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Çekoslovakya'da bir ihtil81 çıkmasından ve 
askeri Diktatörlük kurulmasından korkuluyor 
Bu takdirde, sulh teşebbüsleri akamete ağrıyacak ve 
Alman-Leh-Macar grupile Çekler arasında harb başlıyacak . . . . . ' 

Çemberlayn • Hitler' 
le bugün görüşüyor 
Çember/ayn, Hitlere yeni üç teklif- i 
te bulunacak, Hitler de Leh ve 

Macar ekalliyet/erinin dahi 
haklaı:ını müdafaa edecek 

Çek meselesinde uzlaşabi
lirlerse Avrupa'ya aid bütün 
işleri de tasfiye edecekler 
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Müzakereler müsbet 
ladye ile 1'4usolini de 

dökülürse Da- Frans ız Başvekili ile Hariciye N.ız,rının Londraya nıuvasalatları \O Çembcrlayn ile Halifaks tarafıntlun karıılaıımalarL bir safhaya 
Godesberg'e davet 

• • 
Çemberlayn'ın 
--~~~~~~~ 

teklifleri : 
1- iki taraf asker i tedbirleri 

dethal kaldırmalı. 
2- Yeni hududları beynelmilel 

bi t heyet tahdid etmeli. 
3.- Yeni hududlar tahtı emni· 

htc alınmalı. 

Hitler'in teklifi 
1- Südellerle meskun arazi Al· 

~• an~aya ilhak edilmeli. 
2- Çeklerle Almanlar mübade· 

le edilmeli. 
3.- Südetlerden maada Leh ,.e 

,\l •rarlar da Lehistan ve Maca· 
ti,ı ana ilhak edilmeli. 

L ondra, 22 (Hususi)- Çekos· 
Jovakyanın son cevabı alın. 
dığı ve vaziyet tamamil~ 

1•Vaızuh ~!ediği cihetle Başvc· 
~ıl Çemberlayn tekrar Almanya· 
~ ı giderek Hitlerle görüşmeye 

•rar vermiştır. Bu karara bina
'• C::cmberlayn bugün Hesten tay. 
~. < ınevdanından askeri bir tay· 
tarcy, binerek Almanyaya ~ar.e. 
~t tlınıştır. K~ndisıne Harrı Vıı. 

~'n, Strong, Hukukşinaslarda:ı 

1 1ıılkin, ile hususi katiblerı rP· 
;kat etmektedir. İngilteren •n 
frJın Büyük Elçisi Hendersor. 

da llıüzakerelerde bulunmak üze· 
~~ l\lınanyada heyete iltihak ede
t~ktır 

, ç:~ınberlayn tavyare meyda • 

1'
1 ndıı büyük tezahüratla uğur • 
•nnııştır. Bütün İngiliz ricali ıı
~"t!ama merasiminde hazır bu
"0nıııştur. 

HİTLER MİSAFİRİNİ 
BEKLİYOR • 

b erLn, 22 (Hususi) .,....•Hitler 
Q refakatınde Alman Harid· 
il ye Nazırı Fon Rlbbentr!ıp 
h' /\iman orduları Başkumanda
•ı " '-'eııeral Keytel oldıı(!u haldr 

Bitlerin önünde eğilen ~-., 

Godesberg'e vasıl olmuş. Halk ta
rafından büyük tezahüratla ve 
çılgınca alkışlarla karşılanınıştıı. 

Mülakat, Ren sahilinde Hitler\a 
ikametine tahsis edilmiş olar. 
Dresden otelinde y J!'ı!acaktır. E 
sasen Hitler1e refak ındeki ze\';,. ~ 
da bu otelde ikamet edeceklerdır. 
İngiliz Başvekilile maiyetine d~ 

· Renın garb sahilinde bulunan Pe 
tersburg oteli tahı.is edilmiştir. 

' 

/ 

edilecek V c§l~Üy~'lt Ç@k. 
I L . 
· Almanya hazırlandı, Lehlerle Macar-

ların hazırlıklarını ve Çemberlayn 
mülakatının neti·cesini bekliyor,. 

Mil il MJ dafaa 
Vekili şehrimize 

Geldi 
Milli Müdafaa Vekili General 

Kazım Özalp bu sabahki Ankara 
ekspresile şehrimize gelmiştir. Ge
neral Kazım Özalp bir mürld<,t 
ŞE.-hrimizde kalacaktır. 

Azılı bir 
Gece 
Hırsızı 

--
iki saatte yakayı 

ele ~rr~i 
Emniyet İkin~' 

Fiihreri sel iıınlıyan Naziler şube İkinci kıs1.11 

lmcnıurları dü·1 
Çemberlayn - Hitler müliikatı ~,,. 

1 
b. h . 

azı ı ır gece ıı-

refine Godesberg şehrile bütür, k ı aı·a'· . .. sızı ya a ıy ~ 
cıvar kasaba ve koyler baştan b,. 

İ · · ı b Adli,.e,·e teslı•" şa ngılız ve A man ayraklarıb · · . 
süslenmiştir. etmı~lerdır.. . 
HİTLER EFKARI UMUMİYEYI Bebekte Istık • 

TENVİR EDECEK liıl sokağında 50 -B erlin, 22 (Hususi) - Hitlo: 
ile Çemberlayn arasında cc
ı cyan cd~cek müzakere!_ . 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

nuınaralı evde O·· 

1uran J\larkutsi is-

minde maruf bir Gece hırs ı z ı 

(Üe \ amı tı ın cı.ı . )1a~id oğlu Şakit 1 

PRAGIHAVADANKORUMAK 
JÇJN TEDBiR ALINIYOR 
Halk heyecan içinde olub yer 

yer nümayi,ıer yapılıyor 
P aris, 22 (Hususi) - Alına 

hükumeti Südetler mınta -
ka'1nı derhal işgal edebıl -

mck kin icab eden tertibatı tanı::
mile ikmal etmiştir. Kıtaat Ça 
l·oslovakya hududunun etrafınct1 
vaziyet almış olup hareket emri· 
ni beklemektedir. 

Almanlar Çemberlayn - Hitlclr 
mülakatının hitamını müteak''J 
Lehistan ve Macaristan la birli'<. 
tr olarak Çekoslovakyaya yürü -
yeceklerinden Lehlerle Macarlar 
da sür'atle icab eden askeri hazır. 
iıklarda bulunmaktadırlar. 

Almanyanın yalnız Çeklerle 
meskun arazide küçük bir Çe'< 
Jevlet.inin kalmasına muvafakqt 
edeceği ve bunun haricindeki b i· 
tün teklifleri reddedeceği anlaşıl· 
maktadır. Hiller hillii bütün gay· 
retini harbi mevzii mahiyette bı· 
rakmıya ve Çekoslovakyanın müt
tefiklerini harbe sokmamayı le· 

(De"•mı 6 ıocı sahifede) Süıtetler tarafından yağına edilen diikkiınlan bekliyen Çek polisleri 
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Şefırimizde bulunan güle 
arabaları fayton 

ve 

Arabacılar cemiyeti 
kendi üyelerine nasıl 

yard ım ediyor 
licarethanelere aid 
ları piyasa haricinde 

yük araba
iş görüyorlar 

Motöı-lü nakil vasıtalarının art
:asue yolcu ta~ıyan fayton ara
aları bir hayli azalmıştır. Fakat 

Yiİk arabaları eski ehemmiyetini 
hiç de kaybetmemiştir. Şehrimiz
~ yük ve yolcu arabacısı olmak 
UZere yekfuıu bir hayli kabank 
0lan arabacı esnafının ihtiyaçla -
tı ve nasıl çalıştıkları ve ara· 
hacılar cemiyetinin faaliyeti hak
kuıda malumatına müracaat ctti
ğitııiz arabacılar cemiyeti reisi Fa
ılt bemircan vNdiği beyanatta 
eıcumıc demiştirki: 
•- Arabacı esnafının arasında 

IQk sıkı bir tesanüd vardır, arala
rındaki çalışamıyacak düşkünlere 
ihtiyarlara yarılım etmek fikrinin 1 
1elonıı esnafça bir vazife telakki ı 
'dildiğini ve cemiyetle esnafın a
tasında ayni candanbağlılığın te
'Ssüs etmiş bulunduğuntı iftihar-
la söyliyebilirim.• demiş ve sö -
~ne şu şekilde devam etmiştir: 

Cemiyetle esnafımızın arasın -
daki bağlılığın başlıca sebebi es
~alm cemjyetten gördüğü candan 
~l&kaclır. 

murni hastanesinde tedavi ettiri
yoruz. Bunlardan maada, beygiri 
ölen veya hastalanan bir araba -
cıya cemiyet derhal bir beygir 
alabilmesini temin için yardım e
der. Mesela kefil olur, o araba~ı, 
bilahare borcunu tedricen öder. 

Arabalar, semt itibarile, mınta
ka mıntaka ayrılmıştır. Her mın
taka arabacılarının başında bir 
•İdare ıntmuru• vardır. Bu idare 
memuru o mıntakadaki intizamı 

temin ettiği gibi mıntakasında ça
lışan arabacıların ihtiyaçlarile de 
alakadar olur; mesela beygiri has
talanan bir arabacının arabası bir 
ay çalışmasa, idare memurunun 
ihtarı üzerine, bütün o mmtaka a
rabacıları, çalışamıyan arkadaş -
larının yüklerini münavebe sure
tile taşıyarak parasını kendisine 
veriı·]er. 

Fayton arabalarında da ayni şe
kil tatbik olunmaktadır. Mesela 
faytonlar eskiye nazaran azalmış
tır. Şimdiki halde , İstanbulun 
muhtelif semtlerinde500 fayton ve 
4200 yükarabası vardır. 

Eski biçim kanadlı ve yaysız 
yük arabaları azaltılmıştır. Şimdi
ki yük arabalarının ekserisi yaylı 
ve kenarsız arabalardır. Gitgide 
eski biçimleri büsbütün kaldın -
larak kfımilen yaylı olacaktır. 

Ticaret 
Okul·unda 
Imtı•hanl ar Ya mücadele etmesek! .. 

Bağ bozunııından evvel, bir pa· 
zar bağlara gitmeyi niyet edi • 

Mekteb kadro sun
da değifiklik 
yapılmıyor 

Yüksek ticaret okulunda ayın 

15 inde başlıyan ikmal imtihan -
lan devam etmektedir. Bu imli -
hanlar ayın nihayetinde sona ere
cektir. 

Okulun lise ve orta kısmı teşri
nievvelin ilk haftasında, yüksek 
klsmı da 15 inde açılacaktır. Ey!Ul 
15 de okula alınacak talebenin 
kayıd ve kabul muamelesine baş
lanmışbr. Şimdiye kadar ihzari 
orta velise kısımlarına 200 e yakın 
talebe kaydolunmuştur. 

Yü.ksekticaret okulunun iktısad 
Fakültesile birleştirileceği hak
kındaki rivayetler tahakkuk et -
mcmektedir. Şimdiki mekteb 
kadrosunda bir değişiklik yapıl -
ması da mevzuubahs değildir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Şehrimizd en Kasta
monuya gidiyor 
Yeni H•lkevi bln•sının 
açılm2 merasim ini biz· 
zat Bay ŞUkrU Kaya 

yapaca k 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

sekreteri Bay Şükrü Kaya önü -
müzdeki hafta sonunda şehrimiz
den hareket ederek Kastamonu -
ya gidecektir. 
Bay Şük~ü Kaya, bu seyahatinde 
bütün inşaat ve tezyinatı ikmal 
edilmiş olan yeni Kastamonu Hal
kevi binasının açılış merasimini 
bizzat icra edecektir. 

)·ordum. Bağ bozumuna daha \'8· 

kit ·var anıına, niyet ayrı, da\1ran
mak a~'rı. l\leğer, benden hevesli
leri varını§. fikrimi söyler söyle· 
mez hemen ayaklandılar. 

Topkapıda, bağlara ayrılan üç 
yolun aif.ımdaki köşebaşı çardaklı 
kah,•e~·e gittik. 

Şehirden uzağız ya! Biraz kafa
mızı dinJiyeeeğiz. 

Hayır! Sesin çeşidi burada. İkı 
karış tozu )'olda at oynattr gibi 
ileri geri manevra yapan otomoa 
billerin kornc sesleri. 

Kahvecinin, yedi nıabalJe:ri çın 
~tn öfti.iren yaygarası: 

- Gazoz, buz gibi Bey]er, şiş 
de ha2ırlı_yahn1 n11? 

Nerede var, nerede yok? bir 
Çingene saz ve dans heyeii peyda 
oldu. Ya heyyy! Peder, zurna~ ı 
öttiiriiyor, penıbeler giymiş keri. 
meler. şarkı söyliyerek kıvıra kı
''ıra göbek atıyorlar. 

Masalardan coşanlar da kalkıp 
karşılıklı kıvırmağa \'C iist perde. 
den şarkıya iştirake başladılar. 

Aşağı bağlardan dönenler, elle
rinde bağlardan dallarile kopmuş 
salkmılar, bir ağızdan şarkı söy. 
liyerek dönüyorlar. 

Konı§tt bağlardan köpek ulu • 
maları aksediyor. 

Yollarda analarını, 

kaybeden çocukların 

rıyaklamaları ... 

babalarım 

ağlanıaları, 

Tali.katarın tekerlek gıcırtıları .. 
Ay ışığı yükselirken, bu seslerin 

bir kısım kesilir gibi oldu. Fakat, 
civar e"·lerden sağır bir uğultu, 

etrafa yayılıyor, yayılıyor ... 

Gürilltii ile miicadele ediyoruz, 
değil mi? Bana, öyle gi\iyor ki 
biraz da kendimizle mücadele et. 
~ek, fena olınıyacak!. 

BÜRHAN CAVAD 

Yalnız bütün yük arabacılarınm 
müşteki olduğu bir nokta mev -
cııddur. Bu da tüccarların kendi a
rabalarile kendi yüklerini taşıtm:,
ları keyfiyetidir. Fakat arabacı o-

:.:~, t~;~~:::r o~~~;a:,u~~~~~\~~~- şehirlerin umranında ueni bir karar 
carların mallarını, gızli olara~ ve j 
fiat kırarak taşıyorlar. Bu araJ>a· D • ll . 
cıların kazancına ehem'."iyetli su- emır yo arı ,· Jaresı· 
rette zarar vermektedır. Cemı- U j 

Vergilerde tenzilatı 
Ham benzin ve petroldan istih

lak vergisi indiriliyor 
Bu tedbirle tasfiye müesseseleri 

hima ye edi lmiş 0lacak 

Petrol ithal ederek bundan ben
zin, gaa.yağı 1 motörin ve mazot 
istihsal eden bazı müesseseler, 
2448 numaralı kanunla ham pet
rol üzerine konulan 10 kuruş is -
tihlak resmi olay ısile faaliyetle -
rini tatile mecbur olmuşlardı 

Hükumet •cihan petrol piyasa
sının aldığı istikamet ve bunun 
doğurduğu ıhtilatlar karşısında 

memleketin müdafaası bakımm

dan büyük menfaatler icabı ve 
iktısadi cepheden bilhassa ham 
petı·ol stokları bulundurmak ve 
bunların memleket içinde tasfiye 
muamelesi yapmak için tasfiye 
müesselcrinin sayısının artması 

bir ihtiyaç haline geldiğinden• 

bunların himayesi için bıı kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Bu proje ile. 1718 numaralı da
hili istihlak vergisi kanunum mü
zeyyel 2H3 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin A fıkrası kaldı

rılmakta ,·ebcnzinden kilo başına 
9.70; petroldan 7.20 kuruş istih -
lak resını alınması teklif edilmek
tedir. 

Projeye göre, gümrük ithalat 
umumi tarifesinin 696 numarası
nın A fıkrasında yazılı ham, tas
fiye ed;memiş, temizlenmemiş 

mayi madeni mahrukat ve madeni 
yağhrın ithali arasında bunların 
vaziyetne vetakdiri kıymetlt' elde 
edilecek 270 hareket dercesınden 
evvel takarrür eden mayi madeni 
mahrukat (benzin ve benzerlerı, 

gazyağı, ağır mad~n yağları \'C 

tortuları) miktarı Maliye ve Güm
rüm İnhisarlar Vekfıletleriııce 

müştereken tayin olunacak kim
yagerlerden müteşekkıl heyet ta
rafından yapılacak tahlil ile tes
bit olunarak kilo başına gaz ya -
ğından 7.20 kuruş; benzinden 9,70 
kuruş dahili istihlk vergisi 1lı -
nacaktır. Bu vergi gümrüklerce 
tahakkuk ettirilerek temruat mu
kabilinde üç ay müddetle tecil 

ve üçüncü ay sonunda tahsil olu
nacaktır. Bu suretle güm1·üklerde 
vergisi tahakkuk ettirilmiş olan 
maddenin ınemlekeı içınde tasfi
yelerinden dolayı devletçe başka 
verııı "lınmıyacaktu· Şu kadar 
ki, memleketdahilinde bu suretle 
tasfiye edilecek piyasaya arze -
<!.ilccek benzin, gazyağı vo mazot 
evsaf cephesinden hariçten giren 
benzerlerı derece ve ayarından a
Ş>ğı olmıyacak ve bu husus İktı
s;ıd Vekaletinin daimi muraka -
besı altındo bulundunılacaktıı 

Gümrük ıthaiıt umumi tarifesi
nin 6H~ı inL'i numarasının B ve C 
fıkral•rıııd:ı gösıerileıı benzin. gaz 
yağı .vebenzerıeriniıı haricden it
hal olunaıı1aıııı 1nen1I~kt,I dahı -
lindl'kı dtpolarda dökmt' satış 

fıatlaıı m,li}l't lwdelindeıı aşağı 

ındirildiği VL'Y" lıariçteıı ithal e· 
dilenler<' ııisbetlt hanı olarak it · 
hal olunup dahilde taktir ve tas -
fıyr olunacak m~yı mahmkahıı 

yüzde ondanfazl;ı bıı fiat yüksek
liğı arzetn1t.•sı ~uretile ikincı ınad

de hadlen içinde işlenemiyeceği 

anlaşıldığı itakdirde hükumeı bu 
i~lemeyi mümkün klacuk suırette 

tenzil<lt lcras111;1 saJahi~etlı ola -
,:a.ktır_ 

1718 numaralı dalı ı li istihlak 
vergısı kanununun ikineı madde
sinı tadil eden 2414 numaralı ka -
ııunun bıriııci maddesı şu şekılda 

değiştirilmiştir: 

cDahildekı membalardaıı ıst • h

salolunnaıı 270 harare: derecesin
den evvel taka:tiir eden hafif yağ
ları muhtevı hanı. tasfiye edıl -
men1iş. temizlenmemiş mayi md
deni mahrukat vt' medeni yağ -
lan tasfiye, taktır suretılt- veya 
saıı muamelelerle petrol, benzin 
vemünıessiJı manı madeni mah -
rukat istihsal edenlerden istihsal 
ettikleri ınaddelerın her kilosu 
için sekiz kuruş isıihlıik Jesmi 
olunacaktır. 

Yerden mi, 
Serden mi? 

MAHMUD YESARJ 

İstanbul, talili mi, yoksa lali•fa 
b ir şehir mi. buna, akıl f':rdir~ıne· 
dim. 

Talili! denmesi lazım gelir. Çün 
kii hem imarı, hem de turiım için 
düşiiniilüyor. 

Talisiz! denmesi liızım. l,:unkll 
iınar için vurulan kazma, turiznı~, 
yani eski tarihi İstanbula doku
ınıyor. Eski tarihe istanbula fiske 
vurulunca, inıar kazması işltnıi· 

yor. 
istanbuluu 'imarı, lazım olduğu 

muhakkak. Çünkü bakımsızhktnn 
çiirüyüp yıkılıp dökiiliiyor. Fakat 
İstanbulun bir turist şehri oln1ru11 

da lazmı. Çünkii İstanbul )'alnı·ı 
tarihi abidelerilt• değil. taşı toıı

rağile d• diinyanın en çok merak 
Ulandıı-an tarjhi şehirlerindendir. 

O halde, ne olacak? Yarden mi 
gcçınt~li. ~erden mi? İstanbul. mt>· 
dern bir şehjr ıni oltnah, yok~a 

tarihi bir şehir mi? 
Turistler. İstanbııla, tarihi e

serleri görnıck i(İn geliyorlar. \'o 
şunu da itiraf etınelidir ki İ!"t.ln· 
bulda. tarihi cserlcrdrn baska, 
san,af eseri, yok gibidir. Onlara 
da kazn1a vurulursa, tarihi İstao .. 
buldaıı bir~e" kalma> 1·• İslan • 
bul, turist şehri ohnak1an <'lknr. 

\'eni İstanbul pl5nt. ö;ı,·h~ sanıa 
yoruın ki. şehrin tabh ,.c vnzi~·eti· 
ne göre yapılııııştır. Bu planda, 
tarihi eserlerin l'aZİ:'\ elleri, ehem· 
nıi)·etleri nisbetind<' gözönhndc. 

tutulnıu~ uln1asına, pek imkiın \"t!· 

:rilenıez. ''e t::ırihi eserlere vurup 
lan kazmalar da huııu gös•eriyor. 
Şu halde, iki şıktan biri: Turizm 

şehri n1i. n1odern şehir ınj? 

Asıl meharet, bunun ikisini te. 
lif edebilmektedir. Ne yauk ki ne 
ıniınaTım, ne ınühendisimt ne top 
poğrafın1, ne şehircilik n1 üteha~ 

sısıyını, halta ııe de gedilıli şehir 
meclisi azasıyını! Birşey siiylenıc· 
ğe dilim varmıyor ki ... 

Huk uk 

. Cemiyst bütçesinden, yardım 
1Çin, senede (700) lira ayrılmıştır. 
<\tabacı ailelerinden fakir bir ·hal
d,bulunan, ihtiyar, kadın ve ço
~Uldardan 9 kişi her ay muntaza
llıan <'emiyetten bir miktar maaş 
~lınaktadırlar. Bu 9 kişinin 7 si 
~lldındır. Kocaları ya ölmüş ve 
hhud çalışam1yacak kadar ihti
~arJamış kadınlar ... Bu kadınlar
dan bazılarına aid 6 tane de çocuk 

1 
"ardır. Diğer iki kişi de erkektir; 
'bunlar da arabacıların ihtiyar -
1arı yani tekaüdleridir. Her ay 
46 lira bu 9 kişi arasında taksim 
~dilmektedir. Filhakika bu para 
0nların takmil ihtiyaçlarını kar
•ılayamaz. Fakat bir kısmına me
dar olabilir. 

· lfastalarımızı da cemıyetler u -

yet ehemmiyetli surette bu işin b ., H k . h • l d 
halli .. için alakadarlar nezdinde te- uyu şe ır er e mo 
şebbusler yapmaktadır. • 

Memle-ke_ti_n -he-r --L-i-se_m_e_z_u-nu dern oteller y apacak 
İaraf ı nda hal Gençlere yeni ilk partide inşası kararlaşan 3 bü

yük otelin planların ı hazırlıyan 
mühendis şehrimize döndü 

Sehirlerin 
"" 
Haritaları 
Yaptırılıyor 

!Kahve ve 
Gazinolarda 
Mecburi 

Fakültesi 
Dekanı şehri
mize döndü 

vestiyer Üniversit;· ;~@f~sörlerı 
--·-· 

Binası yaptırılıyor Bir iş 
lfenüz muntazam birer hal bi

~ası bulunmıyan şehirlerde der
baı asri ve fenni tertibatı haiz bi
ter hal yaptırılm9sı kararlaştırıl
lıııştır. İlk olarak Zonguldakta 48 
!llikkanlı bir hal yaptırılacak bu

~u garbi ve cenubi Anadolu şe
lıırıeri takib edecektir. _ ......... 

Milli oy uf11ar 
l3eyoğlu Halkevinden: ---
Bu yıl Evimizde •Mılli Oyunlar» 

lııevzuu üzerinde ehemmiyetli ça

lışılacaktır. Hevesi ve istidadı o

laıı kadın ve erkek vatandaşlan -

lııızın acele Evimize müracaat ey
lemelerini rica ederiz. 

Bu gençler ormanla
rımızda imtihansız is

tihdam edileçekler 
.Ormanlarımız için lise mezunu 

gençler arasından mesaha memur
ları alınması kararlaştırılm1ştır. 

Lise mezunlarının imtihansız ta
yin olunacakları gibi memuriyet
lere ortamekteb mezunları da in<
tihanla girebileceklerdir. 

Manisada 
doğum evi 

Sıhhiye Vekaleti Manisada bir 
doğum evi yaptırmaya karar ver
miştir . 

Aldığımız malumata göre mem
leketimizde turistik hareketlerin 
canlandırılması için yapılan faa -
liyet ve hazırlanan programda 
Devlet Demiryollarına da mühim 
bir yer verilmiştir. 

Devlet Demiryolları idaresinin 
bazı turistik hatboyu yerlerle 
transit ehemmiyeti olan şehirle -
riınizde bazı yeni inşaat vücude 

getirmesi muvafık görülmüştür. 

Bu inşaat, büyük otel, modern ga

zino gibi yeni binalardan ibaret 
olacaktır. 

Bu hususta hemen faaliyete ge-

çilmiştir: 

Devlet Demıryolları idaresi ilk 
olarak Gümüşhane, Karaköse, 

Bayburtda transit teşkilatı ııamı -

na 3 büyk ve modern otel inşa et
tirecektir. 

Bu otellerın inşasına derhal 

başlanması için şehrimizden bir 

mühendisle memurlar mahalle -
rine gönderilmiştir. 

Mühendis mösyö Krema! yer -

lerinde tedkiklerde bulunarak 

plan vekeşifleri hazırlamış ve İs
tanbul.ı dönmüştür. 

_ .......... -
Büt Un tehirlerin bi rer 
bire r muntaz am harl• 

ı :ıları alın acak 
Dahiliye Vekalelı muhtelif vi· 

!ayetlerin haritalarını yaptırma • 
ya karar \'ermiştir. Henüz mun
tazam haritası bulunmıyan şehir -
!erin birer birer ve bir yıliçinde 
haritaları yaptırılacaktır. 

ilk olarak Eskişehir, Lülebur -
gaz ve Yalvaç katalarının harıta

ları alınacaktır. 

DeNiz müsteşar 
İktısad Vekaleti denız müste -

şan Bay Sadullah; şehrimizden 

Bursaya gitmiştir. Mumaileyh o
rada bir müddet istirahat ettik -
ten sonra tekrar şehrimize avdet 
edecektir. 

sanız, ahçıbaşınız bu pilavı bizim kiyyesinc nekadaı· su koyuyor - Fransız; Bolulunun kendisile a-
ahçıbaşıya öğretsin ... Bizim alı - sun uz? lay ettiğine kani olmuştu. Hiç öl-
çıbaşı da pilav yapıyor, fakat; bu - Okka hesabı yok; her ikı çüsüz, hesabsız pilav pişer wy-

Em r e r iayet etmi
yenlere ceza var 
Bazı kahvelerde şapka, palto ve 

emsali gibi şeylerı asmak için 

muntazam vestiyer bulunmadığı 

bu yüzden bu kabil eşyaların ge
lişi güzel çivilere asılıp, masalara 
bırakıldığı görülmüştür. 

Belediyereisliği bu husuta şu -
belere bir emır vererek hem sos
yal ve hem de sıhhi bakımdan 

gayri tabii olan bu halin önlen -
memesi muhakkak heı kahve ve 

gazinoda muntazam vestiye r bu 
lunmasının temini bildirilmiştir. 

Muntazam vestiyeri olmıyan bu 

kabil yerler sahiblerine para ceH'.ı 
verilecektir. 

Hüriyeti ' bağlayıcı 
cezalarla para 

cezası 

Anadoluda konferans-
lar ven yer 

İstanbul Üniversite ı profesör
lerinin yurd içinde sık sık seyahat.. 
ler yaparak Halkevlerinde kon • 
feranslar vermeleri kararlaştınl· 
mıştır. 

Btı cümleden olmak üzere hu
kuk fakültesi dekanı profesör Bay 
AliFuad Samsun ve Çarşambaya 
giderek gençliğin fikirlerını aça
cak faydalı mevzular üzerinde 
konuşmalar yapmıştır. 

Bay Ali Fuadın bu konferans -
ları alaka toplamış ve mumaiteyh 
şehrimize dönmüştür. 

Hava Yolları tesi
satında yenilik ler 

Dün hava yolları teşkilat ve te
sisatını modernize etmeğe ve tak· 
viye eylemeğe devam etmok: .. dır, 
Bu cümleden olarak tayyarı· mey· 
danlarına mahsus yangın ')tomo-

piliiv nerde o, nerede?.. avuç Mısır pirincine dört misli di? Hem böyle tarif e\lilen bir pi- Hürriyetı bağlayıcı ceza ile bir- bili her türlü konforu haiz yeni 

SON TELGRArm YUall: iL Sami KARAYEL 
Tarihi tefrlkuı Ne. 102 

Sultan Aziz; mukabele ~tti: su koyarız, sonra; tahta kaşıkla a- lav muhakkak çorba, ve yahud 
- İrade buyurursunuz... yarlarız, işte bu kadar... lapa olurdu. 

e e Fransızın, aklı başından git Bolulu ahçı kollarını sıvadı. Ya-

ö mişti. Böyle hesab olur muydu? maklarına da odun ateşinı yaktı-Sultan Aziz; jen'nin arzusu li-
Hayretle sordu: rıp kor yaptırdı. Tencereyi üze. zerine ahçıbaşıya irade etmişti. 

likte hükmedilen para cezası ve yolcu 3tobüsleri alınacaktır. 
harcın tahsiline başlanmak için, ": 
hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz il ı ~ • · ···" lJ > 1 .l~ ı.ı 
edilmesınin beklenilınemesi karar- 1 Recep Ey lül 

~irinçle suyu tencereye koyduktan 
'onra, tahta katığı ortasına koyar· 

sı nız, düşerse suyu fazl adır. 

- Her avuç pirinç nekadar e- rine koydu. Tarif ettiği gibi, Mı<ır 
!aşmıştır. ı ı :---2_7 __ ...,,.. ____ e __ 

Yal l!l38,A y9, G iln 265, HILırHO 

22 EylOI ı Pertembe 1 
Bolulu; Fransız ahçısını kar - GECE ŞENLIGİ 

şısına alarak konuşmağa başla- der. pırıncını avuçladı. Suyunu da 
mıştı. _ Bilmem!. göz kararile koydu. Tahta kaşığı C. H. P. Taksim ocağı 24 eylfıl 

Suıtan Aziz; İmparator ve İm
~aartoriçeye izah etti: 
~ Bu yemeğe; çerkez tavuğu 

~erler, hindiden, tavuktan yapı -
.1r .. Bu tavuktan yapılmıştır. Çok 
1~tiha verici bir yemektir, leziz
dir. 

Fransız ahçısının elinde bir ka- - Su?. da ölçüldı. Tncernin kapağını ka- cumartesi akşamı Taksim bahçe-
ğıd kalem, arksında firakı, Bolu- - Ontı da bilmem? payarak hafif ve ayarlı ateşe bı- si kapalı kısmında bir veda eğlen-

- Doğrusu 'ÇOk güzel; Türk ye- Iu, ahçının karşısına oturmuş so- - Kaşık ayarı nedir? raktı. cesi hazırlanmıştır. Bayan Safiye, 
mekleri iştihaaver, hafif ve mide· ruyordu: - Prinçle suyu tencereye koy- Zaten n büyük iş de ateş ayarı Filfila, Samiye ve Zozo Alnas'ın 
yi yormıyacak şekilde... _ Ne cins pirinç kullanıyorsu- duktan sonra, tahta kaşığı orta - idi. bulıınacağı bu eğlencenin fevka-

Nihayet pilava sıra gelmişti. Ah-· nu?? sına koyarsınız, duraladı mı aya- Biraz sonra; tncernin- kapağını 19.de olması için çalışılmaktaılır. 
çıbaşı pilavı döktürmüştü. Halis _ Mısır pirinci, Tosya pirinci rıtamamdır .. Düşerse suyu fazla açtı. Pilav olmuştu. Garden Turan ve Londra varye-
Haleb hüdeydi yağı ve tavuk su- · gelmiştir. İşte bu kadar. Fransız bakıyordu. Her halde telerinin meşhur artistleri yeni ve saıre ... 
yu ile enfes bir pilav yapmıştı. Fransız, şaşalamıştı .. İyi amma; Fransızın kağıd kalem elinde tencereden yaçorba .. Ve yahud numaralarını yapacakları gibi ge-

\reıneğe başladılar ... İmparato- İmparator ve İmparatoriçe pi- bu pirinçlerin nev'ine göre ne kalmıştı. Ortada yazılacak ve not lapa çıkacaktı. ce yarısından sonra da şehrimi -
t' 
ıçe bayılmıştı bu yemeğe ... Çe- lavı beğenmişlerdi. miktar vene kadar su kullanıyor- .,alacak birşey yoktu. Rica etti: Halbuki; tane, tane pişmiş bir zin bütün saz heyetlerinin iştira-

-
Miracı Nebi 

Yakltiar Vaı• tl Eı••I 

sa. d. sa. d. 

Güneı 5 45 11 35 
Ôğle 12 07 ~ 57 

ikindi 15 35 ~ 23 

Akıam 18 08 u J} 

Yatl!I 19 J9 1 31 1 

lmnk 4 07 9 '.:17 te~ gibi, yağsız, hafif iştehaaver Ojen Sultan Azizden rica etti: du. Mukabele etti: - Lutfen birtecrübe olmak ü- pirinç vardı. kile büyük bir küme •azı temin 

LL~b~·"""....,.ı.u...Y.o..ı.;,=1ı ....... ru;,n,""ı>1<;·.__.ı......,..,..Efenııii.rıoız;.J.raıi@.Jıı<L>'..!JJMtr.o:--.L~-=:~M~e~sc~l~ai·~M!!,!;ıs~ır~·Jp~iı~·i~n~ci~n~in~b~i~r_ı~z~e~r~e -p~i~ş~ir~in~i~z~d~e-g~o~·r~e~r~im:::.:_. ___ -1., ____ ~~~~(D::ev~a~m::• ~v~ar:.:) _.!,_:e:d:il:mı:·ş:t:ir~.~~------~...!:::::::~----~ 
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Sıra Başkalarına ----
geliyor ! .. I Mamut • 
- - -. -·- ---···- lskeletlerı 

Avrupa' yı meşgul eden meselelerin 
birer birer 

halledileceğini umuyorlar 

Kazakistan Semipalatinsk civa- B • 
rında kumlar arasında müteaddid ı r 
mamut iskeleti bulunmuştur. Fa- yanacak var amma ... 

Çek0slevakya işinden senra ispanya var. Ondan senra da iktısadi bir 
anlaşmıya varı larak müstemleke meselesi kenuşulacak. İngiltere 

ile AlmJny~ arasında bir de hava miaakı görüşülecek 

İngiliz Başvekilinin Her Hitler- ı 
le gidip görüşmesi üzerine Av -
rupa gazetelerinde görülen ne~r·
yl!tın içinde bilhassa pek ziyade 
nazarı dikkati celbeden taraflar 
olduğu gibı sırf birer rivayetten 
ibaret kalarak ehemmiyetinı 

kaybeden cihetler de görü -
lııyor •Son Telgraf• ın bu 
rütunlarında Çcmberlayn - Hit
Jer mülakatına dair belli baş· 

Avrupa gazetelerinde gö
L n kısımları dün hulfısa edilmi~· 
ı.. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin
de daha etraflı neşriyata tesadüf 

!erde halkın reyine müracaat e
dildiği zaman şu sual sorulacak
tır: 

Çekoslovakyanın mı, yoksa Al
manyanın mı hemşerisi olmak ;s
tersiniz? 
Halkın reyi pek kolay !ıkla tah

min edileceği üzere tabiidir ki Al
manyanın hemşerisi olmak tara
fında kendini gösterecektir. 

Bu takdirde Südet Almanların 
oturduğu toprakların da Çekoslo
vakyadan ayrılarak Almanyaya 
verilmesi cihetine gidilecektir. 
Fakat halkın reyine müracaat e -
sasını Çekoslovakya hükumeti ka-

bul edince bunun neticesi olan 
arazi vermeyi de kendiliğinden 

kabul etmiş olacağı cihetle mesele 
Prag hükumetinin muvafakati ile 
halledilmiş olacak diye bir de şe
kil bulmak mümkün görülmekte· 
dir. 

2- Avrupanın ikinci tehlikeli 
noktası, söylemeğe hacet yoktur 
ki, İspanyadır. İngiltere hüklımeti 
bu meselenin bir an evvel halle
dilmesi için Almanya ile konuş
mak istemektedir. Çemberlayn -
Hitler mülakatında bu ·mevzu da 
konuşulmuştur. Almanyanın ne 

Deva.mı 1 inci ._.hilemlzd• 
edılmektedir. Bundan anlaşılıyor!•-============================ 

kı Çemberlayn - Hitler mülakatı iKi GENÇ SEVGiLi ) ainız Çekoslovakyadaki 3,500,000 
Almanın mukadderatı ne olacağı 
t'lrafında cereyan ederken bugün 

Avrupayı meşgul eden diğer bü· NELER YAPMIŞ ? 
~~kg;:'.7s~~~~::,~:t:~ D~;ae~~{~ • 

hunun devamı meselesile alaka- k 
dar olan cihetlere temas edilmiş- Delikanlı ölü olara 
tir. Evvela Her Hitler İngilterenin 

\"aZi\
0

l'ti hakkında tam bir fikir bu 1 u nd u, genç kız da 
edınmiş oldu, diyorlar. 

Evvelce de yazıldıgı. gibi Avru- k en d 1• ne m a ı ı• k d egv 1., ,_ 
parl<i bir harb olur da Fransa da 
buna karısmak mecburiyetinde 
KJodığı takdirde İngilterenin se· İngilterede Kent ceza mahke· 
vıı·cı duramıyarak böyle bir har- mesi geçen gün genç bir kızı mu- • 
be gireceği her vesıle ile tekrar h~keme etmiştir. Bu genç kız yir-
c•d ılmiştir. Bununla beraber İn- mi yaşlarındaki sevdiği de!ikan-
gilterenin hakikaten böyle bir lıyı öldürmekle maznun olarak 
hube gireceğine dair Almanyada muhakeme ediliyordu. Delikanlı-

lının adı Corc Hamton, kızınki de şüphe gösterenler az değildi. Hatt!ı 
söylendiğine göre, Almanyanın Hettidir. Ağustosun 18 inci günü 
bugünkü Hariciye Nazırı Fon Rip- delikanlının ölüsü ormanda bu
pc·ntrob böyle birşeye ihtimal ver- !unmuş, fakat çok uzakta olmı • 
miyenl~rden sayılmaktadır. İşte yan genç kızın da kendine ma-
bunun için lngiliz Başvekilinin lik olmıyarak boylu boyunca yere 
Her Hitleri görmeğe giderek yüz- serilmiş bulunduğu görülmüştür. 
yüze· gelmek suretile açıktan a· Muayeneden ve tahkikattan son-
cı~a herşe.vi konu~maları sulh yo- ra anlaşılmıştır ki Corc Hamt!ln 
hıııcla atılacak ·adımları kuvvet _ ölmüştür. Fakat kız sağdır, yal-
kndırmiş sayılmaktadır. Çember- nız baygın bir haldedir. 
ıa.rn _ Hitler mülakatında sulhun Kız ile sevdiği delikanlı bir 

\ 

Se•ıriliıinl kaybeden kız 

kat, bu mamut iskeletleri, sular ta-

rafından da oldukça tahrib edilmiş 
bir vaziyettedir. 

Kara denizinde Bieliy adasında 

2,5 metre uzunluğunda bir mamut 

dişi, Orenburg civarında Tok neh
ri sahillerinde de 1,3 metre uzun

luğunda ikinci bir mamut dişi bu
lunmuştur. Orenburg civarında 

bulunan bu diş, 48 kilogram ağır
lığındadır. 

Şimal kutbu sergisini 
140,000 kişi 
Ziyaret etti 
İki ay evvel Moskovada açılar. 

Şimal Kutbu sabih istasyoriu se•

gisini, bu müddet zarfında 140,000 
kişi ziyaret etmiştir. 

Hayvan 
Sergisi 

Kemerburgazda 
bugün açıldı 

Kemerburgazda bugün büyük 

bir hayvan sergisi açılmıştır. Ge
çen haftahavanın fenalığından do

layı açılması bugiine bırakılan 

bu sergide birinciliği kazananlara 

mükafatlar verilecektir. 
-~-·-

Bir 
Şehrin 
Ruhu 

Muharrir Sadri Ertemin son hi

kayelerini ihtiva eden cbir şehrin 

ruhu• adlı kitabı Remzi kitabevi 

tarafından neşredilmiştir. İçinde 

cdenizehasret, perdeli, iki sıtm•lı, 

bir puşan hikayesi, iş veladesi, 

kendine ayı süsü veren adam• i· 

simli harikulade nefis hikayeler 

çok orijinal bir tarzda fade edil
mektedr. 

Bütün okuyucularımıza tavsiye 

ederiz. rtt>vamı içın hangi meselelerin sı- müddet ormanda kalmışlar, de . 

r3:ıle b lledilmesi lazım gelece{(i likanlı ölmüş, fakat kız ölmemiş·· ,ı••••••••••••••••••••••••••"' 
uzun uzadıya konuşulmuştur. Bu tiı · Tahkikata göre kız tamam 120 Ateşler ve y angınlar içinde hkrp 
mülakatta Her Hitlerın resmi ter- tane aspirin yutmuş, bunun tesiri 1 BUPAKEŞAMK !il ve bombardıman altında 
cumam olan müşavir Şimitden ile sevdiği delikanlıya kavuşmak Y b• h• d 

· t · d d l"k 1 ··ı·· ·· an .. n ır şe n e başka hiç kimse bulunmamıştır ıs emışse e e ı an ının o umun- ,. 
İngifü Başvekili ne konuşul - den sonra kendisi sağ kalmıştır. Müthiş bir macera 

Yazan: 
Kara yağız, kayış yüzlü kömür

cü, üstleri iri ellemelerle örtül -
müş dört çuval kömür yüklü ]§.. 

ğır beygirini yederek ağır ağır 

geçiyor: 
- Kiomirci ... Kiomir ... 
Gözü de, sağlı sollu pencere -

!erde. 
Karşı apartımanın alt kat pen

cerelerinden biri sürüldü; bir ih
tiyar kadın göründü: 

- Kimurci! 
Kömürcünün kulağı kirişte. 

Hemen aradı, buldu: 
- Sen mi çağırdın? 
Yaşlı kadın, pencereden sarka-

rak kömür çuvallarına bakıyor: 
- Kaçtan veriyorsun? 
- Dört buçuktan, 
Kadın, pencereden çekildi. Kö

mürcü, bağırıyor: 

- Peki, sen ne veriyorsun? 

Kadın, tekrar göründü: 
- Dört kuruştan olmaz? 
- Sermeyesi dört on para. Ki-

lo başına on para kazanacağım. 
Kadın, tekrar çekildi. Kömürcü 

yine bağırıyor: 
- Gel aşağıya kömüre bak. 
Kadın, artık pencerede göı·ün -

medi amma, kömürcü gitmiyor ki: 

- Ana, gel aşağıya. Alma be 
yahu ... Gel de, kömüre bak ... 
Böyle kömür görmemişindir da
ha! Gel aşağıya ... Bakması gü ' -
nah mı? 

Y39lı kadın, pencerede, alarga 
bir vaziyette gözükmüştü: 

- Dört kuruştan veriyorsun? 
Kömürcü hovardaca, elini sal· 

!adı: 

- Gel be ... Ziyanına vereçe -
ğim. Şu kömürleri gör bir kere ..• 
Kadın sokak kapısına çıkmıştı, 

Bastonla doğOlen ço
cuğun muhakemesi 

Aile facıasının içgüzünü 
ortaya ko gacak / 

lngiltere'de çocukları koruma cemiyeti de 
böyle işlerde ·derhal harekete geçiyor .. 

·JU. J{i 
ÇuvalJara dikkatle bakıyoı . l< , 
mürcü, çuvallardan bırinın ıp 
rinı çözmeğe ba~lamıştı; 

Kadın heyecanlandı: acJ 
- Dur bakalım belki alrn•Y 

ğım. 

Kömürcü, aldırmıyordu. rdJIJ 
- Neden almıyacaksın? 

bak, mala! ct'le 
- Belki param yok. rfe 8 

ediyorsun. m a· 
- Canın sağ olsun. sen• y • 

dım Pehlivan ... Kolay sırtım 
' e gelmez. . e· 

K .. . . 1 ındı·roı1ştı. 
omUrcı.i, çu ve.. t 

vin duvarına dayadı: . elle"'e. 
- Toz yok, kırık, hepsı . , 
- Çuvalın dibi de öyledıf ;

11 
çı 

Kömürcü, cebinden çal<"' ta' 

kardı, iri ağzı açtı, çuvalın d•;kı.ı· 
rafını çizdi, çizik yerı parm 
rile ayırarak gösterdi: si el· 

- Bende yalan yok ... J{ep 

leme... d . . or u. 
Kadın, inanmışa benzı~r 

- Olacağını söyle. 51~e 
- Hangi olacağı? SerınaYerd'" 

t ı·e 
veriyorum. Neye bu fia • . ·er· 
ğimi de sor. Kağıdhane gibi yıır· 
den getiriyorum; bir ~er•~:yıe 
dik, tekrar götürmesi guç!. dor 
kömür bulursan, bana getır, 
kuruştan ben alının. 

0111
, 

- Hıç kırık, toz yok bU''.ı 
- Yalan yok bende! Al 

sen! k "ı:• 
Kadın, bir şeyler söylem• ra\· 

yor amma, kömürcü vakit bı 
mıyorki: 

- Böylesini bulamazıan. r • 
JcU 

Kadın, bombardımandan gil>İ 
tulınak için olacak, peki! der rıı'" 
başını salJadı. Kömürcü. JtC dığ• 
duvara dayalı çuvalı yakala 

·b· k k d · · dald'· gı ı açı apı an ıçerı 

- Nereye bosaltılacak? ~1n· 
. ·~·· Kadın, dışarıda, kapının 

de: 

İngilterede çocuklarını döveu 
babaların vakit vakit mahkemeye 
sevkedildikleri Londra gazetele • 
rinde tafsilatına rasgelinen vak· 
alardandır. Birkaç ay evvel genç 
bir tayyareci çocuğu yalan söylü
yor, hırsızlık ediyor diye korkut

mak maksadile ellerini yakmış 
diye mahkemeye gönderilmiş ve 
bulunduğu vazifeden bu yüzden 
çıkarılmıştı. O zaman bundan bah
sedilmişti. Şimdi yine buna ben
zer bir vak'a olmuştur: 

Londrada Henri Corc isminde 
bir adam on bir Yll§larındaki kı
zını bastonla dövmüş ve döver -
ken baston kırılmış, çocuk muh
telif yerlerinden yaralanmış d\

ye muhakeme edilmektedir. İn • 
gilterede çocuklara fena muame
le edilmesinin önüne geçmek için 
teşkil edilmiş bir cemiyet var. Bu 
gibi vukuatta bu cemiyet işe ka-

- Sol tarafa bosalt. 1ot 
Çuval boşalırke; havaısn•"1etl': 

l !ar, kadını, sokağa doğru ger\0ı! 
- Panaiçamu! Kale, h•P51 k'' 
Boş çuvalla çıkan kömürcU• ( 

ra ellerini oyna tar.ak bağıı·•Y0 a'''' 
- Kömürün tozu değil, çuV ı'' 

·ırı'· tozu ... Eleğin varsa eleye) 
toz var ne toprak... ıer• 

Kirli elinin tersile aınırıırı 
]erini siliyordu: 

- Tam yetmişiki kilodıtr· 

Babası tarafından dövülen kız ( Devamı 7 inci uyfamızda) 

Kadın, şaşalamıştı: rd'n 
- Kale, Y.~mis kiloyu rı~ ) 

~ ııuil ,,,, 
(Devamı 7 inci sayfarn __ 

duğunu değıl, fakat nasıl konu - İki gün kaybolan kız ormanlarda SineıııasınJa 1 AŞK VE SERGÜZEŞT 
şulduğunu söylüyor. Açık, fakat dolaşmış, ve mütemadiyen aspirin # • Bu akşam S A R A Y sinemasında 
dostça konuşulduğunu anlatıyor. yutmuştur. Nihayet bunun tesi- ş A N G H A y 1 ,..... 
Fakat bu tarihi mülakatın tafsi- rile baygın düşmü~, fakat ölme- S E' İ 

!atını İngiliz Başvekili ile H~r miHşt.irk. k h k . ş R ç • N DE Kra~::.i :ee fi~:~:~nay~~~.~;10 ::~~:a~lan SON 1 A A EN N 1 Y 
Hitlerden başka bilen yoktur. B'r a ım ızın mu a emesıni ne- A...,. E LE • 1 
de tercüman müşavir Şimit var. ticelendirerek demiştir ki: -· 1 1 Fransızca s AA o ET 1 u RAGI Fevkalade 'güzel ve muhteşefll 

Bununla beraber r·ngı·ıı·z gaznto- İki kişi birlikte ölmeğe karar d 
, Fransızca 'öılü büyük fılm. !!aş roller " so''zlu'· dek"'· rlar arasında geçell !eri mülakatın esaslı mevzuu et· verir ve bunlardan biri ölür, di- GEORGE FA .,DERS "' 

rafında yazı v. azmaktan geri kal ğeri Sıiğ kalırsa bu sonuncusu ta- OQLORES DFL RIQ 1 fht• l b• • l b 
k.b · k b k ç · - jUNE LANG ıras ı ır mevzu mısi siz ir aşk ve macera mamaktadır. Bugün Avrupada ' ata ugrama ir aidedir. ün 
k .. b k' d d"' · · h t Ayrıca : Fox d ünya ha Lcrleri gazetesi. f•I • d •• •• .. sulhu tehdid eden en gergin me- u u va a a ıgerının ava ına ı mın e gorunuz. 
kasdedT ed J ed.. "h t· · "'"rlyatlat' •. Hususi ~5-llalkon Kolluk 35-llirinci Mevki 25 kuruştu, 

selenin Çekosıo,·akya meselesi · 
1 ıp ı m ıgı cı e ının lıAveten: Poks Jurnal 

olduğu meydandadır. Onun içir. IDevilllll i iııci •ahif•wizdr) ~ 
ev \•ela bu meselenin h allcd ilme.;ı .. ~ .... -----..,.""""""!!"!"!!!!!!'""""""!!!!""""""""'!!'!!!!!!!!!!Ol!!!!!'!l!!'!ll.,. ___ ll!!!!_,..., .... !!!l!!..,.,._l!!!l!!! ______ !!l!!!l!!!!l!!'l!!!!l!l!l!ll!!!!--1!!1-•-------!!!l,.._!!!!!!!!!!!!!!!Ol'IP!..,.!!"!"!~"'"'"'-"'-"'"'-,...._"""..,...,_.. • -~ 
lazım gelmektedir. Fakat gergin. 
ı , n ortadan kalkması için bi" 
Z<' 'İn hazırlamak lazım geliyor. 
S·ılhun ku,·vetlenmesine mani o
ı .. n İ'er hali ortadan kaldırmak i

oab ediyor. Harb ihtimallerini göı 
önüne getiren ne varsa bunbrı 
sözönünden kaldırmak zamanı 
gdnıiştir. Bu itibarla evvela se. 

ferbcrlik tecrübeleri yapmakta ,,. 
Jaıı ve haftalardanberi hareket 
halinde bulunan Alman ordusu -
nun manevralarına artık nihayet 
vı·rmek zamanı geldiği söylenmiş
ti!. Çekoslovakya hududunda 
fr,·kal<ide olarak gerek Çekler v2 
gerek Almanlar tarafından alın

mış olan tedbirlere de artık lü
zum kalmadığını göstermek 13-
zım gelmektedir. 

Gerek Çekler, gerek Almanlar 

hududdaki tahşidata bir nihayet 
vermeleri icab etmektedir. Bey

nelmilel bir zabıta kuvveti tesis 
ederek Südet Almanların bulun

duğu yerlerde halkın reyine mü
racaat edileceği zaman orada ni. 

z:ım ve asayişi muhafaza etmelı. 
Sudet Almanların bulunduğu yor 

Ben şimaidPn hazırlanmalıyım. On birde an
cak evden çıkarım. Yemeği Şekfıfe Hanımefendide 
yiyeceğiz. Sonra, hep birlikte •Tarabya• ya gidece
ğiz. Ancak değil mı? .. 

Refik, dışlerini sıktı, isteksiz ve .. yerinden hiç 
kımıldamıya takati olmıyan bir adam edasile cevab 
verdi: 

- Galiba dediğın gibi olacaktı. Fakat. . 
benim hıç niyetim yok! 
Nimette hiddet. Rengin bir anda değişişi; 
- Neden niyetin yckmuş efendim?. 
Refiğin liıkaydane cevabı: 

- Vallahı çok yorgunum. 
Nimete somurtganlık ve sükut ... 

- A. Hem, bugün çk mühim bir işim var?. 
Nimet tekrar >uratını ekşitti, kırgın ve kızguı 

sordu: 
- Ne işi imiş o?. 
Refik hala lakayd, hala soğukkanlı. Sır;ak k•11ın 

bu muhaverede hiç yeri yoktur. Derhal kaııga hn;ı. 
dır. Mütehakkim kadın, fikirlerinin kabul edilmeme
sine tahammül edemez. Hemencecik hakarete oa~laı; 
hemencecik delirir ve ... konaktaki bir kalfa ile tır 
Refiği ayırd etmeden bağırır! İkisinin de ekmeğiroi c, 
veriyor. İkisinin de giydiği elbiseyi o, yaptırıyor. O
nun için Refik, çok sakin; çok mütehammil ve cok 
sabur! 

- Canım. yine senin işin ..• 
- Hangi ... Hangi iş o?. 

Edebi Roman 
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Refik, iş birken birini daha hatırladı: 
- Galatadaki hanın mukavelesini tecdid ede

ceğiz ... Sonra, kuyumcuya, bankaya uğrıyacağım .. 
Nimette kaşların çatılışı, amirane bir eda ve ... 

mesele hal: 
- Bunlar... Yarın da, öbür gün de yapılacak 

ıeyler ... 

Refıkde telaş, izam, kalabalık bir söz, hareketler, 
iknaa çalışış: 

- İki gözüm nasıl olur?. Herif zaten müstağn'. 
Geçen sene •han• dan zarar etmiş. Bu sene mukn· 
veleyi temdid bile etmiyecekti. Güçbela razı ettiril. 
Sonra, yarın ·Marsilya• ya gidiyor. Bugün konturn
toyu imzalamadık mı, hayır kalmaz!. Kimbilir, o n~ 

zaman dönecek?. Bakalım takib edeceği işler de.iyi 
gidecek mi?. Bir defa fena gitti mi, tamam. Artık ne 
hanı tahliye ettirebiliriz, ne de, parayı alabiliriz. İm
za için bir bugünümüz var! 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bankadaki iş de bundan az mı müstacel?. 
Nimet düşündü ... Düşündü, gözlerinin önündel!: 
- Para .. . 
- Para .. . 
- Para .. . 
Diye bir hayaletin ve banknot demetlerinin geç· 

tiğini gördü, çok cömerd ve müsrif yaradılışlı olma
sına rağmen bu: 

- Para .. . 
- Para .. . 
- Parrrra ... 

!arın cazibesine dayanamadı ve Refike dikkatie 
baktı; yine gayrimenun görünmiye çalışarak: 

- Peki... O halde, sen akşam doğru •Tarabya• ya 
gelirsin ... 

Dedi. Refik, dudaklarını büzdü, mütazallimane 
sordu: 

- Gelmezsem ele olur değil mi Nimetciğim?, 

- Niye gelıniyor:,un ?. 
- Vallahi yatarım burada karıcıi(ım'· 
- Olmaz... ·fl'l ·" 

- Olur ... Olur . Oh benim şekeı Nıırıe~' b;r •'' 
Nimette gurur, gururun sırıtışı ve Jıafı 

tihza: 

- Haydi ... Haydi yüzüme gülme. . gid•i'' 
Refikin yerinden kalkışı, Nimetin yaıı 111 ~ 

biraz riya. Biraz cebir ve .. sun'i bır yaJva".§·, gıil'" 
- Güzel karıcığım. Hiç ben senin yüzunc 

cek adam mıyım?. 

Bilirsin kj, seni çok severim .. . 
Nimette tebessümler ... Naz ... Kahkaha· 
- Hah ... hah ... hah... . iO ~~· 

Fakat, Refiğin gülen yüzü, yalvaran 5':~1~JdÜ ,: 
sine ağlıyan içinde yine bir derd yumağı çorak JıC),. 
qunun hıçkırığı gırtlak deliklerinde boğula 
ne, damarlara yayılan bir haykırış oldu: 

- Refik ... Sukut ettin Refik'. 
Ve .. Nimet tekrar söze başladı: .,.· acf.;l! 

!< gıvl ·~ 
- Fakat, çocuğum, bu gece kaçırılaca görd~ 
- Amma, ne kadar çok böyle geceler 

değil mi?. 

- Bu son derece mükemmel olacak··· y;ııe gel• 
- Sen bana müsaade et de zararı yok. 

meğe çalışırım ... 

- Herhalde gelmeğe çalış! 

- İnşallah... JtS··· 
- Gelmezsen, sakın evden çıkrruyasın 



Fen harikalar ya
ratmak istiyor! 

Halis bir ırk aranıyor. 

Fakat, hep melez çıkıyor. 

Tarihin başlangıcında, yani bir 
kaç bin sene evvelki ırkların he
llıen hepsi karışıktı. Birinin diğe·· 
ı-iııe tefevvuku imkanı yoktu. 

Bir ırk nedir? - Siyah ırktan, 
beyaz ırktan bahsolunuyor, ve: 

Bıızuk bir ırk ve vahud karış•k 
bu· ırk deniliyor. Fakat kimse, hat 
ti en alim geçinenler bile bir ır
kın ne demek olduğunu bilmiyor. 
Fıan'1z ırkı yok, Alman ırkı yol<, 
Yahudi ırkı bile yok. Yalnız ırk
ları muhtelif ve az ve çok payi
dar olan bir sürü insan var. 

Bidayette, hususiyet arzeden 
ir,aıı kütleleri vardı. Fakat bun
laı· zamanla karıştı. melezleşt•. 
Logun bilhassa Avrupada halis 
M;.,an bahsetmek boştur, abestır. 

EN ESKİ ADAM 
Küremizin zemini üstüste bir 

Ç«k tabakalardan mürekkeptir. En 
·•lttaki de en eskisidir. Binaena -
ı .. yh, araştırmalarda meydana ç:
kaıı iskeletlerin bulundukları ta
bakalara göre hangi devirde ya
sadıkları tayin olunur. 

doğru maildir. Üst kapakları dü
şüktür. Diğer ırklarda ufkidir. 

Gözbebeklerinin rengini tayin 
etmek imkanı yoktur. Parlak göz
lere Avruparun şimalinde tesadüf 
olunmaz. Fakat Merkezi Asyada 
pek çok görülür. 

BURUN 
Düz, uzun, kısa, uçları basık va 

ya sivri, kanadları geniş veya dar 
olabilır. 

DUDAKLAR 
Kalın dudakların yalnız sivahi· 

!ere has olduğu zannı yanlıştır. 
Kulakların da şekilleri ve büvük
lükleri muhteliftir. Afrika ·zen
cilerinin kulakları umumiyetle 
küçüktür. 

GöOüs 
Zencılerde mahruti, Avrupalı 
!arda nısıf küre şeklindedir. 

BOY 
Küçük veya uzun bovlu ırklar 

vardır. İnsanların vas~t boylaıı 
1 metro 65 santimdir. 

İskoçyalıların, Patagolfjfalıla -
ruı, Markiz adaları yerli ahalisi
nin boyları 1 metro 70 santimden 
fazladır. 

Lik maçlarının yeni fikstürünü görünce .. 
' 

istemi ye 
• 

memın 

• • 
ıstemıye 

sebebi mi 
gülümse
nedir? 

Tanrı 
lünç 

fikstürü gü
korusun. 

bu yılki 
olmaktan 

!azan: MURAT KAYAHAN 
Dünkü gazetelerde bu senenin 

lik maçlarını gösteren fikstür gö. 
züme ilişti, kendi kendime gül -
düm. Şüphesiz bu ilk fikstürlı 
komik bir fıkra, bir mizah yazısı 
ne bileyim gülünç bir şey değil -
dir şüphesiz, fakat, benim gülü- 1 

şüme sebeb, geçen seneki maçları. 
şu k~vgalı, yumruklu, küfürlü so- 1 
palı yarıda kalan maçları hatırla
mamdı. 1 

Acaba, dedim. Kendi kendime. 
Bu sene de böyle mi olacak? .. 

• 937 yılının fikstürü bütün iht:-
illffil ve İstanbul mıntakasının bü-

-·- ---~-

tün ftinası1e tatbik edlllyor, stad
yomdayız. İstanbuldan iki sayılı 
veseçkin fdtbol takımı stadyomda 
karşılaşıyorlar. 

Tribünler hıncahınç dold, üsera 
garniwnlarını andıran telörgülü 

kısımda da bin ayak bir ayak üs· 
tünde .. Hafif bir yağmur çiselivpr. 

-~-

Fakat kimin umurunda. Seyirci
le, daha saha boşken heyecandan 
haykırışıyorlar: 

- Haydi... 
- Varol... 
Takımların isimleri arka arkaya 

haykırılıyor. Muayyensaat yak -
!aşmış, herkesin heyecanı da son 
hadde yükselmiş .. Nihayet tüke
nen sabırları stadın radyo hopar
lörleri yatıştırmağa çalışıyor. 

Bir ses haykırıyor: 
- Hallo, hallo .. X takımı ile Y 

takımı sahaya çıkıyorlar. 
Alkışlar etrafı sarıyor, el aya -

!arının birbirine çarpmasından 

doğanbir ses, tıpkı durgun bir 
suya atılan bir taşın suyun yü -
zünde meydana getirdiği halka -
!ar gibi, halka halka yayılarak uf
ku kaplıyor, ta uzaklarda Maçka 
sırtlarında, Taşkışlanın eteklerin
de akisler bırakıyor ve .. 

- Goooool! .. 
Hakem düdüğününsesi, gürültü' 

tufanını noktalarken top ortaya 
getiriliyor oyun tekrar başlıyor. 

Önümdeki genç kızlarla delikan -
lılar havayı değiştirdiler. Takdir 
söylenişleri yavaş yavaş tahkir 
söylenişlerine döndü. 

- Filan nekaba bir adam ... 
- A ... A ... Şufilana bak .. ba -

sıyortekmeyi, hiç sıkılması çekin
mesi de yok. 

• 
Sahadakl oyuncular şimdi: 
- Bravo!.. 
- Dayan ... 
Teşyi sesleri yerine: 

Vur! .. 
Kır!.. 

Yık!. .. 
- Yuha! ... 
Ve bunabenzer seslerle yedek -

(kırıcı) ismi verilen sistemi tatbik 
ediyor .. Sa'ha şimdi bir muharebe 
meydanına dönmüş. 

Önümdeki seyirciler oturduk
ları yerden kalktılar, topun gitti~i 
tarafa yaslana yaslana adeta top 
oynuyorlar .. 

Oyun çok hararetlendi.. Birden
bire sahada bir karışıklık oldu. 
İki oyuncu birbiirne sarıldılar. K· 
caktaşıyorlar sandım. Poliskr 
meydana doldu, halk tribünLrden 
atladı, tellerin arkasındakiler f.r
ladılar, 22 kişinin top oynadığı 

meydanda polisler ve yüzlerce ki
şilik bir seyirci kütlesı kucak ku
cağa kıpırdanıyor 

Boşbulundum. Yanımda durnn 
birisine sordum: 

- Ne \'ar? Ne oldu? .. Oyun ınu 
bitti? 

Öteki tuhaf tuhaf yüzüme bak-

En eski iskelet 1891 de Cava a
dasında bulunandır. Bu, üç diş'; 
b;, çene kemiğidir ve dişler, may-· 
ınun dişlerine benzemektedir. 
l<afatasının insana aid olduğu 
~Uphelidir. Fakat oyluk kemikle
ri tamamile insanidir. 

Alsas leylekleri 

Bu coşkun tezahürat arasında 
X ile Y takımları sahaya çıkı:Y<>r
lar. 

Oyun başlıyor ... 

• 
tı. Cevabverdi: 

- Benimle alay mı ediyorsun? 
Sustum .. 

Blitün bu iskeletler bozulmuş
t~r . Cok eski insanlara aid oldu
~unda şüphe edilmiyen bır çen" 
k~miği 1907 de Almanyada Hav
d<'ibergde bulunmuştur. 

1938 MODELİ 

Sükunet 
başka 

istiyorlar. Yoksa 
yert1 gidecekler .. 

Tribündeyim. Önümde iki deli-
kanlı ile iki genç kız var. Top da 
ayaktan ayağa fırlıyor, her tekme 
vuranın ismi tuha{ değil mi hem 
genç kızların, hem de delikanlı -
ların birlikte ağızlarında dolaşı

yor .. 

Polisler,güçlükle kalabalıkta bir 
yol açtıl~r. bıığazlaşan oyuncuhrı 

birer polis refakatinde dışarı çı
kardılar. 

• 
Kapıdan çıkıyordum. Birisi di-

Meksikalıların ecdadı 
AZTEKLER (x) 

Son hükümdarın bir süzü: 
''Ben de kuştügü şilte Üzerinde 

yatmıyorum a ! .. ,, 
Meksikaya Fransadan ve Al -

manyadan üç defa büyüktür. 18 
milyon da nüfusu vardır Ecdad
ları da Hindlı ve İspanyalılardır. 

Meksika tarihi, biri birinden ay-' 

rı üç devreye ayrılır: Birinci dev
re halis Hindli, ikinci devre İs -
panyol, üçüncü devre de istiklal 
devresi ki zamanımıza kadar de -
vam eder. Biz burada, Meksikayı 
kendıne vatan ittihaz eden en eski 
bir ırktan bahsedeceğiz: Aztek -
!er. 

Aztekler bugün nesli sönen mü
him bir kabıledir. Bunlar. şimal 

isteplerinden gelen Aztekler, 1200 
senesinde Anabuaça yerleştiler 

Birçok medenıyet devirleri ge
çirdıklen sonra Site dö Kazas'da 
el'an asarı görülen birçok muaz
zam bınalar yaptılar. 

Aztekler, bir buçuk asırdan ev
vel az bir zamanda çadırda otur
maktan vaz geçtiler ve Tenoçtit
lan'ı bilahare Meksiko olan bu gü
zel şehri bina ettıler. 

Bu kabile az zamanda büyüdü, 
etrafa yayıldı ,-e meşhur Monte
zuma hanedanının saltanatını kur
dular; içtimai ve yapıcılık sahasln· 
da büyük terakkiler gösterdiler. 

ğerine anlatıyor: 

- Kavga çıktı.. Yine oyun kal-
dı. 

Öteki soruyor: 
- Peki oyun neolacak? 
- Yarıdakaldı. .. 
İşte dün okuduğum fikstıir 

bende bu vaziyeti hatırlattı.. Giil
clüm .. Tanrı, bu seenki fikstür.. 
gülünç neticelerden korusun . 

MURAD KAYAHAN 

Bir diıstur vücude getirdiler. 
mahkemeler, b:r de hükumet mec. 
!isi açtılar Büyük ~ehırler yap -
tılar. Zıraati ilerlettiler. 

Meksika Aztekler saltanatının 

tarihı hayret verici vak'alarla do
ludur. B.lhassa arkeoloji bakımıı. 
dan çok mühimdir. 

Azteklerın birçok ilahları var
dı. Fakat, bunların on üçüne çok 
hürmet ederlerdi. Ehram şeklin -
deki büyük mabedlerinde bin -
!erce kurban kes~rlerdi. Bu mu
azzam mabedlerin harabeleri el'aı 
bakidir. Duvarlannda. eski Mı· 

sırın hıyeroglif yazılarını andı -
ran yazılar vardır. 

Aztekler, on beşınci yüz yılda 
yeni bir hadise karşısında kaldı

_ıar. Bu devrin iptidasında Fer -
nandez dö Kordova, Yukatan sa
hılini keşfetti. Meksıkaya yak -
!aştı. ve Verakruzi tesis etti. 

İspanyol fatihlerile olan müc1 
delelerinde Aztekler uzun müd -
det mukavemet gösterdıler. Nı -
hayet ikinci Montezuma yaralan
dı, ve düşmanlarının eline esir 
düştü. 

Bu hükümdar, verilen yemek
leri yemedi, yaralarını sardırma
dı ve açlıktan öldu. Tabii. kuman· 
dansız kalan Azteklerın muka -
vemeti kırıldı. ve Montezuma'nın 
yeğeni Guatimuze'nin devri sal -
tanatında mücadele nıhayet bul
du. Bu hükümdar da esir düşlü. 
Uzun müddet habıslerde kaldıktat 
sonra idam olundu. 

Hazinenin nerede saklı bulun• 
' duğunu .öyletmek istiyen galıb-

ler, bu bahtsız hükümdarı müşa 
virlerile beraber bir odun yığı· 
üzerıne yatırıyorlar. odunları a 
teşliyorlar. Müşavirlerin feryaı 

başladığını gören hiikümdar ba -
şını kaldırıyor; 

- Ne bağırıyorsunuz, diyor. 
Ben de kuştüyü şiltede yatmıyQ
rum a! •.. » 

Bu söz ata sözü olarak el'an kul 
!anılmaktadır. Yazık ki •insanlar 
insanlara karşı daima kurttu!..• 

İstrnzburgda, seyyahlara ufak 
tefek hatıralar satan dükkancı -
!arın hemen hepsi: 

- Dükkanımıza gelen seyyah -
!arın üçte ikisı leylek satın alıyor. 

- Filana bak .. Ne güzel bir pas 
verdi!. .. Moskovada yeni yeraltı tramvayı 

Bunlar, Türkler arasında ilk de
fa Pederşahi aile sistemini kabul 
etmek yüzünden diğer kabilele -
ı in müşterek kinine hedef olmuş
lar. devamlı muharebelerle şima
le doğru çekilmişler, bu arada 
Behrenk boğazından geçerek yen. 
dünyaya ayak basmışlardır. 

Alimlerin ekserısi ırkların tas
llifrnclen vazgeçmı~lerdir. Bazıla

rı <la bunları döt grupa ayırmış -
lıı-dır· Cüceler, siyahilar, sartl~: 
"~ hE"yazlar .. 

Cüceler en çok Afrikada. A•
hda. siyahilrr de Okyanusta, Af-
1 ikaria. Amerikada ve Avustural
Yuda: sarılara Amerikada; b~· 

l«ızlara gelince: dünyanın her ta-
1'•fında tesadüf olunur 

Diyorlar. Hakikaten seyyah -
!ar, çinkodan, tahtadan, camdan, 
kur~undan veya mukavvadan ya· 
pılmış bir leylek almadan Alsas
tan ayrılmıyorlar. Bunu uğur sa
yıyorlaıl. Fakat, Alsaslılara bu ka· 
dar para kazandıran leylekler son 
z~manlarda Alsası terketmiy·', 
daha sıcak yerl<'re gitmiye başl:ı
mışlar 

- A .. A .. Şu filanın kafa vuru
şu harikulade!. 

- Monşer, falan bugün şaheser 
oynuyor. 

Hattın uzunluğu 9 kilometrodur 
Meksikanın o zamana kadar bo, 

.Yalan zengin arazisinde yerleşen 
Aztekler burada fevkalade çalış

malarla gelişmişler, yeni dün) a -
nın en eski medeniyetini te~is t.""l· 
mişlerdir 

Bu halıta içerisinde halis bit 
Irkı nasıl bulmalı?. Bıribirleriııı 
ar dıran ferdlClr arasında bir a
t ö~tırına .vapn1aktan başka <:3.re 
ı· k. 

CİLD 

Cıldin rC'ııgi. uzun muddel tas
~. e (•sao tutulmu~tu. Beyazlaı'. 
Siv•lılar, sarılar vardı. Fakal hPr 
.M;ı·upu sınıflara ayırmak mecbuıi

Y«tı hasıl oldu. Beyazların donuk 
(lııgılizler), veya 0smerce (İlal
ı·oıı) lan \'ar. Siyahlar. Sudan -
i~n Avustralyay~ kadar. Dr>n~k 
»ırılar (Çinliler). koyu sarılar 

ICı·nubi Amerika Hindlill'ri) ve
l a esmer Malezyalılar ... 

SAÇLAR 
Mongulların saçları sert, dik; 

ı\vrupalıların ince, yumuşak ve 
dalgalı, Avustralyalıların kıvır -
Cık. Papuların uzun ve kıvırcık, 
ı\fr;ka zencilerinin kısadır. Saç 
ların renkleri de muhtelifdir: Si 
Yah, kumral. kestane ve sarı.. 
'<ıı·mızı saçlı ırk yoktur. Bu renk 
1<'ıdlcıin karı~masınclan ileri ge
lır. 

GÖZLER 

Ası·anın ekser milletlerin göz -
l~ri l\longol gözlerine benzer. Bun
ların üç hususiyeti vardır: Ve ~a
ltakların üstünde ve yan tarafına 

Mulhoz sanayi cemiyeti, lcyle'c
Jerin Alsası terketm~lerinin se -
bebi hakkında tetkikat yapmış ,.~ 
raporunu neşretmiştir. 

Bu rapora göre, aşağı Rende 
1937 de kırk leylek yuvası vardı. 
Bunun yalnız 23 ü meşguldü. 

(1937 de 26). Mulhozdaki 124 yu
vanın bu sene yalnız 97 si işgal e
dilmis. diğerleri boş kalmıştır. 

(Devamt 6 ınc ı sahifede) 

Ekmekci 
başına 

Ve .. Oyun bütün hızile devam 
diyor' Oyuncular, takdirkarlarırı•n 
teşci sadaları, el şakırtıları, tür
lü türlü şevk arttırıcı seslenmel~ı·: 
arasında çamurlara bata çıka ko
şuyorlar, top• vuruyorlar, yrlere 
yuvorlanıyorlar. 

Bidenbire dehşetli bir sada tu

fanı yine afakı sarıyor!.. 

.... 
çıragının 

ge enler 
Bu enteresan 

24 saatte.. keme sinde 
hadisenin mu ha- . 
neler oldu? 

Paris gibi büyük 
bir şehirde 

Paris veya onun gibi büyük hır 
şehird~ zabıta her 3 dakikada bi
rini tevkif eder. Her 7 dakikada 
bir cena~e gömülür. 48 saatte h'l" 
yangın çıkar. Her iki saatte 1 ka
za olur ve 1 adam ölür. Her 3 sa
atte bir katıl teşebbüsü, bir inti

har, günde 1 de katil vak'ası 

olur. Her 8 buçuk saatte bir b~· 
şanına hadisesi. Buna rağmen her 
13 dakikada bir evlenme meras•
mi yapılır. Her 48 dakikada bir 
ticari teşebbüs, her 7 saatte b'r 
de ı iflas ... 

M. Löbon, genç ekmekçi çıra- ı 

ğı, 16 ınOl ceza mahkemesi reisi
ne, başından geçen vak'ayı anla
tıyor: 

Genç çırak ,genç kızlara pek 
düşkün. Eline biraz para geçli, 1 

fırsat da buldu mu soluğu umumi, 
bir evde alıyor. Ağustosun 24 ü•ı
cü pazar gecesi, sabaha karşı saat 
ikide •Şapeb caddesinde bir eve 
gidiyor: 

- Yanıma üç delikanlı oturdu. 
Ahbab olduk. Beraber içtik. Gül
dük eğlendik ... 

Reis (Sözünü keserek) - Yak
aya gelelim. Umumhaneden çık-

tıklan sonra neoldu? .. 
Löbon - Delikanlılardan biri 

arkamdan kollarımı tuttu. Biri dej 
ceblerimi bo;;altmıya başladı. 

Reis - Ya öteki? Ne yapıyor
du, o? ... 

Lübon - Şarkı söylüyordu. 
Şüphesiz bağırdığımı polisler işı

tipi gelmesin diye ... 
Reis - Nelerinizi aldılar? .. 
Löbon - Her ~eyimi ... Evveliı 

115 frank 65 santim paramı, sonr" 
10 otobüs biletimi, sonra 25 san
timlik bir posta pulumu, daha 
sonra ... (Kahkahalar). 

(Devamı 6 mcı sabllemiıde) 

l\foskovada inşaatı yeni bitmiş 
olan yeraltı tramvayının Gorki 
mıntakasında seyrüsefere başla

nacaktır. 9, 7 kilometre uzunlu -
ğunda bulunan bu hat, Sokol ka
rnbasını, tayyare meydanını, Di.. 
namo stadını ve Bielorusya de -
miryolu istasyonunu şehrin mc· -
kezine bağlamaktadır. 

Bu eser Sovyet mimari ve hey
keltıraşlığında elde edilen terak
kileri çok güzel tebarüz ettirmek
tedir. Yeni hat üzerinde 6 istas -

yon vardır. Bu istasyonlarııı her 
birinin ayrı ka~csı, ayrı n1imat~ 

1 arzı ve çok zengin mozaikten ,.,, 
1'eykelden tezyinatı me\'cuttur. 

.. 

Sverdlov meydanı istasyonıı 

-ki buna bizzat mimarları dal i 
i.ıeyaz şato ismini vermişlerdir -
baştan başa beyaz mermerdend>. 
Kubbenin etrafında, Sovyetler 
Birliği milletinin sanatlarını tem
sil eden kabartmalar vardır: htr 
Ukranyalı genç kadın milli dar.
sı olan gopak raksediyor, çok zen
;;in bır beşmet giymiş bir Gürcii 
p:encı lizginka oynuyor. ihtiy::r 
l•alk şairi Cambul bir şarkı oku 
yor. 

l\faiakovski meydanı istasyonu, 
hemen tamamile metaldan yapı. 
!ıdır. Artistik dekorasyonlar için, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yapılan dil tedkik ve araslır -
malarında Aztek lisanında knk 
\'e müştak yüzlerce türk<;e kelı,. c 
bulunmuştur. 

F. S. 

1 *] Tarihın verdiği mal<ımata 

~öre Aztekler orta Asyada ~ g 

şıyan en t>ski Türk kabiklennd<'ıı 
dır· 

Umumi harbrla 
Parise 

Kaç tayyare taarruz Etti 
13 ü 1918 de olmak üzere tamam 

78 defa. Berta denilen uzun men
zilli topların gülleleri dahil olm•k 
şartile Parise 589 gülle hava toı
pili atılmıştır. 400 kişi ölmüş ve 
800 kişi de yaralanmıştır. 

Bunların çoğu, Sen J erve kili
sesine düşen bombalardan ölmüş 
\'e yaralanmıştır. 31 son 1916 ta
arruzu zeplinler tarafından ya -
pılmıştır. 

En ziyade telefata sebebiyet 
veren taarruz 11-12 mart 1918 de
ki taarruzdur. O gece, Bolivar is

tasyonunda büyük bir panik ol · 
muş v~ bu panikte 60 kişi ölmüş, 
100 kişi de yaralanmıştır. 
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ll=llA~E RLE 
Bisiklet bir çocuğa j 

çarptl 
Hurşıd isminde brrınin bindi~i 

bisiklet Anadoluhisarında Körfez 
cadde"nde oturan Saminin 3 ya-
ıındaki kızı Gönüle çarparak 
muhteldıf yerlerinden yaralamış- ' 
tır. Çocuk tedavi altın« alınmH. 

•uçlu yakalanm1ştır. 

Kadın kavgası 
Göztepede Hamam sokağında 

l•luran Hasibe ile komşusu Nev
ber bir dedikodu yüzünden çıkan 
kavga neticesinde birbirini feıı• 

halde dövmüşlerdir. Kavgacı ka
dınl•r yakalanarak mahkemeye 
verihnijlerdir. 

Sarhoşluğun sonu 
Fenerbahçede Gazimehmed so

kağında 6 numaralı evde oturan 
H;;s:ın ismindebiri kendini bJ -
miyecek derecede sarhoş ~ir hal
de soka~darda rezalet çıkardığın
dan yakalanarak mahkt•meye ·ve
riJmjstir. 

Sarhoş kadının 
marifeti 

Tarlabaşında Nefti rnkağında 

4 numaralı evde otur-.ı Şove is
minde bir kadın kendini bilmı

yecek ve rezalet çıkaracak dere
u•de sarhoş bir halde Beyoğluwln 
dolaşırken yakalanarak mahke -
meye verilmiştir. 

Beş k umarbaz.. 
yakaland ı 

Meşhur kumarbazldrd•n Ek • 
rem isminde biri kcndisı gibi beş 
kumarbazla beraber Pangaltıda 

Gazhane sokağında 26 numaralı 
Gayret apartımanında bir numa
ralı Rüşdünün dairesinde kumar 
oynarlarken suç üstündeyakala -
rak mahk<'meye verilmi~lerdir. 

Oikk atsizHk yüzün
den çocuk az kalsın 

eziliyordu 
Fatılıde oturan 80 Y" . da Meh

nıed. ısmıııde biri beraberinde k!·.ı 
öğretmen Fatma\"e dört yaşında 
çocuğu Ertuğrul ılc Diı•anyolun

dan geçerlerken çocuk annesinin 
elinden kurtularak karşı tarafa 
geçmek istemiş, Yedikuleden Sir
keciye gitmekte olan 2761 numa
rallı tramvayın altına düşmüştür. 

Vatman hemen frenleri sıkarak 

tramvayı durdurmuş \'e tekerlek
lerin altına gitmek üzere bulu -
ııan kiiçük yaramaz sağ salim ç;
karılmıştır. 

Otomobil çarptı 
Şoför Mihalin idares'ndeki oto

mobil ile Galib isminde birinin 
'.dare ettiği el arabası Bostanba
şında çarpı.şmışlar ve elaraba -
sının kolu Galibin göğsüne çarpa
rak yar•lamıştır 

Vaziyet çok gergin 
(1 inci sah ifeden devam) ı 

min ey lcmeğe gayret etnıektediı 
POLONYA VE MACARISTANI!·I 

REM! TEŞEBBÜSÜ 

L ondra, 22 (AA.) - Polonya 
ve :IIacaristan elçileri. SJ!l 

ziyaretkri esnasında lng' -
tere hükCımctine. Fransız - İngilr< 
teklifl~:i mucıbır.ce Südctkrc v<
rilecek olan hakla:-ın Çekoslovak
yada ya~ıyan Polonya ve Macn 
ekalliyetlerine de teşmilinin ken
di hükı'.ımetlerincc erzu edi'mekt., 
Jlduğvnu bildirmişlerdir 

PRAÖDA NÜ~fA Y$ 

P ı-ağ, 22 (Hususi) - Hükü-
met halka hitaben bir te'1 1 
liğ neşrederek Fransız - h

giliz Ukli!ini kobul etmek lazını
geldiğini, aksi takdirdl' Çekoslo
vak.yanın Almanya kar~ısınd, 

y;;lnız bırakılacağını bıldirmiştır 

Bu tebliğe rağmen Çek Şl•hırlerin
de protesto nümayişleri ~·apılmış, 
halk Almanyaya karşı mukaveınrt 
gösterilmesini istemiştir. Nüma -
yişçiler kabinenin istifasını. Bc
nes'in ve ordunun himayesinrJ.e 
mukavemet tedbirleri alınmasını 
t:Jeb etmiştir. 

Prağda bir çok nümayişler ol 
muştur. Nümayişçiler İngiliz, 
Fransız :;efaretleri önünden geç
mişler. fakat hadise olmamıştı: 

Hududda gerginlik artıyor. Sü
detlerin bir hadise çıkarmaların -
dan korkulmaktadır. Hükümet 
Prağı hava taarruzlarından kor·,_ 
mak için tedbir almaktadır. VaF 
bir beyanname neşrederek erke·:-

Makineye 

!eri hava müdafaası müfrezeler'.· 
ne girmeğc davet etrrtiştir. 

ÇEK :\IECLİSİ TOPLANIYOR 

P rağ, 22 (A.A.) - Neşredc
leıı bir tebliğde milli mec
lisin yakında içtima edecP.· 

ği ve hükümetin meclis huzurun· 
da kendisini Londra projelerini b
bule sc,·ketmiş olan esbabı i21h 
ve haltı hareketini müdafaa edı» 
ct·i:i bildirilmektedir. 

ŞEREFSİZ YAŞA.IAK 
İSTEMİYORUZ 

P rağ, 22 (A.A.) - Dün ak
şam saat 22 ele Reisicumhm 
~atosunun etrafında toph· 

nan halkın bir kısmı bağırarak 

bahçeye girrnı~tir. Bunun ıizer.

ne General Sidovy balkonda gi.ı

runerek halka siikünet tavsıyc et.
miş fre de halk, •Şerefsiz yaş;..

mak istemivorul• diye bağırmı~
tır. 

NeLt<'dc halk milli mal'§! söy
liyerek dağılmı~tır. 
ÇEKOSLOVAKYADA DİKTA-

TÖRLÜK MÜ? 

P aris. 22 (Hususi) - Çekos
lovakyada, Cumhurrcisin'.n 
yerine Başkumandan Mi -

ra,,.a'nın geçmesi ve bir dikta 
törlük kurarak Almanlara sonunn 
kadar mukavemet etmesi ihtima:. 
!erinden bah>cclilmekte ve bun:ı 

trmin için Çek ordusunun vaziy •. 

1e hakim olabilecek bir hareket
te bulunmasından endişe edilme~ .. 

ttdir. Bu takdirde sulh teşebbüs· 
!eri tamamile akim kalacaktır. 

Verirken: 
teşrin· Alma lar bir 

evvelde harbe 
başlıyacakmış 

Paris, 22 (AA.) - Ön gazetesınde bir makale neşretmiş olan B:ı

yan Tabuı'ye göre Hitler, Godesberg'cle Çemberlayn'e bir teşrinievvel 

tan~inin Alman kıtaatınııı Südet aralisine girmeleri için son tarih ol

duğunu sôyliyccektir. Fazla olarak Hitler, intizamı muhafaza hususun 

da kabilıyctsizlik göstcrmış olduğunu ileri sfaerck Beneş hüküınetidn 
ıstifasını taleb edecekt.r. 

• • • 
Çember/ayn Alman yaya 

B· _·Jin, 22 (Husu.;i) - cÇemberlayn• ın yann doğru 

\'ardı.~ı bı..ra. a gelen haberlerden anlaşılnıışt.r. 

God~sberıre 

Çemberlayn -Hitler'le Moskovada yeni lstanbulda sıtma mücadele_!}. 
Y erattı tramvayı H. d. t d I b. · sı•:na 

1 

bugün görüşüyor (5 inci Hhifed~n devan<° ın ıs an an ge en ır cıns ,I 

~:~~~:a~çel~~~i:n ~~~~:n:~~:~~'.~~ hastalıgv ına karşı tetbı" r a l ı ndı 
(1 inci sahifeden dC\"am) 

rin ilk safhasını müteakip Çek 
meselesi müsbct veya menfi hn: 
dereceye kadar tavazzuh edeceği 
cihetle Hitlerin bu akşam saat ~l) 
de mühim bir nutuk söylemesi 
mukarrerdir. Hitler, bu nutkun
da Almanyanın Çek ve Avrupa 
meseleleri hakkındaki nihai k&-
ı·arını cihana bildirecektir. 

MÜZAKERAT GENİŞLİYE 
BİLECEK 

oııdra, 22 (Hususi) - Sa15-

L hiyettar mahafil Godesbeıg 
mülakatına büyük bir ehem
m.yet atfetmektedir. Vakıa 

Çeko.lovakya meselesi hakkında 
Londrada verilen kararların Al -
manya tarafından kafi görülmedi
ği soylenmekte ise de daima sull.
per\"erliğinden bahsedilen Hitl~· 

rin İngiliz - Fransız cephe birli~; 
k_arşısmcla ve yapılabilecek en son 
fedakarlığın mahiyetini öğren -
dikten sonra daha ziyade itil5fki
riz da\'ranacağı- sanılmaktadır. 

Aliikadarlar Hitlerle Çember -
!ayn arasında Çek meselesi hak • 
kında bir uzlaşma elde edildikten 
soru a A \'rupaya müteallik diğer 

bütün meselelerin umumi bir tas
fiyesi yapılacaktır. Bu takdirde 
Godesberg mülakatı temdid edı

lecek ve icab ederse Mussolini ve 
Daladye de davet olunacaktır. 

MÜŞKÜLAT VARSA DA UYU-
ŞULACAÖI MUHTEMEL 

B erlin, 22 (Hususi) - Burd
da şayi olduğuna göre Wt
ler, bugün Çembcrlayn'l' 

vukubulacak mülakat esnasındı 

A nupada sulh ve sükünun iadr, 
edilebilmesi ve diğer meselelerin 
tasfiye olunabilmesi için evvelc
mirdc Südetler mıntakasının Al.
manyaya ilhakından maada Macar 
ve Lehlerle meskun arazinin de 
Macaristan ve Polonyaya iade ve 
ilhak edilmesinde ısrar edecek -
tir. Her Hitler, Bertesgaden'dP. 
Macar ricalile yaptığı mülakat -
tan ve İtalya ve Lehistanla vaki 
muhabereden sonra bu kararı ver
miştir. 

Hitlerin Berlin - Roma mihve
ıile bu mihvere bağlı devletlerin 

• 

1 

ve amele partısinin icra korrtite,, 
uzalarından mürekkep altı kışilik 
L•ir murahhas heyeti kabul etmiş
tir. 

Bir saat yirmi dakika süren bıı 
1.1ülfıkattan sonra heyet Trans -
ı.ort - House'yc gitmiştir. 

ZELİLANE BİR HAREKET 

Londra, 22 (A.A.) - Amele par-
t;si resmi bir beyanname neşrede · 
rek Hitlerin tehdidi karşısında •• 
tanılacak bir şekilde zelilane bJ· 
yun eğilmiş olduğunu kaydetmiş
tir. 

Beyannamede •Eski İngiliz de· 
mokrasi ,-e adalet ananesinin le
kelendiği• ilave edilmektedir. 

BONE İNGIDİZ SEFİRILE 
KONUŞTU 

Faris, 22 (A.A.) - Hariciye na
zırı Bonnct, dün akşama doğru Sir 
Phipps'i kabul ederek kendisile 
beraber Prağ tarafından kayıds·~ 
olarak verilen muvafakat ceva
bı üzerine hasıl olan vaziyeti tc:. 
kik etmiştir. 

UKRANYAYA DOÖRU 
Paris, 22 (AA.) - Fransız g·ı

zeteleri, Çek mesclesile meşgul ol
makta berdevamdır. 

Figaro gazetesi diyor ki: 
Seferber halde bulunan yirmi 

beş fırkanın tazyiki altında zorla 
kabul ettirilmiş olan müzakerel~r, 
dünyanın hiç bir zaman unuta -
mıyacağı menfur bir mahiyet ar
zetmektedir. 

Epok yazıyor: 
Üçüncü Rayh, Çekoslovak eya

letlerinden ibaret kalacak ve Ber
linin peyki haline gelecek olan bir 
Çekoslovak devletinde kendisi için 
ihtiraslarının hedefi olan Ukko
ridoru vücude getirmek istiyor. 

La repoplik de şöyle yazıyor: 
Alman - Çek ihtilafı Hitler iç;n 

yeni bir takım mutalebat ileri sür
mek için bir vesile olursa Fransa, 
harbden mes'ul olan Almanya kr.r
şısında müttehit bir hale gelecek
tir. 

Popüler gazetesi yazıyor; 
Sed bir kere yıkılacak olurs·ı 

bütün mutalebata bütün ihtira,. 
lara serbest bir mecra açılmış o
lacaktır. 

vardır. Sutunları suslıyen kırmı-

zı taşlar, çelik rengi ile pek güze: 
ı ymaktadır. Yer, elvan renkli 
mermerdendir. İstasyonun tav:.
nı, 35 kubbeden mürekkeptir ''e 
burada Leningrad Güzel Sanatlar 
Akademisinin yaptığı renkli cam
dan veya smalt'tan panolar var -
dır. 

Bielorusya garı istasyonu, kb
sik stilde hattı müstakimlerle ya
pılmıştır. Du\•arları, cmayye be· 
yaz karolardan ve pilonlar ise 
muhtelif renkte Birobican mcr -
J'1erindendir. 

Dinamo stadı istasyonu, mev
zuunu spordan alan muhtelif hey
kellerle süslüdür. Tayyare mey
danı istasyonunda ise paraşütler 
ile ve tayyarecilik mevzulu re' -
simlerlı müzeyyendir. Nihaye •. 
rnn istasyon olan Sokol, mermer 
'ütunları, mozaik döşemesi ve gi7.- ı 

ienmis ziya menbaları ile tebar~< 1 

eylemektedir. -
l"lsas 
Leylekleri 

(S ll\d aahlfemlıden devam) 
B u sene 39 yuva daha boş kal -
rruştır. 

Leyleklerin yuvalarını terket
melerine, Alsasa gelmemelerine 
sebeb ne?. 

Raporda buna birçok sebebler 
gösteriliyor: 

•Kuraklık, böcek ve kurbağa -
!arı azalttı. Elektrik telleri yuva
ların bozulmasına sebeb oldu. 
Yavruların uçmağa alışırken tel
lerin üzerine düşüp ölmeleri ley
lekleri kaçırdı. 

cLey !eklerin, birçok kuşlar gi
bi kulakları çok hassastır. Gürül
tüden hoşlanmazlar. Hageno'da ya· 
pılan yeni bina amelelerinin gü -
rültüsü civardaki hastahane üze-· 
rindeki leyleklerin yuvalarını ter 
ke mecbur bıraktı. Düğünlerde si
lii.h atma adeti son senelerde ye
niden başladı. unun da le~·lekler; 
kaçırmakta çok tesiri oldu. 

Adalar ve Kadıköy 
mücadele yapılarak 

civarında bu esasl ı 
miisbet neticeler ;, 1 

bir 
dı 

İstanbulun sivrisineği bol yer -
1erjnde bu muzır hayvanları imha 
etmek, csıtma• yı önleyecek ted
birler almakhususunda sıtma mü-

nasib mahallere asıl~uı bu k'"' Jl"ı,.. 
tonlara geçirilmiştir. Tcııuılık. JkJ 

. le . vr ]ta 
murları ev sahıb nııc h' 0• 

bu hususta lazım gtk'n sıh · 

cadele teşkiiatı tarafından bu ğütleri de muntazaman 
vrrmJ'Ö .. 

yaz muhtelif semtlerde esaslı mü- 1erdir. t" • 
mücale yapılmıştır. Buyı l· sıvrisinektcıı ba~ka " 

Ezcümle başta Büyükada olmak tarcıkla~a karşı da ınücad'.~.:,:d; 
üzere Adalardaki bütün köşk ve çılmıştır. Bu tedbirlcı ~ay · ·e• 

1 bu "az, Adalarda sıvrisinrk ı;. e\d<· evlerdeki kuyu ve havuzlar; teş- J h" yok 
kilfıttın mücadele memurları tara- yıllara nazaran hemen 1 ~ J{ ;ı • 

fından hususi eczalarla mütead- ııecek derecede azalmı~t ı r . pı· 
- o 1 dıköy Erenkö,· ve cıvarınd3 Y·' .... 

did defalar temızlenmıştir. ,,u su- ' • !fakı' · 
retle Adalarda temizlenmedik tek ' lan mücadeleden de muva 

havuz Ve ku"u bırakılmamı"'ır. li netıcelcr alınmıştıı-. ., 
J i~ ·- h ınn11ııs• 

Ayrıca bahçelerdrki su birilun· Diğer ta~aftan •5 gun 11\,tolıf 
tileri vcsıvrisinek olabilecek yrr- denilen ınikrobık s:tma • d gc· 

· da Bursa ve ctvar kaznlarııt 3 
ler de dezenfekte edilmiştır. 

Bu ameli,·elcri kontrol için köşk rülmüştür. ~11 
J b" 01uıı 

ve evlere sıtma mücadele teşki.Vı- cPapatis• sıtmas'. tal~~· dislo~· 
tı tarafından matbu kontrol kaı·J,- bu yenicins hastalı!(ın ın aJ<a • 

J dan geldig" i anlaşıl mı~ bu " Jıe • !arı dağıtılmış; her temiz eme "e d 
Jarın görüldüg" ü yerkrdc· e kon trol un yapıldığı tarih; ev v~ 

. . d ·· menmücadde yapılmıştır ~ 
köşklerin kapılarının ıçın e mu • ~ "' . 
;;,.=:;,~~~~===~====~~'.""'~~"."":".'°. . . 'ficarLI 

1 
İstanbul Asliye Birıncı 

Azılı bir gece 
hır~ızı 

(1 inci sahifeden devam) 

Mahkemesinden: d•n 
İstanbul Belcdiyl'Sİ tarafın c:a• 

!Hüseyin Hilmi ile KumkapıdJ ~~-
. . J{öşkl•I 

, raç lshak mahallesındc ·sdr. 

imam çıkmaz sokağında 2 nuınnı ıJt 
ddesıı 

oturan ve Hasan (paşa) ca · pıed 

143 numaralı fırın sahibi Meh
5 

·o~ • 93 /• 
nğlu (Hafız) Yusuf aleyhine ]'l~ ~· 
dosva numarasile açılan 1482 1 d•·~ 

" .. dd . Jevhıer Jacak davasında mu eıa . 11~-
Hüseyin Hilmi tarafından arzıı dB 

"k ınc<;Jlı 
lin sekline ve davanın ı a i• 
usuİsüzlüğc ait dermeyan edil'~' c
tirazat mahkemece rcddcdi Jerr .. ıı 

1.. )1'1lııı• 
~asa ccvab vermekrı uzu u· 
lınüddcialeyhlerc tebliğinr ve :,: 

hakcmenin de 4/11/933 Cu~ıa vıJı:• 
14 de talikine karaı vcrılmı~ .. ııdcr 
ğundan Yusufun ili'ınm ıwş ı 1 

" .,ı 
v::ıu itibarefl t>Sas hakkındakı ce .. • 

10 gün içinde mahkoıwye bil<h',h 
mesi ve muayyen gün ,-c saatte pı. 

'kemeye gelmesi ilan olunur. 

nıüşterek siyasetlerine uygun eı. l====== =========
•Leylekleri kaçıran yalnız bun

lar değildir. Havanın da çok te
siri olmuştur. 

zat dün Emniyet İkinci şube m:..
dürü Nevzat Armağana müracacıl 
ederek gece· bağdan köşke giı-~11 
meçhul bir hırsız tarafından çok 
kıymetli bir sigara tabakasile bcr 
Zeyis marka dürbün, bir gramo · 
fon bir palto ve sair e~yalarının 
çalındığını söylemiştir. Bu miir:_.
caat üzerine Nevzad Armağan i
kinci k1Slm şefi Başkuınser Öm ·
re deı hal hırsızı ve çalınan eşy, · 
ları meydana çıkartmasını ernı·eı
miştir. Bunun üzerine Başkumscr 
Ömer iki saat gibi az bir zama11-
da hırs12ı yakalamış ve çalına» 

eşyaları da meydana çıkartmış · 
tır. Yakalanan azılı gece hırs1'
larından ve bu suçtan sayısız .;.ı

bıkası ve mahkümiyeti olan ine· 
bolulu Raşid oğlu Şakirdir. 

(103~ 
dn" * Şehrimizin imarına bun larak verdiği bu karardan dolayı 

bugünkü müzakerelerde biraz 
müşkülata tesadüf edilmesi muh
ıemel ise de Çemberlayn Avru. 
pada sulhu korumak gayesile ha
reket ettiği cihetle nihayet bir an
laşma olması muhtemel görül -
mektedir. 
ÇEMBERLAYNİN YENİ TEK-

LİFLERİ 

L ondra, 22 (Hususi) - İngi
liz Başvekilinin Godesberg
de ne kadar kalacağı belli 

değildir. Bu, müzakerelerin alacn
fıı şekle bağlıdır. Taymis gazete· 
sinin salahiyettar mahfillerden 
aldığı haberlere göre İngiliz Ba5 
vekili şu tekliflerde bulunacak
tır: 

1- Çekoslovakyanın yeni hu
dutlarını çizmek için beynelmilel 
bir komisyon teşkili. 

2- İki tarafın da askeri tedbir
leri bir tarafa bırakması ve asker. 
]erini lıududdan çekmesi. . 

3- Hitlerin ve diğer aiakadar-
larm halkı süküna davet etmesi. 

4- Çekoslovakyanın yeni hu
dudları için teminat verilmesi. 

KABİNE MÜZAKERELERİ 

L cındra, 22 (AA) - Çeko>
lovak meselesi ve Hitler • 
Çemberlayn müiakatı ka. 

binenin dün öğleden sonra aktat
miş olduğu içtimada yapılan mü. 
zakerclerin mevzuunu teşkil et-·-ıniştir. Çemberlayn, içtimadan 
sonra kralın nezdine giderek na
zırların müzakereleri hakkındı 

kendisine malümat vermiştir. 
Ortaya yeni bir hadise dah~ 

çıkmıştır. Polonya ve Macarista•ı 
mümessilleri, Lord Halifaks'a P")
Jonyalı ve Macar ekalliyetlerinin 
Südet Almanlarla ayni zaman•ll 
ayni meseleye tabi tutulmalan 
lüzumunu anlatmışlardır. 

Kabine Çemberlayn'in uzlaştır
ma vazifesini heyeti umumiyesi 
itibarile tasvib etmekte berde-
,·anıdır. 

Al\IELE DELEGELERİLE 
MÜZAKERE 

Dıger taraftan Lord Halifaks A
mele teşekkülleri umumi mecli>i 

Beynelmilel 
Ticaret hey'efii 
Şehrimize döndü 

Beynelmilel Ticaret odası reısı 

M. Watson ve ayni müessesenin 
katibi umumisi Pierre Vasseur ik 
diğer zevattan müteşekkil heyd 
bugün Ankaradan şehrimize g~l 
mişlerdir. 

Bugün heyet öğleye kadar is
tirahat etmiş, öğleden sonra Deniz 
Bank tarafından kendilerine tah
sis edilen motörle Boğaziçini ge7-
mjşlcrdir. 

Yarın sabah, saat 10.30 da M. 
Watson'un riyasetinde bulunan 
heyet Türkofise gidecek bir kısım 
tüccar ve sanayi erbabının da .ş. 

tirak edeceği bir toplantıda bulu
nacaktu·. 

Bu toplantıda Watson orada bu
lunan tüccarlarımıza ve sana~; 

erbabına Nevyork dünya serg•r,i 
ne gönderilecek örnekler hakkın
da etraflıca izahatta bulunacak
tır. 

Öğleden sonra, heyet yaıılarm
da Galib Bahtiyar bulunduğu ha.i
de Topkapı sarayını, diğer müze
leri, tarihi ve mi'.!i abidelerimiz~ 
gewcek ve bunlar hakkında iz;,. 
hat alacaklardır. 
Akşama; Beynelmilel Ticaret o

dası Türkiye Milli korrtitesi tara
fından Tokatlıyan otelinde heyet 
şerefine bir ziyafet verilecektir. ---

Münevver havuzlar 

•Son senelerdeki fırtınalar, so
ğuk, düşen yıldmmlar birçok yu
vaların boş kalmasına sebcbiye'. 
vermiştir. 

•Leyleklerin kaçmamalarını t~ 
min için biricik çare, yuvalarınırı 
bulunduğu yerlere elektrik teli 
germ~mek, gürültüyü mümkün 
olduğu kadar azaltmaktır.• 

Ekmekci 
Çırağının 
Başına gelenler 

(5 inci sahifeden devam) 

Reis - Yetişir! ... Bağırmanızı 
işiten polisler geldiler. Mütecaviz
lerden ikisi kaçmıya muvaffak 
oldu. Yalnız üçüncüsü, Löliyevr 
yakalandı. 

Bütün nazarlar, Löliyevr'e çev
rilmişti. Maznun cidden garib bir 
adamdı. Kocaman bir bay kuşa 
benziyordu. 

Reis - K açan arkadaşlarınız 

kimlerdi? ... 

Maznun - (Gülümsiyerek bil
miyorum. Umumi evlerde bir çok 
kimselerle ahbab olunur ... 

Reis - Löboni niçin soydunuz, 
paralarını aldınız! ... 

Maznun - Alay etmek, gülmek 
için ... 

Bu sırada ekmekçi çırağı, ye
rinden kalktı. Mademki alay için· 
dir d~vamdan vaz geçiyorum .... 
dedi. 

Fakat mahkeme, bunu nazarı 
dikkate almadı. Baykuş adamı üç 
ay hapse mahküm etti. 

* Nafıa Vekili İzmire harekd 
inşaatı etmiştir. 

Saray bumu ve Şemsi paşada ı, ::.iiii"i" li-iii'-iıi"ıiı' iiiiiiiıi-i"iii"-ii"ii" iii"iii.~ 
münevver havuzlar yaptırıl_ması- Dr. Ali Riza Sağlar 
na başlanıldığını, bu işin Cum -

Şakir suçunu itiraf etmiştir. 

Bugün Adliyeye teslim edilece•:

tir. 

ıı·ra )lar· 
s<'nra her yıl 8 milyon 
canac3ktır. 

İstanbul Belediyesi ilan ları 

Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi dispanseri U':~~ 
·1 • k k ·1 · c ]<oll çesindeki garajda yaptırılacak tamirat ve tadı at açı e sı tmıy. ·ı•r· 
'l"'d"" 1 .... d .. rulebı muştur. Keşif evrakilc şartnamesi Levazım n' u ur ugun e go . . r• 

. · nıd•1 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen ı~krı n ·rtı' ' 
lüğündcn alacakları fen ehliyet vesikasile 71 lira 18 kunısluk ılk tc bU' 

nat makbuz veya mektubile beraber 7/10/938 Cuma güııii saat 14 

çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6728) ,........,,,. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: tiıe 
İdare ihtiyacı için 50 adet 6 şar metroluk çam direk pazarl ık sure 

satın alınacaktır. .. .. _ keı bl"' 
Pazarlığı 6/10/938 Perşembe günü saat 14 de Mudurluk mcr 

nasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. cJel'i 
Muhammen bedeli 400 lira ve ilk teminatı 30 liradır. Şa~tna~ıı ,e 

her gün Levazım Dairemizde görülebilir. Islcklilerin mezkur gu 
saatte ilk teminatlarile müracaatları. (6572) ,_..,,, 

İstanbul Defterdarhğından: . d' 
· 5tur> 

Galatada Sultan Beyaztd mahallesinin Rıhtım caddesinde u nevı 
odaları bulunan kargir 7 numaralı dükkan üç sene müddet ve s:ra) a 
dokuz yüz lira muhammen kira üzerinden açık arttırma usuJıle I< ı11e1' 
verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer şartların ı ögre~rı ,ıe 
istiyenlerin her gün Milli Emlak İdaresine ve arttırmaya girecek!eıpıl;\ ~ 
3/10/938 Pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerıle :Mı!lr (65351 
Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. (M.) ~ 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğündef1: 1< ,e 
Muhabere ve posta memuru yetiştirme~ ü~ere stajyer aJırı~cŞera' ' 

bunun için de 10/10/938 tarihinde saat 10 da ımtıhan yapılacaktır 
postahanelerde ilan edilmiştir. kadar 

O şartları haiz olanların istenilen vesaikle 5/10/938 akşamırı~!)4 • 
İstanbul P . T . T. Müdürlüğü idari kalemine müracaatları. ·~ 

huriyet bayramına kadar bitiril.- Birinci sın:f dahiliye • •• .., 

ceğini evvelce yazmıştık. mÜIPhassısı ile SABAH, OGLE, ve 
Bu havuzlara renkli ziya ver- Muay enehane: Beyoğlu Par 

mek üzere her iki yerde birer 
ıransformatör hiııaları yapıla -

caktır 

makka,pı, tramvay durağı. 

l~abul saati: 1G dan sonra 

her yemekten sonra muntazaman 
fırçalayınız. .. 



gıu 

------·- - -
Yazan: Ziya Şakir -·--

1 N 3 61 !Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
i: • LYalnız Son Tel 'da n rcdilecektir. 

Ülemayı kiramın ve bütün ordu
nun ittifakile. Veliahd Reşad 

efendi tahta çıkarılacaktı. 
Sultanhamid bu maksatla yapılacak 
ve kendisine vaki daveti gülerek 

toplantıyı 

karşıladı 
Bu yaftalar, ele geçiyordlL Sul

tan Hamid, yirmi beş gün bel:li
Yordu. Değil koca bir milletin, tek 
hir ferdin bile harekete gelmcdi
i\i~.i görünce, kahkahalarla gülü· 
Yordu. 

Murad Bey taraftarları daha 
:ocukca davranıyorlardı. (Efradı, 
Yüz binlere baliğ olan gizli cemi
Y~t) in zorla Kanunu esasiyi il.in 
ederek Veliahd Reşad Efendiyi 
tahta çıkaracağına dair, Yıldız 
)atayına, erk8.nı_;1a imzasız mt.k
·Ublar gönderiyorlardı. . 
Zeki Beyin pederi, Sultan Hamı

din (Hünkar çavuşlarından) idi. 
-iılına. (Kayserili Mehmed) der
·erdi. 

Kayserili Mehmed, bir gün y,ı. 
:iız sarayında mWıim bir hadise
ie sebebiyet .vermişti. 

Mabeyin müşürü Gaz.i Osman 
!'"şanın dairesini teınizliyer. .o· 
!acılar, bir sabah dairenin için
le ki merdiven basamaklarınrh 
bır mektub bulmuşlardı. Buınek
:Ubun üzerinde, Osman Paşanın 
a.~resi yazılı idi. Fakat mektubu, 
oıaya kimin bıraktığı bellt değil
di 

Iiademeler, mektubu Osman 
l>aşaya vermişlerdi. O da derhal 
Sultan Hamide göndermişti. Mek
tub, bir davetname olup, meali 
de, şundan ibaretti: 
(Ulemavı kiramın, ve butün 

Ordu efr;d ve zabitanının ittifa -
kile Sultan Hamid, tahtından in
dirilerek yerine Veliahd Reşad E
fendi geçirilecek, ve Kanunu esa
si de ilan edilecektir. Bu emri 
nayrın husulü fçin önümüzdeki 
cuma günü Fatih camii şerifinde 
fevkalade bir içtima aktedilece -
ğinden, siz de buyurunuz.) 

Sultan Hamid, bu davetnameye 
de gülmekle iktifa etmişti. Çün
kü böyle bir şeye inanacak ka
dar budala değildi. 

Ancak Sultan Hamid, bir nok
taya ehemmiyet vermişti. O ka
dar sedid inzibat tedbirlerıne rağ
llıen- bu mektub Osman Paşanın 
dairesin~ nasıl girmiş.. ve o mer
<liven .. yağına, kimin vasıtasile 
~erteitırı imişti? .. 

liiç bir faide temin etmiycn bu 
&Ülünç davetname, sadece o za
\>aUı iki hademenin felaketi ile 
lteticelenırtfşti. Bu iki hademe, 
en şedid tazyikler altında, gün
lerce isticvab edildikten sonra, 
llıeınıeketlerine sürgün edilmiş -
~rdi. 

lialbuki mektubu g<ztice ora
~a bırakan; Zeki Beyin babası, 
ltünkar çavuşu (Kayserili Meh
llıed) di. 

işte, Murad Bey ile taraftarları, 
Cıddi ve ağır başlı bir faaliyet 
ıstcmi tak.ib edememek yüzün -

<leıı, memleket ve millet hesabı
na ~n küçük bir faide temin et
llıek şu ura.fa dursun; bilakis 
llıoınıeketin münevver gençleri 
nanıına büyük bir felakete sebe
biyet verm;şlerdi. 
blıvarlara yapıştırılan yaftalar, 

earnıiere atılan (Mizan) lar, şu
raya buraya gönderilen mektub
lar tevali etmiye başlayınca, Yıl
dQ sarayının casus şebekesi de, 
<l 0 thal harekete geçmişti. 

E:vveıa, hakikaten bu işlerle 
llıesgul olan bir kaç genç ete ge
Ç.ı·ilmişti. Fakat bu muvaffaki -
~et. aşağı sınıf casusların hırs ve 
1•rnaını cetbettiği için bu karlı iş 
<l rhal revac kesbetmiş; korkunç 
bir iftira devresinin açılmasına 
'tbebiyet vermişti. 
İltıraya kurban olanların ekse-

risi; genç, münevver mektebli ve 
zahitlerdi. 

Vakıa, gençler, münevverler, 
mektebliler ve zabitler arasında 

(hürriyet cereyanları) yok değildi. 

Mesela; seraskerin yaveri Şe • 
fik Beyin, gerek Murad Beyle ve 
gerek Avrupadaki hürriyetper • 
verlerle muhaberesi ele geçmış; 
derhal tevkif edilerek askerlikten 
tardolunmuş; Trablusgarba sür • 
gün edilmek için zaptiye nezare
tine gönderilmişti. 

Diğer bir takım gençler de, Av
rupadan gelen gazete ve risaleled 
ele geçirerek, hürriyet cereyan • 
!arını biiyük bir ehemmiyetle ta
kib etmektelerdi. Fakat bu cer~
yanları takib edenler arasında, 

memleketi isyanve ihtilale sürük
liyecek bir kudret ve kabiliye~, 
henüz mevcut değildi. 

Ancak şu var ki, bu mahdud ve 
meçhul genç zümresini, iki taraf 
da istismar etmeye çalışıyordu. 

Murad Bey taraftarları, bunları 
(adedi yüz binlere baliğ olan gizli 
bir cemiyet) gibi göstererek Sul
tan Hamitli korkutmak istiyor • 
lardı. 

Yıldız sarayının casusları ise, 
bu gençlerden en göze batanlara 

birer kulp takıp aleyhlerinde jur
nallar vererek rütbelere, nişan • 
iara, ihsanlara nail oluyorlardı. 

HiKAYE 

Bu suretle tevkifler çoğalmıya 
başlamıştı. Adedi otuzu tecavüz 
eden genç ve münevver mevkuf· 
lan halktan uzak bulundurmalı; 

için, (Taş kışla) nın bir köşesi, 
ıevkifhane yapılmıştı. 

Ayni zamanda, bir de (divanı 

harbi mahsus) teşkil edilmişti. Bu 
divanı harbde; babı seraskerl mu
hakemat dairesi müddeiumumisi 
ferik Reşid Paşanın riyasetnde 
olup, bahriye nezareti muhake • 
mat dairesi reisi Tayyar Paşa, Te,. 
rikiye vapuru süvarisi miralay 
Behçet, topçu miralaylarından Fa
ik, nakliye miralayı Mehmed Bey
lerden mürekkebdi. 

Bu divanıharb, 1313 haziranının 
ıptidasında işe başlamaktı ve, d;
vanıharbin işe başlamasile, mev
kufların adedleri de artmıştı. Çün
kü divanıharb erkanı, Sultan Ha
midin gözüne girmek için mev -
k:uflara isnad olunan cürümleri ta
hakkuk ettirdikleri gibi, bunlara 
şerikler de uydıırarak işlerini ç<>
ğaltmışlar; kendilerine iyi bir 
meniaat kaynağı bulmuşlardı. 

Fransanın zulüm ve islibdad 
devrinde (Bastil) ne ise, Abdül • 
hamid devrinde de_ (Taşkışla) o 
hali almıştı. Ve, 1314 senesine doğ
ru, artık mevkufların adedi, 100 
rakamını, aşmıştı. 

(Devamı var) 

Bir yanacak var amma 
( 4 ıincü sahifeınizden devam) 

çikariyorsun? 
Kömürcü, pervasız: 
- Tartmadık, diye mi? Bende 

yalan yok. 
Öbür çuvalları gösteriyordu: 
- Bütün çuvallar birbirinin ay

nıdır. Bakkalın kanlarını alıp tar
talım, bak, yalanım var mı? 

Kadın; oldu bir kere' der gibi 
bakınıyor: 

- Tartmadan olur, kale? 
- Namussuzum, vallahi, hepsi 

birbirinin eşi ... Namussuzum, di
yorum sana be! 

Döndü, bakkala koştu, biraz da 
elde asma kantar, bakkalla birlik
te geldiler. Kömürcü, boşaltılan 

çuvalın clengi sağdaki çuvalı da 
indirdi, bakkalla birlikte kantar 
sapım omuzlaşıp tarttılar: 

- Altmış yedi ... 
Kadın, biraz ferahladı: 

- Yetmiş ikiyi nereden çıkar
misdin? 

- O çuval, bundan biraz fark-
lıydı. Neise, beş kilo iniyorum. 
Altmış yedi tutalım. 

Tartılan çuvalın da üst iplerini 
. çözmeğe başlamıştı; kadın, tek -
rar şaşladı: 

- Bunu neden çözüyorsun kale! 
Kömürcü, laf dinlemıyordu: 
- Al bunu sen! Öoür çuvalı zi

yanınaverdik, bu da gitsin. Ben de 
yalan yok! Ateşe kör bakayım ... 
Ekmek çarpsın ... 
Kadının dile tululmu~tu: 

- !. ..... 
- Dlninin hayrını gör, al. 
- !. ..... 
- Evladının başı için al. 
- !. ..... 

- Allah aşkına al be yahu! 
Kadın, gerilemiş, kapıyı kapıya

rak önünde şaşkın şaşkın duru -
yordu. 

Kömürcü, ağzı çuval elde, 
cum vaziyetinde idi: 

- Haydi, aç kapıyı ... 

hü-

- !. ..... 
- Yürü, haydi... 
- !. ..... 
- Durma, yürü ... 
Kadın, gayri ihtiyari yan kal -

• dırıma geçmişti, kömürcü çuval 
elde, k~pıyı önledi, girdi, çuvalı 

bo~alttı. KJdın, onun arkasından 
eğilmiş bakıyordu, iki elite yüzü
nü kapatarak bağırdı: 

- Kale, hepsi toz, hepsi kırık! 
Kömürcü, boş çuvalı sallıyarak, 

tekrar sokağa çıkmıştı: 

- Tozdeğil onlar ... Mahalle -
nizdeki kömürcüden para ile toz 
kömür, mıcır alacaksınız. 

- Hep kırık kale! 

- Çuvalıboşaltırken birazı kı-
rılmaz mı? Zati bu ellemeleri kır
madan yakamıyacaksın ki. .. Ben
de yalan yok ... Sen, benim anam
sın. Ben, yemin istemem. Bu kö
mürleri yakarken, bana dua ede
ceksin. 

Elinin tersile alnının terlerini 
siliyordu: 

- Altmış yedi altmışyedi daha, 
yüz otuz dört etmez mi? Dört ku
ruştan ne ediyor? Beş yüz otuz 
altı mı? Sen de hesab et. 

- Ben, hesab bilmem. Kızım 

iıesab etsin. 
- Peki kızın hesab etsin. Hay

di bekliyorum. 
Kadın, kollarını iki yana sarkıt-

mıştı: 

- Kızım burada değil... 
- Akşama mı gelir? 

- Sen, bir hafta sonraya gel -
sen, iyi edersin! 

- Aman ana, kömür yerine be
ni mi yakacaksın? 

• • 
Kavga çıkmadı, kantarı veren 

bakkalın şefaatile sulh oldular. 

Bu hikayenin sonunu bilmiyo
ruz. Çünkü, kim kimi yakacak da
ha belli değil! 

MAHMUD YESARİ 
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iki genç sevgili 
neler yapmış? 

Bir daha böyle aspirin ve saire 
yutmasın diye. 

<• ilncll sahifeden deyam) 
tahkiki lazım gelir. Burada kızın 
mes'uliyetini gösterecek bir delil 
görülmemiştir. 

Hettinin mahkemeye çağmlan 
babast da bunun üzerine şunları 
söylemiştir: 

Diğer taraftan ölen delikanlının 
annesı de mahkemede bulunma • 
makla beraber kendisini gidip gö
ren gazetecilere sönları söylemiş
tir: 

Gazeteciler takımı 
- Kızımın bana teslim edil • 

mesini isterim. Ben kendisine la
zım geldiği gibi bakacağım. 

- Hettinin anası, babası kızla
rının benim oğluma varmasına 

razı olmamışlardı. Daha üç sene 
liızım olduğunu söylüyorlardı. 

Onların dediğine göre Hetti üç 
sene sonra yirmi bir yaşına gire
cek, o zaman istediği kocayı in
tihab etmekte serbest olacaktı. 

Bunun üzerine iki genç daha üç 
sene beklemek m ecburiyetinde 
kalacaklarını düşünerek meyus 
olmuşlar, birlikte böyle yeis le 
bir karar vermişlerdir. Oğlum 

çok meyus olmuştu. 

Bu hafta Sii.leymanige 
karşılaşıyor. 

ile 

Mahkeme sevdiği delikanlı öl
dükten sonra ormanlarda dola • 
şarak 120 aspirin yutan ve niha
yet sevgilisinin cesedi yakininde 
baygın bir halde kalan kızın i'<' 
sene müddetle polis nezareti al
tında kalmasına karar vermiştir. 
Kızın babası da bunun üzerine 

kızının kendisine teslim edilme -
sini, kendisinin kızına lfızım gel
diği gibi bakacağını söylemiştir. 

Bastonla döğülen ço
cuğun muhakemesi 

(4 ilncll aahifed•n devanı) basına birşey dememiştim. 

rışarak çocuklarına fenalik eder. Bunun üzerine hiikim şu suali 
anneler, babalar aleyhinde taki- sormuştur: 

bata girişmektedir. - Bu kızın bir çocuk olduğunu 
Kızın babası aleyhindeki it • hepiniz biliyorsunuz değil mi?. 

hamlan reddederek: Onun arasıra okşanması lazım 

- Hayır, diyor, ben kızımın ü- geldiği kanaatinde misiniz? 
zerine hücum ederek onu dövme- Buna cevab olarak kadın tas -
dim. dik etmiş, ondan sonra çocukların 

Fakat mahkemede tahkikatın en büyüğü olan erkek çocuk din-
neticesi olarak iddia edileu cihet; lenmiştir. Ona şu sorulmuştur: 
babanın çocuğunu bastonla döv - - Kız kardeşiniz nasıl bir ço-
düğü ve vücudünün mııhtelif yer- cuktur? 
lerini yaralamış olduğudur. Ço· _ Kardeşim iyi bir çocuktıır. 
cukları koruma cemiyeti namın:ı Doğru sözlüdur. Fakat bu olan 
mahkemede ifadede bulunan bit şeyin sebebi şudıır ki bize bakan 
müfettiş de şunları söylemektedıt: kadın kardeşimden şikayet etmiş. 

- Ben çocuğun babasına her- Onun cezalandırılması lazım geı-
şeyi sordum. Nasıl olduğunu on- diğini söylemiştL Babamın kar -
dan öğrendim. deşiıni bastonla dövdüğünü gör • 

- Bana dedi ki: Kızım yalan medinı. Bizim annemiz öldü. Ba
söylüyordu. Ona bastonla vur • bam 0 zaınandanberi bize iyi bak-
dum. İki defa vurdum. Baston kı- maktadır. 
rıldı. Maksadım korkutmaktı. Bir Bundan sonra çocuklarm 
daha yalan söylemesin diye bunu babasına avukatlık eden ve-
yapmıştım. Çocuğun babası böy· kil mahkemeye bir takım mek· 
le diyordu. O bunları söylerke'1 tublar göstermiştir. Bunlar ço • 
kız da orada bulunuyordu. Ba • c uklarına çok iyi baktığına dair 
basına dedi ki: çocukların bulunduğu nıekteb -

- Hayır öyle değil. Siz bana i- lerden babalarına yollanmış tak-
ki defadan ziyade vurdunuz. Hem dir mektubları idi. Neticede ha -
de ben yalan söylemiyordum. kim demiştir ki: 

Bu babanın beş çocuğu vardı:. _ Bu baba herhalde çok yonı-
Çocuklara bakan bir kadın var - lan bir adamdır. Çocuklarına da 
dır. Mahkemede bu kadın da şun- iyi baktığı anlaşılıyor. Bu defa -
!arı söylüyor: lık hakkındaki takibat .duracak -

Bu pazar günü Süleymaniye ku
lübünün meydana getirdiği sa • 
hanın resmi küşadı yapılacaktır. 

Bu münasebetle evvelce de yaz -
dığımız gibi matbuat takımile 

Süleymaniye takımları karşıla -
şacaktır. Bir senedenberi rakib • 
!erini büyük bir sayı farkile (!) 
mağlub eden Matbuat takımının 
da bu maçı da yine büyük bir 
sayı farkile (!) kazanacağını tah
bin edilmektedir. 

Son dakikaya kadar her iki ta
kım da gizli tutulmaktadır. Biz 
buna rağmen matbuat takımı -
nın şuşekilde, olacağı kanaatinde
yiz. 
Namık (foto), Refik, Ercümend 

(ressam)- Ahmed Adem, Ali foto 
Besim, Şazi, Sedad, Osman, Ulvi 
den teşekkül edecektir. 

Evvel saat 12,30 da matbuat ta
kımına bir kuzu ziyafeti. verile -
cek ve 15,30 da maça başlanacak
tır. Maçtan sonra da Galatasaray 
birinci takımile Süleymaniye 
birinci takımları karşılaşacaklar

dır. 

Taksimdeki bo~• 
maçları 

4 T eşrinievvelde Y ergo· 
Kiryakokarşılaşacaklar 

4 birinciteşrin akşamı saat 8,30 
da Taksim stadında senenin en 
büyük boks maçı Kiryako ile Yor
go arasında yapılacaktır. Malfım 

olduğu üzere bu iki boksör geçen 
sene Beyoğlu Halkevinde karşı

lamışlardı. O zaman bu maçı 8 
8 ravundda Yorgo kazanmıştı. Bu 
maç aşağı yukarı o zaman yapılan 
müsabakanın bir revanşı mahiye
tindedir. 

İr.gi.terede lik 
maçları 

Arsenli takımı şampi
yon elacak mı? 

İngilterenin en kuvvetli takım-

!arından olan Arsenal takımı son 
zamanlarda bütün takımları mağ
lub etmeğe başlamıştır.Bu müna
sebetle geçen hafta içinde İngil -
terede yapılan lik maçlarının ek
serisini kazanmıştır. Porstmut ta
kımını 5-1 mağlub etmiştir. Bun
dan başka geçen sene İngiltere 
kral kupasının finaline kadar çı

kan ve meşhur Everton takımı~ 
damağlı1b etmiştir. 

Arsenal takımı bu seneki lrn 
maçlarına gayet iyi bir talih ile 
başlamıştır ve şimdi birinci pli.n
dadıt. 

Fransa Uk 
maçlarında 

Rasing bu sene 
mağlub oldu 

Fransa lik maçları hararetle de
vam etmektedir. Bu haftaki lik 
maçlarında, bazı sürprizler de ol
maktadır. Fransa lik maçlarının 
neticelerini yazıyoruz: 

Hovre - Rauny 2 - 1 
Strazburg - Şoso 2 -O 
Lille - Rube 2 - 1 
Son puvan vaziyeti de şudur: 
1 - Lille 6 puvan 
2 - Rovre 5 puvan 

3 - Sete, Marsilya, Sentetziya 
4 er puvan, Şoşo, Ruen 3 er pu
vanMeç, Len, Rube, Strazburg 
2 şer puvan Rasing de 1 puvanla 
sonuncudur. Bu maçların en şa

yanı dikkat tarafıneticede hiç şüp
hesiz Rasing ile Şcışo'nun mağlu
biyetidir. 

İs.-içre - Lüksenhurg 
maçı berabere 

netice! di 
Geçen pazar günü İsviçre (B) 

ile Lüksenborg takımlar< da kar
şılaşmışlardır. Maç baştan başa 

heyecanla geçmiş ve birinci devre 
sıfır sıfırabitmiştir. İkinci dev -
rede her iki takım ikişer sayı ya
parak 2-2 berabere kalmışlardır. 

- Kızın arkasında bastonun tır. On iki ay zarfında eğer hak - DEVREDİLECEK İHTİRA ( R A D y o-ı 
yerlerini görüyordum. Bunu ba- kında yeniden böyle bir şikayet o· BERATI 

. basına söylediğim zaman bana ben lur da mahkemeye gelecek olur- ·Gemi demirleri örtüsü kama ç'- _ 
onun arkasında kıracağlm ded;. sa bu seferki takibata da devam visiniıı ve buna mümasil mevaddın İSTANBUL RADYOSU 
Fakat çocuğun babası ile bu kadın etmek suretile 0 zaman yeniden dökülmesi usulü• hakkındaki ihti-
arasında mahkemede bir müna- muhakemt edilerek hüküm verı- ra için alınmış olan 2 ilkteşrin 1929 
kaşa başlamış, kızın yalan söyle- lecektir. Bir baba bilmeli ki kü· tarih ve 1008 numaralı ihtira bera-
yip söylememesi üzerine icadın çük bir çocuğu terbiye etmek ıa- tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
demiştir ki: zım gelince pek ziyade dikkatlı başkasına devir ve yahut. mevkii 

- Ben çocuğu dövmesi için ba· olmak lazımdır. fille konmak için icara dahı verıle-
======================================================= 1 bileceği teklif edilmekte olmakla 

bu hususta fazla malfımat edlnmek 

Sıra başkalarına 
geliyor? 

( 4 üncü sahifeden devam) 
suretle olursa olsun İspanya da· 
hili harbinden çekilmesi isten -
mektcdir. Almanyanın İspanyr. 
işlerine İtalya derecesinde karış· 
madığı malumdur. Fakat Alman
yanın müdahalesi şimdiye kadar 
daima müessir olmuştur. Eğer Al
manya artık İspanya işlerinde:ı 

kendini çektiğini büsbütün gös
terecek olursa o zaman İspanya 
dahili harbi ve bunun ortaya koy 
duğu meseleler kolaylıkla netice
lenecek sayılmaktadır. Londra 
mehafilinin tahminlerine göre, İs
panya işlerinin halli için Alman
ya tarafından ortaya bir takım 
engeller çıkarılmak istenmiye -
cektir. Almanya bu meselenin bir 
an evvel halledilmesinP taraftar 
görünmektedir. 

3 - Üçüncü nokta yukarı ki sa
yılanlardan az ehemmiyetli de -
ğildir. Çünkü Almanyanın istik
baline, bundan sonraki inkişafına 
siddetle temas eden meseleler bu
;ada toplanıyor. Bu üçüncü nokta 

cumumi bir anlaşma• dır. X'anı 

Bertin ile Londra arasında umu

mi bir anla~ma elde edil~rek şim-

diye kadar aradaki münasebatın 
düzelmesine daima engel olan hal
lerin ortadan kalkması demektir. 
Fakat bu ciheti daha etraflı ve 
geniş olarak tahlil etmek icab e
diyor: Almanyanın iptidai mad -
delere ihtiyacı vardır. Demir, çe
lik, kömür, bakır, pamuk, kau -
çuk ve saire gibi. Bu mevaddı ip· 
tidaiye meselesi Almanya ile İn
giltere ve Fransa arasında müza
kere sözleri ortaya çıkar çıkmaz 
daima ileri sürülen bir meseledir. 
Dünyada bir takım memleketler 
iptidai maddeler itibarlle zengin
dir. Bir takımı da zengin değildir. 
Bunları hariçten tedarike mec • 
bur kalmaktadır. Almanya da 
kendisine lii.zım olan, bilhassa gi

rişmiş olduğu silahlanma faaliye
tinde elzem olan iptidai maddele
ri dışarıdan getirtiyor. Fabrika • 
!arını bunlarla işletiyor. Onun .'· 

çin dünya su!hunun kuvvetlen • 
mesi yolunda söze başlandığı za· 
man Almanyanın iptidai maddeler 
cihetinden diğer zengin memle • 
ketlerden kolaylık görmesi ileri 
sürülmektedir. 

Sonra Alnıanyaya iktısadi ko· 

istiyerJerin Galatada, Aslan Tian 
5 nci kat 1-3 numaralara mfırecaat 
eylemeleri ilan olunur. 

!aylıklar göstermek ciheti de ge · 
liyor. Daha sonra da Almanyay?. 
Umumi Harbden sonra elinden a
lınmış olan müstemlekelerinin bir 
kısmını vermek meselesi kendini 
gösteriyor. İşte.Almanya ile böy
le .umumi bir anlaşma• ya var
mak ıçin bu noktalar gözden ka
çırılmamaktadır. Halbuki bütün 
bunların anahtarı da İngilterenir. 
elinde bulunuyor. 
Eğer böyle umumi bir anlaşma 

ya varı'ırsa buna karşılık olarak 
İngilterenin de çok ehemmiyet 
verdiği bir cihet daha vardır ki 

0 da silahların azaltılmasıdır. Al
manya ile bilhassa hava kuvvet
lerini daha ziyade arttırmamak 
için bir anlaşma elde etmek İn
gi<tere için ötedenberi takib edi
len bir maksaddır. 

İşte İngiliz matbuatında Çem
berlayn - Hitler Mütakatı vesile
s.ile tazelenen bu mevzulara ba
kılırsa tarihi mütakatta bunlara 
temas edildiği anlaşılmaktadır. 

Fı:kat ilk mesele Çekoslovaky ı 
meselesidir. 

Vekayiin inkişafı İngiliz poli
tikasınm hedeflerine varılmak i
çin ne yollardan gideceğini gös· 
!erecektir. 

18,30 Dans musikisi (plak), 19,00 
Spor müsahabeleri, Eşref Şefik 

tarafından, 19,30 Dans musikisi 
(plak), 19,55 Borsa haberleri, 20,00 
Saat ayarı: Grenviç rasathane -
sinden naklen Belma ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,40 Ajans haber
leri, 20,47 Ömer Rıza Doğrul tara
fından arabca söylev, 21,00 Şan: 
Macar artistlerinden Kato - Lezay, 
Stüdyo orkestrasr refakatile, 22,30 
Rifat ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi veh alk .şarkıları, 
22,10 Hava rapouru, 22.13 Darüt
talimi musiki heyeti: Fahri ve ar· 
kadaşları, 22,50 Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23,00 Sut 
ayarı, İstiklal marşı, son. 

ANKARA RADYOSU 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Karışık pliık neşriyatL 

19,15: Türk musikisi ve halk şar
kıları (Salahaddin ve Safiye To • 
kay). 20: Saat ayarı ve arabça 
neşriyat. 20,15: Radyofonik tem
sil: (Gençler grupu tarafından). 

21: Şan plakları. 21,15; Stüdyo sa· 
!on orkestrası. 22: Ajans haberleri 
ve hava raporu. 22,15: Yarınki 

program. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
11YATROSU 

Bu gece (Heybeli) de Cuma (Be
bek) te, Cumartesi (A. Hisar) da 

NURBABA 
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SAÇ BOYALAR! JUVANTIN 
Kumral ve eiyah olerak &açlara tabii surette 

istenilen rengi verir.9abittlr 1•ıhhf ve zarareızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZA.NESİ 

Beyoğlu - lstanbul ----yeni apartıman döşeyeceklere : 
Sandalyalar, Karyelalar, Partmantelar 

Ve saır" mobilyalar 
FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: 

AHMED FEYZi 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutan1ığı 
lstanbul Satınalma Kemisyenundan: 

Tasınlanan ilk Eksıltmenin 
Tutarı Teminatı 

E;yının cinsi Mikdarı Lira Kr. Lira Kr. Nevi Tarihi gu .. ü saa• 

Eğer takımı 173 tane 10380 00 779 00 Pazarlık 27/9/938 salı 11 de 
Erat kun-
durası 3240 çift 14904 00 1118 00 Kapalı zarf • • 14 • 
Altı erat ye-
ın~nıs• 1333 çi!t 2999 25 225 00 Açık eksiltme • • 15 , 

1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde nevilerine 
göre eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyon.dadır. 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 v~ pazarlığa gireceklerin de 
gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte 
yı.karda adı geçen komisyona gelmeleri. ·6278• - --f İnhi~arlar U. Müdürlüğünd~n: 
Cınsi Mikdarı Tartma 

kabıliyeti 
Muhammen bede ı Muvakkat T. 

Beheri Tutarı Saı..Ltı 

L K~ L K~ L K~ 
Baskül 3 adet 2000 Kg. lık 495.- 1485.- 111.38 14 

• 10 • 1000 • 248.- 2480.- 186.- 14.15 
• 35 • 500 • 133.- 4655.- 349.13 14.30 
• 16 • :ioo • 128.- 2048.- 15:ı.so 14.45 
I - Muhammen bedelleri sıf İstanbul takdir edıler~k 12/lX/93~ 

tarihinde ilıale edilmek üzere eksiltmeye konulduğu il<in edılen yuka
•da tartma kabiliyetlerile miktarı yazılı muhte}ıf çekerde 6-1 aded h~" · 

ıülün yerlı mamulatı olması esası kabul edıldığınden ycnıden ayrı ayrı 
açık ek~:ltmc_,.·c konmuştur. 

11 Kabala~ kvazım ambarına teslım muhammen bcdcllcrıle mu-
vakkat teminat Jarı hlzahırında göstl'ı Jf miştir. 

il! Eksiltme 3/ X/938 tarihine rastlıyan pazartesi gumi hızala
rmda yaz lı saatlerde Kaba taşta U\"azım \e mübayaat şubPsınckki A
lım komısyonunda ~· apılacaktır. 

IV - Şartnamdeı- parasız olarak her gün sözü gc\cn şubeden 
alınabılir. 

V - İ<teklilerı c·ks iltmc için tayin e<l ı len giın ve saatlerde ', 1,; 
rii,·c·nmf' paralarılt.• bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı 

ılan olunur. ·6578• ... 

• ~ ~ '\ .; • 1 . , · ' ., 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız ltız Te erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
!- istiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arka11. Telefon: 22534 

o 

W~R.TüRLÜ.~(LA~~TT kN. 
~ORUYACAk.PA~ANDIR. 

, 

: 

•T.C. ZiRAAT BANKASI 
• 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verec~k 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanuI hc•nblurında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye daf:ııılacaktır: 

4 Aced l,OUO Lir:.ılı~ 4,000 Lira 
4 » 5G:i » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 " 3,200 " IJlKKAT: Hcsablarrndaki paralar bir S<:ne için.ie 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye 
takdirde ~'u ıo •azlasile verilecektir . 

Kur'alar ••nede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç.-kilecektir. 
I - 16/IX/ 938 tarihınde ihale edileceğ : iliın edilen 1000 adl"t port«-

1 f i~·ki sandığımr muhemmen fiat ve bedeli ilanlarda yanlı~ yazılmıştı:. 
Jl - · Bc·hcri.ıin muhammen fiatı 26:3.41 kuruş hesabıle mecmuu mu- IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği Sahip ve neş>-iyatı idare e~ 

841 muharriri hammen b<.>deli 2634,IO lira ve muvakkRt teminatı 197.56 liradır. ı gibi ist~klilerin eksiltme için tayin edılen gün ve saatte % 7,5 güvenm~ 
Ill - M_uhammcn bedeldeki tashihat dolayısile .ıçık eksiltmesi 29/ ı paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olu-

IX/938 tnrıhıne rastlı: an pe~embe gunu saat 11 e talik edilmiştir. nur. (6421) • 

ETEM İZZET BENİC." 
SON TELGRAF MATBAASJ 

Nezle 
Bütün göğ"üs hastalık. 
!arına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

k•t'i 
Baş, diş, adale aj!"rılarile dijter aj!"rıları en kıaa zamandJ vt e~ 

şeklide dindirir. Nezleye. ıotuk alırınlı~na, ırripe ve eıusıh 
bastalıklara karıı bilhassa müessirdir. 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILlll• 
isim ve markaya dikkat. Taklidleri:ıda~ 

Türk Antrasiti 
Her nevi soba ve ocaklarda kullanılac~k yegane kömürdiif· 

Tiirk Antrasiti 
Size en ucuza mal olan yeglne kömürdU''. 

Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik ed~nııı 
Satış merkezi : Galata (Yolcu Salonu karşısınd ı ) Tahlf 

han 5 inci kat. Te lofon : 44915 ............... 
~~~~~~~~~~~~ 

• 
P. T. T. Levazım Müdürlüs)ünde"~·pn 
1 - İdare ihtiyacı için 89 ton 3 M/M 1 ton 1,5 M/M ki ceınaıı 9 

bakır tel kapalı zarfla eksiltmiye çıkarılmıştır. ı ~ ı t-
2- Muhammen bedel 90000 muvakkat teminat 5750 lira oluP ,Ilı' 

mesi 8 teşrinisani 938 salı günü saat 15 de Ankarada P. T. T. l)rnU~ • 
dürlük ~inasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. . )<arıtır! 

3- isteklilerin muvakkat teminat veya banka mektubu ıl_e ]coıl1;;· 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur 
yona vereceklerdiı-. ı• l'· . . ıuııt, 

4- Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım Istanbul Beyog ~t;f· 
T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 450 kuruş mukabilinde veriler< 

,. -"' HASTANELER 
MEKTEPLER, BANKALAR 

VAPUR İDARELERİ, İSTAS
YONLAR, OTELLER, GAZİ
NOLAR elhasıl umumi heli\Jarı 

(6615) _..--· ·-·------ • 1 

SERvoir-1 d 
DEMi iKTi~J\;~ 

ve BELGEVŞEK_LIGI~~~~ 
t:esirli bir ııaçt:ır . ""' •$. ., . . .... . rl' l 

16 5 kuruş sırıuıc:I ,.. olan yerlerd~ 

PİS VE FENA KOKULARI i l !!!!!!!!!~~!!!~- ~~ 
gidermek ve her tarafa intişa.: Dr. lhean 9a11tl 
eden ve hastalıkların menbaı ı 
olan MİKROPLARI ölC:ürmek İstafilekek Aşıs d 

J için Amerikada haz;rlanan lıtafilokoklardaD müte~~:~~ 

1 

''PUR Q,, )ardan (ergenlik, kan çıbanı, Jc:~ııi-1 
altı çıbanı, arpacık) ve pe~ 

ı mutlaka apteshanelere asmalı- ciid hastalıklarına karşı 
dır. Apteshanelere hafif ve ho; tesirli bir aşıdır. 13~ ./ 
bir koku dağıtır ve bu d~ğıtma Di vanyolu No. 1 ~ 
6 ay devam eder. PURO ala- DEVREDİLECEK jI{'J'ifl·~ 
turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır. BERATI t b!'ıl' 
•Lokomotif k&zanı ve yalı'J .,., I'' HER EVDE MUTLAKA 

1 

]caı .• 
BULUNDURUNUZ zeri mevad için iğnelenrn'.] ., ıif~ 

·ı · li ·· h kk nd~ 1" v'1 v;,. er ıma usulu• a l · . ı "' 

MOBİL YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhaf&Za ve 
çürümemesini istiyor;anız ayni 
zamanda eşyanızı da mı..hafaza 
etmek istiyorsanız yine bu fab
rikanın gardroblar içın yaptır-

dığı 

''PURO,,·ıardan alınız. 
Cüzi bir mesrafla hem mobil
yanm hem içindeki kıymetli 

eşyanızı GÜVELERE karşı ko-
rumuş olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAH

TAKURUSU, PİRE, HA1\1AM 

BÖCEGİ, KARINCALARI. A

merikada birinci mallarla ha
zırlanmış ve diğer m:imasillerı 
gibi fena kokmıyan ve tesıri 

muhakkak obn 

1 
. kteşrııı ' 

için alınmış olan 21 ıl . ~,ıı-
1tarih ve 1002 numaralı ilı 1 ' 13 ~,,e 
1 tının ilıtiva ettiğı hukul<t b~oP' ;<ii 

ba~kasına devir ve yahU . ,.cı tll° 
f ··ı k k · · · aı·a dalıı •-'J ıı e onma ıçın ıc 1 ıııı•· 
bileceği teklif edilmekte ;1rıe• ~ 
lbu hususta fazla maJlırnat ıtı~ 

.A."')'111 ~ 
ı istiyenler\n Gala tada. · .

1 
,.39• 

J11ll ,. 

;5 nci kat 1-3 numara1<ır3 

eylemeleri iliın olunur. ~ 

''PURO,, mayii sJçınıı 
Her banyo" a•ı sonra 

kullanınız. Birinci mal olmak- e 
ı. beraber fiatı çok ucuzdur. Bu şekle girer5 

Umumi deposu: M AZ ON ve r::v 
BOTTON Ecza d•~posu Ye- I BRl'YANTIN p~~R .. Td~r• 

nipostahane arkası Ne. 47 " 
Toptan alanlara tenzilat vardır. · te pı 

••İlll••••••••••ııi \ onları düzeltıucyı · 


