sümerbank 
Umum Küdürliiğiinde yapılacaktır. 

t - llllftkkat temiaat nüMan 25,075 lra il kurapar. 
5 - İstekliler teklif ewab meyanına~ kadar yapmış oldukları bu k~ 

bil işlere, bunların bedellerine ve hangı bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

8 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günil saat 10 a kadu 
makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umumi muhaberat şubeli müdirlio
füne teslim olunacaktır. 

., - Posta ne g&ıderileeek teklifler nihayet ihale aatinden bir mt evveBntı 
kadar gelmi§ ve zarlın kanunt aekilde kapatılmı§ olması lazımdır. Postada va.. 
ki olabilecek gıecikmeler naza.n itibara almmıyacaktır. } 

8 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder • 

c641& ' E.a.iyet Sandığı Mıc:llrlöğüaden: 1 Nmi ~ ve arbdallrr. 

ltadıköy Yeldeğir:meni tepesi s. 38 
No. v:ee~ .................. -............ Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 

da Bay İbış· 1.2.938 tarihin· de Sandığırntza ..... h-.sin .. _ .... düıil: SeHna ıra --
b uuur uıııı Nefri;yal .-u S1'P ... ..,.. Fa~ikamız için 7G lira ücretle bir tesviyeci ustası alınacaktır. Motör ve .a.. 
lraktığı para isın verilen 30698 DUDl&- c• t gecesi ...... ...._ -*- S. Ragıp EM•Ç trikten anhwılar tercih edilecektir. Taliblerin Heybeliadadaki okul komu(mı. 'alı bonoyu bybettilini söylemiştir. y~ ınaye ---- ~ ..... u14JU,ICJfJ, blma milı'IM:uUm. ..... 
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16 Sayfa 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir iksirdir. 
Şa gtızel çehreyi aydınlatan 
rf1nq, fllphesiz, ind ditJ.er
dir. LAkin o elitlere can 
·veren de ınpheaiz, " RAD
YOLİN,, dir. Siz de ayni 
ıtızelliği elde edebilirılniL 

Sabah, öğle Ye alqam her 
yemekten aonra mwıtua
mu ditleriıdzi fırçalaymız. 

~SÜMER BANK~ 
Umumi MDdDrlüğDnden: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas fubelerinde yetiştirilmek il.zere 

itntihatı ile US lise mezunu seçilerek 

ECNEBi MEMLEKETLERDE TAHSiL ETTiRiLECEKTiR. 
Namzedlerin aşağıda yazılı jartları haiz olmaları lbımdır. 
1 - Türk olmak, · · 
2 - _Tamüssıhha olmak, 
3 - 18 yaşından aşağı 23 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olımı~ buluıµnak, 

5 - 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun olmuv 
bulunmak, Riyaziye, Fizik, Kimya derslerile yabancı dilden iyi dere
cede not almış olmak, 

6 - Tahsile gitmeye ve avdette banka hizmetinde çalışmağa manı rcsınt 

veya hususi bir taahhüdü olmamak. 
Taliblerin nihayet 25 EylUl 1938 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki (M. E.) 

rümuziyle Ankarada Sümer Bank Umumt ve İstanbulda Sümer Bank İstan
bul _ Şubesine göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi. 

2 - Melcteb şehadetnamesi ve imtihan notları cedveli. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıhhat ve bünye 

şartlarını muhtevi hulunmu~ bir sıhhat rapor\L 

4 - Tas~kli hüsnühal varakası. 
5 - 4 f otograf. 
Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gönderilecektir. 

· İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

TUZU 
En bot ve taze me,vaların uaarelerlnden latlhaal 

_edllmlt ·tabii . bir mayva tuzudur. 

Emaaltİz bir fen harikası ol-duğundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi . 
Beyoğlu - latanbul 

SOM rOBTA 

., * 
NUBKALBll 
KQl'fllft ır.Jenı l'ftbrftlMmda ber 

ne'f'I kalem imal eADDWrtecllr. 

Mfim.um' ecmdtl blemlei'lnl OOk 
faiktir~ 

FlaUerl ecnebi blemlertn.4e• 
,;, 10 acımdar. 

Kurşun kalemler: 

Mektebll 

Stıperyor 

Timsahlı 

801 - 2 
1205 Altı derece ıerWkte 
Not . 
1011 
99 

Marangoz kalemi 
Taooı kalemi 
En iyi clnı 

Dağdelen 15 derece serilikte 

Kop7a kalemleri: 
299 
701 • A 
701 • B 
701 • c 

Ulus 
Yumuşat 
Orta Sert 
Sert 

C En iyi cinı 71 • A.B. · uo dereceli 
702· A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 • k B. Mavi· Kırmızı 
72. A.B.C.D.E. Beş renkli iyi olnı 

Pasteller 
1316 6 renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi clnı 

24 Renkll lyi otns 
901 Kırını~ • Mavi 
Stabllll 12 Renkli iyt clnı 

• 24 Renkli iyi cins 
Dermetogra! Üç renkli kalem 
311 Grafit v~ renkJi Minlen 
231 • 232 Kır~ızı ve Mavi tebeşir 
çeşitlerimizi her .lwtul1eciden 

isteJ1niz, 

. Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

l'dübürdau- sade Ba.a No. l . ı 

RADIO 
EDISSON 

MUeaaasesl 
Beyoğlu btiklil caddesi No. 34 

. 
Paris ve Londranın en bUytık m<r 
da mnesses&lerinden çıkmış pat
ronlar tlzerinde biçilmiş baya ılara 
mahsus MUŞAMBA.LARIN zen· 
gin çeşidleri her yerden mtlsaid 
şeraitle ve ucuz fiatlarla BAKl!R 
mağazalarında satılmaktadır. 

Husıai çeşidlorlmiı yalnız maraıamızın 
dab.ilindo tetbir odimiftİJ'• 

Desenlerin hakla mahfuzdur. 

~·------------.-. Telefon. 42517 411-------111[1111-~.---. 
Nişantaşında Tramvay ve ŞekaY.ık caddelerinde ·. 

· 1.· Y.A:T:I ~I tŞ.~ Ş.li_ a . is _. ~ı-ÇONDO~~o 1 
ANA - iLK - ORTA - L/SE KISIMLARI 

Kız ve erkek Öğren'iciler ·için . yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn YATI teşkilatı vardır. Fransızca, 
lngllizce,· :Almanca · kurlarına - dokuz yaşından başlRyarak btltttn öğreniciler iştirak edebilirler. 
saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıd işlerine Pazartesi, Çaşamba ve Cuma iOİtleri bakılır.' 

. · ıs.ti~lil _Ljsesi Dir~ktörlüğünden 
·ı - 11~; Ort~ ve Lise kısı~l~na yablı yeya . yat;ı.sız kız ve erkek talebe kaydına başlap.mışbr. 
2 - . Jslir~nlere mektebin: kayıd şartlanoı J:>ildlren tarifname , parasız gOnderllir. 

Adret: Şebzadeblıı . ·Potia karakola ·· arkua: Telefoa:. 2~534 

E7lil ti 

Sonbabar geliror 
Ufak bir Gıütme b8f1Du:a bllyük bir hastiJJk çıkarabilir. 

Bunwı için derhal bir 

A· L 1 N 1 Z 
Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatızma 

icabında günde 3 kaşe allnabilir 
Taklidlerinqen AkınlBlZ ve ısrarla SEF ALIN 

isteyiniz. l lik ·ve 12 .lik ambalajı vardır. 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir ... 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

FEMl•L ve BAGI kadın olmanın yegane 
' mahzurunu unutturur. 

F E M I• L ' ve B A G 1 tcad edilince, kadın lnanılmıyacak 
derecede bUyllk bir serbestiye ve emsalıls: bir 
rahata kavuştu. · 

1 ve B A G ı her ay tekerrnr eden muıknı Ye Qz1lo F. E M L ' cQ gQnlerde kadıni bütün dDşünce ve ezlyetıer-
den kurtardı. Bayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

FEM•L ve BAtll en ine& elbise ve en dar banyomal yoları altında sezilmez, kullanan kadın bile meY· 
' cudiyetini kat'in en farketmez. 

F E M I• L ' ve 8 A G 1 milcroblU bezlerin · ve pamuk tampo& 
lann kadınlann bütün hayatlarına mal olan rab1m 
ve tenastllt ıstırablannı ortadan kaldırır. 
" . ... . " . . 

FEMİL, 

FEMIL, 

ve B A Q 1 kanı emle( ve muhafaza edici i>8yaı 
ve kırmızı husust iki cins pamuktan kJm~a bari· 
kalarile' mikl'obsuz btr şeki1.de yapılmıştır. 

ve B A C 1 bayanların (aylık temizliklerinde) en 
birinci y.ırdımcısıdır. Sıhhatini seven ber kadın, 

ve 

1 . lıtanbıd Belediyesi 

Çift çizme 

385 Amir ve Efrad için 
34 Fotin 5,50 .. 

İtfaiye amir ve efradına lüzumu olan ve yukarıda mikdarları yazılı bulun'11 
çizme v~ fotin açık eksiltmeye konulm~ştur. Nümunelerile §al'tnamesi Levazı!1l 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 31'1 Jir8 

21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/10/938 Sah günii 
saat 14 buçukta Daimt Encümende bul~nmalıdırlar. (B.) (6599) 

H·asıa Odasının 
Hıfzıssıhhası -r 

E' 

Sıl'i bıttılıklar 
bıllnde evini· 
ım 11btı kıpıı. 

mı Ytd 6ıemc· 
lerlnf, tıtllıuır. 
m obll ya ft 111, 

bıhlınnııı, r• 
ıık t11tımlırı· 
0111 dıaenfılttı 
lçla leldlJ• 
• e•arluİ111 

;S:::.::;ıı=i:;;;==--~ ıelnieaınr be·. 
ldemeyrnıa. 

Slı bunlırı,mik· 
ropları 61d'1rea 

mayiler arasında en müeulrl bulunan ve 
4S aenedenbcrl ber ,yı;rde ve bllbuaa 
butabınelerde kullanılao aLYS Olı Ilı 
deıeafekte ediniz, :rakllrle· 
rlae dlkkır ve kutularının L .;'~ 
sarı-Kırmızı . oriJlnıl ımbı· -_ ~ 
lajındı tarar ediniz. \b. ~~ 

L sol"~ li (' Y.-.ıa- fe•IM ~ 
ICMULIC.I a MATR A. e;, H••••re 
"M'imtMilı~ ._~ .......... .._ ........ 

flan Tarif em iz 
Tet .Otun aanttml 

lluincl .alıile . 400 lnmıı 
lldnai ialıile 2SO » 
Ogiineii · ftllail• . aoo » , 
DörJiln~ · •!aile · 100 ı. 
l, Mlıilel# IO • 

: s.n 'itıliil• . 40 • 
Muanen bir m1iddeı ziifuıd.a 

fizlaca miidarda llln yaptirıcai· 
' tar ayrıca tt?ıizilitb tarifemUdeD 

istifade edeceklerdir. Tam. yanJ2l 
ve çeyru sayfa illnla.ı: lÇtn ıytı 
bir tarife derpif edilmJ~tlr. 

Son Posta'nın tlcarl flAıı.larıD• 
atd i§ler için fU adrese müracaıs 
edilin elidir: 

· · tı.AnCıllll KollektU flrll911 
Kahrama.n.sad• llaD 

ADlw'a eadOll 


