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41manya'nın ini bir baskınından korkuluyor 
Alınacak tedbirler hakkında lngiliz kabinesi arasında heı».Üz fikir mütaba
katı hasıl olamadı, yalnız Almanya' ya müstacel bir ihtar' da bulunuldu 
Çekoslovakya'da ''Plebisit,, yapılması fikri her tarafda ve bil
hassa lngilterede gittikçe kuvvetleniyor. Şimdi iş yalnız 

Fransa'nın muvafakat etmesine kaldı 

Mpsc.ou ' o . 
U .. R ... S. S. 

. . 

ÇekoıilevalQ"anm bugllnld! colrafi vaıriyeti 

' .. 

Göring' in nutku dünyaya 

Hatay 
- -
Bir h 1yetle. 
Atatürk'e 
Minnettarlığını 
Beyan edecek 
Heyet Cumhuriyet 

bayramuJda 
gelecek 

Antakya, 10 (A. A.) - Hatay 
devUıt reisi Tayfur S-ôkmen bu -
gün Mecli• ve hükumet azasına 
bir öğle ~il vermiştir. Yemek
te Hatay M!Ilri Meclisi Azasından 
Basil Hurt, meb'uslar arasından 
teşkil edilecek bir heyetin Türk!
yeye giderek Büyük Şef'e Hatay
lıların minn.,t ve tazimlerini arzet
mesini w Büyük Meclise de Ha-

Bir buçuk milyon insan 
boğuşuyor 

Hankovönündecereyan eden mu
azzam meydan muharebesi Çinin 
yakında akibetini tayin edecek 

Japonya, Avrupa'daki müttefiklerine yardım 
etmeğe amade olmak için Çin meselesini 
sür'atle nihayete erdirmek istiyormuş! •• 

Lotıdra 11 (Hususi) - Japon -
ya Avrupadakl müttefiklerine yar
dımda bulunabilmesi için Çinde
ki büyük asker! teşebbüiıünü esıuı 
itibarile muvailakiyetli bir neti
ceye erdirmeğe çalışmakta ve ay
ni zamanda Çin harekatını tesri 
eylemektedir. Bu maksadla Ja • 
ponlar Çindeki milliyetçi hükıi • 
metin yeni merkezi olan Hankov 
etrafında büyük bir meydan mu· 
harebesi cereyan etmektedir. Bu 
muharebede Çin milliyetperver
leri akıllara hayret verecek dere
cede şiddetli bir mukavem.,t gös
termektedirler. 
Mareşal Çan-Kay-Şek, dört ay 

evvel sarı ve mavi nehirlerin ara-
(Devamı 6 ıncı sahifede) Hankovu zaptetmek için Mavi nehri ır.,çmefe savll§lln Japonlar 

ATATORKiM UT L l! 
Dün Dahiliye B ı R G O N 
Vekilini ve Behic _ 
Erkini kabul --··-------· 

kat'i bir ihtardır 
~arb mi, sulh mu? Bu, 24 
~at zarfında anlaşılacak .. 
4lman gazeteİeri, kardeşlerimize 
rlokunulmasına artık tahammül 
edemiyeceğiz, diye bağırıyor 

Buyurdular Yeşil Bursa bugün büyük bir heyecan 
Hatay Reisi Ekselans Tayfur İstanbul: ıo (A.A.) - Reisi- içinde kurtuluşunun 16 ıncı ylldönü• 

Sökmen CllOlhur Atatürk bugün Anka- münü tea'ld ediyor 
tayın minnet ve sel8mlarını bil _ radan gelen Dahiliye Vekili 
dirmesini teklif etmiş ve bu teklif f Şükrü Kaya ile Budapeşteden 1 
alkışlarla karşılanmıştır. 1 gelen elçimiz Behiç Erkin'i Dol-

EkselAns Tayfur Sökmen, bu- ınabahçe sarayında kabul bu-

~ransız Başvekili dün ~rkinıharbiye reisile vaziyet 
mm COmhurfyet bayramı ıntına· '1'ftllUf .,. '* aıw.tet filrilf-
sebetile yapılması muvafık olaca- IL--ı-nil_;ş_ıe_rd_lr_. --------'! 

tedkik etti, yarın da kabine topl~nıyor 

l 0ndra, 11 (Hususi) - Te- bilhusa Avusturya hudutlarına Çekoslovakyada bitaraf bir ko
tl§:Juh eden haberlere gö- Almanya tarabndan mua22aın talı- misyohun nezareti altında bir ple

''" l te, Çekoslovakyada pleblst şidat yapılması ve bu sene sonba- bist yapılması merkezinde oTdu-
. •I a,,,_ h 1 ıl 
~ ~in "" Südetlerin mukaddera- ar manevra arının yap madığı ğu kanaatındadırlar . ., ~au Südetlerin kanaatına gö- bahanesile Almanyada bütün ih- Maamafih Avrupada sulhu ko-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Balkan 
Olimpyadı 
Başladı 

)' <;\edilmediği takdirde Alınan- tiyat kuvvetlerinin yeniden silah rumak için bu teklifin yegane çı-
~~ koslovakyaya karşı ani bir altına çağırılması bu ihtimallerı kar yol olduğu hakkındaki kana- Bulgarlar iştir•k 

ilıı ın Yapmıya hazırlanmakta- kuvvetlendirmektedir. Siyasi maı1- at gittikçe her tarafta kuvvet bul- etmiyorlar 
c:~ko 

1 
filler, l!itlerin son kararının, vnk- makta dır. Ameriltada bu fikir 9 uncu Balkan Olimpiyadı bu-

s ovakyanın Almanya ve tile Sar havzasında olduğu gibi, (Devamı 6 ıocı sahifede) gün saat 15 buçukta Belgrad Spor 

iilılilliiimmmmillmıiilimm-mlliİİİİIİİİllllİlllİlllİlllİlllİmİİİIİİİIİİİlmmllil!- / klübü sahasında merasimle açı -
lacaktır. 

rEK.ıLEN PiY ANGODA Merasime başlarken Olimpiyad 
· ~ idare heyetlerinin reisi Aleksandr 

TALI• H L ı• LE R •. N L • s Tadiç bir nutuk söyliyecektir. •· 1 • Olimpiyad idare heyeti reisinin 

.c. 1 SAYFAM IZDADIR nutkundan sonra, misafir spor -
cuların milli bayrakları şeref di-

'lllllllııııiiiıı-;..;.~-.;:l~-;;;;.;._.;:;~;..;..;..;.-.İİıİııİııİİIİİİm;;;.-..;.;;;;;..;.;;..;.11 (Devamı 6 mcı sahifede) 

ıı....---·-·--·---

Mehmedcik yeni 
imtihanda da 
Muvaffak oluyor 

Cenubi Anadoluda yapılması 

kararlaştırılan manevralara bü
yük bir muvaffakiyetle devam e
dilmektedir. 8 ey!Ul gece yansı 

başlıyan bu manevralar bir kaç 
güne kadar sona erecektir. 

Bu manevralarda kıtaatm taar
ruz ve müdafaaları hareketleri ta
lim edilmektedir. Doğu manev • 
raları kıtaatın çok sarp ve çetin 
araziden uzun mesafelerden yil• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ordumuz 
şehire 

- -

harben 
girdi 

Bqlln kurtul.otunun ltl ıacı yılını 1nıtlulayan yeşil Bursadaıı 
bir mamar• (Yazısı 8 ı rtcıde) 
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Şehir Meclisi fev- Balkanlararası 
kalade toplantıya Tıb kongresi 

çağrılıyor 

lntihab müddeti bir gün
den bir haftaya ç•karılacak 

- -· ·.;..;.;,; -

Nemzedler üzerindeki incelemelerde bu 
hafta sonunda nihayete erdirilecektir 

B cl.cdi:·e int~b~~ına ~it. ~an.un. bu intiba~'.1' bir günde başlayıp ay
nı gundc bıtirılmesını amırdır. Bu usulun meınleketmizin her ta
rafında kolaylıkla tatbik edilmesine imkan varsa da şehrimizde 

kanunun yerine getirilmesi imkansızdır. 
Bunun da tek sebebi İstanbulun üç mühim parçadan mürekkep ga

yet bü)·ük ve dağınık bir şehir olması ve o nisbette de sekenesinin fazla 
bulunmasıdır. 

Şehrimizde intibah hakkına malik berkesin reyini serbestce istimal 
edebilmesi için intibah müddetinin bir günden, hiç olmazsa, bir haftaya 
çıkarılması icap etmektedir. 

Bu itibarla kanunun tayin ettiği müddetin şehrimiz için değiştiril
mesi icap etmektedir. 

Bu bnsusta bir karar vermek üzere müddeti biten, fakat kanunen 
yeni meclisin intibah edilmesine kadar şehir işlerine bakmıya salahi
yeti olan Şehir meclisinin fevkalade bir toplantıya çağırtlması kararlaş
tırılmıştır. Bu toplantının zamanı yarın vali tarafından tesbit ve ilin 
edllecektir. 

Meclisin intihabın bir birinciteşrinde başlayıp 7 birinciteşrin akşa
mı s?na ermesi yolunda bir karar vereceii tahmin edilmektedir. 

intibah hazırlıkları hemen tamamile sona ermiş sayılmaktadır. 
Namzedler üzerindeki son incelemeler de bu hafta içinde bitirilecektir. 

Köylerde 
Seçim 
işleri 
Yeni prC'ıljede esasla 

mı:ıddeler var 
Hükılmetin köy işlerini yeni 

baştan tanzim eden bir proje ha
zırladığını ve bu projenin bilhassa 
köy bütçesi, köy varidat ve mas • 
rafları, seçim işleri, dernekler, köy 
memurları gibi en mühim meo:ele
ler üzerinde yeni hiikümler koy
duğunu bildirmiştim. Yeni pro -
jenin seçim faslında ezcümle şu 
hükümler vardır: 

Köy muhtar ve dernek azaları, 
köyün kadın ve erkek seçmenleri 
tarafından doğrudan doğruya kö
yün kadın ve erkek seçilme hak
kını haiz olanlar arasında dört 
yıl için seçilecektir. Seçim her 
dört yılda bir birinciteırin ayı 
içinde yapılacaktır. 

!'esib, iptal, istifa veya işten el 
çektirme suretile veya herhangi 
bir şekilde dağılma veya herhangi 
bir şey olunca yapılacak seçimlerle 
iş başına geçecek muhtar veya der
nek azaları eksik kalan müddet 
taınamlıyacaklardır. Muhtar ve 
azaların yeniden seçimi caiz ola
caktır. 

Nüfusu 500 e kadar olan köyler
deki köy derneğine sekiz ve bine 
kadar olanlarda on iki ve bin beş
yüze kadar olanlarda on dört ve 

. 
Nevyork 
Sergisi 
Hazırlığı 

Bir TUrk devlet p avyonu 
ve bir TUrk sitesi 

kurulacak 
1939 Nevyork sergisi hazırlık • 

ları ilerlemektedir. Sergide her 
devlete tahsis edilen devlet pavi
yonundan maada bir Türk sitesi 
kurulacaktır. Sitenin proje ve de
korları hazırlanmaktadır. Türk 
sitesinde kahve, lokanta ve satış 
ll"rleri bulunacaktır. Ay:-ıca hey
keltraşlarııruz biri elinde Hitit 
güneşi tutan üç metre büyüklü • 
ğünde, diğeri de Türkiyeyi temsil 
eden dört metre boyunda iki hey
kel hazırlamaktadır. 

Bunlardan başka, Türk mima • 
risini canlandıran müteadıLd ma
ketler de vardır. 

* Adalar arasındaki seferler 
kaldırılmış olduğundan bu hatta 
çalışan Suvak vapuru, lımana gel
miştir. Suvakın gene İzmire gön
derilmesi muhtemeldir. * İstıranca dağlarında demir, 
manganez, grafit ve bakır maden
lerine rastlanmıştır. 

~c======================= 
daha fazla olanlarda on altı aza se-
çilecektir. Seçimde azalığa ayrı -
)anlardan sonra en çok rey alan • 
lardan bir misli yedek aza yapıla
caktır. 

@ ök yüzünde Aşk Yarışlar~2Jı 

..-~.,...: ·. ·- • .. .... tHr .; ,. ..... ~. , .. 

AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI ---
, ,. frik a 
N . 102 

-- Hepsi senin, aylım! Onları 

ıs' • .Jığ'in gibi sarfet! Hiç acıma .•. 
Ne a·zu edersen al kendine. 

- T~şekkür ederim. 
B rkaç dakika sustular 

Ayten oynadığı rolde muvaf • 
{ (•:muş gibiydi... Demek ki 

Gultckln çok kıskanç biı· erkekti. 
Ş~ 1 , ide onu harekete getırmek 

ic;ın ,.rc::.sıra kıskandırm:ık 15.zım

:lı. 

ı\~ t<n kendi kendine. 

- Bunu da Danonçivc'nun ki
ı.ı ı ' a ıave etmeli. .• 

Yaz on leken Jer F. 
SERTELLi 

l ': ~ mırıldandı. Son· :ı Giılte-

kine döndü: 
- Hazırlanmıyacak mıyız~ 

- Nereye gidiyoruz 
- Ba~ka bir otele gideceğiınızi 

konuşmuş ve kararlaştırmıştık ya. 
- Ha .. unuttum. Gideriz canunl 

Hele kahvaltı yapalım. Belki bu 
gece de kalırız bu otelde. 

- Şansım seni burada alıkoya
cak galiba? 

- Öyle görünüyor. Lakin o ne 
şanstı, Ayten! Paralar avuç avuç 
geliyordu önüme. Bir kere yanını
da olup ta görmeliydin .• 

Azalar bugün 
lzmire gittiler 
Balkanlararası Tıb kongresi dün 

ilmi çalışmalarım sona erdirmiş • 
tir. Kongre azaları dün vapurla 
Boğazda bir gezinti yapmışlar. 

Küçüksuda Balkan Hekimler Bir
liği tarafından verilen çay ziya
fetinde bulunmuşlar, gece de vali 
tarafından Sümer palasda verilen 
200 kişilik muazzam ziyafete iş

tirak eylemişlerdir. 
Misafirler bugün İzmir vapurt· 

le saat 11 de İzmire hareket et -
mişlerdir. Balkanlı delegeler İz
mirde Fuarı gezecekler, Efes ve 
Bergama tarihi abidelerini tetkL1< 
edecekler, çarşamba günü yine İz
mir \'apurile limanımıza diınecek· 
lerdir. Çarşambadan sonra Bal • 
kanlı azadan arzu edenler Balkan 
Hekimler Birliğinin misafiri 
rak Ankaraya gideceklerdir. 

DÜNKÜ TOPLANTI 

ola-

Dün ilini haftanın son celsesini 
akteden kongrede reis toplanmış, 
evvela hafta namına çekilmiş ta
zim telgraflarına devlet reisleri, 
başvekiller tarafından gelen ce
vabi telgrafları ayakta ve sürek
li alkışlar arasında dinlenmiştir. 
Reis, umumi konseyin tekliflerini 
okunmuştur. Ve bunlar ittifakla 
kabul edilmiştir: 

1 - Açık şehirlerin masuniye • 
tini temin hakkında dünya efkArı 
umumiyesinin alakadar kılınması 
için dünya tıb gazetelerinde neşr
olunacak bir beyanname. 

2 - Malarya raportörlerinin ha
zırladıkları müşterek temenni. 

3 - Altıncı Tıb haftasının ge
lecek sene eylülde Rumen grupu 
tarafından Bükreşte tertib olun
ması ve müşterek raporların cBal
kanlarda zührevi hastalıklarla mü
cadele• mevzuuna dair olması. 

Bu tekliflerin kabulünden son
ra Trabzon mebusu ve Balkan 
Birliği Türk grupu reisi Hasan Sa
ka söz alarak pek sürekli alkış -
!arla dinlenen nutkunu irad etti. 
Bunu, ecnebi delegasyonu namı
na Rumen grupu reisi Prof. Dr. 
Cheorghiu cevab verdi ve reıs 

son nutkunu irad ile umumi top
lantıların hitama ermiş olduğunu 
bildirdi. 

YUNAN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Atina 10 (A.A.) - Gazeteler, 
Balkan Tıb haftasının ehemmive
tıni tebarüz ettirmek ve bütü 1 

dünya için için kaynarken Balka·ı 
milletlerinin gürültüsüz, daha sa
mimi bir mukarenet ve daha iyı 
karşılıklı bir anlaşma ile gayret ve 
mesailerine devam edeceklerini 
kaydetmektedir 

. f' 1 C{ R A··. 
.. ..... . . . . ·. 

Bursa 11 ı kurt~luşu 

V•kltl iH Vaıı~ r Eıanl 

sa. d.. Slı. d. 

Güne2 5 J6 11 09 
ÔQ-le 12 ı ı 5 44 
lKin di 15 45 Q 19 

Akşam 18 26 u J) 

Yatsı 20 Ol 1 33 
lms~k l 54 9 27 



1 
iş hay(ltında : 
._.;:;....~~~,;,.......,;..~~~~-~ 

l<ADINLARIMIZ 
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MeşrO 
Dolandırıcılık gg~o:.~~ --... -.._ ... _ ·-lstanbul'un çöpleri 

artmış! 
İstanbul Belediyesinin başına 

yeni bir gaile çıkmış. Çöp mü te
ahhidi günde 320 ton hesabile şeh
rin çöplerini dökmeyi üzerine al
mış . Halbuki 550 ton çöp çkıyOJ' 

f ~e mikdar ve ne nisbet 
~ahilinde iştirak ediyorlar 
""-· ve müteahhid günde 1000 lira za-

İktısadi meseleler 

lbtidai maddeler 
muafiyetlerinden 

faydalanma 

• 
Bir yahudi genci 
enifteaini tuzağa 

düşürdü 
Dün Adliyede cürmümeşhud 

Müddeiumuınillği kapısı önünde 
bir dövü§ htıdisesi olmuş ve bir 
genç dayak yeıniftir. Mesele şu
dur: 

Biraz da insaf 1. 
MAHMUD YESARi 

- Sağdan yl1rüylınüz• 

- Yerlere tükürmeyiniz '. 

- Tramvaylar yüriirkcn ınip 
binmeyiniz! 

• 

• 

Je' 
t' 

~timizde yaşıyan kadın- Ticaretle uğraşan kadın sayısı rar ediyormuş! 
Sı ~ bayanlar hakkında 11,602 dir. Nakliyat ve muvasalada Bunu haber veren gazete, yıl-
' l91J:i bir istathrtlk yapıl- çalışanların mikdarı 2,658 dir. İda- !.arca Belediyenin yaptığı tedki -
liri ~~eıılek, zümre ve yaş tas- re ve halk hizmetleri, serbest mes- kin sonunda hasıl olan tam kana-
%ı b~ göre ll(Yrı ayn ya- !eklerde iş görenlerin mikdarı atin 320 ton üzerinde durması kar-

Sanayi Genel 
nayicileri alakadar 
sat hakkındaki 

Direktörü'nün sa
eden husu

mühim raporu 
~ U ıstatistlğe göre Tilrkiyeda 17,854; şahsi hizmetler ve ev iktı- §Isında bu sene birdenbire çöple-
~:a kldın nlifusu mikdarı sadiyatında olanlar 27,488 dir. rin bir misli artmasının ancak te- Teşviki sanayi 'kanununun ma- heyete erdirilerek memleketin 
"ııtaı.: dir. Bu rakamın 3,096,799 Mesleksiz, mesleği meçhul veya mizlik amelesinin çok çalıştırıl - kine ve iptidai madde muafiyet • bizyük ve küçilk bütün sanayiiııiı 
~. ~ahsulleri :ile geçinmek - gayrimuayyen olanların mikdarı ması ve her evin çöpünün günü leri hakkındaki hükümlerini sa- §amil ve sınat mu.aıneltıtımızın 
~~ ~ 'I'urk köyünde kadının er • 4,035,261 dir. gününe alınması ile izah edilebi- na;ınimizin inkişafına daha uy - maliyetinin ucuzlamasına müessir 
e~ :dar çalıştığını hep biliriz. Bu rakam bizi hiç korkutma- leceğini kaı.Ydediyor. gun gelecek ve ihtiyaçları daha bir muaf yet temin edil~, gerek 
hbdııı.nüfusun yüzde otuzu- malıdır. Çünkü ev kadınları ve Bu böyle olabileceği gibi kavun fazla karşılayacak ııekilde değiş- devlet müesseseleri ve gerekse iş 
hQ n bir kısmını ihtiva eden çocuklar - iti mikdar jtibarile çok- karpuz bolluğundan çöplerin art- tiren 3537 sayılı kanunun ana hat- sahibleri lüzumsuz formaliteler -
~ Yük rakam, muhtelfi yaş tur - tasnifin bu şubesine girmek- , mış olmasmı da kabul edenler var. larını, tatbikatını ve yeni kanu- den kurtulın~ ve nihayet iptidai 
Q~ arasında şöyle bir taksi- tedirler. Ancak, karpuz kabuğu da çoğalsa, nun vazettiği tesis müsaadesini madde işi tahditçi ve mütehavvil 
~ "°alllaktadır. O - 14 yaş ara- Bir de yaş nisbetleri itbarle u- temizlik amelesi de çok çalışmış izah etmek;; sınai mamulatımmn usulden beynelmilel. sabtt ve nor-
l9ıa62,774; 15 - 24 yaş arasın- dm nüfusumuzun yekfuılarını ve- bulunsa İstanbul çöplerinin art- kalitelerinin yükselmesi ve fiatla- mal bir sisteme bağlanmış bulun-
• ~!75; 2:1 - 44 arasında 772,859 relim: 5-14 yaş arasında 3,171,212 ması falihayır. ·.._ j nnın ucuzlaması imkanları üze- maktadır. 

\\.__'' <ll'<ısında 548,869; 45 - 54 kadın vatandaş vardır. 15-24 ara- İstanbul halkı artık, her şeyin rinde durmak ve sanay!oilerimi • il Evvelki kanun hükumlerine 
\~ 392,563; 55 - 64 arasında sında 1,126,018; 25-34 yaş arasında özünü almıya, kabasını atmıya a- zin dileklerini tesbit etmek üzere, göre, sanayiimizde kullanılan 

) • 65 - 74 arasında 117,636; 1,363,337; 35-44 arasında 983,530; lıştı ,demektir. sanayi umum müdürü Reşad Be- makine, iılat ve edevatile bunla • 
~~ begten yukarı olanlar 45-54 arasında 699,233; 55-64 ara BURHAN CEVAD run sanayi işleri alakadar eden ve rın yedek parçaları gümrük res-

cla a0,3M .• toprak işleri, vü- sında 462,606; 65-74 arasında 230, sanayi odasında bütün sanayiclle- minden muafen ithal edilirdi. Fa-

llı ::lığı, enerji istlyen zor ve 843 kadın vardır. Yaşı 75 ten fazla Hu .. ku" mefı" n rin iştirakile büyük bir toplantı kat bu muafiyetlerden istifade et-
~~ İf mevzuudur. 65 yaşın • olanların sayısı, 118,352 dir. Bir de yapılmıştı. Bu toplantının netice- mek istiyen sınai müessese sahip-
\ıı ~UJ.aıı yüz on bir b:ln ve yet- yaşı meçhul olanlar vardır ki bun- sine aid rapor İktısad Vekaletine !erinin birçok yorucu ve uzun for-
\ ·"1tıdan yukarı elli bin ka- !arın mikdarı 35,807 y:! bulmak _ G u·· zel verilmiştir. maliteleri yerine getirmeleri il _ 
~ ç~an bir milletin ırk kuv- tadır. Ehemmiyetine binaen bu rapo- zımdı. 
"-~kabiliyet~ bundan da- 927 sayımı ile 935 , sayımı 31'8· run sanayicileri aHlkadar eden ve Yeni kanunla bütün bu formali-
~l ne m!Bal verilebilir? sındaki kadın yaşlarına aid en bü- 81. r kararı yeni kanunun tatbik tarzına ta _ teler de kaldırılmış; sanaıyide kul-

YI ve küçük san'atlar şube- yük değişiklik, tasnifin muhtelif allllk eden bütün hususatı olduğu !anıl.an makine, aliıt ve edevatile 
lııı ~Yoruz: Bu kısımda çalı- sahalarına giren iş şubesi üzerinde gibi yazıyOJ'uz: bunların yedek parçalarının as -

il •dınJarımızın sayısı 129,076 çalışan kadın sayısının devamlı Medeni &f J B sanayii I •Şimdiye kadar 2/153 sayılı gari gümrük resmine tfıbi tutula-'U losıında en çok çalışan ka- bir inklşaf göstermesidir. Bu in- lnkltaf e ttlrUlyor kararname hükümlerine göre mu- rak serbest ithali imkan dahiline 
'~'§hadleri 15-44 arasında kış· af, bilhassa devlet endüstrisi ayyen bazı sanayi için, memlek~- girmiştir. Şimdi kabul edilen güm-

111'1! Hükfunet, Karabükteki demir 
~L~~~ ır. Yetmiş beş yaşından kurulduktan sonra artmış ve en- timiz dahilinde yetişmiyen ipti • rük resnri, ith&I olunan eşyanın 
~~ 109 ve çelik fabrikalarını faaliyete geç-

2 kadın endüstri ve kü- düstri ile küçilk sanayi:in girmek- dai maddeler, mahdud miktarda sif fiatının vasati yüzde bir buçu-
!tıı• mesinden evvel demir, çelik ve 

' atıer ~vzuile uğraşmak- te olduğu grupta kendisini gös • olmak üzere gümrük resminden ğudur. Bu para ise mevzuata göre 
\. ~. termektedir. madeni eşya sanayiinin memle - muafen ithal ediliyordu. muafen ithal halinde ikmali za • 
· ' kette inkişafını temin edecek bazı b""""""=========-============== mühim tedbirler almıştır. Birçok formalitelere tAbi tutu- ruri bulunan formalitelerin icab 

Sirkecıde oturan Liza isminde 
bir kızla Sabatay ismind<' bir genç 
nşanlamn!§tır. Sabatay bir müd
det sonra alacağı drahomll(Ya mah-1 
suben kızdan 100 lira istemiştir. 

1 
Liuının kardeşi David, Sabata- · 

ya: •Biz sana bu parayı veririz 
amma, kız kardeşimle evlenmek
ten vazgeçersen bu parayı senden 
geri alacağız. Şimdilik bir borç 
senedi yaparız. Kardeş.ımle evlen
dikten sonra senedi yırtarız.> de
miş ve bu suretle bir se!M?d yap • 
mışlardır 

Sabatayla Liza, bir muddet son
ra evlenmişler, Sabatay da, Da
vıde, senedi yırtmasmı söylemiş
tir.David, bugün 'Yarın diyerek 
atlatmış. Günün birinde Sabataya 
İcra dairesinden yüz liralık bir ö
deme emri çıkagelmiştır. Sabatay 
kimseye borcu olmadığından hay
rette kalmış, sonra mesele}i an
layınca karısı ile be:raber bu işi 
halletmek için dün sabah İcra da
iresine gitmişlerdir. Karı koca, 
burada David ile karşılaşmışlar 

ve Liza, kardeşi Davide yaptığının 
doğru olmadığını söyleyince D•
vid, kız kardeşinin üzerine hücum 
ederek clö,·meğe başlamıştır. 

Lizanın feryadı ÜZl'rine yet~en 
mübaşirler, kadını kurtarmışlar 

ve şikayetçi olduğu ıçin Tıbbı Ad
liye muayene ettirmişlerdir. Da
vid, kalabalıktan istifade ederek 
kaçmış, yakalanması için emir ve
rilıni,'<ti:r. 

- Karşıdan lıarroa ~'.rıleraen 
geçiniz! 

Tünel arabalaruıda: erkrt· tu
Jıürmek , Beledly~ menedilm1"
tir. 

- Saat ondan s .. nr;ı yuk•{'k ses

le radyo çalmayınu! 

- Yüksek sesle gramofon , al
mayınız! 

- Yerlere çop atmayınız ' 

- Vapurlardan iskt>k verılm<·· 

den atlamayınız' 
V. S. V. S. 

Biltiin bu ihtarı..,- ya aklar, 
hep haH: için, VE' umumun rdı::t 
selameti, men!eatl namınaclır 

Sırası g\'lince, hepımiz Ikl roı

ıyeden, Belediyenin hre liıyıki

le bakmadığından . sundan 't !..,daıı 

§ikayct ederiz. 

Biraz ınsaf iıl du~lım . B< -
lediye, şehirden çok, halkla uğ -
r&şmak mecburiyetine!~ kal.yor 
Bütün bu ihtarları, yasakları , hal
kın din:eyip dink.medığ.ni an.a
malı: ıçin kontrol <'diyor 

Beledıyenin, bu kontrol '' lerıle 

meşgul olacak kaç memuru v.ır7 
Belediye, halkla uğraşmaktan b
re bakmıya vakit bulamıyor kL. 

Biz, vazifemizı \Yapınıyoruz. 

Ve sonra, Beledıyeden , vazifesini 
yapmasını ıstiyoruz. N hakla' 

Eğer bız, vazifemizı yapar, B~

lediyeye biraz soluk aldıru, ona, 
başı rahat çalışabilmek imkanla
rını hazırlarsak, o :ı.a.ınıın, şikayet 
etmeğe hakkımıı: v ylızlımıiz olu . 

(iıw 1 k Burd urd a : Bu arada bilhassa bu işi yapan larak tanzim edilen bu iptidai ettirdiği masrafların bile çok du-
'CnQ mı fabrikaların ham madde olarak madde muaızy.et listelerine göre nündedir. Keza diğer taraftan ye- * Öğretmenler bir hazırandan 

t\ Bağ bozum u kullandığı ve çelikten alınan güm- yapılan muayyen ve mahdud mik- yeni mevzuata göre makine a!At, itibaren ayda beş lira olmak ü~e-
1 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi (J ğ •ı • ? rükrcsmi kaldırılmıştır. Yalnız tardaki ithallt milli sanayilmizln edevat ve yedek parçalarının it - re maaşlarından başka mesken e l mı . Başladı bu fabrikaların itha!Atı İktısad ihtiyacını karşılıyamıyor ve işleri hali muamele vergisinden de istis- tahsisatı da alacaklardrr. 

VekAlettnin müsaadesine vabeste birçok formaHtelere boğuyordu. na edilmiştir. * Bir muddettenberi Ankarada 1 OtGıbüslerden illal'ah 
l~b Y -k - bırakılmıştır. Bu suretle ham mad- İşte bu sebeblerle, 1937 mali yılı Bu hu,ııstaki 2/9406 sayılı ka - bulunan Deniz Bank Umum Mü-

1 &dlf V8ZİV8tİ azdan IŞ:.l geçme sonunda nihayet bulan beş sene- rarnamc ve buna bağlı tenzi - du··ru·· Yusuf zı·ya Öniş •ehrimize mahfuz bır zat, TakS:m ıle Bu-
t demizin kilosunda bir kuruş yirmi • • 

Kari!erimizden :ısmi bızde 

~t8bit edecek hazırlıkları arttı santim kadar bir ucuzluk temin lik iptidai madde muafiyet cetvel- Iatlı liste 3998 sayılı resmi gazete- dönmüştür. ~ükdere arasında işliyen oto-
lerine devamdan vazgeçilerek de ve diğer gazetelerde ilAn olun-1,...--------------- büslerin, şeh:ird<' menedılt>r, 

~t Burdur, 10 (Hususi muhabiri - edilin~ bulunmaktadır. 
~ lı.~ itıııJarda sabun fabrikasın· mizden) _ Üzüm yüklü merkeb- -·-- 2/9160 saıyılı kararnameyle ve 1 muştur. sisi ve tevsileri için müsaade al • yol üıerinde durup müşteri top-

Çi Şevki"i ııabun kazanın * Şankofeng hadisesinin tas - haziran 1938 tarihinden itibaren Bu makine, aliıt ve edevatile mıya lüzum yoktur lamıya devam ettılı.lerini yaz· " , ler geçmeğe başladı. Artık bağlar 
\ı Öl<lünın Mansurun suçu ü- bozul~or. fiyesi için Moskovada Rus hari • kullanılan ve memleketimizde ye- bunların yedek parçalarmı getir - Bununla berabeı- makine itha • makta. bu yüzden otobüs yol-
\ Ilı.~~ ilk tahkikatta malumat Bağların bozulması, Burdur der- ciıye komiser muavinile Japonya.. tişmfyen iptidai maddelerin güm- mek istiyen birinci sınıf evsafını linin serbest bırakılması, bazı sa- cularmın hem gidecelıleri yer< 

'fhudatını ketınettiği anlaşı- neklerinin sona ermesi demektir. nın Moskova el9isi müzakereye rük resmi muafiyeti kaldırılmış haiz sınai müeseselerle bu ev•afı nayiin hudutsuz bir şekilde me!1l- geç kaldıklarından, hem delil-
. -'.yil! isminde bir kadın yaka- Burada kiraz mevsiminden baş _ başl~mışlardır. ve bu nevi iptidai maddelerin as- iktisab edecek derecede tevsi edi- Jeket iktısadi vaziyeti aleyhine zumsuz beklemclerle tacı~ ~dil-

ı111 lıyarak bağ bozumuna kadar SÜ • * Matbaasında hükiımet aley- gari gümrük resmile ithalleri te- lecek veya yeniden kurulacak sı- genişlemesine sebeb olacağı en- diklerinden şikayet etmPkte, 
~~ · ren dernek filemleri yapılır. hinde beyanname bastığı cihetle nıin edilmiş bulunmaktadır. Bu nai müesseseler, teşvikisanayi mu- dişesini asla uyaııdrrmamalıdır. bu arada: 

\,_h• Mansurun muhakeme es- Haftanın pazar günleri, halk, Belgradda münteşir Pravada ga- sııretle sanayicilerimiz ihtiyaç • afiyet ruhsatnamesini haiz olsun Çünkü on beygirden fazla muhar- -Bunun selx>bıni şolorden 
1. "'ıla Celae arasında orada bu- daha sabahtan bağlara taşınmıya zetesi hükfımetçe kapatılmıştır. ları olan ve memleketimizde ye- olmasın, ithalat hakkındaki umu- rik kuvvet olan ve senede bin beş sordum. Az yoku ıle TaksiT.e 

diğer komşu kadının, Man- başlar. Bağlarda akşama kadar eğ- tişmiyen ham maddeleri kolayca mi hükümler dahilinde serb<'stçe ;ilzden fazla işçi çalıştırmak üze- gelen şoförüne otobüs sahıbi 
'il!..~ ~Vk.iyi kazana atışını gör- )enir. Yenilir, işilir, Akşam üzeri rilen beyaz takkelerile adeta bir ve ihtiyaçlarını karşılıyacak mik- ithalde bulunabilecekler ve ayrıca re yeniden kurulacak veya bu bij. tarafından ihtar yapılclığını 
lQ~ü Hükumet konağı civarındaki yol- bayram yerini andırır. tarda ithal edebileceklerdir. Diğer bir müsaadeye tabi tutulmıyacak- yüklüğü tevsi edilecek olan mües- söyledi.• 
\ıa~ söylemesi üzerine yaka- )ardan şehre dönüş başlar. İstas- Akşama kadar devam eden ve taraftan ithal sırasında muamele !ardır. seseler sürprodüksiyon nizamna- Demektedrr. 'v Sorgu HAkirnliğine veril- yon caddesi gittikçe kalabalıkla- dernek denilen bu gezintiler bü- vergisine tabi tutulan iptidai mad- III Yalnız yeniden tesis ve tevsi mesi hükümlerine tevfikan, İktı- Otobüs, bilhassa tramvay ~er, 

e '11.hadetten imtinaı tesbit şır. Artık akşam yaklaşmıştır. Ga- tün yaz mevsimince eksilmiy<?n del<'rden alınan vergi, malulün edilecek müesseseler ihtiyaçları sad Vekaletinden müsaade almı- visi bulunmı.van mahaller ara-
~ııu.tir. z.ino ve parklarda oturanlar da, neş'e ve hevesle devam eder. satışında tenzil edileceğinden ma- olan makin~leri getirmeden <'VVel ya mecbur tutulmuş ve bu gibi sında halkın nak.ıl vasıtası ih-

\.. h;ında olan Ayşe, dün ken- ayni caddeye gezintiye çıkarlar. Bundan başka bir de çarşamba liyet fiatın atesir etmiyecek ve sa- ancak bu tf'sis ve tevsi için İkhsad müsaadelerin muhtemel spekü - tiyacını karşı1amak mecburı -
.'lllıı h .. Gezenlerin arasında caddeyi bir- gezileri vardır. Bu da haftandn nayicilerimiz muamele vergisi VekAletinden tesis vey.a tevsi mü- Jasyonlara mevzu olmaması için yeti ile işletilir . Büyilltdcreden 
~'ti unak olduğunu ve ne soy- d f ı Yal b muafiyetinin kalkmasından zarar saadesi istihsal edeceklerdir. de fabrika tesis müsaadesi istiyen- hareket eden bır otobüsle brr-

~i bilmedigı .. ni iddia etmiş, kaç e a arşın ıyanlar eksik değil- çarşamba gün yapılır. nız u- go··rmry· ecekler .. ır. 
U dir. Büyük bir kalabalık yukarı nun semti ayrıdır. Şekerpınar - aı B u kayıtlar birinci sınıf evsafın- !erden sermayelerinin yüzde 25 likte yaya o:arak çıkan bır s-

' Zerine Tabbi Adil tara - ve aşağı istikametlerde dalgala- Savaşpınar _ Cümbüşlü istikame- Keza bu usul sayesinde, şimdi- daki veya bu evsafa ·ükselecek inin teminat olarak alınması ve dam, Sarıyere otobüst n evvel 
~· lnu"Yene edilerek hiç bir nır durur. Cadde, paytoncuların !indedir. Yalnız, semtin uzaklığı ye kadar olduğu gibi mahdud sa- endüstri müesseseleri içindir. NI- tesisata en geç altı ay içinde baş- giderse, ve bu, Belediye ni -

1111; ıy~ti o:madığı anlaşılmış, kornı sesleri, fıstıkçı ve §ekerci- ile çarşambaları, dernekler kadar nayie muayyen zamanlarla ölçü- tekim birinci sınıf evsafını haiz !anması mecburiyeti Vekaletçe zamları har:cinde, yollarda dut• 

'trı~hkemeye verilecekt,.ir!!.l"!!!!!!!!!!!'"J'"e'"rin!!!!!!ı,.·nsan...,...,d"'a'"J'!!g!!al!!!a!!r'"ı .,a,.ra:'"s"'ı'"nd"'aıms•iv•-•l-r.,al!!ğ'"be'"t""'g'"ör,.me!!!!!!!'"z.!!!!!!!!!!!_..,,,... ____ J.,ü!!d!!a'"r!!Bm'"u"'a'"f'"iy'"e'"tl'"e'"r'"\'"·e,.rı,.·1,.m'"e!lsl!i•nl!!i•· ... ,...b,.ul!!!!!!ul!!nm!!!!ıy,.·a,.n!!!!s'"ın'"a'"l'"m'"u'"· e'"s'"se"'se"""le'"r"'in..,.te'"-'7''"k"'a_b.,u"'l""e'"'d~ilmiştir.• ... mak, beklemek yuzünden m€Y• 
~ dana gelirse o serviste intiırun 

Yuan: M. Sami KARAYEL SON TELGRAF'm 
Tarlht tefrika.o No. 91 

~~~itid isyanının bastır•lmasından 
t 'lar h iç d e memnun kalmamışl ardı 
t·~ "lı1, ta. Rusya Hariciye Nazırı 
01:0rı un fikirlerini terviç 
,. U. Giridin Yunanistanl ve. 
\ltl1~e tarafatar idi. 

() V•lısı. ?smail Paşa, kuman
~ {:1an Paşa, Mısırdan gPlen 

8ia hiçbir şey yapanıadı-
~ 
ııı,l' . 

et Babıali serdaı ı ekrem 

~ Ömer Plliayı Giride ku- J 

~ 0larak yolladı. 1 

. h ilan boyuna asker ge!io·or-
'°'tı .. 

"• Mısır Cihadiye Nazırı 

İsmail Paşa ile yedi tabur Mısır 
askeri daha geldi. (Kabus) da Mı
sır askeri ile dört bin kadar eşkı
ya arasında büyük bir muharebe 
~ldu. Eşkıyadan birçok kişi telef 
oldu Fakat, Mısır askeri çekildL 
Eşkiya da islam mezarlıklarını ya

kıp yıktı. 

(Resmo) civarında Yunan Mira
Jaylarından (Komeos) un kuman

dasında bulunan (Arkadi) nam 

Manastır üzerine altı taburla gi

dildi. Teslim olmaları teklif edil-

di ise de, eşkiıya silahla mukabele
de bulundu. Asker hücum etti. 
Manastıra girdi. Odalarda ve so
falarda boğaz boğaza çarpışmalar 
olurken, manastırda Rumlar bir 
lağım patlattılar. Birçok kişi telef 
oldu. 

Serdar Ömer Paşa; şiddetli ha- 1 

reket ediyordu. Rüesadan bazıları 
teslime başladılar. İltica ettikleri 
dağlardan sürüle sürüle sahile ka
dar kovalandı. Sahile inenler Rus 
vapurlarına iltica ettiler. 

Ruslar; adım adım harekatı ta
kib ediyorlardı. Rumlar, Rus ge- ı 

milerine binip canlarını kurtardı
lar. Geri kalan yedi sekiz b n kişi 
teslim oldular ve silahları ellerin
den alındı. 

Serdarı ekrem Ömer Paşa; Gi
rid isyanını bastırmıştı. Ruslar bu 
valliyetten memnun değillerdi. 

Tekrar propaganda ve feryada 
başladılar. Ömer Paşanın Girid 
hıristiyanlarmı çoluk cocuklarile 

katlettiğini, mal ve mülklerini 
tah:rib ettiklerini Avrupa efkarı
na işaaya başladı lar. 

Avrupalıları irısaniyet namma, 
Giridde tahkikata sevk için dev
letler nezdinde teşebbüsata giriş
mek için tahrik ettiler. 

Nihayet düvelı muazzama. insa
niyet namına Giridde tahkikat ta
Jeb etti. Sözde Ömer Paşanın is -
yanı teskin maksadile cezireyi 
tahrib ettiğini ilana başladılar. 

Babıali; şimdi ikinci bir de.·de 
düşmüştü. Bu sefer de insan•:·d 
maskesi altında müdahale başla
mıştı. Ruslar ve Fransızlar dur -
madan bir şey çıkarıyorlardı. 

Sultan Aziz; devletlerin insani
yet namına olarak Avrupaca Gı
ridde tahk.kat icrasının önüne geç
mek için 1284 de Sadrazam Ali 
Paşayı Giride yolladı. 

Ali P.şa; maiyetile Sultaruye 
vapuru hümayununa binerek alAyı 
viıla ile Giride gitti. 

Ali Paşa; Padişahın fermanını 
GiridlilEre ilan etti. Padişah; di
yordu ki: 

- Ztıti hazreti Padişahi Gi -
ridde bulunan tebeai şahane
leri hakkında olan efkarı ce
lilei fütüvvetkarAnelerlnin bir 
delili cedideteyn ibraz ey !emek 
arzusunda bulunduğuna mebnı 

ceırirei mezkı'.lreye tayin ve irsal 
olunacak valii cedid tarafından 
ne vechile idarei umura mübade
ret olunacağını cezirenin ahalii 
müslime ve gayrimüslİIDesi mute
beranından müntehab bazı 7.Zvat 
ile bilmüzakere kararlaştırmak 

üzere merkezi eyalette bir !<~mis
yon teşkilini irade eylerim. 

Ne garib şey değ:J mi? Bir ta -
tarftan kurtulayım derken diğer 
bir musibete giriyormu~uz. 

Ne ise; her karyeden intihab o
Juan ikişer nefer lslam ve hristi
yan vekillerden mürekkeb otuz 
beş kişilik bir heyet (Talia) vapu-

runa bindirilerek İstanbula geti- olmadığı anlaşılır. 
rildi. Bu heyet, Girid ıneb'usları Kariimiz:in ~·erı.ndc olan bu 
demekt. şikayetinin dilık«t nanrına a-

Hristiyanlığa me§rutıyet veri • Jınarak otobüslerin şehirde rıl-
yOJ'dulı !.. Bu heyet, adanın mu - duğu gibi, şehir dışında d1 an-
kadderatını tayin ede<!eklerdi. cak durak yerlerinde yolcu 

Heyet Fındıklıda hazırlanan bindirip indirml'lerınin temi -

bir konağa ~rleşti. Ali Paşa; dip- nini, yolda ağır gitmek suretile 
lomasi oyunu yapıyor... Ecnebi yolcu toplamıya çalışan w a-
devlet müdahalesine m!ıni olmak dım başında duran otobüslerin 
için Girid hıristiyanlarının mukad- bu hareketlerinin önıine geç l-
deratını kendileri tayin edecekler- mes.ni dilerıı. 
miş gibi hareket ederek efkiırı ! -r=:=;;;;:~:;;::==::.:;;;;;;;;;;;;=;j 
susturmak istiyordu. 

Halbuki; bu şekildeki hürriyet 
ve müsavat yolu, hristyanları her 
tarafta daha ziyade metalibdi' bu

lunmıya sevke vesile oluyordu. 
Nitekim; Anadolunun göbeğinde 

bulunan Rumlar ve Enrıenıler de 
isyanlarla bu gibi istikll\!I hakhr 
is!emeğe kalkışmışlardı. 

Heyet İstanbula geldiği halde, 

(Devamı var) 

KAL BE 
GiREN 

HIRS IZ 
1 

Sen !nin en orııınal :om'"' ı 1 ; t So Telgrardı okupc ks ıız 
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Berlin Roma mihveri iki. mü
him mesele karşısında: 

Bir insanın 
Vücı.zdünde 

800,000 kibrit 

·ı 

Cinsi 
HIKAtj 

.b ' cazı e . .. ltalga 
olan 

ÇekoslofJak' yanın Rusya ve Fransa ile Yapacak fo sfor 
varmış!.. Yazan: Recai San ay ittifakın nerege varacağını düşünüyor Ne kadar kibrit istiyorsunuz? ..• 

Bu, tabii şimdiye kadar aklınız

dan geçmiyen bir sualdir. 
derken bir takım muhteris gözle
rin o kadının üzerine dikilmesi 
Cemili çileden çıkarmağa kli.fi idi. 

ı11daki r/ 
Cemilin karısı hakk ·ne~ ~~~~~~~~~~~~~~ Bilhassa evlenme çağında bu

lunanların cizdivac• hakkında, 
az çok bir fikir ve kanaatleri var

şahedeleri itimad mesel~~ 
sarsılmaz kanaatini alt Habeşistan 

konuşulacak 
mehafilini 

meselesi yine Milletler Cemiyetinde 
diye ortaya çıkan rivayetlerin Roma 
hiç memnun etmediği anlaşılıyor 

Fakat meraklı alimler, bunu dü
şünmüşler, tetkik etmişler. Ce
vabını da veriyorlar. 

Kaç kilo geliyorsunuz? ... Tah
minen yetmiş ... Pekfila ... Bu yet
miş kiloluk vücudü, yukarıda söy
Wiğimiz alimlerin eline terkolun
duğunu tasavvur ediniz. Bundan, 
bir çok maddelerden başka mü -
him miktarda fosfor çıkarırlar. 

dır. 

Bir •ideal koca• •ideal kadın• 
herkese göre başka başkadır; ki
mi esmer ister, kimi beyaz, kimi 
kumral ister, kimi sarışın ... 

Hele bu kadın karısı olunca büs
bütün tahammül edemiyecekti. 

Bu hususta düşüncesini daha zi
yade ileri vardırarak kendi ken-

,_,,, ld' dll . 
JU1.L.l ge ı... .. n1eri ~,k• 

Geceleri ve pazıı: gu ıoııı eri" 
tikleri her yerde bır ta ld~ 
lerin karısile alakadar 

0hıerl'~ 
nı, onu mütecessis ve mU.reıJı ı· 
zarlarla süzdüklerini h&Y Çekoslovakya meselesi artık 

görülüyor ki eylfil ayı zarfında 

bir neticeye varmış olacaktır. Bu 
yüzden Avrupa sulhunun bozul • 
ması ihtimalleri gitgide uzaklaş
maktadır Yakında umumi bir 
harb çıkacağını, Avrupanın kana 
boyanacağını söyliyen kahinlerin 
dediği şiındiye kadar doğru çık -
madı. Günden güne gelen haber. 
!er içinde vaziyeti çok karanlık 
gösterenler olmadı. Fakat Südet 
Almanları için Avrupanın karı -
şacağını söyliyenler bu tahmin • 
!erinde çok ileri gittiklerini gör • 
mt.ş oldular, Yalnız hatıra gelen 
şu sual var; 

- Bu işte hangi tarafın dediği 
oldu, daha da olacak?. 

Onu düşününce şu suali de sor
mak icab ediyor: 

- Bir harb çıkarak edilecek za
rar mı büyüktür, yoksa bugün 
herhangi bir şekilde bu pürüzlü 
işi temizlemek mi?. 

Çekoslovakya işlerine dair her 
gün gelen malümat ayrıca takib 
edilebilir. İngiliz müşaviri ne yap. 
tı, kimlerle konuştu? Çek Cum
hurreisi kimleri kabul etti. Kim. 
!erle görüştü?. Henlayn ne dedi, 
ne diyecekmiş? Nürenberg kon
gresinde ne oluyor? Ve saire gibi. 

Meseleyi bugün diğer bir ba -
{lmdan görmek tazım geliyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de, Romadaki muhabirlerin yaz. 

Melek Sineması 
Yeni sinema mevsimi

ne başlıyor 
Açıldığı gündenberi İstanbulun 

en kibar sıneması ismini muhafaza 
eden ve daima sinema dünyasının 
en gı.izel, en bahalı filmlerini göste
ren Melek sineması önümüzdeki 
çarşamba gı.inü akşamı yeni sinema 
mcvsımınc başlıyor. 

Melek sminema:;ı senelerdenberi 
kazandığı cer güzel filmler gösteren 
sınma• şöhretini bu sene de muha. 
taza etmek için hiç bir fedakarlık
tan çekinmemiş, Amerikanın MET
RO GOLDVYN, UNITED, PARA -
MOUNT ve FOKS gibı en büyük. 
fi m şırketlcrinı'l en muzzam film
lerini satın almıştır. Bu filmler ara
sında şu büyük isimleri şimdiden 

kaydedebiliriz: 1 

I - KONTF:S VALESKA: CHAR 
LES BOYER - GRETA GARBO. 

2 - ~TARJE ANTOİNETTE: 

NORMA SHERER - TYRONE PO
VER. 

:ı KASIRGA DOROTHİ LA-
MOUR. 

MARKO POLO: GARY CO-
OPER. 

5 - SENORITA: JANNET MAC 
DONALD - NELSON EDDY. 

6 - ŞAHANE ÜILGI, 'LTKLAR 
7 ROSALİE: ELEANOR POV 

ELL - NELSON EDDY. 
8 - MA•'ON: MARTHA EGGER 

TI' JEA:\ KİEPURA. 

(Deva mı 7 iııc i 'ahif•nılıd~) 

Bu fosforun neye kullandığını 
merak ediyor, anlamak istiyorsu
nuz, değil mi? ... Kibrit yapıyorlar. 
70 kiloluk bir insan vücudundan 
kaç tane kibrit yapıldığını da mı 
öğrenmek istiyorsunuz? ... 

Tamam 800 bin! Ne bir eksik, 
ne de bir fazla! .. 

Gönüle göre; şişman, zayıf, ba
lıketi, uzun, kısa, orta boy, bodur .. 
Hepsi hepsi güzeldir, ideal tipler
dir ... Yalnız dediğim gibi: adamı
na göre ... 

Gönül kimi isterse güzel odur 
derler. 

Buna rağınen, pek ender olarak 
umumi kaideye aykırı hareket e
denleri istisna edersek her erkek 
mutlaka: karım cgüzel olmalıdır .. • 
der. 

Fakat, 30 yaşında yakışıklı bir 
misakını değiştirmesidir. Bunda erkek olan Cerı\il, bu umumi ka-
Romanın fikri tamamile Berlinin idenin ender olan müstesnaların-
düşündüğü gibidir. Südet Alman- dandı; çirkin bir kadınla evlen-
lar meselesinde İtalya seyirci ka- meğe karar vermişti! 
lacak, fakat Çekoslovakyanın ıli- Bu yaşa gelinciye kadar haya-
ğer bakımdan olan vaziyeti mev- tın türlü zevklerinden istifade et-
zuu bahsolunca İtalya da faaliye. miş, ömrünü boş geçirmemişti. 

dır. Roma mehafilinin Çekosıo. Onun için İngiltere ıle iyi geçin- te geçecekmiş. Başından bir çok aşk maceraları 
valeya işlerine dair ne düşündü - mek çarelerini arıyor Fakat İs- Yukarıda işa.ret edildiği gibi i- geçmiş, bir çok genç ve güzel ka-
ğünü öğrenmek, Orta Avrupa me- panya meselesinde İngi!t~re ile talyanın en zıyade ehemmiyet dınlarla, zaman zaman ömrünün 
selelerinin takibi için az faydalı İt~lya arasındaki hal dcğ:~mediği verdiği cihet 16 nisan anlaşması- en zevkli, en fırtınalı anlarını ya-
olmasa gerek. İtalyanın vaziyeti için bu itilAfın ne vakit· tatbikat nın filiyat sahasına çıktığını gör. şamıştı. 
malum: Berlin - Roma mih·ıeri. mevkiine çıkacağı ayn bahisdir. mektir. Fakat bu iş gecikmiştir. Sosyete ve kadın alemlerinde 

İ · dine hükmünü kat'ileştiri;ror ve nin sağlamlığı hesabına talya ses Bununla beraber Ispanya mese - Yine yukarıda işaret edildiği gibi çok tecrübeli: ve •çemberden geç-
çıkarmıyor. Çekoslovakyadaki Al- lesi karıştıkça, General Franko - İspanya dahili harbi uzadıkça in- miç• bir adamdı. diyor ki: 

•- Karım güzel olursa, her za-manlara hak veriyor. Almanyanın nun Romada beklenen kat'i gale. giliz . İtalyan anlaşması da ı<:ağıt o halde, hayatın zevkini tatmış, 
man, boynuz takmağa mahkum dediklerini de doğru buluyor. Fa. besi olamıyarak dahili harb uza- üzerinde kalmaktan kurtulama • çapkın bir adam olan Cemil niçin 

İ olacağım .. güzel kadın daima teh-kat görülüyor ki Roma mehafıli dıkça talya daha ziya".le Alman- maktadır. Fakat İtalya için dig· er çirkin bir kadınla evlenmek is - k 
likelidir ... Halbuki çirkin bir a-

için bu meseleler yalnız Südet Al- yaya yaklaşmakta, Berlb - Homa ehemmiyetli bir cihet vardır: Ha- tiyordu ?... dına kimse dönüp bakmaz bile ... 
manlara muhtariyet verilmiş, ve- mihveri söylendiğine göre daha beşistanın İtalya tarafından alın- Güzel kadına doyduğu için mi?.. Onu kimse bu fikrinden vazge-
rilmemşi, Çekoslovakyadaki Al. sağlamlaşmaktadır. mış olduğunun diğer devletlerce, Hayır; güzel kadından korktu- çiremedi.. Tasavvur ettiği gibi bir 
man ekalliyeti ile Prag hükumeti F~kat Çekoslovakya m€selesi bilhassa İngilterece tasdik edil • ğu için... kadınla evlendi. 
arasında şuna veya 'buna karar Romada nasıl takib edilıyor?. İşte mesi. Çünkü; Cemil kıskanç bir a- Karısı Sevim, liseyi bitirmiş, ze-
verilmesi meselesi olmaktan da- buna dair ·Avrupalı :ntıhalıirlerin (Devamı 7 inci ıayfamızdt) damdı; yolda güzel bir kadınla gi- ki ve iyi konuşan bir kadındı.. 
ha başka birşeydir. Bu meseieler C'dindiği malumatı gözden geçir- Gençti; on dokuz yaşında ancak 

çıktı çıkalı İtalya doğrudan doğ- mek icab ediyor: F• ı • t• f h • t vardı .. Fakat .. kadın güzelliği ev-
ruya herhangi bir suretle karış - Roma mehaflline ;:or? Çekoslo- 1 1 s 1 n e 1 c re safının bir nebzesine bile malik 
maktan geri ~kilmiştir. Yalnız vakya meselesi öyle yalnız bir cep - • değildi. 

şu var ki Orta Avrupa işlerinin hesi olan bir mesele olmaktan Orta boylu, zayıf, ince bacaklı, 
kendlsinialakadaretmediğinibil- çok uzaktır. Bir kere Südet 'l.l • 10,000 genç yahudi Varşovadan uzun bir burun, oldukça hatırı 
direrek bu yüzden çıkaca~t bir manların sırf milli bakımdan AL sayılır bir ağız .. Yalnız dişleri sağ-
harbde Almanyaya yardım için ım.qyayı me~gul eder vaziyeti Fi/isli ne gaga gi fme ğe lam ve muazzam olduğu için bu-
öyle şiddetli bir arzu göstermedi- vardır. Bu mesele herhangi bir nunayıbını biraz kapatıyor ... Tu-
ğ:ni de vaktinde anlatmış o!du. şekilde halledilecektir. Fakat k Q T Q r V e r d i valetle kendine biraz çeki düzen 

Meselenin dostça ve müzakere mwşkülat büsbütün ortarle.'l k•lk- veriyor. Esmer yüzünü ağartmak 
ile halledilmesi fikrinde olduğu. mış olmıyacaktır. Onda•ı sonra Bunların hepsi, göğsünde Davuduo yıldızı İş- için pudra kafi gelmiyordu. 
nu daha evvel söyledi. diğer meşgul olunacak safhalar Cemil evlendiğinin ilk ayların-

Bilhassa Çekoslovakya mese - vardır. İtalyanın Südet Alman - lemeli beyaz birer göm!ek giyinecekler da -Sevimin çirkin olmasına rağ-
lesinin böyle müzakere yol!arile 

1 
!arı bahsınde aldığı vaziy•t işin men- pek mes'uddu; bu saadet ev-

Eski devirlerde olduğu gibi ye- de toplanacak, sonra yaya olarak 1·1·k h t d b t hlik hall( için İngiltere tarafından gös Almanyanın istediği tarzda, fa- ı ı aya ın a • oynuz e e-
ni b ir yahudi hicreti hazırlanıyor. yola çıkacaklar; Romanyadan, sini• kat'i surette atlatmış oldu -

tcrikn gayret ve faaliyet rr.ey - kat müzakere yollarile halledilip d d h dil k Bulgarı"standan ve Tu""rkı'ycden ge· 
Bütün ünya a ya u ere ar- ğundan ileri gf'liyordu. 

darıda iken Roma herhangi b'r bitmesi olabilir. Ancak Çekoslo. . ... 1 f 1 • çerek Fills" tın" e g"ıdeceklerını"ş .. 
şı reva goru en ena muame eyı Karısına kimsenin musallat ol-

hareketi ile işe karışmağı, ou yüz. vakya meselesi Südet Almanla• protesto etmek ist iyen Doktor V il· F akat, İngiltere hükumeti, on 
İ d h . mıyacağına, hatta dönüp te dik-

dü. . e~ 
Cemil ilk önce gözlerıJl~, 

madı, daha sonra şaşırdı, huııı"' 
acaba karısında bir ta!O~ar~ 
yetler vardı da kendJsı 
değil mi idi?. . ııı~ 

Kaç defa, gittikleri bır ıııı' ı' 
bir şey almak için karı~ ~ 
nından ayrıldığı kısa bil ~ 
zarfında, yanına bir ner, ~ 
rak, ona, münasebetsiZ bil" 

.ı~· 13.f atmıştı... çcıır 
Buna benzer hıidiselet rd• oat: 

ça, Cemilin .ilk zama11la if1I fİ' 
duğu hayret hisleri, yer ke&Jıtl' 
detti bir kıskançlığa ter 
mişti. ~ · 

İlk tedbir olarak gec~ g ya~ 
!erinden sarfınazar ettı;dı; 1ul 
pazar günleri çık1yorla! taıl' r 
ayni hal, ayni manzara· " ~ 
larak, karısı, kendisine ~ 
süzgün bakanlara karşı~,Jıil !il 
bir haleti ruhiye ile ınu ıjll
alaka göstermeğe başl~~ ,tıı~ 

Bu hal karşısında, Cerıt ij#.. 
nuz tehlikesi• ni şiddetlid bil~ 
melerle hissetti. Miistebı ,.eıdJ 
ca tavrı takınmağa kar~pıı P 

Karısını gündüzlerı Y JıJllİ ~ 
rak sokağa çıkmaktan. J!I~ 
nuya koşmuya gitmckte~ol""°; 
ti. Şiddetli bir ihtarda di j{:1~ 
Fakat.. kadın karşı gel ' 
kar bir hal aldı... .. ~ 

Bu hal Cemili büsbiitun eıe l"i 
!andırdı; ondan şüphel~ll~~ 
!adı. •Boynuz tehlike51' Jıl,?ı 
da, kafasında bir istifharıt 

1 

duruyordu: rrıo~ 
- Acaba aldatılıyor ')!fi··' fi' 

Bunu mutlaka anlamalı~ 
kat, nasıl? .. Nasıl?.. ..N' 

* ; ... il vaıif ıli' Bir akşam ... Cem liliıl • 
dönerken Beyoğlunda rııP ~ 
kahveye girdi .. Biraz otıl Jlft ·J~ 
gunluk almak istiyordU·Jı;ııJı"~ 
saya oturdu. Garson gelt~ 
henüz getirmişti o sırada 0ı.~ 
genç yanındaki masal'3 ıviııll';.,ı 
lar; bunların ikisi de il ·jle Jıl'' 
konuşmaları, her şeyler 
cMonşer• diler. ,dJ Jıll 

Cemil, yanındaki ın~:ıııe1 ~ 
lundukları için, ister IS rıı ııd1 

(Devamı 7 inci sarf• _'it' 
den ngiltereyi gücen irmey; ıç meselesinden ibaret zanned:lme- helın Rı"tel l O.OOO yahudi gencini bin kişiye birden vize vermek ta-

. ı katle bakmıyacağına kani idi. doğru bulmamıştır. Italyan ~gze- meli. Südet Almanlar meselesin- ve kızını Fı"listine götürmeye ka- raftarı değildir. E 
Fakat.. pek az zaman sonra, bu K A L 8 teleri !ngilterenin bu ışte yalnız de İtalya seyirci kalmaktadıı. Fa. rar vermiştir. Doktor Ritel gazetecilere: kanaatında aldanmış olduğunu 

sulhu kurtarmak için uğ·aşarak kat bir de Çekoslovakyanın Av- Doktor Ritel, Polonyada bulu· _ Polonyada açlıktan ölmek· gördü .. . Beyoğlunda oturuyorlar-
bitaraf hır vazıfe görc!üğünü yaz- rupada milletlerarası vaziyeti nan yahudilerin şefid ir. Polonya- ten ise Fllistin hudutlarında öl- dı.. Cemilin kazancı oldukça ye - G ı R E N 
mışlardır. Diğer taraftan da A. - vardır. Bu vaziyet malüm: Fran- da ikamet eden on bin yahudi de- mek daha iyidir. Gayemiz, mede- rinde idi. 
manyanın düşündüğünü doğru sa ıle Rusyanın müttefiki olmak likanlısı ve kızı şefler ine sadakat ni dünyanın dikkat nazarını üze- Akşamları karısile beraber geı- s ı l 
bulduklarını söylemekle beraber. dolayısile Çekoslovakyanın oynı. yemini etmişlerdir. Bunlar , göğ · rinıize çekmek, bazı memleketler- meğc çıkıyorlar, lınftanın bir kaç H ı R 

Hulasa Romanın aldığı vaziyet yacağı rol ne olacak? İtalya bu- sün sol tarafında Davudun yıldızı de yahudilere karşı reva görülen gecesini sinemada, çalgılı gazi _ ııı'' 
vekayii takib etmekten iharet. na karşı asla liıkayd kalamamak- işlenmiş birer beyaz gömlek giy· fena muameleyi anlatmaktır. Ne noda, \'eya bir dans yerinde bir ·o"'' 1 ı 
İtalya herşeyden evvel İngiltere tadır. İtalyanın da istediği Çekos. mişlerdir. Arabların kurşunundan, ne de İn· kaç saat eğlPnml·kle geçiriyor • 1 Senenin en orijinal ".,,,~ıı 
ile 16 nisanda ımı.aladığ: itilafın lovakyanın Rusya ile olan itti - 7,000 delikanlı, 3,000 kız Varşo- gilizlerin politikasından korku . lardı. So, Telgral'da okUY,..... ~ 
filiyat sahasına ç:kmasını is\;yor. faktan ayrılması, Fransa ile olan vanın büyük meydanlarının birin· nııız var • demiştir. Bu zun sürmedi. / 

f!O!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!..,..,..,.........,.., ......... ~~!l!!!!!!!!!!!l!l!!!e!!l!!!!!l!ll!lll!!!!l!!!!!!!!!!!!m!'!!ll!!!!!!!!!!!!!-....ı!!!!!!'ll!l!!!!!!!!!!!!IE!!!!!!!!!!l!l!!!!!!m---!!!l!!!!!!!!!!!m!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ll-1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n!ll!!!!!!!!I!!!!!!!!!"""""""'.......,,..~ ·' 

- Kimse yok mu?. 

- Oooh .. 
Burası İsviçredir. Alplar. Sanatoryom. 
Rafikle Nimetin Bursadan birlik olup çıktıkla

rının ikinci ayındaki ilk devamlı uğrak! 
Refik şen, Nimet mes'ud ve mağrur. İkisi de dinç. 

İkisi de taze! 
- Korkuyor musun Nimet?. 
-Yoo .. 
- Baş dönme:;i filan?. 
- Hayır ... Hayır .. 
- Aferin! .• 
- Bır kahkaha 
- Hah ... Hah. Hah ... 
Ve ... Bir sual 
- Ne rnr sanki?. 
- Yoo ... Öyle söyleme. Ahmed Mithat efendi 

merhum ikinci kata kadar ancak çıkmış!. 
- Ayol Ahmed Mithat Efendi ile ben bir mıyinı? 
- Fena mı?. Sen ondan cesur çıktın!. 
- Ya, sen?. 
- Kah .. Kah ... Kah ..• 
- Bak amma, bak ... Ne manzara?. 
- Hakikaten enfes .. • 
- Hele şu nehrin kıvrımları?. 

- Şehre çok yakışıyor' ... 

- Köprı.ilcri sayabiliyor musun?. 

-Elbette ... A. kör müvüm ben'. Dokuz tane iş·•. 

Edebi Roman 
No.102 

- Şu görünen muhteşem yer neresi?. 
Refik elindeki rehbere baktı, söyledi: 
- Opera .. Öteki de cMadlen• kilisesi .. 
- Hele hele şu meydanın kalabalığına bak, a-

man yarabbi!. 
- Hayret billahi .. Bunu ne İsviçrede, ne de Af. 

manyada görmedik .. 
- Tevekkeli herkes: Paris şehirlerin tacıdır! .. 

demiyor .. 
Sanatoryomdan çıktıktan sonra yer yer bir sene 

dolaşıp geldikleri onuncu, on birinci uğrak da bu
rasıdır. Şehri daha yeni geziyorlar. İkisi de Parise 
hayran kaldılar. İkisi de Parisi candan sevdiler. 

* - Öf .. bu kalabalığı yarmanın dn imkanı yok? 
- Keşki otomobilden inmeseydik?. 
- Sana sormalı.. Biraz da kalabalıkta yürüye-

lim .. diye otomobilden •Bulvar Dczitalyen• de inme-

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

nin ne manası vardı sanki? .. 
- Biraz da yürürüz canım, ne olur?. 
- İyi amma, geç kalıyoruz .. 
- Yooo ... Daha vakit var!. 
- Fakat, burada karşıdan karşıya geçmek içm 

galiba on beş dakika geçecek .. 
- Canım ne çıkar, iki dakika da geç kalalım. 

Sen, şu azamete bak.. 

- Vallahi Nimet, bu manzaraya baka baka do
yamıyorum. Altı caddenin birbirine yol verdiği ~u 
meydan dünyanın neresinde var?. •Metro politen• ·~
tasyonlarındaki kalabalığa bak. İki üç akşam da bir 
şu cKafe Dölape• ye gelmeyi öyle istiyorum ki ... Son
ra, bu mağazalardaki renkli reklamlar, bu ziynet ney
le olur şeyler•. Hele, bu Operayı hiç bir yerde gör
dün mü?. Binanın cephesindeki fevka!Adeliğe bak! Bu 
liımbaların renkleri moda değil mi şimdi? .. 

- Öyle ya •Klor opera• diyorlar.. . ,I" 
- Enfes .. Enfes vesseliım!. o·ıti~ıefl/ 
Hem konuşuyor, hem gidiyorlar. ~ıaJ!I 

Opera. Paris operası. Dünyanın en mil . f 
Si J~ · ··nv" ı 

Pariste altı aydır oturuyor, geceli gıı 9ı9ıı'1 

ziyorlar ... Hala şehre; şehrin şu halJoO~~r
cazibesine, hududsuz zevkine doyamad 

* - Haydi gidelim .. 
- Vazgeç karıcığım bu akşam .. 
- Olmaz!. ~p 
- Billahi çok yorgunum... 

118 
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k<iJl - Senin de yorgunluğun hep bu a • 

- Haydi... 
- Yapma Nimet ... 
- İmkanı yok gideceğiz .. 

., 

- Gitmesek olmaz mı?... . cccğiı-· 
- Olmaz .. Ben öyle istiyorum .. Gıcl 1.ı 
- Hasbinallah .. . Hasbinalla!ı... eJi! ~ f 

B. seıı ııı. 
Refik hakikaten yorgundur. ır 

10 
d8 

iciğini cıcığını çıkarıyorlar. Tiyatro, bD ' • 
. k' b h t' ıır·· me, ıç ı, opera, ar, şe ve .. ,11P ~ 

Bütün bunlar insanı bitirmez d~ ne,9rsdı~et 
kat, tükenmiyen bir şey var: Nimet~ı/,-e cı~ 
ki mukavemet, zevklerindeki atılgan 

11 
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Gezmekten bıkmıyor, eglenme 
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• en zengın 
kimdir? 

Dünyanın 
Kraliçesi 

k.1rk yıldanberi Hollanda 
flfıda bulunan kadın hükümdar 

f aşayışı nda sadelikten hiç ayrılmıyor 
tı~~lianda Kralıçesinin kırkıncı 
_;:

0 numü ıçin geçen gün mera
l(, Yapılmış, bu yıldönümünü bü 
/ I-rollandalılar için bir sevinç 
!(unu olmuştu. Bu münasebetle 
Q· •lıçenin hayat ve şahsiyetine 
- r A. d d vr11pa matbuatın a şayanı 

1 kitat yazılar yazılmaktadır. Dün 

1
,' •Son Telgraf• bunları hulıisa 

l·'.lıege başlamış, fakat sözün alt 
1 af, bugüne kalmıştı. 

b liolanda gibi Umumi Harbde 
. •t,r.ı kalın~ olan bir memleket
~ '<ra:içenin vaziyeti az kolay de 
glld· 

ı Genç bir kız olarak kırk se-
~ evve· tahta çıkmış olan Kra.. 
~e Vıleelemine sonralan en müş
l Ul Zamanlarda kendisinin ne ka. 
ar metanet sahibi bir hükümdar 
"dı:.ğunu göstermiştir. 
Olaı\nnesi Alman, kocası Alman 

n Kraliçe içın, Umumi Harb-

~ -' bitaraf kalarak, hem Alman
Yll>yı, hem de İngiltereyi, Fransa
l'ı Ve memleketleri Alman ordu. 
·•rı t ·- . 1 ll" . arafırıd ın çıgnenmış o a_n 

lçıkalıları gücendirmemek la
ıırıı gelıvordu Kraliçe Vilhelmi-n , • 
, "n r gerek A.man ımparatorluk 
k n"':ian,nda ve gerek İngiltere 
t ı haı.edanında hısım ve akra
"•>ı ı·ardı Bwılann her biri ile 
ru,.,_ sun:tte münasebatı devam 

~t t ek lazım gebyordu. İşte 
ra .. çe bu naz k münasebatı çok 

'Y · ıre etmeğı bilmiştir. 
d.i l\llliçenın serveti çok cesim -
•' Fakat kendisi daha ziyade sa. 
'" v . . a-ıamavı sever, bu cesım ser-
\'f\ • . 

t. ,,emeketindeki muhtaçlar ı. ı 
lin kullanarak sarfetmeyi, hayır 
v" h•st,nat mücsseseierini idare 
ttrıı . 

<> ı tercih ~dermış. 
lill'umi Harb esnasında Krali

~~nın tak,b ett . ği hayat tarzı büs 
. 

1 
uı.un sade J!muş, muhtelif mil-

"" :•er birbirlerile çarpışarak her 
run ~imbilir ne kadar adam kın 
~" d -
1 •erek mahrum:vetler iç:n e o-
041 k,n Kraliçe b~nu düşünmüş, 
~da kendısmi hükümdarlığın ve 

1~tve~ın verdiğı parlak .va§amak 

ıı_llta~larından uzoklaştırarak h ~r 
b ngı orta halli bir aile kadını gı. 
ı·' ~aşamağa devam etmiştir. Kra
d;:nin Lyatrolara, konserlere v,e 
&i g~~ suretle eğlence yerlerine 
ı\ ltıg; de pek nadir görülmüştür. 
lrıncak devlet işleri icabı olarak 
~ eseıa yabancı bir misafir hü -
ı,,"tııdar geldiği zaman onu ağır
b ltıak üzere böyle bir eğlencede 
~!ıınmsk !azı~ _olduğu . _zama~ 
ot •lıçenin tle ı~tırak ettıgi vakı 
l ltıııştuı. Yoksa kendi kendine 
~ •ldığı zaman bu gibi e;':lcnceler. 
~ e~ hoşlanmadığı anlaşılmakta -

d~t F'akat kendi hususi hayatın -
L bu hükümdar kadının can sı•·c ' ı, her türlü neş'eden mahrum 
r."' adığı zannedilmesin!. Bilakis 
l~taiise için pek mükemmel eğ-
~~·l d vel '~r vardır: Her şey en ev -

~1 , d~vl~t \'e memleket işleri o. 
\tij · en bh·inci eğl~11ccsidir. Bu 
tc~l,i~ çalı§mak, düşünmek en 

~v ~ıenk et : ği şeydir: Vazife 
1i gı., Ondan sonra yalnız ken
lar aı,c;i içm:le, kızı ile küçücük 

de nu ile sam!mıyet, şefkat için 
~ g"'1 .. d·ği saat'er Kraliccnin en 
'lıı" d saatleridir. Kraliçe ile 
· ı ' i ara ,ıntlakı nıerbutlyetin 
~ıv · Y n dık' at olduğunu soy. 

. 'lrlar 
!(,. . 

ı Ç< ni~ nıız.cı daha ziyade 

ağırdır, ciddidir. Varmış olduğu 
Alman Prensi Hanri Meklenburg 
ise daha ziyade neş'eli, şakacı bir 
adamdı. Karı koca arasında böyle 
nazarı dikkati celbeden bir mizac 
farkı vardı. Bununla beraber Kra
liçenin kocasını sevdiğı, o öldük
ten sonra pek müteessir olduğu 
muhakkaktır. Ö;-le ki söylendiği
ne göre Kraliçe kocası öldüğü za. 
man öyle bir acı duymuştur ki o 
zamana kadar hayatında buna 
benzer bir ıztırab hissetmemiıjti. 
Kraliçe dul kaldıktan sonra bü
tün bu teessürleri yenebilmek i. 
çin kendisini daha ziyade ciddi iş
lere, devlet ve memleket işlerine 
hasrederek hayatına tam mana -
sile gayret ve faaliyet içinde ge
çirmek şeklini vermiş bulunuyor. 
Kraliçe sabahları gayet erken kal. 
karmış. Bazı zamanlar maiyetin-

deki kadınlardan, diğer hızmetçi. 
!erden evvel kalkarak kendi işini 
kendi gördüğü bile olurmuş. Sa
bahleyin çiçeklerini gözden geçi
rir, bir zaman bahçede meşgul o
lur, hafif bir kahvaltıdan sonra 
Kraliçe artık ılcvlet ışlerile meş. 
gul olmağa başlarmış . 8,30 dan öğ
leye kadar Kraliçe devlet işlerile 

meşgul bulunmaktadır Öğleden 
sonra Kraliçe saraydan çıkar, has 
taneleri, yetimhaneleri, çocuk 
bakım yurdlarına gider, akşam üs
tü saraya dönerek çay içer, kah
valtı eder, artık ondan sonra ta -
mamile aile erkfını arasına girer, 
onlarla tatlı tatlı konuşur, okuya
cağı kitabları okur, gelen mektub
ları okur, sarayda olup biten şey
lere dair konuşur, sonra erken _ 
den yatar. 

Kraliçenin bir kızı vardır: 

Prenses Julıana. Prensesin ko
cası vardır. Bir de küçük kızı var 
dır. Kraliçenin milleti tarafından 
çok sevildiği yukarıda sö..-leniyor 
du.Hollandalılar ayni suretle Kra
liçenin kızını da çok seviyorlar. 
Onun küçücük kızı da yine öylece 
seYilmektedır Fakat Kraliçe Vil
helrr. ne'nin sevi işinde başka hu
susıyetler vardır Çünkü Kraliçe 
mill~t tarafından sanki bir cana• 
diye sevilmektedir. 

Kraliçenin s1deliği sevmesi, her 
şeyden evvel mükemmel bir ev 
kadını olması, kadınlığa mahsus 
olan yüksek meziyetlere malik 
bulunması milleti tarafından Kra 
!içenin daha zivade hürmet edi
lip sevilmesine sebeb oluyor. 

Birkaç sene evvel Kraliçe ViL 
helmne seyahat için Alsasa git -
miş, orada bir sabah sokağa çık
tığı zaman halkın birikerek her 
gittiği yerde kendisini takib etti
ğini, Kraliçeyi görmek için her. 
kesin koşuştuğunu, kendisini al -
kışladıklarını görmüştür. 

Kraliçe nihayet bu alkışlardan 
kaçmak için bir yer buluyor, ras. 
geldiği bir bahçıvan kulübesin -
den içeriye girerek bahçıvandan 

müsaade istemek suretile bir ye
re oturuyor. Dışarıdaki halkın 

dağılarak çekilmesini bekliyor. 
Fakat birikenler bir türlü gitmi
yorl.ırdır. Niha·vct Kraliçe bah. 
Çl\"ana diyor ki: 

Ben bazı şeyler almak için 
sokağa çıkmıştım. Fakat kalaba
lık etrafımı oldı. Şimdi buraya 
geldım. Kalabalığın dağılmasını 
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Kadınların vücud güzelli
ğinde . büyük rol oynar 

Saihoşluk bu ! 
Biri kesik kır bıyıklı, ihtivarca; 

öbürü , matruş, orta ya~lı iki ar 
kadaş, gazinoda karşılıklı otur -
muşlar, kafaları çekiyorlardı 

İhtiyar adam, yum~uklannı rr.a· 
saya dayayarak ai;ır bir sesle· 

Bacaklar nas~I güzelleştirilir? - Ben, doğma büyüme, İştan
bulluyum, dedi. 

Genç de, yumruklarını masaya 
dayamıştı: 

Vücud güzelliği hakkındaki e
saslar arasında en evvel akla ge
len, ön planda mütalea edilen kı
sım bacaklardır. 

Bir vücud ne kadar güzel olur
sa olsun, tunç dökme omuzlar, in
ce bir bel, mütevazin kalçalar, 
mütenasip oyluklarla anl<adre e
dilmiş dahi bulunsun, iş bacakla
ra gelince tamamen değişir. 

Bilhassa kadınlarda ilk göze 
çarpan ve en fazla itina edilen kı
sım bacaklardır . 

Dolgun baldırları, göze sıcaı< 

gelen bir itina ile dizden aşıklar.1 
doğru incelen, penbe ve toparlak 
bir topukla nihayet bulan bir çift 
bacağın tabii süsü, kendi güzelli
ği inkar edilebilir mi? .. 

Maamafih, herkesin bacakları 

muhakkak doğuştan mütevazin v~ 
mütenasip olmaz ... Bir çok gü -
zel kadınlarda bu noksan göze 
çarpar ki.. uzun etekle örtmek za
rureti kendini gösterir. 

Güzel olmıyan bacakları güzel-
leştirmek kabil midir? .. 

Bu suale: 
- Evet! 
Cevabını verebiliriz. 

Avrupada mebzulen rastlanan 

Güzellik enstitüleri devamlı ça

lışmalarla kadın vücudündeki her 
azanın aksaklığını önlemekte, her 

kusuru her noksanlığı ortadan kal-\ 
dırmakta, vücud güzelliğini ta

mamlamak için lüzumlu her ha
reketi yapmaktadır. 

Bir çok güzel kadınlar, iğri, kıs
kaç bacaklı olurlar. Bunlar, ma -
sajla bu çarpıklığı izale edebilir
ler. Eğer, çarpıklık bir hastalık 
neticesi veya kemiklerip. iğriliğı 

sebebile meydana gelmişse yalnız 
o hallerde bacakları uzun etekle 
örtmek icab eder. 

Bir Prensin feci akibati 
Sabık ispanya Kralının oğlu 
O .. lu""rken .· '' A 1 A 1 • nne. nnB .... ,, 

d i g e b a ğ ı r ı g o r d u. 
lht i yatsı -dık yüzünden ölüme sebebiyet ver. 

mek·e ittiham 0lunan " Şen Mildred ,, 
kazanın nasıl 0lduğunu anlatıy&r. 

Sabık İspanya kralı 13 üncü Aı
fonsun oğlu Kont dö Kovadonga
nın ölümüne sebebiyet vermekle 
itham ve tevkif olunan Matma -
zel Mildred Gaydon kefalete bağ
anarak serbest bırakılmıştır. 

Nevyork barlarının birinde sı

gara satan Matmazel Gaydon •Şen 
Mildred• namile şöhret almıştır. 
K aza hakkında telefonla şu malü
matı vermektedir: 

cKaza, sabaha karşı saat üçte 
vukua geldi. Otomobili ben idare 
ediyordum. Birdenbire bir kam -

yon gördüm. Otomobili durdur
mak istedim, fakat fren tutmadı, 
müsademe oldu . 

Saatte 50 kilometre sür'atle gi
dıyorduk. Ben hafifce yaralan -

dım. İlk evvel Kontun yarasının 
da tehlikeli olmadığını zannet -

tim. Fakat çok kan zayi ediyordu. 
Hastaneye naklolunurkcn müte

madiyen annesinın ismini tekrar 
ediyor, kendisini istiyordu. 

Kontu beş senedenberi tanırım. 
Aramızda çok samimi bir dostluk 

vartlı. Ne nişanlı, ne de bir başka 

rabıta ile birbirimize bağlı idik. 

a !rbirimizi de pek seyrek görü -
yorduk. 

Kont dünyada iki şey severdi: 
otomobil, ve bir de ismini söyle
mek istemediğim güzel bir kız ... 

Hastanede kanı bir türlil dur -
duramadılar. 20 saat mütemadi -
yen kan kaybetti. Zavallı Kont: 

- Öleceğimi biliyorum ... 
Diyordu. Nihayet hayata göz

lerini kapadı. .. • 

Kont Kavadonga 31 yaşında idi. 
İki defa evlendi. 1933 de zengin 
bir Kübalının kızı ve 1937 de de 
yine Kübalı bir Mankenle evlen
di. Bu izdivac yüzünden ailesile 
arası açıldı. Kont, Amerikada pek 
sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Ba
bası, tahsisatını gesmişti. 

Kont, otomobil ticareti yapmak 
istiyordu. Fakat, bu arzusunu ye
rine getirecek sermaye bulamadı. 

Son zamanlarda, sabık karısı

nın nafakası olan 20 bin frangı 

vermek için elmaslarını terhin et· 
mek mecburiyetinde kalmıştı. 

Kontun annesi, sabık İspanya 
kraliçesi oğlunun vefatını haber 
alınca büyük bir yese düşmüş -
tür. 

Bazı bacaklar, ayakların içerı 

basışı neticesinde dışarı doğru fır
lak bulunur ki, bu çeşidlerine 
(paytak) ismi verilir. 
Şimdi gözlerinizde güzel bir çeh

re, mütenasip bir vücud, mükem
mel yaradılışta bir güzellik nü · 
munesini canlandırınız, ve bu gü
zel vücudün altında bir çift pay
tak bacağın bulunuşu bütün gü
zelliği nasıl sıfıra indirdiğini h&.
tırınıza getirin. Böyle bir güzele 
insan acıyan gözlerle bakar .. Bi!· 
kadın ıçin en nefret edilecek hal, 
merhamete muhtaç durumda bu· 
lunmaktan ibarettir. 

Böyle bacaklar güzelleştirilebi
lir mi? 

Bu kabil bacakları düzeltmek 
· gayet kolaydır. Tabanların içen 

basan tarafını yükseltmek şartile 
bacaklar yavaş yavaş paytaklığı 

kaybederler. Düzgün bir vaziyet 
alırlar. Ayni zamanda bacak ma
sajlarına da itina etmek lazımdır. 

Bacakları güzelleştirmek ıçm 

bacak hıfzıssıhhası bakımından el
zem bütün hareketleri doktor tav
siyesine göre yapmakla berab• r 
her zaman banyo zaruretini de u
nutmamak Iıizımdır. 

Hulasa, kadın bacakları vücud 
güzelliğini tamamlayıcı hassa;ı 
itibarile en fazla itina gösterilme
si icab eden uzuvlardır. Ve .. mü
tevazin duruşu, penbe cildi, göz 
ısınan bir inhina ile dizlerden baş
lıyarak aşıklara doğru muntazam 
bir kıvrılışla amudlaşan bir çift 
bacağın güzellik derecesini tayin
deki kıymeti - bilhassa kadınlar 
için - asla inkar edilemiyecek mü
him bir ehemmiyet derecesinde 
mütalea edilebilir 

Çocuklar - Sizden bir şey iste 
miyoruz. Çekici ne zaman parma
ğınıza vuracaksınız, onu bekliyo 
ruz. 

Havadan istifade 
Bir güvercin, yıllardanberi, ;~

vişerek yaşıyorlardı. Fakat bir 
gün, erkek güvercin, dişisini bı • 
rr.ktı, yalnız başına küçük bir ge
zintiye çıktı. 
Dişi güvercin buna meraklan -

dı ve akşam geç vakitlere kadar 
erkeğinin yolunu bekledi. 

Erkek güvercin, ancak, sabaha 
karşı dönmüştü. Meraktan çatlı

yan dişi güvercin sordu: 
- Bu vakte kadar nerede idin? 
Erkek güvercin, yorgun yorgun 

cevap verdi: 
- Hava çok güzeldi ... Yürüye

rek geldim. 

• 
Av mevsimi 

- Topuna birden ateş edeyim. 
- Ne yapıyorsun? Hepsini bir-

den kaçırırsın. 

- Ben de, doğma büyüme İ<
tanbuliuyum. 

- Bu semtte doğdum, bu semt
te büyüdünı. 

- Ben de. 
- Evim de uzakta değıl, şura-

cıkta. 

- Benim evim de şuracıkta. 
- Karanfil sokağında, L3le a-

Çocuk - Anne, yeni bir karde
şim olduğuna öyle seviniyorum 
k i Hep kedinin kuyruğunu çek· 
mek canımı sıkmağa başlnmL~b. 

partımanında oturuyorum. 
- Ben de. 
- Dördüncü kat, sekiz numa-

rada. 
- İşte buna imkan yok. Dör • 

düncü kat, sekiz numarada ben 
oturuyorum. 

- Hayır, dördüncü kat, sekiz 
numarada ben oturuyorum. 
Münakaşa büyümüştü; iki ar -

kadaş, birbirlerinin yakasına sa
rıldılar, garsonlar, araya girdiler, 
güç ayırdılar 
Müşterilerden biri garsonlara 

sordu: 
- Kim bunlar, Allah aşkına? 
Garson gülüyordu: 
- Gazinomuza sık sık gelirler 

İhtiyarcası baba, genci de oğlu
dur. Sarhoş oldular mı, birbirleri
ni tanıyamazlar! 

Yedi kuleden 
Bakırköyüne kadar 
Hava gazi yapıldı • • • 

Yazısız hikaye: 
Yedıkuleden Bakırköyüne kadar 

havagazı tesisatı yapılması dün 
sona ermiştir. Haftaya bu mınta
kaya cereyan verilecektir. 

Yeni tramvay 
durak yerler i 

-- -Tramvay dıırak yerlerinin de
ğiştirilmesi hakkında tedki.ıcat 
yapan komiızyon işini bitirmişti. 

Yeni durak yerlerin gösteren l!s
te dün Tramvay şirketine gönde
rilmiştir. 

Suçlu ile avukatı 

AKIL HOCALIGI 
---

Polis kolrejlne 
ahnacakler 

Polis kollejine ve polis mekte
bine alınacakların imtihanlarına 

dünden itibaren başlanmıştır. 

Bay B., nerede, ne ve kim olur
sa olsun, akıl öğretmek merakın

dadır. 

Geçenlerde, bir plaja gitmişti. 

Çok geçmedi, sağında masada o
turan şişman adamla ahbab ol -
du. 
Şişman adam, hiç durmadan bi-

Hindli kadın 
........................... 

Nazır oldu! 
........ 1 .................... 111111 ... 

Bir zamanlar hapse giren 
şimdiki kadın Nazır 

SiYASİ MÜCADELELERDE MÜHiM 
ROLLER OYNAMIŞTIR. 

Vijaybakşoıni Pandit Hindista
nın siyasi mücadelelerinde pek 
tanınmış kadınlardan biridir. İn
giliz gazetelerinde okunduğuna 

göre kendisi şimdi Hindistanda 

Sıhhrye Nazırı tayin edilmiştir. 

Üç çocuk &nası olan Nazır söylen. 
diğine göre 48,000,000 nüfusluk 

büyük bir mıntakanın sıh -

hat ve içtimai yardım işlerinin 

başına geçmiş bulunmaktadır. 

Kendisi otuz yaşlarındadır. Bun
dan yedi sekiz sene evvel politi
ka hayatına karışmış, mücadele
lere gimıi.ş ve unutmamalı ki bu 
mücadelelerle beraber hapse de 

konmuştur. Hindli Nazır bugün. 
!erde Londrada bulunmaktadır. 

Bir sene kadar hapishanede bl

mıştır. Halbuki hapse gidr-k•r
evinde bıraktığı çocukları daha 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 
ra içiyordu, Bay B., hemen tırna
ğı taktı: 

- Hep bira mı içersiniz? 
- Hava çok sıcak da, onun için 

bira içiyorum. Yoksa, rakı içerim. 

- Çok mu içersiniz? 
- Yarım kiloya yakın. 
- Günde, içkiye kaç kuruş ve-

rirsiniz? 

- Bir buçuk, iki lira. 

- Bir buçuk lira, diyelim. Bu 

fena iptilayı itiyad edeli çok ol

Devamı 7 illd sahlfenılz4-

• 
Ders tatbiki 

- Mektepte eski Roma tarihin
den bahsettikleri gündenberl, kı· 
zım, ne ,·akil hayvanat bahçesi · 
ne giL~k. bebeğini aslanliıra bc.n· 

l• \' ! . ...... 

• 
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Bir imalathaneden 
yangın çıkh 

Beşiktafta Marako !mıi~ bı
rtne a!d ve 90,000 liraya sigortalı 
çatal, kapk f&brilı:asmdan yangın 
çıknıı§ ise de ııirııy'!tine meydan 
verilmed<lll ıöndürülmü§tür. Za -
bıta tahkikata baılamlfla. 

Ayağı kaydı .. düştü 
Beyoğlunda Yenlçar§lda, Yeni

çarp apartımanının kapıcm RAı -
cal, apartımanı temmerken düşe 
rek başından ağıı surette yara
lanmıştıı. 

İncir ağacından düştü 
Usküdarda Açıktürbede oturan 

Hüseyin oğlu İsmail ismin~ bir 
çocuk, incir ağacından dilferelt 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır 

1 i kadın döğüştü 
EminönilDd• ValJdehanı Camial

tı sokağında • numarada Fatma 
•Yni yerde oturan diğer bir Fatma 
ile kavga etmiştir. Suçlu Fatma 
yalı• 1 a nın~tır. 

İ ;ke:eden düştü 
Ayazpaşa caddesinde mühendis 

mektebine ald ırem yapılan bina
da çabfan amele Süleyman iki 
metre yüksekliğindeki iskeleden 
düşerek baJından ağır surette ya
ralanmıg, hastaneye kaldırılmıştır. 

Arkadaşını vurdu 
Ülktl.darda Valldeiatilı: mahal -

lesinde Abacıdede sokağında 7 
numaralı evde oturan Ali Odman 
oğlu boyacı Ferhad Ü'sküdarcUı 
Damağh mahaDeslnde Çınar soka
ğında 7 numarada oturan ve H~
darpaşa lisesinde Halil oğlu 
Mehmedi bıçakla arkasından ve 
küreği ortasından yaralamış, ya -
ralı Nümune hastanesine yatın!
~. suçlu bıçakla beraber yaka-
1.anmı§tır. 

Kireç kuyusuna düştü 
Aksaraydıı Sofular caddesinde 

15 nuınaarlı evde oturan 18 yaşın
da Tahir oğlu Hamdi Valide cami 

sokağında 17 numaralı nalband 
bohorun dükkanında çalışmakta 

iken kireç kuyusuna düşmüş ve 

çıkmak ısterken tuz ruhu dolu 
damacananın tıpas. fll'lıyaralt gö
züne isabet ederek yaralanmış te
davi içın hastaneye kaldırılmıştır. 

Sarheşun marifeti 
Taşkasabda 37 numarada oturan 

Salim oğlu İsmail Ziya fazla sar

hoş olarak Sultanahmed parkında 

dolaştığı ve halkı başına topladığı 
görülmüş ve yakalanmıştır. 

Ev seyarkeu tutuldu 
Tophanede Darbhaoo sokağın -

da İbrahımin kahvesinde yatan 

19 yaşında Mustafa oğlu Ali Eren
köyünde Ziverbey yokuşunda Bos

tan sokağında 5 numaralı evde 

oturan inekçi Mehmed Tuncu e -
ne hırsızlık maksadile girdiği dev

riye memurları tarafından görü
lerek yakalanmıştır. 

Alinin Erenkqyünde bazı hır -
sızlıklann da faili olması ihtima
lile zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Ocakta ayağını yaktı 
Yeşilköyde oturan Korpela is

miunde bir kadın evinde ıyemek 

pişirmekte iken devrilen mangal

dan ayağı yanmış, hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmış
tır. 

Yaramaz lığın senu 
Kasımpaşada oturan Muharrem 

oğlu Hasan isminde bir çocuk du

vardan düşerek başından yara -

lanm1ş, Şişli Çocuk hastahanesine 

kaldırılarak tedavi altına alınııtı§
br, 

1,5 milyon kişi 
Boğuşuyor 

(1 inci sahifeden devam) 
sında ve Tiençin - Nankin dcmir
ydu boyunda Suçov'da hezimet
le neticelenen büyük meydan mu
harebesinden kurtarabildiği fır -
kalarını yeniden topladığı asker
lel'le birleştirip 800,000 kişiJik bir 
ordu hazırlamış ve bunu Hanko
vun etrafında yerleştirmişti. 

Bütün mevcudu dört yü:t bin 
kişi tahmin olunan orta Ç\nde .ti 
Japon hareket ordusu son bir il<i 
hafta içinde şimalden Pekin - Han
kov demiryolunu, şarktan ınavı 

nehri takib ederek ve cenubdan 
da Nançang istikametinden iler -
liyerek üç taraftan Çin ordusunu 
sıkıştırmıştır. Yüksek tepelere :la
yanan birinci müdafaa hattı yanl
dığından Çinliler Hankov'un etra
fındaki küçük göllere dayanan 
son hatta çekilmişlerdır. Han -
kov'un sukutu takdırinde milli -
yetçı Çin hükümeti için kat'i bir 
hezimet olacağı ve ondan sonra 
Mareyıl Çan-Kay-Şek Japonlarla 
büyük muharebeler yapamıyacak 
vaziyete geleceği için gerek Mo.
reşal gerek kadın, erkek yüz bin
lerce Çinli bu muharebeyi kazan
mak için canla başla çalışmakta
dırlar. 

Han.kov önünde cereyan eden 
ve bir buçuk milyon insanın bo
ğuştuğu bu muharebe bugünler
de iki taraftan birisinin lehine ne
ticelenecek ve bu suretle Çinin a
kıbeti de taayyün etmiş olacaktır. 

Balkan Oyunları 
Başladı 

(1 inci sahüeden devam) 
reklerine çekilerek milli marşla
rı çalınacaktır. Oyunlara Türkiye, 
Yunanistan, Yug1:»;lavya, Roman
ya ve Arnavutluk iştirak etmek
tedir. 
Bülgarıstan son dakikada oyun

lara .iştirakten vazgeçmiştir. 

Mutlu bir gün 

Oyunlara iştirak edecek takım
lar Belgrada varmışlardır, Bun
lardan Yunan atletleri takımı Ri
nopulos'un riya-'ctinde 35 kişilik 

bir kafile halinde gelmiş, Palas o
teline misafir edilmiştir. Türk at
let takımı ıle Arnavut atlet takı
mı Ekselsyor oteline, Rumenler 
Kasin:ı otelinde misafir edilmiş
lerdir. 

Bugün Ye§il B.ıl'Sanın kurtülu- ı 
§tlIIUil 16 mcı yıl dönümüdür. 
Başkumandanhk meydan mu

harebesinde hezimete uğnyan düş
man artık hiç bir yerde tutuna - j 
mamı§ ve bu harbi müteakip sev
gili yurdumuzun güzel şehirler! 

birer birer milli ordunwı eline 
geçmiye başlamıştı. Bu cümleden 
olarak 9 eylı'.ılde Egenin ıincisi İz
mir alınnuş ve şimale doğru yü
rüyen lntaatunız da 11 eylülde 
Türkiyenin eski payıtahtı tarihi 
bir Türk şehri olan Bursa, istir
dada muvaffak olmuştu. 

Bu büyük gün, her ııerıe olduğu 
gibi bu seıe de Bursada büyük te
zahüratla kutiulanat'aktır. Bu hu
susta güzel bir program hazırlan
mıştır. Bursanın kurtuluş bayra
mı hakkUlda Bursa muhabirimi -
zin bu sabah gönderdiği telgrafı 
aşağıya yazıyorllZ. 

Bursa, 11 (Hususi mııhabıri -
mizden) - Bütün Bursa ayakta
dır. 16 me> kurtuluş günü diğ& 
senelerden daha hararetli olarak 
kutlulanıyor. 

Bu a<ıbah, tıpkı İzmirde oldu
ğu gibi, kıtaatımız bir muharebe 
taklidi yaparak toplar atmıya v" 
taarruz.la düşmanı şehirden tard 
etmeğe başlamlş, SÜ\'arilerimiz 
Samanpa:ı:arından ~bre girerken 
piyad de topçu kuvvetlennin hi
mayesi altında ve Işıklar üstün
den şehre girmiş ve bu suretle 
Bursa Türk ordusuna ka\'UŞIDUŞ
tur. Bu rn.anzara kadın ve erkek 
on binlerce halk tarafından büyük 
bir heyecan ile e~Tedilmiştir. 

Saat 10 da büyük bir geçid res
mi yap1lrnıştır Bu gcçıd resmin
de bütün mektcplcr, fabrikalar, 
teşekkiıller mensupları \'e Halk 
Partisö ocaklarına mensup olan
lar bulunmuşlardır. Ayrıca Bur
saya mahsus muhtelif sanat şube
leri kendi işlerını yapar vaziyette 
otomobillerle geç4.c iştirak etmiş
ler ve köy !erden de yüzierce atlı 
bayrama katıhmşlardı.. 

Bu ak am Cel•kpalasta Bıırsa 

Belediyesi tarafından ordu şere

fine bir ziyafet verilecek, ayni zo
manda garnizonlardalci askere de 
helva pişirılecektir. Halkevi tara
fından da Çelikpalas bahçesinde 
bir gardenparti verilecektir Gece 
muhtelif fener alayları _·apılacak, 
bunlardan biri elektrikli olacak -
tır. Bursa, şimdiden bayram yap
maktadır. 

HATAY 
(1 İMİ sahilecle11 devam) 

ğını bildirm.ş ve bu cevab büyük 
şevk ve meserret heyecanına ve
sile teşkil eylemiştir. 

Mehmedcik yeni 
imtihanda da mu· 

vaffak oluyor 
(l ind sahifeden devam) 

rüyüş yapmaları itilıarilc bir mu
kavemet manenası yapmıştı. 
Gaziantep manevralıırı ise bilhas
sa gece ilerleyişleri, taarruz ve 
baskın hareketlerile temayW. et
mektedir. Manevralar tam bir in-

1 

tizam içinde devam etmektedir. 
11.faı·eşal Fevzi Çakmak 'e ma

i~etleri manevraları yalundan ta
kib etmek1edir. 

Niçin 
Ensesinden 
Kesmiş 

Yemekten sonra ')apılan bir 
hasbihal esnasında ekselans Tay
fur &ılmıen, yeni dev:et teşkila
tında yapılacak tayinlerde iltimas 
ve haksızlıklara mahal bırakıl -
maması için alınan tedbirleri an
latmış ve bu işi için meb'us!ar a
rasından teşkil edilen heyetin bir 
kaç güne kadar işe başlamasını 

emretmiştir. Bu tedbir, bütün un
surlar tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

'Suçlu dün tevkif e:lildi 

Ekselan Tayfttr Sökmen nut
kunda demiştir ki. 

Kw·tarıcı büyük At:ıtürk'ün e
seri ve biz Hataylılara armağan 

olan Hat .. yda büyük dahinin dün 
olduğu gibi bugün de nw·lu izle
rinde .·ürüyerek mezheb, ırk ve 
zümre farkı gözetmeden idare e
derek yaşayacağız ve Hataylıyız, 
diyerek övüneceğiz.• 

* Meşhur tayyareci Lindberg ı 
Rusya hükumetinin hava kuvvet
lerı müşavirliği ve umum eksper
liğini deruhde etmiştır. kaııunusa
birde i~e başlıyacak tır 

Birkaç gün evvel Topanede İs
mail Hakkı isminde bir arkadaşı
nı ustura ile ensesinden ağır su -
rette yaralıyan Fethi hakkındaki 
tahkikat bitmiştir. 

Fethi ile !.-mail Hakkının bir 
kadını se\·dikleri ve metres tut -
mak istedikleri anlaşılmış ve Fet
hi dün ikinci Sorgu Hakimliğince 
isticvabından soııra tevkif edil -
mştir. 

Bir Mısır 
tehrimize 

prensi 
geliyor 

Bir aralık Mısırda hükiımet na
ibliği yapmış olan Mısır prens -
!erinden Mehmed Ali •Bay Rüs
tem• müstrar adile seyahat etmek-
tedir. 

Prens Mehmed Ali bir müddet_I 
tenberi Yunanistanda bulunuyor
du. Dü nakşam Patria vapurile 

şehrimize gelmiş, Mısır sefaret -

* BüyUk ziraat kongresıne ar
zedilecek eserlerle istatistiklerin 
ve raporların hazırlanması devam 
etmektedir. Kongrenin iklnciteş -
rinin birinde açılacaiı zannedili
yor. f 

hanesi erkanile Mısırlı dostları 

tarafından karşılanmıştır. Prens 
bir müddet şehrimizde kalacaktır. 

-·. 

Bugün kazanan 
talihliler 

10000 
Lira kazanan 

21873 
1000 

Lira kl\zananlar 

25167 
500 LİRA KAZANANLAR 

6892 21870 17913 8600 24269 
30612 2066 27943 
200 LİRA KAZANANLAR 

15689 17004 6635 29971 
26271 4983 16043 34758 
19401 21211 27241 2263 27593 
100 LİRA KAZANANLAR 

14079 2692 32701 39603 19136 

3307 2593 2185 9814 10589 
16175 
30840 24440 15659 35956 5547 
3ô258 34752 1621 34684 
11570 28340 33314 38122 1547 
10019 24050 26364 13475 18714 
33864 1076 607 17752 844 
3717 

50 Lira kaıaaanlar 

13582 26552 16464 11654 24847 
4464 1008 21249 33897 

19157 28758 336 26532 39586 
36243 20664 1992 10629 37348 
14587 20803 36507 6605 

1273 30611 34682 36219 19160 2067 
8379 9815 3067 6685 11961 5172 3463 
21857 30244 2571 21914 

30 Lira kazananlar 
1004 27381 37640 7876 2525 116 

31559 3156 8041 16549 1124 34809 
11052 35924 31918 2456 

'Dünyanın 
Kraliçesi 
(5 lnd ıahifern.lzden devam) 

bekliyorum. Halbuki dağılacağa 
benzemiyor. Size rica etsem be
nim için yorularak bu alacağım 
şeyleri gidip alabilir misiniz? 

Bahç1van bunu memnunfyetle 
kabul ediyor. Fakat bahçıvan bir 
likte bir çay içmeyi teklif ediyor. 
Kraliçe bunu kabül etmiş, bahçı
vanla karşılıklı birer çay içmiş -
!erdir. Bahçıvan misafirin ehem
miyetli bir misafir olduğunu an_ 

laml§tı. Fakat hakikatte kim ol -
duğunu bilmiyordu. 

Dışarıdan bahçıvana ses:en _ 
mişler, o da dışarı gittiği zaman 
kendisine: 

Göring'in nutku dün
yaya bir ihtardır 

- Senin kulübendeki misafirin 
kim olduğunu biliyor musun? di

ye sordukları zaman bahçıvan ta
bii bilmediğini söylemiş, fakat 
Hollanda Kraliçesi olduğunu öğ -
reııdiği vakit kulübeye ko arak 
Kraliçeye: 

- Affedersinız, bilmiyordum, 
demiş, sizin kim olduğunuzu an
cak şimd. öğrenebildim. Bir Kra
liçe olduğunuz halde benim gibi 

bir bahçıvanın külübesine gele _ 
rek çay içmeruz benim için pek 
büıyük bir saadettir. 

(1 inci sahüeden devam) 
mülayim karşılandığı gibi İngiliz 
efkarı umuıniyesinin de ekseri
yeti de bu teklife müzahir görün
meye baıjlamıştır. Ortada yalnız 
Fraıısanm muvafakatini almak 
kalıyor ki bu da zor, hatta imkan
sız gibidir. Bu takdirde Alman -
yanın harekata geçmesinden bi
hakkın endişe edilmektedir ki 
böyle bir hareket yalnız Avrupa 
değil, cihan huzur ve sulbünü 
alt üst edecek mahiyettedir. 

Almanya ve Fransanın müte
kabilen giriştikleri askeri ve mu
azzam hazırlıklara bakıl:uııa işin 

sulhen halledileceği hakkındalu 

üınidler zayıflamaktadır. Diğer 

taraftan Henlein'in Südet hücum 
kıt'alarının seferber halinde bu
lunmaları hakkında verdiği emir 
her taraita ve bilhassa Fransa ve 
Çekoslovakyada büyük bir endi
şe ile karşılanmıştır. 

Bu hareketin Almanyanın ya -
pacağı baskını kolaylaştırmak 

maksadile yapıldığı iddia edil -
mektedir. 

BÜTÜN DÜNYAYA İHTAR 
Berlin, 11 (A.A.) - Berli'l ınat

buatınm kanaatına göre, dün Gö
ring tarafmdan söylenen nutuk, 
ecnebi memleketler ve bilhassa 
Çekoslovakyaya bir ihtar mahi -
yetindedir. 
Diğer cihetten Alman gazeteleri, 

Alınan milletinin ve onını zimam
darlarının matbuatın •Pragın tah
rikatı• ismini verdiği hareketler 
karşIBında metanetlerini muhafa
faza etmeğe devam edeceklerini 
yazmaktadırlar. 

Büyük kırmızı harflerle çıkan 
başlıklarında Voelkischer Bco -
bachter gazetesi, Göring'in şu söz
lerini tekrar etmektedir: 

•Alman kardeşlerimize doku
nulmasına artık tahammül ede -
ıniyec~ğiz. .. 

Bu gazete, şunları ilave eyle -
mektedir. 

cGQring'in bu beyanatı her nok
tadan ve yalnız muhtevası itiba
rile değil, gerek Almanyada ge
rekse ecnebi memleketlerındeki 
psikolojik akisleri dolayısile pek 
mühim siyasi bir hareket mahiye
tindedir.• 

Berliner Boersen Zeitung gaze
tesi diyor ki: 

•Vaziyetin vehameti karşısmda 
bazı ecnebi mahfellerin, Çekoslo
vakya işine ittihaz ettikleri tarzı 
hareket dolayısile yüklendikleri 
mes'uliyete nazarı dikkatlerini 
celbetmek liizımdır.• 

nan İngiliz sefiri Henderson, Bit
lerden mülakat taleb etmiştir. Sa
lahiyettar maha!ilde bu hadise ve 
mülakatın mahiyeti hakkında bü
yük bir ketumiyet muhafaza edil
mektedir. 

Maamafih zannedildiğine göre 
Almanyaya müstacel bir ihtard~ 
bulunulmuştur. 

FRANSADAKİ TOPLANTILAR 
Paris, 11 (A.A.) - Başvekil Da

ladye, General Gamelin'i kabul et
miştir. 

Kraliçenin takib ettiği sadelik 
onu herkese sevdirmiştir. Bu yal-

Çınarcık gezintisi 
Darüşşafaka bu ayın 18 inde 

Çınarcığa bir deniz gezintisi ter
tib etmiştir. 

* Resmi, hususi ve ekallio'et 
liselerinde eylfil devresi olgunluk 
imtihanlarına ba~lanmıştır. Kabine meclisi, pazartesi öğle

den sonra, nazırlar meclisi de sa- -
Jı sabahı toplanacaktır. ğişiklik hasıl olmuştur. Südetler 
Diğer taraftan Fransa İsviçre şimdi tahriklt yapmak w tahrikA-

hududundaki teyakkuz tedbirle- miz harek~tierde bulunınak için 
rini şiddetlendirmiştir. bahane aramaktadırlar. 

İTALYAYA BİR TEBLİG Her gün daha büyük mikyasta 
VERİLDİ ve daha geniş bir sahada hAdiseler 

Roma, 11 (A.A.) Çek'oslovakya cereyan etmektedir, Çekler şimdi 
sefiri dün akşam İtalya hükfıme- bu gibi hadiselere girmekten içti-
tine Prag kabinesinin bir tebliği- nah etmekte iseler de Nazilerin 
ni verdi etmiştir. faaliyette bülunduğu birçok mer-

Bu tebliğin Südet meselesile a- kzeler ekseriya askeri merkezler 
lakadar olduğu zannedilmektedir. olduğu için vahim bir hadisenin 
Kont Ciano'nun gaybubeti dola- çıkması her an beklenebilir. Bu-
yısile Çekoslovakya sefiri Harici- nunla beraber Prağda te!Aş ve pa-
ye Nezaretinin kabine şefi ile gö- nik eserleri görülmemektedir. 
rüşmüştür. BİR HADİSE DAHA 

BENESİN NUTKU VE Prağ 11 (A.A.) - Dün akşam 
ALMANLAR Karlovivari'nin dış mahallelerin-

Berlin, 11 (A.A.) - Siyasi Al- de bir hadise cereyan etmiştir. 
man mahfellerı·, Benes tarafından Polis tarafından tyapılan tahkikat 
söylenen nutkun yeni bir şey ih- neticesinde hAdise, şu şekilde tes-
tiva etmediği ve milliyetler me- bit edilmiştir: 
selesinin halline doğru bir adım Hahn isminde Hitler partisi a
bile atılmamış olduğu kanaatin-
dedirler. zasından biri polis komiserliğine 
FRANSI ZMATBUATI SOCUK- müracaat etmiş ve bir sosyal - de-

KANLI mokrat tarafından tahrik edildi-
Paris, ıı (A.A.) _ Nıkbin veya ğini söyliyerek şikayette bülun -

bedbin bütün Fransız gazeteleri muştur. Şikayetçinin tahrikiımiz 
Çekoslovak buhranı karşısında ay. ve terbiyesizce hareketi karşısın
ni soğukkanlılığı mulıafaza etmek- da polis memuru, kendisine süku-
tedirler. net tavsiye etmiş ve şapkasını çı-

BONE CENEVREYE GİTTİ karmasını söylemiştir. Fakat Halın, 
Cenevre, 11 (A.A.) _ Hariciy·? bu tavsiyeyi dinliyeceğine, polis 

Nazırı Bonnet, refakatinde hususi mellluruna bir tokat atarak ı:ere 
kalem şefi muavini Saint ve Fran- yuvarlamıştır. O aralık komiser -
sız heyeti azasından Grumbach !iğin öııüne biriken 600 kişi 
bulın,duğu halde bu sabah Ce _ Hahn'ın polis tarafından öldürül -
nevreye gelmiştir. düğünü iddia ederek bağırmağa 

Bonnet, Cenevrede bülunan ec- başlamıştır. 

nebi nazırlar ve bilhassa daha Neticede polis memurları, ken -
şimdiden randevu verdiği Litvi- dilerine taş atan halkı dağıtmış -
nof ve Comnene ile görüşecektir. !ardır. 

Bonnet, yakında Parise döne - SÜDETLERİN YENİ 
cektir. NÜMAYİŞLERİ 
HERŞEY 24 SAA'ITE BELLİ Prağ 11 (A.A.) - Teplis - Sa-

OLACAK nov'da Henlein taraftarları mın -
Prağ 11 (A.A.) - Sureü umu- takanın hükUınet dairesi önünde 

miyede hasıl olan kanaate göre bir nümayiş yapmşılardır. Pazar 
Çekoslovakya ile Südetier arasın· yerine de iki bin Henlein'ci Alman 
da cereyan eden müzakerelerin ve Südet marşlarını söylemişler -
sükiınetle mi devam edeceği veya dir. Polis, Südet meb'uslanncbn 
Almanyanın keyfi bir sureti tes - Sibelius'un yardırnile nümayişçl-
~·eyi kabul ettirmek mi istiye- Jeri dağıtmağa muvaffak olmuştur. 
ceği - ki bu harb demektir - 24 - - -
saat zarfmda anlaşılacaktır. 

• en zengııı 

kimdir? 
• k' de· 

nız kendı memlek,,tiııdc bo) - , 
k ıııunr 

ğil, başka yerlere gidere pal 
bir seyahat esnasında da bıI an· 
görülmektedir. İşit.' me•elıi Fr 
saya giderek Alsasta kaldığı ~1; 
ınan olan şu vak'a da bunun 
misaldir. w 

Krallçe Vilhelrninenin acabalı r 
valet merakı var mıdır? Bo) le 
sualin hatıra gelmesı ıabiidı. pe 

Evet. .. Fakat bu tu,.alet lıil'' 
başkadır. Tuvalet ve sılıh•1 Jıll.I 
leşiyor. Çünkü Kraliçenin ~~ 
şu merakı vardır: Lım~11 b an • 
su!. Kraliçenin pek (·skı ~: cdi 
lardan kalm1ş bir usu! taki bP • 
lerek kendisi için hazırlaııand > 
yoda Kraliçe yıkanırmL.<- Ye ' s: 
kiz limon sıcak suda haşlaıtıf~ 

1 •·o•' • :ı·u sıkılır. sonra muhtelif " . 
!arla karıştırılarak ,-üeude siıl 
lürmüş. Vücud" sün.ilen liın°0041 
yu de\'aın edildiğı ı.akdir~e. ~ 
güu-lleştirdikçe gü.,.lleştıril' 
I>eyazlatır, yumu ·atırllllŞ· : 

Tuvaletinin, süsünün daiın~d ~ 
ri! \'e tnbü olması l!ızıın g~Ju • 
kanaatinde olan Kralır;e go ;ı.Pd" 
yor ki tuvalet ile aynı ıaıtl kte• 

blr d.e sıhhat fikri takib .. •t:;dar· 
dir, Işte kırk senedir hukU pa. 
lık eden vüksek bır kadı1l111 ş • 
yatındaki• hususiy \,ere dair )" 
zılan malı'.ımatın hulasası. / 

kadın 

Nazır oldu! 1 
dt1•tp 

(5 inci sahifeden . jj~ 

Hindli 

Jdiçüktü. Hele bunların en kıl~ 
ancak iJti yaşlarında kadar .:. 

•'" Arkasız bir babanın kızı ve r 
Jll•Z' 

kat bir kocanın kansı olan '.ud 
kadın aile hayatında çok nırs 
olduğunu söylemektedir. ];ıJ5l 

Fakat anlattığına gilre 1'.3pıllıl 
vaktile çok zenginmiş. :K'.~e 
her türlü refah ve huzur 1 n· 
büyümüş bir kızmış ı,3kİD }lı 1 

.. ad<' distanda Gandinin ınuc t>sS' 
hararetlendiği sene! rdc lıJ ıığ· 
bütün servetini bu :ınucade~1 
runda feda etmiş, Ancak !< 

01
,. 

ile geçinebilecek bir a..-ukşt M 
Jıa<• 

rak kalını§tır. Hindlı Nazır 
bunu anlatırken diı.1-or ki: • 

,~ 

- Rahat ve huzur içiııde • fa 
§arken birdenbire fakir oıdııl<· J>O 

dııtl· 
kat o sene ben kocaya v~ ra]ı'ıı 
cam da avukattı. Ailt nın :ııe' 
için elinden geleni yapıyordu· ,r-

ı:ıııı 
çok mes'uddum. Çocııklat1 

•• ~~ 
tık mektebdedir. Yavrucuk• 1,r· 

çük yaşlarında sıkıntı çekıll; e~ 
dir. Ben hapsedildiğim ıa~ ~· 
küçük çocuğum henüz ik• ) ~dı"" 
idi. Bir sene hapishanede k• ol • 

Çocukla~ı artık mektebd;c ~~ 
duğu için Nazır kadın evııı • rıoır· 

ae"' . 
meşgul olmağa mecbur _ • r~ ı· 
Almış olduğu vazifeyi gor~8ca81 

çin çalışmak imkanını b~ 
kanaatindedir. ~~ 

aev~ 
(Dış politikaclı:ıP-~ 1 ı 
-· ·,,·t C•"''· ~ Sözün kısası Milletler ,.,. il 

· dev' (t' 
bır buhran devrC!Iİ i<111 !<°"' I• 
buhran geçici midir? "; d• ~' 
nevrenin sistemi artık ar 

9 ,.,ıı<'' 
iill8· ı;· 

mış da enternasyonal "' ~it ' 
. b <Jı3 ~·· lerın nazımı olacak a, • pıı . 

teme doğru mu gidiyorııı,·.Jclltl"t' 
susta şimdilik bir şeY. 5~' d< C~ 
yeecği gibi. tenevvür ıç•"bif r-1~ 
nevre müzakerelerind~, bit C~ 1 

dun ümit edilenıcz. Çli 
11;,·tı~'~. 

işler gibi Milletler .. ce;.;ı. JJ'ıt 
mukadderatı da buıt11\ c·~· J 
sın yukarıda bah•ettl~ etli :ıl~·I, 
dışında kalan •ehe111 1111~ lı' 

. t' terııı<' meseleler• m n~ ıce ~ 

bulunmaktadır. Ş ~~iJ 
~- . 1 -

İNGİLTERE KABİNESİNDE 
Londra, 11 (Hususi) - İyi ma

lümat alan mehafilin intibama 
göre, ittihaz olunacak tedbirler 
hakkında İngiliz kabinesi azası a
rasında henüz tam bir mutabakat 
yoktur. Pazartesiye kadar üç gün
den istifade edilerek doğrudan 

doğruya Pragda bir anlaşma elde 
edilmesi imkanları araştırılacak . 
tır. 

Yarı resmi mehafilde, İngiliz Vll 

Fransız hükfımetlerinin gerginli

ği azaltmak çarelerini tetkik et -
tw~ri beyan olunmaktadır. 

Aylardanberi mütemadiyen Al
man gazeteleri ve radyoları tara -
tından yapılan propagandalarla 
husule gelen gerginlik ve düşman
lık neticesinde ciddi bir hAdisenin 

çıkmasından korkulıru.ktadır. Sü
det liderlerinin her türlü tahri -
kattan içtinab edilmesi için ve -
rilen emirleri geri aldıkları gün -

denberi Südetler ara'llnda bir de-

Baş, Diş, Nezle, Grip xomatt~~~ 
nevralji,kırıkhk ve bütün ağrılarınızı der~a- 11" 
• • •c•bınd• gUnde Uç kat• alln•bll• • Ancak •Nüremberg• de bulu -



iM 26 ı ı Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
:::;;-• _Yalnız Son Telgraf da neşreılilecektir. Yazan: Ziya Şakir 

7 - SON TEL GB AF- 11 l:YLCL 1938 

~hisarlar U. Müdürlüğüııden: 1 
I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptınlacak tuz am

barı ve Başmüdürlük apartımanı inşaatı kapalı ı<arf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

l<aza ve 
başka 

Vefalılar Ankara da 
2 -1 mağlub oldular 

kadere boyun eğmekten ilk maç Ankara gücile Gençler BirHği 
sta~ında yaplldı 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa\ şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

çare görülemiyordu 
8anun içi-n~te_v_e_k_k~ü-l_b_a_b_ı_n_a~sa_r_ı_la-r~ak hareket 

gol kalmamıştı etmekten başka, tutacak 
n:;ahkeme, maznunların h~psini \ mur edilmişti. 

. ın) cezasına mahkıim eyle - Bu kafilenin refakatine, muha-
~ti. Fak~t Abdülhamid, bu ce- fız olarak da yirmi nefer Arna -
~ayı tatbikten çekinerek idam bil- vud tüfekçi verilmiştı. 
uııııerinı, (müebbed kalebendlik) Yıldız sarayının kapısından, sa-

~~llsınıı tebdil zaruretini hisset - hile kadar asker noktalan dizil-
~u. • ın.ş; halkın bu cadde üzerinde do_ 
~u meşhur muhakemenin icra !aşması, bu noktalar, ve devrzye-

Zına ve bunun teferrüatın:ı da- !er tarafından menedilmişti, 
r elillıize pek mühim vesikalar Böylece tertibat al .ndıktan son 
:~İ§tir. Ancak, gerek bunl~rdan ra, bu mahkfunlar kafilesi, Çadır 
llıla!ısetnıek; ve gerek Sultan Ha- köşkünden hareket ederek, halk 
I din idam cezalannı müebbed tarafından görülmeden sahile in-
:ıebendl!Ae tahvil eylemek me- dirilmişti. Ve, tersane sandalla -

4 
k>Ierı, bu eserimizin mevcuun - r i " derhal İzzeddin vapuruna 

'a il dışarıda bulunduğu için, bu- nakledilmişti. 
toda Sözü uzatmaktan içtinab edi- Vapur, gecenin derin zulmetle-
ıc. l'tız ve bu esrarengiz hadisenin ri içinde hareket ederek, yavaş 
:ıı n Vesikal~rını, başka bir yazı _ yavaş İstanbulu terketmiş, Ça -
"14 esas tutmayı muvafık gö _ nakkale Boğazına doğru ilerle • 
"Yorıız.) mişti. 

rii ı\bdü!hamid, mahkiı.mların sür- Mahklımlar, iyi vaziyette de-

tüfekçilere tahsis edilmişti. Gü -
vertedeki köşkü, yaver Süleyman 
ve Osman Beyler işgal etmişlerdi. 
Yan kamaralardan birine Mithat 
Paşayı; karşısındaki kamaraya da, 
Damad Mahmud ve Nuri P:ısala-
rı yerleştirmişlerdi. 

Akdenizden, Şap denizine doğ
ru devam eden bu yolculuk, kolay 
olmamıştı. Bu felaket yolcuları, 

vapurun darlığından, çok zah -
met çekiyorlardı. Vapurun am -
barında kendilerine birer yer te
min edilen mabeyinci Fahri Beyle 
askerlkten tardedilmiş olan kay
makam Ali, binbaşı Necib Beyler 
o boğucu hava içinde fena halde 
bunalıyorlardı. Hele asıl kat.il rl
mak üzere mahkum edilen Peh
livan Mustafa, Hacı Mehmed, Ce
zayirli Mustafa, biraz nefes almak 
için güverteye bile çıkarılınıyor
lardı. iıı il edilmesi için, (Taif) kalesini ğillerdi. Vapur, esasen deniz ge-

S~ihab etmişti. Bunun için de, zintileri için yapılmış, yandan Mevsim yaz ve hava sıcaktı. Ce 
aı. lan Azizin eski (taht vapuru) çarklı bir yat olduğu için, uzun nuba doğru inildikçe hararet bir 
~'.".°(İzzettin) ismindeki yah, der- yolculukta kalabalık bir kütlenin kat daha artıyor, o boğucu hava 
~ hazırlık emri verilmişti. istirahatine kafi değildi. içinde nefes alınıya imkan kal -
le tf.•~kO.m!ar Yıldız sarayı müş- Kıç taraftaki büyük salon, Ta- mı.yordu. 
ırı llıılatuıdan, (Çadır köşkü) nde bir Bey ile maiyetindeki muhafız • 

le~hpııs bulunuyorlardı ve muh- 1 A 
(Devamı var) 

~.haleti ruhiye gösteriyorlardı. Melek sineması[" K y ~ 
l'ilJ. ~t_hat Paşa, oradan orayıı SÜ - (4 üncil sahifeden devam) 1 Cinsi cazibe !. 
" dUğü için, artık kendisine adeta 
"it dığı şayanı dikkat malô.mat var- d d ) 
'· alı~kanlık gelmişti. Buna bi- 9 _FENA YOL: DANİELLE (4 liııdl uhlfemlz en evıını 
"<en t "- · J di haverelerine kulak misafiri olu-~ • am bir sü.kw.ı içın e i DARRIEUX. 
il llkat damad Mahmud v~ Nu... 10 - SÜT KARDAŞLAR: HEN - yordu. 
ı.dt>,.•şalar, bilyük tel§ş içinde - RY GARAT - MEG LEMONNIER. Biraz daha alımlı çalımlısı di-
"'t ğerine: 

!)~· _ 11 - DELİ KANLILAR: ROBERT _ Ah ... Azizim, dedi. Beni teb-
lUs llıad Mahmud Pasanın T.ab- TAYLOR _ MAUREEN O'SULLI-
tr ll•rba ne suretle stiriildüğünü VAN rik et ... 

!• ~etıtıiştik. Paşa, re!ikası -:::~ ni- • DOROTHY - Hayır ola, piyango mu vur-
' 12 - MANUELLA: d ~ 
lııa SUltanın şefaati sayesinde Trab- LAMOUR. u~. Hayat piyangosu vurdu, ha-

ııı,;•rlıda pek uzun zaman r.al - 13 - NAPOLİ GECELERİ: JEAN yat ... Bir kadın kazandım ... 
'<liJ~·ak menfası İzmire tahvil KIEPURA - GLADYS SW ART - - Kadın mı? .. 
~tu ış .. , Bir müddet de orada HOUR - Evet, harikulide bir kadın ..• 
ltı.ı tduktan sonra, büsbütün afia 14 _ KAANOVA: HANS AL _ _Allah aşkına.. 

t'IJı.ar ola.ak İstanbula gelmişti. BERS. _ Vallahi ... Amma chariku!a-
~akat bu avdetin üzerinden çok 15 _ SUVEYŞ KANALI: ANNA- de• dediğim kaşı, gözü, saçları, 
~an geçmeden bu hadise zuhur BELLA _ TYRONE POVER. yüzü güzel, vücudü mütenasip ol
~. tek, talihi onu .yeni bir feU. - 16 _ KADINLAR HAPİSHANE- duğu için değil.. Onda bu güzel
~~ tnabkum etmişti. Bunrlm do- Sİ: (Venedik film müsabakasında tiklerin hiç biri yok ... 
b' SOn derecede mütecssirdi. birinciliği kazanan film). - O halde •harikulade• !iği ne-
loıı~llıad Nuri Paşaya gelince; za- 17 ___:_ANALARIN GÜNAHI: GLA resinde? .. 
·~·zayıf ruhlu ve hadisatın tesir- DIES GEORGES. - Azizim bu kadında insanı 
ı1q ~e ınuka\·cmetsiz olan bu zat kendine meftun eden bir ·husu-
lt;ı (0rkusundan şuurunu tamaınile 18 - BARONES ve UŞAG: AN- siyeb var ... Buna frenk dilinde 
~betınişti. NABELÜA - WILLIAM POVELL. •Sexe - Appel> yani •cinsi cazi-

v, a~yinci Fahri Bey ise, kaza 19 - Ç ARKADAŞ: ROBERTI be• diyorlar ... 
k d TAYLOR - MARGERITE SUL - J E ıl b b'i a ere karşı boyun eymekten - Ha .. şu mese e... .. nas a-

l:u1ka çare göremediği için, tevek- LAVAN. ri muvaffak olabildin mi? .. 
tı ~ahına sarilmaktan başka ç1- 20 - BÜYÜK ATEŞ: CHARLES - Oldum azizim ... Geçen gün 
lgoreınemişti, LAUGHTON. hayatımın en mes'ud dakikaları-

1:rı!4', bu vaziyette bulunan malı.. 21 - TAŞ BEBEK: JEAN CRAV- nı onun kollarında yaşadım. Sa
~ !at, muhakemeden sonra bir FORD - SPENCER TRACY. atlerce beraber kaldık ... Bu ka-
l:o gün daha çadır köşkünde a!a- 22 - KIR ÇİÇEGİ: SHIRLEY dına hatta çirkin• denilebilir. Fa-
lıe~larak nihayet günün bir'r.de TEMPLE. kat ah .. o Sexe - Appel. .. İnsanı 

ıne birden: 23 - PARİS BÜLBÜLÜ: SIMO - kudurtuyor ... 
'l'l IMO - Dul mu bu kadın? .. 
~ .uyurunuz. Gidiyorsunuz. NE S NE. - Hayır, kocası var ... Oldukça 
" nılınişti. 24 - KADIN OYUNLARI: LO -
"er,.., 'dil' d 9 1 paralı, enayinin biri imiş ... 
il -,e gı ıyor u... RETTA YOUNG. - Nerede oturuyor? .. 

~.1uııu, hıç kimse bilmiyordu. 25 - ŞANTÖZ JOSETTE: Sİ - _ Burada .. yakında .. Tarlab:ı-
la j d · MONE SİMON. 'iı,~; zze din vapurunun suva- Uşı ( ...... ) sokak ( ... ) numaralı 

~~~: uzun bir sefer için hazır - 26 - VERTHER (Gothe'nin meş- evde .. . 
~1~"'Sı emir olunduğu halde. gi- lıur eseri) Pierre Richard Villim. Bu son kelimeler Cemilin bey-
\, ek yer, ondan bile gizli !ulu· 27 -ALTIN MABUT: MİRELLE, nine birer kurşun gibi saplandı; 

0
tdu BALLİN. 1 söylenen adres kendi evinin ad-

~~-•kşam, güneş batarken, Ça- Hükfımetimizin sinema vergile- j resi binaenaleyh tarü edilen ka-
~ ha oŞk~~ün önüne yedi sekiz a- rini ind~n:'e.si üzerine Melek sine -ı dın da kendi karısı idi! 

t getırılmiştL Arabaların pen- ması mudırıyeti bu sene fiatlarını Cemil, karısındaki •keramet• ''l 

'~İndeki perdeler, sımsıkı herkesi şaşırtacak bir surette kır _ ne olduğunu kendisini •Enayi 
~ Urııişti. mıştır: J bir koca• diye tavsif eden gencin 

h '~~ı•rdan birinci arabay~ Mit- HUSUSİ KOLTUKLAR: 50 ku -\ ağzından öğrenmişti: •Cinsi cazi-
ııa be!• * • Şa ıle hünkar yaverlerinden ruş • BALKON ve BİRİNCİ KOL _ ı 

~~l Cemil karısını boşadı. Bir da-
it t eyllıan Beı· binmşiti. İkinci TUKLAR: 35 kuruş - İKİNCİ: 25 

" ha evlenmeğe cesaret edemedi; 
l'ı~! ·~a da, iki damad paşa ile kuruş - LOCALAR 250 kuruş ola- çünkü ccinsi cazibe• mevzuu bah~-
~1 () Unkar yaverlerinden Çer- rak tesbit edilmiştir. olunca, çirkin bir kadınla evlen-
~~"SllJan Bey yerleşmişti. Ayrıca Melek sineması şehrimiz- mekle de insan kendini cEnayilik 

~~ıh •n Hamidin en emniyet et- de ilk defa olarak, sesli makine ter-, ve yaldız tehlikesi• nden kurtul
~ l/SUsi bendelerinden, (tü!~n- tibatını, Amerika ve Avrupanın en muş saymaz, diye düşünüyordu· 
~ OJij•.. . 

hır gu kumandanı, mıralay LÜKS, en PAHALI sinemaların -------------..,.-._. 
~ ::~.>_O)_ de, diğer arabahr- kullndığı WESTERN ELECTRİC yeni tekamülü on beş yirmi güne 
(~ezarete me - şirketinin en son sistem tertibatı k~d".1" mükemmel bir şel<ilde gö:rüp 

1 ) 'tüfekç:başı, Tahir Paşı. ile techiz etmeğe başlamıştır. Bu 1 dınlıyebıleceksınız. 

Ankara 10 (A.A.) - Şehrimize l !erin hiikimiyeti altında geçiyor. 
iki maç yapmak üzere gelmiş bu- Vefalılar Gençlerin tehlikeli akın
lunan Vefa İdman Yurdu, ilk kar- !arını durdurmak için hayli zor -
şılaşmasını bugün Gençlerbirliği luk çekiyorlar. 
takımile A.nkaragücü stadında ka- Devrenin sonlarına doğru Ve -
fabalık bir seyirci önünde yaptı. falılar Gençleri biraz sıkıştırdı ise 

Saat 16,50 de yeşilbeyaz forma de gol yapmağa muvaffak olama-
ile Vefa İdman yurdu seyircilerin dılar, devre böylece 2 - OGcnçlerin 
alkışları arasında sahaya çıktı. Bir galibiyetile bitti. 
kaç dakika sonra da Gençlerl>irliği İkinci devre başladığı zaman 
göründü. Vefalı Muhteşemi sağaçıkta gö -
Takımlar karşılaştığı zaman rüyoruz. Takımlarda başka bir de-

Vefayı şu kadro ile görü,yoruz: ğişiklik yok. Oyun iki tarafın da 
Azak, Vahid, Sefer, Abdüş, LO.t- biribirlerini sıkıştırmaları ile de

fi, şeref, Hüseyin, Muhte~em, Sul- vam ediyor. Muhteşem sağdan gü-
hi, Şükrü, Haydar. zel inişler 'Yapıyor fakat bir ne -

Gençler de, şu şekilde teşkil e- tice elde edemiyor. 
dilmişti: Gençler yine çok sıkıştırmağa 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İn
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları liizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme p:ı
rası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım komisyo-
nu başkanlığına makbuz mukal ilinde \'ermeleri liizımdır. 06014. 

** I- İdaremizin Çamaltı tuzl:ısı iskelesinde şartname ve projesı mu-
cibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II- Keşif bedeli 15.386 lira 67 kurw; ve muvakkat teminatı 1154 li
radır. 

III- Eksiltme 22/IX/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 
de Kabatıışta Levazım ve Mübnyaat Şubesindeki Alım Korrisyonunda 
yapılacaktır 

IV- Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerind"n 

1 alınabilir. 
Rahim, Nuri, Naci, Mümin, Ha- başladı, Şerefin Vefa kalesi önün- V - Eksiltmiye iştirak etmek isliyenlerin fenni evr.k ve vesaiki 

san, Keşfi, Şeref, Ali, Nur, Basri, de ortaladığı topu Bahri ayakla- 10000 on bin liralık bu gibi işleri yapmış olduklarını gösterır r:ıaiki iha-
Bahri,. Hakem Bilal. rına dolaştırarak bu gol fırsatını le gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesü.e ibraz cde-

Oyuna Gençlerin vuruşu ile baş- kaçırdı. rek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
landı. İlk anlarda Vefa kalesini Devrenin ortalarına doğru Ve- Vl- Mühürlü teklil mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
sıkıştırıyorlardı. Üçüncü dakika - falıları biraz daha gayretli görü - yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7.5 güvenm~ 
da sağaçık Şeref bir gol fırsatı ka- yoruz ve bu gayretleri boş:ı git - parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka-

· çırdı. Vefalılar topu kendi kale - medi. Sulhinin ayağile birinci palı zarfların eksiltme günü eı'! geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
!erinden uzaklaştırmak istiyorlar- gollerini kaydettiler. Komisyon Başk~ığına makbuz mukabilinde verilmesi 15zımdır. •6184> 
sa da bir türlü muvaffak olamı - 2-1 vaziyete gelen Vefalıların * * 
yorlar. Gençlerbirliği çok güzel daha canlı oynıyarak beraberlik I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kilo haf 
bir oyun çıkararak Vefa kalesini saıyısını da yapmağa uğraşıyorlar, ipi açık eksiltmeye konmuştur. 
şüt yağmuruna tutuyorlar. Nite- Gençlerin kalesini sıkıştırıyorlardı. Il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve 
kim sekizinci dakikada Bahri Devrenin sonlarına doğru Muh- muvakkat teminatı 810 liradır. 
Gençlerin birinci golünü, on ikin- teşem sıkı bir frikik çekti ise de m - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
el dak1kada da Basri ikinc.l golünü top kale direğini yalıyarak avuta 10,30 da Kabatıışta Levazım ve mubayaat şubesindeki Altın komisyonun
ıraptılar. Bu gollerden sonra Gen9- gitti. Oyun bundan sonra vaziye- da yapılacaktır. 
lerbirliği daha serbest oynamağa tini değiştirmeden 2-1 Gençler _ IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah-

di nabi!ir. 
ba•ladı "efalılar bu .. tün gayret bir lig" inin galibiyetile sona er · 

• · •' - V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme pa-
l · ağın hi b. netice elde Vefa takımı ikinci maçını yarın 
erme r en ç ır rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
d · !ar yun d·'~a Genn.. A.nkaragu .. cü takımile yapacaktır. 

_:e~eını55~y5or55==v=e~o~555-~~5555E'i=.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE=i şarllarını eksiltme gü.nü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko-

E M 1 z A H misİysotnabnaşbkuanlıl ğına mak. ız n.ukabili::ıde verilmesi lazımdır. ·6307• 

(5 lnd uhlfeden devam) 

du mu? 
- Otuz senedenberi. 
- Günde bir buçuk liradan otuz 

senede mühim bir yeldln tutar, 
sanır mı. 

- Elbette! 
- Şu karşıki bahçeli büyük köş-

kü görüyor musunuz? 
- Evet. 
- Eğer otuz senedenberi içki-

Aksilik 

- Çocuk, kumla oynasın, diye 
çölün ortasına geldik. Yumurcak 
şimdi suda kayık yüzdürccef:im. 
diye tutturdu! 

ye o kadar para vermemiş olsay -
dınız, bugün böyle bir köşkünüz 
olurdu. 

- Siz, içki içer misiniz? 

- Kat'iyyen. Katrasmı ağzıma 
koymuş değilim. 

- Karşıdaki bahçeli büyük köşk 
sizin mi? 

- Hayır! 

- O köşk, bendenizindir. 

• Bir kahraman 

Bay D., kazak geçinen kılıbık-

lardandır. Ar as ıra evde karısına 
kafa tutmak, meydan okumak is
ter. Geçen gün, yine bir mesele
de, üst perdeden konuşmağa baş
laınıştL Karısı; 

- Sus! 
Diye bağırdı. Bay D., yine aldır

madL Kansı, büsbütün kızdı, so
ba maşasını alınca, üzerine yürü
dü. 

Bu vaziyet karşısında, Bay D. 
in aklı başına geldi ise, iş işten 

geçmişti. Maşadan korunmak için, 
hemen karyolanın altına girdi, 
saklandı. 

Karısı, maşayı sallayarak bağı
rıyordu: 

- Çık karyolanın altından ... 

Çık, ,diyorum sana ... Sonra karış
mam, fena olur. 

Bay, D., karyolanı naltından SC"3-

lendi: 
- Hayır, çıkmıyacağım. Bu ev

de senin emrin yürümiyecek. Evin 

erkeği ben im, benim emrim ola

cak! 

Soguk kanlılık 

\ -- -
- Karımı, haydutlar kaçırdL 

Yarın, polise bir tezkere yazaca· 
ğımı, lütfen bana hatırlatınız. 

Berlin Roma 
mesele 

mihveri iki 
karşısında 

mühim 

(4 Unctl sahifeden devam) \ 
İngiliz - İtalyan anlaşmasının 

tatbiki geciktikçe bu tasdik işi de 
sürüncemede kalmaktadır. Vazi
yet böyle olunca ortaya başka rı_ 
vayetler de çıkıyor: Milletler Ce 
miyetınin bu seferki toplantısına 
Habeş imparatoru tarafından bir 
heyet ııönderileceği AHupa ı,:a-

zetelerinde yazılınağa başlamış

tır. Bu rivayetler İtalyan gazete
lerinin tabiidir ki hoşuna gitme
miştir. 

Habeşistan meselesinin Millet. 
ler Cemiyetinde bir kere daha 
mevzuu bahsolacağı, hatta 936 da
ki ilk teklifin tazeleneceği sözle
ri ortaya çıkmıştır. Bu teklife gö_ 

Bö!ge Sanğat Okulu Artırma 
Ve Eksiltme Kemisysnundan: 

Fiyatı ilk T. 
Nevi Mikdarı Kr. S. Ek. T. G. S. Li. K. Şekli 

Salça 400 
İnce tuz 1300 

4500 K. Soğan 
Yumurta 
Patates 
Beyaz peynir 
Kaşar 

30000 

------
Sabun 
Zeytinyağı 

Zeytin tanesı 

6000 
1800 
400 

1800 
2000 
1500 

----
İnek südü 
Silivri yoğurtu 
Kase ycğurtu 

Kesme şeker 
---

Dağlıç eti 

2300 
2000 
800 

5000 

12450 

kg 

• 
• 

ad 
kg 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ad 

kg 

• 

26 
4 50 
6 50 
1 80 21/9/938 182,93 Açık 

7 Çarşamba 

42 Saat 14 
67 

34 
47 • 156,90 • 
36 

12 
20 50 • 54,45 • 
5 

29 • 108,75 • ---
40 • 373,50 • 

Okulun mayıs 939 sonuna kadar yukarıda yazılı 15 kalem erzakı ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Mu
hasebeciliği binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gi
recekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı şartla
rı haiz olmaları ve Ticaret odasının 938 yılı belgesini tıışımaları l~um
dır. 

Eksiltmeye girecekler belli gün ve saatte sözü geçen muhasebecili~e 
ve şartnameyi görmek istiyenler okula baş vurmaları iltın olunur. (6178) 

•ADEMi iK Ti DAR• 
VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

(Pos ta kutusu 1255 rtormobln)Galata,istanbuı 

re Habeşistan ile İta~ya arasında
ki ihtilatın halli Ltıheydeki mil • 
letlerarası mahkemesine havale 
edilmesi istenmişti. İtalyan mat
muatı şunu tekrar ediyor: 12 ma
yıs toplantısında Milletler Cemi· 
yeti Habeşistan meselesinin ken.. 
dbıne taallt'.ik eden cihetini kesip 
atmıştır. Milletler Cemiyeti aza.ıı 
:tiabe~istanın İtalya tarafından a
lındığını tasdik etmekte serbest 
buluneyorlar. İtalyan matbuatı 
işte bu rivayetlere karşı bu ceva. 
bı vereyorlar. Şunu da ilAve edi
yorlar: Milletler Cemiyetinin tek 
rar Habeşistan meselesini mev
zuu bahsedip etmiyeceği zaten 

İtalyayı artık alakadar etmemek
tedir. 

Artık Ortada bir emrivaki var
dır. Bu emrivaki artık tanınmıı 
bulunuyor. 

Bununla beraber her vesile ile 
görül!lyor ki Habeşistanın İtalya 
tarafından alındığının tasdik e
dilmesi cihetine Roma büyük bir 
ehemmiyet vermektedir, Bunun 
tekrar berhane; bir suretle mü -
nakaşa edilmesi ihtimalinden hah 
solunması Roma mehafllini h.ı9 

memnun etmemektedir. NecJşl.. 
den İngilizlerin cİmparato;• diye 
bahsetmeleri İta.ltyanl:ırı rMmnu,.. 
etmediği gibi. 
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1JaJml U'.c;u z L u K IQ~1 
Sabah, öğle ve akşam 

yemekten sonra dişleri 
her 

Istanbul Su besi müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcaları methalinde 2 kilometre mesafede elektrik san

tralı civarında gösterilecek mahalde pazarlıkla bir kuyu kazdırıla
caktır. Pazarlık 15 eylôl 938 perşembe günü saat (10,30) da yapılacak- IRADYOLi~ PA z A AL A A l ı~~:;,~name ve resmini görmek istiyenlerin Mebani şubesine müra-

ile niçin fırçalamak lazımdır? 

, 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 

' 
Çünkü unutmayınızkı: Istanbul Belediyesi ilanları 

1- 224 Cuma 9/9/938 Bakımsızlıktan çuruyen dişlerhı 
225 - 325 Cumartesi 10/9/93fı difteri, bademcik, kızamık, enfloeıı-
326 - 557 Pazartesi 12/9/938 za, ve hatta zatürreeye yol açtıkları,""'""'" ___ _ 
558 - 770 Salı . 13/9/938 iltihab yapan diş etlerile köklerine 

,. ..... "' 
U%Mflf 

Bir Tehllke Sizi 
Tehdld Edlyorl 

771- 960 Çarşamba 14/9/938 ::;tide humması, apandisit, nevrcs-
.. B~lediy~ emekli ve _öksüzlerinin eyl(ıJ 938 .~çer aylıkları yukarıda iteni, sıtma ve romatizma . yaptığı 

gosterılen iilnlerde ve cuzdan sıra sayılarına gore verileceğinden aylık l fennen anlaşılmıştır. Temız ağız, 
sahiplerinin cüzdanları ile Ziraat Bankasına müracaatları ' •B• ·6258• ve sağlam dişler umumi vücut sağ-

••• ~lığrnın en birinci şartı olmuştur. Bi-

Beşlktaş kaymakamlığı ve belediye şubesi müdürlüğünden Bebekte 'naenaleyh dişlerinizi her gün ka
Manulya soka~da 21 ve 23 numaralı Bay Kemale ait iki evin maili in- 1 bil olduğu kadar fazla - laakal 3 de
hidam olmasından dolayı mahzurunun kaldırılması için yapılan kanuni ifa - (Radyolin) diş macunile fırça
teblıgatta mumaileyhin ikametgAhının bulunamadığı zabıtanın bu hu- lıyarak sıhhatinizi garanti edebiliı
susta icra ettiği tahkikattan anlaşılmıştır. siniz ve etmelisiniz. Bu suretle mıri:-

Neşir tarihinden itibaren sözü geçen bu iki evin 15 gün zarfında ma- robları imha ederek dişlerinizi ko
zarratlarının kaldırılması hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere rumuş olursunuz. 
ilan olunur. (B - 6320) 

Evınızın her kö•e· 
ıinde ve bilb1191 
d6,em elerinde,tıre· 

lervcbGcekler1nbU· p b" •k • 1 28 800 1 k k ~·::::~·.~!;:~, ~;~;:'. ara ırı tlren ere , ira i ramiye verece 
pluı munıaıımon. Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 liruı bulunanlara senede 
•LYSOL• ile temlı- 4 d f ] k k leyip ııhrip etmez e a çeki ece ur'n ile a~ağıdaki plina göre ikramiye dni:ıtılacııkbr: 

' •· dC~; 
Tavas Hukuk Hakimligııı ııe~'t 
Tavasın Ka~e nahiyesind.~O fert' 

<ığlu Ahmed Özsoy ölmuştilf· iJ; r 
kesi Sulh Hflkimliğtnce yazılf11 ıııı' 
·ı K • . 561 up anunu Medenının . , ııefl" 
maddesi mucibince kendısın". j]jll" 

lu ve alacaklı olanların tarib' ııı~ 
d< 

bir ay içinde .. • er' 
. k u• 

mahsusuna kaydettırme 1ı1r~ 
mahkeme kalemine mürac33ı;O"r' 
aksi takdırde bu müdHetteıı el~ 
haklarını ıskat edecekleri ıı!iıı) 

(153091/ 
n~. ~~ 
İstanbul Asllye Mahkeınesı 

cı Hukuk dairesinden: .Jıart; 
Abdullah tarafından Sara\ ~ 1 

başı İtfaiye caddesi Refah sok
3 ıııe'' 

·ı n ı!<• • numaralı evde iken ha e .Jı" 
a·nıC • 

giilıı meçhul bulun<ın Ne 1 d•'"' 
hinde ikame olunan boşarım• )ııJ<il' 
sının icra kılınmakta ola" ıa pili e 
tında: müddeialeyha Nediıfle bırr 
k<imetgiıhının meçhuliyetrıı;v:ııı~~ 
en davetiyenin mahkeme d 1 # 
nesine taliki suretile tahkik\kııı" 
nünün ilanen tebliğine ve tae bırr 
tın ise 4/10i938 salı saa~_ 15dcn ı~ 
kılmasına karar veriJdıgırı JlD~ 

. rııua ~ 
geçen Nedimenin yevmı , Jlll' 

kU~ • I İstanbµl Asliye altıncı Jiu 10ı~ ~ 
seniı;nuıe,g,ipve, 4 Acied 1,000 Liralık 4,000 Lira 
sıır has ıa l ık lı rın 
.... ,.ıın• m. y d •• 4 » SGu » 2,000 )) 

"ermif olurıunuı. 4 Mıkroplorı 6ldQr- )) 250 )) 1,000 )) 

Kansızlık, kemik hastalıkhrı, dlmaO 
lukları ile vltaml;,slzlikten doOma 

zayıflıkları gcıçirlr. 

yorgu~-: ' 
b.:tJn 

me hassı ve teılrlte 40 ~ oüıündünyıdrnnın· » 100 » 4,000 
~~~~ mıs olın •LYSOL• 100 50 5 000 4~ •enedenber> bil· )) )) ı 
ıQn bastıneıerde t•Y• ve d6şemelerin ıeri 120 )) 40 )) 4,800 

)) 

)) 

1 

kemesinde hazır bulunm~~erc ,ıi~ tı 
mu tebliğ yerine geçmek u . 
olunur. ...- ,( 

Dr. AIİ Riz~-ss~18 

V 1 TA 1 N 
Her annenin bilmesi lcab eden blr l<uvyet 
,urubudur. Çtıcukfarınıza Vitalin kuvvet fU

! ubu vermekle onları sağlam, gürbüz ve 
n•t'ell yetlttlrlrslniz. 

v • 
1 TAL • 

1 N 
N!ektep çağındaki genç:erle ~mzlkll kadın ve
ihtiyarların hayatf kudret ve kuvvetl3rlni artırır. 

INQILl;c KANZUK ECZA r·Esl 
Beyoölu • htanbul 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
19/9/938 pazartesi günü saat 16,30 da ihalesi yapılmak üzere 46603 

lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum - Sungurlu yolunun 5 + 375 - 16 + 
619 uncu kilometreleri arasında 5224 metre uzunluğundaki yolun esaslı 
tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, keşif ve sair ev

rakı Çorum Daimi Encümeninde ı:urülebilir. Muvakkat teminat 3495 
!ıra 26 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12/8/938 gün ve 67 sa

yılı tebligatı mucibince bu iş için Nafıa Vekaletinden alacakları ehli
yet vesikası ~air vesikalarile Arttırma ve eksiltme kanununa tevfı

kan tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikt«; nihayet ihaleden 

bır saat evveline kadar Daimi Encümen reisliiine vermeleri lazım-· 
ıl r. (6107) 

)) 

deıenrckteleri için kullınılmaktıdır. 
Tıklhlerıne dikkat ve kutularının sarı· J 60 20 3 200 kırmııı orijfnıı ambalıjındı isrır edloiı. )) )) 1 tt 

L S Ol
" DİKKAT: Hesablaruıdnki paralar bir smıe içinde 5~ liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

Y takdirde o/v 20 'nzlasile verilecektir. ·-"· ,_., ı~ Kur'•lar sened• 4 defa. 1 EylOI, l Birineikillun, l Mart 11e l Haziran tariblerinda pıkilec:eldlr 
JCMUl.llCI & MAYi A. G. "•'"••'t . • 
MU111•ııllft 1. JAKOll M~~ , flte11lntl -

~ı1hafaza Genel Kemutanlığı \ Devlet Demiryolları ve Limanları 
l,tanbul Satınalma Kemisyenundan: . ltletme U. idaresi ilanları 

T asınlanan ilk Ekıiltıncntn 1.----•---~;.,-------------------------,•--••••••••••••.I 

Gümrük 

Tutarı Teminatı Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden• 
Eşyaınn cınıi Mikdarı Lira · Kr. Lir ı Kr. Nevi Tarihi günü saati 1 - 24-8-1938 tarihinde eksiltmeye konulan kilometre 278-283 ara-

- --
Eğer takımı 

Erat kun
durası 

113 tane 10380 00 779 00 Pazarlık 27 /9/938 salı 11 de 

3240 çift 14904 00 1118 00 Kapalı zarf • • 14 • 

Altı erat ye-

lmC"nis; 1333 çift 2999 25 225 00 Açıkeksiltme • • 15 • 
1 - Yukarda y&zılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde nevilerine 

göre eksiltmeleri yapılacaktır. 

1 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün kapalı zarfla eksiltmesine girebilmek için bir 

saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmünce ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını Galata eski İthalat Gümrüğü binasın
daki komisyona vermeleri, açık eksiltme ve pazarlığa gireceklerin de 
gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. ·6278• 

AnadoluHisarı idman Yurdundan: 
Yurdumuzun senelik mutad kongresi 18 eylul 938 pazar günü saat 

10,5 de Yurt merkezinde toplanacaktır. Sa) ın azanın teşrifini dileriz. 

sında toplama, kırdırma, figüre ettirme suretile 6000 m3 balast için vç;.. 
rilen fiyat komisyonca haddi Iayıkında görülmediğinden 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 6600 liradır. 

2 - Eksiltme 12/9/1938 pazartesi saat 12 de Malatya İşletme binl
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve .<a

nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu, 
mukavele, iartnamelerle birlikte tayin edilen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Haydarpaşa 
istasyonlarında isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3462) ·6047• 
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