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rakmaya çalışan sosyalistlerin. 
grev teşebbüsü yüzünden bugü -
ne kalmıştı. Fakat grevlilerin 
harekatı aklın kaldığı ve Dalac!ye 
kabinesi tam bir muvaffakiyet 

kazandığı ve belki de bu hadise 
yüzünden kabinenin mevkii da -
ha :Myade sağlam bir vaziyete 
girdiği cihetle artık böyle bir an
laşmanın yapılmasında hiç bir 
mahzur kalmamıştır. 

F:-ansız - Alman paktı Almım -
İngiliz paktına nazaran çok fark
lıdır. Sonuncusu ile yalnız iki 
devlet arasındaki her türlü ihti -
laflara nihayet verilmiş ve tam 
bir dostluk temin edilmişti. 

Fakat yarın imzalanacak paktın 
akıdlardan her ikisi de mütekn -
bilen mühim fedakarlıklarda bu
lunmuşlardır. Bunlardan Fransa 
orta sarki ve cenubi şarki Av - , 

1 :ı: 

rupasmda Almanyayı serbest bı-
rakmış Almanyada ır~ . esaaına 

1 davanan hudud meselesının gar • .

1 
bi ·Anupaya taalluk eden kı;; -
mından tamamile sarfınazar ot • . 
miştir. Hatta yarın imza mora • 
simini müteakip Hitler, Fransaya 
karşı sembolik bir jest olmak ü
zere mayinkarnp (mücadelem) 
adlı kitabında Fransa ve garbl 
Avrupaya taalluk eden sahifele-. 
ri yırtacak ve bunların yerine bu-

f btanb~~ en~~~~!~ak&; l 
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alqam gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiı olurlar. 
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Parıs, Çemberlayn'ın teşebbüsü müs
bet netice vermezse Roliıadaki 

sefirini geri çekecek Yazısı 

6 ıncıda 

Güniin uıevnu olan Tunusta bl_İ' fraruıız ve bir yerli komut11n. .• 

.t . ·: 

tfarı cıye Vekili ŞUksü Saracoğlu 

Bulgar gazeteleri, Atatünkün 
cenaze merasimi münasebetile 
Ankaraya gelen Sovyet hariciye 
komiser muavini Potemkin yol -
daşın hariciye vekilimiz Şükrü 

Saracoğlunu Moskovaya davet et
tiğini ve bu davetin kabul oluna
rak hariciye vekilimizin şubat a
yında Moskovaya gideceğini ha -
ber vermektedirler. · 

== , -.......... 

yalnız vilayette çalıştı 
Öğleden sonra Belediyeye gidecek 

( 

i 

Eski vali yeni valiyi karşılıyor ... 

Yeni vali ve belediye reisi Lut- almak üzere muhtelif şube mii-
fi Kırdar bu sabah erkenden vi. dürlerini, daire amirlerini nez<.line 
!ayete gelmiş öğleye kadar vi - çağırarak uzun uzadıya göriiş -
!Ayette kalmıştır. Evvela tebrik - · müştür. 
leri kabul eden ~ni vali bilahft- Yeni vali bugün öğleden sonra 

Başvekil =r=e==v::ııiıa=·y=eıc:tı:::::a:iş=Ie=r=i=h ... a:kk==ın=d=a=iz=a=h=at==be=J=ed=i=y=e=ye=\='e=p=ar=t=i)='e==g=ı·d=e=ce=k=t=ir::2. 

Aııkara'ya ]Türk - Bulgar dostlu
Döndü 
Celal Bayar istasyonda 
tezahüratla karşılandı 

A 
nkara, 5 (Husus m'!lhabi -
rimizden) - Başvekil Ce
lal Bayar, refakatinde ka

lem mahsus müdür Baki Sedes ol-
duğu halde bu sabahki eksprese 

ı bağlanan hususi vagonla buraya 

(Devamı t mcı sahifede) 

ğunun kuvvetlen· 
• 

mesıne 
Bulgar başvekili Köse İvanofur. 

yeni sene başından sonra Anka -
raya geleceği haber alınmı:.hr. 

Mumaileyh, hem evvelce İs -
met İnönünün başvekil olarak 
yaptığı ziyaretle Başbakan Celal 
Bayarın geçen seneki ziyaretini 
iade edecek ve heı;n de•bu ziya -

doğru 
retle Tü rk - Bulgar dostluğunun 
kuvvetlenmesine çalışacaktır. 

Bu ziyaret esnnsında iki d~v • 
letc aid siyasi \'e iktis':ı.di mes~ • 
lelerden başka Balkan devletle • 
rini yakından alakadar eden bazı 
noktaların da görüşüleceği söv -
lenmektcdir. 
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!HADiSELER KARŞISINDA~ 
..__------Son Telgraf. ' -

Talebe 1 

Adedi 
Gitt.kçe 

OL i s 
Ve .. Mahkemeler 

[Beynelmilel 
Afiş 
Müsabakası 

YugoslavYil~111 

ylldönü"'" r.sllff' 

İKİ l\IİLV.. BALK SANUI(iININ 

LİRALIK UEFİNE 

Garcteler yazıyor: Edırnekapı 
ile Topkapı arasındaki arsalarda. 
iki milyon lira değerinde bir d" -
fme arnnıyoımu§. Bu define, "ü
yük harb sıralarında bir hristi -
yan tarafından buraya gömiil -
mUf-

Define arayıcıları son zaman -
!arda çoğaldı. Fa-ht, hepsinin rie 
eli boş çıkıyol' galiba .. Allah ve -
re de F.dirnekapıdaki dolu çık -
sın ... Fakat, bize öyle geliyor kı, 

definenin ihtiva ettiği para mik -
tarı üzerinde her halde bir yar. -
lışlık .var. Çünkü, malıim ya, 
meşhur bir hlk.aye var: Adam: 

- Sen, ya ~ayı bilmiyorsun, ya 
dayak yemi.şsin, demili ... İki mil
yon lira da dile ko:ay geliyor .. 

Ne ise .. Haydi hayırlısı ... 

ŞDIDİYE KADAR 

VERESiYE MUAMELE 

Son birkaç gündür, bi;,im mPa
lektaşlarıı. ne oldu, böyle! Hiç 
durmadan, belediyen in cyniden 
tetkik ve tahltik edikcek mesııl•· 
ter. inden bahsediyorlar .. Ne Çt'lr 
da mesele varmış; yazılanlara ta
kınca, insan şaşıp kalıyor?. 

Desenize, İstanbul belediyeııl 
hep vereaiye iş görmüş .. Heeablım 
timdi görülüyor.. 

HIRSIZLIK HASTASI 

OLAN ADAM -
Geçen sene 72 hırsulık yaıı-n 

Vasi! ~inde bir sabıkalı, hapis
haneden çıkar çıkmaz hemen yi
ne bir suç l§le~. Artık bu adam 
hırsızlık sabıkası değil, hırsı1.1ık 
hastası olmuş demek .. 

Askerlik 
Dersi 

Bu sene çek sıkı 
Glacak 

Bu senaortamelcteb vt liseler· 
deki askerlik der•leri çok aıltı bir 
imtihana tabi tutulacaktır. 

Ezcümle l~enm 1 inci, 2 nci n 
ll üncü sınıflarında askerlik ders
lerinden iki yazılı imtihan yapıla
cak, askel'llk kıı.mpının sonunda. 
da her talebe bu dersten bir söz
Ui, bir de ıımell imtihana tibi o
lacaktır. 

Aııkerlik dersine tabi olan ta • 
1 !er, bu dersin yazılı imhhan
lanrıda aldığı notlar ne olursa 
o\Sun kampa iştırak etmeğe ve 
kamp sonunda yapılacak sôzlü ve 
ameli imtihanlara girmeğe mec
bur bulunmaktadırlar. -·M""lkiyenln 

yıldönümü 
Mülkiyenin 60 ıncı yı1dönümfı 

münasebetiyle bugun mektepte 
yemek toplantısı yapılaca~ dün 
yazıJmıştL Haber aldığımıza gli • 
re bu doğru değildir. Ebedı Şef'in 
ölümü dolayısile bu yıl kutlama 
töreni yapılmıyacağı gibi ne mek
tepte, ne de dııjarıda mliJkiyeliler 
tarafından yemek toplantısı ya -
pılmıyacaktır. 

YENİ BİNASI 

Geçen gün büyUlı: pastahanenin 
önünden doğru Babıaliye, .)'ani 
Ankara caddesine çıkıyordum. 

Giderken, sağda büyük bir bina
nın kapısında cHalk sıı.ndığı. di
ye bir levha gördüm. Anladım ki 
yeni kurulan halk sandığı burada 
yerleşmi§ .. 

Fakat, ne yalan ııöyliyeyım, b.l
yük bir temizlik ve itina ıle ku
rulan halk sandıjının bu bin~da 
yerleşmesine bir türıü gönlün. 
razı olmadı. 

100 ŞEHRİ 

BOMBAltDIMAN 

i'panyada Franko kıt'aları ye
ni ve mühim bir taarruza hazır -
Janıyormu;. Franko kıi'alan lOIJ 
şehiı· ve kasabıı.yı tayyaı elerle 
bombardıman etmek ir;ın büyük 
bir plln hazırlamışlar•. Bu hava· 
disi okuyunca, hayret ettim. 

tspanyada, hA!A, sağlam ve yı -
kılmamış 100 şehir var mı?. 

ERKEKLER KIZ -GiBi SAÇ K!:SİYOR 

İııgılterede Oksfcır<t iıniver3i -
teeınde kız ve erkek talebe ara -
sında yeni bir saç modll6ı çıkmı~. 
Erkek talebe saçlarıın uzatıyor -
lar, v~ yeni modellere uygun ola
rak kıvırtıyorlarmı:;. Kız tale -
beler de, saçlarını, erkek saçı gi
bi kısa kesiyormuş . . 
Hayırdır inşallah .•• Neden aca

bR böyle bir değişikliğe lüzıom 

görmüşler?. Oksforddakı talebe -
ııin başka işi gücü yok mu?. 

AHMED RA ITT' 

Motörlt.r 
Bu günlerde 
Y aptırı acak 
İlk ağızda üç tane 

inşa Glunacak 
Köprü . Adalar arasıııdakı me -

sa!eyı kısaltmak t.iz<'re sur'at!ı 

motörler in~a olunmas!'llll karar
laştırıldığıru ılk olarak hnbec »er
m tik 

Deni:tbank idaresı ılk l>"rticie 
bu motörlerden 3 darıc yaptır -
mağı muvafık görmliştür. 

Her bo-i 18 er mı! siir'atın<le bu
lunacak olan motorlcr '1 m~asına 

bugünlerde HalıçteKı labrikııl r 
te.gahında oaşlanılacaktı 

Motörler 40 ar rn~tre uzunlu -
ğunda olacak ve beheri 500 yol -
cuyu ferah forah aelaılecektır. 

Bu 500 yolcunu.., oturması 

içın rahat koltuklar \'e kanapc 
tertibatı olacağı gıbi aynca lıer 
motörd~ gUveı·te tak ımatı la 
bulunacaktır. 

Yenı motörler saycsınde köp -
rüden Buyükadaya şimdıkind~n 

55 dakika daha erken gitmek l<a

bil olacak yani bu mes fe 30 da -
kikada katolunacaktır Bilh88".a 
yaz gunlerinde, savfıye me,·si -

minde bu motörlerın çok i~e y.ı -
rayacağı tahmın olunmaktadıı ve 

ilk motörlerin bu yaza kadaı· vt•
tıştirilmcsine çalışılacaktır 

Artıyor 
Memleketimizde talebe .«icdı 

ve dolayısiyle mektep ihtiyacı her 
sene çok mühim miktarda art -
maktadu. 

Bu artış rakamlarla şu §t!kilde 
hülisa etmek kabildir: 

1923 - 1927 ders yılında or:a 
mekteplere 4723 ü e~kek ve 1182 si 
kız olmak üzere :>905 talebe de -
vam etmektıeyken 1936 - 1937 ders 
yılında orta mekteplere 52571 i 
erkek ve 1840 ı kız olmak üzere 
71021 talebe devam etmekteydı. 

Bu rakamlardan anlaşıldıjtına gir 
re erkek talebe miktarı on beş yıl 
evvelısine nısbetle 11 mislı ve kız 

talebe de 15 misli ·ve bütün orta 
mekteplere devam eden talebe de 
12 misli artmıştır. 

Yine 1923 - 1924 yılında lisele
rin ikinci devre sınıDanna 910 u 
erkek 331 i kız olmak üzere 124 l 
talebe devam etmekteyken 1930-
1937 ders yılında bu sınıflara 
14305 i erkek, 3972 si kız olmak ü · 
zere 18277 talebe devam etmi~ -
tlr. On beş yıl evvelsine nazaran 
bu sınıflara devam eden talebeye 
nisbetle bugün 15.7 erkek talebe 
ve 1 misli de kız talebe miktarın. 
da bir artış göze çarpmaktadır. 

Orta mekteolerle liselerin talt" 
besine muallim mektepleri tale -
beleri ilave edilecek 1923-1924 yı
lında bütün muallim mektepleri· 
ne devam edeıı talebenin sayısı 

7378 i erkek ve 2295 i kız olmak 
üzere 9674 iken bu miktar 1936-
1937 ders yılında 67940 u erkek 
ve 23.753 ü kız olmak üzere 91702 
ye baliğ olmuştur. 

1924 - 192~ ders yılında orta 
mekteplerden 178 1 erkek ve 12 2i 
kız olmak üzere 190 mezun olma
sına mukabil bu miktar 1936-1937 
de 7497 si erkek 2422 si kız olmak 
üzere 9919 a çıkmışlır. Bu ra -

kamlar on dört yıl öncesine na -
zaran erkek talebenin 42 misi! ve 
kız talebenin de 201.8 nisbetinde 
olduğunu göstermektedir. 
Öğrendiğimize göre Maarif VP

kii ıetı bu büyük ihtiyacı izale et· 
m~k üzere bazı mühim tedbirler 
almıya başlamıştır. 

Bu meyanda Ankarada ve di -
ğcr bazı ~hirlerimizde yeniden 
bir ço! 1 e ve orta mektepler a· 
çılacaktır 

\y rli mallar 
Haftcsı 

H zırlık başladı 
Ay ill 12 sıı de başlı) acak ojan 

dokuzuncu İktısad V(! Yerlimallar 
haftası için l\l'lli İktısad ve Ta -
snrrıır cemiyctındc hazırlıklarn 

d(vaın edilıyor Cemiyet genel 
•t·krlerligı tPşk !atına bir tamim 
ı;:öndererek hafta içinde kahve, 
gazne> gibi umumi yerlerde kah
ve çay yeıien portakal, üzüm, in
cir, ıhlamur verilmesi'lın tcminı
ni istt•mı,; ve ı.o.'l'luın: toplantılar 

vapılmama•ını bıldırmi~ir 

~t •, ... ~ ... •' ~ ' ~..., ,.. tı. .t.. ~.. -..... r _. ; '! - . 

Karısına 
Küfür 
Etmiş 
Seluğu -;;hkemede 

aldı 
Yedikulede olman 22 senelik 

evli ve 5 çocuk babası Torna is • 
ınindc bir bahçıvan; karısı Ange
likiye sövüp saydığı için mahke
meye verilmiştir. 

Toma hlkimln huzurunda de
miştir ki; 

•- Senelerd~nberl geçmemi -
yoruz .. karını kaynanamın evine 
gitmiı;t!. Dün akşam beni oraya 
çağırdılar. Gittim. Yoksa taarruz 
ve küfretmek aklımdan geçmedi. 

Belki biraz sarhoştum . O ka
dar!. .. • 

Mahkeme Toma~ı 3 gfuı hapse 
ve 3 lira para cezasına mahkW:n 
etmiştir. Ceza tecil olunmuştur. -·-Haliçle sandal 
Devrildi 
içindekiler kurtarıldı 

Dün saat bir raddelerinde Ka
srmpa~adan aldığı Sami, Samınin 
oğlu 8 yaşında Mustıı.fa, Emin ve 
Şevkı isminde dört ynlcu ile 
Köprüye geımektJ olan Ömerin 
kayığı Yemiş açıklarında !.larma
ra isminde bir takaya çarpılarak 
devnlmiş ve içindekiler denize 
dökülmüşlerdir. Sandalcı ve yol
cular etraftan yetişenler tarafın
dan ku!'!arılmışlardır. 

---o--

Mangala 
Düşerek 
Yaralandı 
N*1ntaşında oturan Rauf is -

minde bir:nin 3 yaşındaki çocuğu 
Mürtad mangalın üsti.ıııe düşerek 
muhtelif yerlerinden yanmış, has
taneye ka!ıhrılarak tedavi allına 

alınmıştır. 

Seırhoşken beke·· 
ye hakaret etmiş 

Küçt.ikpazarda Salalıuudiıı is -
ıninde bır adam sarhoş ol rak so
kakta yalpa vurul'ken karşısma 
çıkar. 'llahalle beke ne hakaret 
ettiğıııdcn mai>ken eye verılmiş

tir. Salıihaadin 25 gun hapis v& 
25 !ıra dn para cezas· ıa mahkum 
ülmuştur. 

Bir çocuk 
Haş anarak 

Türk ressamlarının da 
İ§tİrak etme!eri arzu 

edili yer .. 
Oldü 

-·---
Hadiseye annesiniıı 
çocuğu odada yalnız 
Lırakması sebep eldu 
Kasımpaşada b.r fıı.cia olmuş, 

kiıçük bir yavru kaynar yemek 
suyu ile haşlanarak (eci surette 
ölmüştür. 

Facia şövle olmuştur: 
Kasımpaşada Paşa çeşme soka

ğında 2 numaralı evde oturan 
Ahmed adında birinin eşi dlin 
mangalı yakmış ve öğle yemeği
ni hazırlamak için tencereyi 
mangalın üstüne koymuştur. Ka
dın bu işi yaptıktan sonra 2 bu
çuk yaşındaki oğlu Sa!Ahaddini 
odada bırakarak bir iş için evin 
alt katına inmiştir. Kendi kenJi
ne odarl.a oynamakta o!an Salii
haddinin ayağı mangala takılmış 
ve üstünde bulunan tencere yu
varlanmış ve bütün kaynar ye -
mele suyu zavallı çocuğun üzeri
ne dökülerek muhtelli yerlerin -
den çok feci surette haşlanmışhr. 
Küçük Salahaddin derhal can -
kurtaran otomobili ile Şişli Ço -
cuk ha1tanesine kaldırılmış ise de 
zavallı çocuk kurtulamamış ve 
biraz sonra da ölmüştür. 

Adliye doktom çocuğun cesedi
ni muayene ettikten l!Onra gömül
mesine i,Jn vermiştir. Adliye ve 
zabıta tahkikata başlamıştır. 

Çalmamış 
Almış --Çünkü bir rakı alemi 

için arkadaş•. Rrına .. . soz vermış 

Tahtakalede Küçük Han'cı"a o· 
turan Derviş eV\•elki sabah yastı
ğının altındaki 10 lirasının çalın
mış olduğunu görmüş ve derhal 
zabıtaya haber vermiştir. 

Polis, Dervişin oda arkadaşı 

Osmam yakalamıştır. Osman dün: 
- Bu parayı aldım. Fakat ç•l

madım. B:r gün evvel arkadaşla
rıma Btilbülderesinde bir alem 
yapr .ık içir •Öz vermış.im. Pa -
ram yoktu. Aklıma Dervişin pa
rasını gizlıcc almak gdd,. E<>nra 
ödiyecektim. Onun için bu çal 
mak değil scss;zce almaktır!.. 

Demiştir. 

Muhakem~ Osmanı 1 ay 20 gün 
hapse mahkum ederek tev'kif et
miştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de beynelmilel bır afiş müsabakası 
yapılacağı şehri.mizd.ekıi alAka -
darlara bildirilmiştir. 

Bu müsabakada birinciliği lra -
zanım hükumete Mısır kralının 

ihdas ettiği fevkalade kLymetli 
bir atın kupa ~ye edilecektir 

Son seneye aid kupayı Maca -
ristan kazanmıştır. 

Yeni müsabaka önümüzdeki yaı 
mevsiminde icra olunacaktır. 

Türk ressa ılarının da bu bey -
nelmilel müsabakaya L~tirak ~t -
melen komrte t.:rafından samimi
yetle temenni olunmuştur. 

Müstakbel 
İstanbulda 
Mektepler 
Şehır mütehassısı Pr06t pJ.aruna 

•!<. ve orta tahsil müesseselerinin 
t ulunduklerı yeri tesbit etmek 
ve icab edenlerin de değiştirilme
si için mahallinde tedkikat yap -
mak ltizumunu duymuştur. 

Belediye Prosta okullar etra -

fmda izahat vermesi için Kültüc 
diroktörlüğüne \'aziyeti bildir -

mış, direktörlük de ortaokul ve 
l;seler hakkında genel ispekter 

Necmettini ilkokullar hakkında 

İzzet Koçağı bu ~e memur etmiş
tir. 

Önümüzdeki pazartesi günün
den itibaren de bu işe memur e
dilen ispekterler Prostla birlikte 
dolaşarak okulların yerlerini tes
bit edeceklerdir. Tesbit muamele

si on beş gün kadar sürecektir. 

-oo-

Eğitmen 
Kurs- arı 

\ Hazır1ığı 
Kültur Bakanlığı, önümüzdeki 

sene açılacak olan egitmcn kurs· 
lan için Uk hazırlıklara başları -
mıştır. Kurslar her sene olduğu 
gibi bu ne de nisan ayında ted
risata ba•lıyacaktır. Kültür Ba -
kanlığı mevcud eğitmen kursh -
rına ıliıve olarak bu sene yalnız 
Kastamonuda bır kurs açmı;•\ 

karar vermiştir. 

Ekrem Seve .can 
rum Kayın ·ıkam1 

Beledıye reis muavıni 

B.-d-ı 
eldu 

Anı<ara vahsi 
c;.e,:iştiri"miyor 

Salih Khıç çarşam· 
bay.:ı gidiyor 

Çorum \•aliliğine tayin edilen 
es'i İstanbul emniyet müdürü 
Salih Kılıç, çarşamba günü şeh

rimizden ayrılacaktır. 

Ekrem 
Scvencan'ın Bodrum kaymakam
ı.gına tay-..ııi tekarrür etmiştir. 

Diğer muavin Rauf Dernirtaş'ın 

bir vilayet ıdare heyeti azalığına 
!Jyini kararlaştınlnııştır. 

Ankara, 4 (a.a.) - Son günler
cic İstanbul gazeteleri Ankara va
luıi Nevzat Tandoğaıı'ın başka bir 
v~zifeye tayin edılecegine dair ba
zı habcrlN ne retmektedirler. 

Haber aldığımıza göre. buna 

met. kalmaz. 

danr yapılan neşriyat tamamiyle 
asılsızdır. 

Yazan: Ahnıed ŞüktÜ . 
da sııbiS' 

1348 senesinin yazııı ııesiD~ 
tan kanlı Kosova ~ıı~ar• ıwndP• 
istikliUinl kaybetoııştı· d ·rt •'' 
sonra cenup Slavları. d~ot· fi' 
Oıımanlı idaresinde yaş& fJP 1Jll' 
kat Sırp milli şairleri Si~ ·I~ 

s1~• ,J· 
şan zamanına ceoUP pı.ııf 
yüreklerinde yaşatnıır• 110ı• 

• do~uı · 
fak oldular. Ta kı on .. !<Ü d"°' 
asrın bıı.11anııcın~~ b~!ı~ug•''''; 
tumuz ve müttefikını"' . .ıııre .,dl 
7ıı.nın mukadd~ra~ 1 pJıt'"''.~ 
hanedanın ınuessısı 1ıtıı~ 

·ı .,,, .. ,,!· 
Kara ]{ orgi Sırbıs an ffJ~ 

. . . • ınuva '" yetinı teının ctmıye .ıc•ilc. ti 
du. 1812 Bükre, ınuab• bl•'') 

"d ' ııı" ""' min edilen bu ı arı ~1•".-. 
büyük Yugo,IavyauJJl JJt'li' 

"h .. et • 
oldu. Sırbibtan nı ~' :ıiJ>I ~ı 
nıuahedeslle tam ~ııkl• J~ ~ııf 
:uınd.ı ve bundan ı;on~~eıi. Y~ 
devletinin biitün fa.ııh; si•'"' . 
turya idaresi ,,JıındaJc ,rP 

· · uca.tel• • ·ı~ kurtuluşu ırın m lı'' . 
• . . 8tJfP• ..,~ 

da toplandı. Bit~·ük ~k•1 ;/ 
ölçüde bu kurtuluş ıı-t1' 

neticegidir. Sırbistan b~ 10r;· 
d ··"jdll· ,;~ 

de kahramanca ogı ~ tst'l'J-ı 
ları düşman askerler• ·ıe S• ~· 
işgal edildiği ~aoıan b~i~9yel . 
meyus olmadılar. Ve 110 t' ~ 
vusturya imparatıırloğıll' ıııuıtt~ 
kazı üzerinde büyük ~:eııl•f il' 
Sırplar, Hırvatlar, S 1911 ~· 

• . . . ka11ur .\ır 
· rallıgı, 1 bırıncı l'l•!P •. ~' 
ribinde kurulmuştur. ~oıf ~r 
sandr tarafından J(ars ıııiiıJI . , 

da l<Jl'" tıı1' nedanı etrafın , ,ııııı ~ 
ruluşu, cenup Sla>'b~,.lı bil~~ 
binde yeni ve çok pal" ııt• 'ıl 
fa açmıştır. tl'ç yıl 50 flıl'~ 
Petro öldü ve sırplat•.,, Jll0 ıJf" 
ve Slovenler Krallı~;uY' ~I 
deratı, dotrudan dogdr"ıJİ ı 
man Aleksandrın )ı:u · 

ae intikal etti. ·ı~' ~ .... 
Aleksandrın iç P~~birİ"d~,1· 

defi, uzun asırlar bit:el<•ıiıı i 
rı yaşanuş obn ıneıtl d• •"'!, 

telif kmmları arıı$ıll ıc, dd ;I 
birlik viicude getirJt1•

1
,,u"Jt ti' 

tikada da sulhıı "e ... ,.ıı ıl 
~·,.,.- ıJf 

sağlanılaştırnıakll· { ): olfll f-" 
iki sabada da ııı~vaf / eıtitl / 
İç politikada istıhda. ııt-' ,' ı' 

'· · rııı 1,P ~ yi kolaylaştırınaı- 1 
· • ;nl<' 'f~ 

sinde ehemmiyetli bıt l•tiP ı/ 
·ıe d•ç .. o 

pıldı. Bu ,·esile 1 5101 çt ' 
1 \'C 1 ·,r 

·Sırplar, Hırvat at ıa•l') Jid". 
Krallığından Yuı:0~ • 11 d• 0 f 

. b' ı~ıı ·b'I. virnıesı yalnız ıt . 1''1' 
' • ·ı '" . ,; sinden ibaret degı ' de" ı". 

rsıı r j]. ~ 
tün esperisini h~ 8 J)İll• 4 'rfl',; 
dar bir harekett•· ·ıiD ~· 

.. el<•' I hep fal'kı gozc(ııt ,ıı " 1 

btıll'' f ıı" 
Yugo lavları k• etr' 1 .J 
Yorı:inin hanedanı I' .. 
ladı. d• d~ ~ 

Harici polit~ ,- ı,it 11'. 
Şefimizle yaptığı 1"drl<I' J'/ı / 

akili ; ııflJ" . 
mcden sonra ~ ı1' 

· sağl• ıı '1 
ve n1üsalemctın 111 ı /. 

t ntı~ 
lan Balkan an 8 ~ . ~ 
taraftarı oldu. ..~, r 

l l<st' "'il 
Kahra.man .~:ıe. ~"'~· i 

sonra hır suı,.. · ~ 

6 ıtı'1 

~ 
1 - ' 

GÖKYÜZÜNDE 
bulamadım. Hiddetı'l'lrıeıı çıldı -
rarağım ... 

- Hiç mcı ak etme kuzum 1 

Bulduğum yerde ~:ınd.rc kadar 
ne bir ıukiıh kıyılmıştır, nt de 
biiyk bir ver kimsenin aklına gel
mıştır (Tayyarede nikah) sN· -
levhasilc nasıl k.aç gündür gaze
telerde sutıın sütun yazılar çıkı
yorsa, bl2inı nikühııııızdan da 
böyle uzun uzı.n bahsedecekler. 

Reşadın boynuna sarıldı 

!stanbulda boş yere kalma
m~;ın! Bravo sana .. Bu bulu
şuna dıyec•k yok .. . 

Merak etme, yavrum' Bun
ları ben de senden önce düşün -
düm. Maamafi'1, müsaade almağa 
muvaffak olamazsak, bunun ka
dar eksantrık deği!Se bile. On -
dan daha cazıp bir buluşum da
ha var 

- Cahide: Bana bu, yangın ku
lesine çıkmakwn çok daha ek -
santrık görünüyor. Sen Yuşa te
pesine çıktın mı hiç ..• ? 

ıf-'1 
·· a bB"ll 14

} 

Yeni ınus ~ı· •' <"I. ···" ~ ''/ son Teıcral <•~.,. ,ı.ıı ,.....-,1 
colan1D1ZU1 yall&Jl ka!t• "~ ~ J 
bir flkra ın~..abl> """'"'' ,I'/ AŞK YARIŞLA 1 
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- Vallahi, seosız hıçbir yerde 
eglc 1enuyorum, Cah»iedğim! Ge
ceyı büyük annemde geçirdim a
ma, ne kadar sıkıldıgımı bilsen ... 

- Haliı ıyıleşme<L mı qüyiik 
annen? 

- Hayır. Ve İ) le ml'ğc de .sti
dadı yok. 

Yatakta mi yat.yor• 
- Bir gün ayakta beş gün ya

takta. Ne kadar bozulmuş zaval
lı. 

- Beni bır keıccık ol.5-.n gô -
tumıPdm şu büyuk annene! 

Sen irtıyarlarla görüşmeyi 

sevmezsin d~. Maamafih nikah
tan sonra, bir gün seninle el öp
n1egc gideriz. 

V11zan: lskcnder F. SERTELLi 

- Çok mutaassıp bır kadın mı 
yoksa .. " 

- A:I. mutaassıp dıy~ıııeın. Fa
kat, çok sinirlidir. Sivasa gitmeyi 
düşünüyor Oğlunu goreceği gel· 
ımş. 

Neden git mi yor? 
- Doktor bırakmıyormuş. 
Birdenbire ayaga kalktı: 

- Her neyse ... Bırakalım şim
di b.ı liıfları. Benıın sana bfr müj
dem var. Bana her gün pısırık 

der durursun! Fakat ben, nıka

hımız için öyle güze! biı· yer bul
dum ki.. Söylersem bayılacaksın 
sevincinden. 

- Sahi mi söylüyorsun, Reşat? 
Ben h5la istediğim gibi bir yer 

- Haydi SÖ) le bakabın . . Me
rakta bırakma beni' 

Rei3L nişanlısının saçlarını ok
şamıya başladı: 

- Nıkihınıu Galata yangın 

kulesinde kıyılacak .. Nasıl bul
dun bu fikrimi? 

Cahide birdenbiı e duraladı: 

- Ne dedm, Galata yangın ku- · 
lesinde ıni"! 

- Evet. Ve içıni gezdim ... Üst 
katında ııikiıha müsail birçok o
dalar var. Hem de ne manzara .. . 
Ne dekor .. Hele bir görsen!. 

Cahide bırdE•ı fırlay.p kalktı: 

Reşad, nışanlısmın bu haber
den memnun kaJ:Jıgı. ı görünce, 
bu fikrın kendisıne Yılmaz tara
fından verıldiğini söylemedi. 

- Sen, benim, hviçredeki tah
silimle alay eder durursun amma; 
Ben Lozanda boş yere papuç es

kitmedim gözüm! Bütün dersle
rimden tam numara almışımdır. 
Hatta sosyoloıi tezimde o kadar 
muvaffak oldum ki, bütün İsviç
re gazeteleri benden bahsettiler. 

Yeter ... Yeter ... Yine kendi
ni methetmeğe başlama! Mevzua 
gelelıın: Hükümet buna müsaade 
edecek mi? 

- füsaade almağa çalışacağım. 

- Bu fikri kimseye sezdırme-
melisin! Lif kulaktan kulağa ak
sederek ayağa düşerse, talipleri 
çogalır ... Teşcbbüsumüzün kıy -

- Maşallah ... Nazar değmesin 
amma, sen dündenberi epeyce ka
fa yormuşsun! Söyle bakalım. 
Reşad mağrurane bir taV1rla, 

ikinci sigarasını yakarak anlat -
mağa başladı: 

- Davetlilerimizi hususi bir 
motörle Beykoza götüreceğiz. Ora
dan da arabalarla Yuşl tepesine 
çıkacağız ... 

Cahide, Reşadın sözünü kesti 
ve yüzünü buruşturarak: 

- Yok, yok, dedi. Bu, hiç te 
cazip bir buluş değil Yuşl tepe
sini herkes bilir. Bilhassa gaze -
teciler için enteresan bir mevzu 
değildir ... Bir satır yazı bile yu
mazlaı· bunun için. 

- Hayır ... 
- Yuşildan Boğazın, Kavakla-

rın ve daha sonraki planda görü
nen Karadenizin öyle heybetli, 
öyle güzel bir görünüşü var ki ..• 
Misafirlerimiz oraya vardıkları 

zaman, meydanda kurulmuş bir 
kır sofrasile ka11ılaşacaklar. Bü
fecimiz bizden önce gitm~ ve 
çay sofrasını hazırlamış olacak ..• 
Davetliler için bundan daha gü
zel bir sürpri:ı: olur mu?. 

Cahldenin inadı tutmuştu .. 
Ayaklarını yere vurarak arsız 

bir çocuk gibi tepindi: 
- Olmaz.. Olmaz... Olmaz ... 

Galata kulesindeki nikB.h kadar 
hiç birisi enteresan olmaz. Ma -
demkı ilk defa onu buldun ... Ne 
yapıp yapmalı bunun müsaade -
sini almalısın! 

(Devamı var) 

vermiştir. ~ıu<>b• il'ır' ' ,1 
tardır: •' ~Jld ~ ~ 

ı - Okuyu••:ı rıJı."1 "1" . ./J 
tan zarif, ııökle ,.. . .ıJ< ,ı<"( f 
J'•t'.IP bize föud:ıı , .... , Jı" ' 

2 - BU fı!ı.t• biri•' a 
aarttt ,w1 

sütununun ııdıf· 0 11 ~ 
w:unlukta oıat•b.,, 111"~, ~ 

Bu fıkralar• ~r<U"'"' f 1. 
ı.uen sıra ile ';,,r1 ı• 1 • -~ f 
tıa. Ve !ık"' " 01•"'.'.'i~ 
mi!f olacaktır. o""ytJr Jl,.r~tt"'" (. 

İki ay ,on••; a<•"'~ırll~l,ıj 
sın•la bir aok;ilt.ritıi . tt'-~a1~,.J~ 
ralard&n barı _.rlt('eJ ,1,...:ı. 
racafıı: B~:ır C•''" r~~ i•U'

4 ;it 
cde<ei•~·. •·, rl •"" 1 ııl~~;,'J 
rinci, dıl ... r t tJe"iltl' ...,-·~, , , 
dördiıntU ''~ ıplf'rtrıt fdtt' ~ ı~ { 
Bu fıkra ·• prtl~' ,.. ıl' ,,,...,1 
ıer verocell•~ .... ..,ı~ -_.ır 
dar de<'•0 ~ ı-1< et ,,. 
naslb be-dh·rl~~ ,.eı 

Hediyelerim cd"" 
bndırt c-Wı le-rde 
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~evyork sergisin
de Tür günü 

t"lemleketimiz ve Türkler 
cihana tanıtılacak 

Sergi için milyarlarca dolar 
••rf edlliyor para 

~sav Nevyork beynelmilel 'il!r

bu liııünıbdeki nisanın 3-0 unda 
g. 11l!ı IMrHimle açılacaktır. 
~ltrııe açılmuına b4q aş gibi 
~ lıtr ~ Jı:aldıpdan, hü -
\ıı ~tt, iftir• hanrlıklanııa 
)(~' 

)oıı '1t IOnıma Jı:adar Tllılı: paY -
tJtı:: Ve aitesintn bütün ha • 
Ciııiıı b!Vllmlf olao*tır. S.r-
liin(1 açılma tarihi olan 30 nlaan 
\it 'I'llr&ıye namına fevlr.allde 
~ htnt, mera.Umde huır bulu
da~· Bu heyet niaan ortaam
llt ~buldan hanıket edecek -

milletten h&psi temsil edilecek -
tir. 

Sergiye i§tirak eden milletler -
den çok daha fazla birleşik Ame 
rtlı.a devletl. milyarlarca dolar 
ııarfelmektedir. Takat, sarfedllen 
bu paranın, sergiyi gllrmeğe gıı -
lecelı: bütün dünya ziyaretçilerin .. 
den fazlaslle alınacağı tahmin e. 
dllmıtlr.tedir. Le Havre, Hamburg. 
Londra gibi NevyorJı:a doğru se 
ferler kalkan Avrupa ı; -
manlarındaki vapur aceırt.aları . 

sergi yolcuları için §imdiden ha
zırlılrJara başlamışlardır. Bu ara 
da birçok aeyahat acentalan da 

'1'fııııı çalışmaktadrralr. Söylendiğine 
~il pavyonunda w Türık •i -
1q. llde

1 
ınemJeketlmizi dtinyaya göre, bir çok Avrupa şehirlerin-

"' -•alı: de, Nevyorka gidecek trans at -1111""". birçok eseil<ır tef)ıiı· t-
·-t · !antiklerin kamara biletleri ş;m-

~ b' ır. Bundan bııtıka, Mırg•-
ır ~- diden satın alınmakıadır. Bu yol-

Qıı.... - "" •Türk gUnÜ• ihdas e-
~ tenıın olunmu.ıur. culuklara dünyanın en meşhur 
• ilrl: .. trans atlAntikleri olan NormandiP, 

taıt] !IUnü 24 temmuz tarihine Queen Mary, Furopa, Manhat _ 
buı~aktadır. Nevyork serqisi tan tahııis edilmiştir. Bu gemilP-
l~~,0J•z imtidadınca açık bıı • re, sergi günlerinde ilave seferler 
'1 !( tndan 24 temmuz, yab. ·" yapılacaktır. Bu biiyük trans at -
ltr :~çilulrı MI fKla ziyaret- !Antikler, Avrupa ile Amerika a-

Hey Allatum sen 
kurtar! 

Hele İstanbul Bclcdıye Reisinin 

yeni geldiği şu günlerde diişiin

düm, İstanbullu: 

- Hey Allahım sen kurtar!. 
Diyerek neler için yaka silki

yor? Ve .. sahneler birer birer göz

lerimin öniinden ıı~ti: 

Bir: Köprü üt.erindeki çnili 

ııeçidlerden ezilmeden karşıya 

g~mek. 

İki; Yeııfoapı.i meydanının ıe

le<:ek kışa lı:almadaıı açılıp temiz

lenmesini cörmek. 

tit: Narha ve kontrole inanıp 

da, pazarlılcsıı. satış yapan esna

fa aldanmak .. 

İki şah idle adam astıkları, hem 
doğrudur, hem ata sözüdür. Bea 

yalnız buıtlarla üç derd sayıyo

rum. Ve.. phidlerim biitün İstan

bul halkı! 

İnanmıyan beri gelsin .. 

BÜRHAN CEVAD 

-·---- ---·---
Memleket 
Harici 
Sefer er 

~0At: ıttnlerdenber! olarak rasmdaki yolu beş günde alabil -
~ bQ 6<lllmelı:Wdlr. 24 temmuz- mektedirler. Ô d b ~ 
~it tttıı Nevyork Türk bayrak- ~==========' nümüz eki ahardan 
~~donatılacak, AllW'tkan ııa- 1 

1 
itibaren ihya edilınesi 

ı,~ Tiırk:ı.yeyı _tanıtaoak ~il-Ankara f u q,">'~ıar, sınemal•r Tür- • muhtemel 
bQ~e •ld f!lhnler gösterecek ve 

~:::~~n 1'lri< ha,·ası Güzergah n 
~~~ 1:~11: ~I~~ y:;, istasyonlar )~ıı :a liralık tahslsatın biı mil-
~. Ya çıkarması "" scrı;tye 
tltııı ieni~ lllçfide l~Urake kar&r 
ltııerıeıı, bl.rk!tiJr Amerika dev -
~ t 

1 
tarafından fevkaJA.de 1..ılıı

~lt e~k.ki edilm4tir. 1939 Nev -

~ ,~ı, dünyada ılmdiy• ka
llı lıtııJı beynelmilel sergı !erin 
~ ilı.l ~rn ve muazzamı ola -
'ııtrııc 'fılınıılttadır. Sergi i~n, 
~erıı:ı•n bütün dıvleUer gibi, 
~l~hiilı:Uıneti de fevkalade 

totı nİllıtaı Yapmaktadır. 15 mil
ıı~lııct u Nevyork tehrl, ııergl 
~ \'I! lrı içinde fimdlden te -
• b~ı heyecanlı gllnlQI' yapma-

t~~~inoi asrın bütün. 
~--nen, sanayi, ticaret. 

~L l\t, ~<Utür tezahürleri olaca
~ bit 11""1liye kadar dünyanın 
&:; ltt Yerınde görülmemiş eıt -
hı, ~i ili eli! . tertib edileceirtil'. 

1 ~lı:ii n~nde Nevyork, belki 
~ b~ ilden bir misli fazla nü
d· ~. ~dtrrnağa mecbur kala -
~i<le~ lı e"York belediyesi pm-
ll~de •ıırlrl<;Jara başlamış, o -

~ııtır: :aıısiyonlarda tedbirler 
~~ O(t Undan başka yeniden 

ı'-'. tıia Uer inşa edilmektedir. 
"ııı tıııı, b~a se~ginln açılış me
llh~ b~n dtinya milletlerinin 
\~il' ır geçtt resmi ile baş-

~•tıy8~ ~u ~eçitte yer yüzün
lrlli ufaklı yüzlerce 
~ 

Y enileştiriliyor ve m©• 
dern şekle s@kuluyer 
Başda Ankara - İstanbul hattı 

güzergıihı olmak üzere butii~ 

demir yollarımızdaki istasyonların 
yenileştirilmeleri \'e tamamile 
modern birer hale getirılmeleri 

için faaliyetle çalışmaktadır. 
Bu suretle şimdiye kadar yapı. 

lan mesai ile birçok istasyonlarda 
yeni ve büyük beklem~ mahalle
ri yapılmış, çeşmesı olmayan yer
lerde çeşmeler tesis olunmuş, ; 0 • 

ğuk yerlerdeki bütün istasyon • 
!ara yeniden müteaddid sobalar 
kurulup istasyon müştemilatına 

aid binalar boyanmış, badalan -
mış ve tamir olunmuştur. 

Devlet demiryolları idaresi bu 
kı:re, Haydarpaşa istasyonund.ı 
olduğu gibi diğer büyük ve ehem
miyetli istasyonlarda da radyo 
tertibatı vücude getirmeği karar
laştırılmıştır. 

Bu tesisat, evvela aktarnıalı 

yerlerde ve büyük şehirlerde ya
pılarak, yolculara her katar ha],_ 
knda anında haber verilecek bi -
Wıare küçük istasyonlara da teş
mil olunacak olan bu usul saye _ 
sinde yolcular ve mahalli hılk 

istasyonlarda da radyo dinlemek 
imkanını bulacaklardır. 

:tORBALAR, 
SALTANAT/ 

it., ~o. a 
lı>ı ~lteı· .. 
~ ;,~ı göz:de yanında 

\ıı. •t,. b· Yordu. 
.~ 1 ır 1'U 
l}~ ili gö .?Ufta Kabakcının 

~4,4 '"-ıı ,,'':1·f!aınden ayırdı. 
' lı:eıı-.02l(ie; h..."'az muhafı

• "''ili k ""'li 1lt; ~! Rôtiirı anlar içinde yere 
l!trııı ce avazı çiktığı lta-

lt· ı;:,lt ı.;~Ya başladı: 
~llıt ~ !'taran yok mu? 
.._ t ~ °9erec k . 
"'>ıııı:•ıııaı.;1 e tı. Bütün mu-
~ '11[. arlll boyrıu kılıçtan 

>.. "-Ilı 
ıJl~, Veı}r " 
"I tilt Relllitı h gozdetıi, on sekiz 
~h.. tııiit .. ~e hiç böyle wJı 
~;.,"Ilı; tıı u ıd. , 
lı,.'"ll 81!'8tiı ı ... O, vezir sa-
"'lt.ııı. tı bir k.~':ıude barem da-

"• ıııı U 111<1e bin bir lh
e biiYtimfıtt1i. 

xaz;,ıı: M. l'.>aıni KARAYEL 

Kabakçı Mustafa, kellesi bir an
da kılıçla biçilip budandığı halde, 
insıyakl bir vahşetle yattığı yer
den fırladı. Üç adım kadar Ali a
ğanın üzerine başsız bir gövde ha
Jin<le yürüıdü. Azılı zorbanın bü
tün hüceyratı insanlara hunharca 
salmakla hareketlendiği için ka
fası uçtuktan sonra bile vahşiya
ne hareketinden vazgeçmiyordu. 

Pınarhisar ayanı kapaksız küp 
gibi üzerine gelen bu heyfüAya 
bir pala daha salladı ve belinden 
ikiye biçti. 

Güzel gözde, bu vahşiyane hare
ket kll'I'Şısında bağırtısını kesti. 
Ve olduğu yere uryan ~ünü 
sererttlı: bayıldı. 

Önümüzdeki il bahırdan iti -
haren mılli yol~tt vapurlarımızın 
bazı yakın haı iç ke lelere de iş
liyeceği bu suretle memleket h'
rici deniz seferlerinin ihya edik
ceği tahmin olunmaktadır. 

Turizm i~lC\riJf' u~aşan ma -
nmlar bunu çok zaruri bulmuş

lar ve bilhassa Mısır seferlerinııı 
her bakın1rlan (:l.i::C'm ve mübrC'fn 
olduğu neticesine varmışlardır. 

Bu cümleden olmak üzere Tu
ring klüb idaresi, mevcud vasıta
larımızla bile olsun eski İstan -

bul - İskenderiye hattının tekrar 
tesisi ve ihyasını İktısad Vekale
tinden ehemmiyetle temenni et -

mi5tir. Keyfiyet tetkik olunmak -
tadır. --
Beynelmilel 
Posta kongresi 

Dün tebliğat yapıldı 
Beynelınilel posta kon.gresini!! 

nisanda Boenos Ayresde topla -
nacağı şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. Hemen bütün dün
ya hükumetlerinin iştirak edece
ği bu mühim kongreye bizim de 
gideceğimiz kuvvetle tahmin o
hınmaktadır. 

Kongre birkaç hafta devam e
decek ve bilhassa, beynelmilel 
posta işlerinin 1943 senesinden -
beri teknik olarak tesbit olunan 
esaslarına göre bir posta muka • 
velesı hazırlanacaktır. 

Ali ağa; bir an gözlerini güzel 
kadının teritaze vücudüne çevir
di. Fakat; vazifesini. her şeyin fev 
kinde tutan zorbalardan olduğu 
için iradesine hakim oldu. Kabak
çının kanlı kellesini yerden aldL 
Göksu saksısı satın alır gibi evi
rip çevirdikten sonra; vahşi bir 
sesle bağırdı: 

- Kim var orada!.. 
Oda kapısınm eşiğinde elinde 

palası Delizorba ve maiyeti bek
liyordu. Ağasına derhal cevab ver 
dl: 

- Emret ağam' 

- Al şu herifin kafasını! .. 
Deli zorba, kabakcının kelleııini 

aldı. Ve emre in ti zar vaziyetinde 
durdu. 

Ali ağa; kurd gibi parlıyan göz
lerile etrafı yokladı. Ve seslendi: 

- Kimse kalmasın burada!.. 
Delizorbanın sofada bulunan a

damları al!anın emri üzerine he
men aşağıya indiler ... Ağa; ağzı
nı Dellzoriıanın kulağına yaklaş -
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Günün meseıesı:- z· f 
Al )"" . .. .. ıraa ~ l~rr. tın, p atın, gumuş eş- Kongresi 
yaya damga vurulacak Hazırlıkları Maarif şu :ası 

Yeni proje hazırlandı, bugünler· 
de Mecliste müzakere editecek 

Kongre bu ay 
toplanıyor 

:'llaarif Şurasının, Sa ın \<kil 
Saffet Arikanm başkanlıı;ında. 

~·akında toplanacağını gaıeh ha

vadisleri arasında okurlnnı .J ura, 
bundan evvel, JUaarif Vekıli m~r
hum Necatinin uımanıncla birınri 

defa toplanmıştı. Bu sefrrki toı -
Jantı ikinci içtima olacal<tır. 

Hükfımetin altın, p13tin ve gü
müşten yapılan her nevi eşyaya 
damga vurulması mecburiyetine 
dair hazırlamış olduğu kanun 
projesini Kamutay maliye ene;;_ 
meni tetkik etmiş ve yeni Lir 
metin hazırlamıştır. 

Bu proje, memleket dahilinde 
satılığa çıkarılan altın, platin vl' 
gümüşten mamul eşyanın değe -
rinden fazlaya satılarak halkın 

iğfal edilmesine ve zarara uğı a -
masına mahal ve meydan ver;l -
memek ve muhtekirlerin suiısli

maline nihayet verilerek, emn; -
yet ve itimatla alış veriş yapıc -
ması için hazırlanmıştır. Bu gaye 
için de bu gibi eşyaya darJga 
vurdurulmasına kal'i lürum gö -
rülmü~ ve fakat bu mecburiyt\iıı 
şımdilık teşkilat yapılan yerlt-r~ 

tahsisi surl'tıyle kanun hükmii -
nün yavaş yavaş blitün memlf> -
kete teşmili derpiş edilmiştir 

Proıenin esasları: 

Maliye encümeninin yaptığı 

tadillerden sonra, priıt>nin ilk 
maddesine göre. meml('ket dahı . 
linde satılığa çıkarılan her nev 
platin ve gümüşten mamul e~,·a 

ile kaplama ve yaldızlı masnuata 
ayar derecelerini ve mahiyetleıi
ni gösterir devlet damgası vu -
durmaya, bu eşya sahipleri mPc
bur bulunmaktadırlar. Pırlaıı•1, 

elmas vesaır kıymetli t~larla iş

lenmiı; ve tHs kıymı-tl.eri satış.ı e· 
sas olan e va ılc yezni üç gram -
dan a~agı olan nıaınuliita damga 
vurulması merburi oJmıyacak -
tır. 

I>amya rcsnıı: 

Damga resmi olarak altın ve 
pliitin ma<ldelı-rin beş gramından 
on kuruş ve gümüş eşyanın hPş 
grarr ında, yırnıi beş san tını al•-

nacaktır. Altın, platin kaplama 
eşyanın damga reısmi beher par
çadan 25, gümüş kaplama eşya -
nın beher parçasından 10 ve yal
dızlardan 7.5 kurll§ olarak alına
caktır. 

Bu hükümlere tabı eşyayı dük
kiın ve mağazalarında bulundu -
ran amil ve sahıpleri, bu projenin 
tatbiki tarihinden itibaren altı ay 
içinde darphane ve damga mat · 
baası müdürlüğü ile damga me-
murluklarınıı beyannameleriy)ı> 

müracaat ederek mevcud eşyayı 
damgalattırmak mecburiyetinde 
olacaklardır. Bu gibilerden alı -
nacak damga resminin alınm1 

şekli yapılacak bir nizamname 
ile giiBterilecektir. Sair hakiki ve 
hükmi şahısların sahip olduk.lan 
eşya satılığa çıkarılmadıkça 1>u 
mecburiyete tiibi olmıyacaklar ve 
darphanede evvelce damgalanmış 
olan eşyaya .v<·niden damga vu -
rulmıyacaktır. 

Tüccarın yabancı memlek,•t -
!erden getıreceği bu kanuna t 'ıh• 
eşya, ancak damga memurlukları 
teşkilatı yapılmı~ olan mıntaka -
!arın gümrıiklcrinden ithal edı -
lebilecektir. Bu gibi esya gümrlıL 
idarelerince ırühürleneı't'k dam~ ':l. 

memurluğuna ~t·vk vt::• c1,ımga 

]anmasını mütE·~kip iade oluna • 
caktır. 

Yolculann şah>ı ıstırnaline n. ıh· 
sus olarak b<>raher getircceklen 
eşya, satılığa çıkanlmadık<;a dev· 
Jet damgasına tübi olamıvacak -
tır. Devlet damgası olmaksızın bJ 
gibi eş.vayı satan veya satılığl 

çıkaran ve a bu hususta herlıan 
gi bir hilekarlık vapan alııslar, 

Türk cez~ kanunu hlikümkrıN 

güre cezalar.dırılacak ve bu gibı 

eşya miisadere olunacaktır. 

İçtimai tehir edilen 4 üncü köy 
ve ziraat kalkınma kongreııinin 

bu ay içinde katı olarak topla
nacağı anlaşılmaktadır. Kongre • 
ye aid bütün hazırlıklar tamami
le ikmal olunmuştur. 

Bu mühim toplantıda köy ve zi

ziraat hayatımıza aid bütün me 

seleler ve bunların da halli gö -

rüşillerektir. 

Son şekle göre 11 komisyona 
ayrılarak çalışacak olan kongre
de a)'J'ıca 46 komisyonda buluna
caktır. Ana komisyonlar şunlar

dır: 

Teşkilat , bağ ve bahçe ziraati, 
tarla ziraali, hayvan resirnlPr:, 

hayvanat ziraat san'atJarı, Mer -
kenling, tedrisat mevzuat, orman
cılık vesair komısyonlardır. 

Büyük inkılabları
mızı teb-rüz 
E: · ire ~ kartla: 
Bastı:-ılması kerar

f ttrıldı 
~1trrı1(kct mu,., guzel m nza • 

rnlarır>ın hı.rıçte e- uzak yerl~·
dc buluradar tarafından bile 
pusta Yasıtasile tan• 1masını te?l'ln 

için, Nafıa Vekiıldi, 'otoğraflı 

kart postu' ar s~,pt1rmağa Karar 
vernıi~ \"E bu ı~ın sür'atle mtac 
bir konıısyon.ı havale olunmuş -
tur. 

ei içtima olaealr.. 

Şuranın yurd maarif i ı~ri Jıak

kında çok hayırlı kararlar "rrece
ğiııi şimdiden üm.iıl etmekle hak

lıyız. Burada, bir noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Yiiksek Maarif Şurası, dilerim 
ki, ortamelı:teb ve liselerde oku
nan den kitablarından bir kısmı

nı yeniden tedlr.ik ettirip yazdır
malr. mevıı:uunu dıı hatırla.•m. Me

seli bugün orta tedrisat müesse
aeleriıade bilhassa birlı:aç k.itab 

var ki, buııbırııo ifadesi ve yazılış 
tanı, çoaıltlaruı hem yaşlan hem 

seviyeleri için ağır geliyor. Çoculı:, 
bahsettiğim bu birkaç kitabı yü

zünden okuyarak bile anlıyamı -
yor. ÇMuklann kola:vn okuyup 

anlıJabilt>cekleri kit3hları müte
ha.sıs, te<:rübeli ve halen u dcl'!l
lcri o sınıf]arda okutan, mü~ki1 -

lah yakinen gören ıııualliınlue 

yazdırmak pek nıühim bir 1nem~ 
Jeket hizmeti ol...,aktır. Kı~·metli 

Maarif VekiliJnizin ve me!taİ ar
kadaşlannın bu mt'Sele~·e çoktan 

el ko~-0111.~ olduklarını iimid cdiyu
r1n1\ , 

En geni· hüsnü ni~ eıle ka~ deı
ligim bu nokta halledılincr, enıı
nint ki, orta tedrisat ınlİe~'eı;.elt. ... 

rinden bugün alınan randıınan• ı 
bir misli fazla!-.ı alınabilt.·cektir .. 

Çocuklarımız. yarın, Cumhuriyı t 
rejiminin emrettitl i ba~ına gt .. 

çtteklerdir. Kuvvetli kiiltiir o· -
do'lt bizi istikbal<' emni:-~tle bai.
lamaktadır. 

RE AD FEYZİ Kvmı>) onun hazırfad,g; ılk ı••r-

1 tı fotogrnfll kartpostallar yakında --------------

Rakı ve şarabın 
ucuzlatılmasına doğru' 

piyasa. ·a. cıkarılacaktır. 1 
Bu sure• le uzak nıcmleketlt-r hal-· 

kı Tü ki\ cnın tabıi güzelliklerin! 
kartpc.s\Jllarda gC>rtn•k tanıya -
caklardır. 

Bunlardan bır kısmı hakiki 
renklerle süslü olacaktır. Ayrıca 
her sahadakı büyük inkılapları -
mm mukayeseli bir ~ekilde teba
rüz ettiren muhtelif kartpostal 
ve fotoğraflar da bastırılacak ve 
bu suretle hakiki \'e canlı bir pro
paganda vapılmış olacaktır. 

Birimizin der1i 
Hepimizi ı dar 1i 

Nakil vasıtaları 
kazaları 

TTamvay ,.e otomobil Jta"tal .. ··t 
u.ınan zaman kalblerimlzl dC'r ·n 
lıir uıya carkeden ve blı;l ba7 \l 

Mnen bir hayatla baa.D da ı<ı -
katlanan bir z.a"all:mın a.rdıncl ıa 

acındırır. ml&ndınr. 

l 
Yeni fabrikalar kurulmak üzere ha

zırhklara başiandı, p.inlar hazırlanıyor 
Pa~abah~-ede kurulmakta olan 

büyük rakı fabrikasının inşaatı 

faaliyetle devam etmektedir. 
Fabrikanın önümüzdeki yıl 

içind~ faaliyete geçmesinden son
ra idare yeni ve az alkollü rakı
lar piyasaya çıkaracaktır. 

Bilhassa, yeni cins rakıları" 

şimdikinden da hıı ucuz verilrm><ıi 
imkiınları aranacaktır. 

Bu suretle halkimiz ;spirtosu 
çak sıhhate muzır rakılar yeri?ıe 
yeni cinslere a~iırılacaktır. 
Diğer tarafdan her gün artan 

şarab rağbetini karşılamak ve is
tihsali arttırmak suretile istihla
ki de çoğaltmak için, mevcud şa
rab fabrı.kaları genişletileceğı gi
bi sür'atli fabrikalarda tesis olu
nacaktır. İnhisarlar idaresi, bu 
yeni fabrikalar için, şarapçılığı 

tırarak şunları fıısıldadı: 

- Bu kelleyi kimseye sezdir -
meden doğruca ve sür'atle Ruscuk 
voyvodası Alemdar Mustafa pa
şaya götür... Yanına fazla adam 
alrruya lüzum yok, işimiz bitti 
Paşaya; mahrem surette olan bi
teni de anlat!.. Kale elimizde -
dir ... Haydi bakalun, dakika fev
tetme1 

Delizorba emri alır almaz dışa
rı fırladı. Aşağıya inerek Kabak
cının kellesini bir çuvala sardır
dı. Maiyetine beş kişi alarak atla
ra binip gecenin karanlı.k1arını 

delerek Pınarhisara doğru yol al
dı. Osmanlı imparatorluğuna, pa
dişahı gölgede bırakırcasına ha
kim olan korkunç Kabakcının kel· 
lesi adi bir patates çuvalına sarıl
mış gidiyordu. 

* Kabakçı, başına topladığı Ye-
niçeri ve yamakJarla, Dördüncü 
Sultan Mustafaya ve Aleti olan 
sadrazam kayınakamı Musa paşa 

ileri bulunan muhtelif Avrupu 
memleketlerinde büyük şarab 

fabrikaalrına göre pl3n hazırfa -
mıştır. 

Aynca, dünyaca tanınmış mü
esseselere de pl3nlar yaptırılmak-
tadır. 

Önümiizdeki ay içinde, bu pla".l
lann şehrımize g~lmesi beklen -
mcktedir. Bunlar tedkik edildik
sonra içinden muhitimjze ve ma
halli şartlara en uygun olanı sı' -
çilecektir. 

Bu suretle yeni ilk şarap fab -
rikamızın inşasına önümüzdeki 
ilk baharda derhal başlanacaktır 

Bunu diğer fabrikalarımızın 

inşası takib edecektir ve bunla -
rın kat'i mahalleri hakkında ica
beden trokiklere de başlanılnuş
tır. 

Hatay'ın 
istiklal 
Tarihi 
Bunu bir arada yaşa. 

tacak bir müze 
kuruluyor 

İskenderun Halkevinde mühim 
bir müze tesis olunacak ve bu 
müzeye Halayın kurtuluş savaşı
na aid bütün eserler konulacak -
tır. 

Halayın ıniJtlaı tarihini biı a
rada ve gözler önünde yaşatacak 
olan yeni müzenin tesisi için ica
beden çalışmalara başlanılmıştır. 

Beled.J)'e bu •lbt kazaJara mi,ı f: 

olmak i('in her türlü tedbiri ahr. 
Fa.kat bu kaı:alann ,.-ine önü tam;ı
•lle alınmaz. Bunun mohtcılt 1ı.t -

bebleri olablllr. Fakat l'Ö~e en zı· 

ya.de çarpaa vul:ret eoc•kl. rtn. 
tramvaylara allamamıa bir lılr l u 

kat'i su.ret&e mini oJwıa.msmasıdt ... 
Bunda '°ocuk ebeveynlerine de d · -
fen blr vazife vardır, ki bunun f -
mali tramvay kazalarının coia•m~\
Sllll intaç edebilir. Ana ve babal l r 
çocukl&rma nas.JJı.aUer ve klktnl ·r 
' ·ermek suretUe onları bu kötü '~ 
tebllk.ell Jıareketten m!'netmf".te d:-

\-'amlı \.'t mütemadi surette ('alııf .. 
malldır, 

Bir vatmandan ald~z m 
lııpla yana yakıla bu kabil •onk -
!ardan fikiyel eıllJmeklt>ılir. 

Çocukların tramvaylara atıama.
l&nna katı qırette mini olunmt\./t 
hnumncla e.benyn.Jerlnin, l't"rek 
beled.bem.lz..ln bü7ük blr eherımı -
yeUe nazarı dlkkaUni celbt'deriı. 

ile şeyhülislam Ataullah efendiye -ı piyade muharebesi yapacak ask~-- -h~ muti olarak kabul edilmış bu-
dilediklerini icra ettiriyordu. ri ortadan yok olmuştu. lunuyordu. 

Mesela 
İmparatorluk; bu haller karşı- Halbuki; Pazvan<loğlu Vidinde 

- Filanca vezir ocağımıza hiya- sında merkeze karşı hali isyanda kurduğu hükumetle tevessü et -
net etmiştir. Kellesini isteriz.. bulunan voyvodalara arzı hizme- miş, Buğdan, Eflak ve Balkanla-

Padi§ah, hemen zavallı vezirin 
başını keserek Kabakcı ve avene- te mecbur olmuştu. O, voyvodalar ra kadar sarkmıştı. Ruscuk voy-
sine yollardı. ki; ne padişahı ve ne de onun ira- vodası Tersenekliyi de ortadan 

İstanbulda hükfımet yoktu. Her delerini tanımadıkları gibi, ve- kaldırarak müstakil bir hükı'.ıınet 
zirlerini ve serdarlarını da arzu-? kurmak iı;tiyordu. gece, evlerden ırz ehli kadın, kı:ı 

ve oğlanlar kapı kırılarak alınır, !arını itaat etmezler ise kılıçtan Fakat; Pazvand oğlu Ruscuk 
0e~iriyorlaırdı. - · b' k k f t "' kı§lalara götürülürdü. Babalar, a- "' • uzerıne ır aç ere se er yap ı 11• 

nalar şikayet edecek makamdan Moskof muharebesi zuhur edin- halde muvaffak olamıyar:ı,k bo • 
mahrum kalmışlardı. ce ;asi voyvodalara serdarlık, ve- zulmuştu. 

Tuna boylarında, Kafkas hu- zirlik unvanları verilerek maiyet- Nihayet; adamları vasıtasile 

dudlarında Moskoflarla muharebe }erile harbe sürüklenmişti. Böyle- bir gece çiftliğinde zevk ve safa 
oluyordu. Muharebe meydanla - Jikle; vezirlik, serdarlık unvanla- yaparken bir kadın meselesinden 
rında bulunan yeniçeriler o de - n eşkıya zorbalarının eline geç • dolayı öldürüldü. Mustafa Alem-
rece Çı~ırından çıı..~••lardı ki,· dü.. mişti. " ~'~ • dar zor bazuaile voyvoda oldu. 
man önünde bir an olsun muhare- İşte; bu zorbalardan biri de, Pazvandol!lu, fır6attan istifade 
be etmiyerek kaçışıyorlar, önüne Ruscuk voyvodası Alemdar Mua- ederek Ru8CU!rta bulunan Alem.-
gelen köylere, kasabalan, §ehil- tafa paşa idi. Bu adam; Tersi'nek-

ıı darın üzerine yürliıdü. LAltin, ev-leri talan, liste de, serdar E'lrremln voyvodasının yamalclarından i-
ota~ım yakJna ediyorlardı. dl. Tersenekll voyvoda Osman; ~:gibi mağlub olarak geri çe. 

Piyade olan yeniçeriler hepei Paıvandol!lu voyvodaııına ka1'fl 
atlı olmuşlardı. İmparatorluğun koyduğu için devlet nazarında da- (Devuu.,.) 
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Orta Avrupa işleri Hiç Bir !Meraklı Şeyleri 
• KENDİNİZİ SEVDİRMEK 

Tarafı Memnun Edememiştır !::~:.:.~~::~:~,i=~·r-
Ratmen 

ita/yanlar Rütenyanın Çeklere 
Kalmasına T ahmmül Edemiyorlar 

Viyana Kararlarına 
kese kendlnlıııl sevdlrmsk lstersenlz a
şalıd1.kl satırları dikkatle okuyunuc 
ve aynen tatblk ediniz. 

Bu, ~ok •üt bir ,.,,. de.ilidir. Y:ılnıa 
blraı: hU!nÜ niyet, biraz da C"ayref. is

ter ... 

Çöl Şarkısı 
Bunları tavııiye eden, tanınmış bi.r 

ı>Sikolordur. Bu zat, birçok klmselerin 
doıt kazanmak sana.tını btlmedlkle .. 
rint •örmilf, bu l'lbllere, hayatta mn -
vaffak olmaları i('ln yardımda bulun

ma11 duşUnmh$. on iki den1lk bir reh
ber vücude l'ttirmtşttr. 

Yazan: Reşad Feyzi 1 , __ _ 

27 ikinci Teşrinde Lehler le Macarlar Birleşerek 
Kendinizi sevdirmek istiyor musu~ 

sunwı'! Altı ders kfıfidlr: 
ı _ Nazlk olunuz ... Ba.şkalaruıın !>l;

zlnle ali.kadar olmaları tc;ln siz de on
lara aid ,ey1erle a l3ka. l'Ö'lterlniz. 

Sabah erken uyanmıştım. Çö -
lün bütün enginliği çadırımın dar 
kapısından görünüyordu. Suriye 
kumluklarında sabahı seyretmek 
için erken uyanışımı, kervana ku
manda eden meşin yüzlü yol reh
berim, hiç de fevkaliide bulmadı. 
İki sıra, inci gibi bembeyaz diş • 
!erini göstererek gıilümsedi. 

Rütenyaya Yürüyeceklerdi, Fakat .• 
! _ İlk gördüftimüz bir kimsefte i;vı 

bir tesir husulf?' getirmek i~ha d11.ima. 
«iller yüz ıösterinlz. 

3 - GörUştülünuı: kimst-lerln isinı

lrriııi. .Whrf'tlerlııi iyice hatırda. ıutu

uu:t.:. «Sttl tanıyorun1 &lbl «eliyor. Bir 
1 

yerdr ,eürü.şttik 'Zanue<!erhn ... » dernek 
mecburiye-ijnde kalmayır 17. 

t _ Sözleriniz dalına faideli olsun , 
alaka uy.ındır,ın. ,·aktile dinlensin. 
Bo.-, yere cencnh:i ,·ormayınız. Bunun 
ic;in rüzel bir usul \'ardır. SöylemP~ini 
ve su:.masını blhnek ... 

J~ü7un1wtda sövh•:vtniz \'(' lü1un1un · 
da ıla su~uuuı.. ;\fuhatabunzan SÖ7h: -
rini dikkatle ve alaka ile dlnlemenlt;, 
ya. da dinler l(lbi Körüniinüz ... 

5 - l\luhatabınızın ho"uııa gide,.ek 
şerterdt"U bahsediı1lı. 

fı - Kendlnl sr,·dirınenin ('il cınin 

çare-"i ntuhttlndf"kilere l"mniyet ve 
tttmad tt.~lkin t"lrnl"ktir. lltrbir ki.m-.:e 
kendi meılyet~il:liilne ihtimal vc-l'e • 

mez. Hi('bir kim"'"· kt-ndini liyakatsz 
görml-z. Bir ata. ,.özü: 

- Bütün seyyahlar, çölde gü -
neşin doğuşunu görmek isterler, 
dedi. Güneş, çölde her yerden da
ha erken doğar.. 
çadırımdan çıkmıştım .. 

Termozdan bardağıma boşalttı
ğım çayı ıçıyordum. Deveci arab
lardan biri. elinde büyükee bir se
petle geldi: 

- Sabahleyin hurma yıyınıı, 

dedi. Talihıniz a~ık, kalbiniz fe -
rah, gönlünüz mes'u.d olur .. 

Ve başka bir ~ey ilave etme
den ç< kildi, gittı. 

Yarım saat sonra, kervan yü • 
rüyü şc hazırdı. Develerin çıngı

rak sesleri daha ziyad'e s.kla~mış
tı. Çıplak ayaklı, uzun boylu, za
yıf, fakat kuvvetlı yapılı arab de
likanlıları çadırları bir hamlede ı 
sökmuşler, devell"re yüklemişler
di. 

Südetler mmta lcas.rnı giren Alınan askerleri böıılq karşıtanmışıardı. 

«Her hatıC"l bir kimseye n1ezi:veUf" -
rindt'!n bah!lledlnlz. "ıizi saatlrr('e d.hı

ler ... » ,ıer. Bunu unutmayınız! .. Kervanın kuınand.ını az sonra 

DAVAYI KAZANAN iDAJ\1 yanıma gelmişti. Son hurmamı 

Y 
eni gelen Avrupa gazete - Şimdi İtalyan gazetelerinin şu miş olmaktan daha çok uzaktıt. ağzımda eritmeğe çalı~ıyordum. 
!erinde orta Avrupa işlarl son günlerdeki neşriyatına göz at Geçenlerde İtalyan ve Alman l.a· MAHKUMU _ Efendi, dedi, öğleye doğru 
yiruı &hemmiyetll bir mev- mak Uzun geliyor. Çekoslovakya riciye nazırları Vlyanada birle • Şlkago sigorta ~irkellerind•n biri- varacağımız köyde bir su var .. o-

kı tutuyor. hükumeti artık her meselenin hal şerek Çekoslovakyanın taksimin. si, hayalını sigorta dtıtı bir idam raıdan mutlaka birkaç tas içmeli-
0.-ta Avrupa meııalelerinden b\- edılerek komşularla olan hudud- den sonra Macarları memnun e • mahkumunun veresesi tarafuıdan a- &iniz .. bütün çölde Garibiye kö -

l·ı halledı'ldı' denlliıık.en bir bas_ • !arın kat'i surette tayin edilmii decek bir şekil bulmak suretile leyhlne açılan davayı kaybetmiş ·vo yünün suyu meşhurdur. Çok so-
h 1 1 d O k . k ikramiyeyi vermeye mahkılm olmuj~ 

çık Ç k 1 k oldug" unu ilan ediyordu. Bunu akem o muş a" ı. zaman ı R· ğuk bı'r su .. buz gibi.. fransız as-kası ıyor. e os ova yanın tur 
ma<iım -ıekllda paylaşılması ;te İtalya hükumetine de bildirmiş-

1 

rarın adaletin pek muvafık oldu- Harrl Dramon adlı birisi, karısmı kerleri kumandanlarına ekseriya 
Avrupa sulhu kurtll'flldı deniyor- ti. Fakat Roma matbuatı Karpet· ğunu gerek Alman ve gerek İtal- öldürmok etirmlle ııı.am ve td:ıma buradan su taşırlar .. 

h•ı• ·· !ar altı Rusyası denilen ve buglaı- yan matbuatında ikrar edilmi~ • mahküm edlhnlşti. Bu adam. 23 Mut Muhatabım bir müddet sustu. 
du. Fakat orta Avrupada ""oy· k d l . d h'l· İ 1 d b 1 1930 da elektrik sandalyoslne oturdu. 
le m~ialer var kı' bunların 'R- kü Çekoslova ya ev etı a ı ın- ti. Şımdi tal yan Rüten er en ~ ı-, önümüzde uzayan kum deryası-

..,.,,.... .:o u Cürmünün cezasını hayatlle ödedi. 
ha ne türlü ihtilaflara yol açaca· de muhtariyeti haiz bir yer ola • sederek Lehistan · Macaristan Vaktile hayatını, ölüme karşı si • nın sonsuzluğuna daldı. Güneş de 
ğını tahmin etmek zor değildir_ rak kalan kısım ile alakadar ol • müşterek hududu meselesini ta • •orta elllr•n kattlln veresesi. ,ırkrle artık iki mızrak boyu yükselıniş-
Anupa gazetel.,rinden dünkü makta devam ediyor. Halbukı ar- zelemiş olması orta Avrupa me • mllracaatıa ikramiyeyi ı.ı..ı.ı. Şirket ti. Kısık bir sesle devam etti: 
(Son Telgraf) da çıkarılarak ı, 11 tık Macaristana . Lehistan müs- selelerinin öyle her tarafı birden vermedi. İt mabkemere düştü. Si~ort• _ Bu 811 her şeye şifadır. Aşka 

terek hududu meselesi ortadan memnun edebilecek şekilde hal • tlrketl 11.648 doları nreseye vermeye bile .. gidince göreceksiniz .. ku • 
sütunlara g6Ql!n bir hulasadan 1 kalkmıs sayılıyordu. İtalyan ;:a- !edilmesindeki imkansızlığı gös • mahküm 0 du. yunun etrafı çepeçevre genç kız 
Lehistanla Ru•ya arasındaki mü· • t . BİR GAZETECİNİN BAŞlNA G . 
nasebatın bugünlerde iyileşmek· zetelerinin yine bununla meşgul erıyor. ve delikanlılarla doludur. arı • 
de oldullu anlaşılıyordu. Avrup~ olmaları az manalı olmasa g~ • (Devamı 1 inci sahifede) GELENLER biyenin suyu, sevilıniyım kalble-
p.ılitikagın.da bu, mühim bir key- rektir. Rus Kazetolerinden birinin Şil<a~n re bh sihir aşılar. Ne bedbaht sev 
fıvet 0 .eak. Çünkü Varşova ile Tribunu gazetesi Macarlarla muhabiri Oodv•kl pek tuhaf lıJr k~u- dalılar vardır. Bir buğday tanesi 
Moskova arasındaki münasebai Lehlerin harekete geçerek bunı.: C:: Q C LJ K ya utranuıtır. kadar sevdiklerinden yüz bula • 
l\ il eştikçe Berlinin buna karşı 13, memleket.nde bahsederken bu • T ~ehrln •n k&labahk bir eaddesiude, mamışlar, vefa görmemi§lerdir. 

ı 81.lmeCeSI yaya kaldırımı konarında duruyor, b b da yirmi dört sa kavd kalamıyacağını söylemeg-~ ranın pek ger kalmış bir yer r.- u suyun aşın · · kartı tarafa ıeçmek için otomobillerin . b 
lu ..ım yok. Lehistan ile Maca • ması dolay_ısile şimdiki muhtar[ . yol vermelorlnl bekliyordu. at oturan, tas tas su ıçen u ga • 

yet şeklinin hiçbir zaman oradaki «Son Tf'lgraf» çocuk okuyucut:ıı ını Bu sırada pek yakından ve hızla ribler, çok geçmez, muradlarına 
ri<la'lın müşterek bir hudud te • da alakadar •deeok bir bilmece .. rl<I k . 1 E ı onlardan yu··z 

halkın arzularına muvafık olma- ceçon liJks bir otomobild•n oumıııı erır er... vve ce 
s s etmelerine Alman.ya razı ol · tertip etmek Uzere hazırlanmt!Jhr. Ru h bl 1 . k 1 · 

dıg·ını yazmaktadır. bir köpek başını uzatıı. mu • r n ya· çeviren sevgililerı artı peş erı-
mamıştır. Çünkü bu suretle Çe - - tllmecelerimlz ayın onundan itiba -

d b . k · Dig"er tarafdan İtalvanın .v. ar:. ren bas.lıyaraktır. Her hafta p:ızartesJ nalını kapl&. ne düşerler .. bu köyün adı çok ev-koslovakya yeni en ır ta sıme o Atır surotıe yaralanan Oodvskl can d G ·b· 
uğrıyarak Karpatlar altı Rusya.sı rı resmi siyasi bir mecmuası olar cünu cazf'temlzde bir «('ocuk bilme- kurtaran otomobili hastahaneye nak· vel Saye imiş .. sonra an arı ıye, 
d ·ı 1· M 1 l Leh! Reluzioni Internazionalide çıkcı_n cesl:t ne. redecefiz. Çocuk okuyucuta.- lolundu, ve cörUlen lilzum üzerine demişler .. 
enı en yer 1 acar ar a er a- rımız bu bllmec•l•rl halledeceklor •·• d omu tatbik Kervan kumandanı arab, belki 

d 1 1 'd ı k bı'r yazıda bu çok şayanı dikk•t • kondl•lno ku uz aş1'1 ser rasın a pay aşı masına gı i ece • ~ B'' ·· hal şekillerini ... ~etemize ronderecek- •dlldı' de daha çok anlatacaktı utün 
1 b tir. Karpatlaraltı Rusyasında ,.~. • • • · · ti. Ber in unu istememiş, buna 1erdif'. Cevablar hususi bir heyet ta • Godvski, mahkemeye mU.ra.caat et • merakım onun sözleri üzerinde 

r Olmlyacag. k t'" bı'r suret ziyetin n< olacag· ı meçhul oldu . r d ı ., dil k k ' tı bibi d h ~anın 
azı ını a ı - g"unu so··yıı·yen mecmua burada ra. ın an asnı e ece ve ura oe- mlş ve kôpe n sa n en, - a,,. • toplandı. Hareket zamanımız gel-

te bildirmiştir. kllettktlr. Kazananlarln bir hafta son- afzında. tasma bulunmad•lı içln .. 
1 ı miş, vakit geçiyordu. Yol rehbe • 

Fakat Romanın ötedenberi .ı.\fa· sadece milliyet prensipleri naz~l·ı raki pazarteıl cünü itln edilecektir. ıo.ooo dolar ta1minat amut ır. 
Bu küçük okuyut'ulara 1"ayet kıymetU İ rim güneşe baktı: 

car:arla hududlarının birleşme - dikkate alınarak meselenin hal - Mdlyoler voreeetı.. DELİ BİR KIZlN MARİFETLER _Yola çıkmalıyız, dedi.. 
sine tarafdar hududları birlesirs~ ledilemiyeceğini ilcive ediyor Bu suretle her hafta pazartesi Iilnü Akıl müva.zenesinde bozllklu.k .ı;-ö- Uzanan çöl.. develerin üstünde 
Almanyaya karşı bir duvar oh • Karpatalraltı Rusyası denilen Son Telgraf s lllunlarında yeni bir bil· rülon 17 yaşlarında, Eva Kopalkak, gidiyoruz ... Gözlerimin alabildiği-
cak diye düşünülüyordu. Berlin yerde yaşıyan Rütenlerin Çekos- mec• noııredll•cekllr. allui tarafından Nevyoıi< akıl hasta- ne etrafımı saran dekora bakıyo-
ile Roma arasındaki münasd,at lovak devleti içinde yaşıyamı;•~-

1 
Bu yonl musabakamızm çok ru• • tahaneslne yatırıımı,tı. rum. Fakat, düşüncesiz bakışlar .. 

cakları cihetle bundan sonr.:ı Pe raklı ve heyecanh olma"' içln, şimdi - Genç )uz, (Ünün birinde hastahl\ - . nckadar sıkı olursa olsun her h~l- . · · ,. daha z'ıyade, '··famın içinde Garı-
! · k ed it l ye kadar hiçbir yerde çıkmamq çok neden kaçmlf, evi.ne rltmaoı ve a.nne " Nd. 

de İtalya tarafı istikbal için Al- yapı acagını mera en a yan ı ld '' ı ·· bı'ya ko··yu·· nu·· n sı'hı'rı· ve tılsımı ıri.iıel şekiller dıişi.induk. sin ö urmuş ur. ~ 

k.1rşı tedbirler düşünmekten kı"?tı- çığa anlatmak istiyor kı İtalya - bilmeceler hakkuıdakl raıla. tafsil:ih miş, elini ve kolunu salllya. !lalhya, 

Beline kadar diıı<ıi.lmüş siııııh 

Arnb 

Bir ay dinlenmek ve yeni bir 
dekor içinde yep)·eni bir memle -
ket görmek için seyahate çıkan 

ben, asaba yeni bır n1aceraya mı 
sürüklenecektim? .. Suriye seya • 
hati hatıraları. btanbula döndü
ğüm zaman, b('nl uzun zaman 
me~gul edecek! . Çölün sabahını 
hiç unulamıyacaı:ım .. ya Garibiye 
köyü• ... 

Develer, çöl, kum ve güneş ... 
İlerliyoruz ... Uzak ufuklarda, sı

cak dalgalarından bir uğultu bizi 
karşılaınıya geliyor. Masmavi gök 
üstümüzde bayılmış gibi.. 

Ben, düşüncelerimle başbaşa 

giderken, bilm~m ne kadar geç- · 
miş .. bindiğim deveyi yedeğinde 
götüren arab çocuğu: 

- Efendi, efendi, dedi.. 
Birden irkilmiştim. 

- Görüyor musun, Garibiye kö
yü işte karşıda .. 

Çölün buğulu havası içinde, u
zakta birkaç ağaç ve tümsekler 
farkettim. Devecinin elile işaret 

ettiği tarafa dikkatle bakıyor • 
dum. 

Köy, glttikce kendini Qelli edi • 
yordu. Bir saat kadar geçmişti. 

Köyün önüne gelmişt>k. Ayağı çıp 
lak, başı açık, bol, bol beyaz en · 
tarili arnb çocuklar• kervana doğ
ru koşuşuyorlardı. Köye yakla · 
şırken beliren toprak yolun ke • 
narındaki sazlığa kervanın başın

daki merkeb dümen kırdı. Deve
kr onu takib ediyordu. Biraz son
ra durduk. Kervan kumandanının 
devesi çökmüştü. Ötekiler onu ta
k'b eltiler. Ayağımı yere bastı 
jiım zaman, Garibiye köyü top • 
';.;.kları üzerinde idim. 

Sıığ ilerimizde hurma ağaçları 
nın altında, bir çardak vardı. Kö
yün kahvesi olacak!:. 

Bütün yolcular o tarafa yürü • 
yorlardı. Kervan kumandanı ya • 
nıma gelmişti. Elinin tersile al
nındaki teri silerek: 

- Geldik, efendi, dedi. Şu çar
Jağır. altında biraz nefes aldık • 
•an sonra, su başına gideceğiz. 

- Su buraya çok u'lak mı, di
ye, sordum .. 

rr: n~·an·n Avrupada ilerlemes'ne mecmuası bu sure~le açıktan 3 •

1 

HE"diyelerlmizln neler oldutunu , .e Sonra, babasının elbl_!;,elerini l"lyin- var .. hayalimde birçok efsaneler 

d rıı alamamaktadır nın bakımından mesele halledil · bugünlerde yazacağız. dönmüştür. yaratıyorum. 
--~~~~~~~~--=·~·--~~~~~~~~~---.~~~~~:::::==========~~~~~~~~~~~----

Genç kadına, bunun ıçindir ki: 
Canım .mdi sen bilgiçlığı bırak ta o giizl0:e, 

o ~ovdeye. o boy basa. o oturuşa bak. Nevi•1e la
zım aşkın felsefesı, tehlikesi senin!. 

Zdten sana anlaL•am da anlamazsın. Tehlike
& ı kadın, fırtınasız aşktır 

- Artık benzet dur: Işıksız geceye, güne'isız g1-
r. ~, fırtınasız es.ntiye, dalgasız denize, diL'ı. gü
Zt'ie Namık İsmailın tablosuna .. 1931 yılıne'r da 
y.ne rep sen işin şi:rinde, felsefe>indesın Yahu 
b:lgr aşkı anlatmakta değil. bir bakışta kaci nı 
koıuna takıp götiirebılmektedir. 

Sen işın yoksa öt! 
Ru iki seni benli arkadaş, gözleri genç kadının 

gözünde konuşurlarken hastabakıcı geldi, hdber 
verdi 

- Bayan, sıra siz'n. 
G nı;: kad nın gölgeli gözlerinin içi giilctü. Derın; 

rahJt bır soluk aldı: 

g 

- Teşckkıir ederım. 

Ve .. yürüdü 
Genç kac..ın bakım odasına girdi. Doktr yazı ma

n yan.~:ta ay.ıkla duruyurau: 
Bc.} 1ır • . ..ız .. 

D • lı"<• ın• ka"ıladı. Yer gös•erdi. 
S clarınn kır dü:mıiş, genış omuz!u, uzunca boy

lu, kırpık bıyıklı .nce duruşlu, tane tane konuşan, 

YOS A 
Yazan: ETEM İZZET BENİCT-. 
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ağır yapılı bir doktor. Söyleyışinde yüksek bir o
toritenin dile gelişi, duruşunda güven veren bir di
kiliş var. 

Hasta oturdu._ 
O da oturdu. 
Yazı masasının üzerinde büyük 

Bır sayfa açtı. Genç kadına sordu: 
- Adınız?. 

bir defter var. 

Genç kadın sandalyenin hır kenarına büzülmüş 
gibi idi. Hekim ônıine ilk çıkan bir genç kız tutuk
luğunun anıdıa~an görünüşü içinde idı. Sanki, ap 
ak teninin ıizcrine serpilen pembelikler yüzünden 
çekilmiş, bir bakışta damarları alcvlrndiren kara 

gözlerindeki bıiyüleyici parlaklık sörmüştü. Elleri· 
ni uğuşturdu. B~ı önüne düş\ü. 

Doktor bir daha sordu: 

- Adınız? .. 
Genç kadının yüzünde hafif bir pembelik dalga
landı, gözlerini kaldırdı, süzgün, içli, tatlı bir uza
tışla doktorun bakışlarını ok§adı. Sonra kulağı bir
den dolduran özenli bir sesle: 

- Güııey .. 
Dedi. 
voklor not a 1 yordu. Yine sordu: 
- Evli misinız? .. 
Genç kadın kıpkırmızı oldu. Duru beyaz kadınla

rııı h1mamdan çıkışlarındaki boncuk kızıllığın kır
m,zısı Ve .. başını tekrar önüne eğdi. Omuzlarını 

gerdi, büzdü. Dudakları kıvrıldı kaldı! 
Doktor kendi kendine düşündü: 
- Ne kadar da utangaç şey, sanki hiç insan için& 

çıkmamış. 

- Kızım, doktordan utanılmaz. Haydi sordukla-
rıma karşılık ver de muayeneni yapayım .. 

Dedi, tekra~ etti: 
- Evli misiniz?. 
Genç kadın titriyen bir sesle ba~ını kaldırma • 

dan: 
-Hayır .. 
Cevabını veı:di ve .. kon uşınağa başla<iL 
- Kaç yaşındasınız?. 
- Yeni yirmiyi bitirdim. 
- Demek yi.rmf bir içind~iniz?. 
- Evet.. 
- Nişanlı mısınız?. 

- Hayır .. 
- O halde ne nişanlandınız, ne evlendiniz? .. 
-Evet.. 
- Kızsınız? 

-Evet.. 
Doktorun bu sorguları bitinciye kadar ergen kı

zın bası önünden kalkmadı; rengindeki kızartı git
medi, dudakları: 

- Evet .. 
- Hayır .. 
dan başka bir kelimeye açılmadı. 
Söz sırası hastalığa ııelmiştL Doktor sordu: 

(Dev.mı var) 

l · .. ı·· bir yeııÇ 1ızun saç ı, irı goz u, 
kadını d • 

Çöl kervancısı başını •0 '3ğal r 
dürdü. Elile az ileridekı ~ g tt' 

arasında bır kerpiç binayı 
rerek: 

- İ~le §W"ası. d,·di.. 
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Kadınlar Haınaını 
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A T A T U K . Lo d Corc da 
A • 8f88JI feilklil . 
~1 ~ız kurtarıcı hastahGa maG- d I -d-. AYOL HANIM, BABASINI DA 
~b olacağına inanmıyordu :.k~~~~-~~~~~~ .. ~.: G E T ı RE Y Dl IV? 
Q b .. H .JJI, k l nasıl Japıldığına aid , utun aunya .ze d arının en son ifşaatına devam 

buluşlarından istifade edilerek E ~;~~:::::::. ':: 
t e da V • ı d ra yen1 Avrupa haritaaıN 

ı 0 U n Uy 0 r U yapan Varsay sulh kont:eransın-

~ 
Ebedi 

lo.ttırı_, .. 
v " Ull haııtalığnıın de-
v::ıı ett~ı aylarda, büttııı 

':,, btr 111\datlar sakin, fakat va
t~ şıırab içinde !dl Herkes 

~'tılı t f'in rahatsızlığı Ue alA ~ 
\,~ b~ l\ıeoli~Ierde, !ki vatan -
,lJ~liftuju her yerde, onun 
!1'tıı ~n baheedlliyor, yü • 

ı.. Qltıict ~tihta, olduğu en ufak 
-q!t d ıvıJaımından en büyük 
~ı.ıiir~:.Uluyordu. 

\ı.. ltıt ün rahatsızlığı geçen 
~~i ltoortalarında baıIM, İlk 
~ t () Yan. Profesör Doktor 
~ ~i~~er lrdelp'dir. Neşet Ö
~~ ica:'e'u t~~is _edince, has
ı.,, <l alın ettığı bütun tedbirler 
~liıflıııtt ıruştı. Atatürk'e rahat
S ıııuı~•~ıyeti bildirilmişti. 
~f', bü nın babası Arlz Kur

it,1 n blil tün dünya zekalarının 
~~-btı- tŞlarından istifade edi
~"'1..ıl ;1avı tatbik edilmeğe 
~~ 1tt IQ nun mukaddes haya

'<t ~etı<l lto.f itina gösterildi. 
>~ ~i!ıai de bu dikkat ve i
,.'fo~ • ı adıyordu. 

l. I@ l " at" -.ı,._ "l'tab Urk hastalığını bil-
\~ er "l ~;'Oıı lllakl , b • 0 eceğine, bu has-
~ !rot~ u olacağına kat'iyen 

1 '<U " ü 
~ı. llı.<ı., · "' temadlyen has-
~t~r~·u.ll<lele ediyordu. 

t1a Avrupanın mukadderatını ta-
3 - yin etmi~ olanlardan biridir. 

.. 'l 

Şef he_nışireleri ve Bayan Afetle birlikte 

1 
R\iportajı yapan ve yazan: 1 

R E ŞAD F EYZİ 

Dünyanın bu on çok satılan ga
zetesinin İstanbul muhabiri olan 
Maranz, Ulu Önderi tedavi eden 
doktorlardan birile derhal konuş
mıya imkan bulmuştd. Bu muhte
rem doktorun ricası üzerine ismi
ni yazmıyan ıngiliz gazetecisine, 
Atatürk'ün rahatsızlığı hakkında 

ilk mühim izahatı vermişti. Bu 
doktorun •Özlerinin tercümesi şu
dur: 

- Son buhranın başlangıcına 
kadar, Atatürk, vaziyetinin ve
hametinden haberdar d.eğildi. Bu, 
karakterinin, ölümün karşısında 

bile zatı kabul etmiyecek derece
de kudretli oluşundandı. 

Hatta bizim protestolarımıza 

rağmen, Cumhuriyetin On Beşin
ci yıl bayramında okunan prezi
dansyel mesajı bizzat dikte etti. 
Gülümsiyerek ·Türkün misafir
leri sıhhahııdaıı kıymetlidir.• di
yor ve misafirler kabu i ediyor -
du. 

nü başladı . Ve çok uzun sürmedi. 
O sırada, yanında yalnız doktor

lar vardı. Sekiz doktor, bu güneşi 
sönmekten kurtaramamanın iztı

rabı içindeydik. Vekiller ve diğer 
hükumet erkanı, yanımızdaki o

dada, bizim vereceğimiz haberi 
bekliyorlardı. 

Atatürkün zaten yumulu bulu
nan gözlerini artık bir daha h iç 
açamıyacağını anladığımız anda 

hiçbirimi:ııde kapıyı açmak ve bu 
müdhiş neticeyi bildirmek taka
ti kalmamı~tı. Fakat, bütün mil
letin beklediği haberi - bu kadar 

elim de olsa - geciktirmemek va
zifemizdi. 
Kapıyı açıp, başlarımızı önleri

mize eğdiğimız zaman, karşılaştı
ğımız manzara eşsiz oldu: 

Bütün bekliyenler, bızi iterek 
içeriye doldular. Atatürkün kar
yolası yanında yere yıkılan, Ata

türkün soğumıya başlıyan yapıcı 
ellerini hıçkıra hıçkıra öpen bu 
büyük adamların manzarasını, 
ömrüm oldukça unutmıyacağım.• 

Loyd Oorc şimdi eski hatıra -
lat'l.nı tazeliyarek 919 da Versay 
konferansında neler cerevan et -
tiğinı anlatmaya devam 'ediyor· 

!ski İngiliz baııvekili Lelıistaıı 
için de şöyle diyor: 

Lehistanda Çeklerden daha 
makt.I hareket etmiş değildir. 

Lehleı- de uzun müddet esaret 
alhnda kalmışlardı Fakat kur -
tulduktan sonra Lehistan birço1< 
Alman ile Galiçyalıları \'e Rut -
!arın idaresi altına almak i•tiy.;r
du. O zaman Lehista nın başınrla 

devlet reil!i olarak meşhur piy.ı -
nist Padere,·skı vardı. Loyd Corc 
Lehistanın böyle Leh olmıyan hir 
takım milletlere mensub biıçok 

ekalliy..tler: kendi idaresi altına 
almak istemesi üzerine Paderev3. 
ki ile görüsP !.'k sov le demiş: 

- Biz müttefikler harbı kazan
dık. Şinıd•ve hcl r e'aıet altın . 

t da kalarak artık hürriyetlerine 
kavuşmaktan ümidlerini kesm;ş 

olan birçok milletleri kurtannnk 
istedik. Halb_uki şimdi bu mil!Pi· 
!er başkalarını da kendi idareleri 
altına almak i9tiyerek bizim :~ı

mizi zorlaştırıyorlar. 
Bununla beraber orta Avrupa

da yeni tesis edilen veyahud mev
cud iken büyütülen devletlerin 
idaresine birçok yabancı unsur
lar geçirilmiş ve ekalliyetler me
selesi yüzünden birçok ihtilafla -
rın tohumu daha o zaman atıl -
mıştır. (Devamı 7 inci sahifede) 

Eskiden hamamlara nasıl gidilir, nasıl yıkanılır ve 
göbek taşında nasıl yemek yenilirdi 

Halbuki Havva ve Adem yuvasında 
kıskan ç kesilmiş acuzeler yok! 

Yazan: M. Sami Kareye! 1 

Yenileri bilmıyorum.. Çünki\, 
hanıma gittiğim yok ... Sakın a -
namdan doğduğumdanberi yı -
kanmadım zannetmeyiniz .. Ha • 
yır; evde tımarlıyorum k~ndlmi7. 

Fakat, dokuz on yaşına kaclar 
vahdemle çarşı hamamlarına .Jİ· 

derdim .. 

Bilmem, şimdi hamama gitmek 
merasıme tAbi mi?. E~kiden ke -
dınlar hamama giderken adetA, 
mesireye gider gibi hazırlanırlar
dı. Mesela; 

Yaprak dolması, turşu. heh•a 
\ahan helvası, portakal. elma gö· 
türürler, bohça, bohça üzerine 
daha bir gün evvelinden hama -
ma taşınır ,.e yer tutarlardı. 

Sonra, evYelden hamama ·b·r 
aile yalnız başına gitmezdi. Bü -
tün mahalle bir araya gelir, ço
luk çocuk hamama göç ederlerd . 
Sabah erkenden hamama dolar -
loc, ipekli havlularını sedirler 
yapıp üzerine sererlerdi. 

LAf değil, bir aylık yıkaıırPa 
faslı vardı. Otuz gilnlük kaşar -
lanmış kirli tabaka, tabaka çıkan
lacaktı. 

Hamam, natırları zebella giM 
karılardı. Adeta, tavuktan ziyad~ 
horoza benzerlerdi. Rastıklı en
li kaşları, dUzgünlü yüzleri, Kıl.-

Artııc eıid hamamla,. ııırlıle Kartjl•JiOT. Ş\mdi evındeki banyosundnn 
çıkanlaT bityle hemen karyolaları>ıta 'l"kilerek istirahat ediyorla.-

be sürm&Si!e sürmelenmif gözlP- Hanıam<Jı kadın kelli felll 1,,ıı 

ri, dallı entariler, uzun ökçeli "~ natır lormaeıydı. Fakat, kendl"i. 
lınlarile insana korku verirlerdi ne çeki dU:ııen vermiş topuzu dU-

Hele, boğuk ve çatallı konu' - zelt?niı bir yaban horozuna bi'rı-
maları hamam kapltiından geçen zerdi. 
sokak külhanbeylerini bile titre· ••• 
tirdi. Kadınlar, hamama gider git -

met: kaşlarını rastıklarlar .. Gö -
bek taşına havlular sererek kese
lerup terl&mağc b34larlardı. 

Çocuklar. sabundan balon ya -
parak uçururlar ... Şukı, dilmb8-
lek gırla iİdardf. 

Yani, sizin anlıyacağınız, tUrk
ç..Je darbı mesel haline gelen taı 
kanlar hamamı i~te budur. Bir 
kurnıının başında on kişi vardır .. 

• Çürikü, hepsi kurna hakkı diye 
~·eniçeri kazanının başına top -
lanmış imaretçilare benzerlerdi. 
Bakarsınız, koca karının birisi: 
- Maşallah' Maşa.ilah!.. 

Diye, ispinoz k~u gibi öterek 
kızını kırklıyor ... 
Kırklamağı mı anlamak t;ti -

yorsunuz? Şudur: 

'\ "t~ 1~·. hayata gözlerini 
1~ @ııı~ıı ıkinciteşrin tarihi • 

\ ~~l:ıaiJy e~esi günü Londl'B.da 
'l:ıf ~f'ittt. elegraph gazetesi, 
ı •n bi _ ızı tedavi eden dok-

Hastalıkla uzun müddet müca
dele etmek, vücudünü çGk zayıf 
düşürmüştü. Fakat - yorganının 

altında hiç kimse bulunmadığı 
zannını verecek derecede zayıf 

düşmüş olmasına rağmen - şuu

runu ancak salı günü, yani ölü
münden bir gün evvel kaybetti. 1 

Doktorun bu izahatı büyük Şe
fin son dakikalarını anlatıyor. O

nun ölümüne hala inanamadığı -
mız bugünlerde bile, ölürken baş 

ucunda bulunarak şahid olan bu 
sekiz doktor, muazzam bir güne

şin nasıl söndüğünü seyredebil -
miş, tarihi simalardır. . 

Hünerli fo ktrterin muhıeıiy <>e korkunç tınma larından bıri 

Hamama girdiği saatten tl , ak
şa.ın akııdar başına kırk sa -
bun sürmıık ... Kırkıncı sabundar 
sonra, baş parmağile saçlarımı 
üzerine sil~ek: 

"t ı. tınin . . 
"l!i . verdığl ızahatla 

-.ar etmişti. 
Koma vaziyeti de çarşamba gü-

• 

Büyük fi•I k"9il.k Ülkiiııile 

Hiçbir güneşin batışı, bu ka

·'•r !ılizünlü, bu kadar ıçler par
calayıcı olmamıştır. 

Atatürk son nefesıni verdiği 
zaman, bu alem.şümul elim hadi

seyı ilk haber veren işaret, Dol -
mabahçe sarayı üzerinde çekili 

bulunan Riyaseticümhur hayra -

ğının, yarıya kadar indirilmesi ol
muştur. 

Boğaziçi, Dolmabahçe sarayı -
nın üzerindeki o güzel renkli bay

rağa ne kadar alışıktı, onu ne ka
dar çok benimsemişti. İstanbul, 
Ata'sının sık sık yaptığı ziyaret

lere ne kadar çok gönül veriyor
du. 

Onu her yaz, ar'amızda, içimiz .. 

de, yanımızda görerek, bir kat da
ha ferah, sevinç duyuyorduk. Sa
detimiz artıyordu. 

Atanın İstanbula gelişi bir bay
ramdı.. gidişi de o kadar hüzünlü 

bir a'-rılık.. onun tekrar gelişini 
dört ((Özle bckli,vorduk.. 

Atatürk gdiyor, Atat'irk geli
yor, diye artık sevineıııiyeccğiz, 

bayram yapamıyacağız.. onu bir 

daha göı-emıyectğız. 

Gökten kafa, kol, bacak 
parça parça dökülüyordu 

ip havada dimdik duruyordu, Çocuğun biri, tıpkı 
bir direğe sarılır gibi tırmanıp çıkfı 

1 p oyununu belki sinemada 
görmüş veya Hindistana gidip 
gelen bir dostunuzdan i ~itmiş

sinizdir. Ve şiiblıes iz bunun bir 
hokkabazlıktan, bir göz bağıcılık

tan ibaret olduğuna hükın ctmi~si· 

nizdir. 
İp oyunu cidden hayrete de -

ğer bir şeyd i r. Buna, hokkabazlık, 

gözbağıcılık deyip geç ivermek 
doğru değild i r. Bunu nası l Jll . 
pıldığını araştırmak, öğrenmek la 
zıındır. 

İp oyunu ne olduğunu bilme -
yenlere. i~itıniyenlcrc kısaca an
lntınak için bir ça\'u~uıı (Deyi 
Mey!) gazetesinde çıkan bir yazı
sını aynen alıyoruz: 

•Hindistanda, Freparda idik. 

Bulunduğumuz kı.şlaya yaşlı bir 

Hindli geldi. Elınde küçük bır ha
sır sepet vardı. Belinde de kalın 
bir ip sarılı idi. Yanında iki kü

çük bulunuyordu. Hindlinin, fa
kir bir adam olduğu halinden bel

li idi. Biraz para verdik. Teşek -
kür etti. Ve: 

- Müsaade ederseniz, sizi bi -
raz eğlendireyim ... 

·Dedi. Belindeki ipi çözdü. Hiç
bir şey söylemeden şiddetle hava
ya doğru fırlattı. 

•İp, sanki gozlc görülemiyen bir 
el ıle tutuluyormuş gibi dimdik 
duruyordu. Havada ucunu görü -
yorduk. 

•Çocuklardan birisi, tıbkı bir 1 

direğ~ •arıtır gıbi sarıldı, tırma -
narak tA ucuna kadar çıktı. Bu
nu ben ve benimle beraber birçok 
arkadaşlar da gözümüzle gördiik. 

•Çocuk, biraz sonra aşağı doğ -
ru kaydı, ındi. İp, lı8.18 biı· dırek 
gibi duruyordu. Hindli ihtiyar bir 

şeyler mırıldandı. İp yumuşadı, 
yere düştü. Şaşıp kalmıştık. Bunu 

nasıl yaptığını bir türlü anlıya • 
madık ... • 

Buna benzer şahidler pek çok
tur. Fakat ıçlerinden en mülıımmi, 
doktor ve filozof &ivin Godel -
dir: 

- •Kral naibinin doğduğu giın 
şenlikler yapılıyordu. 

{Devamı 7 inci sahifede) 

- Gıcır. gıcı r ... 
Öttürüp ~ğzlle de; 
- Maıaihh. "'ısııllah!. 
Demektir.~ 

taııııa sofralai ""zırıanır. il.i
lah, ne verdi ise r.ıfdeYe indiri
lir bilhassa, turşu eleb~" yemek 
!erden idi.. · 

Öğleden sonra, tok karnuıs 
tPkrar yıkanmağa başlanır ... An· 
lıyacağınız, akşam ezanında an -
cak hamamdan çıkılabilirdi 

Bu çıkış. temizlenip pirlpak o
larak hamamdan çıkış değil; ı,;, 
araba odun yiyip işkeneehanı -
den l•gı amağa benzerdi. Ayılan
ların. bavılanların haddi heıı~b: 
yrıktu. 

••• 
Eski kadınlar hamamında na

tırların bir vazifeııi daha vardı. 
Yanlarında erkek çocuk getiren
leri k<. n trol ederlerdi. 

Dokuz on yaşına girmi~ erkek 
çocukları eğtr, gUrbilz iseler ha
mam• almazlardı .Boy le bir ı·o
cuk hamama girdi mi hep bir a
ğızdan bağırırlardı: 

- A, a)'OI hanım! Babasını da 
getireydin? .. 

Bu benim basım Teldi. Bir -ı;·n 
haminnem beııi, hamına götür -
müştü .On yasında vardım. İç<•ri 

girdik, soyunduk dökündb k • 
Göbek taşına geldik oturduk. 

( Devamı r i nci ıııhlfıdc) 
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Başvekilin ıann 
Müfettişleri .... ~, 

Mi 11 i 
Şef 

(1 inci sahifeden devam) 
A "karadan hareket edecek, Fil -
yu - Irmak t.altı ü1er orıdeki Es
k1paı. ısat~vonunda trenden 
inecek ollımebılle dogruca Kas -
tanıonuya gıdecek, oradan Ine -
lxıluya p;tçeceklerdir. 

Yugoslavyanın 

yıldönümü 

noel ve Musolini ıle gorüşecF>ğı 

haber alınm"itır. 

* Mısırdan mukim İtalvan tı
rafından Mısır milletine hedi,>e 
olunan hidiv İsmail abidesinin a· 

Kesile~ek mi? Dün maçlara yeniden 
başlandı 

(l inci sahifeden d_ 'dr•~'ıl 
' . ·ııı 1 '" kat, mes ulıyct \:e on ıtl , ır 

- . . h ·,1ıııt el . .ı 
anı anLna ız ar ,-e 1. b .. _.. ·1r ,,. 
mJlli unsurdur. Onu ını 1 ıırrlı~ 
• •. ,-ckP J• 
ıfası sırasınd'.I reııın. · , ,, • 

İsmet İnönü hava mıisaıd ol -
dugu takdirde vapurla İnebolu -
dan Zonguldağa gidecekler ve ev
velce temel atma merasimini yap
mış oldukları Karabük demir ve 
çelik fabrikalarımızı da mahal -
!inde tetkÜt eylediktım sonra An
lı:ara'ya döneceklerdir. 

KASTAMONU'DA SEVINÇ 
Buraya gelen haberlere göre. 

İnönünün Reisicumhur olduktan 
sonra memlekette ilk tetkik ge -
zintisine Kastamonudan başla -
maya karar vermiş olmaları Kas
tamonuda büyük bir sevınç u -
yandırmış ve halk Kastamonunun 
kalkınması için bir fali hayır te 
likki eylemiftir. 

Milli Şefimizin tetıkiklerde bu
lunacakları Kastamonu. 1neoolu 
ve havalisinde büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

--11-

Başvekil 
Ankara' da 

(1 inci sahifeden dnam) 

gı.,ı.dı. Istasyonda Rcısicuınhur a
dına umumi katiblerile b"§yaver
l<!rı, Meclis Reisı Abdülhalik Ren
da, Genel Kurmay İkinci B8!;kacn 
A '.'! Gündüz, vekiller, meb'us -
!ar, Ankara valisı, mevki ve mer
kez komutanları ıle İstanbul em
myet dırektörlüg .. ne tayin edilen 
Sadreddın Aka, mali müesseseler 
d1rektörlerı ve kalabalık bir halk 
kütlcııı tarafından kar§ılanaı. 

Beşvekil rniz Bcşu~ bir çehre ıle 
vagonlarından inerek kendileri
ni karşılamıya gelenlere ayrı ayrı 
iltifatlarda bulunduktan sonra 
doğruca Başvekalet dairesine 
gitmişlerdir. 

--=o=--

Fuar sarayı 
Yapılacak 
Hezırlıklara başlandı 

İzmirde Fuar sahasında bir Fu
ar sarayı yapılacaktır. Bu hİısus
taki projeler hazırlanmıştır. 

Fuar mimarı Gotye gerek bu 
saray ve gerek diğer bazı müesse
seler etrafında çalışmak üzere İz
mire gitmiştir. 
Diğer taraftan ,İzmir belediyesi 

tarafından davet edilmiş olan 1 -
to !yan mimarı Bay Viyoli de İz-

(2 incı sayfadan deram) 

Fakat onun başladığı yol iizerin-
de yiırüyerek Yugo~la\:yanın ma
nevi birliğini tak\iye etmek ve 
Yuııoslav milletini maddi refaha 
doğru götürmek içirı naip Pren• 
Pol'iin mümtaz şahsında çok kıy

metli bir halef bulunmuştur. Yu
goslav milleti bu l üzden bahti -
yordır \"e Prens Pol'ün de bu si
yaseti tedvir için bütiin Avrupa
nın ha~·ranlığıoı kazanmış bir 
Baş•ekil bulması, Yugoslavya i
çin çok bül ük bir talih eseri ol
mu~ur. Filhakika Sto~·adinovlçin 
üç senelik faaliyet bilançosu, ıe
rek iç ve gerek dış politikada par
lak başarılar silsilesidir. Yugos -

lavya bütün komşularile dosttur. 
Ziraat mahsulleri l üksek fiatlar
la derhal miişteri bulmaktadır. 

Yugoslavya sanayileşmek yolun
da büyük adımlar atmıstır. Yu -
ııoslav halkının maisel seviyesi l 
yükselmi lir. İşte do~t ve mütte
fik Yugo;Jav)a böyle mes'ul ve 
müreffeh şartlar içindedir ki ku
ruluşunun yirıninti yıldönümiinü 

kutlamaktadır. 

Bizi Yugoslav milletine bağh
yan sıkı dostluk rabıtaları dola • 
yısilc. bu ba)·ramın. biraz da bi

zim bayramımız olduğunu söyler
ıek, Tiirk balkının undan duy

gularına terctitnao oJarağımu:dan 
hiç şüphe etıne~·iz. 

A. Ş. ESMEH 

Karşılama ve 
Uğuılama 
Meras·mi --
Valilerle emniyet 
müdürleri burun· 

mıyacaklar 
Valılcrl< empı et müdürleri -

nin esru.en çok ve mühw1 olan i~
lcri arasında bir de sık sık kar -

§ilama va uğurlama mHasimın -
de bulunmaları doğru görülme -
miştir. 

Hükumet kendılerıni bu mec -
buriyetten istisna etmeğe karar 
vermiştir. Bu hususda bugürıler
de alakadar makamlara tebligat -
ta bulunulacaktır. 

mire gelmiş ve Hilal mevkiinden 
Sinekliye kadar uzanan sahada a

çılması tasavvur olunan muazzam 
spvr sitesi üzerinde tedkikler yap
mıya başlamıştır. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişierinizi fırçalayınız 

• • • ' 1 - ... ' .... ': \,' t-
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Farkındasınız elbet. Karşınızda 

bir ortamekteb talebesi kadar 
mahcub ve acemiyim. 

Beni ciınlemiyormuş gibi, bir
denbire sordu: 

- Söyleyin bakalım beni nasıl 
sevdiniz, çok mu? .. 

Bir çocuk saffetile, kollarımı 

açarak sualini· cevablandırdım: 
- Çok!. 
İlave ettim: 
- Sizi ilk görüşümde sevdim. O 

kadar tesiriniz altında kaldım ki, 
günlerce gözleriniz gözlerimin ö
nünden gitmedi. 

- Demek en fazla gözlerimi be-
ğ ndi

., 
e nız .• 
- Gözleriniz çok güzel.. fakat 

en fazla gözlerinizi beğendiğimi 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

•Öylersem dii';er güzel uzuvlarını
zın hakkına tecavüz etmiş olu -
rum; ne bileyim, ilk önce gözleri
miz karşılaştığı için midir, ne -
dir? .. Bakışlarınız bir türlü hafı
zamdan silinmedi. 

- eki beni severken aramızdaki 
farkları düşünmediniz mi? .. 

Benimle, karşısına aldığı mını
mini. yeni konuşmıya başliyan 

bir çocukla konuşur gibi görüşü
yordu. Bu vaziyeti beni kızdırmı
yor değildi. Fakat onun benden 
çok tecrübeli, üstün ve yaşlı, ba
na faik bir insan gibi konuşuşu; 
tesiri altında kalış, tuhaf bir his 
tevlid ediyordu. 

- Hangi fariklar? .. 
Diye :;ordum. İzah etti• 

çılma merasimi bugun icra olur.
muştur. 

*İstanbul gümrükleri baş mll
durlüğüne ithalat gümrüği.ı rnii
dürü Mt>t hinin tayin edilecegi S'>Y

lenmektedir. 

* Romanya gazeteleri yahuciı 

istilasından şika~·et etmekte<fü -
ler. 

* Leh mechsınde hararet!. mu
:ıakereler olmuş ve bilhassa Uk -
ranyalı meb\ıslar muhtariyet is
temişlerdir. 

* Almanya mill ı.osyalisl bir
liği şefi, milli müstemlcl<e cemi -
yetinin bir toplantısında bir PU

tuk söyliyerek (Hitler bu yıl na -
sıl 10 milyon Alınanı ana yurd& 
bağlamışsa münasib vakti gelince 
müstemleke meselPsini de o su -
retle halledncektir) demiştir. 

Normarnlic trans atliın~iğinde 

çalışan sıvil müstahdemler grev 
yaptıklarından mezkur vapur dün 
Havrden Amenkaya hareket e -
dememiştir. 

* İstanbul vilayeti milli em~iık 
idaı·esı elindekı emliıki milli~c 

karr. len ve dosynlarile bidiktc 
Emlak Bankasına devrolunmak -
tudır. Bunlarm s&yısı 20 bindi .r 

* Posta ve telgraf işlerınin ıs
l<ilıile e nütekam.ı bir şc'~le S<'

ku " ı: sı..ı ve telgraf urr.ıı'll 
mud c! Şerei mt-mu. olunmu5 -
t r. 

* E f..ıtları olduğu gibı ipkıı. 
ed lıro 

H r çten sun 'i çelenk getı -
rılmcs nir fr! ım s; İstanbul çi
çekler cemi ·e• tar fın<lan rica 0 

lunm ştur 

* Tramvay ve tünel ş •ketlr ' 
murahh.ısları tın alma mü• -
kere erm~ esas olacak tl'kllfkrim 
Nafı.ı Vekalet.ne bildirm" erdir. 

* Gayri mübadil bonolarının 
Defterdarlıkça tesellüm edilerü: 
mıkdannın kaydına ve zararına 
tahvılatile değıştirilmesine de -
vam olunmaktadır. 

* Abide ve anıt işlerile bade
ma dogrudan doğruya Güzel Sa
natlar Akaderr. indeki jüri heye
ti meşgul ol&caktır. 

* Büyük postahane karşısın -
daki gıbi Valide hanının temel 
kısmı irı§aatını devam etmekte • 
dir. 

* Ingiltere hava nazırı dün P'<· 
rısden ayrılmıştır. 

ZAYİ 

Maaş tatbik mührümü zayi et
tim, yenisıni alacağımdan kaybo
lanın hükmü yoktur. 

Scyid Ahmed oğlu 

İbrahim Pek 

ZAYİ 

Bır deste anahtar tomarı kay
bolmuştur. Aşağıdak; adrese ge
tiren memnun edilecektiı. 

Mahmudpaşa caddosi Boz
kurd mağazası 101 

- Mesela ben sizden ya~lıyım. 
Kaç yaşındasınız? .. 

- Yirmi üç!. .. 
. - Ooo ... Pek gençsiniz daha .. 
çocuk sayılirsınız. Ben sizden beş 
altı yaş büyüğüm, ablanız yerin
deyim. 

- Ne çıkar? ... 
- Durun daha bitirmedim. Son 

ra ben evlendim. 
-Şimdi evli değilsiniz ya!.. 
- Bütün bu saydıklarım sizi 

!korkutmuyor mu? .. 
- Daha sayacaklarınızı biıl -

mem, fakat bunlar hayır!.. 
G!llümsiyerek, blfızunun pü&

külünü ağzında çiğniyordu. 
- Benimle niçin konuşuyorsu

nuz? .. 
Bu sual karş15ında afalladığımı 

saklıyarruyacağım. 

- Niçin mi konuşuyorum. Bu 
sorunuz tuhaf biraz .. sevenler ni
çin knuşurlarsa? .. 
Baş parmağını telıdid eden bir 

tarzda salhyordu: 

L ondra. 5 (Hususı) - Al - 1 
manya ile Fransa arasmda 
yakınlaşma arlık bir ernrı 

vaki haline geldiği ~u sırada Fran
sa ile İtalyanın arası da iyice a -

çılmaktadıı'. Hattiı Romaya yeni 
gi<len Fransız sefırinin bir aı·alık 
Romadan bile ayrılması ve ik' 

de\"let arasındaki münaseb•~ 

yeniden kesilmffii mevzuu bah -

solmll.\> ise de Çeınbt>rlayn hüku
metinin Roma nezdind~ yaptığı 

ve y apacoğı teşebbüslerin neti -
cesıne intizareıı şimdilik bu h -
rarın tatbiki geri bırakılmıştır 

Romadaki İngiliz 
İtalya· hükumetile 
devam et-ııektedir. 

sefiri Port 
temaslarırc. 

Fakat söy -

lendigıne göre italya \•alctile ken
disine aid olan Fransanın Akde -

niz sahillt>rindcki Nıs, Savua ve 
Rivyera ve havalisile Tunus ,.e 
Korsika üzerindek.ı mulaleb3 -
tından vaı. geçme~·l' karar vermi~ 

görünmektedir. l 
Pansd<"n gelrn habPrien• göre 

Musolıni dür.~a ~ulhu ıçın büyük 1 
bır tehlikt· t<'şkil e<kcek olan ı..u 

teşebbüçdrn \'az_ gc~mr·d ,,. ta 1
: - \ 

dirde Fransa - Italya yakı'll"~ -
ması ve doı tler Jıılşması aı1ık 

imkansız bır hale gelccektır B"n-1 
J~'l başka Fran>a böyle bır \'a

ziyPt tahaddııs ettiği taxdirde 
İngil•crcn 1 "1 '""asıl davranacagın .. 
mer~kla bf'klemc ktediı. 

Fransaya aid toprakların İta! -
yaya tef'ki Fransanın büyük dev
ı.ı olmaktan çıkması demek ol -
duğu gibi milli hududlanndan da 

dıırub dt rurken fedakarlık vıı.p

ması kat'iyyen mevzuu bahı;cla -
nurz. BiPaenaleyh İn~ilterenm bu 
hususda Parisc müzaheret edcc<'
gi unııd e<l.ımektcdir. 

Pa ıs, 5 (AA) Havr'daki c'c-
nız grevı dt•vam etll'.'ekte ise de 
bu , .. evJr: uzu,.. l!:'"t:ddf't devam 

etm • muh•e• , " ulmektedir 
Gre 'l d•,::M" limanlara da sırayet 

ettirmek iste<J.kkri tahm.n o.,. 
nan tahrı.katçıların araştırılma -
sına faalıyetle devam edilmekt•.' . 
dir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Demir ve manganezden anti -
mon ve arsen maddelerinin izn .. 
lesi için usul, hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 4 şubat 1932 ta
rih ve 1368 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahud mevkii 
fiile konmak için icara verileb' 
leceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla mahimat edin -
mek istiycnlerin Galatada, Aslan 
Han 5 inci kat 1-3 numaralan mu· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

ZAYİ 

İstanbul İthalat gümrüğünün 
54509 sayılı 3/5/938 günlü beyan

namesıne aid 106799 sayılı 23/6/ 
938 gunlü ırad makbuzunu kay -
bettik. Yenisjni çıkaracağımızdan 
kaybolanın hükmü yoktur. 

İstanbul, Fındıklıda 126 No. 
Ermis Konscrva Fabrikası 

- Sevgınin mahiyetine göre de
ğişir bu küçük bey! .. 

- B~nimkini nasıl olsun isti • 
yoısunuz? .. 

Gözleri d•nize dalmıştı. 
Bir müddet böyle kaldı. 
- Ben, dedi.. hassas bir kadı

nım. Ruh um temiz, çok temiz, iç
li bir sevgiye mühtaç.. bilmem 
beni anlıyabilecek misiniz? .. 

- Anlamıyorum Belma haruml 
dedim. 

- Anlamıya çalı.şınız! 

Karş!ôında o derece hayran ve 
o derece teshir edilmiş vaziyette
yim ki, gayri ihtiyari: 

- Benimle evlenir misiniz? .. 
Gözlerimin tiı içine baktı. Müs

tehzi çizgiler yüzünü karmakarı
şık etmişti: 

- Kararlarınızı bu kadar ça
buk mu veriyorsunuz?.. Dedim 
ya pek gençsiniz daha.. çok toy 
ve tecrübesiz olduğunuz anlaşılı
yor. Bir kadına böyle çabucak i
nanıvermeyin! 

mağlii 
Ulu Şef Atatürkün bütün Türk. 

milletini derin bir mateme garke 
dere!< aramızdan ayrılmasile bu -
sule gelen umumi teessür sebebi
le lik maçları da muvakkat bir za 
man için tehir edilmışti. Beden ter 
biyesi genel direktörlüğünün fii
len vazifeye başlayıp yaptığı bir 
tamim üzerine maçlara dün dört 
sahada birden başlandı. Haftanın 
en mühim müsabakasını Şeref sta 
dında yapılan Fener - Beşiktaş kar 
şılaşması teşkil ediyordu. Uzun 
zamandanberi böyle mühim bir 
maç seyretmemiş olan halk daha 
saat 13.:JO dnn itibaren sahanın 

önüne biriloni~ ve sahanın mah -
dut olan kişeler>nden bilet temin 
edebilmek bir mesele halini almiş 
tı. Maç saati yaklaştığı vakit saha 
da 8000 ki~· 1<adaır ko.labalık bir se 
yirci kütlPSinı-... birikmi~ olduğu 

görüldü. 
Fenerbahçe· Husamcttin, Yaşar, 

Lebıp. M. Reşat, Aylan, Esat, Sa
im. Ali Rıza, Fikret, Şaban, Orhan. 

Beşikta~: Mehmet Ali, Hüsnü 
Faruk. Rıfat, Osman, Feyzi, Haya
ti, Hakıkı, Sabri, Şerd, Fuat. 

Oyuna ba>;lanmadan ~vve !Büyük 
ölünün ruhunu tiıziz için üç daki
ka sukut edıldi. 

Maç FenPrın soldan bir akınıle 
ba~ladı. Bı.. akın Be•iktaş müdafaa 
hattına kadar geldiği halde Fa -
ruk yerinde bir müdahale ile to
pu durdurdu. Ve oyun ortalarda 
oynanırken Şeref hatalı bir çıkış 
yaptığı için hakem Fener lehin_e 
bir tirikik verdi kuvvetli çekilen 
topu Mehmet Alı 'kurtardı. İlk 
devren..n onuncu dakikasına kadar 
B ikta.,ın hakm\ıyetı altında ce
reyan eden oyun yavaş yavaş mü
tevazin bir şekil aldı. Blraz son
ra da Fenerliler vaziyete tamamen 
hakim oldular. Devrenin 15 inci 
dakikasında Ali Rıza ve Saim a
ra.sınd;o Bcşi.ktaş kalesine kadar 
gekn bir Fener akınında Şaban 

lüzumsuz bir hareketle mühim bir 
fırsatın kaçınlmasına sebep oldu. 

Devrenin otuzuncu dakikasına 

gelindiği halde her iki takım da mü 
savatı bozamamıştı. Fener takımı 
bugün yine her zaman düştüğü 
hataya kapıldı. Ayağına her topu 
alan mühacim muhakkak Fikreti 
arıyor bu suretle bu oyuncunun 
da mütemadiyen marke vaziyette 
kalmasına sebep oluyorlardı. Be
şiktaş akınları Fenere nazaran da 
ha seyrek olduğu halde her defa
sında gol vaziyetleri husule ge -
!erek tehlikeli oluyordu. Birinci 
devre her iki tarafın da gayretle -
ri arasında ve golsüz bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

1
. t •• _, 

yüksek siyasi mes'ıı ıyr aY" 
rında bugün de, ~· arııı d• ~ i~ 
safta ye vahdette gör111'

111
' 

hiçbir sebeb yoktur. htrr'"' 
B . . d. k" n•U •r 

unun ıçın ır .'' ll'~'t• 
teveccühkir , .• yiiksd< 1,,cıli 

sa.hasına intilral edi,.Ou. Bir ııra lln fahri müfetti Jeri, bU dıO il' 
Beşiktaş forları Fener kalesi ônü- de hiç şiiphesiz, bir itiı!l• ,.~ •1 

_ .. , ı• 

ne yığılarak üstüste müteaddit zelenmiş olmasındaıu bıP 
şiitler çekmiye başladtlar. mllllevi lau:mrla karşılaı!lıl 

Yine bu arada yapılan bir Beşik nnyorlar. ~ıcı;,, 
taş akınında Fener olesi önünde ETEM İZZE'f B~, 
husule gelen bir kargaşalık sıra- -G I t lstanbU 
smda Hayatinın yaptığı bir ters a a asa. 3J • 
vuruş hiç ümit edilmedik bir ıma 1 
da Fener kalesine girdi. Bundan spor maç . ı~· 
sonra geçen kısımlar her il<i tara - Dün tik maçlarına TaJıS~ i)J' ti 
fın gayretleri arasında nihayet - dında da devam edildı- ou~ 
lendi Son dakikada yapılan bir •- miilı.ım karşılaşma.51nı ?~ ııl · 
kında Beşilrtaşın _ya~bğı bir _akın İstanbulspor arasınd~lo ıJl1ll' ~ 
da Şerefın çektıği bır vole direk- kil ediyord!L Her ılo ~ -~ ~ 
!ere çarptığı için Fener ikinci bil' haya çıktıktan sonra b_uY" ~~ 
golden kurtuldu ve az sonra da.,.o- nün ruhunu taziz ıçin uÇ ı 

b "tti" -~ yun ı . siiklıt edildi. Takımlar ıd' , 
1 k i n c 1 k Ü m e le bir kadro ile çıJt1n!Ş1~ ti~ ı• 

maçları Galatasaray: Fazıl, LU sabr. 

İkinci küme dün maçlarına Sü- nan, Musa, Bedi, EJ<:retılfııılt1'1 
.1' 

leymanıye sahasında devam edil- leyman, Salım, Eşfak. saıııil',~ 
btanbulspor: Saiın, J!ıd'' 

di İlk maç Davutpa>a - Beylerbe- Enis, Seyfi Tarık. isrıırt. , 
yi arru.mda oldu. Orhan Bahri Kadir. ·' (. · 

İlk devre 1-1 ber "berlikle bıtti. ' ' Jı)ar..-
İkinci haftayımda sayı farkı de- Oyuna GalaıasaraY lııl' JI! 

1 

şile ba,,landL İlk dakık• ed'fl 
ğışmeden oyun beraberlikle neti- vazın hır sekilde ccreyafl ,(ı(! 
celendı. · bir '' İkinci Al d G 1 İstanbulsporlular ani 13ıJS'1' 

oyun lınor ı:ı - a ata yaptıkları bir goUe Ga dllşııfll 
Gençler (A) t.•k.mları arasında ol lıları mağlup """'yete 
du. 1 ar. ı• 

Bu maçın ılk de\'resı 2-1 Gençle Biribırlf rın<' u\"lf"~ lıllıerı • 
rin galebesıle bit ti. kel "~ ccrevan edr·n - hare . r . .J 

İkinci devrede Galotö Gençler • d" bıf ı (7 saray içın müteına ı ·""ııl. 
1 Altınordulular da 3 gol çıkardı- tehlike oluyor buna 111"'.'"Jlll>~ 
!ar ve maç 4-4 b..r:>lı<·rlikle netice ta.<arayın müdafaası U:,~ Z 
lendi. duğu kadar bu uhl•I<"" f;1' 

İKİNCİ DEVRE keserek forlarına hiicıtf'l 
Bu kar~ıla.:,ma oldukça zevk..ı ol hazırliyabillı. d .ık• 

du. İlk dakikalarda Ortaköy hiı - Hafta) ,m biteli uç ıı;;ıı' 
kım vaziye· il' idi bıriııcı haftayım yor Hakem e!'an 0yuııu _,.ııP 
1-0 Eyübüıı Ü>tünlüğile bitti. ta berde\'am. Fakat .~'.:vV 

İkinci devre. Her iki taıkunın ça tanbulsporun en sC""-'"'t!l' ~ ı 
lışmalarına rağmen ı.:k dakikalar ,·c şil"::,rı tanınmış oyuncus:. . ıJıtı 
neticesiz geçti. D~vterun sarıları - iJııll /. recisi Saim Ağabey 
na doğru Ortaköy arka arkaya iki dl 

yun bitiyor. . ııci ·" 
gol yaptı. 40 ıncı dak..kada Eyüplü Galatasarayın bil'' ı# w ( 
!er de bir sayı yaparak maç 2-2 be ;,te oJf 
raberliklc bitti. çıkardığı bozuk ve ~} ~.f 

mukabil birdenbire b3 ıe ~ 
Topkapı • SUleymanlye cı ve ezici oyunla hı~ı~l"· 

Günün ikin:'~!ı-'şılaşması Top- olmak arzusunda o!Jl1 tll 
kapı - Süleyman iye aı·asında ce - pata çalışıyor. !< ı.v' jP ~ 
reyan etti. Hakem Halit Ezgünün Bunun semeresi P";,..,jJI ,,1/ 

da vücut buluyor SBJ"'.ıı·ct5':·_.. '/ 
idaresi altındaki maça her iki ta- ııe - ~• il" 
lam şu kadrolarile çıı.tılar. birinci bir hücuınü ·yfff"~ 

tanbulspor ilk golii yı 
Topkapı: Abdülkad,., Semih, Be 

sim, Tahsin, Grins, Ziya, Salabad bere düşüyor. uJ!l' ~ 
din, Fazıl, Yunus, Hamit. Bülent tekrar hÜ~ gol I' f 

Süleymaniye: Muvaffak. Ruhi çak sıkı ve güzel bil'"e ırıl ,1 
Artin, İbrahlm, Orhan, İbrahim, ya muvaffak oluyor ,Pf 

Galatasaray ma_ğliıP " , -"I ~~ 
Rauf, Nedret, Daniş. Jl",I' 

Birinci devre her iki tarafın kar lip vaziyete geçıyor ;ııe ı 
şılıklı hücumları arasında geçiyor. 
Ve devre 0--0 beraberlikle bitiyor. 

İkinci devre: 

Bir dakika sonra Y sf tı' 
zel bir şütle Galat~f"' ııı'~ 
vaziyete getiriyor. · -~11~ . 

h •eCBJY ' sorua zevkli ve ey P ;ı 

Bu devrede takımlar hatlarında 
değişiklik yapmadan çıktılar. İlk· 
akını Beşiktaş sagdan bir hücum
la yaptı. Fener hakimiyeti ikin
ci devrede de beş dakika kadar de 
vam etti ve bundan sonra oyun ya 
vaş yavaş Beş>J<.taşm hakimiyeti al 
tına girerek tama,men Fener nısıf 

Bu devreye her iki tarafta ka • 
zarunak için çok sıkı bir tarzda 
başlıyorlar. Yapılan bu karşılıklı 
hücumlar arasında devrenin sonla 
rına doğru Süleymaniye kalesine 
faen Topkapı forları Hfıml.t vası

tasile ilk ve son sayıları yaptı - ) 
!ar. Ve biraz sonra da maç 1-0 Topl 
kapının galebesile bitiyor. 

Kadıköy stadında
ki maçlar 

alıyor. On oyuncu _be OftatP',J~ 
. ırı ,PJ 

tanbulspor kaJ~ı:iit 1,JY~' 
nuyor ve kaleyı • bıl ~~ ı', 
tutuyorlar. Yalnız d•~ı' 
oyuna mukabil her tal" 'l.ı 
golleri kaçırınaJarı al I!)!' 
sinirlendiriyor. fııJc ı ıııllpıır 
den bu sinir buhr3~e 'f' /, 
mahirane bir şel<ı yor· .h f.ı 
düncü golle kaybOııı 4 ~ '-~ 

- Size inanıyorum!.. 
Gözlerini aç<tı · 
- Ne çabuk!.. 
- Belki çabuk lfıkin içimde bir 

his, size inaıı.makta hata etmedi
ğimi söylüyor. 

Cevab vermedi. 
Lakin içinden güldüğünü his -

set tim. 
Uzun uzun kıonuştUk. Güneş 

battı. Denizin Uciverd gözlerin • 
deki pembe parıltı kayboldu; kar
şımızda uzanan adalar sırtlarına 
1şıktan bir manto aldılar; bi.z yan 
yana, ba.şbaşa konuştuk, konuş • 
tuk. 

Neler? •.• 
Bunların hangi birini yazayım 

iki? ... 
Bazan en hafi1, en havai mev

zuların kapısını çaldık, bazan en 
içli, en derin gönül bahiSlerini di
limize doladık. Aşktan konuştuk, 
gençlikten dem vurduk. 

(Devamı var) 

Lik ma-çlarına dün Kadıköy sa
hasında da devam edildi günün ilk 
maçı Vefa - Hilfil arasında cereyan 
etti. Bu maça her iki takım şöyle 
bir kadro ile çıktılar. 

Hilfil: Suat, Akif, Cevdet, Galip, 
Zeynel, Mesaliın, Raif, Mustafa, 
Hakkı, Naim, İlhan. 

Vefa: Müvehhit, Vahit, Süley -
man, Orhan, LUtfi, Adnan, Muhte 
şem, Hüseyin, Supbi, Mehmet, 
Recep. 

Maça başlamadan evvel Ata -
türkün aziz hatırası için 5 dalrlka 
eiikl.lt edildi. Bundan so.nra oyuna 
Vefanın seri bir hücumile başlan
dı. 

İlk devre her iki tarafın gayret 
leri arasında 0-0 beraberlikle biti-

Galatasaraylılar tıl Af 
ınsÇ t.ı'" 

yaptıktan sonra "'.:,<ıJl ( 
meden 4-1 sarı.JorW"" ~, 
yetile bitti. , ıtı' • I ~ 
Ana_d@I~hıS ırı''_:, 

gumruk oııl''../ 
tst.ıı" ' 

GalatasaraY -. r· ~,·"', 
çından evvel il<•" . ~:_~ ~ 
d !··"' ile J{arsgii";t.e,./ 

o ..,,.sar f'I<''' rP' 
rı karşılaştılar. . oYıı 
hisarhlar güze_ı bil' tıJ ( 
2-1 galip geldi- ·reli "'• ~ 
-- geÇı Al' 
ri de harekete . bir 11>'' r~~ 
det rakip 1taleYı "e Jıll :eri" 
ri haline a~~tle ııef8 
lim sıkı bır şıı ııol ~ 
min etti. ıııarırı• ıı• /. 

yor. 
İkinci devre: 

Devrenin so aJı.ili"dt rP'P I_ 
War 20 paS ~aJ<al ıı;:.eı ~ 
kazanıyorlar ,.o ı _, 
de edesnıiyorlaf· aÇ~el j ı 

daha ha- Muhteşeın 5~ galib~1 ~;J 
kim bir oyun oynıyarak 15 inci da pasla Vefanı ~ s0 ıeoJı 

Bu devrede Vefalılar 

ınaÇ ıi'e 
itikada Muhteşemin ayağile illı: gol yapı~ort,:~üğile rıe 
!erini çıkardılar. Bn gol Hiliıllile - nın us ,... 
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OLUM Ki 1 

Orta Avrupa işLriJ 
Hiç bir f _rafı 

Loyd Corc da Versayı tenkid 
eden ı er arasında 

di (5 iıı 'i ıa/>ifed• 1 deuam) 
Loyd C<J ~un dedi.;ine göre u

mumi harbin S<Jnunda İtalyanla
(( llD~U oablfeden dnım~ rın Fransadan çok korkdukları d~ 

No. •2 • Yazan · RAHMİ YAÖIZ M mnun ede 
t orpito Peyki canevinden vurmuş, 

muahedesi yapılmakta mücssır ol-, 
mu~. ondan sonra da bu ağır şart 
!arı takibte çok çalışm~tır. 

güvertede çukurluk hasıl olmuştu 
Geminin iki d:rek 

manika/ar 
uçları birbirine gak/aşmış 
çarpışmış/ardır 

~•d kaptanın bu haredceti teh· 
lleıı ırı kaçırttı. Topların bir • 
lliıı 1.1~enişı kargısmda .kendisi· 
~iorlÜdütünü, yerinin keşfe • 
teı~gıllİ unneden düşman talı -
~hırı, Kapiten Nazmet'in ku
~ asındaki B 12 ingili.:ı: denız-

taı s11r• 
~ atle Peyı.ten uzaklaştı, 

11 llıaraya doğru açıldı. 
>ııc ~ ılJı: tedbiı yaralı ııemlde h&
h~lııın Yatı.;masım, işlerin inti
-...ı daııu nd t ~. C ı e cereyanını temine 
~ evad kaptan ikınciyi çağıniı, 

~. 

t ~ara nasıl? ..• 
~~: leııı lc.ııptan yüzünü buruttur-

~~F'e~! .. Tam vasat kı~nm~a, 
ıtl. daıresine lsabe-t eden kıta· .. 
: iflibir aldın mı! 
.... "1lt ! 
..._:e Yaptın? 

tllerı alet attırdım. Tutma~lL Dun 
, ltletiyorum. 

ııu1i ~ıı ~ne devam et.. ben ge
lt. .. ' "ft•ıı kara ettirmeğe çalı-. ~ııı. 
~~~tıı icaptan takrar aşağıya, 
ı.Q ~ da~ine indi. Cevad kap
~ ltu.ı:nanda köprüsü.mı tır • 
lil\ı! ı::ıllfrıen dolabının tekerle
~igadsal'lldı, geminin provasını 
ıl\ıt~ °' ktyıluuuı gevirme~e uğ
~~ıı VUiyettn feoaatkıl de 

l'o . itçirdi. 
~t~-ı~. Peyki can evinden vur 
~e Guvl!'rte yara yerinin üze
tlılt ~ llıeydana gelen bir çukur -
'tiaı-ı ~a etmiş, geminin iki direk 

).ı<ıı, lr'hlrine yal<laıımıştı. 
ltııı d ~r çarpı:lmlfİar, bir ta
~' y' Yerinden fırlamış, giiveı:-
1\ıç uvarla~ı. 
~ ilivertede duran iki roı·pido 
tı~llt:laıı birisi, lekele tiyubu 
~l'lıoı: Çlkmı§, denize kaymış, 

Her eplin uçları birbirine yak
lasan direkleri işaret etti. 

:_ Bunu lı:imseye.sormıya lü -
zum yok kL işte, gözlerinıizi şura
ya çevirin. Vaziyeti görün. Güver
te orta yerinden bir inhina peyda 
etmiş. Nerede ise ııemi ikiye bö
lünecek! 

Süvari, mütehasBısın işaret et
tiği noktaya bakmadı .. heyecan i-ç 
çinde bulunan ve .. kendisini kap
tırdığı teli§ ve ölüm krkuslle tir 
tir titreyen yabancı denizciye em-

niyet veren bir lronuşuşla izah et
ti: 

- Siz müsterih olun Sefine 
batmadan kal'Şı sahili tutacak, 
baştan kara edecek! f.r. 

Alman denizcisi iliraz etti: 
- Oraya kadar varmamız şüb

heli!. Şübheli değil de imk:lnsız!. 
- Varacağız! 

- Bu yersiz ısrarınızla yüzlerce 
kişinin hayatını tehlikeye koyu • 
yorsun uz! 

(Devamı var) 

Gökten kafa, koJ, bacak parç 
parça dökülüyordu 

(5 inci aahifeden deuıım) 
•Kral naibi, aN.baııına birıınl§, 

şehri gezmiye çıkmıştı. Bir mey
dana gelince durdu. Eğlenceleri 

seyrediyordu. 
·Kalabalık arasından bir Hind

li çıktı, ve elindeki ipi havaya 
fırlattı. İp, havaya asılmış gibi 
muallakta kaldı. Hindli, ellerini 
biribirine çarptı, bir ıslık çaldı. 
Küçük bir çocuk peyda oldu. Çır
çıplak idL Yalnız bellnde bir peş
temal vardı. Hindli, çocuğu be • 
!inden tutup kaldırdı. Çocuk ipe 
sarıldı. Bir maymun çeviltliğlle 
ipe t.rmandı, tA ucuna çıkınca bir· 
denbire kayboluverdi. İki dakika 
geçti. Hindli de ayni sür'atle ipe 
tırmandı, ucwıa gelince o da kay
boldu. Bütün gözler, ipin, havada. 

ki ucuna dikilmiştL Herkes hay • 
retle bakıyor, çocuğun ve Hindll
nin ne olduğunu, nereye gitttiği
ni biribirlerine soruyordu. 

•Birdenbire yere bir şeyler düş 
miye başladı: Çocuğun kafası, 

kolları, bacakları ve gövdesi par
ça parça dökülüyordu. Hazır bu
lunanları büyük bir heyecan al
ıruştı. Bu sırada ipin ucunda si -
yah bir nokta peytla oldu. Bu nok
ta, büyüyerek aşağıya doğru ini
yor, indikce daha büyüyor, insan 
şeklini alıyordu. Yere inince Hind 
linin ayakta durduğu görü.idil. 
Bir şeyler mırıldandı. Çocuğun 

parçaları birbirile birleşti, eski 
şeklini alan çocuk k'Oştu, Hindli
nin elini öptü. Her ikisi, kalaba
lığın arasına karıştı, gitti...• .,, --Ziraat Vekaleti Satınalma 

Komisyonunda : 
(30 adet Pülverizatör satın alınacak) 

1 - Açık eksiltme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülve
rizatör satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeh 3600 ika, muva}d<at teminat 270 
liradır. 

Lehlerle Macarlnrın miişterPk ayrıca nazarı likkati crlbedecek 
hudud arzusuna Romanın taca! - gibi imiş. 
dar bulunması reden iwn ı;ıeli • İtalyanlar yalnız İtalyayı ya • 
yor? Yine Avrupa matbuatının kından ve son de ecede alfıkadar 
vaziyeti tahlil için yazılan yazıla- eden bir mesele mevzuu bahsol -
ra baktıl.ça şu bukaç nokta ken- madıkça askeri, bahn her hane! 
dini gösteriyor; bir t°'jebb.. e en ufak bir yar • 

1 - İtalyanın Habe~-lı;tan me - dınıda bile bulunmak istemezler-
selesi çıktı çıkalı Avrupada ·al- di. Eunu temin için müşkülat ÇP-
nız kalarak 935 denberl Alman kilirdi. 
yaya yaklaşması ve B"rlini!1 bir Eski İngiliz bQ!jvekıli yirmi se-
dostluğunu elde ederek bunu mu· ne evvel gördüğü bunca yer' ·rı 
hafaza edebilmesi için orta Av • birer birer hatırlıyarak mühim 
rupada daima Almanyanm lehine taraflarını yazclıkdan sonra b;r 
bir vaziyet aldı. netice çıkararak diyor kı: E.•k. -

2 - ltıı!ya şimdi orta Avr~p'- den zulüm ve esaret görmüş oho 
da yt:niden nüfuz sahibi olarak bu millet bir gıin kalkar, istik la. 
kendi menfaallerını korumak Hl- lini elde eder ve o zamana kad~r 
zumunu düşünüyor, kendisini zulüm ve esaret altında 

3 - Eğer Lehlerle Macarlar tutmuş olanları ce1.alandırır. O -
birleşmiş olursa bu suretle orta nun için başkalarını kendi hii -
Avrupa:la Almanyaya karşı bü· küm!eri altına almış olanlar daha 
müvazene temin edilecek ve bıı'>- evvel davranarak onların birta -
dan İtalya istifade edecek, kun haklarını tanırlarsa daha iyi 

4 - İtalyanın takib etmeğe baş- . hareket etmış değildirler. 
!ad.ığı politika Almanları müıı • İtalyanlar Fransı1.lardan hir 
temleke işimle me~gul ederPk zaman çok korkuyorlardı. Fakat 
orta Avrupada kendisi e:;.k:i niifu- sonra vaziıet değişil Harbcien 
zunu yeniden ele almaktır. sorra Fransı71ardan Almanlar da 

5 - İşte bu üınidleri bt'sliyerek korkuyorlardı. · 
Alınanyanın müstemleke dava • Rusya. Avusturya ve Alman • 
sında Roma matbuatı Alınan ııa· ya bir zamanlar Lehistanı pay -
zetelerinden ziyade hararetli ya !aştılar. Bu hareketlerin.in ceza • 
zılar yazmak sur!"tile Almanlarm sını görmüş oldular. 
istedikleriııi müdafaa ediyorlar. İşte bu misalleri birbirinden 

Bu noktaların her biri Ü• saydıktan sonra Loyd Corc istik • 
Z(!rinde ayrı ayrı durmak lazım bal için ümid besleyip beslem~ • 
gelecek. Zaten hadiselerin yürii.- mek bahsine gelmektedir. Ve şu 
yü~ü bu belli başlı nokt.ların na- neticeye varmaktadır: 

Loyd Corc da Versay muahc -
desıni tenkfd edenlerin arasında· 
dır. Belki de herke:ıden ziyad! 
şiddetle tenkid ediyor. Fakat V~r
say konferansından evvel İngiliz 
murahhaslarının başında olarak 
bulunmuyor muydu. bu muahe -
deyi hazırlamıyor muydu .. 

Daha evvel yine Loyd Corc an· 
)atıyordu. Verı:ay muahedesi Al
man murahhaslarına verilerek 
kendilerinin söyliyeceklerini söy· 
lemeleri tebliğ ediliyordu. 

Diğer arkadaşları olan ve ixçi
lerden, sosyalist nazırlardan mü· 
rckkeb olan murahhaslar ayağa 

kalktıkları hal.de Alınan ba7 mı.:

rahha.>ı olan kont ayağa k•lkma· 

mış oturduğu yerden ve sert bir 
sesle kendi mukabil cevabını o -

kumuş, sulh şartlarının ağtrlı -
lığındarı şikayet etmiş. onun bu 

hareketi ga liblerin pek camıu 

sıkmış, Amerika cumhur reisi Vil

son esas itibarile Almanlara kar
şı daha yumuşak davranılm~~ına 
taraidar olmasına rağmen hid • 
detlenerek yanındaki Loyd Cor -
ca: 

- Bunlara ne yapılsa az d~!jil 
midir? gibı bir şey söylemi~. 

Loyd Corcun dediğine bakılı•._ 

sa artık o andan itibaren A'man
lar fırsatı kaçırmış bulunu~•orlar
dı. Muahedenin ağırlığından şi -
kayet etmişler, fakat bu şikayet
leri başda reis Vilson olduğu hal-
de diğerlerince nazarı dikkate a

sıl birer birer kendilerinden bl'ı- Birçok şaşkınlıklar olacaktır. 
settireceği tahmin ~ttiriyor. Herkesin kendi menfaati için ça· 1---------------1 

Macarıstanla Lehıstan ar".8ın • lıştığı bir devir geçiriyoruz. Fa .- DEVREDİLECEK İHTİRA 

lınmamıştır. 

da müşterek hudud mescl".:"ı yal· kat bir gün gelecek dünyaya ö,vı~ BERATI 
nız Almanyayı, İtalyayı alakadar adamlar gelecektir ki bunların a- ,SiJiıha arzani cihetten sevke-
etmekle kalmıyor. Romanyada kılları, cesaretleri ve aldıkları il- dilen şarjörlü otomatik eslahai 
bu meseleye dair ne düşündüğü- hamlar kendilerini ötesi berisi nariye için imla tertibatı. hak -
nü daha evvel bildirmiştir. Ro - yıkılmış duran sulh mabedini ye- kındaki ihtira için alınmış olan 
manya müşterek hududun olma· niden tamir etıneğe sevkedecelt • 23 şubat 1933 tarih ''e 1584 numa-
sına asla razı değildir. tir. ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

Fakat Avrupa gazetelerinde şim- o zamanın meşhur adamlarını hukuk bu kere başkasına devir ve 
diye kadar bu mevzu etrafınr!• Amerika reisicumhuru Vils'ln, yahud mevkii fiile konmak için 
hayli dedikodulu söz çıktı, türlü Fransız başvekili Klemanso ve icara dahi verilebileceği teklif ,._ 
türlü haberler birbirini takib et Fransız cumhur reisi Puankare bu edilmekte olmakla bu hususa faz. 
ti. Bütün bunlara rağmen Mı • tarif edilenler arasındadır. Loyd la maliımat edinmek istiyenlerin 
carların ve Lehlerin askeri b'r Corca göre Puvankar eharbdek! Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
harekete geçerek Karpatlar a'tı galibiyet üzerine Almanları sını· 1-3 numaralara müracaat eyle • 
Rusyasını işgal edivereceklerl.söy- sıkt bağlıyacak surette bir sulh meleri ilan olunur. 
leni yordu. 

Kadınlar 
Hamamı 

CI ı .. eı ııahlfeınhd~n devanı) 
Kadınlar cavul, cuvul yıkan• -

yorlardı. Yanında gelınleri ve 
kızları olan bir acuze göz!erinı 
bana dikti. Hain ha:n bakıyord~ 
Kimbilir ben ne yapıycırdum • H 'r 
halde on yaşında olduğum göz • 
!erimde kaynaşan bir hal vanl 

Acuzenin, rastıklı sürmeli kur• 
kunç suratile bakışını beğenıııı>
dim. Olduğum yerde buzülr!üm. 

Fakat, çok geçmedi. Ağ?,m ac; 
tı. Gözünü yumdu. Ba~ırmag i 
başladı. 

- A, del! olmu.5 avol' Oğh•;ı, 
baban nerede? 

He.minnem, nezaketle mukabe· 
le etti: 

- İlıihi hanımefendi, bu dol:a 
QOCuk! .. 

- Ne çocuğu, koskoca herif' . 
Görmüyor musun gözleri fı ı,,ır 
fıldır oynuyor?. 
Karı bağırıyordu. Nihayrt na· 

tır geldi. Acuzcnin yaygarası çc> 
ğaldı. .. • 
Anlıyacağınız. derhal kapı 1ı • 

şarı olduk ... Kadınlar hamanıır.a 
gidişim de son oldu. 

Bilmem, şımdi kadınlar haıııR
mında bu kayıtlar var mı? 

••• 
Bundan sekiz sene evvel, git • 

tiğim zaman, Lenıngradda Moa • 
kovada ilah .. 
Kadınla erkeği cdeb dairesinde 

bir arada yıkanır görünce tüyle . 
rim iirperdL On yaşmdak; hal.m 
aklıma geldi. Acu~e ıin ?luz beş 
senelik sesi hortlıyucok <ı.r.ı•ınıa 
vurur gibi oldu. 
Sandım ki. natır t'İ•md~n tutup 

beni kapı dışarı e<l~c · k 1 •.• 

Halbuki, bu Havva ve Adem 
yuvasında ne kıskanç, hayızdan 
nifasdan kesilmiş bir acuze ve "'' 
de horozlanmış natır vardı. 

DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

.Madeni borulara mahsus r2p
tiye tertibatı. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 12 ilkkanun 1934 
tarih ve 1932 numaralı ihtıra be. 
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir veyahud mev
kii fiile konmak için icara dahı 
verilebileceğı U>kli! edilmekt~ 
olmakla bu hususa fazla malü • 
mat edinmek istiyenlerin Gala -
tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu-
maralara müracaat 
ilan olunur. ~ ~ıı. "4tu. 

l~~uı 400 metre kadar yakın 
S'.U.Yoııcıu . Binaenaleyh kur
ltıqlt tıı batına tehlikesini atlat • 
e'!\>~~V~UUbahfsti. .• 

'1.l'okı ltaptaıı makıne telııra!ı

3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den iıtibaren 45 gündür. Münakasa 
19/1/939 tarihine müsadif perşembe gii?)Ü saat 15 de ziraat vekaleti bi
nasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekfileti satın alına komisyo -
nundan, İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parası.z olarak verilir. 

Eski ikinci teşrin ayının 
27 inci günü Macar ve Leh ordu
ları Karpatlar altı Rusyasını iş • 
gal edecekleri söyleniyordu. Hem 
de Danzig için Lehler tarafından 
Alınanlara gösterilecek müsaid 
vaziyete mukabil Berlin buna ses 
çıkarmıyacağı bile iddia !'diliyor
du. Ortalığa meraklı haberler ver
mek istiyen bir İngiliz gazetl'Si de 
Leh fırkalarının Çekoslovakya 
hududuna yığıldığını söyliyer"k 
bunların hemen harekete geçme
leri ihtimalinden kuvvetle ba!-. -

li T. C. Z RAAT BANKA 
' ı •ı:!.ı: 

''rt .\ıa~· .. hareket? 
it trıı~ 1cevab verdll:r: 
ll4rııa . Yok .. ocak ol() .. ka -
llııv~. 14tiın yok. 

5 - Talihlerin muvakkat teminatları veya mak1:ıuzları ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veııikaılan ile birlikte 
mezkur tarihte komisyona gelmelerL (4922) (8680) 

İstanbul ilan.arı '- 'l' 1 
'-llri değiştirdi: 

~ lt.ı~ (1) atılarak sahile bllf Karaağaç buz fabrikasına lüzumu olan ve 1100 llra kıym&t tahmin ı. "°'·k ediiecakl k ·ı k l 
"!'.,""il olunan bir tane Nahküler cihazı yaptErılması açık c sı tmeye onu -

Belediyesi 

~. Stı... l'at11Sn1da11 dolan su İs o 
::'1ı .. uy· • mtı!jtur. Şartnamesi Leva.zını Müdürlüğünıde ğörülebllir. ·teklilcr 249 
lıı bıı ı lıorda..ına yaslaııdırır- sayılı kanwıda yazılı vesika ve 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat ma!kbuz 
~ lıı"tr~ltırin tatbikin~ geç•)di veya mektubile beraber 14/12/938 çarşamba günü saat 14 buçukta Da-

Nafıa Vekaletinden: 

~~ kend~ ?lı· atılan tonozlarla imi Encümende bulunmahdu-lar. (8644) 
~~ru 141nı sürüklemeğe , sahi 

~t '"ad ~akıaşına.ğa başladı. 
~r, ıı: 1:an bizzat i~i idare e· 

~ 111 ot kaptan da yara ile .iıvas - Erzurum batılının 38R inci kilometresinde Fırat üzerinde 

sedi:ıiyordu. 

Fakat 27 İkinciteşrin geldi, geç. 
ti. Avrupada böyle bir harekat 
olmadı. İş sadece rivayetten iba
ret kaldı. - . ·- -· 

e ~l~l"or, bir taraftan da SU· yüz yirmi metre açıklığında bir demir köErünıin malzemeııi de dahil 

lı, ~eti!~ ~llçeleşınekten başka J _ Eksiltme 20/1/939 tarihine müsadif cuma günü saat on be§te 1 h/!; 
İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMI 

~~rııı, ll'lıya uğra ıyordu. olarak inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ;~ 
1 

s~t I! llıiyec~ bu hareket a- Vl'ka!etımiz demiryollar inşaat dairesi münakasa komisyonUTld& yapı- · . I~, 
>ı~l>e.,~11 hır tarzdı tatbik lacaktır. 'Ilı· 

·~~ ı•• ~ ı. noı ata ata •ahile 2 _ Muhammen bedeli yüz altmı~ yedi bin altmıt dokuz !ıra alt- i t i b a r e n 
12 Birincikanundan 

\tı.~~~ . mış kuruştur. (DAMA ÇIKMIŞ BİR G.ÜZEL) 
~ ll'on ?: gett\ıntn alman müşa· 3 - Muvakkat teının..ıı dukuz bin altı yüz üç lira kırk sekiz kıı.- Tepeba~ında D r a ın Kısmı 
l>"q Çılttı, ~l!ıı kumanda köprü- coştur. Birincikanundan itibaren 
~ı har1ı . ":'ad beye sokuldu. ~ _ Mukavele proje51, eksıitme ~artnamesi, bayındırlık işleri ge- CVİNDSORUN ŞEN KADL'llLARI) 

lıın ıtoı ıfl•e meşgul olan •Ü- nel şartnamesi ray inbisat tertibatı, ray profil~ telgraf hattı konsolu, * 
~ı 'l' rJt Unu Çelttı. S<.>rdu: köprü •ama•ı; 355 numaralı kontı ray tertibatından mürekkeb bir ta-• Befı > 

(! ne enırı vermedinız kım münakasa evrakı sekiz yüz otuz altı kuru~ mukabilinde demir yol-
~ ~~ ltııııtaıı b !ar ins•at dairesinden tedarik olunabilir. 
.~11~.~ bir Yan bu sorguya hay· 5.- Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaıalı arttırma ek-

Ertuğrul 
Sadi Tek, 

~~ ?l ~ akışla gözlerıni siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk1arı evrak ve 
~el'ıti ~de llt'!Zdirdi, kar- vesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühür-

~! ııı,lt;iıı teok . lü zarfların• eksiltme şartnamcsile mezkt.r kanunun tarifalı dairesinde 
sefıne &ınrı vere- hazırlayarak 20/1/939 tarihinde saat on dörde kadar demiryollar inşa-

~~' ~ batınak . at daireoi münakasa komisyonu ba1kanlığına numaralı makbuz mu-
.. , ~reıt~0 üzer~ bulunu- kabilinde vermiş olmaları lbımdır. 

lt.ırıı alın kurtulmaeı IA- 6 _ Bu münakasaya g\receklerden laakal elli melre açıklığında bıir 
llti\'leın · demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

\'..... lf bunu? 7 _ Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
~. hıt t.· Q,,1,,. • referanslarile diğer vesikalarıru bir istidaya bağlayarak bu istıidalarını 
~~a ıı..ı.,a~~nın kendisini iler- münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel wktlletimize 

'tı.. Ç• ııı i . ~•Yanarak çelik tevdi ederek ehliyet vesikası. taleb etmeleri lazımdır. 
ı.~Ilauıt •çın Yapılan anı.. 8 - Münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gµIL e\'vel müra-

lltı ""•ot.dır. caat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra ya-
ıc. Y. pacakları müracaat nazar ıdikkate ahnıruyacalctır. c4961• •8805• 

TIYAOUS 
(Bu gn~e) 

Taksimde 
KAYNANAM) 
Vodvil 3 perde 

Yazan: Mahmud Yesari .. 
TURAN 
Tiyatrosu 

San'atkiir Naşit, 

1 

Cemal Sahir, oku

yucu Semiha ve ı 
Mezey Varyetesi 

NUR BABA vodvil 8 P. : 
DANS SOLO DÜET 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihban"" t111arruf hMablarmda en az 50 lirası bulunanlara aenede 

4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdakl pliııa söre ikramiye daiı.tıl1'caktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 

• 
• 
il 

4 J) 250 )) 1,000 
40 )) 100 1) 4,000 

100 il 50 ,, 5,000 
120 ı. 40 ~ 4,800 
16J )) 20 I> 3,200 " 

içinde 500 liradan aşağı dilşmiyenlere ikramiye çıktılı 
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BOYU 

• • 
SESi BiR SCPER 1 

Tip 215 

Ucuz, iyi ve her hususta elverişli bir uzak mesafe ahizesi ... İşte yeni Philips 215 

modelinin b•şlıca evsafı. Alelade tek devreli bir makine fiatına olan bu fevkalade 

!f!Ükemmel süper, en uzak istasyonların temiz ve parazitsiz dinlenmesini ve ahizen· 

in basit ve rahat bir surette kullanılmasını mümkün kılan şu tekamülatla müceh

hezdir : Üzerinde istasyon isimleri yazıl ı kadran, kısa dalga kısmı, 4 "Miniwatt" 

lambası, yüksek ayırma kabiliyeti, otomatik antifading tertibat v. s. Hem iyi maki:; 

neden anlıyan hem de bütı;esini düşünenler iı;in en ideal ah izedir •. 

Orman Koruma Genel Komutanhk 
istanoul Satınalma Komisyonundan: 

1 - 22/İkinciteşrin/938 tarihinde Zeytinburnu talimgiıhı ihtiyacı 

için açık eksiltme ile münakasaya konan sadeyağının tutarı Beş bin li

rayı geçmesi dolayısile kanuni esaslara uymadığından kcenlemyekı'.ın 

addcdılmiş ve ihalenin uzamasından dolayı pazarlıkla alınan mikdar 

tenzil edilerek 4700 kilo Sadeyağı yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20/Birincıkiınun/938 Salı günü saat onda Galatada A

lemdar Hanındaki Orman Koruma Anbar binasındaki Satınalma Ko

misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli Dört biı:ı dokuz yüz otuz beş lira olup mu

vakkat teminatı üç yüz yetmiş bir liradır. 

4 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesindeki ve

sikalarla ihale gün ve saatinde komi.syona müracaatları iliin olu-
nur. ·8823• 

Sıhhat V~ tctimaf .uavenet Vekaleti 
Hudud Ve Sahiller Sıhhat Umum 

.. Müdür: üğürıden: 

Karaciğer, böbrek, tas VL 

kumlarırnlan mütevellid sar,. 

cılarınız, damar sertlikleri 

ve ~işmanlık şikayetleriıl'Zı 

URİNAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alınır. 

İngiliz Kanzukl 
• 

----------------.-JL Askeri fa.rıkıl~. lıanısrı _...,.. 
Muhammen bedeli 130 lir 

. . . . . ........ - t,n.- ..... "' . ~-""; 

GRiPiN 
varken bu ıztraba 

katlanılır mı? 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık, ve üşütmekten mütevellit bütün ıztı. 

rapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. Mideyi 
bozmadan, kalb \'e böbreklere dokunmadan 

1 
En seri, en tesirli, en kat'i netice ı 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

50 aded kilim (beylik) Salıt~~.ı· 
53 11'· 

rında Askeri fabrikalar 
38 

cu· 
rna komisyonunda 16/12/9 silt • 
ma günü saat 14 de a~ıl: ~~iltri~ 
meye konulacaktır. Iste .e<Ji 
mezkür gün ve saatte yüzde ~)aD 
buçuk muvakkat temin•1

. ~ı' 
• bit I' 

975 kuruşun her hangı ıac•G' 
müdürlüğüne yatırarak a .,t:e 

.. \'e :; 
makbuzla mezkı'.ır gun -~u· 

} pU"" 
komisyonda bulunma arı .. ii"e • 
ne her gün komisyonda gor · 
lıiHr. c8716 . . . ,. 

ve ıaJP 
Evvelce ilanları yapılan be" 

· • rr eıı çıkmıyan 300 lira muharn · ı ,:ı-

del ile bir çift koşum lılY'"8~0~1; 
tın alınacaktır. 30/12/938 . ,,ıa· 
günü saat 14 de pazarlığı '. •l~ 
1:ağından isteklil erin mrık~:,~crl 
ve saa~te s~l ~ -~, rd.ı "" J1"' 

Fabrıkalar Yollarr~s:nJ.•~· '!'i11 lu 
alma komisyonunu~ 2~90 . ,,~ • 
kanunun istcdig" i vcsaıkle bır'. ,. 

kOn-' 
te bulunmaları. Şartnam.e j':ııJI 
yonda her gün görülcbılır. • •:· 

1 ?Z.> 
yedi buçuk teminatı o aıı .~dilrıır 
ranın her hangi bir MalrnU 

11 
~O" 

ğüne yatırılarak makbuzuııU ~,,, 
misyona ibrazı ilan olunu~ 

GÖZ HEKİMİ d d 

Or. Murad Rami AY~ 
ıatıB' 

Taksim - Talimhane, Ta! 
caddesi No. 10 Urfa aprl~ 1~ı1 - :~ ~~~~_:_~~~~~~~-

İn.hisarlar Umum . Müdürlüğünden: 
C lN S 1 

Beyaz toz yaldız 
Sünger kağıdı 

Mik arı 

100 kilo 
15000 adet 

.Mubammen .B. 
Beheri Tutarı 
Li. Kr. Li- Kr. 

2 80 280.-
- 8 1200.-

% 7,S teminab 

Lira Kuruş 

21 
ı• 

Pazarlık 14.sO 
90 

I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı iki kalem malzeme şartname 
rında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Açık )liıslT 
ve nümuneleri mucibince 

II - Muhammen be<lellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteri~tir. 
13 

]t 

III- Eksiltme 7/XII/938 tarihirıe rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde KabataŞ 
uzım ve mübayaat şubesindeki ıı! ım komisyonunda yapılacaktır. götü' 

\ IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de 

lebilir. . Jj]ı:te lu· 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile bır 

arda adı geçen komisyona gelmcle ri ilan olunur. c848fü 

~· 
-----=:ıım!9ml~ ....... ' 
Niçin ıztırab çekiyorsnnuz? 

I - İdaremizin Paşabahçe m!ki;!'t iabr;kası için şartn3JI1::·r l 
cibince dört adet alttan sürme araba ile lOOXllO cb'admda 20 ad 
form açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. u'~ 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 ]ira ve rrı t 

kat teminatı 67.50 liradır. il~il si' 

III - Eksiltme 21/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba g 1.0~u# 
' 14 de Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komıs , 
yapılacaktır. "ıt,J 

NE OK 0 R i N'i 
tecrübe ediniz. 

Neokürin 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçrıı ' 
alınabilir. eı;ıl'rr 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenııi ~ r l 
ni tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evveline 1<3 

; 1,r 
1 

verffl sarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubsine 

tekliflerinin kabulünü muta7.ammın vesika almaları lazımdı!· 7,•' 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen' gün ve saatte eıerı ı 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge)ı!l 
olunur. c8712• 

Siz! bu rnUz'lç baş 
ağrı; ırı"lJan ı~u r!a· Ali Muhiddin 
racaktır. 

Kalbi yormaz, mideyi bozmaz. - '( 
Bek~ Hacı Tek kaşe 6 kuruş, 6 !ık am

baliij 30 kuruş. Her eczanede 

bulunur. - araköy, !(ad•~~ 
M~rkezi: 6ahçekapı. Şube.eri: Beyoğlu, K~I 

DEVREDİLECEK İHTİRA - LI "'''
1 

BERATI Devlet Demlryolları ve me /._, 
cZatülhareke esliihai nariye için ı,ıetme U. ldaroSI fliiınlar~.;ııı 

Jgra! ' Blok sisteminde kapak tertibatı. Muhammen bedeli 12500 lira olan 50.000 adet tc ,.~~· 

hakkındaki ihtira için alınmış 0 • 17/12/1938 Cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf usulü ;ıe , 
lan 8 şubat 1933 tarih ve 158~ aktır· 1ıc Nafıa Vekfileti Malzeme Dairesi binasında satın a!ınac .,,t ı 
numaralı ihtira beratının ihtiva ıııı.. ~ ' 
ettiği hukuk bu kere başkasına Bu işe girmek isteyenlerin 937,50 liralık muvaJ<ıkat te jl e · 
devir veyahud mevkii fiile kon- nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat :rıci> 

·syoıı ı 
mak için icara dahi verilebileceği İstasyonda İdare binasında Malzeme Dairesinde Kornı . ,;'I 

Umum müdürlük villasının bazı kısımları pazanlıkla tefriş edile

cektır. Bu iş için talipler tarafından yapılacak keşifler · 15.000 lirayı te

cavüz etmeyecektir. Talip olanların tefriş edilecek muhtelif aksama aid · 

p lan w resimlerini bizzat yaparak 1938 kiınunuevvelin Yirminci günü

ne kadar Umum müdürlüğe tevdi etmeleri lazımdır. 

Umum Müdürlükde teşekkül eden heyet bu resim, plan ve keşifleri 

tetki.k ederek muvafık gördüklerinin pazarlığa iştirakini kabul eder, 

kebu. edile~ talibin pazarlığa girebilmesi için keşif bedeli üzerinden 

ka.ıu:oen icabeden ~( 7,5 teminat alınacaktır. Pazarlık Ankarada Hu· 

dud ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğünde teşekkül eden hı..susi ko

mısvonda ve 24/B.kiınun/1938 cumartesi günü saat Onda yapılacütır. 

teklif edilmekde olmakla bu hu - vermeleri liizımdır. • f!aYd:'f 

1 
susa fazla malümat edinmek isti- . Şartnameler parasız olarak malzeme dniresinderı, . (87~Jl p! 
yenlerin Galatada, Aslan ifan 5 Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. .. er :· ,ı 

inci kat 1-3 numaralara murac,ıat * * . )<ıJr • ıJ' 
eylem~leri ilim olunur. Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazrn·~ıı zari 

l•-----:·----••••::;:::ı::ıım•••ım•m•• !- ve tırmıklar 19/1/1939 Perşembe günü saat 15.30 da ]<aP r • 
Deniz Levazım satınal· ı ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. t ıet11' , 

Eczanesi 

Beyoğlu-İstanbul 

falip olanların pazarlık 9arlnamelerinı Ankarada Umum müiürlük 

ayniy~t muhasibi mesullüğünden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye mer

kezi ba~tabibliğinden alabilirler. Talip olanlar arttırma, eksiltme ve iha

le kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları göstermeğe 

mecburdur. (8789) 

Karaca bey Harası DirektörJüğünden: 
Müessesemiz için yirmi adet eğer takımı açık eksıltmeye konul

muştur. Eksiltme 12/12/938 tarih pazartesi günü saat onbeşle hara 

merkezinde yapılacaktır. Eğer takımının beherine (DOKSANBEŞ). li

ra muhammen kıymet takdir edil~iş olup muvakkat teminatı (YÜZ 

KIRK ÜÇ) liradır. İsteklilerin mezkür gün ve saatte hara merkezinde 

müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbul 

veteriner müdürlüğüne ve Hara muhasebesine müracaatları. (8571) 

kk• o· 
ma Komisyonu lılnlarl Bu ~e girmek isteyenelerin (3577,50) liralık rnıı~• .aat 14·3 t 

- kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gun · " 
1\1. 1\1. V. Deniz Merkez Satına!- dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. -eıeri11~9e) ma Komisyonundan: eıı• gO 

Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa " (S 
23/12/938 tarihinde kapalı zarf- maktadır. 

la münakasasının icra edileceği i • j ;;;;;;,~!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!.-•_,.......,.,_,.,_,..."';'.".':'.::-;uh;:;;ıı.rrıti 
lan edilen 2500 ton Kardif körpü- Sahip ve neşriyatı idare eden Başın ı;l 
rünün alınmasından sarfınazar e- ETEM !zz ET BENİCE ... f"IJl>f, 

BASILDil;ı YER·, "ON TELGRAF ~.,. dilmiştir c4942• •8724• " 


