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Cuınlınrrcisirniz ismet lnönü, at 
ıır-;lin in memleket rnucl:ıfansı ve %İ
r.ı:ıti no'.t:ıi ıı:ıznrınılıııı lıül uk ehem. 
nıiycti lı:ıiz oldu~unu herkesten önce 
görüp takdir ederek bundan on iki 
sene C\' el bizzat tesis elmiş oldu klan 
Yar~ş Ye Islah Encümeninl hu kere 
yiikSek him:ıl clcri :ıltınn almak lCıt
rund:ı lıuhınmıışl:ırdır~ 
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Suriyede istiklal için Devletin haysiyet ve 
nümayişler yapılıyor şeref ine yapılan suikast 
Dürzilerle Alevilerin istiklaı hareketi de Suriye Süleyman Şefik Paşanın yeğeni olan Ekrem 

hareketinin aleyhine inkişaf e~iyor Göynük yüksek makamların imzalarını 

19asmalkale ..... . 

Fransanın yeni elçisi Masigli 
Yazan: Asım Us 

llııc .. 
\ bii ~ Fransanın yeni Anka-, yc)i yakmdan tanımak lnıkAnı 
'9 Yük elçisi Mıısiğll şchrlml · nı bulmuştur. Bu tanışıklık hi~· 
U :eıınış buluııacaktır; e ki eL ~iiııhcsiz muhterem elçinin lll<'m 
~111'o da bir iki gün ic;lmle lckcUmlzllc nıuvaffakıyetlcrinc 
\ eketimizden a)Tılacaktır. hizmet c<lecek bir Amil olacak. 
~etle memleketimizde clip- tır. 
" k bir değişiklik vuku bul· Bununla beraber .. J~kselans 

olacaktır. 
~ ~lasiglinin karakteristik olan 

L · tısa hükumeti bugiiıılercle 
~f ,•a.sfı ,·ardır. Bu da Osmanlılık 
tıiL eye de yeni bir başkomiser 
-...ıel'nılştir. dc,·rinde Türklyede herhangi 

' bir şeklide vazife almış diplo -
~elAns Masigllnin menıle - matlardan olmıınıasulır. 
~ı .. _ ıe gelerek yeni nzifcsine Osmanlılık de,·rine mahsus 
"t~sı Suriycde yukua gelen 
-.,._ -l cleğişlkliklcr ile aynı za· ecnebi diplomasi itiyatları ara· 
~""'- te sına her nasılsa bir kere kanş. '1 sadüf ettiği için diplo-
~ !batıafilinde dikkat , .0 alA. nuş olanlar maalesef eski de,·ir· 

't•ndıracaktır. lerin itiyatları ile yenl deuin 1· 
..._ caplan arasında biraz şaşırıyor. 
"~eciecek oıan·ıv~tgılii16 ---- ---------·-
,, memnuniyetle karşıla- temiyer~k baz~ hatalara dü·şü· -
~a muhterem elçi dost yorlat". leni TurkiyenJn eski bır 
~ eketın yüksek zekA , .e ir- aşinası olarak memleketimize 
1... ""e t.nınmış siyasi şahsiyet. gelecek olan muhterem elçinin 
~-biridir. Uzun zaman Oe- bu noktadan da talil ,·ardır. 
-.. 6e e l\fUletler Cemiyeti Gc- HulAsa Türldyede memleketi 
'-tr kretcrllğinl büyük mu _ hesabına üzerine almış olduğu 
.._ -'lcı:Yetıe basarmı~. buradaki miihim , ·azlfede mu\'affak olma.. .~_, . . 
~ fakıyetlerl ile kendisine sı için her türlü imkftn kapıları 
~"hnııeı siyaset Alenıln<le açıktır. 
\, bir şöhret temin etmiş - Bu nızlyete göre Fransayı 
)--ita dost bir <le1.-Iet olarak seven, 

' . t EksclAns Ma.slglinin cihan sulhüne ellerinden geldi· 
~ld70 ile olan hususi bir ğt kadar yardım etmeği yalnız 
S beu de ,·ardır. Lozancla mllJi değil, aynı zamanda insani 
'l '1e'fletıerl ile sulh müzakc· bir \'azife bilen Türklerin Ekse
~!.."Pılırken kendisi Fransız lllns MMigliyl se\·gl ve saygı tle 
~~ heyetinin en faal bir selilmlarkcn derin bir memnu • 
Sı 01-ralı;: vazife ifa etmiştir. niyet hissetmeleri tabii değil 
'll~ltltle siyasi hayatmın da. midir? 
~relerinde yeni Tiirld-

• •• P. sat;»> o •• •> 
ASIM US 

;ıwww # squ :''• > ı• 

ba~lcıı 
'Vefa - Ga7a.tasaray ka.31tla~ma.sında bir enstantane 

hünkü spor 
1..1 hareketleri 
~~ ~açıaıronda: Fenerbahçe SUley · 

Yayı, Galatasaray V~fayı, HilAI Topkapıyı, 
1-t~ Beykoz da 1. Sporu yendi 
'~•18'-lsl karşıoaşmaaarda : 
~ktaş Pera ile berabere k•:dı 

' 4"rupa ve diğer lstan bul haberleri spor sayfammla.) 

(Yamı '. ncido) 

Elazığdaki seçim 
fethi Altay ittifakla 

mebus seçildi 
Ankara, 8 (A.A.) - Boş olan 

Elazığ mebusluğu için s . ı. 939 
pazar günü yapılan seçimde Par
ti namzedi olan Ziraat Bankası 
mi.idürlerinden Fethi Altay itti . 
fakla Elazığ sayla vlığına intihap 
olunmuştur. 

Prens Pol 
Romanyaya 

•............•..•..• , 

Kafkas Kızları 
NIY AZI AHMEDIN 
Gazetemiz için hazır
ladığı büyük tarihi aşk, 

macera ve entrika 
. romanıdır 

Osmanlı saltanatının sefa· 
hat, rezalet Ye kadınlar devri 
ile efsanevi Kafkas güzelle. 
rinin dlyannda geçen vaka, 
la.r, ba.~ından sonuna kadar 
heyecandan heyecana sürük
llyerek: devam etmektedir. 

Kafkasya hakkında şim. 

diye kadar Türk matbuatın. 
da görülmemiş hadiseler, e
sir ticareti, Karadeniz kor -
sanhğr, bu tarihi romanımız 
da harikulAde heyecanlı, kor. 
kunç \ ' C sürükleyici \'akalar 
arasında hararetle okuyacak
sınız. 

~ ...................... , 

nasıl taklit etmiş? 

ı 
'.Amerika.da yapıkın ağ1r bimbardıman taY1.JO relerinden biri 

Sahtekô.rlık ne zaman, 
ne seki/de ve nasıl 

haber alındı? 
Mil yoıılar<·a liralık seımaye ile teşekkül etmiş bey
nelmllel blr kaçakçılık şebekesine mensup olduğunu 

1 
düşünenler Ekrem OöynUk'ln adli taklbntl•o kur
tulmaklçıo her çareye haşvurncağı tahmin ediyorlar 

Macar-Çek 
hudutlarında 

Karşılıklı teca -
vüzler oldu 

(Yamı 8 incide) 

Italya 
Hudut hadiseleri 
çıkaracakmış 

(Yazısı 8 incide) 

(l'azuı 8 lacide). 

Filistinde 
galeyan 
Tevk·if edilenlerin 

yekünu 4500 u buldu 

Karılarını timsahlara yediren adam -
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işaretler: 

Makyaj 
Yazan : Sadri Ertem 

Makynjm lehinde söyllyenlcr 
Jmdar aleyhinde olanlar da vnr. 
dır. 

Sn.nyorum kl bu lehte ye n _ 
loyhto söylenen sözlerin tek se
bebi blr hnssıısiyet meselesicllr. 
Mn1.·ynjm lehinde konuşan in · 
san çok defa. idealini tntnıin c. 
den bir çehre ile knı'Şllaşnndır. 
Aleyhte söyliyen muhnkak ki: 
nın.kynjlı bir yüzde hnynllnin 
sukut ettiğini his etmiştir. 

Dirisi temaşa zevkinin nrttı • 
ğını, ötcl·i bir giizelJiğin mah -
\olduğunu mütcnın.diyen hatıl' 

lnmnktadır. 

l\Inkyaj do tluğu '\"O dlişmıın. 

h~rı, tabii giizcllik, ynhut sun'i 
güzellik tarııftnrJı&rı veyahut 
<liişmıınhl,"l şeklinde düşünmek 

bence hiç de dol,"Tlı değildir. I~ _ 
ğer bu sempati ve nntipnti hl· 
Jdtyesini bir sebebe h-ca. ctnıclc 
lfizımı;ellrse başka noktnlnrdnn 
hnreket etmek icap e<ler. Çfinkü 
lnsnn, güzelliğe sun'i ,·eya tabii 
diye de!','11, munffnk '\"eynhut 
oım nffo.k def,rfl diye bir ölçü ko
yar. Ona göre dereceler tayin 
eder. 

Haddlzatinde tabiatta güzel 
bir şey bulmak imkunsızdır. Tn. 
bintı ynrııtnn, ona güzel 'e ç1r. 
kin ,·nsıflnrıru 'eren bizleriz. 

Tabin.t;ı gözlerimi.zdcn zi) o.de 
kafnlnrımızclnki kültür tabnko.-

sı se)Tc<ler. Ye ona. kemli idrn -
ki ntsbetinde bir <lercce ,·erir. 

Makyajı da bu dekor içinde 
mütnlUn. etmelidir. Makyaj gü. 

zcl olur. Ve l.ılz onun asla nley. 
binde bulunnmn) ız. Eğer, mnk· 

ynj tnsn\'Ytır ettiğimiz bir gü
zelliği rcnllze etmclı."1.c bizim 
hlslorlınlz~ jnrdmı ediyor n.1 

Boğaz haricindeki 
fener dubası 

Pus zamanında kat'iyen 
fark edilemez 

Boğaz haricindeki eski fener 
duvasının kaldırılarak yerine şa. 
mandıra konmasının puslu hava. 
larda küayet cdemiycceğini bazı 
denizcilerin ifadesine atfen yaz. 
mıştık. Alakadarların cevabını da 
.fünkU sayımızda bildirdik. BU
nunla beraber dün tekrar matba
amıza gelen eski bir kaptan veri
len cevabın doğru olmadığını söy 
lcdi. İfadesini umumi menf aa.t 
namma tekrar etmeğe lüzum gö 
rllyoruz. 

Bu zat diyor ki: 
Boğazın yirmi mil §arkında Şi. 

le feneri vardır. Bu fener yirmi 
milden görUlür. Yine boğazın 

garp tarafında Karaburun f ene_ 
ri var. Bu da. yine yirmi milden 
görUlUr. 
Boğaza gelen bir gemi kırk mil 

mesafede bu fen erlerden birisini 
görUr. Sonra bu fenerlerin rUyet 
sahasından çıkmadan boğaz f e. 
nerleri çakar. Bundan dolayı o 
şamandıra fenerine ihtiyaç yok
tur. Esasen dubanın konmasın. 
daki hikmet ne yaz için, ne de 
kış f çin ve ne de gündilz için- Sırf 

şimal rüzg§rları estiği zaman sa.. 
hilde pus yapbğından dolayı kı
yılar farkedilemiyeceğinden ge
miler bu dubayı bulmağa mec • 
burdurlar. 

Pus zam~mda bugün fener du 
bası yerine konmuş olan şaman. 
dıra bir kibrit çöpU kadar farke. 
dilemez. 

Fırtınalı ve puslu havada rad
yofarlar denilen vasıtaların hiç 
tesiri olamaz. Zira bunların çı. 

kardıkları ses rüzgar altına gi. 
der. 

Sonra Boğazdan kaldırılan es. 
Kl .ft:Ut:ı Ou"l..dbuu.u 00 St:Ht::llh. l r 

1'1c elli bir gözün m!hın ını tidai bir vasıta olduğu iddia cdi-
yfizde clll arttırmışsa bir göz liyor. Buna cevaben deriz ki: 

mnk3 njı bizim için sedmlicllr. Nevyorkun 50 mil açığında bir 
Onun nlcyhindc • Bz söylememi. duba vardır. O duba da tıpkı bi. 
ze imkij.n yoktur. Fnknt mnkynj zim Boğazın haricinden kaldırt. 
bizim nrndı!."IIDIZ lclenl mlinnyı lan dubanın aynıdır. Bugün hfı. 
söndürüyorsa.; lılr guzcmı;rt da.. ıa Amerikaya giden gemiler odu
hn aşağı dereceye indiriyor, yn.- bayı görürler ve ona pöre hare
hut ortndnn kııldırıyor n, J..-ısa· ketlerini tanzim ederler. Sonra 

Şimal denizinde ve Manş deni • 
(!a tesiri _n~nıt~·orsn. o znmnn zinde ona benzer dubalar bugUn 
ınnkynj gülunçtur. Hazindir. Bu hala mevcut bulunmaktadır. Hat. 
mm Jmbnhntl kendisinin taşıdı • • R K bo w da da 
ğl güzellik inıktlnln.rı hnkkındn tfi. usyanm erç gazın .. • 

_,._;ı • hl yine bu dubanın aynı bugun 
şuursuz oln.n insnnu.uuır. d kt-.:ı urma uuır. 

Her şey ancak kendi gn.ye i, Duba. her yerde dubadır. İpti. 
hududu içinde güzel olmnk hn_ dat denilmesinin manası yoktur. 
kdnma mallktlr. Bu imkllnm Ancak bu dubaya telsiz gibi, pro
bududu dışına çıkıldı mı meseli• jektör gibi asri tesisat ilave cdi. 
mermerden heykel yerine nynu ebilir. Edilmesi faydalıdır. B-.ı 
ynpılıwık istendi mi hn.zin mıı· ilavelerin yapılacağı yerde duba. 
cernlar birer birer sökün eder. nm kaldırılması ve yerine gemL 
lnsan bedeninin de 1nıldlnlnrı lere hizmet cdemiyecck bir fener 
mermerin imkunlnrındnn .fnrklı şamandırasının konması doğru 
dci'.,rildir. Hantal, koca knrmlı, olmamıştır . 
ynglı cnsclJ bir ndam kendl!!Jnl Bence iyi havalarda ne duba
Apollon snmr dn. Jtl'mline Apol. ya, ne fenere ihtiyaç yoktur. Sırf 
lom·nri bir mnkynj ) npmnk is _ puslu ve Şimal havalarında bu 
1crse giiliinç olur. l\lnkynj bir dubayn ihtiyaç vardır. Bereket 
bcdcııin nlıengi içine 5Jb"lnnlı - versin ki bu türlü büyük hava. 
<lır. lar çok senelerdenberi Boğaz hn. 

ilk mekteplerin kuruluşunun 
100 üncü yıldönümü 

Türkiyede ilkokulların kurulu
şunun yUzUncü yıldönlimU müna· 
sebetiyle İstanbul 40 ıncı okul bi
nr.smda büyük bir sergi hazırlan. 
ma'ktadır. 

Uk tahsil tedrisatının başladığ 
25 Kanunusani 1839 yılından bu· 
gilne kadar tam yüz sene geçmiş 
bulunmaktadır. 

Sergide 1839 dan itibaren ilk 
tahsilin ne gibi değişmeler geçir· 
eliği kısım kısım ve yıl yıl göste· 
rilecektir. Bu sergiye konacak e· 

serler okul müzelerinden alınaca
ğı gibi afiş şeklinde resimler de 
vücuda getirilecektir. 

Sergide inkıJaptan sonraki ilko. 
kullara bilhassa ç.~k yer verilecek· 
tir. 

Sergiyi hazırlamak üzere lstan· 
bul kültür direktörü Tevfik, İs
tanbul vilayet \llCktupçusu Os
man, müfettiş ve öğretmenlerden 
müteşekkil bir komisyon kurul 
muştur. Komisyon faaliyetini kısa 
bir zamanda bitirecektir. 

Türk musiki federasyonu 
kuruluyor 

•. Alaturka ?11usikinin ~a~ tekni. 1 kiye bihakkın aşina elemanla: iş· 
gıne vakıf kımselcr yetiştirmek ve tirak edecektir. Federasycnun ni
musikiye hizmet etmek maksadile I zamnamesi hazırlanmaktadır. Ni
es'ki Darülhan musiki heyetini ku· 

B Abdül
. kad' . b k 

1 
v zamnameden sonra derhal faaliyet ran ay ırın aş an ıgın 

da bir 'Türk musiki federasyonu .. 
nun kurulmasına teşebbüs edilmiş 

geçilecek, bir tarafta., da 5az ça. 

lacak elemanlar, diğer taraftan da 

tir. musiki usullerine vakıf hanende 
Bu federanyona alaturka musi- yetiştirilecektir. 

Dünkü kongreler 
Edirne, Bursa, istiklal liselerinden 

yetişenlerin toplantıları 
DUn Eminnü Halkevi salonun-1 ter tes\>it edilerek yeni idare he· 

da sabah Edirne lisesinden yeti yetin:n seçimine geçilmiştir. 1da
şenler, öğleden sonra da Bursa re heyeti se~iminden sonra toplan 
ve İstiklal liselerinden yeti~enler tılara son verilmiştir. 
olmak üzere üç cemiyet yıllık kon Ye:,ıilay gençler kolunun kongre 
grelerini yapmı§lardır. si de önUmüzdw pazar gilnü E 

Kongrelerde cemiyetlerin yıllık m'nönii J.T:ı lkrnn ı;l• . ... _,, ___ ,_,.,... 
çalJ!ma raporlatfy1e mürliKabC he
yetlerinin tanzim ettiği raporlar 
okunmuş ve bazı münakaşalardan 
sonra kabul edilmiştir. 

Raporlardan sonra önümüzdeki 
çalışma yılında kurumların yapa· 
caklarz işler görüşülmü§ ve dilek-

Şehremini Halkevinde 
Fanfar Çnlışmalan 
,ŞEHREMiNl HALKEV1N

DEN: 
Evimizin fanfar kolu çalışma 

günleri Perşembe ve pazartesi 
günleri olarak ayrılmı§tlr. Kadro· 
sunu gen:şlettiğinden yeniden kay 
dı;lmak istiyenlerin her gün fotoğ· 
raf ve nüfus kağıtları ile Ev sek
reterliğine müracaatları ilan olu
nur. 

-<>---

Andavallı Ahmet 
MahkUmOldu 

Şirketi Hayriyenin 
iki vapuru 

Dün Sabah Sarayburnu 
Önünde Çarpıştı 

Şirketihayriyenin 57 numaralı 
vı:ıpuru dün sa.hah 6,40 postasını 

yapmak üzere Usküdar iskelesin
den hareket etmiş ve köprüye doğ 
ru yol almağa başlamıştır. Vapur 
Sarayburnu "karşısında şamandıra· 
ya bağlı Şirket ve Akay vapurla
rını geçmiş ve bu sırada gene Şir 
ketihayriyenin 27 numa,.alı Araba 
vapuriyle karşılaşm ştır. 

27 numaralı vapur, Sirkecide 
Araba vapurlarına mahsus iskelr· 
den ayrılmış, Boğaza çıkmakta
dır. Şamandırada olan vapurlar i· 
ki geminin birb:rini zamanında 
görmesine mani olduğu için 5 7 ile 
27 nin karşılaşması çok ani olmuı
tur. 

1 

Mavera Erdün 
Başvekili geldi 

Filistin Konferansında 
Bulunmak Üzere 
Londra Gidecek 

Diin, Maverayı Erdün Başveki· 
1i Tevfik Pap şehrimize gelmiş
tir. 

Maverayı Erdün Başvekili Tev
fik Paşa, Filistin meselesine dair 
Londrada toplanacak olan Filistin 
kongresine, kendi memleketi namı 
na ıştirak etmek üzere bugün ln
giltereye har.eket edecektir. 

Tevfik Pa~a gazetecilere demiş
tir ki: 

----_ _____._ ---· 
GDNON 
AKİSLERİ 

Gülen, ağlaya~ 
Dünya 

Ş U dün:vn,·ı ,.arısı gül_! Gc 
,JtJ ,-.... ttt 

yansı nğlnyıın bir d ft t 

bcnzotonler ne kndnr yeri'\ lı r~ 
bir teşbih yııpmı~lardır! .. 1'l• ~ ı,'.tr 
bn.aya gelirken, bir yan s0

"' ~ ~ 
tnn geçiyordum. ntr kiliS"~. ~ :t 
önünde blı• cenaze n.ral>l!S1 g d' l(j 1q 
dfun. Köşo bıışmclnki C' dO ~~ 
bir diiğün hnzırlığı... tttct 

*** ~t :.r" tc 
Fnkat hu, ynrı ı gftlcr 3" ı1'J >tcu, 

nğlnr yüziln, gülen taraf dl )tJtri 
bir hiizüıı , .e nğlnyan ) 11

11111
,_ ~tı 

bir memnuniyet sczdiğlntiZ ı~0 tf• t. 
mnnlıır ohıJ or. Çok klın~cıer "(~ 
lenmeği bir f fikct sn)·tır~~ l\'iıı 
liimii bir saadet lıiliyor ... ~ 8' 0~ 
dn bir nlle kurmnk yü~-ünll~ lır.~ 
rine nlnnııyacnk kn.dnr J"lll il" >~cııı 
nı:yn. aynı sebeple hcz<'lfklerl ,P 
)'Ottan hlrnn c,·, ·cl kurtulıU 
~şne<lirlcr. 

*** 

~ 
~i 

tı 

•• - 21 senedenberi Türkiyeyi 
~örmedim. Memleketinizi çok de-
6iş:k buldum. Londrada bu ayın 
son haftasında yapılacak olan Fi
ıistin konferansında bulunmak Ü· 

zere İngiltereye gideceğim. Anka 
raya, emirimden aldığım bir emir
le ve resmen geldim. Emir Abdul
lahın geçen sene tanımak şerefini 
kazandığı Reisicumhurunuz ismet 
tr.önüne kendilerinin şahsi en can 
dan sevinçli tebrik ve selamlarını 
getirdim. Böyle kudsi :bir vazife 
ile tavzif edilmekliğim ben:m için 
aynca bir iftihara vesile cldu. 

Diklcat ! r1" ~' 
Şunu hnfıznruzın bir t:ırt' F.I" l4ı •t 

knydc<linlz; hn.3nttn knı-ştlll.~ ~ 
[,rınız bnzı iltifntlnrın nııab1 ııl ' 
hakkında size hir fikir ,·c~ \ ~ t 

d. ıtıı 
Filistin meselesine gelince, bü· lir. 1• ~ 1 

tün Arap alemi Filistin meselesini "l\IUtemndlyen sırtını okşr ., \ c 
' o d Dl bllıı .... % milli bir dava olarak kabul etmek- adamdan sakın... a a 50ı ~~ 

tedir. Bu müşterek davada bütün rekctlyle, belki de bıcağını ııl \ h 
Arapların düşlincelerini §U §ekil- mak tein sırtında yumuşalt ~ıı: 
de hülasa edebilirim: yer aramaktadır . ., \'t he 

*** - Araplar, Filistinde bir yahu- ~i. 

di ülkesinin teşkilini sureti kati- Sağlam nöbetçi I 1-r.~:r· 
yede kabul etmemektedirler. Şim· Ilir edebiyat kn,·gıı;ı;ı<'lrr ,et ~ti>. ~ 
diye kadar Filistine gelmiş olan rtdf1 tı "'l t 
Yahudileri bir ekalliyet olarak ka yor. )Cimi: ''Ümmet şn.i Jıı' ~il 
bul etmek belki nıilmkiln olabilir. <llye haykırıyor. lüml: "1'tl f ~e llııı 
Fakat ne orada müstakil bir yahu şalrlcllr,, diye feryat cdiro::ı t1ı l~' 
di devleti kurulmasına ve ne de bu fcryatlnı-m yer n.l<lJğı SIU'.f. ~ ~ 0 

r _. .......... , .......... u... ....... au:r .., • bitkin bir insanın rcsınt: ŞI . ~--d· 
arabın gönlü razı değildir. Esasen "4J 
bize lngiltercnin bu hususta ver- Mehmet Akif! f ~ 
eliği sözü de vardır. Londrada on Şair Aldfln münn.kaşal•~ ~ 
beş gün sürecek olan Filistin kon- pıldığı sırada bilme~ 1d : o-' 
gresine blitün Araplar bu kanaat o mübarek adamın, olıne rt" 
ve düşünce ile gidiyoruz. İyi bir re olduğu günlerde atmınıŞ~ 
hal çaresi bulunmasını sulh namı- mini teşhir e<lerlcrl? Acıfl g' 

na temenni ederim.,, mnk için m1? -~ 11 

Peniste 

Bir Otobüı Tutuıtu 
Kerestecilerden Eylibe gitmek. 

te olan şoför Zekinin idaresinde
ki 3094 numaralı otobüs Fener
den &eçerken kablosu kontak yap
.ruş ve deposu ateş almışur. 

Içeride bulunan müşterilc::r te
laşa dü~erck otobüsten a~ğıya at
lamışlardır. Otobüs bir müddet 
nonra söndürillmüştür. 

*** ~~ 
nl '"' ~ "I tıl Ak.itin OO.Cbt hlhiyetl _. .~ ~ 

hodecek bir hnba)iğtt gö: tJ1 ~~ 
yorum. Çiinkil nöbctc;:lsi jı; ~t 
IAl Marşı,, dır • °'1;t 

*** 
OtobUs Alemleri ~ 
Dünkü Al·şnnı gıı.zet~• ~ 

büs şotörlerlııln yn.nıbıı.Ştıı. ;;1 
atılıın hnsıı- kıı.hrn lskcınıcJC~ 
don bnlı.sc(ltyordn. Burad• ,pl
rn.nlar, şoförle uzun şnb!t 

. 

bavoroye dalıyormuş. elY 
OTO MOBlL ÇARPTI - A'k.. Hem sakil, hem teııllk 

sarayda oturan Abdullah adında *** Evelki akşam Mahmutpaşada 
Andavallı Ahmedin bir araba ar
kasına takılarak gittiğini gören 
bekçi kendisine takibinin sebebini 
s:rmuş ve Ahmet bunun üzerine 
k•zarak bekçiye bıçak çekmi~tir. 

Kaptanların soğukanlrlığı ve 
gemil:rin tam zamanında slirati 
kesmeleri Sarayburnu önünde de 
bir deniz faciasının meydana gel.. 
mesine mani olmuştur. 

biri Lalelide fırından börek ala- .,,,, 
k . k ı·•...nıftil .. 1" rak karşı tarafa geçme ıster en, Ben bir otobüs şo Oı;u.a· ~ 

ş..;för Mebmedin idaresindeki 1579 nıbaşına sıkıştırılmış J'~ .,tf 
numaralı otomobil kendisine çarp- gan gördilm, ona ne buY11~af' 
m §tır. Abdullah yaralanmış, ıo- Anla..,cııldır~ma göre b•f ~ 

ricinde görUlmUyor. Fakat daima 
ihtimal vardır. 

Ahmet dün meşhut suçlar mah· 
kemesince, muhakeme edilmiş ve 
on gün hapsine karar ve~ilmi§tir. 

Yaln!Z iki gemi arasında mesa
fenin pek az olu§U yüzünden iki 
v<:.pur birbiriyle çarpışmış, fakat 
her iki gemi yollarını kesmiş bu· 
lundukları için müsademe nisbe. 
ten hafif olmuştur. 

för de yakalanmıştır. son seferini bltlrdlk.ten ~ 

KAHVE CAMLARINI KIR- ertesi sabahki sefere ••,,,,, 
Dl - Boğazkesende Salabattinin yoUşebllmek için eve kad b~ 
kahvesinde oturan İbrahim kah· met etmeyip otobüsün Jılı",! 
veci Ue "kavga etmif, neticede, buranı nd ~ kokan IJICak 1'._ 
kahvenin camlannı kırdığından tc;lnde yatmar;a mecbtll' ol~~ 
yakalanmıştır. Bic;n.renln bo rahats1%1~ tP',S 

" Burası Türkiye radyosu 
ve Ankara radyosu,, 

Bir Türkçe öğretmeni gazetemi
ze yazıyor 'ki Ankara radyosu spi· 
kerinin her konuşma başına ilave 
etti i bu ibare bizim nahvimizce 

yanlı~tır: Bu ibare konuşan rad· 
yonun bir değil - Türkiye ve 
Ankara olarak - iki olduğunu an
latır. 

Ya Türkiye radyosu, ya Anknra 
radyoı:u, yahut Tilrkiye Ankara 
radyosu ..• 

-0--

fethi Okyar 
Lf:mdra bUyük elçimiz iken Bo. 

lu mebusluğuna seçilen Bay Fethi 

O'lcyar evvelki gün §ehrimize gel· 

miştir. 

-------------------------

Müsademe neticesinde 57 numa 
ralı vapurda bulunan yolc:ular bil· 
yük bir heyecan ve korku geçir
mişlerdir. 

Yeşilköy Meteoroloji Enstitüsünden 1 den saniyede 7 • 9 metre hızla esmiş. 
nldı~ımız malumata göre, Jı:n·n yl!r· tir. En yüksek suhunet 12, en cliişilk 
dun Knrn<lenlz kıyılarlle Doğu Ana. 4 santgrnıtı. 

Müsademeden sonra 57 numara 
1ı vapur hafif seyrile köprüye ya
nnşabilmiş ve yolcuları ~ıkarnuş 
tır. 

Liman idaresi kaza hakkındn 
tahkikata başlamıştır. Her iki va 
pur muayene edilmiş ve scf ere çı. 
kamıyacak halde oldukları anlaşıl· 
d ğı için Halice alınmalarına ka
rar verilmiştir. 

clolud:ı buhıllu, Ege ve Ccnııbl Ana· DUGCN GELECEK VAPURLAR 
dolu bölgelerinde ~nğışh, dliJer böl- Uiıur: lzmirdcn 11,15 de 
ı:clcrde kopalı \'C mevzii y:ığışh geç. Trok: Mudanyodan 18,15 de 
mi şiir. Rüzsi'ırlar Trakya ve Esenin Mersin: Bandırmadan 6,30 dn 
şimali, Egenin cenup kısımlarııı<la l\l:ırakns: Bnndırmndıın 23,15 de 
cenubt istikamette ku\•\•etliee, di ,,cr Dursa: Karabignd:ın 0,30 da 
0ölgcl•rde ş:ırkl islikometten orta Ke:n:ıl: Av)ıılıkt:ın 8 de 
'<m ~elle, ve doğud:ı hnfir, Ege deni DUGON GiDECEK VAPURLAR 
zinde şimal ,.c lodos istikametinde Anaforla: Mersine ıt,30 da 
rırtına şeklinde c miştlr. Jst:ınlıııld:ı ı Trnk: Mııd:ın:r:ı:r:ı 9 da 
hnv:ı dun çok bulutlu, rüzgı\r şimal · M:ı1':ır:ız : nandırm:ıya 8,15 ele 

ikbal Geldi 
Ereğlide karaya oturup kurtu

lan ikbal vapuru dün akşam 1ima-
4 nımıza gelmiştir. 

de şahsen çektiği sıkmtlfS #,' 
BOGULM'\~ "UZERE IKEN yiil edebiliriz .. Faknt hiltilfl ~ 

KURTARILD.:. - Fenerde Çu- otobüs içcrsincl.e seyahat cd ol 
kurmescit sokağında bir numara. müşterilerin, onun yııtal' ;,.,~ 
da oturan Hüseyin, Salıpazarı a- ganını seyretmek znrıı~ot'• 
çıklannda balık tutmağa çalışır· lmlmnsı! ..• tnsnn pirelen :tf 
ken gelen Trak vapurunun kay~- ııtıaıET l\Jt1~/ 
ğa çarpacnğından korkarak denı- ~' 
ze atlamış ve civarda gezen diğer 1 turan hamal Cihangirin oğldi~ 
bir balıkçı kayığı tarafından bo- ı met arkadaşları Tevfik, ?l -1 
"'Julmak üzere iken kurtanlmıştır. I M 1' k S . yun 0 ..nar!JS' jf 
0 e e ve anıye o ,-- ·~ 

OYUN YUZUNDEN MAN. odada bulunan maltızı dc\fl 
GAL DEVRİLDİ - Beşiktaşta terdir. t11f 
Timur Ali mahalles:nde Denizci j Döşeme tahtası yanrnd~,rt~ 
sokakta mütekait Halim isminde 1 mış, fakat yangının faı:la .~rıoii' 
birine ait ve oda oda kiraya ve-l sine meyd;ın verilmeden 
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rilen ahşap evin ikinci katında o- müştür. 
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Bir Yugoslav gazetesinde 
-........_~ ,_, - - ~ ~ ~ - Görllp dllşllndllk;a - - ---
dri Ertemle ya- Yeni bir yangın! 
Pıla n m Ü lô.kıit Çemberlaynı~ .Romad.aki t;şebb~.sleri suya dü~erse y:::.~:: .. ~:~=~il~ 

bugünkü Türk edebiyatı hangi Şubatta lngıhz kabmesme fflUfeamz Şahsiyet- ~'!:1.:::!'~:.':tl~;.~ n;:.ı:: 
~tikametıe inkişaf ediyor lerden eski Hariciye nazm Eden alınacak ~~:.:::7;~::!~.:T:E:: 
"'- de memleketimizi ziya-ı da yer almadığı halde bugün te- b k l'k I d k b I I k rln bini bir ara.ra geliyor da > ı. 

Be1ırad üniversitesi kon- bir halkının bütün tabakaları mu- Bundan başka mec uri as er ı usu U e a u o unaca ne tüfek patlamıyor. 
dan Pr. Aloiz Şam us harririn görüı zaviyesine dcllil 

ÇJkan "Politika,. gaze- bulunmaktadırlar. Artık alaka, 
edebiyatımızın bugünkü vaktiyle olduğu gibi, yalnız htan

tahlil eden vukuflu bir bulun kiba~ sınıfına münhasır ola
~etıniş, tanzimatı müte gelmekte değildir. 

diği ıaatalar etrafında Bugün müıterek ve muayyen 
söyledikten sonra bir üsliiptan bahsedilemez. En ye

!"'s il "işaretler,, muharriri ni muharrirlerin batlıca vasfı rea. 
"eılin en muvaffak hika- lizmdir. Bugün edeıbiyatta roman
trı Sadri Ertemin hika- tizme büyük b:r yer verilmekte

~lil etmişt:r. Dr. Al~iz dir. Pozitivist bir devre küıat et-
~ hakkında diyor ki: mit olan devlet, iktısadi hayat en· 

.._ lenesinde doğmuı olan düstriyaEzasyon vetiresi vesaire 
-ıeın, '•Korku,, ve ''Bır' h · · l' d i k mu arrırı rea ızme o ru sev et-
trdıu,, eserleriyle hikayeci mektedirler. ileride belki ba.ıı ıe
ltlıel bir ıöhret kazanmış· ri fikirler yer alabilir. Fakat bun

baıka "Bir varmıf, bir ların yak nda ortaya çıkacaklanna 
•e .. Çıkrıklar durunca,. ihtimal vermiyorum; zira, to:>lo-

yazmııtır. j:k dütüncelerden ve dini mistizm-
ltrtem kendinden bahset· den kurtulalı. az zaman olmuştur. 

letı.ıeınekle beraber, müla- Yeni mevcudiyet hakkındaki te-
da "Step., adh bir ro· ıak'kiler ve bu telakkilerin vücuda 

getirilmesi henüz yenidir. Bugün 
yürüdüğümüz yol bizt en emin ve --- ..-....._ 
en seri b:r surette terakki ve iyi Çemberlaynin son Roma seyahati mtlnasehetile : Beynelmilel futbol oyunu 

Dünyada birtakım kabadap • 
ların türeljşi <le, işte bu mis • 
kinlik ) üzündendir. Her ciiret, 
)·aı>anııı yanına kılr kalıyor. 

''Blöf,, lcrlc hnritalard:ın mil -
lctlcr sili niJ oı-, <}('\Jetler yıkı -
lıyor, sınırlar kall~ıyor. Kızıl. 

denizin öte yakasındaki eski bir 
imperntorluk J okohırken, "Tl -
her,, kryılarmdn yeni bir impe. 
ratorhık tacı parıltlayor. Dünya, 
delik bir lastik top gibi. Illr 7e-
rine basılınca orası ~öküyor. ö
biir tarafında.ki bir ~kur, btr 
.;öküntü düzeliyor. 

Yüz sene sonra, bugünün ta
rihini okuyacak olanlar, kimbL 
Ur ne kadar ~şacnklar! .• 

Dünkü gazetelerde orta Alru
J>A harbinin koptuğunu bildiren 
büyük başlıkları görünce, gözle
ıime inanamadım. 

iını beyan etmittir. 
ltrtem eserinin herhangi 
ıayeden beri olduğunu 

... ~ekle beraber, bana ka
,.. fevkalade entersandır 

t.... 1'Urkiye tarihi lbakımın-

Demek savaı, canın·arhj::.rından 
istikbale isal ed~ektir. . . ~. Londra, 8 (A.A.) - Şubat ayı madaki teşebbüslerin suya Jüş. buriyetini tevlit edecek ve bu ye. korkmıyım ge~ck kahramıuılcr 

Modem devletın temın ettıgı içinde kabinede tadilat yapılma- mesi halinde B. Eden'in kabine. ni makama ihtimal Hor Belişa hAIA aramızda ,·armış! .• 
terbiye ve tahsil imkinları saye- sına intizar olunmaktadır. Yalnız ye girmesi çok muhtemeldir. getirilecektir. ÇünkU mumaileyh, ~boliktir. Bu roman, step· 

inen ve fakat sahile alı
tekrır ıtepe dönen bir 
lbancvi metamorfuzunu 

ainde yakında Anadolunun küçük bu tadilatın, tUmulU ve sahih ma ÇünkU bu takdirde B. Çember - mecburi hizmetin en hararetli ta. ntr yanda ''Çcmberlayn,, ın 
ıehirler~.de ve köylerinde dahi hiyeti, Roma göriijımelerin.in ne. layn için İtalya. ve Almanyaya raftarlarmdandır. Roma sc3·ahatine ait resmi prog 
entellektüeller olacaktır. O zaman ti . bağl dır karşı itili.fgirizane bir siyaset ta Tarziye verm~kten imtina et. ramları ncşredlllr, kamaralar -
d ~ ah 11 d k'" ni cesıne ı · da İnünaka.oı,alar "'apıhrken, bir 

~edir. Bugünkü ede. 
~. da Sadri Ertem bana 

e e m ıu er e . oy v~ ~e 1 Eğer B. Çemberlayn, B. Mus. kip etmek yolunu intihaptan baş- miş yegane ''asi., olan Robert " 
halk tabakalan da ıfadelennı bu.. soliniyi iktısadt menfaatlere mu. ka bir çare kalmıyacaktır. Hud.son, mevkiinde ipkası veya yanda topların şimşekleri takı. 
lacaklardır. kabil sükfuı siyasetine fiilen yar. Roma.da İtalyayı teskin için kabineden çıkarılması da harici yor Te kan Akıyor. Harcanan ° . 

Bugiln filhakika mecmua ve ki- dnnda bulunmağa ikna etmeğe yapılacak teşebbüsün akamete uğ siyasetteki tekimUI ve ıaıı:r;vüle kadar ga,-ret, katlanılan bunca 
tapların kJsmı azamı latanbulda muvaffak olacak olursa kabineye raması takdirinde İngiltere hllkfı baflıdır. Nihayet lnakip'lc Mor- zillet nere 7aradı? ••• 
çıkmaktadır: fakat bunlar da ek- B. Eden gibi ••mutaarrız,, şahsi- metinin mecburi askeri hizmeti rison'un da kabineden çıkanla. Zaten bütün bu emekler, hlo 
aeriyet itibariyle Anadolu, Ana· yetlerin ithalinin önüne geçilmiş kabul etmesi muhtemel olup bu caklarr tahmin olunmak'adır. bir zaman muharebeyi ortadan 
dolu mesele ve h&diaeleri iİe meı- olacaktır. Aksi takdirde yani Ro. da yeni bir nazırlık .ihdası mec. kaldırmış değildi. lspan) a, U -
gul olmaktadırlar: çünkü, ıııUıteri zak Şark, Habeş topraklan iUJ.. 

a.;aJrrı!ht~~:r-:c.M'w= • arısı 1s.~arıya. ya r· ---rrıınsız Başvek·ıı·ı Oatadye ttıılde JJ]Jardanberi kan gövdeJi 
harrirlerin eserlerini psikolojik 1 1 a götürmüyor mu? 

tahliller ile derinleıtirmek ve ye. yıyecek gonderıyor Dip:Jomatlarm kurtarabUAn •• 
ni bir mizah tellkkiıi bulmak hu- Parı'se do"ndu·· U&a; leri bir tek nokta var: llAnıha~ suaunda'ld gayretlerinden ve yıkın Pari8, 'l (~.~.) - Hububat ofi-
bir istikbalde mazinin tasvirinin ıl, pek yakmda cumhuriyetçi fspan. bf kaldırmak. };, et bü3 ük savq 

tan sonra, mllletler tarihi JaL !;~a;::ti~~~alinden bahıetmiı =~~:~o=al=~!. ~;!:~i ıtalyan gazeteleri vaziyetin büsb~:~ün 
de baıta aoıyal mese- te;~~~~~:a::tı!:1!n::~t7: ::~e!e:ı:~::a:u::~a~:rt~:~ gerginleştiğini yazıyorlar 

iizere modern mese- uzaklapnakta iıek ma.ıiüe ait o- men bugtln başlanacaktır. Paris, 8 (A.A.) - Başvekil tiyanm. Bu ahalinin kendilerini 
lan bu hayatın edebi bir tarzda CEPHELERt GEZEN Daladye saat 9,18 de Parise gel bekliyen büyük vazifelerin ifası 
teabiti lüzumu da 6 kadar kuvvet- :FRANSIZLAR miştir. Mumailyeh. gUIUmseye • için Fransızlar arasında daha sı-
le meydan alacaktır. Bu artık es- Barlelona, f (A.A.) - Fransız rek trenden inmi§ ve istasyonda kı bir ittihat vücude gelmesini 

nız bu yeni marifeti kazandı. 

Her şey yapılıyor, edlli3or. To
pu tüfeği, tayyaresi, tankı, bom-

bardunanlarlle eskilere rahmet 
okutacak derecede ,·ahşi bir mu

harebe ortalığı tutuştururken, 

diplomatlar: 
kiye avdet olmıyacaktır: çilnkU mebutıarmdan mllrekkep bir heyet bahriye nazırı qampinchi, diğer arzu ettiklerini büyUk bir mem. 
avdet yoktur. Bu avdet ıırf ede· bir kaç ıtındenberi İllpanya cumhu. nazırlar ve ricalle birlikte ken.. nuniyetle müşahede ettim.,, - llAn edilmediği tefn, reı. 

loıyal bir mevzu ve fc- bi ve artistik menfaatler aaikaıi- riyetl topraklarında bulunmakta • disini bekliyen Şotan He mUsafa- Daladye, istasyondan çıkarken .men habe.rfmfz yok! 
k muharririn dimağın-' le olacaktır.,, dır. Heyet diln Kataıonya cephesini ha etmiştir. kalabalık bir halk kütlesi tara 

ziyaret ederek bqkumandan Sara. Radyo muhabirleri tarafından fmdan alk 1 tı • Diyorlar. Ooh ne AIA memle • 
ış anmış r. ket' Neke ki ı,.a 

PO l Ro -
bla tarafmdan kabul edilmittir. getirilen mikrofonun önünde be. Başvekil, saat 10.50 de Reisi. ... 8 n ze-, ne raman 

Eski haricJye mllateıan Françoia yanatta bulunan Başvekil demi§. cum)ıur Lebrlln tarafından ka _ diplomatlık! .. 
de Teasan. bir nutuk söyllyerek tir ki: bul edilmiştir. 
Fransız ve hpanyol cumhuriyetçi • "Seyahatim esnasında Cezayir, lıfilano, 8 (A.A.) - Gaz.eteler, 

• • leri arasındaki tesanUdU teyit ve ve Tunus ahalisinin Fransaya Fransız Ba.tvekill Daladyenin Af 

anyaya gitti cesaretini tahdir ettiği cumhuriyet kareı bağlılıklarını ve Fransa ile rikada yaptığı son seyahat ve 
ordusunun kahramanlığından bah • sıkı bir şekilde birleşmiı olduk. İngiltere Başvekili Çemberlaynin 
setmlfUr. larını gördtığümaen dolayı bah - yakında: Romaya yapacağı ziya-

' 
N •b• • b • ı· G retle mefg'UJ olmakta devam edi. avya aı ının u zıyare ıne 

1 

_ ünlerin peşinden:.._ __ ._ yor. Gaz.eteler, Daladyeniıı gerek 

bu k h • t · ı · Korsikaya, gerek Tunusa yaptığı yo e emmıye verı ıyor l -· .. ·-- ziyaret esnasında vukubulan te. 

Şoför Habip Tevkif 
Edildi 

Fatih - Şitli hattına itliyen 3057 
numaralı otobüs evvelki akpm Bo 
n:ontiden geçerken Denizbank iı
letme dairesi memurlarından Ze
kiye çarpımı ve Zeki hastahane
de ölmüştü. Şoför Recep de vab
yı müteakip kaçmıttı. 1 (A.A.) - Naibi Romanyarun ltalya hariciye nan- ucu Z 1 uA Un s 1rr1 .zahUratm vaziyeti bUsbUtUn ger. 

kraı Karol'un dave- .n tarafından Yuıoatavyıda yapı- 1:1 ginletürmlş olduğunu kaydedi -
b..ıu- · yorlar. Şoför dün ya'kalanmıı ve met-

"11 Romanyaya gıt- lacak ziyaretten evvel müttefiki 
1Ca 1 Hikiimet devlet miibayaalarmda komiıyonculağu iJaa etti. j ''Correre della Sera,, diyor ki: hut auç nöbetçisi bulunan !birinci 

t4t rol, Prens Pıulun Yugoslavya ile temaı etmek iıte· Bu karar hazinenin menfaati namma atılmıı mühim bir adımdır. ı Fransanm hattı hareketi umu· ceza hakimi tarafından sorguya 
••tertip eylemiıtir. diği beyan olunmaktadır. HükUınet ita aa1"e her aene de•let m~arınclan milyonlar 1 mt sulhUn istikrarına bir mani çekmiştir. Neticede §Oförün tevki-

l (A.A.) - Naib tasarruf edeceldir. 1 teşkil etmektedir. İngiliz nazırla fine karar verilmittir. 
"ıı BUkrete yaptığı zi- Ruyada Kiliaeler açılıyor Fakat Mnelerce deylet müı.,.. itlerinde tec:riibeler ıeçir. 1 

rmm Romaya yapacakları seya. ------------
bir ehemmiyet atfe- Moskova, 8 (A.A.) - Salibi • ınit olan Wr zat komİayonculuiun ilpımdlın dolayı mannaniye- hat mUnasebetile ı:ıunu tebarUz 

• lluıuıile ki, 1923 teş- ı tini ifade etmekle be-"--r bız· e dedı· ki·. ettirmek lazımdır ki, Cibutiye, skaa~tlens~azlaAgörüşmüş ve Korsi. ltra yettar bir menbadan alman ha. --~ Tunusa ve Süveyş kanalına ta. a ı e _ımalı Afrika.ya yaptığı 
Pa 1 Karol'un av da- berlere göre Moskovada kain o. - Dntet müıl:rı,.Janncfa alınacak bir tedbir daha vardır. alluk eden meseleler valnız Fran. ~yahat hakkında izahat vermi§: 

~ ul icabet etmif, lup geçen sene kapatılmıt ve bir ı Bu da dnlet ~ela aldanmamak için berhanıi !bir cins · tır 
ılyıreti henüz iade müddet sonra klUp halı'ne u-.r. ı _, 1 _ _._ • L...- • .h sa ve İtalyayı değil, bütün dünya · 

w ""6 .... a ..,,._ He wna uü sal eden fabrikalardan birinin terc.i-
V1 al&.kadar edecek mahiyette - Neşr,.ıilen bir Tebligde Korsi. 

edilmtı olan Saint Pierre ve Paul hiade çctc ihtiyatlı hareket etmektir. Zira herhancj Wr ,.._ 
kl'lı'sesı· Sovyet memurlan •·-ı' kendi-•-- tercih edild•w• . iden L· d dir. ka ve Şimali Afrika halkmm Baş wu- - ısını evve nısse ecek oluna bunun "Gazetta del Popolo .. İtalyanın vekil hakkındaki samimi tezahU. 
fmdan tamamen eski haline irca 

1 
netic:eai aatıı fiyatının ~-h 25 yükselmesidir.,, kedisini alakadar eden meseleler ratı kaydedilmektedir. 

edilmiftir. ı Bu aöız fU111U ıö.teriyor ki devlet besahm:a mal satın alacllk b şu veya u suretle katiyen bir D 1 d Re" · mh 
Sovyet memurları kilise komi- olan dairelerin meıul amirlerine Tiiluek bir vicdan "VUifesi te- ftU""ti hal bul:ı,.ashnı yp7.ıyor. nı da a yektık::u urund Y:aİ 

tesi reisine, kiliaerıhı istenildiği 1 rettüıp ediyor... Daladye Rei~ic11m1ıurla ka~i:: a~~adaşlaru:°::::as:1' iL 
.zamaa ibadet edebilecek kimse. Hasan Kumçayı jltlftl ..._ m.Usakeretert, parJA"""'1ta. 
~·~~ açılabileceğini bildil'Jnitler- .... - ....... ______________ .._ ... ._... ........ _____ • Paria, 8 (A.A.) -Başvekil Da. nun ruznamesini ve kabine top-

l ladye, bug(ln Reislcumhurla bir lantısını görüşmüştür. 
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Hafife ömeriil RarOeşi· 
Haşim 12 bin kişi ile 

ileri ahldı 

mear. ıncın gıttıx~e aıcaıan gU
ne karşı sokakların gölgelerle 
aoldağunu gl5rUyor,, korkudan 
eaeuzlufunu bile unutuyordu. 

Herhangi bir kapıyı çalarak 
kapı dibinde kıvrılıp kalmayı 

rica etmekten başka çnre yok
tu. 

Bu kuvvetler Behramın .ordularile karştlaşfı. lran 
ordusu bozguna uğradı ve Behram öldü .. 

Elclıı Jhtfyar kadının testisi
ni omuzuna kaldırdı. Kadınca· 
ğız tcşekkUr etti. O sırada Tn
nuc uyandı YC ağladı. 1htiyar 
kadın titrek bir sesle: 

Gökboğa. en cok karısını ve 
~ocuğunu dUşUnUyordu. Her 
halde saray hnlln ile bir arada 
olmalıydı! Onları özlemişti. Ar
kadaşlarının başrndn Ertonga 
vardı. Bunun için mcralt ctmi· 
rordu. Fnkat o sırada gerçekten 
bUyOk bir se,·inç M duyuyordu. 

Çünkli Uç yUz arkadaşını çok 
tenn bir vaziyetten kimsenin 
burnu bile kanamadan kurtar
mıştı. HUrmUzanın bile bu kur
nazlığa ağzı ncık kalmıştı. 

-24 -
HAROZLU YUZUK .•• 

HUrmUznn, yurdunun yarısı
nı vererek Arnplnrn. boyun eğ. 
dl. 

Mcdayindc yerleşen Saad 1-

Difteriye karşı aşı keşfetmiş 
olan doktor 

FransJz meclisinde bir mebusun 
hücumuna uğradı 

Düteriyc kat"§ı yeni bir aşı 
kcıf etmi~ olnn doktor Ram on, 
Fransız meclisinde bir mebus ta. 
rafından şiddetli bir hücuma uğ. 
rnmıştır. 

Doktor Ramon bundan bir mUd 
det evvel, difteriye karşı "ann.. 
toksin,. 8.5Ismı kcşf etmişti ve çok 
müessir görülerek, Fransada ge. 
çen seneki bir kanunla, üç yaşı
na kndar her çocuğa bu nşı yap
tırılması mecburi kılınmıştı. 

Bu sene, mecliste yeni sıhhiye 
blitçcsi münakaşa olunurken me. 
buslardan Filip Hanrio her ço. 
cuğa anatoksin aşısı yapılması 
mecburiyeti hakkındaki bu ka. 
nunun ilga. edilmesini, çtinkU, 
doktor Ramon aşısının fayda. de
ğil, bila'.kls zarar doğurduğunu, 
aşmm öHiffie sebebiyet Yerdiğini 
iddia ctmi5tir. 

Anatoksin a~ısı aleyhinde bu. 
lumı.n mebus. delil olarak, bu a. 
§I yapılan bazı çocukların öldli • 
ğlinti gösteriyor ve bunların isim 
lerini s::ı.yıyor. Ekserisinin baba. 
m doktordur ki, onlnr da Filip 
Banrıo'nun iddiasına iştirak et-

Tıp Kongresinde de kabul edil • 
miııtir ki bizim af:!ı dif tcri seru • 
mundan daha az bir aksülamel 
uyandırmaktadır ve bu tesir hiç 
te tehlikeli değildir. 

"Her doktorun bildiği bir şey 
varsa o da şudur ki, nnatoksin 
aşısı ancak. sıhhati yerinde olan 
çocuklara yapılabilir. Aşıdan son 
ra ölmüş olan çocuklar, hcrhal • 
de aeı yapılması doğru olmıyan 
bir durumda ~diler.,, 

Diğer taraftan, Fransız Tıp 
Akademisi de doktor Rmnonu nıU 
datfaa etmektedir. Akademi aza
sından dört, 'beş doktor, an.atok. 
sin aşısının tehlikeli olmadığını 
söyUyerek şöyle diyorlar: 

- Aeının ?.aran olmndığmdan 
başka. faydası sısikirdır. Rıın 
dan 10 sene evvel Parfste difterL 
den 300 çocuk 8lürken son sene 
zarfındaki vefat sayısı 87 dlr. Ay 
ni aşının tatbik edildiği gUnden . 
beri N'evyorkt.a 10 bln ölilm ye
rine 1143 ölüm görülmüştür. To. 
ronto'~a 120.000 çocuk n~ı edil. 
miş ve bir daha difteriye tutulnn 
görülmemiştir. 

mektedirler. 
Doktor Ramon ise, tabii, hak. Diğer bir doktor ilave ediyor: 

kın:laki ithamı şiddetle rcddcdi. - Ben kendi hesnbımn 3000 ço 
yor ve diyor ki: cuğa anntoksin a51sı yaptım. Sıh. 

-A.51 0 çocuk1arı neden öldür. hatleri pek yerinde olmadığı hal. 
mliş, bunu söyliyemem. çünkü de, hiç birinde bir nksUHimcl gö
.çocukları görmek lazımdı. Ana . rülmcmiştir. 
t ksin aşısının bir aksülamel do- Bununla barazer, doktor Ra -
t:urmnsı ancak yüzde 5 ihtimal.· mon meselesi Fransız efkan umu 
le mümkündür. 1931 deki L<ındrn miycsini hala meşgul etmektedir. 

:ran imparatorluğunun yeni kuv 
vetler toplamasına vakit bırak
madan istila. edilmesi llzım ol
duğunu anlamıştı. Medlneyc 
bir mektup yazarak tran hU -
kUmdarını kovalamak için izin 
istedi. Halife Ömer ona şu ce
vabı verdi: 

- Sen gitme. Kardeşim HA
şim ile Knğknğı gönder. LAzım 
olursa sen onlara yardımcı ye. 
tlştirirsln ! 

bir kadınla. onun altı aylık ka
dar oğlu sığrnmışlardr. Bunlar 
Elclnlc Tanuc'tu. 

Elçin bUtUn varını kendisini 
yolda atına bindiren adama kap 
tırdıktan sonra yaya olarak yo
luna. devam etmiş, saray hal
kına yetişmek şUylc dursun glt
tlkce geri kalmıştı. Nehavende 
yaklaştığı zaman bfnlcrce kişi· 
nln ortasında, fnkat ıssıı bir 
çölde imiş gibi ynpynlnızclı. Kim 
so ona aldırmıyor,, onun hatı
rını sormuyordu. HnttA. en~dan 
soldan ltlı> kakarak geçenler ve 
ilerleyenler pek coktu. 

Elcinin fena baldo başı ağrı-

- Vah yavrucuk! Seııin çocu
ğun deı;n mi bu? 

Dcdl. 
- Evet! • 
- l\tedayinde yalnız mıydm? 

Kocan ne oldu? 
- EtYnza gitmişti, dönmedi. 

- UzUlıno! Elbot bir ı;Un dö-
ner. Haydi benimle beı·abcr gel. 
Yoldaşım ol! Ne bulursak yerl?.! 

- Sağ ol, nnnef'!ğlnı! Du iyi. 
Jl~inl lılç bir znmnn unutmam. 
Ben fakir bir adamın k121 de· 
~ilim. Kocam dn bllyUlc btr a· 
llaırı dır. 

- Ahoraınazdn snna acısın ve 

Hallte ömorln kardeşi Ha.ştm 
on iki bin kişi llc ileri atıldı. 

Bu kuvvetler Behramrn topla • 
makta olduğu ordu Ue karşılaş· 
tr. Arkadan yeni fırkalar dn n
lnrak harbe tutuştu \ "C trnn or
dusu gcno mUthlş bir bozguna 
uğradı ve Behram öldU. 

yordu. Ayakları şişmişti. Ter "e onları sana bağışlasın! 
ycırgunluktan eUdU bozuımuş-

El\;in yunusunun dudnklnrı 
tu. Tıınuç hnstalandı ve baygııı 

Bu haber Fi ruza na ,. ardını nrıısına su damlattı, y!lzllnU sil-
6 dUştU. ZaYnllı kaclın ncrde ise 

zaman bu hnrls ve lhtlvar ndnm di. Tanuc biraz toparlandı. Ken-
J yorlcre serilecek, şu tozların 

bı k lbı 1 .11 dlsi de avucıarını dolıluranık se r cocu • S BC\" nw : UstUnde kuştUyUııclen yatağa u-
A ·t k m"' da ı bonl ı Gör rln sudan bol bol ictt. Sonra lh. 

- 1 ı .,y 1 m · • tanmış gibi rnhat edocekU. Ak· 
Sunıer baknl m Ş ,...,p su •e tiynr kadının yatııbnşıııdn. yU-

' ı u .,.. uç z " şum Uzeri şehrin kenarına gel· 
donsuz Arapları nasıl darına - dl. Oradn hlr çeşme ,.e su dol- ı·llme~e başladı. 
cla~ın ediyorum. Geldikleri ye - <lurmak için gelmiş olnn birkaç Damcık bir kapıdan kUçUk 
re bile d6ncmiyceck1crdlr. kadınla kız vardı. Susıınııştı. bir bahçeye girdiler. Sonra mi· 

Arnplarn karşı zarer knznn - Birkaç yudum içecekti. l~adrn· ııl mini bir O\'Ceğlzle karşılaştı. 
dıktnıı sonra artık Yezdlcordln lar ,.0 kızlar testilerini doldu· Burası kerpiçle yapılmıştı ve e· 
ne kıymeti kalırdı? Firuznn l- rup gittiler. İhtiyar bir kadın peyce haraptı. Mini mini bir so
ran hUkUmdarı olncaktr. Arta- çeşmeye sokuldu ve oldukça bU. fa ve odadan ibnrett1. İhtiyar 
bnn onn cesaret Yeriyordu. HUs· yUk olnn testisini suyun altırıa kndının verdiği kn.rn. ekmek 
rev dnhn şimdiden babası çabuk doğru sUrdll. Fakat her neden· parçası onn o kndar tatlı geldi 
öleceği için yakında tahta çıkn· se bir tUrlU tam hiza.ya koynmı- ki bu kadar iştahla fenıek ye-
cnğını dUşUnUyordu. O v.nman yordu. dlğinl pek az hatrrJayordıı. 

yalnız gnrpta Arapları değil, Elçin ona acıdı: Elclu <;ocuğunu aı:tı. Bir bezi 
şarkta TUrklcrl, şu Gökboğa de- _Ellerin titriyor, nine .. Ben ıslataralc serin serin bUtUn vU-
nilc>n başbcltıs'ının hemşerllcrlnf tutayım. cuclunıı sildi. Sonra tekrar sur
dc tepelcyccoktl. _ Gözlerim de görmüyor, dı. Elcin ı-nhntlaınıştr. Ook gec· 

meden mışıl nıı~ıl uyudu; ken· ı.~iruz Medayinclcn kaçtığın -
dan lıeri sıı!rn 1 rğı rn vnlnnrık • 
tan Müa1Uman olarak araların · 
da yaşndığı Arapları bırakmış, 
N'ehavcııuc gelmişti. F'lruzan 
hUkUmdnr olur olmaz o da baş
vczıı·Hk nıevldlne yeniden yUk-

sel ece k tl. 

:ravrum l 
o .... ... , ... .. --- .. . ,. -- • ,., 

Iar niçin gelmiyorlar? 
- Dllnyada yapyalnızım! 
- Şimdi ben de öyle •. Bu ço-

cuktan başka klmsey yok. Hiç 
olmazsa girecek bir damım o
laydı! 

Denize düşen yı1ana saı·ıtır: Derdini ve yalnızlığını bir l'n. 
Yezlllccrd de ister istemez Rey- banrıya bile söylemek ihtiyacı· 
den g6nderdlj51 bir fermanın Fi-
ruznm hnşyczlr yaptı. 

Jö'iruzan asker toplayor, hay
van .,·c siHih toplayor, halkın pn· 

nı duyuyordu .. 
- Sen yabancısın değil mi? 

Konuşman bir tuhaf da ... 
- Medaylnden kaçıp geldilL 

rnsını alıyor \ ' C ordusunu mum- Araplar oraları aldılar . .Ansızın 
kUn olduğu kadar çoğnltmağa geldiklorl için bir şey kurtara· 
çnlışıyordu. 

Bu sırada Nchavendin kenar 
madık. 

-Vabvah ... 
ınıılınllclcrinılen birinde fakir Testi doldu Ye kadın omuzn. 
bir kadının evine genç ve gUzel na almak için uğraştı. Rer.ere-

ı 1 • s 

UstUne ölU gibi uzandı. İhtiyar 
kadın tek yatağını ona vermek 
istemiş, fakat Elclo buna razı 

olmamıştı. 

Elçin her halde Reye gitmek 
istiyordu. Ayaklarının şişleri 

Ye çocuğunun hastalı~r biraz ha 

flfl e r hafiflemez sık sık o tara
fa doğru yolı:ı. erkan kervanlar
ılan birine katılncalctı. Bu da 1-
kl tıc gUnlilk lştl. 

Uehranıın Celuladakl bozgun 
haberi ıluyuldu(;u zanrnn Nlha
\'('nd halkı da can kaygısına 

ılllştil. Yükte harir pahadn ağır 
ııelcri ,·arsa a.larnk, şarkn do~· 
ru kaçmağn başlamışlardı. Bıı 

glrllşle Ş('lllr boşnlncnk, F'iruza· 

• 
ABONE TAlllFJ:SI 

Alemltl:ct 
irindt 

A~ lık 95 
3 D~ lık 260 
G aylık 4i5 
l yıllık 000 

Terıfcdeıı Balkan 8 
için ayda otuı kuruş dul 
Poslu hirlil!ınc girınc) rn >-t

1 
il) dtı )clıııış hcşer kııruŞ 
medılır. 

Alıone kuydını blldlrcıı 
hıp "C tclgrnr ücretini. ;, 
ımrn~ının posla 'eyıı b1111 
yollom:ı CkrNlnl ldnrc ~t 
terine alır. 

1'ür1.turnln htr poııta nurk' 
VAKiT a oborıc yazılıf·,ı 
Adres dc~iştirmc ncr 

2rı kuruştur. 

ıı.AN ocnı::neıd 
Tlcurct ilünl:ıranın 511111 

satırı sondan il ibnrcıı il!ı~• 
lıılarındıı 40; iç s:ırraı:ır 
kuruş; ılördilncü sorf~~· 
ikinci ve ilçüncnde 2; bı~ 
4; lınşlık l'nnı kesmece 
dı~ • 

liil> ük, çok dcv.ıınılı, 

renkli illın \'erenlere a.ii 
indirmeler )'apılır. Hcsıul 
rın soııtim - sııtırı 30 kUJ'll 

'l'JCAHI MAHIYETI'E oıJI 
KUCOK tLANı.Afl 

l:Slr defo 30, iki dcfıı~ı ~ 
uc!ıısı li5, dört deftısı 75 
llcfosı 100 kuruştur. Oo 
llı'in 'eren terin lıir defası 
vudır. Uört ıııtırı seccn ıı• 
fııxlıı sulırlıırı lıcş kuru~ısıı 
ı;:ıp etlilir. 

Jli:mcl kupoııu 

kü(uk ilurı tarlfe!ll 
lnrllrillr. 
\'akıt hem doğrudan dOI 
l'a kendi idare yerinde, he~ 
J.:nra eaddeslnde \'akıl 

1 nHınd:ı KHMAl.EDDl:-1 ~ 
Hun llüro u eliyle lllın 
eller. (IJüroıııın telcfonıı: f 

n ın parn ve asker top111ıııJı 
leşecckU. Bunun l~in 
kapılarmn mUtrezeler )(O. 

ı;okaklarda. tcıırı.ı bafırtt 
- Korkacak h!r şeY 

Kimse şehirden cıknıaY8 

Çıkmak lste,·en veya Jtllç • c 
lrn.lkışanlar idam oturtıı 
dır. 

Elçin afalladı. Bu bn1 ıı 
dnr sUrecekti? Gök bol' 
Reyde arayıp bulnmayıllc, 
ynımrdı? Her halde gl~1 
zııudı. Pakat nnsıl gide 

BOyle bir Ş9YC kalkışı:ı:ı•' 
bile ölmek demekti. 1•P 
olsa her neye mal olutE1

1 
kacmağa uğraşırdı. Falt'

1 }t 
rıısu varclı. Onu ne ııa ı• 
le bir tehllke)•e ntahillrd 

( Arkmn oor) 

ran gözlerle yüzUne baktı. 
Küçük, de1ikanlının fena niyeti olma 

dığını anlayınca yüreklendi, gözlerin
den ate§ler gaçarak: 

- Arkadan ha ... Demek aenin için 
arka::l:ışlar nın söyledikleri doğru imiş .. 

meseleyi kurcalamağa karar 
yürüdü. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski . 

Çevire-o: Hakkı Süha Ge13io C9 62 
,,_., --- ... 

biricllr 0 .•• Sınıfta Krasatkinc de Çakı - Dikkatli olun, size bakıyor, arka-
batırdı ... Zavallı çocuk şikayeti mertli. nızdan vurur ha 1 
ğe yakıştırmadığı için ceza yemedi... ihtarını savurdu. 
Ama şimdi ona biz bir sopa çekmeli};Z. - Ben ona kızdıracak şeyler söyle· 

_iyi ama, siz neden ona sata~ıyor- miyeccğim. Yalnız s:Zin ondan neye bu 
sunuz? kadar nefret ettiğinizi ıoraca{!ım. 

~uklar: Ço:uklar gillUştüler ve hep bir ağız· 
- Size de attı. Tanıyor sizi o ... De- dan: 

diler ve hep birden hücuma geçtiler. - Sorun, dediler. Sorun ona baka-

Bombardıman bu defa daha insafsız
ca başladı. Yalnız çocuk göğsüne bir 
taş yiyerek ağlamağa ba~ladı ve kaçtı. 
ötekiler arkasından. uludular: 

- Yuha!... Korkak kaçıyor! Yuha!. 
Hepsinden ya~lı görün-en lir çocuk: 
- Siz onun ne mal olduğunu bilmez-

siniz Karamazof... Ona ölüm bile az
dır. 

- Fitnecilik mi ediyor? 
Çxuklar bakıııp gülüştüler: Yine en 

bu yükleri: 
- Siz Sen Mifel sokagına gidiyor. 

ııunur. İşte o da durdu. Yakalayıp so
run haydi ... 

Dedi solak da: 

lım, Lifasilkiyi seviyor mu? 
Solak, ısrar etti: 
- Gitmeyiniz, sizi yaralayacak mcl

fın ! 
Aliyoşa yürüdü. Çocuklar: 

- Dikkat! Dikkat 1. Diye seslendi. 
ler. "Krosatkin,, gibi alçakça arkadan 
vuracak! 

Yalnız çocuk orada bekliyordu. Bu. 
zayıf armut yüzlü, hasta bir çocuktu. 
Arkasında kısalmış pek eski bir parde
sü vardı. Çıplak bilekleri yenler:nden 
dışarda kalıyordu. Yamalı, delik panta 
lonu mürekkep lekeleri içinde idi. Par· 
deıUsünUn cepleri taşla dolu idi. Ali
yoşa, ona iki adnn kalınca durdu ve so-

- Altıya kartı tek ha§ ma idim .. A-
ma, hepsini tepelerim ben onların .. 

Dedi. 
- Yediğin taş çok canını yaktı mı? 
- Ben de Smorovun kafasına bir ta-

ne ekledim. 
- Onlar, dediler, ki sen beni tanı· 

yormuşsun ve mahsus atmışsın. 

Çocuk, tr.ına cevap vermedi. Fena 
fena b:ıktı. 

Aliyoga tekrar aordu: 
- Ben ıcni tanımıyorum ... Sen be

nim k:m oldu~umu hakikaten b:liyor 
musun? 

Ço:uk, ona düşmanca baktı ve hid
detli bir sesle: 

- Çekilin başımdan! 
Di) c bağırdı. Fakat clduğu yerde 

k m1l.:ama::.ı. Bir şey bekliyor gi'uiydi. 
- Pc1:11L. Gidiyorum. Ama ben, 

sana &Jta~mak niyetin:le dcğild:m. Al
lahıı.ısm:ır!:dı:c. 

Ço:uk yine o kindar bakı~·arla Ali. 
yoşayı süzere-1:: 

- Hadi oradan papas bozuntusu! 
Dedi ve müdafaa v.:ziycti alc'ı . De

likan1ı , döniip l:ir k•rc 0:-:1 hayrde 
haktı, sonra hiç sesi-ıi çıl;arr:ıatlcın yo· 
hına devam etti. F;:'kat d:ıha üı,; a ·ım 
atmamı~tı, ki hınvr p"ç ceb'nde'·i C'n 
büyük taşı onun arkasına yapı'.}tırdr. 

Aliyoşa böyle söyliyerek dönerken 
ikinci bir taşı az daha suratına yiyor
du. Bereket vaktinde kolunu kaldırdı # 

ve taş, dirseğ"ne çarparak yüzünü ko
rudu. Delikanlı: 

- Senin his utanman yok mu? Ne 
yaptım ı;ana? .. I,>iye bağırdı. 

Çocuk bu defa, dayak bekliyordu. 
Fakat hasmının durduğunu görı.:nce, 
canavar gibi saldırdı ve Aliyoşanın sol 
elini yakalayarak şiddetle ısırdı. Yara 
d:r:,di. Tam tırnağın alt nda açılmış
tı. Delika:ılı can acısiyle haykırdı. Kan 
akıyordu. Mendilini çıkararak, parma. 
ğını sardı. Sonra, sa1tin gözlerini o mtl· 
una doğr;.ı kaldırarak: 

- Bak. elimi ne kadar fena ısırdın ... 
01..:u mu keyfin? .. Hadi bakalım, şimdi 
aıöylc ben sana ne yaptım? 

Cocu:c ona şn~k n şaşkın bakıyordu. 
Ali yora J ine ayni sofu'kaknlılık ve me· 
leklikl=: 

- Ben seni tanımıyorum. İlk defa 
bugiln gfüdJm .... Ama bu kadar hücu
muna göre, ıana bir fenalık etmiş ola
cağım. Boşuboşuna bana elbette ıstırap 
vermek istemezdin. llaıli, söyle, ne 
yaptım be:ı sa-ıa? 

Çocuk, hi; ccvl1p vermedi. Birden· 
bire hıçkıra hıc:kıra ağlamağa ba~laya. 
rak Sc"'l :r--· \ d ~- · ~ ~ına doğru kcşrna

ğa başladı. Aliyoşa, vakit bıılunca bu 
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- Kerametten bahseden 
mu aldınız mı? 

Diye sordu. 
- Evet. Jlf 
- Stareç, bir anaya oğlunu b'~t• 

mıştı. Bari mektubumu herkese , 
ı11ı· 

r:p, harikayı ortalığa yaydınız 
Aliyoşa: 
- O, bugün mutlaka 8lecckl 
Cevabını verdi. ı1" 
- Biliyorum ... Biliyorum, • 1',ı 

meseleden, ondan sizinle ve b•~.0 
k 

0 5tl) 
le konuşmağı o kadar ço ı :8~ s~ 
ki... Bilhassa sizinle... sizinle·;~,ıı ~ ~ 
kasaooda hep bu mesele ça dıl dı 
Herkes onun ölmek üzere bu1~e / 
nu dii§ünerek kao ajhyor... dıl S 
Katerin lvanovnan n burada 01 ılıı~t ~ 
biliyor musunuz? <-'' ~ 

,,-.,...,.pn"!I 
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Ne var, Ne yok? 

Halil Rıfat Pap. 

Boşanmak için herkesin 
akın etliği memleket 

BugUn insanlar evlenirken bel
ki pek acele etmiyorlar ama, bo
.. nma meselelerinde bUyUk b:r 
ıUrat istiyorlar. Fakat, aksine, he. 
men her memle'kcttc boganma da
va.lan çok uzun ıUrmckte ve ay
r.lmak lıtiycn karı veya kocayı 

- yahut her ikisini - bUyilk bir 
aabınızhk içinde bırakmaktadır. 

Bu itibarla, boıanma davaları

nın çok çabulc halledildiği bir mem 
lekele bazılan bUyUk bir haaetle 
bakmaktadır. Bur111 Meksikada 
Çihuahua hUknmetldir. Orada bo
pnma davalan bir &Un içinde hal
lediliyormu;. Bundan baıka, mıh. 
keme davacılan dinlemiyc bile ıu
zum görmüy:~uı. htidaıuz:ı ve
ri) orsunuz. Mahkeme heyeti ıb:i 

haklı buluraa boıandıeınu:a dair 
imzaladığı kararnameyi ogUn der
hal adreılnlıe aönderiyor. Eğer 

aleyhinizde karar verildi ise onu 
da ayni sUratlc haber alıyonunuı. 

Şimdi Çihuadua'ya yabancıların 
botanmak Uzere akın ettikleri ıö
rUlaıUttUr. Yalnız, hUkQmet an
cak orada en az bir buçuk ay o. 
turınuı olanların bu ıekildekl da
valarına bakmaktadır. ~hn Sarim Paşanın sada. giltere aleyhine çıkacak bir de. 

~euşınin crtesı günü Re.~it ğişiklik olarak teırucıu ediyordu. Evli kadmlar mı daha 
:Pa§alrr da dahil olduğu Onun için ne yapıp yapıp Reşit ı . l ? 
Y;nilik tara.ftarhğı ile it. Paşayı eski makamına getirmek mes'ut b8Kar ar mi 

"'dilen 9 ki[finin vilfıyctltre lstjordu. Amerikan alimleri heiileh daima 

t~ldi. Fakat Sarinı Paşu ra yine baştercütnanmı Dolma. ~~ti;;i:~~··;eşr;;;;;:~·.-Son .. ;~~~ 
~ ~biatıı bir insandı. Bu bahçe sarayına yolladı v~ doğru- ferde neşredilen bir anket netice
t Ülukıere alet olmak iste- dan doğruya padi~aha mühim si vardır ki, hakikaket alnka ve
~ etldisine yapılan bu tek. 1 maruzatı bulunduğunu söyliye • rici. 
>~etu. rek Abdülmecitten mlillkat mn. Evli kadınlar mı daha mesut, 
L... ~ genç padişah Abdülme. saadesi aldı. bekirlar nu? Dünyada mesut evli 
~~~r Sait Paşanın tahri- Lord Stratf ort, Abdülmecit kadınlar mı daha çok, mesut bekar 
'''9llt Paşayı azlederken devrinde 1stanbulda bulunan eC.. kadınlar mı? 
'1) ketin o günkü beynelmi. nebi sefil'lerinin en nüfuzlusu idi. Amerikan ruhiyatçılarmdan bL 
h~t lllubitinde büyük bir Bu nüfuz yalnız İngilterenln bey. ri bunu merale ediyc-r ve geniş 
"'Plca,ğmı hiç hesaba kat. nelmilel nUfuzundan ileri gelmi- r.ıikyasta bir anket yapıyor. Ay-s; · yordu. Şahsının da büyük tesiri larca, on binlerce kişiden gelen 

' ~ Osmanlı devletL vardı. Bu İngiliz diplomatı pek cevapları topbyor. Sonra tasnif 
tfJ. dJ. kuvveu ile kendi var. muhterem evsaf ile munsif, ecHyor ve nihayet neticesini bildi· 
.ı_llhaf aza. edemiy~ği ka- memleket hakkında da en iyi his.. riyor: 
~~ ol b lerle mütehassis olmakla bera - Krmdilerini mesut aayan bekar 
'"tJll an ir devlet adamı ber han"s \'e kı'bı'rli bir hilkatte assa Mısır meselesinde kadınların - yani hiç evlenme-
~·- de"ietlnfn bekasına biz. yaratılmış olması ve bu karaktc.. mi§ yaşlı kızların _ sayısı, mesut 
• f: ?ir ınuvazene unsuru o. rin~ resmi işlerine de k:ıı:ş~ır- olduğunu söyliyen evli ka.dınhır· 

&'ıltcrcyi bulmuştu. Bu maga meyyal b~unmasr ytiziln- dan daha fazladır. 
0 ıa.ıtıan ln 'ltcreyi Is. den zamanmdakı Osmanlı ~e~- Fakat, mesut olmanın dereces:-

tt~ tenısu edengısefir Lord Jet adamlarını bile. için icin r:ka. ne gelince, evli kad·nlar bel:iirlar. 
~ ~eınlcketi idare husu. yctlere mecbur cdıyordu. . . dan daha fazla mesuttur. Yani, 
eııdısinin en samimi mUs-1 Bu İngiliz diplomatı kendısı kendisini mesut sayan bir evli ka

d llıevklini almıstı. lngiliz bizzat lsta.nbulda aşikfu- bir su. d .nın duyduğu saadet, mesut bir 
~bu :mevkii kendi devle. ret~e Babı~~i tız:rin~e bir·n.evi bekir kadından daha büyüktür ... 

'llı lçıetı!aa.une kullanıyordu. vası mevkıı aldıgı gıbi vıln~ et. -o-

~ il Lord Saratrort s!ldra. !erde valller nezdinde lconsolos- H U b' lerce ylldız 
~~it :p~ azli haberini lan vasi mevkiine getirmişti. Bµ erg R in 

. "hiddet ve hayretle kar. hal Babıalinln yalnız hariçte de.. dünyamıza düşüyor 
~ ğil, d:ıhilde de nUfuz ve chemm!· Bilhassa yaz geceleri gökyüiün-
~ llef h th . b te 1 yetini ihlc1J ediyordu. Bu baysı_ den ka'l.·arak akan yılclıılar görür-

mermilerin şimdiye kadar hiç bi. 
insanın başına cİÜ§tüğii görülme
miştir. Halbuki, alinılerin yaptığı 
bir hesaba göre, her gUn böyle 
b:nlerce hacerisemavi dünyaya 
düşmektedir. Yalnız, bunların düş 

tüğü yerler daima ya denizdir, ya
hut da meskUn bulunnuyan arazi. 

Demek oluyor ki, dünyanın, her 
giln artan nüfusla dolup taşuğr 

söylenmesine rağmen yıldızlar arz 
üzerinde düşecek bot yer bulabi
Jiycrlar l 

--0--

Ounyanm en ihtiyar 
şehri nerede 

Alimlerin tetkiklerine göre dün 
yanın en ihtiyar §ebri orta Asya· 
dadır. Bu da, dünyaya bütUn mede 
niyetin eski 'fiırk ülkesinden gel
diğini gösteren yeni bir delildir. 

Sibirya civarındaki lbu §ehrin a
dı Verhoyanak'dır ve hemen he. 
n.en, oradaki medeniyet devrin
denberi ayni şekilde mevcudiyet:· 
ni muhafaza etmiştir ve dünyanın 
hiç bir yerinde halen mevcut şe· 
birler arasında onun kadar eskis! 
yoktur. 

--o-
Bir resmine bin beşyoz 

lira alan ressam 
Gazetelere, mecmualara resim 

yapan ressamlar arasında Çarlcs 
Dana Gtbson isminde biri rekor 
kırmış bulunuyor. Bu Amerikalı 
rt::J.ım uır ııan .. ,..,. ıu.::cuuı .. T" Y"'P-
tığı 52 parça resim için 10 bin İn
giliz: lirası almıştır ki, bu, bizim 
paramızla 65 - 70 bin lira kadar 
tutar. Bu hesapla, ressamın bir e
seri bin, bin bet yüz lira ctmiı o
luyor. 

Dana Gibson Amerikanın, mec
mua kapaklan yapan ressamları 

arasında en meşhurhınndan 'birL 
dir ve resimlerini yağlı boya ile: 
ve hakikaten birer tablc kıymetin
de olarak yapmaktadır. 

Bir ana katili idama 
mahkOm edildi 

Kars, (Hususi) - Geçen sene 
Ardahanın büyük Nakala köyün· 
de Lezki oğlu Maruf isminde bir 
genç aile geçimsizliği yüzünden 
annesi Siranın başına büyük bir 
odun vurarak yere sermiş, bu yet
miyormu~ gibi sonra bayğın bulu· 
nan kadının karnına tandır. ş;şinı 
saplayarak öldUrmilştü. 

Maruf yakalanınca annesinin ba 
cadan atılan bir kur§unla karnın· 
dan yaralanarak öldüğilnU söyle. 
mlşti. 

Kars Ağırceza mah'kemesind< 
görülen muhakeme neticesinde 
Maruf idama mahkum olmuştur. 

f Raavove Tiyatrol 

Ankara radyosu 
TDrkiue Rad110 l)ffii:yon postaları 

TÜRK/l'E HMJl"OSU 
ANKARı\ RADl'OSU 

OAl.GA UZUNJ.UCU: 
1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q 

19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. 
31,iO ın. 9465 l\c!l./20 Kw. 

9 • 1 - 939 PAZARTESl 

rnnı. 

Ankara radyosunun 
yarmki programı 

SAl.I 10-1 939 

12 30 Müzik (Sololar - Pi), 13 Snnl, 
.\jan~, haberleri ve meteor. Ankara, 
13,10 Türk müziği CSarkılnr - Pi), 13, 
40, 14 l'ılüzlk (Melodiler. Pi), 18,30 
Türk müziği: lncesaz: Segllh faslı. 
Okuyan: Tnhı;ln Karnku~. Çalnnlar: 
Hnkkı I>crmnn, Eşrl'f, Kadri, Hasan 
Gür, H. Tokny. 19,15 So:ıt, ajans hn· 
bcrlcri, mcteorolojı ve t.ırant horsnsı 
((i:rnt), 19,25 Müzik (Operet parçala. 
rı. Pi), 19,15 Konuşma (Hukuk ilmi 
yayma kurumu), 20 Temsi~: Bir Kn_ 
ragöı gecesi: Tertip eden (Ekrem Re· 
şil). lstnnhul Şehir Tir_a"trosu s~n~ı. 
ktırl:ırındnn ltnzım Kormükçunun 
temsili. 21 Sani, e ham, tolıviliit, kam· 
biyo, nukut borAAsı (riyal~, 21,15 
Türk müziği: Şnrkı ''e Tfırkulcr. 1 -
Lemi: Seni nrıtı eder bu dldem, 2 -
l.emi: Günler geçi)'Or, 3 - J.e~I: Ru. 
lıuncln buldum, 4 - lndim >arın b:ıh-

. tu-rk" 5 - Tazelendi tabı A· çesıne. u, 
lem, 6 _ Rnhml Bey: Bahnr oldu, 7-

ALEMDAR SlNEMASI 
IKi FiLM 

1 - Tatlı günah, 
2 - O ç ahbap çaVu§lar 
(Haydutlar arasında} 

' ,, • ~ . \.. •"'" •· l ı • ~ 

SElllR TiYATROSU 
8-1 -939 pazar gO~ 
düz 15,30 da 
!l ı -939 Pnzarlesi 

gün il 
akşamı 20,30 dn 

ı t'fıebaşı Dram Kumı 
ASAIODE 

9 1 - 039 Pnznrlcsl 
günü 

akşamı saat 20,30 
Jsıikliil cnddc i ı..omedi kısmı 

Alt'M sö:-;no 

TURAN Tiyatrosu 
HALK GECESi 

Snn:ıtkıir Nnşit, Cemal 
!):ıhir iki oyun birdet1 

KOCA iSTER/Ai 
2 Perde 

l ffRU.U KOMiSER 
1 Perde 

Localar 100, Her yer 20, Pnrodi 10 it. 

Bilginizi genişletiniz 
ı - Dikilitaşın uzunluğu kac 

metredir? 
- 30 metre. Kaidesi iki metre 

yüksekliğindedir. 

2 - Binb~direk ne vakit }la'lpıl· 
d:? 

- 528 miladi yılında, Jüstinyctl 
tarafından. 

3 - Galata kulesi ne vakit ya· 
pıldı? 

-ı 349 da Cinevizler tarafın

dan. 146 ayak merdiveni var. 

Saksofon mucidinin ismi 
amldı 

...... e anenın aş r- . . d J 

ı... - Çath...,_k b 1 yet ve ıtıbar olmayınca a o ın.nUz. Bunlar yıldız parçalarıdır "· ~lr11_-:-b ... - a. u mese e. . 
-~ \ ~i eın tt• B t U.. zaman bır çok kanşık unsurlar. ve arım caıibesine tutularak 'bi-
~ bir tar~~· B:ı~17 e la mcskO.n olan memleketin ida: zim öilnyaya düşmektedir. 'L ~abıa·ı· t U nnl y resi o kadnr zorlaşıyordu. Hatta Fakat, crö'kylizünden atılan be 

~ğ_e:en_caji _kQş~:. 
2- ._ 

Cazbandm en başta aletlerin
den biri olan Saksofon'un mucidi 
Antuan Saks isminde bir Belçika
lıdır. Aletin de ismi esasen onu L 
cat edenin adından gelme'ktedir 
ve ''fon,, eski Yunanca '''ses,, de
mek olduğuna göre, (Saka seli) 
m5nasınadır. 

1~ ı ere m arın_ . . b 

fll ... · ft :Beui b ld B b Aı•- lngilız sefırlnın konsoloslara yaz. fb_~ .Ilı J u u. a ıa ı . h. . k"l 1 · 
~·"tt 11Aalthnatı ondan öğren _ dıgı ır ~ır u er o zam~n zmttır ::::::::============== 

ı. ""'llra D lınabah ga~tel~rınde yan resmı sure e den daha emin değildi. Vükelayı 
\l.t. l{oıt o çe sam.. dil. rm.l ti d d k d' h ~~ ~ ~beyn başk~tibi neşre ıve ş · nasp ve azle en e artı • pa ışn 

~~fıi11 )" gordU. Vakit geçir. Negrediien bu vasika evvelce değilöf. Devlet mesnetlerindcn 
~~~ '°'ıl ı.ı:ı: sefarethaneye dö- gizli olan bir yaziyeti nçığa vur. biri münhal, olduğu zaman bcy-

lh... ~tı tngillz sefirine an. muştu. Ondan sonra devlet teba. nelmilel bir mesele kadar milş. 
'~tti asından haksız bir davası olan, kül bir mUzakere kapısı açılmak 
~'"en ~ı Lord Stratfor. yahut haklı bir cezaya maruz k&- icap ediyordu. 
~ '1~ tahnıın ettiği gibi ln- lan bir adam derhal vilayetlerde Böyle biı- \'aziyette bu garip 
~ '' l al~yhine çevrilmiş konsoloslara. lstanbulda sefaret. İngiliz diplomatını en mahirane 
""' -ı ... 1.dlrıah.ıyeUnde deg-ildi. haneye koşuyordu ve oralarda 

1 
bir şekilde idare eden devlet ada.· G 

t._' '"«ı e h k d' . b' h' d R 't p 1 SOl~DA~ SACA DO nu: ~ ı~ . ır sa.ray entrika. mutlaka en ısıne ır ımaye mı fse sa ece e"ı a~a o muş.. 
~I. ~-"" b'tti. Bunu 0gr-endik • buluyordu. tu. Bundan dolayı Re~it Paşanın l - Bir renk 

-'Q\ ,,..._ '-~ ·ı k 2 - Sebep - ~ içine su serpil .. Resmi vazifesini üa hususun- Lord Strat!orda ha!A.'r ven me · 

/ 'I 

lı." 3 - Ycrnlşçi, modern 
,"tlt ~ a her da dikkat ve tecellüt gösteren bir 

1 

sizin sadrazamlıktan azledilmiş 4 _ Çocuk doktoru, sonıınn (y(') 
tı,.: • ~ 8ber İngiliz: aefiri valinin mevkiini uzun zaman mu. olması ln:;iliz sefirinin fevkala- Eıelirse tl'rsi cesur olur. 
~bıi l>i 8adrazanıııktan çc- hafaza etmesi, imki.nsıadı. Babı. de hiddet VP havrctini mucip ol. 5 - hknınbıldc bir k3~ıt, ko,·uk, 

'le lletıce itı'barilc ln. alldeki na.zırlarm mevkii valiler. mustu. 1 harir 

ı; - Tersi güzel ıınnl, guzel !l:ln:ıt 

7 - Arpn solan, lıirincl 
s - Anmnk, alfabede bir hnrfin 

okunu5u 
!I - Otuz gün, güzel sanat. insnn 
ıo - tstil.:bnl, hin iki ay. 

'l UKAm>AX .\SAGIYA nor.nu: 

Geçenlerde Belçikada, Antuan 
Saks'ın doğduğu şehir olan Di
nant'da çalğ nın mucidi için iıim 
anma merasimi yapılmıştır. 

ı - Küçük ka$:ı, lahza Birçok mucitler gibi Antuan 
2 - Ili\yük e" Saka da icadını bir tesadüfe bocç· 
3 - Ev ludur. Kendisi 26 yaımda iken, 
4 - Hnynt suyu bir gün klarnetN salıyormuı. Fa· 
5 - Ucuz, nknn kat, bu çalğmın bütün notaları 
G - Tnnlltiku olan lSyıkiyle çıkarmadığrm görerek, 
7 - Eski itikatlar, iskambilde bir ona bunu temin edecek ba~ka birı 

kftltıt. şekil vermeyi düşünmüş. 
8 - Kısmet, olf:ıbede bir bnrfin o_ tşte, bu düşünce ile 1ı:lametia 

kunuşu orasını burasını düzelteyim .. 9 - Elcın, lıa~ına (A) gelirse bir 
mernlckcl olıır 

10 - Cirt, tutul.: dilli. 

ken Antuan Saks sak$ofonu Jeat 
ediyor ... 

• 



KAR 
• 

Kar nasıl oluyor? Ayhan rüyasında neler gördü 

Ayhan, yatağına yatmadan ön
ce, pencere :lc:ı dışarıya baktı. Eo 
guk vardI, kar Hipa lapa yağıyor. 
du. Kendi kendine: 

- Ne fena hava 1 oedi. 

- Sen ya soğumuş veya soğu 
ı uğramış bulutlardan geliyor 

sun! 

- Ben kaç yaşında görünüyo 
rum? 

- Bilmem? 

hak, sular bt\z tuttu. Ağaçlar bem
'..:eyaz. Kuşlar ötüşünü kesti. Gö-
1 iıyorsun ya benim adımdan her. 
şey soğuyor, üşüyor ve donuyor. 
Çünkü bu ad bir hayat ve bir ö-
1:.im adıdır. Sonra yatağı~2 u::andı, düşün

ceye daldı. Tam uyuyacağı sıra· 
da k ld ... · - Sen okulda rok §eyler o··gw. Ben yaşlıyım. Ama ne eksiğim , apı açı ı . .ı!: ~ ıye bcmbevaz :ıı: 

ka l b . cnmekle beraber daha b!>nden var? Ben yerin üstünde yerin al-r ara ü::~nmüş bir çocuk girdi, -
A h ı genrsin. Benı"m yaşlI oldugwumu tında seyahat ederim. Karaları, y ar .. '.11 yan•na ya daştı; :ı 

" T" Lu"'iyor musun'. Benı"m adım "kar,, denizleri her yeri dolaşırım. Kış - ı.inaydın Ayhan, beni ta- -
d clır. Brn her ceyi sogw uturum. üşü ve yaz insanlara, bütün hayvan-

nıma ın mı?.. :r 1 b 1 b · 
- Hayır 1 . ürüm. Ovalar her taraf bembeyaz ara ve ne at ara esım olurum. 

- Benim adıma k:ır derler. Ner 
olur. Onları temizlerim, güzelleştiririm. 

.. Ma1cineleri işletirim, yürütürüm. 
den geliyorum biliyor musun? (Eliyle pencereyi gostererek) 
---------------------------·Buhar olur uçarım. Su, dolu, kar 

.=.ıa-•• ·• , , 
~~ ~ 

Enginlerde rüzgar eser, eser, 

Makaradan yelken iner, 

1-1 cyamola heyamola. 

Kü~ük cesur gemiciler, 

Sevinç dolu şarkı söyler, 

Heyamola heyamola. 

olur gelirim. Ben renkten renge, 
biçimden biçime girer eğlenirim. 

Ben ihtiyarlaşırım ama, çok vakit 
geçmeden gençleşirim. Ben her 
yaşın zevkini tatarım nii"Jr.:ı,rr 
her güzel yerinde, her korkunç ye 
rinde ya~:ırım: Nehirde, gölde, 
deniz, dağ vesaire birçok yerler
de .. Anladın mı, ben her yerde ya-

l şarrm. • Seni bu akşam fazla rahatsız 

ettim, kusura ba1cma.. Başka bir 
akşam gene gelirim. Şimdilik ge. 
cen hayırlı olsun .. 

Kar böyle söyledikten sonra u-
1 zaklaştı, gitti. 

Tarih materyali: 

Büyük Tür.k denizcisi 

BARB.\ RO S 
- *'\ ;o* .. -. \ P WP • 

t 

.. 

paratorluğunun ıeçirmiı oldufu 
yükıelme devrini okurken bu de
virde denizcilik bakımından da 
n""'1r1• •rı~ .... -~ .. ~ .. P .. .ı : .:;_ _ _... 
Jetlere nazaran oldukça büyük bir 
ilerleme göstermiıtir. O zaman ye 
tişen ve büyüle: deniz ı::.vaıları ya
pan Barbaros Hayrettinin bu ıa. 
va§ları Osmanlı imparatorluğunun 

tar:ihinde büyüle bir nam almııtır. 

Kuzey Afrikasında Cezayiri el
de etmiş olan Barbaros, Oımanlı 
imparatorluğu hizmetine girmit 
ve Cezayiri, Trabluı Garbı zapte
derek Osmanlı topraklarına ekle-

- q o *PLM 

• 

miye muvaffak olmuıtu . 
Barbaroı, Akdenizde Osmanlı 

Türk hikimiyetini tanıtnu;tn. Bar 
baroıun 'kazandığı muvaffakiyet-

Bu büyi.;c kahramanın mezarı 

latanbulda Beşiktaı ıemtirıdı-dir. 
Eylül aymda Barbaros için bir ih
tifal yaprlmıı ve büyük kahrama. 
nın yaptığı itler ve Preveze zaferi 
anlatrlmııtır. 

Barbarosun mezarının etrafı ge 
~iıletilerek büyük bir park haline 
getirilmesi Uray tarafından mu
vafık görülmüı ve çahtılmaya 

baılanmııtır. 

Bizim gemi demir alır, 

Çıkalım hep birden yola, 

Heyamola heyamo lci. 

Yurttakiler hoşça kala) 

H eyamolci heyamolô. 

insana hastahk getiren hayvanlar 

ölçüler 
Bir arşm : 0,68 Metro 
Ilir endaze : O,M Metre 
Diı· aP : 100 .metre nıu ra b 

baı 

Bir hektar 10,000 metre mu
rabbaı 

Bir okka 1,283 kilo gram 
Bir çeki : 225, 798 kilo gram 
Uir kantar : 56,449 kllo gram 
lUr batman: 7,697 kilo granı 

Kaç kilo olmahsınız 
Yaş 

7 
8 
9 

10 
ıı 

12 
il 
J4 
15 
16 

Kilo 

19,80 

20,740 
22,630 
24,500 
29,SOQ.. 

" 
18,650 

.. 
49,600 .. 

Boy 

1,10 

1,16 
1,22 
1,27 
1,30 .. 
1,49 

" 
1,60 

AHMET CEVAT 

Saat farkları 

nasıldır? 

Türkiyede 12 iken 
J>aristc: 

lJOnclrada: 

ncrlln: 

J!oma: 

'"nr';'OHl.: 

niikr:?~: 

MoskO\·a: 

J.,cningrad: 

Mıı.tlrit: 

Lizlıon 

Atinn: 

l0,30 

10,20 

11,24 

11,18 

ll,47 

J2,tf) 

13,01 

12,23 

10,1;') 

0,:>4 

12,10 

İskcnrlcrlyc l 2,2 

C'cznyir: l o, 10 

Şnm: 12,:'iO 

Tahran: 13,56 

nombay: 15,18 

Ne\')'Ol'k: 5,32 

Sanfran~lsko 2, ı 7 

Rlyo <lö Janc3ı·o: 7,!}9 

BiT 
Bitten sakınınız bu hayvan pis insanların 

vücudunda yaşar 

Pis in:ıl:Jların ba~mda, vücu 
c!.ın .::a ve elbi:elerinin arcsında 

bulunan kanatsız bir böcektir. 
Bit herkesin bildiği ve tanıdığ 

Lekeli Humma v: (liğer hastalık. 
!arı im::ınd:ın fn;:ı .1a geçiren hay
vandır. Bitin ~ek cs::i insanlnrdar: 
olan Mısırlıların Fir:ıvunlarmclıı 

bile bulunduğu elbiselerin üzerin-
• 

de bulunan kükürt tozundan anla 
~ılmaktadır. 

Bit; hastal k ce;irdi&'i bilinmez
den evvel bile bütiln dünyada piı· 
lilc ve ayıp •111ırW. 
01t'1l~da bitli çoc:\lklara- v~ 

batka yerleıdelti biti inunlul 

Ba~ biti: Ten bitinden daha kü. 
$Ük, renıi daha esmer ve siyahım
traktır. Ten biti ise daha büyük 
ve rengi de açıktır. Çok defa .saç· 
lar ar.ıında ve· baıan sakal, bıyık 
ve Jtaılatda bulwnır. 

Ten biti: Xoltu'k altında iç ça-
kimse yanaımazdı. maıırların vücuda değen y~zünde 

Bit iki cinstir. Baı bi~i. ten biti. ve dikit yerlerinde bulunur. 

Eski ve veni . 
Sağhk 

düşüncele 
Akşam hava çok soğu~ 

dan eve gelip de odaya dl 
zaman babamı soba karşısııı ed" 
düm. Oda çok sıcaktı. Anıl 
::rkek, bir kız kardeşim biıct . 
ta oturmuşlardı. Odanı.ı 

saattenberi havalandırılrn~ 
dl.ğunu daha içeri girer. 
anladım. Babama dedim kı: 

- Burası hem çok sıc~ 
de havası ağır. Müsaade el' 
pencereyi bir iki dakik~ 
hm. 

Babam dikkatle yüzüme 
- Sen deli misin? Bu 

pencere açılr mı? Hepirnili 
edeceksin. 

Cevap verdim: 
- Hayır, baba, havanıtı 

mesi lazımdır. Siz burad~ iııİ1 
ce kapah kalmış, beş kıt . 
fesiyle odanın içini zehirleoıl~ 
Bundan haıka bu kadar 11 
iyi bir şey değildir. Burad'ı 
ğa alışanlardan biri odadıll 
rı çıkınca, bu sıcağı dış;rda 
:naz, hemen nezle olur. 

- Siz okulda böyle mi 
sınız? 

- Tabii, odamız Jüzuııı 
fazla sıcak değil, teneffüse 
ken pençereleri açar, havaY1 
tiririz. Bakın ben soğukW' _,_." ........ 
kuyor muyum? Vücudum d' 
Arada nezle oluyorsam, 0A ~ 
odanın çok sıcak olmasın~ \ 

Babam hafif hafif gulcl 
sonra dedi ki : 

- Oğlum, haklısın. 

manımızdaki okulları 2'.Ö 
r..ış g cııuı ııu, pcııı.;ı::ı cıctıll 

dar aralıkları varsa k.:ğıtl• 
nırdı. Sobaya o kadar odUSI 
dı ki, saçları kıpkırmızı 

Sınıf.n pencereleri hiç açı 
Hepimizin başı ağrır, \JU 
da soğuk almaktan sanırdı~ 
run içerisi kokardı. Ama bi• • 
alıştığımız için şikayet etıııc 
lımiza bile gelmezdi. 

Dışarıya çıkınca, içimizde 
fanileler, üstümüzde kalın 
lar olduğu halde yine tir tir cı 
dik. Hele sınıfta palto çık 
!arımız bile pek çoktu ... 

Ben. ilave ettim: ~ 
- Tabii dedim. O zarn•~ 

cı.klar hepsi uyuşuk ve ba• 
yorlardı. Şimdikil~r ise be~ 
büz ve sağlığı yerınde çoe 
luyor. 

Bit vücutta sıcak yerleri·"' 
Hele kılların dibinde çarrıat": .. 
cak ve tene bitişik olan Y~; 
de bulunur. iç çamaşırın ~ 1 
pamuklusunu sever. tpeklid 

lanmaz. Fakat yünlü v~ 41 
çamaşır bulamazsa ipeklJdC 
ralci olarak yaşar fi 

Bitler sirkelerden ürerler . 
cudün sıcak yerlerin::le bıl 
büyürler. lıİ' 

Bir bitin ömrü bir veya 
çuk aydır. Bir d:şi bi~ ... , 
250 - 300 yumurta verı · 
murtalarmm etrafında kitid' 
len bir tabaka vardır. :su 
soıbun ve sudan müteessir 

Bitten kurtulmak için 
den temizlenmek lazımdır· il'

BITLENMEMEK tÇ 
NE YAPMALI? ı) 

Bitlenmemek için sık • 
kendini muayene etmeli .,e 
"Ta npmalıdır. 

Bit insan kanı ile yat"·., 
ınsanların !.<mını emer 'fi~ 
insanlara aşılar. Bilhass•. if 
s.ın fazla yıkanmad · ğı 1~ 
çabuk bitlenir. Bu ite d 

tllelidir. ı.J.ı 
Bit yiğit insanlarda b '"" 

~ nı ... 
ancak pis olan. sağJıgı 
yan kimselerde bulunur• 



Gavrftfgdgrel4r ~amnıvonage _.;...;;;.;... ______ ..... __________ ,_, ______ ..... ____ ~------

lişli T. Y. Y.K. yi 2 -o, Arnavutköy Kurtuluşu 
5 -2 mağlOp etti 

Beş iktaş - Pera maçı beraberlikle neticelendi 
tarrı federe k1Upler şampl • 
hı)[ müsabakalarına dün sa· 
de Taksim stadyomunda yi-

Nuri Bosutun hakemliği ile Şiş-

li. T. Y. Y. K. klüplcrl arasın. M atbuat ta kımı 

hııruk bir kalabalık önlinde 
edildi. İlk maç- Şişli ile 

l l'. K. ikinci takımları ara. 
dardı. Şişli bu m Usabakayı 
O kazandı. 

~vutldSy • KurtulUJ 
'ırıncı takımlar beynindeki 
l:arşııaşm! Kurtuluş - Arna. 
Oy arasında yapıldı. 

4bnıet Ademin idare ettiği 
llıUsabakanın mütevazin bir 

de cereyan eden ilk dene· 
Ye karşı üc golle Arnavut. 

't. -il.Un galebesiyle bitti. 
'tlncı kısımda açık bir Ustun 

kuran Arnavutki:iy takımı 
lcirn hattında eski Topka

:\'e • iki gUn evvel yazdığımız 
de son zamanlarda Kırkla. 
tnıntakasına nakledilmiş o· 
• lJaydar Baraganlının gay. 
>'le UstUste Uç gol daha çı • 
lrak maçı 5 • 2 kazandı. 

Şiıli • T. Y. Y. K. 
llnun en mühim müsabakası 

da yapıldı .. 
Çok heyecanlı cereyan eden 

bu müsabakaya takımlar şu kad 
rolarlle iştirak ettiler: 

Şişli: Armenak • Vlastardi, Al 
her, Agop Panc;ef, Arşe\'ir -
Soldur, Xubar, Şa\·arş, Mikrop, 
Dlran. 

T. Y. Y. K.: İstrat-0 ·Hüseyin. 
Xlko - Jan, I>rag<>, Poyos • Mar
yo, I Pulyenldls, Tanaş, il Pul 
yenidis, l' cno. 

Karşılıklı akınlarla başlıyan 

bu enteresan maçın onuncu da. 
klkasından sonra Şişli ağır bas· 
mağa başlamakla beraber Sul · 
durla Nubarın bozuk oyunları 

ıyUzUnden gol çıkaramıyordu. 
Ara sıra yapılan T. Y. Y. K. 

akınları Vlastardinin yerinde 
mUdahaleleriyle neticesiz ola • 
rak geri dönüyordu. Devrenin 
ortalarında oyun daha ziyade 
saha ortalarında oynandı ise de 

30 ncu dakikadan sonra Şişli tek 
rar hl.kim vaziyete geçti. Ve 39 

ncu dakikada Dlranın ortasını 

mUsaft proksfyonda yakalıyan 

Soldur Şişlinin ilk golUnU attı. 

Bayramda Bursaya 
gidiyor 

Dünkı1 maçın en muvaf!ak oyuncusu ol~ıı v;;~ kalcci~i Azadın güze1 bir 1.,"tırlanft 

.fstanbulun mütekaitler arasın-
da namağliip futbol takımı olan 
Matbuat ekibi Kurban Bayramı 

tatillerinde bir müsabaka yapmak 
Galatasaray - Vefa 

üzere Bursaya gidecektir. 
Bayramın birinci günü ıehri

mizden ayrılacak olan İstanbullu 
gazeteciler kafilesi on ıekiz kişi-

Heyecanh bir müsabakadan sonra 
Sarıkırmızıhlar rakiplerini 1 - O yendiler 

den mürekkeptir. Günlln en mühim lik maçı Ga. 
Komşu şehir mütekaitleriyle lat:ısarayla Vefa klüpleri arasın. 

:.nai yapmak üzere g=den Matbu.:t da idi. Taksim stadında yapılan 
takımı azaları ayni zamanda bir bu karı;ıılaşma iki bin kadar se
tetkik seyahati de yapmıı olacak- yirci tarafmdan heyecanla takip 
tır. d"ld' -------.--------c ı ı. 

·~~----..... -~_,..WW'..._,r-1 

Son karardan sonra ilk müsa. 
bakasını yapan sarı kırmızılı • 
lar, Celal, Eşfak, Bülent ve Selim 
gibi dört çok ehemmiyetli fut. 
bolcülerinden mahrum olarak bu 
maça şu şekilde bir kadro ile çık. 
tılar: 

Osman - Lütfi, Adnan -Mu
,'Ja, Bedii, Ekrem - Necdet, Sü. 
lcynum, Buduri, Mehmet, Salci
hatti/ı .. 

Vefa ise kaleye, Kurtuluşun 

kalecisini ikame ederek şöyle bir 
tipte idi : 

Azat - Vahit, Saim - Sefer, 
ı~utfi, Süleyman - Adnan, Ab. 
düş, Ihsan, Şükrü, Adnan. 

tının solunda Mehmetle Sala'1at. 
tinin yçrsizlikleri Vefa müdafa.,_ 
sıda da LCıtfi ile Vahit ve kak i 
Azadın yerinde müdahaleleril" 

(Devamı 11 incide) 

Ankarada lik maçları 
Galatasaray Güneşi, Harbiye 

de Gençlerbirliğini 
mağlup etti 

Ankara, 8 (A.A.) - Lik maç
larına bu hafta da Ankara gücü 
stadında devam olundu. Havanın 

çok soğuk olmasına rağmen olduk
ça kalabalık bir futbol meraklıu 
toplanmıı bulunuyordu. tizm ajam istifa etti 

'bul mıntakası Atletizm A
lltimar Rebii Garbon, işleri-
Solduğu yüzünden ajanlık va

. yapanuyacağını bildirerek 
etmiıtir. 

nhal hulunan bu aianh~a h,. 
'mse tayin olunmamıştır. 

Mağlilp vaziyete dUşen Kur 
tuluşluların bundan sonra sinir. 
11 bir oyun oynadıkları görUldU. 
Bilhassa merkez muavin Drago 
toptan ziyade adam yemeğe c;a· 
hşı:rken ilk devre allllayetlead~. r 

lstcrnbıı1spor - Bey7rnz 

~9eykez · -f · ~anbulspor 2 

Hakem: Ahmet Adem Göğdün. 
Rüzgarı lehlerine alan Vefalı

Tann başladığı oyunun ilk dakf. 
kasında Galatasaraym 1lZlDl pas. 
lr ve sert bir akını götilldil. Bu 
tehlikeli hücum kornerle bitti. A. 
ulan kornerden netice alınama
dı. 

.tJk oyun, Galatasaray ile Güneı 
arasında yapılacaktı. Fakat, GU.. 
neılilerin gayrınizami bir kadro 
ile sahaya çıkmaları üzerine, Ga
latasaraylılar yaptıkları bir sere
moni ile hükmen galip ilan olun
muıtur. Bundaıı;;soora iki ta'\ılln 
arasında hususi mahiyette yapı~n 
karı:laıma da, çok zevksiz ve he
yecansız bir k<1ırşılaşmadan ıoıira 
1 S - O gibi büyük bir farkla Gala
taaarayın galibiyeti ile neticelen-· 
miştir. 

Jbol Ajam da çekildi 
bul mıntakası voleybol -

bol ajansı Mimar Ali Rıd
~rıever de askeri vazifesini 

'tıııekte olduğundan ajanlıktan 
' ifi addedilmiıtir. 
dvanın yerine §İmdilik kimse 
olunmıyacak ve vazifesi mm 
lrıüdür vekili tarafından ted· 

tdilecektir. • 

lKlNla ıııı.Vlt,1!;:' 

İkinci haftaymm başlarında 
T. Y. Y. K. lıların mağlôbiyet • 
ten kurtulmak için mUthiş bir 

(Devamı 11 incide) 

F erenşuvaroş galip 
Yunanistanda son mUsabak~ı

nı Selanik muhteliti ile yapan 
Macaristanm Fcrenşvııroş klübü 
bu karşılaşmada da ikiye karşı 
dört golle galip gelmiştir. 

Fenerbahçe 7 - Süleymaniye O 
eJ&erbah.çe: Hüaamcttin - Le Süleymaniye: Salahattin 
l'G.?ıl - EMt, Angelidis, Re. Martayan, Daniş - Nai~ i bra. 
" Semih, Ali Rıza, Y ~r, him, /brahim - Faruk, Raif, Sü 
et,~. reyya, Nedret. Rauf. 

Halit Galip (Hilôl) 

\'\retli Fenerbahçe takımı banın sıkı bir şUtilye ilk sayılL 
llıda kalecisinden mahrum rını kaydettiler. Biribirini kova. 
aııiyeliler müdafaaya faz lıyan Fener akınlarını durdura. 

enııniyet vermi§ hatta Da- mıyan Süleymanyiyeliler çok 
de bek batına ikame etmiş müşkül anlar geçirmekte idiler. 

a rağmen müsabaka gü.. Buna mukabil Fenerliler de sa-
etı çok gollU maçı oldu. yısıı fırsat kaçınyorlatdı. 
"'dakikadan itibaren çok a. Nihayet 30 uncu dakikada Ya. 
"ll' hlkimiyet kuran san Ji. şarm sıkı bir şütiyle tpp ikinci 

er a Uııcü dakikada Şa- • (Devamı 11 sayfada} 

Beykoz: Kandilli - Halit, Meh lstanbulspor: Ne::at - lamail, 
met - Fethi, Mıtata/a, Bahadır 1 Ali - Scımilı, Dedcoğlu, HM<Jn 
- Turhan, Sadi,. Şa1uap, lamail, I _ Saldhattin, Orhan, Tarık. Ad. 
KUım. J nan Akın, Ali. 

Hakem: izzet .Apak (G<ılataaaray) 
K&r§ılıklı hücumlarla baglıyan anlar geçirtmeğe muvaffak o~du

milsabakanın 6 ncı dakikasında lar. 
t .Spor aleyhine olan bir frikik- 23 üncü dakikada mUdafi la -
ten Beykozlu İsmail maçın ilk mailin yanlış bir vuruşu topu. ü. 
sayısını çıkardı. çtincü defa İstanbulspor kalesı~e 

soktu. Birinci devrenin bitmesı. 
ne az kala Beykoz aleyhine olan 

Vefanm sıkı bir müdafaa siste. 
mine mukabil san kırmızılılar, 
durgun fakat, yavaş yavaş daha 
hakim oynamağa başladılar. 11 
inci dakikada Saimin başından 
çıkan topu Buduri sıkı bir vole 
ile Vefa ağlanna takdıysa da ha. 
kem bu golü of sayd addetti. Da. 
kikalar ilerledikçe Galata.sarayın 
baskısı artıyor, fakat hücum hat-

ikinci maç, Harbiye - Gençler
birliği arasında yapıldı. Ve bu da 
S • O Gençlerbirliğinin mağlubi.. 
yeti ile bitti. 

Bu golün akabında mütekait e. 
lemanl:ırdan mUrekkep İstanbul. 
spor Orhan vasıtasile beraberliği 
t.ernin etti ve bunun hemen aka_ 
hında da Beykoz müdafii Meh. 

penaltıdan Salahattin takımının Hilal: Murat - Akif, Mu.amı. Topkapı: .Abdülkadir - Htria
ikinci golünü de çıkardı. İlk kırk mer - Lütfi, Zeynel, Haluk - to, Sabahattin - Emin, Ta1&rin, 
beş dakika da böylece 3-2 tstan Mu.stafa. R~tcm, Hakkı, Selim, Ali - Ziya, Sakihattin, O.muıts., 
bulspor aleyhine bitti. lbrahim. Kdmil, Hamdi. 

HilAI 3 - Topkapı 2 

met aleyhine verilen penaltıyı 

Hasan avuta atarak takımının ga 
libiyete yükselmesine mani oldu. 

1K1Nct DEVRE: Hakem: Şazi Tezcan (Güne§) 
llk devrede bütün nefeslerini Rüzgar altında oynıyan Topka Topkapıhlar 28 inci dakikak 

sarf eden Istanbulsporlular ikin. pıhlara karşı Hilal takımı birin. Hamdinin vasıtasile birinci, 35 Cl 
ci kısımda çok zayıf bir oyun oy- ci devrede üstün bir oyun çıkar. dakikada Osmanm ayağiyle ikin.. 
nadılar. Bu haftaymın ?a~ın~an dı. İlk dakikadan itibaren Top. ci göllerini kazandılar. Maç t& 
sonuna kadar açık bir ha~ın:ııyet kapı sahasına giren topu Hilal ı böylece 3-2 'Iopkapınm mağld. 
tesis eden Beykoz i.se ?O ın?ı da •. sağa çığı on beşinci dakikada Top biyetile nihayetlen1i. • 
kikada Sahap, 28 ıncı dakıkada 
T{azım. 36 ncı dakikada da yine 
Şahap vasıtasile üç sayı daha kav 
dederek mütekait rakiplerini iki. 
ve karşı altı golle yenmiş oldu • 
lar. 

Romen milli 
takımı 

Yunanhları 4 - o yer.di 
Memleketimizde üç maç yap. 

tıktan sonra Yunanistana gitmiş 
olan Romanyalı futbolcüler, Ati. 
nada Yunan milli futbol takımiy 
le resmi bir müsabaka yapmışlar 
ve 4--0 galip gelmişlerdir. 

Yunan oyuncuları çok bozuk 
ve ıevşek bir oyun oynamışlar 

ve bir çok defalar halk tarafın· 
dan muhafaza edilmişlerdir. 

Romenler ilk golü, birinci dev. 
renin dördüncü dakikasında at. 
mışlar ve devreyi 1--0 galip va. 
ziyette bitirmişlerdir. 

İkinci devrede daha iyi bir o-

kapı kalesine soktu. Mağlup va. • 
ziyete düşen Topkapılılar bun -
dan sonra gelişi güzel bir oyun 
tutturdular. rakiplerinin buna f e. ' 
na oyununda istifade etmesini 
bilen Hilal ise Mustafanm aya. 
~iylc ikinci golünü atarak ribin. 
ci devreyi 2-0 galip olarak bi. 
tirdi. 

tKtNct DEVRE: 
ikinci kısmın başında Hilalli 

Salim. rakip müdafaanın ileride 
bulunmasından istifade ederek 
•akımının üçüncü golUnü de at
tı. 

• 3-0 111< 11' .. ~li·h;,.e•f' raP.ınen 
rüzdr•n V""<h"?livle ileri atılan Ncrdclin hcyecan3ız bir po3U 

m > ç1o r ı fıksl U ı ü 
Oyun Galib. Bera. Mağ. atttığı gol yediği Puvan 

Be§ıktaş 12 9 3 49 13 33 
Fener 12 9 2 1 44 9 32 
U. saray 12 9 2 1 35 12 32 
Vefa 12 6 3 3 23 19 27 
Beyl·n 12 5 3 4 34: 25 25 
Hilal 12 

l yun çıkaran Romenler, 3 rol da.. 
ha atmıflar ve maçı 4--0 gibi ba. 
riz bir farkla kazanmışlardır. 

tat. Spor 
Topkapı 

Süleymani. 

12 
12 
12 

3 1 
2 2 
3 
1 3 

8 19 38 19 
8 18 32 ıs 
9 13 38 18 
8 9 35 17 
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Itaı;: Aım~;;fili;:~ıml Maliye memurları aras:nda 
hudutlarında h d. t b""d· 1 • tayin, terfi ve nakiller u u a ıse erı K ki t Maliye Vekaleti merkez ve taş. lerf mUd. muvakkat nıenJll 

Ma - Çek a 

arş ı ' eca- k k ra memurlan arasında yeniden ~u. llk mektep mezunları& . 
. ft 1 ar H ca mıba:•tırt.ayin, terfi ve nakiller yap- ~feziyet Baskan zat işleri ııı" 

• • Y ıı muvakkat memurluğu, YO~ 

Vuz e Oldu lfal f'1 d f b TERF! EDENLER: muallim mektebi mezunla~ 
· yan lıOSUn. Un a Se er er dan Fazıl Şevki Berker~ il· 

d · ı .., .. ( • Yozgat tahsil şefi. Mümtaz Ya- Yolları maliye muhasebe da . • 

Her i i taraf hadise yerlerine takviye 
kıtaatı gönderi or 

Budapcşte, 8 (A.A.) .- Dünl b:>lüğU, diğer bir zırhlı otomobili 
akşam yeni bir ciddi hadise .zuhur ve iki takımdan ibaret bir maki
etmiştir. Muntazam Çek - Slovak ndi tüfek kıtası takip edecekti. Bu 
kıtaatı ile Karpat Ukraynası çete. kıtaJarın arkasından bir piyade 
cileri dün saat 21 de evvelce bölüğü, bir makineli tüfek kıtası, 
Uzborod adı ile anılan ve Karpat üçüncü bir zırhlı ctomobili ve bir 
Ukraynasının merkezini teşkil et- piyade müfrezesi gelecekti. 
miş ve Viyana hakem kararı ile 
Macaristana verilmi§ olan Ungvar 
yakinindc Macar hududunu teca
vüz etmişlerdir. 

Hadise mahalline derhal Macar 
takviye kıtaatı gönderilmiştir. 

MACARLARIN TAARRUZU 

Prag, 8 (A.A.) - Bu sabah 
Macarlar Unguvar civarında Dou
he de Çekoslovak hudut karakol· 
larma taarruz etmişlerdir. Yarım 
saat kadar süren bir müsademe 
olmu; ve bir Çekoslovak su'bayı 

ağır surette yaralanmıştır. Macar
laı Çekoslovak hududunun diğer 
birkaç noktasında da taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

Siyasi mahafilde beyan plundu. 
ğuna göre, Macar hül.ftmcti Kar
pat Ukraynası hükumetine milhle
ti bu gece bitecek olan bir ultima
tum vererek Karpat Ukraynası 

topraklarında bulunan Basiley 
ı:ıanastrnnın Macaristana terkini 
istemiştir. 

JANDARMALARA TECAVUZ 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Macar 
Ajansı tebliğ ediyor: 

Haftalardanberi devam eden 
Çekoslovak propaganda:ıı ve niha
yet Munkacs'a karşı yapilan taar
ruz Macaristana ilhak .olunan top. 
raklarda lbazı kimselerin yeniden 
kanına mal olmuştur. 

Bu cümleden olarak, Kalta na
hiyesinde birka~ gündcnbcri tah
rikat mü§Clhedc ediliyordu. Macar 
1aml:ırması Riban adındaki bir tnh 
rikçiyi tevkif etmiş ve bu adamı 
karakola götürürken takriben 150 
ki~i jandarmalara hücum etmişler 
dir. 

Suriyede istıklal 
nümayişleri 

Beyrut, 8 (A.A.) - Havas a. 
jansınm muhabiri bildiriyor: 

Bugiln Suriyenin başlıca şehir. 
!erinde Suriyenin istiklali lehin. 
de ve Fransız - Suriye muahede. 
sinin terki aleyhinde büyük nU • 
mayişler yapılmıştır. Şamda, Ha. 
lepte, Humus ve Hamada bütün 
mağazalar kapanmıştır. 

Nümayişçilere iştirak etmek 
ilrere soknklarda gruplar teşek. 
kül etmektedir. Yüksek tahsil 
gençlerinden ve lise talebelerin -
den mürekkep alaylar Şam so -
kaklarından geçerek Suriyenin is 
tiklii.le kavuşmasını istemişler • 
dir. 

Halepte 600 lise talebesi sokak 
lardan geçerek halkı siyasi nutuk 
lar dinlemek üzere öğle zamanı 
camie gitmeğe davet etmiştir. 

HUkOmet makamln.r:ı inzibat 
tedbirleri almışlardır. 

Bir lnüd etten ri eıiler 

ra.smda galeyan eserleri görül -
meğe başlanmıştır. Son günler -
de Alevi çeteleriyle jandarmalar 
arasında müsademeler olmuştur. 
Menfi mtikavemet hareketinin re
isi Süleyman Mürşit taraftarlan 
nı teşkiUl.tlandırmakta ve yanın. 
da daima ıoo kişilik silahlı bir 
muhafız kuvveti bulundurmak • 
tadır. 

Evvelki gece Lfızkiyeden Hale 
be giden yol üzerinde 9 otomobil 
durdurularak soyulmuştur. 

Bir çete Hama civarında bir 
posta ar:ıbasını durdurarak soy. 
muştur. Stileyman Mürı:idin ta -
raftarları Hama mınta.kasmdaki 

Jandarma halkı dağılmaya dcivet 
etmiş ve faY.at taşlarla tecavüz c· 
den bu mimayişçilerin artan teh
dirli karşısında silah kullanmaya {Öylerden yaC?ma ve tehditle pa-
mccbur olmuştur. Beş el ateş ct•1 a sızdırma~tad.ırl~: A .. .. 

mi~ ve üç kişi yaralanmıştır. Bu hnvalıdekı Sunnı Muslu • 
manlar mukavemet etmek Uzere 

Çekoslovak Ajansının muhabiri 
hudut hnrİ<:i edildi. 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Yarı 
resmi Çekoslovak Ajansının muha 
biri Emile Kovar Macar mal:amla. 
n t:ırafmdan hudut haric:ne scv
kcuilmiştir. 

Bu muamele hakkında hiçbir 
sebep gösterilmc:niştir. 

Macar mak2.mları aynı zamanda 
Ncue Zuricher Zeitung. ismindeki 
laviçre gazetesin:n muhab:ri Ver· 
nard Citron'u da hudut haricine 
çıkarılmıştır. 

teşkilat yapmaktadırlar. 

Diğer cihetten Dürzilerin is • 
tikliil hareketi Suriye hareketi • 
nin zararına olarak inkişaf et -
mektedir. Evvelce Suriye ittiha· 
dı taraftan olan yüzlerce kişi bu 
harekete iltihak etmektedir. Bu 
cümleden olarak Atra9 ailesinin 
en yaı;lı rüknü olan Abdülgaffar 
Paşa §U sözleri söylemi13tir: 

"Teqriki mesai imkanına kail 
olm~dığımızdan ~uriyelilerle her 
tiirlü münasebztimizi kestik ... 

Dürzilerin lideri, söylenildiği • 
ne göre istiklal lehinde btiyilk bir 

Macaristnnın Romn Elçisiniın nümayiş tertip edecek ve Dürzi 
ziynreti ba vra rpnı resmi binalara çektire. 

R:>ma, 8 (A.A.) - MncarLta· 
nın Roma orta elçisi Villani it.U-

cc!dir. 

ya bar:ciye nazırı Kont Cianoyu G J I " k 
ziyaret ederekMunkacs hadisesi ve enÇ apOn ar 1 anÇU 0-
Macaristanm Çekoslovakya n ez- }fa erfeŞtİrİl0CJk 
dindeki protestosu ha1:krnda gö. T ckyo, 8 (A.A.) _ Domei Ajan 
rüşmüştür. 

sının ?fançukonun hükumet mcr· 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Macar kezi olan Hi:ıinginden öğrend:ği

tejgraf ajans nın bildird:ği. e gö- ne göre, J:ıpon - Mançul:ov ve 
re, Munkacs taarruzu nctice~incle Kore m:.imesııillerinden mürckker 
iğtinam edilen Çekoslovak ordu- 80 k:~ilik bir konferans Japon or· 
sı.na nit zırhlı otom:•!l:lin içinde dusu Man~ukov crkanıharbiye re· 
taarruza iştirak edenlerin isimleri- :sir.in riyasetinde toplannrak genr 
ni havi bir liste ile taarruz plan. Ja?onlarrn genİ!i bir nisbct c:!ah!· 
bulunmuştur. l:nc!c r~a,ç ;.ikova hicret eC:erc!: o 

Macar ajansına göre pliln mu- rada yerleşmelerini kararlaşt.rmış 
ci'blnce zırhlı otomobili bir avcı tır. 

e 1 ecegı SOY enıyor sa, . tzmir hazi~e avukatlarınd~ masa şefllğl, Siyasal bilgiler h 
Sr.lım Zer, Agfilı Yen:r ve Huliisı 1 d A it Hikmet O 

~ıddi hadıseler vukuunda Alrnanyanın siıahıa 
ltalyaya yardım etmiyeceğini siyasi müşahitler 

söylüyorlar 
Berlin, 8 (A.A.) - Havas A· 

jansı muhabirinden: 
İngiliz nıızırlarının Romaya 

yapacakları ziyaretin arifesinde 
siyasl Alman mahaflll, Çember. 
laynln Fransayı Akdeniz mese· 
leleri hakk13'da bir dörtler kon· 
feransının toplanılmasını kabu 
le male edeceği, bu konferansta 
Almanyanın mUstemlclteler hak 
kındaki mutalebntını da ileri 
sUreceğl Umidhıl izhar etmekte· 
dlrler. 

Bu mahafll, İtalyanın Fran 
sız - ltalyan mUstemlckelerl bu. 
dutıarında. bir takım hudut ha.· 
diseleri çıkaracağı ve mutaleba· 
tına fstlnatgAh teşkil etmek U· 
zere filosunu sercrber hale koy· 
mağa. tevessül edeceği mUtnle
asında bulunmaktadırlar. 

Alman gazeteleri, daha şfm -
diden bu mUtalebata tamnmfy· 
le muzaheret etmektedir. 

Aynı mnham, Çemberlaynın 
ltalyaya muzaheret etmek Uze· 
re Almanyanın horhnngl bir ha. 
rekette bulunmasından kork -
makta olmasının muhtemel bu· 
lunduğunu ve dörtler konferan· 
sının nkdinl kabule Fransayı 1· 
malc edeceğini llAve etmekte • 
dlr. , 

B erlfnln salılhiye tar sfyas r 
mUşahitlerl, ciddi hadiseler vu
kuunda Almnnyıının sllA.hla ltal 
yaya muzaheret etmtyeceğl ve 
hatta. 1tnlynn mUtalobatının 

mUsellA.h bir lhtilAfa. sebebiyet 
verebileceğine kani olduğu tal<· 
dlrde bu mutalebata tamnmlylc 
mÜznherot etmekten imtina ey· 
leyeceği mUtalll.asındadırlnr. 

MUşahltler, Almnn pla.nının, 
Daladyenln şimnıt Afrlkaya icra 
etmiş olduğu seyahatin ve Fran 
sanın İtalyan mutnlebatma kar. 
şı ittihaz etmiş olduğu hattı ha
reketin lnglltere tarafındıın ya· 
pılacak bir tavassutun muvaf -
fnkıyet lhtlmallerlni tesanUfe 
bağlı bir hale getlrmiş olmasına 
ra~men lnglltcre tarafından bir 
tııvnssut icrasını temin etmcğl 

istibdat eylemekte olduğunu l· 
la.ve etmektedirler. 

Gnzctclcr neler yazıyorlar? 

Pnrls, 8 (A.A.) - Çemborlny. 
nin Roma seynhntfnl mevzubnhs 
eden "Jour,, gazetesi diyor ki: 

Sah gUnU Çcmberlayu Parlsc 
Fransız~ ltalyan mUzakerelcrl 
hususunda bir taviz istemek için 
değil, fakat sade bir dost sıfntl· 
le Fransız hUkClmetlnl Romada. 
yapacağı mUzakerPlerden ha • 
berdar etmek için gl!llyor. Esa· 
sen başka tUrlU olmasına da ih. 
tlmal yoktur. 16 nisan tarihll tn 
glliz - ltalyan anlaşmaslle Akde 
niz stntUkosu garanti edilmiş • 
tir. Mertçe futuhat arzusundnn 
.ılyade bir takım sum pazarlık 
~ayelcrini is tihdaf eden ltnlyan 
ınntalebatma gelince, bunlar f. 
çi n hiçbir mutavnssıta IUzuın 

yoktur. Dlnaenalcyh, Roma mU 
zakerelerl lrntfyen ve mUnhnsı. 
rnn 1 n;;llte reye tnnllfık edecek· 
tir. Bu mevzu, çolt geniştir. 

lspanyadaki vaziyete gelince. 
ttalyanın Akde niz stntUlcosunu 
bozacak arazi taleplerinde hu · 
:unduğu bir anda lsDnnyada 1ta1 
yan askerlerinin bulunuşu lııgf· 
· :z htlkfımetinl C"ndlşcye dUştir· 

meli:ten hali kalamaz. 
Exelslor şöyle yazıyor: 

Eğer, Cem berlayn ve Lord 
Halffax Romadan avdetlerinde 
her tUrlU ecnebi vesayetinden 
azade olarak İspanyada silkti • 
nun avdetin! temin edebilirlerse 
Avrupa ''azlyettnln aydınlatıl • 
masına pek bUyUk yardım etmiş 
olacaklardır. 

Ordre gazetesi şöyle diyor: 
Fransanın azlmka.rlığı ve İn· 

gfliz - Fransız teşriki mesaisi 
sulhUn idamesi için zaruri bir 
şarttır. ÇUnkU, İtalyan azlmkı1ı· 
lığı kötU aktörler tarafından 

oynanan bir komediden başka 
bir şey değildir, İtalyan -Alman 
teşriki mcsatsl ise Parla • Lond
ra arasındadır. Geçimsizlik nıev 
cut olabildiği nlsbette bir kıy • 
met ftade ~der. 

Macarislanda 
Cermanizme karşı bir 

teşekkül vücuda getiriliyor 
Budapeşte, 8 (A.A.) - "Havas 

Ajansı muhabirinden,,: 
B. İmrcdy ile miktarları bir 

milyonu tecavüz etmekte olan 
ve nasy.~al sosyalizm prensipleri
ni takip etmek hakkını istemekte 
bulunan Macar Almanlarının lidc· 
ri Franz Basch arasında müzake. 
relere giri§ileccği şu ırada B. im
redy, ' ·Macar hayatt hareketi,, nin 
yani hükumetin siyasct:ne taraf· 
tar olanları bir araya toplamağa 

ve Ccrmanizme karşı koymağn 
matuf bir organizasyonun tC§Ck· 
kül etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Bu hareket, general Eugene 
Ratz ile nazırlardan Andre Jarosi 
ve eski nazırlardan Balint Hona~ 
tarafından idare edilecektir. 

Hareketin esas gayesi, Macar 
ırkının etnik vahdetini temin et
mektir. 

Fakat B. fmredy, yalnız ''mü
debbiranc ve akrlanc,, birtakım iç. 
timai ıslahat icrasına müteallik 
bir program tatbik edileceğini bıl 
dirmckle ve mücadelenin servete 
karşı değil el:alliyetlc.· hakkında 
müsait davramlacağ nı da söyle• 
miştir. 

Bir de B. İmredy, Alman ekal 
liyetlerine bazı menfaatler de va· 
detmiştir: Alman mekt.epleri, idn
rede ve mahkemelerde Al:nan Ji. 
sanının istimali, milliyetler tara. 
fmdan bir hükumet komis<'rliğ' 
ihdası. 

Yalnız mumaileyh, B. Basc ile 
yapılacak müzakerelerin başlıcr 

mcvzuunu teşkil edecek olan nas· 
yonal ·- sosyalizm meselesi hakkın 
da herhangi bir teahhüde girimek· 
ten knsınmıştır. 

1939 lzmir fuarina 
hazır hl< 

Başbakanlık, bmir bcynclmilc: 
fuar k.~m:tesi reisliğinden ahnar. 
rr..porun 938 fuarının asıh:ına ve 
n::ti::elerine dair olan kısmı ile 
1939 fuarı için vekaletleri ve ve. 
kaictlere ba~lı müesseseleri alaka· 
dar eden kısımların 6Uretlerini 
vekaletlere bildirmiştir. 

Ba~bakanhk, 1938 fuarm·n iyi 
randımanlı ve muvaffak olmasın· 
da amil olan kıymetli yardım ve 
:ılakalarmC:an dolayı Bnkanlıklare 

t::ıel:kür etmel:te, 1939 fuanmn 
daha parlak ve verimli olması için 
fuar komitesince istenilen yardı
mın vaktinde yapılmasını ve ica· 

. ı zun arın an r 
Selek, Bucak mal mUdUrll Rasım, D D 

11 11 
ınubas . •• j • • yo arı ma yo 

Ankara muhak.!mat müduril Yu- d I i flfğl sı~·asal 
f K . . • . a rcs masa şe , ~ .ı:ll 

su orman, Nığde tahsılat §cfı il 
1 

d 1 uıall P" ' 
• . g er mezun ıı.rm an s 

Şevkı Fazıl Balsan, htanbul bazı- ıı:ı 
ne avukatlarından Ali Sadi, Ek- kı Bayülken D. D. yoııar:ll 
rem özden Haydar Türekiln Rüs ye muhasebe dairesi mıı ' . o ~ 
tem Namer, Osman Nuri Lermi. llğl, Lise mezunlarından sır d· 
oğlu, fzmir Başdurak tahsil şefi Akalp D. D. yolları Balıke•,$ t 
Emin Sincam, zat itleri daktilosu lotmesi S. 2. memurluğu, hail' 
Sadettin Kiremitçi GUmrük ve- man eski nıalmUdUrU osııı " , , 4ıı: ~ 

kfileti muhasebesinde Kemal Var- im Çetin Ankara levazuıı 
dar, Kemah mal müdüril Hamdi llğl muhasebeciliği uıubll' ' 
Ergene, İstanbul varidat kontrol kdtfpllğl, Ltse mezun1nrıli 
memuru Naci Nayman, Bursa tah Abdullah lzmen GUmrUk t~ ~ \ 
silat kontrol memuru Rıfat Boran- sarlar muhasebe memuru. "t' 

alp, muhasebat umum müdrlüğü sal bJlgtler mezunlarından f 

mümeyyizi lh!an Ünal, Gümrük Önder Sıhhat Vekdletı :ıl1 11tı~ 
Vekfüeti muhaseb:sinde izzet Ye bo mUdUrlUğU mUmeyyfıs1, 
ner, Hasan Sözmen, Elazığ vari- j kuk ıne .. unlarından tbt11 

dat miidürü Hilmi Gülerman, hu- eZybckoğlu D. D. Yoıı:ırı !{il 
kuk müşavirliği memuru Kudret rl ı 5ıetmesf masa şefliği, Js 
Bayakan, Ankara tahnkkuk şube bul tahsil mUd. evrak eslı:f Ci 
şefi Yümni Güngör, Samsun vari. muru Nuri Polathanelf fstıJ11 

dat müdürü Suat Kudat, Lülcbur- ııseler muhnsebecllfği lcdtfb1 

gaz hazine avukatı Hamdi Atlı, 
1 

d F 1 "rı• . . . . se mezun arın an ·azı .1• 
bır sayılı temyız komısy.cnu katı- ul'ş~ 
b. z· 0 .. k k' . 1 . .. zat işleri mUdUrlllğU ın 
ı ıya o soy, na ıt ış en mu-

.. Lrı. f' .. b'l h k k .. memurluğu, Adapazarı 
meyızı ut ı Oz ı en, u u muşa h h ki 1 d n ts . . . suı a m Şeref A ora 
vırlığı memuru Mehmet Ulusoy. ı b 1 b i k 

0 
t ııı u az ne avu atı. r a 

TERFİAN TAYİN OLUNAN- top mezunlarından osmııtl' 1 
LAR: j bet Yazıcıoğlu evrnk ın '"' ~ 

Bütçe umum müdürlLğü müdür ğU daktııoluğuna, Siyasnl t;' d 
muavini Fevzi Mağdat, Manisa va leı' mezunlarından A. G11ıl 
ridat müdürlüğüne, Biltçe umum tur muhasebııt umum muı:ııe 
müdürlüğü mümeyyizi Faik Akal lfğinc. 

bütçe şube müdür muavinliğine, 1 Hukuk mezunlarından os~ 
varidat umum müdürlüğü mümey nıı milli cmliık mUdürIUğQ :rxı~ 
yizi HJılit Türken va.idat umum yizliğlne, Lise mezunlarından 
müdrltiğü varidat 'kontrolörlUfU- wa Ycrmcn ı. cııyılı tem;,ı: lJ." 

ne, İstanbul ziraat mektebi sabit yonu kitabeti, Baymıuıo. a\'U~ 
sermaye muhasibi Aptullah Tokat rmdan Fazlı Akçın Haymanll 
Malatya pamuk istasyonu mcsul ne nvukntlığma, tik mektep ıl !" 
muhasipliğine, Urfa eski varidat Jarmdan Nedime Erez N:ıldt il 
müdürü Ferit Ozan Erzincan va. um. mUdilrlOğU daktiloluğun11• 
ridat kontrol memurluğuna, lstan mezunlarından Kiinıll Taınuçl 
bul tahs:l şube şefi Saim Tok An biliye Vekhlctl muhasebe ınctll 
kara Ycğenbey tahsil §Ube ~cfli· ğuna Siltçülcr kazası mahnsebl 

ğinc. j tip v~kili Rıza Balcı Sütçüler V 
Nnklcm ,.c yeniden tnyln ohmtm sı muhasebe kll.tlpliğine, ııse 
lnr: 1 zunlanndan Kemal Ertan P~ 

· V. muhasebe mUd. memurlU~-:, 
Hukuk mezunlarından Reşat huk k 1 d F hri ~· •ıı. u mezun arm an a ·~ 

GUçlU Seyhan tetkiki ftlraz ko· . wl t b 
1 

h . vuıcııtl lı 
cıog u stan u azme a ıl "'< 

misyonu azalığı, Posta T. mua· na, lise mezunlarından :aatil ~ 
meldt mUdUrU ka.tlbf Hamdi Er iğ' t 
ten Dnhlliyo Vckfllctl muh'lscbc zanoğlu hukuk mÜ§avirl' 

1 
.A 

memurluğuna, lise mezıınlJ!Y, 
mUdUrlUğU memurluğun:ı., L1so uııı 
mezunlarından Osman Tarılc İbrahim TUmer varidııt ~ 

dilrlüğU memurluğuna, tznı1t 
Çornlc hukuk mllşavirllğl tetlclk tı 
môınurluğuna, Gedikli Erhaş o· st muhasebe miı§avir avu~ıı·~ı 

man Tutaş hukuk mü.,avırliıı 
!tulu mezunlarından Nuri Tak - J 

maz 5. el tumen muhnseheclllği şavir avukatlığına, hukuk ~~$ 
\·cznedarı, l~ukuk mezunların • 

dan Mehmet Turgut Gcnye An
kara hazine avukatlığma, SBko 

rından Gilnban Arkan ıncr 1 
ircleri muhasebe müd. rncıxııl~ 
na MUlkiye mezunu Şevket 
za~ işleri mlldUrlUğU stnjyctc~ 

3.vukatlarındnn Aziz Kınlcım ııı 1' 
Ankara varidat tahakkuk t ) 

Söke hazine avukatlığına, Çan· ·d~ 
Nezihi Akyüz Ankara vnrı .,ı;J 

kırı .avukatlarından Hamdi Şe· tı" 
trol memurluğuna, 1zmL· ın ,., 

hcrll Çankırı hazine avukatlığ ı- ç:clıı> 
m:ıt memuru Yusuf·Ziya 

na. J..:j,lkara a\"ukatlıırından Ne :1 cı>ıı 
cntı \erci Malkara hazine avu. mir haz!nc avukatı, Er: n ~ 

hasebe mcmı "'.l Osman ToPl'I ı 
kntlığmn, Orta mektep mezunla· t 
rından Muharrem Ağra zat iş· zlncnn tahsı 1t ııefliğl, tsuııı 

zine avukatı Saffet BilSell~ 
t:ınbul serbest hnbine a\'\lt~ 

beden muameleye şimdiden baş· mir Alsancnk tnhsil şube şc to 
lanm:ısmı dilemektedir. 

1 
zl Yütek İstanbul tahsil ı.ont 

Haber aldığımıza göre memlc. murluğunn, Anltara levn2:1ııı 
kctimiz:n muhtelif köşelerinde liği muh:ı.seb"cil'ği muhııseb01 
!lall:ımızın el emeğiyle vticuda bi Asnn I\öymen muıuıııeb~ 
getirdiği ev eşyası, melbusat, tez- mUdllrJUgu l. inci eube ın~c 
yinat i§!cri gibi kıymetlı ve sanat· ğu, D .D. yolları Adana fg e1' 
':aranc Merin de bu fuarda tec.hi· yol servisi knlem şefi J.1urt , 

:r :r 1 lt' 
ri ve sablması kararlaşnuştır. eu D. D. yolları Ad:ınn ~ 

1
t 

Sanatkarlar mız için gilzel bir muhasebesi knlem şefi ıJitll t• 
teşvik vasıtası olacak ol!ln bu ka- hon KUtabyn tahsil!t şefli~ 
rar aynı zamanda vatnndaşlanmı- zurum tahsi ıııube ~efi rıi> /

za yurdumuzda el emeğiyle vilcu. dınhnn Antalya tnhsll şııtıe ~ıı' 
da getirilen eserleri tanıtmış ola- ne, Bodrum varidat nıeıııııt ııJıl 
caktır. 1 ni Ahmet ErgUn Maliye ı:ıı sı 

1939 fuarına kıymetli ve sanat· mUdUr!Uğil memurluğun&, 2- jC 
karane el işlerinin gönderilm~si varl tUmenl muhnsebccı.sl ıı$' 
önümüzdeki günlerde vilayetler- J\:arndcnlzli 8. inci kor nıub 
den istenecektir. 1 Jiğine. 



-Azerbaycanda 
r hayvan mezarlığı 

bulundu 

KORKU GECESİ 

Jermi kapıyı uçarak karanlığa doğru haykır· 
dı: 

- İçeri gelin Key ... Blavnt... !t_..eri gelin .. ÜşU. 
yecekslnlz ! 

Jermi bu sırada Key Parrlsin kendisi hakkın· 
da neler dUşUneceğini aklından geçiriyordu ... Her 
halde onun hu muvaffakıyetine pek kızmış ola -
caktı. Kcy Parrls vakanın bUtUn esrarı hiç şUphe. 
siz ki kendine saklamak istiyordu. Husust bir po· 
lis hafiyesi olmak dolayıslle her halde rakibinden 
UstUn olmak emelindeydi. Bu itibarın Jermiye el. 
bette kızacaktı. 

Bir müddet sonra ka~ıclan dışarıya vuran ı· 

şık içcrsinde, Kcy'in şekli görilndil. Ynnınd:ı 
Dlovnt duruyordu. 

Jcrıııl yeniden çağırdı: 
- Buyursanız a ... 
Key hirknç saniye hiçbir şey söylemedi. Fa

kat polis memuru Blavnt tuhaf tuhaf gUlUmsü • 
yordu. 

Jermiye bakarak: 
- Akşamlar hayırolsun efendim? dedi. 
Bir mllddet sonra hepsi, kilelik köy evinin o· 

dasındaydılar. 

Polis memuru Blavnt anlatıyordu: 
- AUedersiıılz ama, emir C'mlrdir. Siz gittik. 

ten sonra mUfettlş Korb cyt, b:ına, sizi takip et. 
mckliğlmi emretti. Fakat ben sizi kaybettim. Bu-
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Tar;hıen hir Y&prak: 
- ._u:._., W',_.. '-.............. 

K~bik eşya 
ı a:ı:a."1 : N. A 11 rn t\ t 

Koyun: adedi 40 
Hindi: adedi 6- 7 
Tavllk: adedi 3- • 
Yumurta 1000 adedi 50 kuruş. 
Görüyorsun ya aziz meslek. 

daş .. Nasıl müşkül Ye mühim bir 
vazife deruhte ederek geldiğini 

anlıyorsun ya.. Kararını ona gö. 
re ver ve yUrü .. Ayaklarının se • 
sini dinliyorum. ordularını hare. 
kete getiren bir asker gibi, adım. 
larmm sert ve ahenkli temposu 
kulağıma geliyor. Çok eminim. 
mücadelede S('n muvaffak ola -
caksın .. 

KORKU GEOESt i. 

Şimdi söz söylemek sırası Jermlnlndl. 
- HlkAyenln alt tarafını da ben tamamlıyn. 

yım, dedi. Her şeyden evvel bir havadis vereceğim 
Dr. Gorl öbUr dUnyayı boyladı. Onu öldUrdUler. 

Kızın gözleri bUyUdU. fakat hiçbir şey sö~ 
lemedl. 

Jermi .devam etti: 
- Şişman, ablak yUzlU herif de öldUrUldU. 
Bu haberi de işldlnce, kız adeta sarsıldı. r 

kat bu heyecanı, çok sürmedi: 
- Anlıyorum, sen ... 
- Hayır, hayır ... Hemen çabucak hUkmhı ı 

Yerme ... Benim anladığıma göre Dr. Gorlu t>ldll • 

ren adam, şişmnn, ablak yUzlU heriftir. Sonrn da 
lıen, onunla burada kapıştım. Sonunda galip çık· 
tını. 'ı alnız sen bana şunu söyle .. "Üç Kampana,. 
otelinde ne oldu? 

- Ne olacak? sana. söyledlkleriml hazan Key 
rarrlse de söyledim. Key benim cok işime yat,adı. 
ÇUnkU Dr. Gorl ile öteki adamın peşimde oldukta. 
rını billyordu. Gorl'un benim "Üç Kampana,. ote· 
linde bulunduğumu bilmediğini de blllyordu. Bu 
itibarla omdan sıvışmak muvafık olacağını .dtı • 
~ilnd'l, pencereden kactık. Ye ••üç Kampana., o. 
teun·n arkasında duran bir otomobi11e buraya 
~c1aıı. 

.Termi lı.ı !:rada kendi otomobllini hatırladı. 
.\·a a! :umsedl. 
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Kısa harid bs'>er!e~ 

Devletin haysiyet ve şerefine 
1

• tuii:~;~;:;,;~;;~.:~~ 
karşı Yapılan Sul.kasl ~:~:fedi~::::;~a~:~~~. 

~ / or:r:l~isi d:~:~:,1;:;::ıııd' 
Kınalıada Hanında Ekrem Ham- rek~t edilmek vaziy~ti l.ulunma- kikal arasınıln gerçt'klcn ıncnuhah-; yarı parasını da tabit Ankara . karlı~ı bu cepheden öğrendiği gi- zifesinden ayrılacaktır. ~ \ 

di firmasiyle komisyonculuk ya- saydı meselenin bittabi o kadaı ultluğunu hilmt'k ve sorulduğu zanınn Jan istemiş. • oi Hariciye Vekaleti de iki cep- Nevyork - Fordbarn Oııf 
pan ve Milli Müdafaa Ve~:aleti ~hemmiyeti olmryacaktr. O zaman :ıunu söyliyebilınek şarttır. Şimdi bu telgrar Hariciyeye heden haber almı;tır: B:r kere sitesinden Vesley Vall•~ 
·ı · · V k~I Şurada miipht•m kalını~ hir liıkınh- -•ft'' pıo ı e Harıcıye e a etinin resmi :1adisenin mahiyeti Türk Cumhu· '!elecektir. o halde bir telgraf. yazdıg~ ımız gibi Vaoı.ington Bü- •metrelik dünya rekorw- _...J, 

yı ölccle zorlama vesilelerle lrntırla· - Y rJlll":ı 
mühürlerini ve Vekiller;n imzala- riyeti tebeasmdan maalesef yoldan ıııp hazırlanmış resimlere ekliyenler hanede, bir hariclyedc birer el yi.ik Elçimiz teamül hilafına o- kika, dört saniyede k~r 
nnı taklit ederek İspanya muha- .sap:nış herhangi birinin memleke~ \'e bunlarılan biz gazctcdlerin talrnk- bulmalıdır ki iş falsosuz yUrU - !arak elçiliğin malumatı dışında Eski rekor. Amerıkall 
rip kuvvetlerine satmak üzere A- haricinde beynelmilel bir kaçakçı. kukunu giirmekten elbetlc rniiteellinı ye bilsin: Bu da olmuş. Telgraf-ı Türkiye namına oralarda bir tay-, Helfri:h'd~ ~c müddeti l 
merikaya tayyare sipariş etrr.ek lık i~fne İ'itirak etmlş olmasına olacalhınız tahminlere. hiç istemrcli- haneye gelen telgrafı bir muha. yare alım satımı olduğundan Ha- 5 sanıye ıdı. 
suretly e ev etın aysıyet ve şe- mun.ıa:;ır ·alacaktı. bere memuru, kendisinin vazi- riciyeye malumat vermiş, öte ta- Madrit - Katalonya ... w . 1 d 1 . h . .. 1 k ~irııiz h:ılıle - hakikat vüdııcfu veren· 1 1 ce 

ler çıktığını çok görnıüşüzclür. \'atan ı pıo 
rcfini beynelmilel 1'ir kaçakçılık Şi:ndi iş böyle de~ildir. Beynel· daşlarıınızın şeref ve haysiyetini ko- resi değilken, alıp doğruca ııa- raftan Fransa hükumetinin Fran- den geldikleri zannedilen 
şebekesinin gayrimeşru menfaat- milel kaçakçılık şebekesi E-:.rem runıakta ne kııdar hassa!ô olursak riciyedekJ evrak. veya şifre me. ko nezd:ndeki konsolosu da mcç-ltayyarenin Estramadu~ 
lerine alet yapmağa teşebbüs eden Göynük vasıtasiyle bazı Türk me· ı memleketin uı~um.i menfaatini miiıla. muruna (adı Ruhi) götUrmUş; hu! bir~akım ellerle birtakı.m tay-jsi.ne doğru uçtukları goril 
Ekrem Göynük'ün Fransada mev. rnurlannı elde ederek Cumhuri· fııa etmek vazıresınde o kndnr mu - vermiş. Tabii (gelen) defterine yarelerın Frank-;luların lımanla-ıtür. 
kuf bulunduğunun haber alındığİ- yet hükumetini temsil etmek sala- ,·aff:ık olıınıı. kaydi yapılmamış. resmi merci- rından birine çıkarıldığını hükü- Meksiko - Meksika h 
nı dünkü nüshamızda yazmış ve i- hiyetini hafa büyük makamların Hadise nasıl cereyan ine değil, onu bekliyen Ekrem 1 meti~e bildiri~'.11,e~i üzer.~n~ yap:l~n ıı?~iltere, ~ansa ve ttalyt~ 
ki memleket arasında n.evcut ia- imzalarını taklit ve onlar nam na , ? Göyntike verilmiş. Ekrem Göy_ I tahkıkata Turl<lye hukumetın:n tılal., tazmınatmm bu seıı 
deimücrimin mukavelesi mucibin- muhalıerelere girişme~ suretiyle etmİŞflf n llk bir rivayette kendi ımzasiy- adı kaı:rştığı için, bu tahkikat ne· taksitini ödemiştir. Bu _.111 
ce kendisinin Türkiyeye gönderil- sahtekarlıklara teşcbL:.is olunmuş- Dün akşama kadar muhtelif le, diğer rlvarctıerdo llaric:iye ticesinden de hariciye haberdar ol lngiltereyc 368 bin, FrallPi: 
mesi talep olunduğunu ilave ede- tur. gazetelerde yapılan neşriyatı Müsteşarı Agıi.lım lmzasını tal{. muş ve böylece hariciyede memur bin ve ttalyaya da 30 1>111 

rck Ankarada mevkuf bulunan Böylelikle bahse mevzu olan ka- biribirine meczedersek hadise - lit ederek, kendi yazdığı cevabı, olan birkaç kişinin alakasiyle bir vcrilmif$tir. 
suç ortakları hakkında cereyan e- çakçıhk işi, devletin beynelmilel nin şöyle cereyan ettiğini tasav· Ankaranıo şube telgraf merkez- sahtekarlık olduğu zannı hasıl ol- Vaşington - Parlarııeo 
den tahkikata ait ş1yia1c:rr bild:r- haysiyet ve şerefine karşı &uikast vur edebiliriz: \erinden birine vererek c:ekmiş. muştur. deniz işleri encUmeni reisi 
miştik. şeklini almıştır. Devletçe yapılan Hftdisenin birinci pl!inında. Fabrikanın işten şllphelenmesL 1 Hariciye müsteşan Bay Aga- rat mebuslardan Vin.soD 

Haber aldığımıza göre Ekrem adli takibat işi bilhassa bu nok- şimdilik ye Türk adliyesini ala- telgraf hın böyle bir memurun bir hare- recilik hususundaki bil ne sebep yok: Çek~iği 
Göynük yüzelliliklerden meşhur 1 tadan icra clunmaktadır. kadar eden bir sima olarak Ek· kctinden basıl ettiği şüphe, sahte- den konO'l"cyi istifade e TUrkiye hUkümetine; buna hil- 1 ,.,. ..a 
Süleyman Şefik Paşanın yeğeni-, * • * rem Gfö.·nUk vardır. Ekrem Göy. karlık ortaklarını bir dereceye ka· üzere,, Lindherg'i encüJ!leır'..i kumetten başka kinı cevap ve. btJJI" 
dir.. . . ·~· . .. ..Bu ıııünaselıctle ilüve edelim ki, bu nük bir aralıJ'. bizzat da lspan- rebllir? İş olmuş bitmiş: Sipariş dar daha tenvir etmiş ve it bari- vet etmek tasavvurunda 
Bızım bildıgımıze gore soyadı gune kadar ):ıpıl:ııı neşriy31, verilen ya'-"a kadar, orada daha bazı iş· ciye müdürler encümeninde bir dugyunu beyan etmiştir· 

J bedell iki buı;:uk milyon lira. 
da König değildir. Bir arkadaşı. lınbcrkr bu ndli takibatın bittalıi ler çe,·irmek. maksadı altında tetkik edildiği sırada vaziyetten R H be . t da 
mızın bunun Almanca hu .. ku··mdar- mahrem tııtulıın '.':afhalnrınılan re,ıııl (Komisyonu yarını milyon lira 1 . . d d. oma - a şıs an 

bir seyahat yapmıştır. haberdar o an vekılın erhal a lı- H d F k _,,n} 

lık {! 1 k 1. ld lıir ~uğl:ı.nılıkla clıle edilmiş m:ılô.mnt tutuyor.) Yarı bedel ödenip Mar d" d"l . . . arar a ransı:::ı O•""" ııı 
mdnasına ge en e ıme o u- .. 1 . 1 r.· . 1, . . . B . 1 d t k b" l" d" ıı.· . yeye tev ı e ı mesını emretmesı . k teftlr 

_ •• • v d cum esıııc en clc~ılılır. ıuıııııı ıçın hır u son ış c ar ı ı ın ıt'tı silyada teslım şart koşulmuş. .. . 
1 

dll . . sıne arşı nümayişler 
gunu so~lem~sı - e .. g:r sonra an gazetenin hüdi.se:re dair okuyup duy- ı Uzere, Amerikadan tayyare sa. t iki i ti 1 t il f d uzerıne mese e a yeye geçmııttıt. dilmiş ve faı:ı_istler milli şif, 

d f ıh k k K 1 Ik ve ne par n n es m e 

1 
V b d h""kA t A d 1 soya I ı a ı a onıg yapıma- duklarını yazarken "bazı rnebuslurın t 1 1 d ki b 1 e u sıra a u ume na o u söyliyerek konsoloshaneııb' 

... 1 1 k 1 ktı zira 1 1 l l ~ b- m a ıp spanya a mu ar P yapılmış. A" . 1 A "k . 
mr§sa yan ış ı o aca r; :ıt ı geçme de ol ugu,. ikinci ir ga- k 1 t kt f k t A Jansı vasıtasıy e mcrı aya tay- den geçmı"şlcrdı·r. Hı· .. ~ bı"r uvvet ere sa ma ır; a a - '"'azılan başka bı"r riva><•etc ,, Ekrem Hamdiye bu Göynük adı zeteııin <le "Dh·:ıııı ülicle ıııuh:ıkcıne. ı J • • t d•v· l b"ld" merika da, Kanada da ispanya- l K d"k yare sıparış eme ıgın 1 ıren olmamı .. tır. 
dogyrudan dogyruya şu Bolunun den balısedildi~i., )olunda ınliphem göre bu partilerin bir a ı s b" t bl'Y t . t" :t 

1 1 i k t ır e ıg neşre mış ır. Varşova, - LitvanY_.t1l ve müphem olduğu için şiinııılü geniş ı ara tayyare vermey yasa e • limanında Franko hUkümetinc s,ıı..-
Göynük kasabasına nisıbetten gel- Ekrem Göynük gelmı·~ . \'e Jıazin ih:ırcler karıştırmasını ga- miştlr. Bunu ancak dost bir dev tcsllm olunmuş, hatta. yapur ha- y Varşova sefiri B. szaulilt 
mektedir. Hükumetçe kendisi- ze!eeiliğimize dilşen vazifelere aykırı • • ı · b 

k k let adına alablllrler. Belki bey- mulesini boşalttıktan sonra Ce_ gılmış ya ge mıştir. Mumailey • 
nin alakadar. olduğu a~a çı. buluruz. ~ 
ilk meselesi hakkında devam Eğer bu tıılıkilrnıta lınzı meLuslo.rın nelmllel bir silth kac:akçıltğı şe· belittarık Boğaıı açrklarında Bu tebliğin ne~rinden evvel, fa. yanın sabık Berlin elçisi • 
eden tahkikat da bir sabah :ıdı scrçek olarak karışıyor ve hunu bekesinin bir uzvu sıfatile, Ek. bir Frankocu muhrip tarafın "ı kat hakkında takibata girişildiği Varşova - Hariciye 
arkadaşımızın dün verdiği zan hi- blı arkauaşınnz lıiliyors:ı ılerhul yaz- rem Göynük, bir dost devlet o- dan batırılmak suretiyle hldise sıralarda, sahtekarlığın muvaffa- Beck, refakatindeki zevat!'.Jt 

malı, değilse ndl:ırıııı ö~reninceye tarak Türkiye Cumhuriyetini 1 t ı k t t ı ti ı d ~ lafına daha geçen sene Mayıs a- kadar bu lnrnfını yıızm:ıktan vnzgeç- rnpa ı ma s enm ş r. kiyetle neticelendiğini zanne en şovaya dönmüı; ve istaS 
yında ba~lamışttr. Tahkikat yedi melidir. Zira lıir mebus milletin ye- müşteri mevk1inde gösterip tay- ÜçUncti partiye gelince: Sah_ Ekrem Göynük 1stanbula gelmiş, riciye nezareti erkanı t 
aydanberi devam ettiğine göre ha- güne Ye hakiki ıniimcssili olan Hüyük yareleri temin etmeyi kurmuş. tekftrlığın meydana çıkmasına fakat gfiya daha vapurdan çıkma. karşılanmıştır. 
disenin mahiyetini kafi derecede :\lillct Meclisinin bir uz\•udur. Bun • tur. Bunun iı;:in sahtek!rlığın gQ.ya bu UçUncU parti sebep ol - dan, bu vapura giren bir adam Roma - Emin bir Dl 
aydınlatmış olmasına hükmedil- lardan herhangi birinin insanlara t\.letlerl lşlemiye başlamıştır. muştur. (acaba kim?) kullanması için sah- öğrenildiğine göre Kont 

b .1 mukadder olan sürçmelenlcn münez- Evvel! Türkiye Cumhuriyeti t'e bir adlıl elde etti~i bir pasapor- Amerikanın Roma sefi 
mektt'dit. Bununla bera er mı yen zch olrlui'.lırnu iclclia rdemryiz; Nasıl nıeydana çıkmış ? Et 

l 1. 1 k ·ı t kkül" 0 namına bir slpariş lAzzm: Bk • tu Ekrem Göynük'e vererek, Ro· sist memleketlerden Ya 
arca ıra ı sermaye ı e eşe fakat (lınzı mchuslnr) gihi isim 

etmig beynelmilel bir kaçak!;ılık tasrih olununl·ayn kadar mebuslar - rivayette 20, bir rivayette 40, Paristc olan Ekrem Göynük Ü· manya üzerinden tekrar dönmesi- hicretine dair bir ka.ç ~ 
şebekesine mt'nsup olduğunu dü· ılıın heı·h:ın~l birini aynı derecede bir rivayette 50 tayyare için çünkil partiyi tesellüm için günün-ı ni temin etmiştir. Ruzvelt tarafından yap~ 
şünenler Ekrem Göynük'ün adli şüphe ııllın<lıı lıır::ıkaıı dikkatsizlikler sahte mühürler, eahte başlıklı de Marsilyada bulunamamıştır. Romanya zabıtası, yine bu yazı· liflerin ttaıva hiikümetiJ1 
takibattan lrnrtulma'k için her ça- ve m~l!a~at~ıılıklardan çeki.n!nck, ga- kA.ğıtlar sahte imzalarla aa.h- Geçikme bir hafta kadar sürmüş, lara göre Ekremin elindeki pasa. tane bir zihniyetle tetld~..tf 

~ zetecılığın ılk şartı sayılııbılır. te talep mektupları ha zır • bu · · f b ·k ·· · b" t aht ld ğ nu farkına kt ld ~ b"ldirJ1lll"' reye başvuracagmı ve her halde Şu yazımızdaki (lıir gazele) ibare. nun ıçın a n a mu~terıye ır por un s e o u u n me e o ugunu ı 
Türkiyeye gelmeme~P. çalışacağı- si tlc aynı bakımdan nrk:ıdnşlarımı. lanmış. Belki de Milli .Müda - cemile olarak tayyarelerin istan· varıp yolculuğa c!evamına müsaa· Parkt>rdam ''Kaliforof~ 
nı tahmin ediyorlar. l zın mıı:ıhczesine uğrasa yeridir; bu faa Vekili Kbım Ozalp adına bul limanına kadar göt\~rülmesini de etmek istememi~, fakat orada Dün 630 kilometre u:zııııl..J 

Ekrem Göynük ele geçirile- nu illiıuııı. i!C' yazmıyoruz. . atılan sahte imza bunlardan bi. kararlaıtmp buraya sevkctmiştir. ' da - nüfuzlu adamların (kimle- bir su bendinin arıhş re~ 

d.ğ. ~te tabi~ adli takibat Divanı :ılıclen balısetnıeyı de bun- rindedir. Sipariş bize göre sah·· Yirmi kadar tayyare de buraya rin?) tesiriyle - kendiı~ni serbest 1 Be t L ",,~ me ı ı sure. l . . _, . , nı mıştır. n os ~ 
v• a· B 1 a· ~ d:ın daha nAırbulur ve netıccsı uaınıa te. Fakat siparişi alan bir riva· gelip ihraç edilmi... Gümrükt~ bırakmıştır. Ekrem buradan 1sviç· d 

duracak degıl ır. .u taK ır\Oe suç heyeti uıııumiyC'yc :zararlı olmuş tak ,. 1 Kaliforniya sahillerin e 
ortakları olarak An11:arada mevkuf yitlcri haklı giisterccek bir laubali yette maruf bir Amerikan bom- de Milli Müdafaa Vekaletine reye, Fransaya, Belçikaya geçmiş, "'f'hrin su. ihtiyacını tenıiD 
bulunanlarla, birlikt~ kendisinin liklen ~·ckiıııneye rl:wet etmeyi mcs- bardıman tayyare fabrikası bir haber verilmiştir. Guya Vekalet, 

1 
bu defa da i~in içinden sıyrılmak tir. .ı. 

de gıyaben muhaker.ıe!>inc devam lc!Hlaşlık iealıı biliriz. rivayette Knnada hUk1lmeti veya (bizim Kanadaya siparişimiz yok. 1 yollarını aramaya 'k~yulmuıtur. 200 ·ı d ı. mal~ . I ,.. . F d mı yon o ara ~ 
edilecektir. Divanı fılil ılcn. h:ıhscılili~·or de - bir Kanada mUessesesl, elbette tur) cevabını vermekle beraber Hatta Belçıkada ve ransa a bent suyu dakikada. 340· 
Eğer memleket harici.ıde cere- nince ~rnh:ıkem.~sı D~v~n~ lilıye mev- bunu doğru, ciddi sanacaktır. meseleyi derlnleştirmeye k-;-yul· bulunan Türk Barosuna kayıtlı re h~'""°l')İyle çöllC'rin ve d 

d · ı dıı n·kıller ve yuksck lı:ıkıınler kadro Tetkik edecektir Nitekim tet - mu" ve ög~renmit ki ioı.te bir aah- uayri müslim bazı avukatlarla d k d ı·tı"t• yan eden k<ıçakçılık ha isesınae 1 1 .1 1 . . 1 h" . . . it · :.- " • ar:ısm "TI cıev e ece . 
suna l n u urını l'll ırını znn n ın.a ı ik d t 1 k b 1 d k;, l k d 1 Türk tabiiyet~nde bulunan tüccar- ~ -

resmi büyü1: maka!'!'Jann imzaları almak talıiiclir. 0 lıollle bunu rnzabıl 1 k e e m ş, a u e.... te 11r ı var ır. ----------
taklit olunarak devlet hesabına ha- mck için hunlardan birinin bu tah- Mektuplaşma ( !) mucibince Milli Müdafaa Vekaleti ıahte- larla temaslar yapmı~tır. Ankara 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ müddciumu~liği bu avukatların Fı·ı~sıı·nde gale 

- ,. AKIT'Jn kitap şeklinde roman tefrikası ~ ' ve tüccarların tstanbula döndük· 1 
terini teSbit ettiği için İstanbul K d.. (A A ) ~ 
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- Anladım, eledi. Yol""l bir tehlilrn geçirme-

diniz ya... 1 • 
~ Otelden kaçarken birisi biz! gördU galiba .• 

Fakat hiç kimsenin takibine uğramadık. Ben bu 
yeri biliyordum. \'e burasının çiftliğe yakın oldu. 
ğunu da biliyordum. Falrnt aradaki mesafe, yine 
hayli uzaktı. nu itibarla emniyetteydik. Buraya 
birlikte geldikten sonra Key, tekrar geri dönmek 
Hlzt:munu duydu. İmdat kuvveti getireceğini söy· 

JüyorJu. 
· Odaııııı içersiııe ışık lwyarak kapının üzerine 
bir kom suyu yerleştirdik .. Herhangi birinin hU

rumu lrnrşısında vakıt kazanmak için bu hlh•yi 
I~ey dUş:.ıumUştiL Ben odada imişim gibi grirUn • 
mel.la b 'rıtlleı-, ctı.7nrdayclıın. Falrnt sen gelip odn
YJ. gireri,cu, ben hcyecaııla kapının Uzcrlnclold ttı. 
l".~ "ı unutmuş um ... ~uyu baştan aşnğı giyen hC'n 
ol:lu:::!ı. KPy Parri::ı giderken bana lılr tabanra ela. 
\ crru~; ti. S('ni n otomobil!n ! ıı sesini işitince, Key 
T'arr;s ~\\':lct ettl"nl sanrlıın. Sonra ~ilah Sf:\Slcrl 
i :ttım. Dundan çok korkmuştum ... Bununla bern
b r I:or::uıu çok sUnnccli. Çünkü elimde bir taban. 
·:ı vardı ... 

Jcrml, An Kcnvart'ın ıztırap çektiğini hlll. 

rordu. SUzlerlul daha ziyade uzatmak istemedi. 
- Yetişir, dedi. Artık Uzillme ... Znten şimdi 

Key de gelecek .. llenı de beraberinde poliı kuv· 
vcti gctirccold ... Ben ..• 
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Jerml aazunu bltlrmemlı,;tl ki bir tabanca sesi 
işitti. Derhal yerinden sıcradı. Kız da beraber sıc. 
·ramıştr. Tabanca sesiyle beraber bir kadın sesi 
gelmişti. Sonra bir erkek sesi.. 

- Dikkat et canım .. Kime ateş ediyorsun? 
- Pardon ... Fakat sizi nereden bileyim? 
Jerml sUratle dUşUndll. Bu seslerden birinci· 

gf Key'in tatlI sest !dl. Otekt ise, Pek'l herhangl 
bir hücumdan korumak için Porbak köyünde bel<· 
.Jemeğe memur edllcn polis neferi Blavnt·ın ldl. 

-6-

Ankervort'un g6z1erl heyecanla bir kere da. 
'ha açılmıştr. Fakat Jcrmlnfn tebessUmtı çok sur-
meden onu teskin etti. 

Jermi glller bir yUzle ı;ıöyle ,diyordu: 
- Korkma iki gözüm. Her ikisi de arkadaşr • 

mızdır. 

Key, polis memurlle kavga ediyor galiba ..• 
Her halde sonunda p!şman olur. Sen burada dur. 
Den her ikisini de içeri getireyim. 

Jerml b usözlerl söyledikten sonra kızın eli-
ne tabancasını vererek çevik bir hareketle kapıya 
doğru yUrUdU. Kapının aı;:ılıp kapanması esnasın. 
ela soğuk bir hava dalgası içeriye dalınca, kı7. hafi r 
bir Urperme ıeçlrerck ;yafmurlutu daha ılyade 

,·ucuduna sardı~ 1 

U US, 8 .. -
müddeiumumiliği vasıtaıiyle bilgi galeyanı tekrar olduk;• 
terine müracaat etmeğe lüzum gös mikyasta kendis"ni göst 
termittir. iatanbul müddeiumumi- zerine hükumet memıırl.ı'' 
liği de bu avukatları ve tüccarları li tenkil tedbirleri ittib~ 
çağırarak hadisenin p.hitleri sıfa- bikına tevessül ctmi,1erd • 

tiyle dinlemiştir. Bunlardan bazı· Hükfimet memurları, ~I 
lan kendilerinden bu tekilde mey- tin, şimalinde ve merkel 
dana çıkan sahtekarlık hakkında ıcif 

him miktarda ast tev -• 
malfimat istediğini ve Belçikada ,.,,,.. dir. Bu tevkifat, bilı• • .t 
ve Amcrikada daha baıka işler lrnJf P" 

yapmak için teıebbüalerde bulun- ve Tulkarem'de yapı ıı1 
duğunu ıöylemitlerdir. B:rinei Halihazırda mevkuf ~ı. 

nn adedi 4.500 kişiye b..-4 " sorgu hakimliği tahkikatını bitir- J., 
maktadır. Bu mevkuftar• 

mit ve Ankara müddeiumumiliği. S' 
kampına dağıtılmıştır • 

ne göndermiıtir. kampında 1000 kadar sııe 
Ankara müddeiumumiliği Istan 

bul gümrükler baımüdürlüğiinc dır. 
müracaat ederek ıtimdiye kadar Hükumetin bir 'JcJ' 
Türkiyeye gelen tayyarelerin sa· ecnebi memleketlerd~~ 
yısını ve bunların kimlerin adları- re bile pmil bulun . 
na geldiklerini de sormuştur. Bu kararname, memle~etııaı' 
tetkikat da bitirilmiş ve Ankara ıuz olarak terketmıt 0 

müddeiumumiliğine gönderilmiş· paaaportunun müddeti* 
tikten sonra dahi eeli tir. ktC 

işte hidisenin cereyanı ve tah- kette ikamet etme 
kikatm son safhası bu haldedir. kimselerin kaffesindell 

Ekrem Göynük mevkuf mu, gc- büyetini nezetmektedit• 

tirilecek mi? Asiler Yahucliler1°, 
Burası daha katiyetle bi1ineme. aleyhind~ki hareket! 

yor. Her halde tahkikat yalcında olarak ''isyan d\i§ 
bitecek ve muhakeme bize merak Araplar ve bilhast• 
edilen ıeylcri e?bettcı apaçık _gös· dutlukla milcrim oıaııl:, 
terecektir. r ' de faaliyette bulunrn• 

1 
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a 
GaJahıf.B~ tarafı 7 incide) maç çıkaran. Az:ı.dın gayretile 
tıirıa~Yin bu hfiltimiycti bir netice vermemekte idi. 
~irin ~ıce ver.miyord\L 25 inci dakikada yere düşen 

'cıılln~ı ~evre sıkı bir çekişme Azadın elinden kaçırdığı topu bi-
1\1, böylece 0--0 nihayetlen.. biribirlerine giren Mehmetle Sa. 

~Net DEVRE: lahattln boş kaleye atamadılar. 
'("1C1 h Vefalılar beraberliği bozdur • 

laıatıtı a.ftaynıda rilzgarı ar- mamak için caıısipcrane bir şe • 
'h·alınış olan Gala.tasnray. kilde çalışırken 30 i.lncu dakika... 
~Uhıy0r~r kaç gol ~ıkaracağı ~ da top ceza çizgisi içinde Vefa 
lıııtidadın u. Iialbukı bu devrenın mUdafiinin eline çarptı, hakemin 
o~ll?ı ca çok bozu~ bir oyun 1 verdiği penaltıyı Adnan çekti, 
ijehınedin :Necdet, Salahattin ve top üst direğe çarparak kurtul. 

kendi kalesine soktu. 
Maç ta bu netice ile 1--0 Gala. 

tasaraym galibiyctile bitmiş oL 
du. 

Vefa takımı bir hayli acrt ol. 
makla. beraber cidden iyi çalış. 

tı; müdafaa hatları muvaffak ol
muş addedilir. Bilhassa galcci A. 
1.at ve müdafi Vahit - goldeki 
kabahate rağmen - çok iyi idL 
Ier. 

ICanavar ruhlu i sanlarJ 

Karılarını timsah ara 
yediren adam! 

~etlen Ytl7.de yüz golle niha. du. 
~Ut ecek olan hücumlarından · 

Kusursuz, hattfı. mükemmel bir 
oyun çıkaran müdafaa hatlarına 
mukabil Galatasaray akıncıları 

Diğer bir canavar da evine aldığı biçare?eri 
öldürdükten sonra yiyordu 

\... ade <ıd 
1 

. • t' Oyunun bundan sonrakı kısmı 
vo2ı.1u ememe en vazıyc ı U 

tek kelime ile berbattılar. Nec . Bu yazıyı okumağa başlama. .. 
detle Süleyman ise zeyksiz bir o. dan evvel, bir lfı.hza durunuz! SL. 
yun oynadılar. Solda Mehmet ve ze bir teklifte bulunacağız: 

l'tııadJ, 1 ç puvan kazandrracak olan bir 
h ... lı.ra sıra y 1 f k t h tek gol için Galatasaraylıların 
~o~~- apı an a e. sa a - d'd· .1 . d . ,... 1• · k 
l\.~·~ında b kli L~·tfi .1 ı ınmesı c geçıyor u ve nıhayet .:::-a ahattın takımlarının dün U 

e yen u 1 e 42 . d k'k d s··1 b" b"" .. k f k.l k ıı. ltı. usta u.k bel 1 . .1 ncı a ı. a a. u eymanm ır maçı uyu sayı ar ı e azan -

- Eğer sinirleriniz kuvvetli i. 
se, korkmak nedir bilmiyorsanız 
bu yazıyı okuyun! ~~rı,.,. ca m a e en ı e .1 . . . k . . b ld 1 B d · 

~b ~.;\'rilen V f kml ı erı pasını gerı çevırme ıstıyen mamasına se ep o u ar. u urı 
ıı... il }'eşil be e a a a~~ ~U· Vahit yanlış bir '·uruşla topu en iyileri idi. Okuduktan sonra. belki de 

''böyle şey olmaz,, dlyeceksinlz. 
Fakat maalesef böyle bir şey oL 
muştur. Vaka hakikidir. 

~Çıt.... ya.z ceza cızgısın • ------------------------
~ıetj1Ya.n Galatasaray muha.. G 'f d J • 
letne ııı~ol atamı:ınakta, biribir. ayrı e ere.er şampıyonası 

l\.ittrı Usabaka etmekteydiler. • 1 
'ftttak cııar arasında yegane mu.. ·! 
~ Olan oyuncu Budurinin 

" ~aYretleri, Vahit, Lütfi ve 
~ muvaffakıyetli bir 

~ le i rn 
"Şlık musabakalar dün 
aydarpaşa sahasında 

------ Anlatacağımız şena.atleri i3li. 
yen adama ''katil,. demek, bir ni· 

ı mettir. Zira, hiç bir lisanda o a.. 
damın hakiki vasfı olabilecek bir 
kelime yoktur. O derece alçak 

t bir mahllık ! 
Bu korkunç vaka., eğer A· 

merlka zabıta..smm dosyalarında 
mahfuz olmasaydı, herhalde he.. 
yecanlı bir hikaye yazdığımıza 

hilkmedcrdin iz. 
~ yapıldı Amerikanın Teksas eyaletinin 
~buı atletizm monitürU ta. geni§ kırlarında. Elmendorf a • 
~ 11 .tertip edilen kışlık at- dında bir köy vardrr. Bu köy. bir 
~ llıUsabaknlarma dün Hay.. gUn güneşin mUthiş sıcağı altm-

S7 a 8:1hasında başlanmıştır. da yanıp kavrulurken, ertesi gün 
~ ( Uetın i§tirak ettiği ve yal. Pera ile berabere ka1a>ı ncşiJ.,-ta,ş tal:ımı şimal cihetinden gelen soğuk rü.z. 
~tnıaiar) müsabakası olan g§rlarla buz kesilir. 

4<oı-u. ılaşınaJardn dört İstanbul _ (Ba§ tarafı 7 1:cidc) 1 dakikada ŞC'\·ket 20 net dakika Elmendorf köyünde bir bira • 
~U~ Yen.ilmiştir. enerji ne çnlıştıkltırı görUltıyor. da da Hıı.yati UstUsto iki gol cı· hane varclı. üzerinde de bir otel. 

1 bıı k .~ır intizam içinde ge. du.. ·.ardılar. Her ikisi de yol kenann:ı dlişiL 
Ce!~?i rnusabakalann teknik ne. Şişli kalesi bir iki mUhim teh 1 Müsabakanın başında attıkla· yordu. Birahanenin ve otelin sa. 
fliı~ ŞunJardır: llkeyl mUşkUIMla atlattıktan n bu ikl sayıdan ı:onra işl gev. hibi Jozef D. Bol adında orta ya~ 
l cı A atma kata.gori /: sonrn mllsabaka tamamen mU· şek tutan Beşiktaşlılar h!klmi· 1ı bir adamdı v~ bu adam, aslen 
2 Ci "i zat Beyoğ. ha.lkevi lS.OS te·rnzin bir şekil aldı. Bu S'ıra· j yetl rakiplerine kaptırdılar. Almandı. 
3 CU )da'Vru •' .. 11,44 da cidden gUzeı bir oyun oynanr' !!O ncl dakikadan sonra Pera . Otel, ~~yet dür~st bir_. şekil~.e 
~ Ci ıı Unir •• " ·ordu ıdare cdıhyordu. Yahut oyle go-'l"' ehınet H. paşa Ll. ı2.00 l · lılnrm baskısı her an zlyadeleşe· rünli ·ordu Tjcaret yolundaydı 
a .. ~ .. ..._ nnimn-cıit" • 54 35 ncl dakikada Mikrop, gerl. rek devam etti ve devrenin son! r,:i • .' .. • • • • ' 
~ CQ Vasfi 1I aşa L i aen aıaıgı tapın. ramp ıra.ıeye latlna doğrti FflfpMffo lftPl~f bir ~a~ıb! Bol müşterıle~ını hıç 
Qfcıg0 ·• • p · giderken mUdafiler tarafından ıhmal etmıyordu. Arada bır dans. l rı 111 traverslnclcn istifade eden Ça 
~ tf,.,:._me.r Robert K 12 .. , 3 tekmelendi. Hakemin verdiği 11. çayla.r tertip ediliyordu. Bol, ... ... ços plase bfr ''tıruşla takımının k c d b d ı 

~ ..ı (Yeni 1st. reko~) 1 penaltıyı yine Suldur sıkı bir birinci goIUnU attı. lgüzc~dbır a mı a, ut ankts ı çd~y 
"' nut~ı- . . şUtle 1k1ncl defa T. Y. Y. K. ka· arı ı areye memur e me e~ ı. a <:il .un Ünıversıte 12.62 lI\t~Ct DEVRE : Fakat bu güzel kadmlar daımn 

ltlltc Alı Kuleli lisesi 11.64 l loıdne soktu. Müsabaka da böy- !kinci kısım yine Pernnrn hd· değişiyordu. Bol biç birini uzun 
l cı ~ri: iV. lece 2 • O Şişlinin galebesile ni· klmlyetl aıtındn geçti ve Sarısı. boylu tutmuyordu. 

desoğlu Sen Mişel 13.02 hayotc erdi, ynhhlnr bu devrede Bertıey vn.- Bir gUn zabıta, kaybolan bir 
~ c.t lh <Yeni lst:. rekoru) Beşıktaş • Pera sıtasile bernberııı{ sayılarını çı- kaç kadının izini nr~tmrken, 
a ~ c:a~ Şişli Terakki 12.39 DUn öğleden sonra Şeref sta· ~rnrdılar. bunlardan bir kıı::mmm Elmen . 
tSl{ ~ A. S. 11·94 ı dında Beşlktaşla. gayri federe Bundan sonra iki taraf ta ga. dorf köyündeki otelde ve biraha. 
, Qg0,... lerden Pera arasında husus! blr tlblyetl temin için bir hayli dl· nede çalışmış olduklarını tesbit 
.. f>I ı. 1 b t. 
~ ' 1 .\rat & mUsa aka yapıldı. dlndiyse de netice dcğlşmcdlğiu e tı. 
~ cı ~avru yoğ. halkevi 38·55 j Hakem Eşref Tevtlğln idare den takımlar ikişer golle bera· B!RAHANEN!N ESRARI 
~~~Udi " " 

34
•
22 cttl~l bu mUsabakaya Siyah be· bere kald?lar. Bol başından iki nikah geçmiş 

l . !l<>ri: 111 yazlılar : Deşiktaştn; HUsnU, Feyzi, Şe. bir adamdı. Kanlarının ikisi de 
<:ı .ı\.Ii l3UtU "o · •t 30 74 :Mehmet, '111 - JlüsnU, TncJ · ref. Peradan da Bertle:r, Colafl ölmUştü. Şimdi bir üçlincüsü ile 

~ (~ ~ılvstersı ek ·) I Feyzi, Bülent, Mehmet · llayott, vo Flllııa iyi idiler. Hakem ma· evlenmek üzereydi· 
cı l3 ıenı . re oıı.ı 1. ş k c -• E t kll 

~<:il abahattin s. Terak. 30.2Z Bet '• 6 ' et, • ..,er~, şrc şc n er kusursuz idare etti. 1 Bir gün Uç zabıta iimiri ken. 
~tq )J_uanııner Robert K. 28.03 ele; Pern i e: . k hb f disini ziyaret etmiştHer, Bol on. 
l l{~9o~,. lV. 1 Çnfntinos - 1\Icsinezı, Hristo - ar 0 a - rnaVUI CÖY lnra misafirpcrvE'rlik gösterdi. 
~ 1%~aı tst. Lisesi. 28.57 Çicodç, Etyen, Çn.ooç - FilJpn, Bu mnt:tan ev,·eı yapılan Bnr· Bira ikram etti. Sonra tezgahın 
a ~:n Sişli Terakki 26.63 Culnfi, Bertln.y, Sclinos, Znden. kohba. Arna,·utköy mUsnbnka· altından bir den bire bir tabanca 
~~CSoğıu Sen Mişel 26.35 tertibinde çıktılar. sı mUtevar.ln geçmiş' c neticede çıkararak zabıta amirlerine tev. 
ltııtn_ .A.l'MA: Oyun Şevketle Bedi~n fena oy ikl takım da ikinci kısımda at· cih elti. 
l 'iiJ-0?-i: r. namalarına rağmen Beşlktnşın tıklnrı birer golle berabere kal. Fakat onlar da, Bol katlar ça_ 
~~ıh Beyoğlu halkevi 52.65 baskısı altında başladı. 15 ncl mışlardır. buk dn\Tanmıştılar. Uç rovelver 
"Og 43.sı 1 • birden Bol'ün yüzüne doğnı ~ev. 

f~~;~.·.111. 42.20 F ener-Süleymanıye r •· i 1) el "Ü nıe rilince. Bol ateş etti. Ayni za . 
~ı.ısa.... Bazı 1düpler takım çikara· ma.nda bir kaç tabanca birden pat 

.., Şı§Ji Tera'kki 43.28 (Bq tarafı 7 incide) • · d k ladı. Zabıta amirleri vukuagele -
( ~ (Y · ı t k macııJ 1 ıçın ün ü müsa- cek hadiseyi önceden sezmişler a betı:ıa1 t ~nı. s . re oru defa SUleymaniye ağlarına. takıl ba.ıalar yapılamadı ibi cvik bir h k .. . 

~"'-al· st. Lıscsı 42.45 dı ve birinci kmm 2-0 bitti g ç are etle çomelı. 
\ ~ ıt lst. Lisesi. · Diln oynanması icap eden ikin. \'edikleri için Bol'ün kurşunu 
V () 

1 
1K1Nct DEVRE: ci küıne takımları arasındaki mü boşa gidip karşıki duvara sap. 

, lıc}> ey b O 1 İkinci haftaymd8:. rilzg~a k8:1' I sabakalnr - son karar yüzün • lanmıştı. Fakat kendisine atılan 
tı 'i 

0~11.t H lk . . . . şı oyruı..malarma ragmen Fenerlı. den - bazı klliplerin oyuncu bu- tabancaların kurşunu onun kal. 
~'ııt 0lt}'boı ta. cvının tertip ettı- ler daha şuurlu idiler nitekim bu lamamaları dolayısile yapılama • , bine saplandı. Bol öldü. 
1~11 ccıı'lttıi§ti u_rnu~asma dün de· kısımda Ustüste attıkları goller. 1 mıştır. . Fakat sonradan öğrenilen ha· 

;cticcıc;' nıusabakalarda a- le sayı adedini yediye kadar yük· Bu karşıla§malardan Kasımpa. kikatler, bu öllimün Bol için lfı. 

1 
b~Ç1J~cu §~~ardrr: selttiler. .. .. .. .. .. . şa - Altınordu maçında Kasım. yık olduğu~dan çok hafif bir a. 

. 'ıs iıctraka TAGORt Bu gollerden uçuncusunu Fik. paşalılar, Anadolu ile Anadolu - kıbet oldugu anlşıldı. Bol bin 
~'İtı • ~ , ..ı 5 • ~akımı Peraya ret, kalecinin elinden kaçırdığı hisar müsabakasında da Anadolu bir i5kence ile cczasmı ödeyecek 
t~ ~t~ l , ıs' akırspor Alman topu kaparak attı. hisnrlılar hükmen galip addedil- bir adamdı. 

lcrdir 11e§c hük 3 - ıs'. Pera ~a : 20 ncl dakikarla Şabanın pa. mişlerdir. Zira yapılın t~hkikata g8re 
•
1 

rncn galıp gelmış· siyle Esat dördüncU, 5 dakika İkinci küme takımları arasın.. Jozcf D. Eol'tin bu güzel oteli. 
~ tcu~l{~Cl lCA sonra Şaban beşinci, bi:az sonra da yapılan yegfuıe mlisabaka Bey ~in leziz biralı meyhanesile bir. 'c koı tak TAGORi altıncı sayıları kaydettı. lerbeyi ile Karagümrük arasında hkte korkunç bir engizisyon ya-

ll~ galip g:~1• ~arkohbaya üstUste yapıl:ı.n bu goller Sil- olmuştu. Beylerbeyi 1- 0 ga1ip tağı olduğu anlaşılmıştı. 
~ ll~l' lU~cı l{;çtir. leymaniyelileri bozmuştu. Oyun vaziyette iken 'Karagi.lmrilklil o. Bol, birahanenin arkasına. be. 
~tl t darpa§a G 

1 
AGORt biraz sertle§irken Ya.sar takımı- ! yunculardan b::wlarının hakeme tondan bir havuz yaptmnıştı. Bu 

? liııt11
118~tüsunu a~ Beden Terbi- nın yedinci golünü çıkardı. Maç kiifür etmeleri yüzünden bu kar. havuza, yakm bir membadan su 

• ıs d.a de l{ • ıs, 12: ıs: ta böylece 7-0 gibi a.çık bir fıır!< şılaşma da yarıda ka.Imıı? ve Bey J verilmişti. Üzerine kalın ve bol 
Uc lrlağlQurtulu~u . 9 - 15, la Fenerbahçenin galibiyetile 'bit. 1ı lerbeyi hiikmen galip addedilmiş yapraklı ağa~larınn dalları u:uı. 

P ctmıştir, 1 ti. tir. 1 nryordu. 

Bu ha\-uzı.ın içinde be~ tane ko 
ca.man timsah vardı. Bol tinısah. 
larr mabut telakki eden tulıaf bir 
dini akidenin mensubu idi. Ay • 
lnrdan, belki de senelerdenberi, 
bu pis kokulu milthiş hayvanla· 
ra insanlardan kurban veriyor, 
onları diri insan etıerile besli ~ 
yordu. 

Diri diyoruz. Zira Teksns ubı. 
tasının tesbit ettiğine göre, tim. 
sahlara yedirdiği kadınlardan 
asgari d6rt tanesi bu cana var 
ruhlu insan tarafındun diri diri 
at:lmıf,ltı, 

Bol'ün evrakı, ve not def terle. 
ri arasında bütiın bu cinayetlerin 
teferrüatı keşfedilmiştir. Bol. lis· 
tclik bu korku,nç şenaatleri i§ler. 
ken ne caniyane bir heyecan duy. 
duğunu da bu defterlerinde anla. 
tıyordu. 

Böyle bir adama verebilecek 
bir isim bulabiliyor musunuz? 

Biz, tabii bir hayat yaşıyan n.. 
damlar, bu kadar karanlık ve gi. 
rintili çıkıntılı kafanın emelleri.. 
ni nasıl takip edebiliriz? 

Bununla beraber, her sene dün. 
yanın her tarafından buna ben • 
zer facialar işitilmektedir. Sırf 

iı;ıkence ZC\'kilo ~şlen.miş cinayet.. 
ler karşısında bulunuyoruz. 

Bundan bir kaç sene evvel AJ. 
manyn.nın Duscldorf şehri, milt. 
hiş bir katilin tehdidi altmda bu. 
lunuyordu. Peter Kurten adında
ki bu haydudu yakalayıncaya 

kadar Duseldorf polisi alda ka.. 
rayı seçti. Petcr Kurten, yirmi. 
den fazla çocuk öldürmilştU. Bu 
hadise!crden sonra aileler, çocuk 
larını aylarca kapı dıearı hıra • 
kamadılar. 

Kurten, bu cinayetleri neden 
işliyordu? Para için değil.. Zira, 
öldürdüğü çocuklar. fakir a.ilele. 
rin günahsız yavrularıydı. İşte 
yine, bir hasta dimağ ki, meş'um 
arzuların ve kan ihtirasının uçu
rumu içinde işlemekteydi. Peter 
Kurten 'in dimağı!.. 

D1CiER KORKUNÇ BİR V AKA 

Bı.:nda.n daha korkunç olan bir 
diğer vaka anlatalrm: 

Karl Denke adında, hali vakti 
yerinde bir Alınan, bir takım dliş 
kilnleri kendine rfım etmerun yo. 
lunu bulmu§tu. Para \'e yatacak 
yer göstermek suretile onları e. 
vine alıyordu. Sonra bu biçareler. 
den bir ses çıkmıyordu. 

Şimdi bu adam& da eadeoe ''ka. 
til,, diyecek olursak hakikatt ol· 

duğu gibi anlatmıs olmayız. Bu 
adam, katilden fazla bir ~e.rdir. 
Zira, aldatıp, evine aldığı biçare. 
teri yalnız öldürmekle kalmıyor, 
!lyni zamanda yiyordu. 

Deli diyeceksiniz? Evet .. Fn. 
kat i§lediği cin.ayetleri nasıl sak. 
hyacağını da biliyordu bu adam .. 
Fakat sonunda yakayı ele ·verdi. 
Cezasını gördü. Fakat ne yazık 
ki, aldığı bir çok canlara kruuı .. 
lık yalnız bir de!a can verdi; bir 
kere ölmekle kaldı .. 

YILAN KÜFESİ!\~ 
ATILANLAR 

Bugün Amerikan haipsanele .. 
rinden birinde iki adam var ki• 
herhalde oredan sağ çıkmıyacak 
lardrr. İkisi de bu canavarlar se.. 
risine da.bil acayip malüklardır. 

Bırislnfn adı Ceyms Bal'beri .. 
dir. Bu adam esas itibarile bcr • 
berdl. Kendisinin ne kadar kadın 
füdürdUğil belli değil .. Fakat ka. 
nsını öldUrmesi dolayısile mah
kemeye verildiği 7.rullan, yaptığı 
ifşaat, ne zalim ruhlu bir adam 
olduğunu bütün dehşetile ortaya. 
koymuştur. 

Ceyms Barberi, karmnı ayak
ları bir ucundan sallanmak şar. 
tile bir masa.ya başlamıştı. Son. 
ra onun deh~t içinde fıldır fıl. 
dır dönen gözleri önünde odaya 
bir küfe çıngıraklı yılan getirili. 
Bir değnekle bu yılanlan kışkırt
tı. Sonra masayı bir t.r.raf ından 
kaldırarak karısının baca.klan 
kızgı:ı yılanların ıslık çalan kü. 
fesine girinceye kadar öylece 
tuttu. 
İnsan hayali, bundan daha müt 

hiş bir cinayet dilşiL'lebilir mj a. 
caba!? .. 

Barberi karısını böyle öldür • 
mUştU. 

Diğer mahpusun adı da Del Ri. 
çardson'dur. Riçardson karısını 

bir başka şekilde öldürmUşse de. 
netice itibarile Barbe.rin.inki ka
dar korkunç bir cinayet işlemiş
tir. 

Riçardson bu kadıncağızı "su 
tedavisi,, adını verdiği bir işken. 
ce sistemile öldUrmUştUr. 

Kad.mm ellerini evvell ar .. 
kasma bağlamış. keza ayaklan • 
nı da biribirine bağlamıştı. Son
ra bir diğer kadının yardmıiyle 
onu fıkır fıkır kaynıyan bir su.. 
yun i~ine sokmuş ve biçareyi 
böylece hnş?ayarıık öldUrmUştUr, 

Fakat bu mevzu, artık can m. 
kacak, bunaltacak kadar ur.ıu!r ... 
Bqka. bir eey okuyalım.. 
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u IZA·ATAC 
Devlet Demiryollan ve Limanları . 
işletme Umum idaresi ilanları 
İran Transit yolunda cer servisine nezaret ve cer ı:xılif 

liği vazifesini ifa etmek üzere Motör işlcriııde çalışmış u( 
bakım hususunda tecrübeli ya memleketimizde yahut ~i 
bir memlekette mühendislik diploması almış veyahut nıotOf 
ile alakalı bir sahada tahsil görmüş kimselerin diploına. ,-ı 
servisler inin şimdilik birer tasdiksiz sureti tercümeihal ~ 
postal büyüklüğünde bir boy fotoğraflarile 20-1-93: .. ~ 
kadar Devlet Demiryolları Umum MüdürlüW cer rcislı~ 
racaatlan ilin olunur. (11) 

- -----------.... - .. ------. 
ea ... = --- . ---·- ı 

___ ,... __ 

*** ti!(. 
Muhammen bedeli 55000 lira. olan H adet Lokomo ~ 

gon ver enleri 20-2-1939 Pazartesi günü saat 15,30 da 
zarf usulü ile Ankarada Idare binasında. satın alınacaktır~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 400 liralık muvakkat teı11 1 kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
k:ıdar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa ,,etJP 
de satılmaktadır. (72) __/ 

, ı e .aıetind 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafii 

k~leti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında. toplan; 
&iltme Komisyonunda 13.000 lira muhammen bedelli 5 a 
gülatör kapağının kapalı zarf u.suliyle eksiltmesi yapılacaıctf 

E ksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Vt 
ler Malzeme Müdürlüğünden almabilır. 

Muvakkat teminat (975) liradir. 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR .. 
İsteklilerin teklif mcktuplannr, muvakkat teminat ,-el 

namesinde yazılı kanuni vesaik ile birlikte ayni gün sa.at 
kadar mezkfrr Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinile 
Jeri lazımdır. (5211) (9286) .. w•~CZ, "'• 

T. C. inhisarlar U. Müdürlüğünden· : 
I - !daremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnanıe51 

bince aa.tm alınacak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye l> zı 

9 ikincikanundan 16 ikincikanuna kadar 
~al~acak. vapurlarm isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 

Vapurların kalkış gün ve saatleri 
Karadeniz hattına-Salı 12 de (Ankara). perşembe 12 de (Gü 

neysu), pazar :16 da (Karadeniz). Galata 
rıh tunmdan. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), cumartesi 18 de 
(Anafarta) . Sirkeci rıhtımından . 

İzmit hattına - Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 
(Marakaz). Tophane rrbtlmmdan. 

Bandırma hattıiıa - P'a.zartesi, çarşamba, ve cuma 8.15 de 
(Marakaz), a)Tıca çarşamba ve cumarte. 
si 20 de (Mersin). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına-Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh
bmından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattm.a - Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 

de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 <le (İzmir). Galata rıhtı. 

mm dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), cuma 10 da (Er. 

zurum). Sirkeci rıhtımından. 
Telefonlar: 

Merkez - Denizbank binası 42497 
44867 
22740 

A tel ı Karaköy Köprübaşı 
cen er 'ı Sirkeci Yolcu salonu 

afta • 
esı 1 

Yeni yıl nüshası fevkalade bir 
şekilde çı.<tı 

M lYı v~~~ Deır@ certıl , site ı n u ft?.? 

p Operatör Dr. Cafer Trayyar• 
ŞiŞLİ CERRAHI KL1NiGı 

Havadar, ucuz hususi has· 
tane, her nevi erkek ve ka 
dın ameliyatları, dimağ, sin: 
estetik (yüz buru1uklug 
meme, karın sarkıklığı, v .. 
çirkinlik) ameliyatları. ( Ka 
dın v e doğum). Zarureti ola:ı 

tara 100 de 50 tcnziHit 

iJ.Y ~ı No. 201, 35-261 

• 

Ur. Hafız Cemal 
Dahılıye mütehassısı. 

lstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

S '.UIBI : ASl::'ıl ı ·s 

··,riya l ::'ılil<lJ ı ü • U. Ahır.el Seuen il 
Basıldığı yer: , . AKI'l' Matbaası 

Türk Hava Kurumu 

Oçuncu keşide: 11 ikinciklnun 939 ·dur. 

Büyük iliramlye 50,000 liradır 

Bundan başka: 15, 12, 10 bin liralık ikrami
yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mükafat 
vardır ..• 

Yeni tertipten bir bilet alarak İ§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş cluraunuz. 

tur. . rl 
Il - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabiyle 1~· 

ve muvakkat teminatı 90 liradır. 

m - Eksiltme 20-1-938 tarihine rastlıyan Cuma gW 
at 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki A.lıtl 
miıyonunda. yapılacaktir. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçeli 
den alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sal. 
7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarda. adı s-cçcn ko 
gelmeleri illn olwıur. (85) 

*** 
I - Kısa müddetle teslim şartiyle 23 X 35 eb'adında 1"' 

rafı temizlenmiş idare mongrammı havi iyi cins 150000 adet 
tar paı:a.rhkla satın alınacaktır. 

II - E ksiltme 12-1-939 tarihine rastlıyan perşeJJl~ 
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde1'1 

Komisyonunda yapılacaktır. . 
m - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sasttt 

lif edecekleri iyi cins mantar numuneleri ve % 7,5 güvenıt1e 
lar ile birlikte yukarıda a.dı geçen Komisyona gelmeleri il~ 
nur. (114) ~ 

·~lllJ!ll_,.UI_."",_ .. _.._._,._._,.. .. _._..__,_.,..,__._..__, ...-ı. .........._ .........._ ~. - - - - - - - - - - - -;,,/ı ,. $4..Zı>.JV.LAL4.>.,V.WY..,V.WALLJV..LA.LWU. 

T. iş Bankası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

• ee A 

32,000 LiRA MUKAFA1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 1 eylQI 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

~-- iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık 
5 ,, 1000 ,, 
8 ,, 500 ,, 
16 ,, 250 ,, 
60 ,, 100 ,, 
95 ,, 50 

" 1 250 ,, 25 
" 

435 
~ 

. . . . . . . - . " 

- 2.000 
- 5.000 
- 4.000 
- 4.000 
- 6.000 
- 4.750 
- 6.250 

32.000 

lir~ 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 

l 
1 
1 
J 

T. :ş Ban kasına para ~· aırmakla, yatnız para biriktirmiş 

• 

o. ınaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş o! urunz. J 
~~~~"~llOl-.ı..ıııı~"',r:ıı"" ... -.ı..ıııı .. 11111111, .;r:uı• 


