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~itlerin ._Nutku Fena SOFYADA KANLI BİR SUİKAST 
bır Tesır Uyandır~ı 
• 
lngiliz Gazetelerinde Bedbinane 

Etmeğe Başladı 
• 

Yazılar intişar 

Hitlerin son nutku 
Yazan: Hiaeyin Cahid YALÇIN 

Hitlerin Sarrebrukken'de irad 
etf"" •gı ıon nutkunu telıraflarda 
lÖrdük. Burada Führer milletler 
•r•aı münuebetler bakımından 
çok mühim bir noktaya tenıaı edi
Yor. Eğer hakikaten dünyada bir 
•ulh havaaı yaratmak iateaiyoraa, 
~İtlerin İJ&ret ettiği cihetin deY· 
et lldaınlarınca derin ıurette t• 
~rnnıüt edilerek açık bir kattı h
l et takip olunmaaı çok faydalı o
ııcağı muhakkaktı. 

Hitler, Versav mu~.hedename
Sindenberi İngilterenin takındığı 
111lil'ebbiiik hareketine artık ta.
hamınül edemiyeceğini kati bir su
rette ilan ediyor ve: "Siyaset a
tlanılurınııı ba•kalarının işleri!& 
eleği], kendi i•l~rile uğraşmalarını 
dünya sulhu ;lamına. talep ediyo· 
ru · m., dıyol'. Arkasından bir teh-
dit: "Eğer bu olmazsa devAmlı bir 
SUih için zaruri olan şartları yeri
ne ı::etil'mek mümkün olmaz!,. 

.. Bu ela bir nevi ültimatom. Çün
ku. islediği yapılmazsa devamlı 
biı· sulh tesis edemiyeceğini yani 
haq, çıkacağını •ÖY itiyor; hem d& 
•Pe.l'cc acı söylüyor: "İngiliz par
lunıentocuları muhitinde olup bi
tenlerle me~gul ol<unlar ve bizim 
iŞierimizi kendimize bıraksınlar.,. 
diye tarizlerelcıı de çekinmiyor. 

Alman Kuvvetleri Tekmil Südet 
Mıntakalar1nı işgal Ettiler 

Hitler, Münib anlaşmasını imzalayan Daladyeyi seyrederken 

il 1-c·ı·iıı ~ikayet ettıği bu müreb
bi t", .. , ıwı•ir"! Alm~n i~lel'ile mcş
lttıl olma muahl•ze;inin mahiyeti 
ne olalıilil'? Milleller ııra;ı sulhün 
devamlı olması için IIitlerin bu ka
dar hiddetli ve atak bir Jısan ile 1 

ortaya attığı mesele sulh davasına 
alakaclaı· ve bağlı olan bi.ıtün mil-
letıcrin de biı· nıesele"i demek ol-ı Londra, 1 O (Hususi) - Alman 1 patlaması ihtimalinden 'üphe edilme 
duğu için rü!ırer"in bu sözleri ü- Hükumet reisi Hitlerin son vermi~ ye ba~lanmıftır. 
lerıııde biz de dii<ıııınıek mecburi- olduğu beyanat bura mahafilinde Hitlerin bu beyanatı tecavüzlr.i.r 
J·etini duvduk ' ıon derecede menfi bir tesir bırakmıf ve İngilterenin dahili aiya~ctine mü-

llitter .bura;la dahili politika ve tır. Sulh ümitlerini baltalayan ve her dahale eder bir şekilde görillmelr.te 
tt•.iinı IHe«•lesiııe tema;; edirnr. Al- hangi bir sebeple bir harbin tekrar (Sonu 3 üncü aayfada) 
llıaııyanın II itler tarnfıııda~ ktıru- ============:::==================== 
lan na,y-0ııal - so,rnl rejimi ile ln- Alman ı·ktı·sad Nazırı ~illeı·e ve F'ı·an<a~ın milli hiikimi-
Yet rcjiınleri lıiribirine hiç uymaz. 

P:ı~izm ile pek ıyi anlıışan nagyo- D •• ı• b 1 D •• d •• 
llaJ - ~o,yalistleı· mah;yet itibarile un stan u a un u 
bir olan hol~eviznı ile de gayet şid-
detli hir miinaferet halindedirler. 

Bil' memleketin dahili rejimi 
hakkında bııs~a milletlerin ancak il . . 
mı ve felsefi bakımdan alakadar 

olmaları icap eder. Çünkü dahili 1 
rejim tamı.men bir aile isidir, her 
mi:' •tin kendisine hi\s bir. sahadır.' 
li:cııebilerin buna burunlarıııı sok-! 
llıa:ıı, akıl hocalığınu kalkması, na-! 
sıhat verip yol göstermesi en ha- 1 

fif talıir ile nezaketsizlik olur. ! 
h Binaenaleyh, • .İı.lmaııyanın da-ı 

ili rejimine bu lilrlii bir müdahale 
Vtıkua gelecek olursa Bitlerin ca-
11,ı sıkılrnnsı pek tabiidir. Onun ye
rıncte herhangi bir millet olsa ayni 
~Ur_ette münfail olur ye dahilt i~-, 
erıne kimsenin karışmasını iste

lnez. 

Fakat her memlekett& yaşı
l'an medeni insanları fikir ve ka
naatlerini izhar etmekten d& kim-
8.e menedemez. Diktatörlükler 1-
~ın herkesin diline, dimağına, vic-, 
tı~nına hi\kim olmak kolaydır. 

1 
ıktatörlük rejiminde hükümetin 

steınediği bir söz söylenmez ve 
l'azılmaz. Fakat me,elii bir Fran-
1'.Z veya İngiliz vatandaşını dü
ŞtindUğünü söylemekten ahkova· . . 

(Sonu 3 üncü sayfada) 1 
\ 'o.4A. "i!üıeyin Cahid YALÇIN 

Dost Nazır Bu Akşamki Tirenle 
Ayrılacak Memleketimizden 

• 

Alman lktiaad Nazırı Taksimde defteri imzalarken 

Evvelki gün tehrimize gelecelr.lr.en 1 
rcfikasının atlattığı küçük bir kaza
dan dolayı Anlr.aradan hareketini bir 

gün tehir eden Alman milli İktısat 
Nazırı Doktor Funlc. dü,•n sabah, re 
fikası, •e beraberindeki zevat olduiu 

halde, 10,30 da, buausi bir trenle 
Haydarpaf"ya gelıtllttir. 

Do':tor Funlr.. Haydarpaşada Va. 
li, Iimniyet dlıcktörü. vesair zevat ta 
rafından kar!ılanmıf,. bir polis müf

Sonu 7 nci Sayfada 

Erkanı· Harbiye Reisi Bir 
Genç Tarafından Öldürüldü 
Eski Bir Polis Memuru Olan 
Suikastçının ismi T o·nef dir 

Sofya, 10 (Huıuıi) - Bugün Bulgar Büyük 
Erkanı Harbiye reiai General Peeff'e bir ıüikaat 
yapılmıf, kendiai öldürülmü,, yaveri de ağır auret· 
te yaralanmıttır. General tedavi için götürüldükle
ri profeıör Dimitriyeviç'in kliniğinde aldığı yara
lardan dolayı ölmüftÜr. Yaveri Binbatı Stoyanofun 
da yaraları çok ağır olup hayatından kat'i ümit 
edilmittir. 

ona tevcih ederek tabancaıında kalan mütebaki 
iki kurtunu da kendisine bofaltmıttır. 

Yaverin aldığı yaralara ı·ağmen ha-
zırladığı tabanc:aıını ateflemeie meydan kalma
dan, genç auikaıtçi elindeki bof&lan rovelveri ata
rak cebinden ikinci bir dolu tabanca çıkarını,tır. 

Bunu da önce yerde yatmakta olan yaralı Ge· 
neralin kafaaına çevirip üç dört el atefledikten 
aonra yaver Stoyanof'a da iki el daha ııkmıttır. Süikaıt etrafında yaptıfım tahkikatı tafailen 

ataiıda bildiriyorum: Kalan bir tek kurfunu da kendi fakağına atet
liyerek İntihara tetebbüı etmittir. Bugün ıaat üçte umum erkinı harbiye reiıi 

General Peeff, refakatinde yaveri binba'ı Stoya
nof olduğu halde harbiye nezaretine ıeliyordu. 
Tam nezarete üç dört adım kaldıiı bir aırada ya
nına yakla,an bir aivil ırenç birdenbire cebinden 
çıkardığı ailihı Generale çevirerek dört el ~~ef 
etmİftİr. General iaalıet eden kurtunların tesırıle 
derhal yere yuvarlanmlf bunu gören ıüikastçi; 
kendisine taarruz vaziyetine geçen yaverin ta .. 
bancaıını çekme~ine meydan bırakmadan ate9ini 

Etraftan yetİfenler, henüz ne Generalle, ya
verin ne de aüikaatçinin ölmediğini görerek büyük 
erkinıharbiye reiıi ile yaverini ıüratle en yakın o
lan profesör Dimitriyeviçin kliniğine nakletmitler 
ise de General aldığı yaraların çok ağır olması ve 
kan zayiatının aon derecede fazla bulunma•• haae· 
bile yolda ölmü9tür. Tedavi altına alınan yaver 
Stoyanof'un da yaraları çok ağırdır ve hayatın
dan ümit keıilm~ bir vaziyettedir. So!lu 7 ncide 

Yeni belediye 
Azalarının 
Tam listesi 

Yeni İstanbul şehir meclisi 
azaları dün belli olmuştur. Lis· 
teyi aynen neşrediyoruz: 

Adalar kezası 

Celal Bayar, Gelecek 
Ay Bükreşe Gi~ecek 

l~asvekil Dün Ankaradan Şehrimize Geldi 
Aali 
1 - Avm 

Şinasi. 

Yağız, 2 - Kazım f 
1 

Yedek 
1 - İsmail Hakkı Sızmazoğ • 

lu, 2 - Halit Camcı. 

Bakırköy kazası 
Asli 
1 - Selim Belül, 2 - Mehmet 

1 

Sipahioğlu. ı 
Yıodek 

1 - Abdülkadir Erdoğan, 2 -
Hilmi N nili Barlo. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

HER SABAH 

KULAGI DELiKLER 
Kulağı delik bilsiç acele acele IO• 

ruyor: 
- Yazık aize. Bir de ıazeteci ola. 

caksmız. Demek ki Banelonda neler 
ıörütüldüğünden, Macar naibi bükii
metinin aon kararlarından, Hitlerin 
banoförüne mahremane ıöylediği 
teylerden haberiniz yok ha? .•• 

Mahcubiyeti& lıatımızı eğip itiraf 
.ıiyoruz: 

- Ajana ve ıazetelerin verdikleri 
haberlerden fazlasını maatteeaaüf bil 
mİyoruz üatat. 

Acır ıibi, iğrenir ıibi dudak bil. 
küyor: 

- Ajanalar, gazeteler!... Demek 
lıi aiz ıazetecilerin iatihlıarat menlıa
mız yalnız ıazeteler vo ajanslardan 
ibaret öyle mi?. Bakın ıiz aon ıı.. 
b..feri ben vereyim : İspanyadan ye. 
ni gelen bala zademin teyzesinin ba
canağı General Frankonun bizzat 
kendiainden tunlan duymUf••• 

Alt tarafını ıöylerneğe lüzum var 
mı? Bu tiplere umumi harp içinde da 
aık sık rastlardık. Durup dururken 
ortaya aalı faalı olmıyan bir bavadı. 
yayarlar, tuhafı kendi yalanlarına 

kendileri de inanırlardı. 
Kulağı delik bilgiç adam memle

ketin bafın& musallat hakiki bir b ... 
lidır ve bu zırdelileri susturmak için 
onlara zırdelilere tatbik edilen teda. 
vi uaulünil tatbikten lıatka yapılacak 
bir f01' de yoktur. 

.\. c. 

Il:ışvekil dün kendisini karşılayanlarla berab-r 

Ba,velr.il Celal Bayar. dün, Anka-ı !erini sılcaralr. iltifatta bulunan ve lr.en 
ra muhtelit katarına bailanan hususi dileriyle görüşr.n Başvekilimiz Acar 
bir vagonla ıaat 1 1 i 38 geçe Anka. motöriyle Dolmabahçeyc gılmi~tir. 

radan Haydarpa~aya gelmiş. garda, Başvekil Celil Bayar, dün akşam 
Reiaicümhur namına. umumi kAtip Denizhanka giderek bir n1üddet 0& 
Haaan Rıza ve hatyaver Celil. me- nizbank umum müdürü Yueuf Ziya 

Lue1ar, fehrimizde bulunan elçileri - Önişle görü;müf. kendı:o1inden bazı 
miz, vali, lıtanbul komutanı, deniz izahat almı,tır. 
komutanı, emniyet direktörü, mali Batvekilimizin Bükref seyahatinia 

müesıesat ve iktısadi mahafil erkanı günü henüz tcshit edilcmemişıir. l\1a_ 
tarafından kartılanmı~hr. İstasyonda amafih, seyahatin önümiizde:ki ay ıçe 

kendisini karşılryanların ayrı ayrı el. rİ!İndc yapı1nıa.~ı mukorrerdır. 

===========-=====----== 

Dan Kolof'un Gelmesi 
Kat'iyet Kesbetti 

Bulgar Sampiyonundan baş1<a Hintlj 
Dulada Gelecek ve Ayın 29 unda 

Ankarada büyük Güreşler yap1laca ı 
Şehrimize rel""* müteaddit güre. temasları yapacajiını yazdığım11 

dünyaca tanmnııt ııürefçilerden Avrupa fAmpiyonl' Bulır"~ Dan Koloful\ 
memleketimize ıelmesi kati ıurett• tekarrür etnUftİr. 

Yapılan anlaşmaya göre Dan Ko.
1 

loftan batka Estonya ve Danimarkd. J 

serbcıt gilre!I şampiyonlariyle ııeçcn j 
sene fChrimi.zde müteaddit t~maslar 
yapan 1-lintli pehlivan Fıt.ddalın kar-ı 

defi Dula 29 Teşrinievvel Cü:nhuri· 
yet bayr;;ınunda Ankarada l~rtip e-di 

len .ı-üı~şlel'de bulunmak ÜZl're 
şehrimize geleceklerdir. 

(Sonu 7 inci ıavfada\ 

' 
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·vETi HAFi 
MESELESf 

YENİSABAH 

İthalat - İhracat 

Aleyhimde Bulunan 
Yalancı Şahitler ... 

Yardım Sandığı fôkuYüC~iiimii·--ı 

T:::.7::i:::~:~,~ .. ~ f Bu İş •• ~~~~0~.ki :! :.:.::.:~::::~:~:. ':,. ,, 
: ı 

Jı ilk ayında memleketimizden muh-

Kimini Döverek, Kimine Memuriyet 
Vadederek Neler söyletmişlerdi? 

- 25 -

n •andıkları adında iki san dok bulun temı·zıı·g" c uyar mı? telif memleketlere yapılan ihracat ye 
maktadır. Bu ıandıldarda ameleden ı • kunu 60.130.000; ithalaı.mız da 

Okuyucularımızdan "doktor toplanan ve ceza olarak alınan para ı 85. 110.000 Türk lirasıdır. 
Asaf., imzasile aldığımız bir 1 

lar biriktirilmekte, usulen ~irket de ı 1 938 yılının ilk yedi ayında ise,' ih-
mektupda deniliyor ki: " racatımız 59.880.000, ithalatımız da 

ıandoklara kırk bin lora vermek sure ")!erak ettim .. Şöyle bir do- 'I' 
f ı 58.577.000 lira tutarında idi_ Bu 

Bir de bir maznunun ah\·alil 
aabıka•ını nazarı itibara almak 
lazımdır. Doktorların bir hasta
lığın te~hi•inde en mühim olarak 
tetkik ettikleri ahvali sabıka, umu 
ru adliyede de pek mühimdir. Ben 
na•ıl bir adam olduğumu •öyliye
yim: Fuzuliden tutunuz bugüne 
kadar divanlarla beraber b!itün 
Türkçe edel>iplı mütalea ett.m 
Fransızca klasik esrarı, Şekbper, 

Şiiler ve Göte ' 0 n esrarının ekseri<i 
ni okudum. Edebiyata, tarihe, fel
sefeye merakım ,·ardı. Bu husus
ta oldukça tctebbüatta bulundum. 
Sonra ulümu tabiiyc ve hayatiyeyi 
pek iy. tetkik ettim. Doktor ol
·aum. Şu teteb\ıuat beni hürriyete 
şiddetle bağladı. \'atanı kurtarn
cak bir cenıiyete daha tıbbiyenin 
ilk !'lralar:ııda iken girip fedakar
lık ett'm \'e birkaç d•fa da tehli
kelere mJruz oldum. Sonradan 
tHrar tc.~ekkül eden cemiyete 10 
tcmruzd.ı'l en·el girdim. Böyle 
bir adam mfirteci olur mu? Ve 
murtec bir cemiyete girer mi? 

bakıyor ye utanıyorlar tanı alıyor 
!ardı.) Bir adama biri hakkında 
iftira ~lt'rmek için 10 gün dayak 
attılar, 80 okkalık demir vurdu
lar ve locada aç bıraktılar. "Rıza 
, ~ur beyin cemiyetten ol duyunu 
Kemal beyden i~ttim., dedirtmPk 1 

için Nurullah beyi domuz topuna 
koyup dö,·erek ağzından kan ge
tirdiler. )1iiniri idamla tehdit e
dip ve hakkımda istediklerini söy
lerse kurtaracaklarını vadettiler. 
B.r gece yar!sı gardiyan Kesriye
li Ömer refakatiyle Necibi Bekir
ağadan :l!ünirin bulunduğu Bak
kal kapıya getirip gaatlerce başbu
~a konu~ttırarak talimat verdirdi
ler. l\1ü_ııferiden hapis ile her tür
lü e>babı müdafaa ve malUmatlan 
mahrum ettikleri halde biri aley
hinde olan iki maznunun böyle bir 
le~t'rilmesi ne demektir??? ... 

tiyl.e İftirak etmi' olmaktadır. ) laştım•da .. Benim gözümün Ö· 

ı 
yılı~ ilk yedi ayında ithalitımı-

Şirkct, hi.sıceıine dü•cn parayı vcr
1 

nünde alınan müstamel bir el- ~ 7 
" zın ihracatımızdan fazla ve tica-

mek iıtemedig"inden keyfü,·et ikinci ti 1 biseyi .. hemen birkaç dakika ı. ·- d 1 h' . 1 'f' ret muvazenesin e a ey ımıze o uşu-
carrt nıa.hkeme!ljne intikal etmiı;ı,ti. _. ge~meden diğer birine ~attıkla- ~ 

\" Y nun ~ebebl, bu ilk yedi ayın ihracat-
Mahkeme kararını · Nafia ı. rını gördüm ve hayret ettim. Bu • 

vermı~. "• iş Yenicamide de, çarşıdaki f ton ziyade ithi.lit mevsimi olması • 
Vekaletini hakem olarak seçmi~tir . • Bitpazarında da böyle .. Hiç bir i dır. Bu yedi aydan sonra mevsimi ge 
Nafia Vekaleti bu husu•t• t•m bir fi f kayıt, şart yok. )faksadım a- len ve ihraç edilen hububat, yapak, 
kir beyan etmediği takdirde mahke- f lış \"eri>;teki fahiş fiyat farkına ıiftik, tütün ve sair istihsal maddele 
me• kararını verecektir. f i~aret etmek değil. Alınan bir ı rimizle ihracat ve ithalitımız arasın-

f elbisenin satılmadan e\"\"el etü- da bir tevazün hasıl olmu~tur. Hud u d GÜ m rü k • YP git m me e•i \"C de ze n!ekte • ,..,.,,..,,...,.,,.,,..,..,,""~~~,..,,.._.v-.,,,,,...,""""' 

Biri - Ceı:: yet. mürteci denıi
yonız. Sız hiiKiımetc muarız oldu
ğunuz ıçın girerJiniz. 

Ben - E,·et muar>zım. Hüku
mete muarız bir cemiyete girmek
liğim muhteıre!dir; fakat bu cem' 
yete değıl; çiinkıi Şerif paşa ile 
bö -le işe g rmem. O, bu :şiıı erli 
değildir. 

Biri - • "eden? 

Topçu - Bir şey haber ala "'!a
dım diyorsunuz ama iyi malümııt 
almı~sınız. 

Ben - (Devamla) Daha ne -
!er?! .. Bunların manuı muhalif
liğim ha. el>ile benim kafamı ez

mek demektir. Böyle vasıtai izharı 
hak ve adalete lfınet olsun. Bu bir 
asrı vah~et deji;ild;r. Yıldızda Mit
hat pa~a muhakemesinde de peh
livan !lfu~tafaya böyle yapılmış -
tı. 

Topçu - Biz heyeti tahkikiye
den tamamile ayıryız. 

Rei• - Kart var ve size veril-
• Bu ce-Ben - ·eden olflcak? 

n1 iyet'n i\İ d~ ten o~aydını emin mi~. 
olunuz böyle olmazdı. Evvel:i cc- Topçu - Şimdi burada esa ol
miyetı hükiımetten ruh at alarak mak üzere iki nokta var: Biri kar
a leni yapardım. Siz de bu işleri tın meycurli\"eti, diğeri de size ve-
yapamazdınız. rilip verilmemesi. 

Riri - Onun için almıştır ya. Ben - Ben bilmiyorum. Kart 
varsa, belki ... Fakat ne gördüm, Ben - Eli!lizdeki i~in dediğim 
ne de bana öyle şey verildi. l\Iünir 

gibi olmadığından almadığı mey- efendi müvacehenı esnasında "Ke
danda. mal bey defaatle ve günlerce kartı 

Ben - (Devamla) Halbt1ld götür dedi. Ben götüremem dedim. 
ben başım rahat obun diye Ahrar Nihayet ibram ve ilhahına daya • 
fırka. ını mümanaatlere rağmen namayıp götürdüm.,, dedi. Bundan 
dağıttım. Pek çok ricalar ve tek-
lifler vaki olduğu halde demokr t anlaşılabllir ki eğer öyle bir kart 
ve mutedil hürriyetperveran fırka var idise bu adam korkak oldu -
!arına girnı•dim. Keza teklif edildi ğundan kartı mahvedip matlüp 

Karakollarımız ı ~fi:~~~~~,~~~~~:7:~~~~:~~: ı• 
i dirnıek bir cinayet sayılmaz mı, 

d bu göz göre göre bir adamı öl-
Seneye Sirkeci ve Galata a f dürmek değil midir? ... Rica e- t 
iki gümrük bin3sı yaptırılacak f elerim bu hmusta dikkati cel- t 

Hudutlarımız üzerinde yapılacak f bediniz .. , 'f' 

olan kaarkol binalarının in,aıın• • Yeni Sabah: Doktor o kuyu- f 
k • cumuzun bu isabetli ve tam ye- • 

a:üınrük ve muhafaza te,kılatına pe · f rinde olan ikazı cidden tebrik f 
yakında başlanacaktır. ı Ye te~ekküre değer. Ancak bu- • 

Bu kaarkoJların kurulma~ına e'·ve f nun yapılma~ına da h:mmet e-
la cenup hudutlarımızdan Urfa vila. ı dilirsc alakadarları daha can- f 
yetindon itibaren başlanacaktır. Ev- f dan tehrik eder ve alkışlarız. f 
veli güzel Pat ve Akanluyu mevzL ..,....,._...,. .,....,...,..,.._.,.._..,_.. 

lerınde iki aüvari karakolu Pustel ve 

Gucarında da iki piyade karakolu in

.. edilecektir. 

Gümrük idaresi İran hüklımetiyle 

yapılan son anlaşma üzerine Karakö 

senin İran hududuna isabet eden kıs 

mında mÜflerek büyük ve modern 

Başvekil 
Ve Meclis Reisinin 

Telgrafları 
İstanbulun Kurtulu' bayraraı mü 

na ebetiyle çekilen telgraflara Büyük 
Millet Mec!i. i Abdülhalik Rendad•r. 
fU cevap almıfhr: 

cİ1tanbul kurtulul!' aününün yıl dö
nümü müna~ebctiyle gösterilen duy
gulara te,ekkür etler, 5aygılarımı ıu

nanm.> 

B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda 

Ba,v<kil Celal Bayardan da şu ce
vap gelmiştir; 

•lstanbulun kurtuluş yıl dönümü 
münasebetiyle çektiğiniz tel&raftan 
fevkalade mütehassis oldum. Bu bü
yük gün müna!'.ebetiyle Jstanbula re_ 

fak ve saadetler dilerim. 
Başvekil Celal Bayar 

BELEDİYEDE .. " 
• • • • • •• :,..:.ı:":'.'t 

ği halde ahali fırkasına intisap et- malümatı 'ifahen talep eylemiş- OÜMHÜR/YET BAY· 
meyip müstakil kaldım. Hatta bu tir. Şu suretle hem yeğitliğie leke vv~~,..,,...,..,,.,_.v-.,.,,.,,vvvvV'0-AAAANV RAM/NA HAZ/ 
sene mecli•te bile hemen sükuti sürmemiş, hem de tehlikeye gir • RLI K 

Cümhuryiet bayramı münaıııebctiy , gibiydim. Kalemimi kırmış gibi memiş olacağı mülahazasında bu-
Ie ,chrimizdc yapılacak tenvirat ha

bir makale bile yazmadım. Bunlar Junmuştur. Ben böyle gıyabımda o-

muarızlarımın 1 ~nden pek huylan lan şeyden na~ıl mesul olurum. Bu EDEBIY ATÔGRET· ~~~::!:r~:;u:;:a;::,:~;~:ek::;:;;n~!~ 
nıalarından dolayı başım bir bela- gibi ahval sizin başınıza da gele - M =NL ır::R/ tenv•1dt yapılacalfondan hazırlığa 
ya girmesin diye idi. "Meclisi meb = = 

d f k l l . bilir. Gıyabınızda sizin için de bi- Ku"ltu"r Ba'-anlıg"ı tarafından son ba<lanmı,ıır. usan a ır a ar mese esı., namın- " 
rlaki k't.ıbım mütalea ederseniz risi bir şey i'Öyler veya bir şey ya- verilen tefti~lerde eknlliyet mekteple Eminönündeki tramvay durakları 
hafi cemiyetlere nasıl hücum etti- zar. rinde bulunan bir kısım edebiyat mu- Enıinönünde Selanik Bonmarfesi _ 
ğı i görUl"'ilnilz. Bu mülahazalar Reis - E\'et: doğru. nin bulunduğu adada yıkılacak bina 

allimleri arasında becayi~ler yapılma 
da ola~ adam n:ı"11 böyle ihtilalci Ben - (DeYamla) Hadi farze- lar müteahh;de ihale ecl 1 işıir. Bir 

ıı zaruri görülmücı;tür. 'k' ·• k d b h• 1 •-· 1 •bir c 'lliyeti hafiyeye girer? • fec- diniz Jci böyle bir kart da ol~un ve ' ı ı gune ı ar u ına or y,,., maiia 
1 e Abdülhamit aleyhinde bulu- bana da veri'.sin. Ben cevap ver - Bundan batka bazı mekteplerde ba~lanacak, bövlec• P1evd.nm n.u -
ııan b•nden b••ka kaç kişi Yardı? I bulunan edebiyat öğretmenlerinin ye hirn bir kosmı açılını~ ol •caktır. -,. miş miyim. )festi! o an daima bir 

B.ına n.çin ifora ediliyor? Bu- fiilin failidr. Benim bunda bir fi- rine daha kıdemli ve tecrübeli ö"ret Şehırcilik miitehasaısı Pr st. mey. 
nu rla a'llntayım: Evvela içleriode menler tayin edilmesi kararla,tırıl • dana 'erilecek 'eklin pl:ınını hazırla 

ilim var mı. Paşa hazretleri (Re • E 
hır mebus da bulunursa cezaları- mı~tır. maktadır. minönünde akşam ve aa-
ııır tahfif cdeceg-ine zahip olarak i~e hitaben) bir gün size de birisi hah ba~gÖ•t<ren i•dihama niha)·et 

b .. J b' kt t' b'I" Bu tayin ve bccayişlere ait tertip 
bara d iftira ettiler zannıncLıy- oy e ır me up ge ıre 1 ır veya verilecelc, plan o tekilde tanz:m edi-

. bi t kl'f b J s· d k edilen IL•te Kültür Bakanlığı tarafın-yım; fakat bilahare öğrendim ki, sıze r e ı te u unur. ız e a !ecel< tir. 
i büsbütün ba•ka ımış. o sizin bul etmezsiniz. Bundan dolayı me- dan yakında ta.dik edilerek fehrimiz Emiııönü t amvay durak yeri Ye-
Jıeyet. tahkikntuıız inuniyeti ile!- ıul olur musunuz?. kültür direktörlüğüne gönderilecek nicamie yakla,ıınlacak, kapalı duran 

' MÜTEFERRiK . 

KURFALLI 
Hayv;:n sergisi bugün açılıyor 

Kurfallı hayvan se>gisi bugün lı

tanbul valisi namına belediye reİ!I 

muavını Rauf Demirtaş tarafından 

açılacaktır. Sergide birkaç hayvan 

teıhir edilmektedir. 

_.: '--._ -POLİSTE-;:-: ~; 
~(.,? ~ -:!~ F\ - - .... ,;..-. ... " "' 

FARUK 
Yirmi yedi gün hapis yataçak 

I\.1ahmutpap.da bir manifatura ma 
ğazasına girip bir top kumat ç~.lan 

Faruk isminde bir hır:nz dün 3 Üncü 

,u}h ceza ınuhakemesine verilmiştir. 

Muhakeme heyeti Faruku 2 7 gün ha 
pis cezasına mahkUm etmiştir. 

iki eroin düşkünü daha 
Sabıkalı eroin içicilerinden Neriman 

Be)'oğlunda beyhu, bir halde dola
fırkcn emniyet memurları tarafından 
ynkalanmış- ve sorgu~unda eroini; yi
ne t1abıkaJı Halldeden aldığını 11öyJe 

miftir. 

Buntın üzerine Nerimanın deli.Jeti 

le bir cürmümeşhut tertip olunmuş 

ve 1 lalide suç Ü<tü yakalanmı~tır. 
Falcat bu mada Halide memurla

rı göriir görınez bir gün1üş lirayı yut 
mak suretiyle üstü i'aretli olan ve 

mcmurl:ır tarafından verilen hu cü -

rüm tesbitine yarayan parayı orta -

dan kaldırmak istemi,tirl. 

Fakat memurlar hemen Halideyi 

ha8tahaneyc götürmü~er ve midesi

ne kadar inmit olan parayı çıkarttır
mışlaıdır! .. 

Kilimi götürürken yakalandı 
Evvelce Londra birahanesinde gar 

sonluk eden Arap Nusret İsminde bir 

adam; evvelki gece sabaha karşı, bu 

gazinodaki adamlann temizlik iti ile 

metgul olmalarından istifade ederek 
içeriye gırmi;ı ve bir yol killillİ çalıp 

kaçark@n ya.kıtlanmı,tır. 

Neticede as)i} ("' bırinci sulh ceza 

muhakeme.sine verilen Nueret, bir ay 

1 O gün müdrletle hapse mahkum 0L 
n1u~tur. 

Kalo sektesinden öldü 
0'1n; Lir Rll! mülteci•i olan Drak

oi D yoğ1 -ula bir dükkandan kun -

dura alırken bird nbrei fenala~m'f 

ve kalp -kteainclen ölmüştür. 

Ayn~tayn hakkındaki ttz 
Fen fakülte,; fi.zik doçenti Nusret 

Kürkçü Ay-ıştayn !ıakkıro<la hazı•la -

ebed ağlatacak, medeniyeti ilani- (Sonll Yar) tir. dur•ıPn ,da yeri d-.&:ıtirilecektir. 

haye inletecek efal ve harekat ir- =============================='======:::;ıc:ıc:=ıı==========:'.!!:==ı::::============================================================= 
tikap etmiştir. y AZ/SIZ HiKAYE 

Reis ve onlar - Doğru değil- •.NJ',lo/'JJ ~0"' ·.M.MN · ·u.AN.MAl~..MMN.AMJNVNV"IVW' 

dir. 

Ben - (Devamla ve galeyan
la) Aleyhimde yalancı şahitler ter 
tıp etmek için onlar her çareye 
baş vurdular. Kimini döverek, en 
vaı işkenceler ederek, ağızların

da" k:ınlar getirerek aleyhimde 
istedikleri şeyi söylettiler. Kimine 
"Seni idam edeceğiz. Rıza Nur a
leyhinde söyle seni kurtarınz dedi 
!er. Kimine memuriyetler ve bil
men neler vadettiler. Kimine pa
ra verip hapl.:ıhanede serbest gez
dirdiler. (Bıa aralık hepsi önüne 
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YEN! 

[:,[..?;.-'--/$ABA H ~:r] 
RADYO 

Ankara 

OCLE NEŞRİYATI: 
12,30-13,00 alaturka plak ne!)' 

riyatı 13,00-13,15 haberler 13,15-
14,00 karışık plak neşriyatı 14,00 
SON. 
AKŞA)f !\'EŞRİYATI: 
18,30-19,15 kanşık plak neşrı

yatı l!l,15-20,00 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) 

20,00-20,10 saat ayarı ve Arapça 
söylev 20,10-10,1.3 haberler 20,15 
21,00 Türk musikisi (Muzaffer il
kar ve Müzen:en Senar) 21-21,15 
Şan plakları 21,15-!2,00 stüdyo 
salon orke:;trası: 

1 - Lehar: Eva 
2 - Lonis Ancel: Caraencita 
3 - Tschaikovski: Barcarole 
22,00-22,15 haberler ve hava 

raporu 22,15 SON". 

ISTANBUL 
AKŞAJ\1 •• EŞRİY ATI: 
18,30 dans musikisi (plak) 

19,00 konferan': Kadıköy Halke· 
vi namına Yecihi Bereketoğlu 

(memleketimizde re3im) 19,30 İs
mail Hakkı halk şarkıları l!l,55 
bor"a haberleri 20.00 saat ararı 
Faide ve arkadaşları tarafından 

tiirk mu•iki•i ve halk şarkıları 

20,40 ajans haberleri 20,47 Ömer 
Rıza Doi.\rul tarnfından Arap~a 

söylev 21,00 saat ayarı: Orkestı'(I 

1 - Balayef: Potpurri 
2 - D1ns nı _ısikisi 
21.~0 CPmal Kamil n arkadaş

ları tarafından tiirk musikisi ve 
halk şarkı!an 22,10 hava raporu 
22.la fasıl saz heyeti: İbrahim 
l7~"gun Ye a1·k:ıdaşlnr1 taı~arından 

22,50 •on haberler ve erte,; günün 
programı 22.00 saat ayarı: İstik
lal marşı, SON. 

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

Ne Pişireyim? 
SAL/ 

~ 

Şehriye çorbası 
Mayonezli dana beyni 
Zeylinyağlı barbunya fasulyası 
Kavun 

Mayo:ıezli damı beyni 
Dana beyninin üzeriııdelü inc., 

zarıııı ve yapışık olan kan damar
larını çıkarıp bir kase içinde 'o
ğuk şuya daldmnız ve suyu ara
"ıra değiştirerek bir saat bırakı
nız. Soııra bir tencereye su, tuz, 
yarım kepçe ~irke, müdev,·er doğ
ranmış bir soğan koyup beyni de 
içine atınız ve yarım saat kayna
tınız. Sonra beyni çıkarıp bezle 
kurula~·ınız ve snğutunuz; dilim, 
dilim diliniz. Hazırl.,.dığınız may
d•'nozu dilimlere ,urerck yemek 
tabağının etrafuıa diziniz. Artım 

maydeııozu da üzerine dökünüz. 
;\Tayllenozun üzerine de hiyar tur
şu:ılı diliMlcri, yumurta. zeytin ve
saire He ~üsleyjp sofraya veriniz. 

Mayonez - 2 yumurta sarısı
nı bir kase içindP. bir llmonun su

yu ile çe\'iriniz. Biraz tuz, hibcr, 
hardal, toz ~eker ilave ed.p ekrar 
çeYiri'"!iz ve azar, azar zeytin ya
ğ• akıtarak bir düziye çeyirini'. 
Ar:ı ırn birkac damla keskin ir
ke damı~ ız. B·ı minval üzere 
ı·e.virip kaymak gibi katılaştıknn 

SOlll'a kullanınız. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczahane
ler şunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: Aksa. 
rayda (Eıat), Beya~ıtta (Belkıs), 

Samatyada (Teofilos) Em!nönün . 
de (Amm,.ıya), Eyüpte (Arif Be-
9ir), Fenerde (Vitali), Şehremi 
ninde (Nazım), Şehzadebatında 

(Asaf) Kuaköyde (Suat), Kü;ük 
pazarda (Hikmet Cemil), Bakır
köyünde (Merkez). 

Beyoğlu cihetindekiler: lıtikli.1 
cadde•inde (Dellasu·'e), Galata 
da (Hüseyin Hiisnü), Taksimd, 
(Limonciyan), Pangaltıc!a (Nargi 
leciyan), Be9ikta,ta (Süleymar 
Recep). 

Adalar, Kadıköy, Bo~aziçinde· 
kileı·: Ü•küdarda (Sclimiye) Sarı• 
yPrde (Oaman), Kadıköyde (Saa· 
det, Osınan Hulusi), Büyükadada1 

(Halk), Hevbelide (Halk) • 
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'Hitlerin son flUtku Alman gaz tel eri 
t el • 

Si yad 
( Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

cak hiç bir kuvvet y.oktur. Milli 
hakimiyet rejiminin icabı budur. 

O memleketlerde efkfmumumiye 

hakimdir. Eğer Fiihrer"in şikayeti 

mesul bir me\·ki ihraz eden re:;mi 

zatlardan sadır olmuş muaheze ve 

müdahalelere münhasır değil de 

hlir memlekelerdeki hür vatandaş

ların herhangi biri tarafından ga

dır olmuş; bir fikir ve mutaıaa a
leyhine de tevcih ediliyorsa bun

dan hiç. bir ameli netice haı:ııl ol

mıyacağı muhakkaktır. Sonra, bi-

·-..-ııııC>lZO-.---

;.;>-:::>---

F rankocuların Son bombardımaıı-
ları - İtalyan İngiliz Gönüllüleri 

Dönüyorlar 
. S.lamanlc.a, 10 (A.A) - Reıımi 1 

bır t bl'" Eb . e ıg, r mıntakasında r ran- j 

:luldımnı bildirn:elttedir. ' 

ba ııünü İtalyaya avdet etmek üzere 
Sevıl' den vapura bindirıleceklerdir. 

Bu fırkaların mevcudu 1 7 bin ı e l 8 
bin araeındadır. 

Çe k oslo vak ya; Südet Mıntakasını 
Vermekle bir Şey kaybetmemiş?. 

Ortalık Yeniden 
Bulanıyor mu? 

2 tarihli F rankfurter Zeitung, Hit
ler.in v.ad ettiği gibi l Tqrinievel 

tarıhinde Alm"n a.skerlerinın Südet 
mıntaka"ını itcal ettiklerini hatırla. 
tar~:C diyc;r l.:i: 

-4: T ahlı ye muddetinin 1 T c'riniev• 
vel olaralı: teabıt edilmesinden dola. 

koslovalcyanm elinde kalmaktadır. M imihteki ·on • tıldşnıadan :-on 
2 - Filvaki Südet mıntalıtaaının ra bütun dünyada ~ulhe kavu:-u\. 

ormanlıırı, ( ,.;~.>Slovakyanın kereste duğu için buyük bir bayram .) a 
ve odun ıhtiyacını ehemmiyetli bir pıldı. Eıı büyu · iya i mulıanir· 
tekilde karplamakta idı. Ancak Çe. ler, artık harp tehlikesi kalmadığı 
koslovakyaya, en büyük lmmı Slo - nı ilan ettiler. Yaı·ı.rarıya eferbeı 
vakyada olmak füere, büyük orman olan A vruparla ef erbcrlik ilan : 
saha;an lca!malctadır. lan geri alındı. Alelacale askere a· 

lustlerin birço'k mevzileri :ı:.aptetmif 1 

'Vı.. ciü\lmana ağır 1.ayint verdirmis ol 1
1 

Franko cepheleri dzelümiş 
Salanıanka, 1 O (AA) - Umumi 

1 

karargahtan tebliğ edilmi,tir: 

Ebre cepheııinde, hükiımetçilf!rİn 
baz.ı mevzilerini zaptcttik v~ ileri hat 
larırnızı düzdttilc. 

. Madrit cephesinde, Anovcr de Ta 
>o bölgesin.le ve Andaloz..-a ·da da 

Villa. Franka bölgesinde ilk hatları
mı~ tashih ettik. 

Tnrragone, Vnlansiya ve Bar:!olon 
lirnıınlan cumartesi günü mılhyetper 
\:er tayYarecilcr tarafından muvaffa 
~İyeıler bombardımnn edilmi,tir. 

İspanyada f ngili:ı zayiatı 
Londra, ıo (A.A) - T•ymis ga 

7ete-,inde okunmu~tur: c:İıpanya hü
kunıetinin emrindeki he:vnelmilel Li
va ıeçen hafta resmen ilgil edilmit
tir. f ngiliz müfrez.esinin birkaç gÜne 
kadu İngiltereye döneceği tahmin 

edilmektedir. 
lspıınyaya ~iden İngilir. müfu.ze~İ

ni ll:lkil eden 2000 kişiden 402 si öl 
mÜf. birçoğu k~vbolmuş ve 1203 çü 
)"arulanmıııtır. 

Yarc1.1ıluro "' buyük bir kıcmı tedn 
vi edilerek crpheye dönmüş i'e de 
bunlard,.n 49'4 :.i ~11ktı.t kalmıştır. 

Hus~i b :r k-:>r.ıite yar:ılılnra vr İs 
pRnyad~ r,.::-ı:ıfı'ln ı;öT'lülülcrin ailele
rine \"erilmek i.:7ere 45 5 7 4 lira topla 
mı~tır. Komite geçende yaralılann 
memlekete advet işini üzerine almı~

tı.> 

ze öyle geliyor ki ba~ka memleket

lerin rejimlerine karışmak. onları 

!\adece tenkit ve muııheze değil 

yerin dibine balmnağa kalkacak 

derecede gelişi güzel hırpalamak 

örneğini dünyaya totaliter devlet

ler çıkarmışlardır. Duç.e'nin mı-' 
tuklan, yazıları milli hiikimiyetin 

ne kokmuş1ıığunu bırakmı:;-br, ne 

budalalığım. :Fakat kimse çılnp 
da :Mussolini'ye: Milli hakimiyet 

aleyhinde söz söylemekten vazgeç 

mezsen harp ederiz. demedi. Füh-

yı cıı: lı.aJ,.n bit harp kopacakt&. Ya
hut hiç nlmaua hakikaten harp ko. l 
pncalc. inıi' vibi, her taraftan lazım
gcl':''l •~\c-ri tehoırler alınd:. Bu ~a
rih ve miil,lrt nedt>n bu kadaT ciddi 
tel~kki olundu t Çünkü ~vveliı: Al -
mnn milletinin önderi. 1 Teşrinievvel 
tar=hini diğer dl"vlı:otI .. re sormadan j 
k<'ndi kendisine ta)•in etmişti. San( 
yen hn7.ı kimselr.r. Stidet toprakla-' 

rında ya~ıyan ııasyonal soslayiz.m 
aleyhtnrlarınm '1.aktindt. hicret ede. I 
mi) ect"klerindn! korkuvorlnrdı. Bun j 
dan bn~ka Prng hükumt'tİ. kendi<ıııe 1 
vr-ı=lrn rnühleti, yeni h8di .. eler hıtzır 
1. m,..k ve tnhkiınatını arttırmak için 

kflfi gcrt-miY<""d•· 1 

j - Diğer l:İrai mıntakalıuda da lınanlar veya terhis müddetlen 
vuıyet ;,ıynı ,:-1.:ildedir. Dünyanın en geldiği halde terhis edilmeyen as
mührııı ~lf'r ır11al ve ihraç eder. mem kerler tel'his edildi. Geceleri muh
leketlerındeıı biri olan Çekosle>vak _ temel bir hava taarruzu karşı:-ın
ya. bundan ııonra da aynı mc\•kii İf- da bütün ışıklarını söndüren bU
~alde devam ed!!cektir. .)'Ük şehirler tekrar ışığa kavuş-

Çeko9Jo\•akyıuun son seneler için- tu. Askeri makamlar taı·afından 
de cenubu farki Anupadan mühin. vaz'ıyed edilen nakil va ıtaları ge-

ınik ta rl ıırda hububat ithal ettil'.i doi- ri verildi. 
rudur. Anc•k bu, ya iyasi s!!bepler- Fazla nikbin ol;.nll'r htikbalı 
den ya'hut da Çele IUldü~tTİ mıı.mııli.. bibbiltün parlo.ic giil"!neğe başla· 
tını ıhraç edebılmclt kaygu9undan ı dılar. H.RU.a bundan böyle dört 
müıevellittir. büylik devletin nur ya ynziind .. 

Bütün bunlara mukabil /\in~anva, j ımlhli chedile ... tireceklc:·i bile söy
ilhııktan sonr şııyanı dikl:nt ekoııo- lf•:ırli. Ve bir Çemherla\·n - .Mu~so
mik İ9t1fıvlrler temin ~demiyecektir. , liııi rntitilkatı hunun başlangıcı o
E.v··t"!a, bir c.z .j:.ce de iuh olu:ıdu. larak "' .. ri s\ıriıldii. Bu ivi hıwa 
ğu gihi. cııdi.!stri bakımıııdan Alman Hitleı· dün Snrdaki nutuk söyle
yanın kft'Zancı, ehemmivetli değildir. yinciye kadar de\·am etti. 

Italyan gönüllüleri dönüyorlar 
Bayon, 1 O (A.A) - Frankist İs-

Pıınyadan alınan haberlere 2ö1e c25 
l\.Iart:t , L" · • · 1 · · •e c ıttorıo> ısımc nnı taşı -

Yan iki ltalyan fırkası sah ve çarşam 

Yunan kralı Krallar kupası 
Mareşallık asası aldı At M •• b k 

Atiııa, l O (A.A) _ Atina Ajanın lŞ Sa a aSI 
bildiriyor: ı Sofya, 1 O (A.A) - Bulgar Kralı 

Başvekil Metahas, Harbiye, Bah. Boris,. Romanya Kralı Karol ve Elen 
tiye ve ha\•n bakanı sıfatiyle, Krala ler Kralı Jorfun ihda ettiği kupalar 
rnemleketin bütiin kuvvetleri adına için entl"rhn1knnik alı!! mi.isabakuları 
ve harbiye, bahriye ve hava müste- diin öğledeı~ sonra başlamıştır. 
'arları ile kıtaat hazır olduğu halde 30 k:,;Jen mürekkep bir Elen eki 

nıar .. ~allık a asını takdim etmi~tir. pının, 49 kışiden mürekkep bir Ru-

rer sık sık komünizm lıela:;ından 

'bahsetmeyi pek •• ever. Almanyayı 

ve dolayısilc Avrupnyı komünizm

den kurt.ardığım söyler. Komüniz-
1 

mi çüriitmek için hiç bir vesileyi• 

kaybetmez. Demek oluyor ki, baş-

kalarınııı dahili rejimlerine karı-

şanlar, mi.irehbilik edenler yalnız 

İngiltere parlfımento una inhi ar 

etmiyor. 
İngiltere parlflmento unda to

taliter hükuınetll•rin diktatörlük-

lerin nleyhiııtle Lıulunnnlar muha· 

liflerdir. nu muhalifler kendi Baş

vekillerine karşı da sliylcınedik-

~ttyriıgıını:r. iik iki mülahar.a bılhaıı 1 

sa lngiltNe efkar• umıımiveıııııde :a- ı 

rı:ı.ft:.ı r kazar.n.•~lı. Bu C!ln~do Alman 1 
hır tın-ıfınd, 11 ileri süri:lı:on bır c.dık
tnt a kar~ı clı.·. :.l:ın nr-het, bütuu 
diğl'f 1 i·lert' ~.~k:·ı.di vc- lngıltere, 

presıiji:ıin ka' bolr, ısından korkar -
krn asıl soi(ukkanlılığını kavbedıyor 

clu. Hnk.k ıt halde lı:gılıt'rt', Ç ekos. 
lo\ .ık, a dcııilt'n sı.ni devl .. un akıbe-
ti ile hızla dnbdnr cl .. ğildi, Fral'sa-
Y" l{t"linre o da. lın ılı :ramandunberi 
(ekn~lo" akyıt kartının değersızlığıni. 

tevr' k 'lir k.ab ·le bnşlttınışl ı Halbu-

Si.ıdt"t mıntaka,.ındaki madrn kö· Bu ırnluk, birçok İngiliz ve 
miirlt ııne gt"lince. bu, Almanyanın Fransız mahafilinde şiddetli bir 
f,ızlncn ı~ine varnmıyaCJ\ktır. 7Jrn bomba te iri yaptı. Bazıları bunu 
lıizz t lmanradaki ocaklar, r.ıem - yeni bir meydan okuma. b~z~ları 
lekeııo ıhtıvacını k r ılamıya kafidir. ise mii. tern1eke için bir ha l:rngıç 

A" ni şekild" tlhak edılcn mmtaka addettiler. Elha. ıl nutuk, ortadaki 
l.ırdııki ormanların v·i,ıı"ati de Alman fena ha\'ayı dağıtmamıs a da mu· 
yn.I ki orm nl rla muklwcsc edil·li-, lıakkuk ki birnz bulandırmhtır. 
ğı z man kalemle if11rle f'dılemh·r - ~mdi yine herke in :içinde ayni ü

cck dcrecrrl<' rh· "-'miy,.tsizdir. Bu zlintü var: 
suretle 1mHnva. bundan cıoma da Acaba bu ihtilaf yatışacak mı? 
ker .. ~te iıhalıne mccbıır kalac-.aktır. . Yok a bii biıtiin ale\·lenere'k ve 

Vı·lhn•ıl Sıidı-t m•nt.ıkH~ının (t' - , y<'niden korkulu günler ya~anınğa 
kn•1ovRk"ııdıın nvrılmaın. C:c:ko•lo -ı başlıyncak mıyız? 1nc:an bu lıacli..;e 
,,·ak \ anın hayativeıini hıç bir ~urette · lere baktıkça ga\'ri ihtiyari: 

ıehlık .. ye ,.okmaz Hazır ol cenge eg" er iQter isen 
Mern.simden sonra Kreıl meçhul aı men ckipinin, kal bnlık bir Buglar ve 

kcrin mezarına bir releıık kovmu~tur . yine kalnbnlık bir Yugoslav ekipinin 
K } B kil' H' b · ittiralt ettiği bu müsabakalar bir haf_ 

lerini hırakmanu~lardıı·. Onlrırın 

bu sözlerinin mesuliyeti yalnı., 

kendilerine aittir. Çünkü re:-mi 

lıir vaziyetleri yoktur. Halbuki 

Führer ile Duçe bütün miJletlerı-\1 
nin müme ·sili mevkiindedirleı·. 

kı Alnınnva bu eıınadıt sndece bir 
t•k ŞI''. clii~:wt:, r,rdu: 21 Mayıs tari-

1 

hindenberi Sudt't rn•nıabı,.ında stir
atl<' inkıtRf N~en hitdısata. k"n ağlı. 
'""n in•anıyet namına Lır nıhnv .. ı ver 
nı,.,k, 

~'-""" '""""""Al'lı.~A~A....,, sulhti n1i'ıh. 
ra ve aşv~ ın ıta elerı 

1 
l• sürecektir. 

Atina, 1 O (A /\) - Atina .Ajan::ı D.. l k d l h 
b·ı ögü en ar ina göz apsine 

ı diriyor: 1 
B alındı 
aşvekil B. Metabas. Kuıla !·.1a. 

Londra, 1 O ( A.A) - \'iranadan 
Röytrr Ajansrnıo bildirildiğıne göre 
Kardinal lnnitzı-r, bnşpeskoposluk sa 
rayında göz hapsine alınmıştır 

reşallik asasını takdim cd:-•ken. bü
t\ôn memleket kuvvetlerlnifl, mezkur: 
ltuv\•ctlcrin en yüksek şdi olıın hÜ- j 
lü:ndann b•ı sıfatının mareşallik asa 1 -:=:----:-=-:===============-:-:=== 
91 nı k .. bul suretiyle doha mütebariz 
i>lru~sını arzu ettiğini kaydederl"k cle
rni~tir ~~. 

<Bu arzu. ezcümle Kral Kostan
tın lı:.-vl< elinin açılması münasebetiy
d if .. dc cdilrniş bulunm .. ktadır. Or

dunun hissıyatı. el!!ki şefi kral Kos-

hın:inc le ··cii c.t'iği Mı> ••\allik asası 
nır:. bug:.in m•rrıleket kuvveti· rini in 

til~ ntlı ve ",.7ifcsine m .. rbut bir hale 
koyan Kta! Jo:-f un eline devredilme 
sidir.> 

Kral şu ııö:r.elrle cev{ıp vermiştir: 

«Ordunun rica ... nı heyecan ve ifti 

harla knb •İ edivorutl" \ ·,. babamın 
kudretle tı .. tmuş. olduğu !\lare,al a~a 
sını alıyorv.m. Bu ıısa me!!ut günlerde 

Kral ile Ordu a:asında bir muhabbet 
ve ı.ıinnctt:nlık rrhinesi olmuş \'t: is 

tikbalde de silahlı l:uvvctlerimizin in 
zi'batlı. teşkilatlı ve fedakar bir suret-

te yüksele kumandam altında şeref 
ve vazife yolundo: t"serir.e :devam hu 

l!IUsundaki sar111lmaz arzusunun ıcm

bolü olacaktır.> 
)emokratlar ikinci reisi neden 

istifa ~tnıiş? 
Paris, 1 O ( A.A.) -- Ayandan ve 

tski nazırlarr:ıuı ,;,.mo'lı.ratlar birliii
nin ikinci reisi Şarl Rcibel, mebus sa 

bılı. ha,vekil ve bmokratlar birliği 

reıai Fhnd ın' e istifasını ııöndermiş
tir. 

Mumaileyh. Fhınden"ın Hitlere bir 

t .. ı,,.r gönde1diiinr haber aldığı için 

İ"tıfa etmekle olduiunu bildirmekte. 
dir . 

Üç Rus kadını uçuş mesafe 
rekorunu kırdılar 

Moskova, 1 O (AA) - Tass A • 
l•nsından: Polin. A"ipenko va Kops

kipiyer adında üç Sovyet kııdın tay. 

Ya~eci, kadınlara mıı,hsus mesafe re
korunu kırmı,la•cu. 

Mo!l\:ovadnn hareket etmif olan 

hyYarcciler Amur nehri Ü7erinde bu. 

lunan Komııomoiık f•hrine 170 kilo 
rnetre nıeHfede kain Ouki kaaabaıın 
' v . . 1 ..ı:. ora ınlll'f etqv. 

Hitlerin Nutku Fena 
tesir uyandırdı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ve bilhaııtl!!a mat1rnat bu yolda birçok 
I"lak:ıle1er ve miitnlealar neşretmek _ 
tedirler. 

Bu y..ı•ılarıı göre Hitlerin beyana
tı, müstı:omleküt işi başlamadan Lon

drn mehnfıline bir gözdağı vermek 

ve bir kuvvet le hiri ile bütün dilek 

)erinin kabülünü peşinen temin eyle 

mck gibi bir söz manederasına ve si
yasi bir tabiveyc benzetilmektedir. 

Hitlerin son beyanatiyle harp ve 
sulh hakk.:nda ne gibi bir kanaat ha 

aıl ettığini göstermek itibariyle Nev

york - Herald' daki yazı çok mü -

himdir. Bu gazetede ez:cümle denili. 
yor ki: 

<Hitler, garp iatihkimlıınn1 gittik

çe artan bir enerji ile in~ya devam 
edece~ini vaadederek yeni bir ıulh 

dev-esi açıyor.> 

Almanya işgali tamamlıyor 

Berlin, 1 O ( A.A) - Alman ordu 
sunun yültsell kumanda heyeti bildi-

riyor: 

cBugün Mlat 1 O da Alman kıta1a. 
n Südet arazisinin ıon mıntakalarını 

ifgal edece'lderdir.> 

Bek Tefen Havalisinde 

Varcova 1 O (A A) o·· H · T • • - un, arı 

ciye nazırı Bek, Olza bölgesinde Leh 

kıtaatı tarnfından işgal edilmiş olan 

araz.iyi gezmiş ve Teşen şehrini nya 

ret ettikten sonra Trzynice ve Javi

onkau'a gitmiştir. 

Hitlerin Südetlere Tefekkürü 
Sarrbrük, 10 (AA) - Hitler 

gönüllülerden mürekkep Südet müf
reze11ine hitaben bir beyanname neş. 

redcrek Cermanlık uğrunda yapılan 
mücadeleye iştirakinden dolayı müf
rezeyi tebrik mmi~ ve gönüllü SUdet 

müfrenıinin ~v~dildiiini bildinnit 

tit.· 

Bitler pren ip itibarile t><'k 

doğru soylüyor. Bu prensibe bO

tün milletler riayet edecek olııriıır

sa arada liizıım ·uz tahrikler. ihti-

raslar, kinler te\"lit edilmemi.-;; o-ı 

!ur. Fakat bu öyle bir kaidedir ki 

ona her millet ayni surette hur:rPl 

Ye riayet etmcık icap eyler. Tota

liter devletler şimdiye kadar gür

düğümliz li an taşkınlıklarını f:i

len tadil ederek iyi geçinme \"e 
tatlı konuşma hu u~uııda fiili bir 
nümune verdikleri takdirde mi !ll-1 
lerinin her tarafta memnuniywt\~ 1 
takip olunacağını ümit etmek i:ı

teriz. 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

~lli••f .. tm .. lc lazırr.dır kı. l ondrı:ı. 

Puıg t uulındı111 irtıkrıp edilen bütlİn 

h·ıt~I r&, Slidetlilnc edılen büıiin iş-

k .. n<"'"'l"re Vt: l\~-:> .. ko .. f\ ıa.r•fnıdarı. id~ 
re ol ın .. ı: Lıi•ıin l'n 1 tllı:11lara rağmen, 

(' .. ı. o•]o,,· ,k, "a~ ı ,ı. ;zrt rn .. dıvllrdıı . 

Rundan ha~k.ı flOfm"? Z>1manlnrda 
clcmohııt - perlanıımt,.r clevlf'llc • 
:İn tnek•'l;LmD'lı iirnı.li ve kati m11-

dahalderc: kadir de-ğildır. Onlann ! 
harel:cte gclmelc'"i için buvük bııh _ I 
ıanlar. h, tta vnhinı harp ve felaket ! 
tı.-hlik<"lcrivlc L:nu:ı 1'. • qııvn gelmt"lı-ri ı 
lazımdır. Bıı•iin bıı sa~·dı~ımız !!eb"p 
ler. !>el.ki kabul ve taııdiki gi.iç olan 1 
çey1erdıı, amıt ne ~are kı hakikat 
böyl<'diı". Almanya ceLir ve !}iddt't iıı 

ı:mal etmrmis .ı}s;ıydı. daha uzun 
mürldt t gayt'"İne uİ'('er.ıezdi. Dünya 
br;ylr r.vlcri i itM~ .• i pek arJ:u et· ı. 
mı:,. F'ıor.at, ııe yapalım}~ 

Doot•che Allgemf"İne 7 eitung. Sil 1 

An1erikanvari 
Hırsızlık Buna 

Derler 
GOpc gündü:ı arobalatla göt~

rülen tiftik IJaly•lan 
l~ kı~enır. Hl (llu:sı.:-'i) - ehri

miı<iE' çok v.rıp bır hır::iızlık va

ıu.s~ olınıı~tur: 

T~ıı.:c~ı lan:ı11ld;ın HJsköylü B. I 
:\i usuıfanın ·aoalı Ye tlstü dt! ki-

' 
!itli olan büyü~ ~e ı-o unun önüne. 1 

=================::. det mıntnkAsınm Almaıwaya ilhtı _ 
1 

e\'velki guıı 2 ad.tın gelerek kilidi 
.çmı~ içeri gıı mi; \'e 2 ar:ıba ç:ı
ğırat1a k .it'uk b:;:l•et..r:ni ::ırabaln-1 
nı yükletmişlerai•. :~u c"'retkar n- ı 
damlar, her 2 ar11~ıclyı da doldt.r-1 
duktan sonrd ü-~:er;ı.c bmi!> git -
m•şl"'r. bira7. so~n·ı. ı1a b-O~almı~ a
r.ıba lıır 1• :f'kl'ilr OeJ•'ı)°li gP!ip yine 
yukleme işinf' bKŞlıPnı )nrdı~. 

Kahirede büyük 
bir Arbede oldu 

Kahire, 10 (A.A.) -Yafd par
tisinin liderleri Nahas pa.~a ile 
Makvam bey öğleden sonra hken
deriyeden avdet ettikleri sırada vu 
ku bulan bir arbede e"nasında ya
ralanmışlardır. Polis müdilrü Ru -
sel paşa da dahil olmak üzere tak 
riben 100 kişi daha yaralanmışlar 
dır. Arbede islasvonda eı:;ki bıı~ve
kili .alkışlamağa. gelen 5000 v~f -
dis bir alay teşkil ederek muma
ileyhi şehrin sokaklarında takip 
etnıeğe teşebbüs ettikleri esnarla 
polLin mümanaatı üzerine çıkmış

tır. 

-·-
Amerika kıztl h~ cemiyeti 
Vaşington, 1 O (A.A) - AmerL 

kan Kızılhaç cemiyeti tarafından ki 
rtılanan Üç yük gemisi ilktesrinin so
nunda Amerikndan harek~t ederek 
Çine ve İspanyanın her iki kısmına 
Noel münasebetiyle çocuklara dağıtıl 
mak üzere oyuncak, fckerleme, gıda 
mallan ve ilaç götürecektir. 

Tekirdağ limanında bir 
motör yandı 

Tekirdağ, 1 O (A.A.) - Dün ak
pm, limanımızda bulunan benzin 

yüklü bir motör yanmı~tır, Motörün 
aöndürlilmesine imkan buulnamamıf. 
yanıın sekiz saat ıürmii.ft\ir. 

kından do1c<yı Çeko•lovakyırnın t'ko
nrrnık bok:mdan zarara uğramıyaca. 

ğını, -~ili.k~: 0eko.nomİ•İnin d~~a ~a:r- 1 
da gorcce6mı. ura bu havalının ı~,oiz 

liktcn bilhas!la must•rİp olchıV.unu id 
dia eden bir mnkaİC$İnde, bu iddia. 
sını ~ıı şekilde M-ht"rılendirivor: 

1 - Südet mınatluı.sı, bütün Çe
koslovelcynnın en az verim!i olan sa. 
nayiiyle. yani lüks u.nıwiiyl .. meşaul 
dür. Ma.ldne ve 3ilah endUstrisiyle, 
yarıi ağır ve verimli sanayiiyle mef
gul olan mıntakalar, ıamamiyle Çe. 

KARiKATÜR: 
1"/Y'trf\/'ıııVJIVY'/"'\.,., ,-_,..._ • .,,..,..,..,,.. .J.Jıı.!W 

._. --r · 

Rn arıdık komıpıhırd,..ı ı.: .. : va

ziyetten şurhelenerek d~P'> sıı!°'i- 1 
depo suhib: Bay Mustaf" hent·n 1 
bine telef.on etmiı;ı; bir-t7. !.Olll'R 

polı::lerle depoya gelmi• ve bu mık 
Hyatm dU?edOz bir htreızlık oldu
ğunu öylemi.~tit·. 

'2 l\feçh~' ~ahıs bu aralık kaç
mışlar, arabacı yakalanmıştır. Fa 
kat ilk göhirijlen balye1erin nN·e
ye gittiA'i \•e bu 2 eliretkAr adamın 
kim oldutu her.üz ögrenilf'-rnemiş
tir. 

-> ----

- Biltföa bunlan Vestiyar• ::ıi bırakalı.? : 

Diyrn şaire ne kadar hak Vf'ri

yor. 

MURAD SEl.TOGI.U 

Elektrik cereya
nile öldii 

Sam::.un. 1 O (H u.msi) - De,•le t 

demiryolhırının ıid .. nlıR'ı içinde 

lmlnnnn elektrik ağaç dir .. Y,im. 
bnğlnnnn gcrg-t tellnin <lüy dib:n. 

elen tıel çü•·ünıiış \'e arm:ıtöre te -
mas neticC'ııi lantineye cerey~ını 

nnklcderek elektriidcnPtiştir. Bu

mın yatı·'lda oyn:yan fid.,.ı.lık ıme

lf'sinıic:-. Re at oğlu l ~·:lşları ıc1 a 
.\hınet cereyana kapıla•ak ö:r. ~~ 
titr. Ahmet Diler 

Bir Yünanlı R. IHtç.ı yakal:ınöı 
bmir, 10 (Ht.smO - ı;,..,,·clk 

gün Çc~me c;v. ·ıııda b1-ılık a\'l.ı . 
yan 4 Yıınanlı bıı:ıkçı yıı~rnhrnmış-

tır. lfl numaralı gür1rük muhafa

za motoru tarar.ndırn 4 :.udt! d~ 
~ulu:muş, Ş"hrinıız.e getirılerek .ad-

liyeye lei!lım ohmmı.:şla.r<{·r. 

Bir ı.~çi yüı.iınden ölen adam 
Sı\'a , 10 (Hu u"i) - Burada 

1 keçi yUzünden 1 adam öldi1rül

mü~tür. 

Recep isn~inde bir re·ıcbel'İil ke 

çisi; Hasan vt Jb .. ahil"l adında ki 2 

kardeşin t~rlasına glr··•e'k huğ -

day yığınlarını yeıT'~ğe :ba~lc..m1-:
tır. Bunu gören ifüo;e:;in koşarah. 

Rec~bin evine giltr.14 Ye ~ .. ,·gaya 

b~lamı~tır. 

Münazaa . ıra ıncla lfa!=:an eli-

"" geç:rdiği bir sopa ile Recebi öl
dürmUştiır. 

Burs;ıda t ı'f-il< vnpaVı kursu 
Rur~ft.da , Jkh:;at Vckal~ıi kon

trolorlen l';ln bir tiftik \'C ynpak 

kuro::u aç ~mhiır. İki a\lık olan bu 

klı rsa iştirak edecek olan •ekalN 

ktrnfrolör!erı, burada. tıfL"k ve j a 

pak amelc:.i gibi .;alışarak ve ders 

görerek tiftik \'<' ~·aı>ak hakkında 
,.e nnzari malftmat edine 

Ct'kler, kurs muddetince de, yine, 
ına~larını alacaklardır. 

Bur!:adaki tiftik ve ynpnk kur
ııun.a, İstanbul şef kontro:5rlüğii 
ko!'ltrolörlerinden Muhlis ve Sadi 

i1i'tiıak edeceklerdir. 
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Batakçılık Rekoru 
Arkadaşım, hiddetinden suratı 

kıpkırmızı keoilmiş, havanın serin
liğine rağmen alnında ter aneleri 
belirmiş bir halde içeriye girerek 
karşımdaki sandalyeye oturdu, 
hızlı hızlı solumağa başladı. 

- Hayrola, dedim, seni öfkeli 
görüyorum. 

Kahveciye bir şişe soğuk su ıs
marladı. Cigarası.nı birkaç defa 
üstüste çektikten oonra anlatmağa 
başladı: 

- Bund.an üç ay evveldi, ah
baplardan biri bana geldi; büyük 
bir sıkıntı içinde olduğundan, has
ta karısına doktor ve lllç parası 
bulamadığından bahisle benden 
yirmi lira borç istedi. Evveli iti
zar ettim, fakat o kadar yalvarıp 
yakardı ki, nihayet dayanamadım: 

- Kardeşim, dedim, kış için o
dun ve kömür parası olarak dişim
den tırnağımdan yirmi lira kadar 
bir para arttırıp bir tarafa koy
muştum. Daha kışa vakit var. Bu 
parayı kısa bir zaman için san& ve
rebilirim. İlk aylığını alır almaz 
bana iade edeceğine söz veriyor 
musun? 

Yemini billah ederek söz verdi. 
Ben de liraları avucuna saydım. 

YENISABAH 

Unutulmuş Meşhurlar: 

Dişçi Olan Eski Boksör 

Haft& geçmezdi ki, gazetelerde, sir ve kuvvetli olacağını, değme 

bilhaıısa spor mecmualarında on • yazan ; boksörlerin karşısında tutunamıyL 
dan bahsedilmesin, onun ismi geç- Oı Rı Emekll" cağını söyliyerek beni teşvik edi-
me<ıin. Gençliği, l'ÜZelllği ve hele yordu. Sözü uzatmıyalım.. İşte 

boyunun bosunun lcüçümenliğine İİıl••••••••••••rı- boksa böyle bruıladım. 
rağmen yumruğundaki müthiş kuv - İlk maçıııız nasıl oldu. biz eski arkadaşız. Ne olur ca -
veti il• tanınan bu yumurcak bok- - Benim ders almakta oldu -

nım? ... Gelin de içeriye .. Hem ko- k" b" E · 

---
~ 

• 
i 

ğum Mihran isminde ı ır rmenı 
nuşuruz hem de çalışırım olmaz 

genci ile karşılakarak ve nım 

mı 1.. resmi bir şekilde oldu. iri yarı ve 
- Hay hay!... çok kuvvetli, oyun bilen bu rakip 
O büyük kapıdan geçtik. Sol 

Sportiııgpalasın değerli boksörle
tarafta bir slirü makineler, hava-

rinden idi. .Maça çıkarken bana va 
gazi ocakları, lastik hava boruları 

adeclilen kazanç mükafatı .Ja ve bir ıürü alevlerle dolan diş ate! 
bobör Fevzinin ısmarlıyacağı "bir 

yesine girdik .. Bana bir i•kemle t b k h 11 b" 1 kt B ıu a a mu a e ı., o aca ı. uı 

Birinci ay başı geldi; bizim ah
bap mırın kırın ederek borcunu 
vermedi. İkinci ay başı da gelip 
geçti, bin dereden su getirerek 
yine paraları iadeye yanaşmadı 

Üçüncü ay nihayetinde: "Azizim, 
dedim, kış gelip çattı, odun ve ki- L 

• mür alacağım. Bu defa paramı il'. u 

ı 
' , 

ı 
f 

ı 
• 

j 
1 
·! 

gösterdi. Kendi de ufak tezgahı- ka>.anmaya gayretten ziyade da -1 
nm; daha doğrusu havagazi oca- j 
ğının başına geçerek.. Fıkır fık ır yak yememiye gayret ed eceğim ta-

bii idi. Nitekim böyle oldu ve ı
kaynamakta olan kapalı madeni 
bir kabın üzerindeki d~receye bak-
mağa başladı. 

- Haydi cancağızım dedi.. Baş 
lıyabilirsin .. 

kin ~ i ra vundd a ;\lihra n ı na ka vt "" 
dive rrl im. Bu lıir hftcl ıse old u .. 
Ondan sonra beni bu muhiti n r e>
mi maç l a rına çı1<artmaya lrn~la -
ılılar. Ve ilk r"mi maç olar <t k o 
clcvrin en kuvvetli Rum baksör ü 
"Anclirya 11 yı kar~ıma çık ardıl a r. 

hakkak isterim.,, 
Bana ne dese beğenirsin? 
- Yine maval mı okudu 7 
- Hayır, maval okumağa bile 

lüzum görmedi. Dedi ki: "Kış.) 

yalnız sana gelmedi ya, bana da 
geldi. Sen odun ve kömür alacak
san ben de alacağım. Ben işimi yo
luna koyayım da seninkileri sonra 
düşünürüz . MalOm ya, evvela can, 
sonr:ı canan! ... ,, Az kaldı suratı- 1 na tükurecek ve beynine bir yum
ruk indirecektim. Fakat karakol
luk olmaktan korktuğum için ken
dımi zaptetlim. 

Arkadaşıma dedim ki: 
- Sana batakçılıkta rekor teş

kil eden hakiki bir vaka anlata
yım. Belki bununla teselli bulur -
sun: Aldığını vermemeyi URU! itti
haz eden tanıdıklardan birisi, tay 
yare piyangosunun çekileceği glin 
gelip çattığı halde cebindeki bileti 
)·enilemek için para bulamamıştı. 
Bir buçuk lira için kimin kapısını 
çaldise redle mukabele görmüştü. 
Bu arada bana da yaııa.5tı. Birkaç 
defa elim cebime uzandı. Fakat 
vereceğim paranın borçlu tarafın
dan iadesine binde bir ihtimal da
hi mevcut olmadığını düşünerek 

vazgeçmiştim. Nihayet adamca
ğız piyango gişelerinin kapanma
sına beş on dakika kala tanıdığı 

bir esnaftan bin rica ve minnetle 
iki lirn borç alarak biletini değiş
tirebilmişti. Şayanı hayret bir te-i 
sadüf olmak üzere iki saat sonra 
d.ı o bilete birinci ikramiye isabet 
ederek iki lira bulmak için imanı 
gevriyen bilet sahibi bir anda üç 
bin lirayı cebine yerleştirmişti. 

Şimdi sana sornyım: Bu ada
mın, kendisine iki lira ödünç ver
mek suretile üç bin lira kazanma
sına sebep olan kimseye kaç lira 
~ediye ettiğini tahmin edersin?. 

- En azdan bir iki yüz lira. 
- Hele biraz daha aşağılara 

in bakalım ·! 

- Elli mi? .. Kırk mı? ... Otuz 
mu? .. Hiç olmazsa beş lira olsun 
vermiştir ya! 

- Hayır dostum, nakıs tarafın 
ilan iki lira ihsan etti! 

- O da ne demek? 
- Borç olarak aldığı iki lira

yı, alacaklının bütün tahkirlerine, 
hatla tehditlerine rağmen, bir llir 
Hi geri vermedi! 

~1uhatabım, tamamer. sU' 
bulmu.~lıı . Şen bir kahkaha n 
rak dedi ki: 

- DPseııe, benim balakçı ar-' 
~adaş seninkinin yanında zernzem-1 
le yıkanmıcı ! 

Not: Şurasını izah ede\•im ki 
'tu hadise muhayyel değil, tama
men vakidir. İhtimal ki bu yazıyı 
okuyanlar arasında vakanın şahi
.di olanlar buluaacaktır. 

TiLKi 

Vedadin btıgünkü hali 

sör, O devrin horoz Biklet şampiyo
DU ldi. 

Uzun müddet; belki sekiz, on 
yıl bu şöhreti ve namı kimseye ver 
meden - fakat ara yerde bir sürü 
dayak da yiyerek, ağzını burnunu 
kırdırtarak - muhafazaya çalışmış 
ve muvaffak olmuştu. 

Türkiye horoz siklet şampiyonu 
Vedadı; o zamanın bütün gençle
ri, sporcuları, spor muhibleri çok 
Bever ve maçlarını çok merak ve 
dikkatle takip ederlerdi. 

Şimdi aradan aşağı yukarı on 
iki on üç sene geçti. O da her ,eY. 
gtbi, her şöhret gibi nisyana kavu~ 
tu, göçtü, gıtti. 

* Aradım, taradım. Sordum, so 
ruşlurdum. Dediler ki: 

- Vedad şimdi iyi bir dişçi

dir. E'asen dişçi olan babası ile 
birlikte çalışıyor. Ne zaman ister
sen onu muayenehanelerinde bula
bilir~in. Aksarayda Muratpaşa ca
mii karşısında cııdde üzerindeki 
büyük diş muayenehanesi onların
dıı'. 

Tarif ettikleri yeri gayet kolay 
buldum. Kapıdan girip de mermer 
döşeli ve geniş bir antreden geçin
ce iyice döşenmiş bir bekleme oda
sında buldum kendimi. İçeride iki 
bayan müşteri; bir genç delikanlı, 
bir de hastabakıcı olduğu üzerin
deki gömlekten anlaşılan orta yaş
lı bir kadıncağız vardı. Benim ~aş
ktı: şaşkın ve arayıcı bir mana ifa
de eden bakışlarla içeriye girdi
ğimi göriınce işlemekte olduğu bir 
ö~güyü kanapeye bırakarak kalk
tı: 

- Bir emriniz mi var? .. 

- Bokstan ııe zaman ayrıld ı 

nız? .. 
- On iki yıl oluyor .. 
- Niçin ayrıldınız? Dayak fa-

lan yiyerek mi? .. Bir göz dağı ve
ren mi oldu 1. 

- Hayır .. Böyle bir şey yok. 
Maamafih yediğim dayakların da 
haddi hesabı yoktur hani. .A!!lcak 

Vedat boksör iken 

bokstan ayrılışım bundan ötiırü 
değil.. Evlendiğim içindir. 

- Boksa nasıl ba~ladınız? . 

- 1 ~20 tarihlerine doğru ola-
cak. O zaman bizde boks filan çok 
az bahsedilen birer spordu ve onu 
yapanlar gayri Türk zümre idi. 
Beyoğlunda Sportingpalas ve 1s
prııigfild'de birer boks m ıhiti 
vardı yalnız. Birincisinde "Boksör 
Fevzi., ikincisinde "Kemal Bekof., 
birer kutup teşkil ediyorlardı. Ben 
Sportingpalasta Fevziden ders alı
yordum. Nedense sporun bu yeni 
Amerikanvari kısmına merak sar-

- Vedad beyi görecektim. Bu- mıştım. "Fevzi., de yumruğumu i-
ralarcla mı?. yi kullandığım takdirde çok mües-

- Evet efendim. 
Diyerek dışarı çıktı antrenin 

sağ tarafındaki büyük kapıdan i
çeri girerek seslendi: 

- \'edad bey sizi istiyorlar. 
İçerilerden boğuk, yorgun bir 

ses cevap verdi. 
- Geliyorum ... Bir dakika. 
\'e hemen arkadan çıkageldi. 

le bir diş kalıbı vardı. Belli ki 
a yeni dökmüş ... Ve üzerlerine 
~~tirdiği diş taslaklarmın şek-

.i muayene ediyordu. Gözleri bir 
kere bu alçı kalıba, bir kere de 

- Kimdir beni arıyan? .. diye 

Bu PERŞEMBE Akıaını 

SARAY 
Sine111a11 

3 Sinema Yıldızını 

birden 1 Şaheser Fil-

minde takdim edecektir. 
-----

Ömrümde en heyecan duydu -
ğum, en zevk aldığım maç budur. 
Ringe çıktığımız ilk dakikadan 
itibaren "Andiryn., nın yumrukla
rı altından kendimi bir türlü kur
taranuyordum. Tam beş ravunrlda 1 
ela mükemmel dayak yedim. Ağ
zım, burnum kan içinde kalmıştı. ' 
Ancliryanm döğüşmesi çok kapalı 
ve çok ataktı. Bunun için beşinci : 
ravuncla kadar bir tek isabetli yum j 
ruk bile atamadım ve turşu gibi 
bir halde idim. Boyuna dayak yi -
yor ve ravund aralarında benım 1 
genç bir Rum ohn "Süvanyer., i
min: 

- Bu kadar dayağı yalnız gö
türemezsin .. Eve giderken seni bil" 
kamyona bindireceğiz. 

Diye söylediği alaylı sözleri ha
tırlayorum yalnız. Fakat altıncı 

ravunda kalkıp da bir biçimine )(e 
tirdiğim Andiryaya öyle bir çene 
vuruşu çektim kı. gözlerimi arıp 1 
kapamam arasında onu yerde is
tavroz gibi yatarken gördüm . If a- , 
kemin saydığı sayılar onu, yirmiyi 1 

geçti ve hatta saysa yüzü bile bu
lacaktı. 

İşte bundan sonradır ki ismimin 
boks muhitinde dolaştığı işitil . 
miştir. Arlık sırasile birçok resmi 
ve gayri re•mi maçlar yaptım .. Ru 
meyanda en fazla ehemmiyet ver
diklerim şunlardı: Filipinli ve Şu 
key torpidosile 1stanbula gelen 
Horoz,iklet şampiyonu İngiliz Ma 
lanzonu,Boksör Adnan, Yunanlı 

Angilidis, Fransız horos, iklet şam 
piyonu Lüi Bernadyo, Lorenzo, Al
bertini, Lokas, Kidcak, İtalyan 
Angilidis, Fransız horozsiklet şam 
piyonu Vilfrid Abraham .. ve daha 
birkaç tane ... ki hatırımda kalma
muı. Yalnız. 

Onun sözünü keserek ... 
- Pardon. bir ,ey soracağım. 

(Sonu 7 nci aayfada) 

HARRYBAUR 
( Raspoutine ) 

PIERRE RlCHARD VJLLM 

ve 
.ıtıARCELLE CHAHT AL 

~·ürüclüğü istikamete dönerek: R A s p u T 1 N 
hastabakıcıya soruyordu. 

Hemen yanına yanaştım .. Böy- (İınperatoriçesi) 
le bir ziyarete neden ve ne mabat Mubt.şem Filminde ıör•cek ft hayrette kalacaksınız, 
la lüzum görerek kendisini ~ üze- ••••Pertcmb. akşamı için biletler şimdiden satılıyor.•••I 
ı·inde rahatsız ettiğimi anlattım: 

- E~tağfurullah dedi!.. Hem .......... ET 
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Ankarada Lik Maçı 
İkinci Hafta Maçlarında Gençler 
Birliği ile Harbiye 1-1 re Kaldılar 

Ankara (Hususi) - Geçen haf
taki lik maçlarında Galatasarayı 

yenen Gençlerbirliği, geçen sene
nin Ankara şampiyonu olan ve bu 
sene mektebi birdiklerinden dola
yı 9 kıymetli elemanından mah -
rum olan Harbiye idman yurdıı ile 
karşılaştı. Geçen hafta Gençler -
birliği takımı taraftarlarını tatmin 
eden bir oyun oynamadığından ve 
hatta biraz da zayıf bir manzara 
arzettiğinden "9., .:: oyuncusun -
dan mahrum olunan cidden bugün 
kü maçın galibi hakkında, oyun -
dan evvel bir fikir yürümek doğru 
olmıtyaca k, bu '.ln ~ak sahada bel- , 
li olacaktı. Muhafız gücü sahası
na bu maçı seyre gelen üç bin ka-

1 
dar tahmin edilen bir kalabalık ı 
vardı. 

Oyun saat 16.30 da hakem Ö
mer Örelni idare,;inde Harbiyenin 
hücumu ile başiadı. 

Bu clı•vreyi şöyle bir huliisa e
decek olur; .. k, ilk hakimiyeti her 
hangi bir taraf elinde bulundur
du diye meyiz. Devre her iki tara-

fın da çok seri bir oyunu ile geç
ti. 

Oyunun 6 ncı dakikasında Genç 
ler sağdan bir korner kazandılar, 
bunu Yusuf çok güzel attı ve sol
:ıçık Fahri de, güzel atılan korner 
kadar güzel bir kafa vuruşu ile ilk 
Gençler golilnü attı. Oyunun 41 in
ci dakikasına kadar bu şekil muha 

f:\z:ı ~ dıldi, yalnız Gençler 38 inci 
dakikada Basrinin ayağı ile bir 
penaltı kaçırdı. 

41 inci dakikada idi: Harbiye
liler ortadan iniyorlar top güzel bir 
pasla sağaçık Mücahide geçti. O 
da 18 üzerinden bir sağ vuruô yap
tı. Top kalecinin plonjonuna rağ
men Gençlerbirliği ağlarına takı

larak birinci devre 1 - 1 bitti. 

2 inci devre: Oyun bu devrede 
çok süratli bir cereyan takip etti. 
Her ik; tarafın da müdafaas ı güzel 

oyııadığıııdan forvetlere gol fıT'atı 
vermediler. Oyun da bu şekilde 1-1 
berabere bitti. 

iLHAM! KlLIÇATA 
r.. ~,......-,.,.......,....,. ..,,,..,...,,...A~/">Jl"v"o..."'""'"· 

' A.A/\/'V"-./ ./V' A~ "- l"V" •'\."'V'V"AA • ./v"'V"- .~ 

Türl·ive • Bulga- 1 

ristt:.n futbol 
Maçları 

Çanakkale de 
Lik maçhrı e'r f,n ~a yapılara 

bir i'iraz 
Bölgeleri lik maçları hakkındı. 

malumat vermekte olan Biga icl -

man yurdu başkanı namıııa Bay 

Ali Ka tırcıoğlu matbaamıza gön

d erdiği bir mektupta şôyle demek
tedir: 

11 Bu sene bölge1P izi n lik maç~ 

!arı ('anakbl ecl e )·apılmıştır. Ge

çen senenin bölge ~ampiyonu olan 

,·e Çanakkale Tiirk gücü takımı

nı ~ıfıra altı ile ~·en0n takımımızı 

Çanakkaleliler çek e :ıı c cl ilc r. Ve bu 
üstiinWğümlizlİ elimizden alabil -

mek için kendi klüpleriııden dört 

ki~i olmak üzere rlij!'eı· yedi oyun

cuyu ayni senelik ma(:Iarıncla oy -

rnyan diğer klüp oyuncularından 
tedarik ederek bambaşka bir kad
ro ile karşımıza ~ıktılar. 

Bu maçta ikiye birle yenildik. 
1;por nizamııamesi hilafıı.a ya

pılan bu hareket böl)!e.re maçtan 

ene! itiraz edildi ve merkezi umu 
nıi)· e bildirilmiştir. Takımımız hük 

meıı galiptir. Bu mektubunıuıı ay
nen yüksek gazctenizcle ne~rini ri

ca ederim. 
Biga İdman Yurdu Başkanı N 

ALI KA TIRClQÔLU 

~~UllTli lt-AAH~iii 
An~dolunun En Güzel 

Su Şehri : Dinar 
Buna Rağmen İçilecek Su Buluna
mıyor, Halk Şikayetçi, Hayret! .. 
Büyük Menderes iki ana kolun

dan birini de Dinardan alır. İstas
yonda 100,000 votluk bir kuvvetle 
akar. Dinarın her karış toprağı 

ayrı ayrı pınarlarla slisleııir ve 
sulanır. 

Ekilen kendirlerin arasına ka -
rı,an mızraklı bir süvari kaybo
lur. Toprağın normal verimi % 45 
1 çok kere geçer. Köksüz bir ağaç 
saknıdan kesilip dikilse derhal 

tut&r. Bir jeoJ.ok 3 cü zamanı bu
rada çok iyi tetkik edebilir. Niim
mülil~re sık sık rastlanır. Dinarın 

hususiyetlerini şöylece şaşmaz bi
rer realite halinde dizelersek: 

1 - Hükümetimizin kuracağı 

büyük elektirk santrallarından bi
ri de Dinarda olmalıdır. İlim a<lam 
larımızın bu hakkı teslim edecek
lerinden eminiz. 

ı - Hele ııöz başı olarak da 
kaydettiiimiz gibi keten ve kendir 

sanayii içinde su götürmez ciddi 
ve eşsiz bir kabiliyeti kendinde 
taşır. l\Iütehassıslar da ayni kana
attadırlar. 

3 - Dinar Nazilli, Uşak, Kay
seri, Ereğli kom binaları arasında 
merkezi durumu ve starejik sile! 
ehemmiyeti haizdir. 

4 - Dinarın e~siz cevherleri 
biaraf ve ihtirassız ellere tetkik 
eltirilmelidir. 

Dinarda elekt..iksiz ev yoktur. 
Kilovatı 10 kuruştur. Mükemmel 
Halkevi ve sinema<> vardır. 100 
den fazla köyü vardır. Halkın ek
serisi muhtelif yerlerden gelmi~ 

ve çok iyi kaynaşmış temiz im;an
lardan terekküp etmiştir. Kültür 
hareketi ,.e merakı da mucibi 
memnuniyettir. 

Tek noksan içme suyunun Q!ıııa
yışıdır. Yeni belediye intiha'oını 

müteakip bu işin de lıallolunacağı 
muhakkaktır 
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Şehirlere hava hücumu 
ve vahşi hayvanlar 

Baş Tuvaleti 
G.. l S G l7k Paris modalanndan 

uze aç enç 1 plise etekli taftarop 
ve Güzellik Alimetidir 

bir tayyare 
kaçacak 

hücumunda hayvanat 
yabani hayvanlarla nasıl 

bahçelerin~en 
uğraşılacak? 

---IClmlMM PliCOlll----

Her kadın saçına, saçının ha faydalı bir güzellik va.sıtasıdır. 
güzelliğine fevkalade ehemmiyet Binayeııaleyh saçlarınız dökül
verir de saçına bakmayı yakından meğe başlayınca bunun umum\ 
ve layikile bilen kadın pek azdır. beden sıhhatinizle alakalı olduğa 
Pek çokları zannederler ki berbe- nu düşünerek derhal doktora mü· 
re taşınıp bol para vermekle, racaati ihmal etmeyiniz. Saçları .. 
ha.halı ondülfısyonlar, permanant- nız sıhhatte i8e onların iberberle• 
lar yaptırmakla saçlarına baktır- rin elinde harap olmasına razı ol .. 
mış oluyorlar. mayın ve sabah akşam fırçalama 

Büyük şehirler, istikbal muhare 
belerhıde büyük bir rol oynayacak 
olan hava hül!umlarına karşı yal
~~~ kendilerini koruma teşkilatını 
b~cuda. getirmekle kalmıyorlar, 

oyle bır hücum vaki olunca hasıl 
olacak kargaşalıklardan doğacak 
va · . zıyetleri de karşılamaya yelte-
nıyorlar. 

Meselfı bir hava hücumunda 
şehrin elektrik santralı mahvolur
ııa ne yapmak lfizımdır? Şehrin 
su "ht" ı ıyacını temin eden bendleri 
Yıkılırsa nasıl bir tedbir almak 
gerektir? suallerini kendi kendir.o 
sornıı o şehrin "hava hücumlarına 
k«rşı korunma teşkilatı,, sulh za
manında bu feHi.ketleri vaki saya
ra '· K manevralar, tecrübeler yapı-
Yorlar. Bu suretle hakiki bir tay. 
Yare hiicumunda böyle bir sakat-
lık baş .. t d" . gos er ı mı ona karşı alı-
llacak çareler ve tedbirler hem 
t~kilfı.t mensuplarına hem de hal
ka öğretilmiş oluyor. 

Son posta ile gelmiş olan Avru
lla gazeteleri ahiren Japonyada 
Yapılmış olan tuhaf ve acaip bir 
ınanevra ve tecrübeden bahsedi
Yorlar. Osoka şehrinin "hava hü-
curnı • arına knı·şı korunma teşkiHl.-
tı,. şehrin diişman tayyareleri ta
rafından bir akına maruz kaldığı 
takdirde hayvanat bahçesindeki 
Yabani ve Yahşi hayvanların duru
muna dair bir manevra ve tecrü
be Yaptırmıştlr. 

Osoka şehrinin hayvanlar J:>ah
Çcs~ dünyaııın en zengin ve en çok 
~e,ıt _Yabani hayvan toplamış bah 
çelerınden birisidir. Bu itibarla 
Şehrin "hava hücumlarma karşı 
korunma,, teşkilatı ani bir tayya
re akını karşısında hayvanlar bah 
çe~i tlm·:ırlarının ve sedlerinin yı
kılınası ve yabani hayvanların bir
~enbi:e başları boş bir halde şeb-
e dagılıvermelerini varid görmüş 

~:-e böyle bir hal karşısında teşki
atın nasıl bir tedbir alması lazım 
geldiğini bilfiil görüp tecrübe et-

Çin leylejinı yakalamak için 
etrafına hasırdan bir duvar 

çevriliyor 

~ek maksadile biiyük bir tecriibe
ınanevra tertip etmistir 
ır ., . 

b 
ır sabah "Osoka havvanlar 

ah " .J 

~, 

Bu ç,ok yanlış ve muzır bir gö- usulünü tecrlibe ediniz ve daima 
rüştür. Zira saç tuvaleti, hıfzısıh- hatırınızda tutunuz ki her şeyde 
ha bakımından büsbütün başka olduğu gibi saç güzelliğinin de 
bir 4eydir ve öyle berber maşala- en amansız d~manı sunlliktir. 
rile alakadar değildir. Tabii ara sıra ve nadiren iberbe-

Her şeyden evvel şu noktaya rinize giderek saç tuvaletinizi yap. 
mum yapıştırınız: Saçlarımız da tırabilirsiniz. Benim kaçınmanızt 
tıpkı adalelerimiz gibi beden sıh- tavi'iye ettiğim nokta saç .. 
·batimizle yakından alakadardır. lnrıınzı berberinizin insafına bı .. 
Hasta bir vücudun ııaçları da tam rakmamanızclır ve onun gilnlü}Ç 
sıhhatte olamaz. hıfzısshhaı:mn bizzat sahibine yanf 

Binaenaleyh bir kadın saçları- size bırakmaktır. 
' ... 

18 aakikalık bir mücadele nefr•rsinde timsah ele geçtikten sonra 
nın döküldüğünü görünce moda Saçlarınız aökiilmeğe başlayın• . 

, ca koca karı ilaçlarına veya modu 
haline gelmiş müstahzarlara F.arı"".. 

, 1 

- Zavallı ayı hürriyetinı 

kaybederken 

emrettiği bir manevradan başka 
bir şey değildir. Boşanıp kaçtıkla
rını söylediğim hayvanlar kasten 
serbest bırakılmışlardır. Hakiki 
bir tayyare akınında böyle bir va
ziyetle karşılaşmamız pek müm
künkür. Bu itibarla gardiyanlar 
şimdi serbest bırakılan yabani hay 
vanla~ı yakalamaya çalışacaklar
dır. Bınaenaleyh yerlerinizden kı
mıldamadan sükunetle hayvanla • 
nn yeniden yakalanıp yerlerine 
hapsedildiklerini bildireceğim da
kikayı bekleyin ı .. 

Osoka hayvanlar bahçesinde 
tatbiki bir manevradan ibaret 
olan bu hayali h~va hücumu neti
cesinde yabani ayı ile iki timsah, 
birkaç vahşi bırakılmı.~lardı. 

~ardiyanlar bu korkunç serseri
lerı tekrar yakalamak için hemen 
işe koyuldular. E\'\'ela timsahhrın 
yakalanmaı.ına teşebbüs edildi. 
Diğer bir grup da yabani anyı av-
layacaklardı. • 

Timsahları yakalayacak olanlar 
ellerine demir çatallar ipler aldı
lar ~·e hayv~nlara yaklaşıp (IS)' 
dakıkalık bır Aerbe.stiden sonra 
zavallıları sımsıkı bir tahtaya bağ 
lama~·a muvaffak oldular. 

iri bir balina halinde alayi vala ile •' 
hayvanlar lbahçesindeki hususi 
dairesine naklolundu. 

Yine hava akınını tecrübesi hür
riyetine esaret zincirleri çözülüp 
serbest bırakılmış olan bir nevi 
Çin leyleği gardiyanlar tarafından 
etrafına hasırdan bir kale duvarı 
vücuda getirilmek suretile yaka
landı. Tuhaftır ki bu Çin leyleği 

yakalanmaya teşebbi.is edildiği ilk 
dakikalarda fazla mukavemet gös 
termediği halde kendisinin hasır
dan bir duvar çemberi içine alın
dığını görlince fena halde asabi
leşmiş ve hayvanlar bahçesindeki 
yerine götürülürken gardiyanları
nı mütemadiyen gagalamak iste
ıni~tir. 

Anlaşılıyor ki biçare Çinley. 
leği de insan oğlunun elinde esir 
olmanın meraretini tatmış ve bu 
meraret canına tak etmiş olduğun 
dan bir mucize kabilinden elde 
ettiği hürriyetinin yeniden elinden 
alınmasına tahammül edememiş
tir. 

haline relmiı, şu veya bu müstan
zara earılacağı yerde her şeyden 
eYvel müehassı~ bir doktora baş 

vurmalıdır. Çünkü dikkat etmi~~e
niz görmüşsünüzdür ki tüyleri par 
lak \'e gümrah olan bir kedinin 
sıhhatı da yerindedir ve kedi has
talanınca tüyleri dökülür, tüyle
rin padaklığı zail olur. Demek 
oluyor ki insan ol:ıun, hayvan ol
sun saçlar ve tüyler vücudun umu 

lacağımz yerde hemen ve vakit', 
.kaybetetmcden mütehassıs bir 
doktora müracaat etmeniz lüzu· 
munu bir kere daha tekr~rlayaralr. 
birkaç tavsiyede bulunacak ve bir 
iki reçete vereceğim. 

Kepek meselesinde dikkat edi
lecek ilk nokta şudur: 

Başınızdaki kepek kuru mudur? 
Yoksa yağlı mıdır? Zira iki cins 
kepek vardır: Yağlı kepek, kuru 
kepek .. Kuru kepekten kurtulmak 
diğerinden kurtulmnktnn daha ko
laydır. Zira her kepek ha:-talığı 
ilk başladığı zaman başta kuru ke
pek hasıl eder? Zaman geçtikçe 
yağlı kepek baş gö~terir. 

Kepeklerin kuru mu yok:;a yağ
lı mı olduklarını anlamak için bun
ları bir ipek kağıdı üzerinde ez
mek kifayet eder. Kuru kepekler 
ipek kağıdı üzerinde pek hafif bir 
iz bırakır.lar. En büyük saç doktor 
}arından me!;\hur Sa-bouranud ke
peğe kar.şı katranluın en te:1irli 
bir deva olduğunu isbat etmiştir 

ve kuru kepeklerini, esası selvi kat 
ranına dayaııan bir lü~~"Onla teda
vi~ini tavsiye eder. Yağlı kepek
lere gelince bunları kükürtle te-

Halbuki ıbu leylek hayvanlar 
bahçesinde iken adamcıl olmuş 

bir hayvandı ve gardiyanlarına 

hücum etmek aklına bile gelmez
miş. mi sıhhati ile yakından .ıı. taka dar- ,,..,...~~"""'"""'J'V'>l'V'l.,"-/'o"""""""""V'V"V'V"-.AA 

Bu tecrübeden bah!'eden İngiliz 
mecmuası böyle bir tecrübeden 
manevranın Londr.adaki hayvan
lar bahçesinde de tatbik edilmesi
ni tavsiye ediyor ve Japonların 
"hava hücumlarına karşı korunma 
teşkilatı,, nın bu bulu~unu hay
vanlar bahçesine sahip her büyük 
şehrin ekrar etmesini tavsiye 
ediyor. 

Asya Vapuru 
Hadisesi nasıl olmuş, nasıl 

yakalandılar 

Evvelki gün Pa~abahçcde demirli 
bulunan Asya vapurunda meydana 
çıkarılan hırsızlık hadisesini yazmış

tık. Yapılan tahkikata göre bu hadi. 
te fÖyle cereyan etmİftİr: 

Rizeli Mustafa oğlu Nurinin san -
dalla vapura sık •ık gidip gelmesi mu 

hafaza memurlarının nazarı dikkatini 
celbetmitıtir. 

dır. Güzel ve sık llaçlı bir kadın 
sıhhati tam ve yerinde olan bir 
kadındır. 

Bu nokta iyice anlaşıldıktan son 
ra sabah - ak~am fırçalanan, lakin 
usulii veçhilc ve adam akıllı fırça
lanan, saçlar !lağlam ve güzel olur 
lar. 

Hele bu fırçalama ameliye!!ini 
pencerenizin öniinde. yani açık 
havada yapacak oluri!nnız muhak 
ki daha fazla istifade edeceksiniz. 
Çünkü hava, vücuclumuzun diğer 
kı!'ımları için olduğu gibi, mükem 
mel bir şifa hazine~idir. 

Amreikada gi.lzel ve açık hava 
!arda bir takım hususi ~aç 

mües~eseleri müşterilerinin ~açla

rını açık havada ve hatta güneş 

altında fırçalıyorlar. 

Temiz, stk sık igpirto veya kuv
vetli kolonya ile kılları silinmiş 

bir saç frçası saçlarınızın tarave
ti ve güzelliği bakımrndan en ba
halı lil!ıyonlardan, en kıymetli bri
yantinlerden, şampuanlardan da-

Yeni Saç tuvaletleri - n __. 

, 

t 
Bµ sene yüluek kuvaffürler 

pek modadır. Me~hur Paria berber 
lerinden Antonia'nin elinden çık -
mıt olan bu zarif saç tuvaletini 
~akında latanbulun ıüzel saçlı fık 
J,ayanlarında da sık ••k ıöreceiiz. 

"Robert Piguet,, müeueıesı 

nin yeni tuvaletlerinden taftarop 
Etek kısmı genif olup plise garni. 
türlüdür. Yaka pfücli kolretdir, 
ve bir fiyango ile tutturulmuttur. 

davi etmek tazımclır ki şu reçete 
~ayam tavsiyedir. 

Saf glis ı'İn 5 gram 
90 derece iırnirto 50 gram 
Saf gli irin 5 gram 
Gül suyu 100 S. M. mıldl.bı 
Majimukattar 200 S. M mikAbı 

Bu lüsyonu iki hafta :ırn ile 
muntazamnn knllanrlıktan >;onra 
fa:-ıla vt>rip kc'!)ckler tanuı.mıle za
il oluncayn lrndnrt iki ~üııde bir 
kullanmak lfizımdır. 

Yalnız dikka' edin: Bazı bün
yeler vardır ki kiikürde pek ta
hammül edemezler \ ' e onunla hağ
daşamazlnr. Şayet bu ı·e<'ele~ i kul 
!anmaya bnşl:ı<lıktaıı sonra yıizü
nüzde kızartılar ha ·ıl olursa der
hal kükürt tedavi ini Lmıkıp A
merikada yağlı kepeklere karşı 

tatbik edilen şu usule miiracaat 
ediniz: Akşnmları yatarkc>n :,RÇ

lar iyice fırçalanclıkta11 sonra !'\a
çınızın ara ına inı::e sofra tuzu :scr
pişiriniz ve hu ameliyeye üç gC'ce 
arka arkaya devam ediniz, 

Size saç tedavisi hakkımla bir 
kaç umumi tavsiyede bulmrn1·nk 
bu bahse bir nihayet vereceğim: 

Saçlarınızı şampuaııla yıkama. 
yınız. Yalııız yumurta -ıarısı ile yı
kanan saçlarm ç-0k fayda gördük-

leri muhakkaktır. İki üç yumurta 
sarısını biraz su ile iyice dönliik
ten sonra bununla saçlarınızı 
adam akıllı ovalayın tabit dö\•ill~ 

rniiş yumurtayı birden boşaltıp ya
vaş yavaş dövmeğe dikkat edersi, 
niz. Sonra saf ve ılık su ile saçla
rınızı yıkayıp temizleyfo. Ynmur~ 
ta koku11unu gödereceğim diye li
nıon suyu, sirke gibi şeyler kullan
mak muzırdır. 

Hanım Kadın 

b" çesinin en kalabalık olduğu 
~~ sırada ani bir infilak sesi isitil-

•ş. ve bahçedeki oparlörle;den 
~ll ık az ·· 1 • •• k . . 

İıısa~l.arın birbirlerini boğazla
mak ıçm keşfettikleri mmllere 
karşı koymak için yine insanların 
dalaveresi yüzünden ancak (18) 

~akika tam ve nıutlak bir 'hürriye 
tın tadını tatmış olan timsahlar 
böyle sucuk gibi sımsıkı bağlan
mış bir halde demir kafec::in volu-

Nihayet geçen gün karaya gümrük 

resmine tabi bakır ve pirinç hurda

ları çıkarırken muhafaza teşkilatı me 
murları tarafından suç üstünde yaka 
lanmıştır. 

Paris Sonbahar At koşularında en Çok beğenilen şapkalar 
" cum esı yu selmıştır: 

m--:- Bir tayyare hücumu oldu. Düş 
aıı ta•·vaı· 1 •. tı ., .J e erı nın atmış oldukla-

.. bombalardan birisi vırtıcı hav-
yaı ı · • 
i 1 arın muhnfnzn edildikelri da-
eı·eıer· ı ~·ık ın c 11varlarını, manialarıııı 
k<ı ~1 • Ve yahnni hayvanlardan bir 
• <;ı, korkudan çılgın bir halde 
S(•ı·b t k ' es aldılar .. ,, 

Tab"" · · ., 11 eyırcıler kalabalığı ara-
"ıııd·ı ""th" . m k< .mu ış bır telaş baş gö~ter-
,. e iızeı-e iken yine o kun·etli 
°CS: 

. :·- Telıiş ctme\·iıı ! Size sôvledi
;ırn şey hava hüC"umuna kar~ı ko-
tınma teşkilttının yap•\ml'SJt"' 

nu tuttular. · 

Yabani ayının yeniden ele geç
mesi daha güç oldu. Bu hayvan 
O akn hayvanat bahçesi gardiyan 
}arının kalın ipten yapılmış ağlar
la üzerine atılmalarına intiznren 
tamam (22) dakika serbest kaldı. 
Lakin tepedeıı inme ağırı sert mu
ka\·emeti kar.~ı ında diş ve pençe
sinin hiçbir tesir yapmadığını gö
riiııce yine karşı koymadan vaz
geçmedi ama insan oğlu ile başa 
çıkılamayacağını daha yakalanıp 
hayvanlar bahçesine getirildiği ilk 
günlerde biltecrübe ve bilfiil anla
ffil.f olduvundtn böyle ağa girmi' 

Gümrük reanı~ verilmesi lazımge
len bu maddelerin hırsızlık bakımın. 
dan da polisi alakadar ettiğinden di 

ğer suçlulardan Ahmet, Ali Mustafa 
oilu Şevket de polis tarafından yaka 
lanmıştır . 

Bu şebeke yakalandıklarını hisse
der etmez vapurun dibinde bulunan 
sintine de açtıkları delikler vasıtasi. 

le derhal vapuru batırmı~lardır. Suç 
lular cürümlerini itiraf etmişlerdir. 
Tahkikat ilerlemektedir. ! 



' 

Ja7fa: • 

Bu garip isteğe hiçbir ro.ana ve
rememkle beraber bbul ettim. 
Memnun -0ldu, te~ekkür etti. 

Bizi uzaktan manah bakışmalar 

Yazım ı 

Daniş Remzi Koruk 
,.e tebessümlerle seyreden annem- Tefrika No: 11 
le Cemal ağabe)'İ elele vermiş, ,. . -va.~ 
pencerenin önündeki .lı:anapede ~. . um ki bu
yanyana -0turuyorlardı. Kendileri- sınız ama .. Ben duşunu)'or . . . 
ne bakısımdaki garabeti ve işaret- rası hiç de münasip ve m~saıt hır 

· d ·il K tur t b .. _,_ iken fır. !er yaparak giilfüımelerine .karşı ev eg · on a ı~...., . 
takındığım vaziy,.İ:i görür görmez aattan i~ade edip başka bır yere 
biraz çekinir ve biribirlerinden çe- nakledelim. 
kilir gibi oldular. Falı:at anem he- Annem ellerini çırparak; . 

1 .kı d k ..._ d ' - Demedim mi? Ben demedım n1en a r ı an~Lır ı. . 
_ ~Iehmet be"y!. Size fenıı. bir mi.. diye haykırdı. Mutlaka bır 

havadis. 
~ialum neşesi ve tebessümü ile 

annemin yüzüne bakan Mehmet 
bey sordu. 

- Hayrola Şüküre hanım efen
di! Bugünü ettikten sonra artık 

fena haYadL<lere niiıayct Yerdik 
demektir. Bunun için sizi heyecan 
'1z ve meraksız olarak bekliyorum 
n bküylik bir sevinçle dinlemeğe 
1'azırırm. Buyurun bakalım. 

Annem: 
- . ·e ~ensiniz vallahi :IIehmet 

bey; 

sürpriz yapmadan olmaz.. Aman 
yarabbi bu ne müthiş. Bu ne hovar 
da adam Allahım ! .. 

Mehmet bey bu sefer tevazudan 
ziyade te:fahüre benziyen bir bü
zülüş ve kıvranL,la; 

- Teveccühünüz canım efen
dim .. Ben nere de honrdalık müt 
hişlik nerede .. Şimdi ne emir bu
yucu!uyor?. 

- Siz bilirsiniz; zaten ben de 
böyle bir fikir tasarlıyordum. Çün 
kü bura,;ı dar ve .küçük gelecek 
artık. Öyle değil mi Cemal!. 

Diye fıkır fıkır fıkırdayarak; Cemal ağ:tbe.ı-i de derhal bu sö-
ı·iicudunu kıvrarıdıra kıvrandıra zü tasdik ed 'nce Mehmet bey aya
•en bir kahkaha attıktan sonra ğa kalktı ve bana doğru dönerek 
maksadını anlattı. büyük bir kraliçe huzurunda imiş 

_Bundan fena haı·adis mi olur gibi; şahane bir reçeransla: 
lın aralık ~felımet 'bey.. Buranın 

konturat müddeti bitti. Zaten üç 
aylıktı. Üzerinden de bir ay geçti 
bile. Fakat Senihacıi!"ımm rahatsız 
olma~ı ev sahiplerine ağız açıtrma 
mıs. Dün aham gelip haber ver-. . 
diler. 
"- Oturacak,;anız oturunuz fa. 

kat yeıuden konturat yapalım.,, 

diyorlar .. Buna bugün yarın mut
lak cevap vermek lazım. 

~Iehmet bey arni şen hali ile 
güldü: 

-- İlıihi hanım efendi dedi. J\Ier 
hamet buyurunuz efendim Bu gü
zel haberin fenalık neresinde? Bi
lakis beni minnettar ettiniz. Böyle 
lıir vazifeyi teYdi etmekle hakkım 
da büyük bir lütuf gö•termiş -0lu
yorsunuz. Teşekkür ederim. 

Ve ellerini oji-u~nra oğuştura ila
n etti: 

- Madenık; bu kadar açtını.z. 

Size bir teklifim var. Ben de bu
nu söylireyim bari. 

Annem; sanki böyle bir teklifi 
çukan biliyor ve bekliyormu.~ gibi 
sevinçle atıldı. 

- Hay hay •. Buyurun.. Söyle
;-;n .. Ben hatta !!İz söylemeden tek 
lifinizi kabul ettim bile. Çüokü bi
lirim; yapacağınız tekliflerin hep
sı güzel ve kinl'enin di.işiinüp dü
şünüp de bulamayacağını •Ürpriz· 
.erle doludur. 

Jllehınet bey yine yalancı bir t~
vazu ve kırılıp dölı:ülmeğe lüzum 
görmedi. 

- Teveccüh buyuruluyor .. Fakat 
edeceğim teklif ıra.ret sade, baait 
bir fikirden ibaret .. Yine siz bilir-

- Bizler, artı.le Arap değil bir 
milletiz dedi. 

Birkaç giln sonra da ihti,.r 
Emir Oda İbni - Züveyt de genç 
1ngilize şu mü.,ahedatını ilave et
ti : 

- El - uce üzerine yilrü)·en bir 
ordu değil, sanid bir dünya .. Siz 
de öyle düşünmüyor musunuz? 

El-0ueci almak için muharebe 
yapılmasına hacet kalmadı. 1917 
senesi 23 kanunusanide Faysalın 
ordusu, İngiliz torpito•u Kardin
gin efradı, İbni Şefianın oğlu Sa
lihin efradı El • Uec şehrine girdi
ler. 

;\Iaamafih bu muzafferiyetten 
I,avrens pek memnun olmadı. O, 
beyhude yere kan dökülüp efradın 
ölmeo-ine sebep olan harpten haz 
etmezdi. 

Halbuki El - U ece giri~leri esna
~ında yirmi k:ı.clar Arap muharibi 
ve bir de zabit ölmüştü. 

O<manlılar bu hezimetten •on
ra Medineye doğru gerilediler. 

Bu illı: ve tam muzafferiyetten 
sonra Hicazdaki Osmanlı rüeııuı
nın tefevvuk iddialan pek bariz 
aurette t&hlike:re düşmü,,tü. 

- Mü~aade eder misiniz Seniha 
hanım dedi!. Hasta bakıcınız bu 
ıründen itibaren yeni bir vazifeye 
geçiyor. Hemen çıkayım da en ça
buk tarafından güzel, geniş, ku.
lanı~lı bir ev bul&yım. Filhakika 
ben böyle .ııeylerden anlamam 
ııma ... 

Annem hemen onun bn manalı 
ve kinayeli sözlerine güldü • 

- Haydi haydi :Mehmet bey .. 
Ben sizin ne zevki selim ı<alıibi ol
duğunuzu bilmez miyim? . 

Karşıdan Cemal ağabeyi de çok 
çirkin Ye manasız bir gülü~le: 

- Belli .. Belli. .. 
Diye mırıldanıp yine bir t.ııkım 

kaş göz i~aretleri yapıyordu. 

Nedense anlayamadığım bir •e
beple i~ime bir kurt girdi_ Fakat 
birdenbire kar~ımda ayni .şahane 
revaransı ile söz söyliyen Mehmet 
beye bakınca içime bir ferahlık 
geldi: 

- .Müsaade buyuruluyor mu? 
- Estağfurullah efendim de-

dim. E•tağfurullah ... 
- Teşekkür ederim. 
Bu latifeei, ~akacı adam bana 

hem kendini sevdirjyor, bem de 
neye yalan •öyliye}im? - korku
tuyordu .• faamafih buna raji-men 
ona baktıkça gülmekten kendimi 
alamıyordum yine. 

Annemle, Cemal ağabeye de bi
rer ·eEım verip müsaade aldıktan 
sonra çıktı gitti. Arkasından an
nemle Cemal de kall<hlar .. Birlik
te ayrıldılar benden .. Yalnız an
nem çıkarken: 

- Seniha! diye ae.lendi. Eğer 

A.Jqamın alaca lcaranlığında, 
Emir l'ay alın çadın dolup dolup 
boşalıyordu. Emir dostları, akra
baları ve bu meyanda köleler de 
biat resmini ifa için gelerek her
biri a.yr Jayrı zeki ve nükte.dan 
yeni hükümdarluınııı urtını ve 
açuçlarının içini öpüyorlar yine 
bir gölge gibi tüylü lran halıları
nın üzecinde sessizce l'erileyerelc 
dışarı çıkıyorlardı. 

Arap kıyafetli ırenç zabit bir 
köşeye büzülmüş düşünüyor .. dü
şünüyordu. 

Şimdi zihninin her günkü yega
ae meşguliyeti şu idı: Arap dostla
rının arzuladığı ve nail oldukları 

hürriyeti, istiklali Lord Kürzon ile 
dosları tanıyacaklar mı idi? Yok
sa, mücadeleye lı:alkan ve her ne 
bahasına olursa olsun istiklal te
minine uğraşan Arapların kopar
dıkları fesadın başı diye onu da 
mı itham edeceklerdi? 

Şimdilik beklemekten başka ça
re yolı:tu. Garp hayab, örf "" .Ada. 
tı o kııdar gözünden siliıımif o ka. 
dar uzak bir mazi haline gelmişti 
ki .. Arap muhariplerin haykırma.. 
!arı, lc-'lhkahalan, develerin ·ho-
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.,Jı:ılmazsan Kevserle Behnayı oda 
na göndereyim. Kardeşlerinin çok 
l'Öreeeti ge imiş. B ep seni soruyor
lar. 

Talihli Çapkın 
- Ben de onları görmek istiyo

rum. 
Diyebildim. Biraz sonra canım 

lı:ardeşlerim geldi. Ne de olsa ara
dan bir aya yakın bir zaman geç
mi8. Hasret lı:avusur gibi yatağıma 
al~rak ikisini de iıirçok kokla
dım, öptüm, sevdim. 
Dem~im ya: Behna hepimizin 

küçüğü olduğu halde pek akıllı 

bir afacandı. Hemen bana: 
- Nasıl ablacık !. dedi. Ben o 

gün söylememi.~ miydim? Çok ate
tin var diye. Bak gördün mü?. Ba· 
na aldırmadın. Tam bir ay bizi 
ablasız bıraktın. 

Korka korka Mrdum. Ve bir 
şey hi~•ettirmemek için yüreğim 
titredi. 

- Siz na"11 
Üzüldünıiz mi.i 

Bihter: 

va kit geçirdiniz?. 
hiç!. 

- Ablacıil:ım !. dPdİ. Senin has 
1 

tahğından ba~ka hiçbir üzüntü- , 
mliz yoktu. Hele " Anıca bey .. gel ı 
dikten sonra öyle çok gülüp, eğle
niyoruz ki. 

Derhal Behna siıze atıldı . 
- Görme ablacık !. Bize ne gü

zel bir gramofon aldı . Fakat sen 
rahatsız -0lmayasııı diye onu oda
mıza çıkarnıadık. İstediğimiz za
man a,ağıya gidip eski yemek oda 
sında çalıyoruz. 

- Ora•ı Cemal ağabeyin odası. 
Size darılmıyor mu?. 

A .. Ablacığ"ım; Cemal ağa

bey gündüzleri çalı~ıl"or. Hem ge
celeri de g~ gelh·or. Biz o zaman 
kadar çoktaaaaan.. yatmış bile 
bulunııvoruz. 

GaJ•ri ihtiyari ve birdenbire öy-
le bir: ı 

-Yaaaaa! .. 
Çekmişim ki. Kızıarla beraber 

kendim de hayret ettim •cıııra. Fa
lı:at neye )"arar? Artık tamir et- ı 
mek~en başka çare•i yoktu. 1 

- Demek tembellikten vazgeç
tin ha; öyle ise ç-0k kazanıyordur. 
lki~i de omuzlarını si!ker~k küçük 
av~larını aça aç~ : 

- Bilmem dediler. Annemiz bir 
,ey siıylemirnr ki.· 

- Demek ~ize para da vermi
~·or ha?. 

(Sonu var) 

İptila halini alan bu büyük aşk
ları, ikisinin de baŞ1nı döndürmüş 
iyi ile kötüyü farketmiyecek ka
dar kör ha le getirdiği için yuva
larını bırakıp kaçmışlardı.. Raul 
arkasında pek de calibi dikkat ol
mayan bir zevce, fakat Juli tam 
maııasile iyi bir erkek vwuıa li
yik bir koca ile nurt-Opu ıribi iki 
evlı\t bırakmıştı. 

Olan olmuştu artık.. Bunun 
önüne geçilmeğe imkan yoktu. 
'I'erkedilen kadın ile erkeğin iste
mekte gecikmiyecekleri talı\k, ya.
ni bir ev kurmalarına müsaade 
edecekti. 

KaYJtsız, kuyutsuz.. Mazi ile 
bütün bağları kopmuş, tamamile 
birbirlerinin olduğunu düşünerek 
sevismenin verdiği sarhoşluk ile 
istikbale daha emniyetle bakıyoı
lar, aşkları bugünkü şidedtini mu
hafaza etmese bile daha •akin ve 
daha sürekli yine birbirlerini se.
veceklerini tekrar edip duruyor
lardı. 

Beyhude zahmet .. Eaşba'a ge
çirdikleri bu kısa zaman herkese 
olduğu gibi onlara da bir tecrübe 
devresi halini almıştı. İlk ,evi~tik 
!eri anlarda a~k ve hulyaııııı ,üsle 
diği bütün kötü huylar, itiyatlar 
başba~a kalıııca daha bariz bir 
şekilde kendini gö<termeğe ba~la 
dı. 

Raut, Julinin mü~rif, intizan1sız, 
Juli de bilmukabele Raulün pek 
mü~külpc.<ent, pek zalim olduğu

nu hissedince i~te, bellerini baı{

ladıkları o i'tikbal bütün parklak 
lığını cazibesini kay betmi~ti. 

Ayni zamanda efkıhıumumiye
nin de aleyhlerinde olduğunun far 
kına Yarmı:jlar; $Unun veya bunun 
dostluğuna kıymet vcı-ıp belbağla 

dıklar• için bu dostlarnı iki a~ığııı 
münaselıeti gizli ve kapalı kaldığı 
müddetçe bir şe) e iliraz etmeden 
kabul edecekleri fakat i~Jer ~ka.ı. 
dal ,afha<ına dôklilünce her oıd
niıı kara kancaloz kl'si!ip kendi
lerinden yüz ç·e\'irccekleri de a~'
rıca üziiııtiilerini nıucqı uluyordu. 

Raul.in kan>ı hemen talak da
\"ası açmı,tı. Fakat .Tuliniıı kocası 

siiküt etmekte deYam ediyordu. 
l\faanıafih o ela hain l"C sadakatsiz 
karı"tnın yu\·a:-:ını iki çocuğunu 
bırakıp k:ıçt .ğ-1111 ilk hah"r aldığı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ron1atizma 
n~nalji, kırıklık Ye bütlia •inlarınn.ı derhal keser. 

B - lcabtnda ıfuıde 3 kaşe a.lı.ıabilir. - • 

Yazan: LEON BOUSSARD 

ll'lurtııları, şafak ile be. ·lıer kal
kış ve yola çıkılış ayrısı gayrısı 

olmay.ııı ye herke<in müşterek ye
diği bir örnek yemekler, Arap ha
vası benliğ'ini sarmış bu ha)·at onu 
fevkalade mahzuz etnı ti. 

El - Ouecin zaptı, Faysala, biat
tta henüz mütereddit bulunan ba
zı kabile rei !erini de ka1.andır
mı;ı. BillUer, lIU1·eytalar ı·c Su
nusiler de hediyeler gönderiyor
lar. Arkasından Emir Fay~alın 
ayağına kadar gelerek her türlü 
aaygı asan gösteriyorlardı. Faya&! 
beklerse bekliyeeeklerine, hüeum 
ederse hücum edeceklerine, Os. 
manlı hilkilmefüı.e biat etmiyecek
Jerine, Arapç.a k-0nuşan her fert 
il• iTi 1'9Çlntttklerine ve istiklali, 

fefrika No: 11 
hüriyeti. mallarının mU!klerlniıı, 
ailelerinin ve hatta !:~yatlarının 
farkında tutacaklarına Kur'anı 
yemin üzerine el ba•arnk yemin e
diyorlardı. 

Biat eden yenı kab le re· !eri 
ara ında en müh'mi •Uphe•iz Ho
vayitaların Emiri, otuz seııeden

beri mütemadiyen i yan idare 
eden iyi bir muharip ve tek ba~ına 
içinde Osmanlıların da bulunduğu 
yetmiş beş adam öldürmüş ve on 
üç defa yaralanmış yirmi sekiz 
defa evlenmiş olan Auda • abu -
Tayi teşkil ediyordu. 

Bir gün bir rüe•a içtimaıııda bu 
adam ansızın ağzından takma diş 
!erini çıkararak yere atıp ayakları 
ile çiğnedi bu hareketinin mana-

zaman mutat üzere fevkalade hid 
detlenmi~, köpürmüş karısını öl
dürmek gayesile bir müddet cebi 
tabancalı olarak gezmiş olduğunu 
söyliyenler vardı. Lakin akıllı ve 
dürüst bir erkek olduğu için çabu 
ca k sinirlerini yatıştırarak kendi
ni, anneleri gittiğindenberi hiç 
durmadan onu ı;ağıran kıziyle 

oğluna ha. rederek susnıağı tercih 
etmişti. 

Öbür tarafta iki aşık birbirleri 
ne iğri büğrü gözlerle bakmağa 

başlamışlardı bile. Deli gibi a~ıx 
olmakla beraber Hazreti Havva 
ile Adem gibi cennette olmadıkla
rı için maddi varlıklarını da k-0rtı· 
mak mecburiyetinde idiler. Ne 
yapaeakları, nasıl birle~ecekler
di? 

Yalnız a~k bahsinde anla~abi
len bu iki çılgın aşığın ondan baş
ka birbirlerine uyar tarafları }'Ok 
tu. Julinin koca'1 'usmakta devam 
eder talakı uzatmağa da kalkitr
sa ne yapacaklardı"? 

Gayri nıe~ru rnünasebt:Ierini de· 
vam ettirebilecekler mi idi? Düm 
düz ve heyecansız, korkusuz bir
birlerine adam akıllı doydııktan 
sonra, etrafın dedikodu,;unun içle
rinde uyandırdığı üzüntüyü gidere 
bilmek im kanını kendilerinde bu
labilecekler mi idi? Şüphediz ha
yir .. Çünkü çoktan, biri karmnın 
.ranıııda iken nail olduğu huzur ve 
rahatın diğeri de iki çocuğunun 
ha,;retile kavrulmağa başlamt,lar
dı. 

fşin çıkar tarafı yoktu. Ayrılma 
!arı lazım geliyor Ye hiçbfri de 
bunu diğerine ifham ve '.zhar et
mek ce.~aretini kendinde buJanıı -
yordu. Daha doğrusu utanıyorlar, 
bii_ı·ük a,klarının söndüğünü anlat 
maktan çekir.iyorlardı. 

iki üç ay içinde Raulüıı karı~ı 
talak kararı alnıı~lı. Du aralık Ju
~~ 

Tevfik Kut 
Fugün kadro1an tasdikten 

ge'iriyor 
İstanbul M'Orif müdürü Tevfilı: 

Kut yarın Anka:adan 1,.ta.nbula dö .. 

necclctır. Tevfik Kut. lsıanbulun mele 
tep ihtiyacını kar~ıla· .1k. için Mailrif 

Vekaletinden kafi miktarda tahsisat 

talep etmı)itİr. 

Vekalet, bu hususta muvafık cc -

vap vermi1 olduğundan önümüzdeki 

sene lstanbulda yeniden ye-di orta_ 

mektep ve müt~addit illt mektep açı 
lacaktır. 

İ'1t~rıh· l '"·i!ayetinde elh 1llcmektc
b(' ihtiy '\rdır. Vililyct. bu ihti)·acı 

en yakın zttmanda önl1y«:.cktir. Mtt 

arif müdürü beraberinde orta ve ille 

t('drisat kadrolarını da ta"'di_kten ceti 
rccelctir. 

31111 aıılamayanlua bağırarak şu 
sözleri söyledi: 

- Az kalsın unutuyordum. Ağ
zımdaki akma dişleri bana Cemal 
pa~a verdi. Akıl etme3eydim, efen 
dimin ekmeğini O<manlı dişlerile 
yiyecekitm. 

D~miryolu üzerine yapılacak 

ve Medine)·e düşman tarafın idhal 
edeceği erzak ve mühimmatın sev 
kine mani -0lacak büyük akınlar 
yapılınaqı zamanı gelmişti. 12 şu
bat tarihinde yüzba~ı G arlan ilk 
en·elil harekete geçerek Tove_1·ra 
da bir treni berhava elti. Neyo -
komb, Hornbay, Joys ve DaYen • 
ııortda birinciyi ta ki ben Darül
haınra istasyonunu berhava ediyor 
!ar. 

El - OLlle'e ufak bir tayyare bo
liiğü yerleştiriyorlar. Fransız ordu 
!arı da Abdullah ile Aliye (Emir 
Hüsey:nin ogulları) yardım etmek 
üzere Jauboda kalıyorlar. 

Bu esnada Lavreııs Emir Fay
sala bir fikrini şöyle izah etti : 

- Akabayı müttefik orduların 
yardımı ve htieumu ile zaptetmek 
fikrinden vazgeçilmelidir. Fransız 
miralayı Bremon aldanıyor. Bu a-

linin küçük kızı Helen ağırca oir 
ha•talığa tutuldu. Zavallı baba, 
ateşler içinde yanan yavru.•unuu 
n1ütemadiyen: "Anne! Anne!,, 
diye o vefasız kadını sayrklama•ı· 

nı kalbi srkılarak dinliyordu. 
Bu vaziyete dayanamayan adanı 

cağız karısına şöyle bir mektup 
göndermek mecburiyetinde kaldı: 

"Evine dön, seni affettim. Gel 
de çocuğunu kurtar. Helen.cjğiıı 

mütemadiyen seni sayıklıyor. Ço· 
cuğunun bu şikayet seslerine seni 
sayıklamalarıııa Hikayıt kalacak 
kadar taş yürekli olduğunu zan· 
nelmi}·orum ... ,, 

Raul evde yoktu. J uli hiç tered· 
düt etmeden gitıneğe karar verdi. 
Belki bin defa yaptığına pişman 
olmu~ vaziyetin vehametini kavra 
mışı. Yeğilliğine halel geirme· 
diği için de müracaatın karşı taraf 
tan olmasını L<tiyordu. l\Iaamafih 
eyladının ha•talanarak arnnıa,<1nı 

temenni elmiş değil<li. 
Raulun eve dönmesini bekleme· 

den gitti. Alelacele bir kağıda bir 
ka~ kelime ile bir veda bir af ka· 
ralayarak kendi kendine bundan 
sonra iyi \"e müşfik bir annP. namus 
lu \"e sadık bir kadın olmağa .;öz 
vererek kapıdan dışarı fırladı. 

Öyle ki, hem me~ru karısından 
hem de nıetre;.inden olan Raulun 
bu hali bütün d-0•tlarını güldürdü. 
Alaylı, alaylı: 

- Hay, çapkın hay, ama da 
talii ya\·er imiş hem karıdan hem 
metre~ten yakal!lnı kurtardı.. di· 
yenlere Raul zahiren itiraz edip 
kendini betbaht biı· adam göster· 
meğe uğrn~makla beraber, hayatı· 
nın hiçbir gününde bugünkü kadar 
huzur:.ı kavuşmamış olduğu için 
kalbinin ta derinliklerinden ı·ahat 
bir nefes alıp: "Sahin taliim var· 
nıış., demekten kendini alamıyor· 
du. 

Hik~yeci 

6000 ley kaçar mı 
Bu açık gözü muhafaza 
memurları yakaladılar 

Evvelki gün Rumanya bandıraft 

Rumanya vapuru kamarotu İvan oi 

lu Kostinjn vapurun hareket edeceği 

e•nada tebirden tedarilc etliği 6000 

leyi vapura sokmak Üzere ile.en mu .. 

hafaza lcfkılih memurları tara.f1n 

dan yak_aJanmı~ttr. -·-
Üç eroinci tutuldu 

T arlab.ıflnda dol~n Arap Meb. 

met ile Kalyoncukolluğunda oturan 

Hayd.u ve F alcir Salimin dün lcaçalc 

çı! ık tıuhcsi mcnıurlan tarafından Ü·• 

zerlerinde )'&pılan aramada 70 cram 

kadar eroin bulunarak her üçü de 7a 

kalanm1'lardır. 

damın da bütün Fran~ızlar gibi bir 
kusuru var. Her ~eyi anlıyor. Fa • 
kat idrak ile ilerisini görmek ka• 
biliyetinden mahrum. Binaenaleyh 
bu adamlar bizim mücadelemizin 
harp değil, haçlı seferi gibi mukad 
des bir gaye olduğunu anlamıyor, 
anlamak istemiyor. Akaba bizzat 
Araplar ve çöl kabailinden teş<'k· 
kiil edilecek bir tabur tarafıııd:ın 
akın ettirilmek füretile ve imkan 
dahilinde ise kan dökülmeden, r.ı;ı 

caclelesiz ve muharcbc,iz alınma· 
lıdır. 

Yanbo ile El . Ouee ~lımizıla 
olduktan sonra Hicaz dem:ryol ııa 
hftkiın olmak işten bıle degil. Çıııı· 
kü bu iki şehir bizde olduğu hal· 
de Osmanlıların dcmirroluııu elle· 
rinde tutabilmeleri iç"n bir milyon 
asker bulundurmaları icap edecek 
tir. Halbuki, geçtim bir mily-01ıdun 
ellerinde yüz bin askerleri bile 
yok. Onun için ulu orta meydana 
çıkıp ben geldim, haddin var•& 
yanıma yaklaş kabilinden muha· 
rebe bizim işimize gelmez. Biz mev 
cudiyetimizden kimseyi haberdar 
etnıeden her yerde hazır ve nazır 
"ZIAl{l!W!O {Sonu var) 
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Dişçi Olan Eski Boksör Yeni 
(Baştarafı .ı cü sayfada) O sırada dondurma yemekte olan ,.. 

dedim. En enteresan maçınız han- valinin ... ne dondurması kaldı. Ne 
nın 

eled 
Tam 

Sayfa: 7 

r -
Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu

f~.aaal malumat iaterseniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve mÜJn
kunse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
~~zarak müracaat edin. Mufaaaal ve huıuıi cnap için 6 kurutluk pul 
ilave edilmelidir. 

gisidir? ... Yani en eğlencelisi. de üstü, başı... \ 
\Battarafı 1 incı aayf ada) 

Beykoz kazası 
Bu eski boksör manalı manalı Tabii etrafta bir kahkahadır 

gülerek: koptu .. Herkes bağırıyor, çağın -
- Ben de onu soyliyecektim, yor, kahkahalula gülüyordu .. Paı

işte dedi. En son söylediğim Mal- şa bile vaziyeti çok hoş bulmuş o-
Aıli 
1 - Mehmet Ali Gökçen, 2 -

Ferid Erinal, 3 - Cevdet Tümer. 

Ekeman, 3 - Raşid Gökdemir, 
4 - Refika H. Behçet, 5 - Selami 
İzzet Sedes, 6 - Refik Ahmet Se
verıgıl, 7 - Recep Havlucu, 8 -
Ekrem Uşaklıgil. Rumuza da cevap verilebilir. 

Mehpare Karabiber 
Üsküdar : 

\'.ocukluğunuzun ilk zamanlarında 
1ıhhatiniz tch1ikeli geçmiştir. Güzel il 
bakılmamış olsaydınız \!imdiye kadar 
Yaşamanız şüpheli idi. 12 - 13 yaş
larınızda ıon derece bünyeniz sağ -
lamlatmıııtır. 

Son derece fCn ve ~krak~ınız ve 
h:ı.vai heveslere meyliniz vardır. E
ğ~r anncniı.: ve bnbaııız biraz şiddet. 
li hareketlerle bunun önünü almıyn
cak olurlarsa akıbet bu yüzden bü. 
Yük zararlar göreceksiniz. Ebeveyni 
n.ı~n size knrşı yumuşak davranması 
ııızı 'ımanı. yapmıştır. Bu hususta on
lara tavsiyem ~udur: 

Her şeyden evvel bu huylarınızı 
tc:-rkettirmeli, bunun için de size yu. 

rrıu,ak muam•le değil biraz. sert mu
amele etmeli ve sizinle çok konuş. 
hlaınalıdırlar. Eğer bu nasihatlerimi 
d' 1 ın er ve bu huylarınızdan vazgeçer 
ııeniz İyi bir ev kadını olmak istida
dındos:ıuz. Aksi takdirde bu mesuli 
Yet ııize değil ebeveyninize racidir. 

Z<'k:ı. ve knbiliyctiniz. hasebiyle bir 
'cyj çabuk anlnrsınız. Binaenaleyh 
hadit olmakla beraber d.iretk5.rsınız. 
Oldukça saf ve iyi bir kalbe maliksi. 
n.iz. 

Efkar ve hi<ısiyrı.tınızı pervasızca 
söylemekten çrkinmezı;iniz. Eğer söy 
!ediğim gibi bazı hallerinizi tadil ede 
bilirseniz iyı Lir ev knclınlığına müs 
taitsiniz. F o kat :r.ernfet ve isrnfı sev
dığiııiz için bunların ıclahına da çalış 1 
ına~ısın,z. Çünkii bu kusurlarınız istik 
halınıze bnşlıca mani teşkil edecek. 
tir. 

Ln hlİ)' ük meziyetlcrinizden biri 
de bedbaht ola ılara fazlıı merhamet 
göstermenizdir. Bu da takdire şayan
dır. 

Sanat itıbaıi) le mu!ikiyi çok sever 
aİniz. Hayatta bahtiyar ve zengin ol 
nıak isterseniz intihap edeceğiniz 
ıne lek fen mesleğidir. Vücudünüz 
fişmnnlığa müstaittir. Fıtrnten tenbel 
siniz. Az ) emek yeyiııiz, fakat mu. 
gaddi olsun. Sizin için riyaziyalı be. 
deniye çok iyidir. 

Bahtiyar olmanız için şıınlara ria. 
Yc:-t etmeniz lazımdır. 

1 - Keyfi harckatınıza tabi olma 
Yın. 

2 - Zihninizi kalbinizi ıclbede
cek kitapları okumayın. 

3 - Her şeyin ifratına gitmeyin. 
4 - Arkadn~lannızla fazla sami

mi olmayın. 
5 - Fnzla kıskançlıktan vazgeçin. 
Bunlann znrarı ıize dokunur. Bir 

de en büyük kusurunuz: Yalancılığa 
olan meylinizi terlı:edin. Bunda dıınl 
l'l"ıaca yok ha .. 

Şu nasihatlerime riayet ettiğiniz 
~nkdirde, ço'l sevimli bir karabiber 
olursun. 

İbrahim Oğlu Ali 
Kadıköy : 

Bünyeniz sağlam, vücüdünüz mü
teııaaip manen ve maddeten mcvahi
h.i fıtriyeye malik.siniz. İhtiyatkiu, 
iııtiklalperver, vakur \"e mut.-ıazzını 
'ile kendi nefsinize hudutsuz bir iti -
tnat besler iniz. Bıraz foz.ln inadınız 
vardır ki bu haliniz fena neticeler hu 
•ule getirir. 

ta şa'llpiyonu y-0k mu .. Hani Vil - Jacnk ki gülmekten kendini alamı
ferd Abraham. İşte onunla yaptığı yordu bir türlü .. Ü~tiinün başının 

yatı zevciyette hafif meıırebane ve ih 
mnlkiırane olursunuz. mız maç gayet eğlenceli olmuştur. berbat oluşuna rağmen maç salo-

Bu maç İzmirde yapıldı idi ve o za nunu terketmedi. Üçüncü ravunda 
Ne kadar iyi ve vcfadar ol11anız man İzmir valisi ulunan General kaldı .. Hen ele onu daha fazla bek-

da karınıza kar~ı atk hissetmek kabi İ Kazım Dirik de nrn,..ta bulunuyor- )etmemek . ·in ngiHzin he~abını 
liyctiniz azdır. Siz bilhaasa fıirİ isti.. ~ du. Bakınız anlatayım. Maçın ka- görmeyi kararla~·tırmıştım artık ... 
dadınız. mücadeleyi sever ve her za- rarlaştığı günün sabahı valiye git- Nitekim bu kararın neticesi olarak 
mandn bu i'te muvaffak olursunuz. tim maçı haber verecektim. Polis bu ı·a\·ttndda mükemmel bir nııka-
Bu husu!ta inat derecesind~ azim ve bekliyen birkaç ki;;;, iyi göstererek: vutln Mala şampiyonunun da hesa 
sebat sahibil!İnizdir. Azminiz saye • - Nafile efendim! ... Vali paşa bını gö'rdlik ... Paşa hazre1leri de 
sind,. sözünüzü geçirebilirsiniz. meşguldür. Kimseyi kabul etmiyor beni tebrik etikten sonra otomobi-

Mnhir ve dirayetli İseniz de kibir sizi hiç almaz .. demez mi?.. line atladı ve gitti idi. 
ve azametiniz bunlara mani olur. - Sen gir si.iyle .. Boksör Ye _ J,te bu maçım en eğlenceli ve 
Siz mübarez-ei hayat için yaratılmı~ dad gelmiş de ... Hak o zaman an-, en son bir maç oldu. Onrlan sonra 
çalı~kan ve gayyursunuz. Namuslu ol larsm. 

1 
evlendim ve kendi işim ile meşgul 

duğunuz gibi kusurlarınızı da kimse- .Bu sözü söylerken değerli va- olmağn başladım. 
ye söyliyemezsiniz. linin ne kadnr spor sever ve spor- - Artık spora dönmek istemez 

Kuvayi akliyeniz iyi zeHmız tekli cu hami5i olduğunu bilerek kabul misiniz?.. 
müle müstaittir. Ve her şeyde yalnız edileceğimden büyük bir ümit du- - Yok canım ... Bunun imkanı 
kendi nefsinizi dü~ünürsünüz. Sizin yuyordum. Nitekim öyle oldu. Ve mı var?.. Ben dönmek istesem bile 
için en iyi meslek askerlıktir. Çünkü me elcyi öğrenir öğrenmez: yaşım, başım ve ku·;..-etim iste -
mükemmel zabit olabilirsiniz. İ - yı amn oğlum! dedi. Ben mez arbk .. Hem çoluk çocuk cıahi-

Size tavsiyem: Yaldızlı söz söyli. Nifte kiraz bayramına davetli :. bi bir bnbamn boks yapması müm 
Ycnlc-rden ve Aa1latanlardan uzakln - k ··? 

T yim. i\Iaamafih maçı bir saat ka- ·ün mu··· 
•ıo. münevver fikirli kimseleri kendi E k" ~ 1 · h' 
T dar geciktirirsen yetişirim mu hak- - ~s ı gun crı ıç . hatırlayıp 
nize arkadaş yapınız. Hiddet ve te. k 1 ? kak. Bir kenardan gözlerimi açıp ze\' a ır mısınız ... 
hevvürden ve bilhassa sa}:msızlıktan B k sana bakarsam .. Mutlak bundan ce - u pe nadirdir. Fakat ek-
vazgeçiniz. Husumetlerden sakınınız. b saret bulacağına ve şu Maltalıyı s,.criya u anış ve hatırlayış bana 

Sıhhatiniz her z.nmnn mükemmel-, 0· l B h l k yenecegıne inanıyorum. Bunun i _ ır acı o uyor. n usus unutu ma • 
dir. Bünyeniz kavi olduğundan şiş - çin herhalde gelirim. Sen yalnız çok acı. 
manlıktan sakınınız. Çiinkü yemek iç N · · maçı geciktir biraz. - e gıbı ... 
mek zevki ııizde pek fazladır. B k 1 O gün maç ı:;alonunda bütt'in - a ın nn ntayım · Gecen giin 

Bunun için de ifrat derece yemek · f 
l 

maçlar bitmiş; günün en mühim 

1
. güreşlere gıt ım. 50 kuruşluk bir 

sizin için zarardır. Küçük yaşta gürü b 1 t ld H k k maçı bizim olduğu için en sona kal i e a ım. er es aya ta malCım 
tücü, kavgayı sevdiğiniz gibi yalancı JI lb k' b · b mıştı .. Hnlk patırdıya çoktan baş- ya.. a u ı enım oyum kısa ... 
lığn dn meyliniz bulunuyordu. Zekli B' 'ki · lad1ğı hııldc> biz bir süriı engeller ır şeycı er görmıyonırn. Diisün-
(lız s:ıycsinde belki bu huydan vaz- d" b' k · t d · b ] çıkararak mutt:ı~nl vakit kazanı _ um, ır ere müracaa e eyrnı c 
geçmicısinizdir. 1 k' b" } 1 t ·· t · 1 d d' " yorduk. Fakat tam bir buçuk sa- t ır su Hl e go. erır er c ını. 

Bugünde doğduğunuza göre şen - G' lı 1 N d 1 b at bekledik hfılft pas,a gelmi.vordu. .:ıı~eye aş vur< um .... e ese er e-
perver, scfııhate meyyal 2'.ayifülkalp- y • • • ? 

1 
Nihayet gidip so3rıındunı ve ringe genırsınız ... 

sinizdir. geldim ... Selam verirken pa~ayı "- Haydi oradan .. Sporcu i-
Bay Agop K.ıral görmeyim mi?... rniş .. Bilmem ne ımiş? .. Bize ne? .. 

Kllmkapu 
.. Ver parasını, geç istediğin yere ... 

Lafı uzatnııyayım ... Maça baş-
Henüz çocukluk yaşlnnncla iken ladık. Vilferd cidden u ta bir bok- Bu söze ne buyurulur. Sanki 1 

benim para vermeden anafora bir 
zekunız inkişaf etmiştir. Fevkalade sördil.. Hiç nçış \'ermiyor, güzel 
hassasiyete maliksiniz.. Halk arasında bir ·müdafaa ile beraber güzel fır- bilet i!';tediğim manası çıkıyor de-

l dd h 
.. .. tl ı ld 1 d ğil mi?... Hnyır ... Ben kolaylık gö'! 

mizaç annız şi et ve te evvure mu sa ar n sa ırıs ar a yapıyordu. terseler de ... ne yapmak Hiwiı ;a 
temayildir. Fakat kntiyyen kindnr İkinci ra\ undda pmıtuna getirip yapalım .. diye milracnat etmiştim. 
değilsiniz. karnına bir ) umruk indirdim .. A- İşte bizde sporun ve sporcunun 

Kendinize ynpılan fenalıg .. ı pek ça damcagrız rı·ngte f l d h 
buk unutursunuz. Müstakim ve ada. d 

n ır a ı ve emen kıymeti... Hele eski sporcu olmak .. 
ora a çocuğile bernber oturan Ka- Hepsinden acı.. Hepsinden acıklı 

leti çok seversiniz. Fikirlerinizde sa- zım paşanın masasına ve oradan bir hal... 
mimi bulunmnnız hasebiyle irtikap da paşanın kuC"ağına yuvarlandı .. 
~K~~~~armah~en~r~==============~=======~==D=.=R=.=E=m=~=li= 
man affa mazhar olur. 1 vl'l'rNrNvvNru.v.'l'NN'l'!WWNWV'/WWl'VVVVWW\'VVV\..,.,, 

Çalışmayı çok ıse,•cr ve pek ziya ı T 1 t f 
de ~a~si~iz1 .' .. Fadk.~t p~k-çabuEk dba"y~'iks JJ.N>N.MM.V>M.Aw ~~:MI~ ~ ...... ,,,,,, .. ,,,,_. • .Al • ~ 
ve umıtsız ıge uııer ınız. n uyu K De · • 

1 
. . d b eman rsı 

mezıyet erınız en irisi de son dere
ce temiz yürekli olmanızdır. Yalnız 

şunu biliniz ki hazan bundan dolayı 
kendinize dii,man peyda eder!liniz. 

Beyoğlu Halkevinden: 

Evimizde keman dersi verilecek 
tir. Arzu edenlerin ncele Evimiz 

müdüri) etine müracaat eylemele
ri. 

lttanbul Av~~.:e:e Atçılar Bir-\ 
liğinden: 

Dan Kolof 
Geliyor 

(Bat tarafı 1 ınci ıayfada) 
( apılacak bu güreşlere bizden T e

kirdağlı Hüseyin, Mülayim, Babaes· 
kili İbrahim, Halil iftirak edecekler
dir. 

Pehlivanlanmız bu haftadan itiba_ 
ren toplu v~ sıkı bir surette mü .. aba 
kalara hazırlanacaklardır. Bundan 
ba~ka Cümhuriyet bayramında An • 
karada profesyonel boks mııçlan da 
ynpılacaktır. Bunun için Romanva ve 
Yunanistan tıampiyonlariyle anlaşma 
yapılmaktadır. 

Yedek 
1 - Atıf Tiryakioğlu, 2 - Hü 

11eyin Göktürk, 3 - Asan Akan. 

Beşiktaş ka~ası 
Aali 
1 - Ahmet Arif İyicil, 2 - E

tem Akif Battalgil, 3 - Abdülka
dir Karamürsel, 4 - İhsan Namuk 

Poroy. 
Yedek 
ı - Ferid Babur, 2 - Cahid 

Uras, 8 -· Ahmet Altuntaş, 4 -
Kıymet Pekdeğer. 

Beyoğlu kazası 
Asli 

Yedek 
1 - İbrahim Sar, 2 - İhsan 

Sami, 3 - Agah Sırrı Levent, 4 -
Kemal Kalçık, 5 - İsmail Hakkı, 

Sarıyer kazası 

Aali 
1 - Sadullah Özden, 2 - Ali 

Turhan, 3 - Tevfik Amca, 4 -
Ferit Cemal. 

Yedek 
1 - Azmi Varal, 2 - A~ım 

Çalıka, 3 - Fuad Köte, 4 - İs. 
mail Hakkı. 

Kadıköy kazası 

Asli 
1 - Naci Ali ?!!oralı, 2 - Re-

4 - Cemil Can. 
Yedek 
ı - Ali Ru.,eni, 2 - Makbule 

şat Başkaya, 3 - Haydar Gzel, 
Esad, 3 - Celal Atamcr. 4 - Res
miye Erel. 

Fatih kazası 

ı - Ekrem Tur, 2 - Te\•fik 
Turcgün, 8 - Hakkiye Emin Ku
ral, 4 - Hasan Hulki Ozon, 5 -
Mitn~ Nemli, 6 - Suphi Artel, 
7 - K:ımil Nayman. 8 - Feride 
Esenıi:ı.l, !l - Mustafa Faik A~kın 
10 - Aziz Ak, 11 - Ahmet Fa
ruki, 12 - Mustafa Şevket Yunt, 
l!~ - !ıfurat Furlun, 14 - Zahit 
Araı, 15 - Hasan Fehmi Taner, Asli 
16 - Tevfik Amir Kocamaz, 1 7 - 1 - -Ce\•clet Kunıer, 2 - Ne-
N azif Kazım Arad, 18 - Hamdi cip Serdengeçti. 3 - Cemalettin 
Raı:;im Blitün. Fazıl Ert n 4 - Bican Bağcıoğlu, 

Yedek 5 - Sırrı Enver Batur. 6 - Halil 
ı - Suat Karaosman, 2 - Nu-

1 
Hilmi Uyguner. 7 - Tevfik Er -

ri tlrnl, 3 - N"ail Soydam, 4 - Ce- aç. 8 - Rıfkı Tutuk:siper, 9 - ~a
Hle Fikret Onuralp, 5 - Sa!alıat- mi Sönmez, 10 - Meliha Avni Se 
tın PCllac!, 6 - Hayrı Çavdar, 7 - zen, 11 - Alfleddin Kunt, 12 -
E. t C .. mil Pnker. 8 - Mehmet \ Refik Münir Ke~kingil. 
Reşat Elgün, 9 - 'M ustafa Hakkı Yedek .. .. . .. ? . 

Nalçacı, ıo _ 1\f lifit Şaner, ıı - 1 .ı - Ruştu Dıkturk ..... - Zıya 
hmail Memduh Allar, 12 _ Sai- Emın Onnkor, 3 - Abclullar Tak-

s l 13 
T.M .. n T h · taş, 4 - Sednt Biiyukaksoy, 5 -

me aııuge . - .n ·.p .... n a sın . . 
T\ y 

14 8
.. K d · Go"r• Mehmet Çetm, 6 - Celal Feyyaz, 

v(lg ,;ın, - urcyya a rı ::r H "' - ·v 1 8 · . 
f t S 1 , 6 

T.• • c·n 7 - uı:nu ı.a çın, - Ism:ı.ıl 
15- sme ome. -l'eyzı ı . . • . 
1'1 -- Mehmet Era~lnn, ıs - Hay- Sıtkı Bılgıç, 9 - ): n~uf Sürer, 

1-ı A.kyUz. 

Eyüp kazası 
Asli 
1 - Nuri Dağclelcn, 2 - Ha-

cı Nuri Gula. 
Yedek 

ı - Mesut Tazeki, 2 - Rıza 
Rl\ytndır. 

Eminönü 
A111i 
1 - Ali .Rıza Atasoy, 2 - Egat 

Şofyada Kanlı 
bir suikat 
(Ba~ tarafı 1 inci aayfada) 

10 - Ömer İpek 11 - Enver l'I 
çay, 12 - Sucli Olyakmaz. 

Üsküdar kazası 
Asli 
1 - Celal Aslangiray, 2 - .Fa 

ruk Dereli, 3 - 'Macit Oktar, 4 -
Muharrem Nail Akdoğ. 

Yedek . 
1 - Celal Koçer, 2 - Dila,.a 

Doğanc1, 3 - Hasan Tahsin Şar, 

4 - Bakkal Yu~uf Tanknya. 

~·Göz Doktoru ~ 

NURİ FEHMi 
Siiikasti yapan adam intihara 

teşebbüs etmiş olduğu yerde ifade 

veı-miye mecbur edilerek süikas
tinin maksadı ve ne için böyle bir li 
cinaycli işlcclıği \1ğrenilmiş ise de 
bu husıı~ta !;On derece ketı1m da v- l 

ranı!mr.ktadır. . . 1 

lstanbul Belediyesi lır•rtı•ında 
Ayberk Apart. - .. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Ömer 
0tleden ı;o'\ra Beyoğlu Ağaı..arni 
kar~ısında No. 33 Telefon 413581 
iM • ut• Mir 

Efkir ve melcUtı akliyenizde 
iatidat tenevvü eder. Söylenen her
hangi bir sözü dinlemek yolunu bilir 
ıiniz ve onlar, ne kadar cahil olsalar 
siz malumatlı adam olduğunuzu belli 
etmf':r.siniz. F nzln derecede sürati in
tikal sahibisiniz. Biraz da mütehak. 
kim tahiatte bulunduğunuz için çok 
d~falar hissiyatınızı anlatmnmak gibi 
bir hal kıırşısındn bulunursunuz. 

Kışın şiddetli zamanındn doğdu -
ğunuz için son derecede müşfiksiniz 

BirJiğimizin senelik mutat u -

mumi heyet oplantısı 13 - 10 - 938 ·ı 
perşembe günü saat 18 de Birİik 

merkezinde toplanacaktır. Muhte- ================== 

Generalin öliimll bütün Bulgn
ristanda biiyuk bir matem uyandır
mıştır. Hiç bir siyasi bağ) ve ala
kası olınıyan General; Rus.rad:ı rem azanın teşrifleri rica olunur. 

ve muk bd('ten hakiki muhabbet ve ~~~~--~-~~~~~~~!!!! 
şefknt ~o.ııtc-rmC'k ist"rııiniz, son dere 
ce nnmu klirmnız. Hele karınıza karşı 
sar!>tlm z bir sadnkate maliksiniz. 

KBlhi uzde mevcut olmıyan bir 
hi .. te orünmek için sahtekarlık. riya 

ğıdnki tavsiyelerime riayet ediniz: 

1 - Müşkül mevkide kaldığınız 

zaman hileli vesaite mürncaat etme 
yiniz. 

Hitlerin Nutku 
Fena Tes·r 
Uyandır ı 

ikmali ah il etmiş ve bilfihara Bul-r~~~~~n 
gar cr~a~ıhurbıyesin:. de o~umuş ~ r Besı·m uşen ~ 
değt>rh bır asker; yuksek bn· ku- ~ ı D 
mandandı. Elli yaşıııda olduğu Dal ilı)e Mlitelıassısı ~ 
halde hen~:?. evlenmek üzere bu - He~nn <:,.leci n soara ha.')l!lla· ~ 
lJnuyordu. rııu lrnLnl edt>r. Ti 

Kendinizden büyüklerine ve me -
~ur iseniz ilmirlerini:r.e karşı birazı 
tıo1bin davranırsınız. Ekser arkad ... ş 
laıınız üzerinde hüküm v• nüfuzunu
ll:4 icı:ı ederı:iniz. Bazıın sabır•ızca ha 
'"Kd eclersiniz. Bnzan hiddet ve tc
hcvvürüni:ze ı.ınğlup olursunuz. Bu
nun neticesi de nedarret getirirsiniz. 

bilmezsiniz. 
Yalııız mizacınız nsabi olduğu için 

pek kolay müteessir olureunuz. Fa _ 
kat bu b zıhırınm hoşuna gitmf'.Z. Hi 
cap fnzıletinız. h;lmü zerafetiniz 
yüzünden kendinizi çok sevdirebilir 
siniz. Çünkü ııevilmeğe layik halleri
niz mevcuttur. 

Aile hayatm11 pek mesut geçer ve 
asla halel gelmez. Sanayii nefisedcn 

2 - Büyük istif de temin edecek 
olsanız bile siz, verdğiiniz sözü kat. 
İyen geri almayınız. 

3 - F cna ruhlu kimııelerle düşi.ip 
knlkmayınız. Neticede zarar görece
ğınız muhakkaktır. 

4 - Her hangi bir davada mağ. 

lup olmak ihtimaliniz mevcut oldu
ğundan katiycn dava cihetine yana~ 
mayınız. 

(Ba.,tarafı 1 nci say( aile:.) 
rezesi tarafından selam resmi ifa edil 
mi~tir. 

Trenden indiktc:n sonra, Doktor 
Funk ve refiknsı, kendilerine tahsi!l 
edilmif olan bir otomobile binerek 
Üsküdnra gitmişler, Üsküdarda,n ara 
ba vnpuriyle Kabntaşa geçmi~ler ve 

doğruca Pe111palas oteline giderek 
bir müddet istirahat elmiflerdir. Dok 
tor Funlı::un beraberindeki diğer ze · 
vat, Haydarpaşadan, bir fİrket vapu 
riyle Tophaneye Q"eçerek Perapalaen 
gitmişlerdir. 

Süikasti y~pnn şah~• gelince: ~ . 
Bunun hüviyeti hakkında da çok Çnrşıkııpı 'l ram'fay dnra~ı U 
ketiiın davranılma8ma rağmen Alnınbey up utmanı No 2 ~ 
yaptı~ım t hkikat neticesinde ken ~~~~~ 
disiııin 80 yaşJ:,rınd Köstendil ka 

sabnsınd.a doğmuş e ki bir ı><>lis me 
muru olduğunu öğrendim. Toııef:f 

ismindeki bu gent'in hakkında faz
la mali\mnt almak imkanını bula-

TAKV M ------Ckst-riyetle v•fakar ve yüre~i açık 
f,l:at hadit oh·~sunuz. Bu yüzden de 
•<• acı tecrübeler görürsünüz. Bunun 
için hiddeti sabır ve hulasa tahvil et
?neğe çalışınız. 

Ha.yatt• muva~fok olmanız için ye 
tane ~re sabır ve teenni ile müceh
hez bulul".mnlısınız. Haleti nıhiyımiı. 
icabı sevdiklerinize matlup olan sacla 
kati ibroz etmezsiniz. KAdınlar üze
'rind(' b·:yi.ık hrr tesir ve nüfuza ma
lik olrlııfun .. zdan çiçekten çiceğe ko 
ilan a;ılata h .. nzer ve kendinize brıi 
la~ığınız lca?hi pek çahıık unutunu
lluz. 

Yalnız biT h'ltahatinlı vı.rse h•-

• 

na ibiniz pek azdır. 

Bununla beraber ııanati sever, tnk 
dir eder anlarsınız. Sizin bütün istida 
dınız ticaret cihetine matuftur. Pek 
ziyade ik\>alperestliğiniz cihetle dai. 
ma zengin olmak çarerini ararsınız. 
Fakat kolay kolay herkese emniyet 
edemezsiniz ki bu da gnyet iyi bir hal 
dir. Bu sayede birçok tehlikeden kur 
tulmUf olununuz. 

Bir de ticaretinize ait işlerinizde 

karınızı bulundurmayınız. Yalnız bu 
huııusutaki fikirlerini '10runuz. 

Haya ttıt mu .. affak olmak içhıı "\sa 

Bunlardan başka f evknlade yorul 
maktan sakınınız. Sayigayrette ııcbat 

ve fırsata intizar etmek yolunu bildi 
iiniz takdirde Allah size yardım eder 

ve muvaffakiyetler temin edersiniz. 

Sıhhatiniz fevlı::aliide mükemmel İ
ıe de ara sırada hafif rahatsızlıklar 

geçireceksiniz. Fakat bundan dolayı 
endişe etmeyin, çünkü bünyeniz kavi 

olduğundan her zahmete müteham -

milsiniz. Son sözüm: Mesut ve bnhti 
yarıme yafıyncnğınızı tebfir ederim. 

l AKI 

Doktor Funk. öğleden aonra Talc 
sime giderek abideye bir çelenk koy 
muş, vilayete giderek Valiyi ziyaret 
etmiş, nkşnma doğru da tehri ve mi.İ
ı:eleri gezmiştir. 

Doktor Funk ve refakatindeki ze
vat bu akşam Semplon ekspresiyle 
memlketimizden ayrılacaktır. Alman 
IL:tısat Nazın, memleketine gitmeden 

evvel Sofyaya da uğrayacakhr. 

madım. Her taraf derin bir ketu
miyet ve mntrım içindedir. Bütün 

Bulgaristan Generalin matemini 

tutmaktadır. 

Trakya bisiklet turu 

11 hk Teşrin 1938 S A L l 

Hicri: 16 Şaban 1357 
Runıi : 28 E} lül 135' 

Hııır: 159 

f)oğu :; ati : 6,05 

Ôgle: 12,01 - ikindi: 15,10 
Akpm ı 17,37 - Yatsı : 19,V7 

lmıak : 4,29 

~ 

Tekirdağ, 10 (A.A) - Tr~kyayı 
dolafan Çannkkale bi~ikletçilerindru 

dcirt genç. T ekirdağına gelmişlerd; •. 

Bisiklctçiier altı if{i • .,de 600 kilomet

re yapmıtlardır. Gelibolu yolu ile j 
Çanallaleye dönmüt!erdir. ..••••••••§!!IB••!!!l!i"SflJ' 



/layfa: 1 Yl!:NISABAH 11 Te.~rinievvel 1938 

90 dereceli halis limon cicekleri 
' ' 

HASAN ve NESRiN Kolonyala rı 
Dünya ıtriyat mütehassısları bir araya gelse Hasan kolonyasının bir damlasını vücude getiremez. 

Nesrin Limon çiçekleri Ha sanın yavrusudur. Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir. 

Yeni Neşriya~ 

AR 
Güzellik ve sıhhat için ilk şart , . ' 

Türk Antrasiti 
Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısl 

Bu nefis sanat mecmuasının a
gustos, eylül sayıları zengin mün
derecatla bir a rada çıkmıştır. Tav
'iye ederiz. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran Her nevi soba ve ocaklarda kullanılacak yegane kömürdür 
-

• • • 
Havacılık ve Spor 

Mecmuanın 223 ve 224 sayılı 

nüsh aları bir arada çıkmıştır. 

RADVOLiN Türk Antrasiti 
Size en ucw:a mal olan yegane kömürdür. 

Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik · ediniz. 

Pazardan maada her ırün l 
den ıonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağa loğlu yo
kuşu kö.~ebaşı 43 Numara. 

kullanmaktır 4 

Satış merkezi : Gal~ta (Yolcu Salonu karşısında) Tahir 

han 5 inci kat. Telefon : 44915 ------ ilan 

Turan Tiyatrosu 
Halk sanatkarı Naşit, okuyucu 

3emiha Mi~el varyetesi. Büyük 
cambaz lııgilterecleıı gelen Tte Gu
ldas akrobat numarası ayın 12 nci 
ak~amından itibaren. 
Bu gece: TOMBUL komedi 3. P. 

·--
latanbul Asliye lkinci Ticare~ 

•• lahkemeainden: 

RADYOLİN DISLERI, Dişler Çehre:r i 

Sahil Mericezi f stanbul Limanı Sıhhiye 

Satinalma Komisyonundan : 
A - Merkezimize ait Sinop motörü te le. nesi tamir edilecektir. Keşif 

bedeli 975 l irad ır . 

B - İstekliler buna ait fenni ve id ari tartnamel eri bet kuru~ muk abi. 

linde m erkezimiz l evazımınd an alabil irler. 

C - Ek•iltme 18 Birinciteşrin 19 38 Salı günü uat 14 te Galata da 
Karamusta fa pafA sokağında mezklır merkez satınalma komisyonundaı ya_ 

pılacaktır. 

D - Ekoiltme açık olacaktır. 

E - M uvakka t tem inat parası 73 lira 13 kuru~tu r. 

F - Eksiltmeğe girecekler hu gi b i tamirat yaptıklarına. dai r resmi ve~ 

ıika ib raz e tmeleri şar tt ı r. ( 703 1) 

Hazinei maliyeye izafeten mu
hakemat müdürlüğü tarafından 

Galatarla Bo, fo r hanında 3 - 4 
);"o. da !<mail Hakk: ve Galata
da Yeııi~ehirli sokağında 34 No. 
da A po,tol aleyhlerine ikame o
lunan dayanm cereyan eden tah -
kikatı sıra•ında: 

güzelleştirir. r- K üaŞ!'Üviü sevK~iı::;~.z lı 

22058 numara ile İ stanb ul •icilli 
Ticaret bürosunda tescil lcılın mt~ o .. 
lan Yüken Türk Limited Şi ıketinin 

tasfiyesine karar verilerek Sirk r cid e 
Köprülü handa tüccarda n Ali Uzı.n

köprü ile Bahçekapıda Celal Bey ha 
nında 6 n umarada av ukat H üseyin 

Avni Kipe r'in tasfiye m emuru tayin· 

!erine 26,1 7 / l 938 tarihinde şüreka

n in İ ltifakiyle karar verilm iş oldu

ğundan Şirke t ten alacaklı olanlarla 
sair bir gU.na ha k iddia edenleTin ni· 

ha}·et bir sene içinde mumaileyh avu· 
kat Hüseyin Avn inin yazıhanesine 

m üracaatla talep v e isbat eylemeleri 
ve bu müddetin hitamında Şirke t 

mevcudü nün şü rc:":kilya taks im 1.' C teV" 
zi edilect'ğ İ Ticaret kanununun 445 
inci maddesine tevfika n ve birinci 

d efa o larak ilin olunur. 
M lidrlea leyhlerin ikametgahla

rının n1,·~·huliyetiı1e binaen vaki 
ilfinen telıliyata rağmen mahke

men ,relmediklerinden hakların-
• 1 

RADYOLIN DiSLERİ, Dişler Mideyi 
Sağlamlaştırır. 

da itt;lıaz olunan gıyap kararla-j !!!!l••••lm!l••u•••••••••••mıı•••••••
rının :tfıı:cn telıliğine tahkikatııı rla I RADYOLIN dişleri temizler ve Parlatır, mikropları yüzde yüz 
!rn ' 11 !1:18 tal'ih saat 14 de bıra- öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur. ağız 

Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 
Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş· 

tüyü kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok 

ucuzdur. 

Hali T.,fiyede Yüken Türk Limited 
ŞirJteti Tasfiye memur1 :ın 

Ali l lzunköprü, Hüseyin Avni Kiper 

ZA Yl - Sahibi bulunduğum ıek 

atlı Frun ekmek arabamın 3035 nu
maralı p l&kasın ı kaybettiğimden hük 
mü olmıyacağını ili.n cylrrim. kılma•ına karar verilmi~tir. Key-ı kokusunu keser. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

Adres : İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası 
Tel. 23027 • 

fiyet te!Jliğ makamına kaim olmak 1 RADYO L İN Satış yerlerimiz : Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı Anadoluhiı:aarında Fırıncı 

B;ta.I Pişkin 
iıı:ere ılan olunur. 935 - 1301 

----ıı.------·-----•1' llflll.l-ıııııı~-
-İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Şa,.tnameıle ve nümaııesi mucibince 20X25 eb'adında (10) 1 

milyo n silin ı lirık rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

][ - ;\Jııhammen bedeli beher bin aderli "400" kuruş he'tıbile 

(40.000) lira ve murnkkat teminatı (3000) liradır. 

III - Pazarlık 31 - X - 938 tarihine ra•tlayan pazarte,;i günü •a

at 14 de Kalıataşta Levazım ve 11ülıayaat şubesindeki Alım komis~·o

nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel mukalıilinde İnhisarlar Lnazım 

ve J\ltibaraa t şubesiyle Ankara n İzmir Ba~müdürlüklerinclen alına

' 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
" Sirop Pectoral ,, 

Eski ve yeni b ütün öksür ükleri geçırır, ba lgam söktürür 

bronşları temizle r, nezle ve gripten korur, gö;üsleri zayıf 
lıılir. 

\' - İsteklilerin pazarlık için 
nııme para!arile birlikte yukarda 

olunur. 

olan la ra bilhass:ı şayanı tavsiyedir 

tayin edılcn gün ve •aalte c~ 7.5 gü- INGILIZ KANZUK ECZANESi 
adı geçen komisyona gelmeleri iliın Beyoğlu lstanbul 

(731 1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 - İdaremizin Yavşan ve Ça:altı tuzlaları için mem·ır, amele VP 1 Devlet Demiryolları İlanları 

llizumuııda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 

27 - IX - 938 tarihınde ihalı, edileceği ilan edilen 2 adet kamyoı.etir lıı••••••••••••••••••-,•••••••ml 
ş~rtııame,incle tadilat yapılacı;gıııdan yeniden açık ek•iltmeye konul 

muştur. 

II - 11 uhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve 

muvakkat teminatı 360 li radır. 

III - Ebiltme 26 - IX - 938 ta ·ihine raslayan çarşamba günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve l\lübayaat şu besin d eki alım komis~·onun

.ia yapılacaktır. 
IV - Muaddel şartnameler paı a• ız olarak her gil n sözü geçen şu

beden alınabilir. 
V - Eksilmeye iştirak etmekistiyenlerin kataloğlarile karuseri , 

4ekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gös

terir fenni tekliflerini ihale günilıı~·en 5 c ün evveline kadar lnhi~ar
lar tuz fen şubesine vormeleri ve tek!ifl trinin kabulünü mutazammın 

7e,;ika almaları liizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ~aatte ~-; 7.5 

güvenme paralarile birlikte yukardı adı geçen komisyona gelmeleri i-

tan olunur. (7312) 

Istanbul Telef on Müdürlüğünden : 
!dare ihtiyacı için 284 adet 10 devrelik, 11 adet 15 devrelik ve 3 

adet 25 devrelik kablo tevzi kutusu açık ' eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2526 lira ve ilk teminat 190 liradır. Nümune

leri her gün Levazım dairemizde görülebilir. İsteklilerin murnkkat 

teminat makbuz veya banka mektuııu ve kanuni vesaiki ile bt·ral.er 

14/11/938 pazartesi günü saat 1430 da :\Iüdürlük binasında müteşek 

kil alım satım \ı:oruis~onuna müracaatları (6927) 

' 

l\Iuhammen bedeli 2340 lira olan 36000 adet muhtelif renklerde 

ve 58-59X72-73 cim ebadında karton 14-10-938 cuma günü saat uıı 

buçukta Haydarpaşada gar binası içindekı komisyon tarafından pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 25 1 lira

lık yüzde 15 nisbetinde teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine 

kadar komisyona müracaatleri l azımdır. 

Bu _işe ait _şartnameler IIaydarpaşada gar binasındaki 

• tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• 
komisyon 

(7326 ) 

Muhammen· bed.eli 5280 lira olan 2000 kilo taranmış kenevir, 

200 kilo İngiliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebatta kenevir ip 1800 

kilo katranlı kene\'İr ip, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtelif 

cins halat 27 10/ 9:38 per~cmbe günü saat 15 de Haydarp_aş.ada gar I 
binaoıı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulu ıle satın 

1 alınacaktır. 

Bu i~e gi•mek istiyenlerııı 3!1~ lira~ık muYakkat teminat ~e k_~- ı 
ntl'Hln tayin ettiği vesikalarla teklıflerıııı muhtcn zarfların aynı gun 
saat H de kadar komi<yon rei<ligine vermelni lazımdır. Bu işe ait 

şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7350) 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Müdüriyet ve mülhakat liman 1 rı için ll Ç•k ek,iJtnıc ile abııaeak 

bayraklara talip zuhur etmediğinden ek~iltme ayni ~erait daire•inde 

10 gün müddetle uzatılmı~tır. İsteklilerin .% 7,5 teminatı muvakkate 
olan 57 lira 84 kuru~luk makbuz veva ban~<:• mcktubile 15 10/ 938 
cuma,.tesi günü saat 12 de Ga latacla Deniz Tıcaret ~!üdürl :, ı;:ü Satın 
alma KomLn·onuırn müracaatları ilıin olunur. ! (72tı3) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
ı .............................. r.:z:ı;~.ı;;m:::::;ıı:ı:ı. ' 

Kadıköy halıııde 51 No. lı dükkan 
.. .. .. .. 

.. 5
,, . " 

,, 4 23 
.. 3/ 21 

" 1 

.. 
" .. .. .. 
" .. 

Senelik muhammen İlk teminat 
kiras t 

81 
H4 
120 
150 
120 

6,:ıo 

10,80 
9 
11.2~ 

9 

Yukarda semti \'e senelik muhammen kiraları yazılı clükk:•nıa ı 

939 senesi Mayıs sonuna kadar a;'l'ı ayrı kir:ıya verilmek üzere açık 

artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Lc\'azım müdürlüğünda giirüle
bilir. İstekliler hizalarında gö,terilcn ilk teminat makbuz \'eya mek

tubile lıeralıer 14/ 10/ 933 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümen. 
de bulunmalıclırlıır. (B) (698 ~) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için 75 ton U. l\laklalı demi r kapalı zarfla ek· 

siltmeyc konu]?nuştur. 

2 - Muhai"ıımen ·bedel 10.000 mu,·akkat teminat 750 lira olup ek 

siltme;i 26 teşrinie\'\•el 938 çar~amba günü «:ıat 15 de Ank:ırada P. T. 

T. umum müdlirfiik lıina•ındaki gatın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 ·- htekliler muvakkat teminat makbuz veya lıanka mektubu ile 

ka nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mez.. 

kür komi•yona ve recekleı·dir. 

4 - Şartnam eler Ankarada, P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlun · 

da P. T . T. ayniyat şube müdürlükler inden pa r asız verilecektir. 
(6169) 

İstanbul 2. cı İcra 

dan: 

Dairemizin 38. 95 8 No. lı do•yasi-

memuruna mü racaat 
ilin olunur. 

edip almala rı 

( 11038) 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad, No. 11. saat 15-18 

Tel. 21942 

le mahcuz ol up bu kere paraya çev

rilmesine karar verilen Karaköyde J 

Manhaim hanında Manh•_im Şirkeıi -1 
nin bi r odasın da bulunan ı k ı adf't ta~ 

ban ha lı s ı n ın bi rinci açık artırması j 
181 1 O, 938 de Salı günü saat 1 S ten ' 
f 7 ye kadar ifa edilecektir. Bu arlır- ıDıı••••••••••••~
mada mahcuz eşya muhammen dcK~ ZAYİ _ 402 sicil No. l ı a rabac ı 
ri n in yüzde 75 ini b ul ma<lığı takdır- c hliyetnamemi zayi ettim. Y en isin i 

de ik inci a rtırması 20 1 O ?38 de alacağı mdan hükmü yoktur. Yorgi 
Per<1cmbe günü ayn ı saatle yalpı la- -- - - COALU-' Sahibi ..... Cemalettin SARA <> 
caklır. Alıcı olanlar muayyen gün ve Ne,riyat Müdürü: Macit ÇETiN 
saatte mahallin,le hazır bulunacak 8aaı1dığı yer: Matbaai Ebüzziya 

• 


