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Hi.tlerin son nutku· 
Clevarnlı sulh ümitlerini kırdı 

~03lovakyamn ilk cumTıımelsi Mazarik' in mezarında so1ı Tıadiselcr 
layan ve dua eden Çekler ... 

Bu sabah bir çocuk 
tramvay alhnda 

parçalanarak öldü 
l\aza Etyemezde oldu; sebep çocuğun 

ıı biletçlyi görünce at lamak istemesidir 
lııc ~ sabah saat 7 ,5 sularında Etye- basamağa asılmış ve böylelikle bedava 
"a ı ile Samatya arasında feci bir tram· bir seyahat yapmak sevdasına düşmüş 

Bir Fransız 
. . } .. 

SOljLUyor nazırı 

Endişeli anı geçirdik 

Şimdi istikba deki. 
hidiselere hazı lan 

Kendi fabrikalan 
hani hani çahşırken 

lngiltere 
Amerikadan da 
tayyare alıyor 

Faris, 11 (A.A.) - Gazetelerin mUta. 
lealaraı, yine Bitlerin nutku hakkında

dır. 

Exelslor, diyor k1: 
"Sarbrukta irat edilmiş olan nutuk. 

vilcude getirilmiş olduğu eseri memnu. 
niyetle temana eden bir adamın nutku 
değildir. Bu nutuk, canı sıkılmış bir ada
mrn nutkudur. Fakat neye canı sıkılınıt 
olduğunu layıkiyle bilmiyoruz. Ancak 
yapılan tekdirin Manşm ötesindeki dost. 
l::ımnr :'! (ltıgUWPre) :r:ıcl oldJ.to::ıınd'.m 

iştibah edilemeı: ve bu tekdirin faşist g5-
Devamı 10 uncuda 

.....,) ....... _______ __ 
Bugün 

istilzkam1arını -gezer kln .... 

lngiltere, Filistinin 
Arap ve Yahudiler arasında 

~~ ıı::azası olmuş ve bir çocuk parça tür. 
Ça olarak ölmüştür. Bu sevdası biraz sonra kendisinin 

~~ad~se kurbanı Samatyada oturan feci ölümüne sebep olmuş ve tramvay 
dir Ptnın oğlu 14 yaşlarında Karabet· Etyemeze yaklaştığı zaman biletçinin 
lıt · l{arabet bu sabah babasiyle bera. geldiğini gören Karabet yere atlayarak tit CVden çıkmış ve ilcisi .de işlerine öndeki arabanın basarr:ağına binmek 
};-~~ek üzere tramvaya binmişlerdir. istemiş, fakat bu sıra.da yere düşerek 
tttı t tranwayın kalabalık oluşunu gö- iki tramvay arabası arasında kalarak 

Tayyare piyankosunda 

Kazanan taksiminden vazgeçti 
numaralar lngilte~e, memleketi yeniden fethe

dercesıne askeri harekete girişecek 
10 uncu sayfamızdadır 

~abet bilet parası vermemek için ~ Devamı 4 üncüde 

20 bin mevcutlu 
iki Japon fırkası 

_.,,,. rr: aı ıım •-'Z z 

Karadenizde 
tırtı na var 

halinde kar Tipi 
yağıyor d a h a i m h a e d i 1 d i s;nop, 11 - Karadcn;zde tip; haHn-

l.o de kar yağmakta ve denizde şiddetli 
lloıu lldra, 11 - Gin topraklarnda Ja- Cenubi Çinin Japon kuvvetleri tara- bir fırtına hüküm ııürmektedit. Aksu 
~ar ıtıUtcmadiyen mağlüblyete uğra- fındıın istilfı edildiğine dair çıkan ha- vapuru Samsuna uğrayamadan llınanı· 
~ ladırlar. Gelen son haberlere göre, berleri Cin njansı katiyetle tekzip etli- mıza iltica etmiştir. Daha beş vapur 

~Clı.~ nıcvcutlu iki Japon fırkası Yangçe yor. fırtınanın dinmesini beklemektedir. 

~~ cenup cephesinde Tehan civa- Diğer taraftan Dömei njnnsı, Japon kı. 
tıır. Cinliler tarafından imha olunmuş- taatınm bu scb:ıh Pekin - Hankeu de-

:a miryolu üzerinde Hankeu'nun 160 kilo-
~~ Japon askeri membıımdnn gelen metre §imalinde kAin Sinyang'ı zaptet -
~ bu haberi teyit etmektedir. miş olduklarını haber vermektedir. 

Küçük sana1Jicilere müjde 

llıı· çok müesseseler 
"1uamele vergisin
den muaf tutuldu 
Muafiyet kararı bu senenin 
temmuzundan itibaren 

17 
başlıyor 
W: Y azı3ı 2 incide 

Hiddetli şoför 
Korna sesine aldırmıyan 

Hlr ~ocuğu taşla 
yaraladı 

Dün akşam Sarıyerde Uskumru kö
yünde bir çocuğun ağır yaralanmasiyle 
biten bir vak'a olmuştur. Şoför Halim 
isminde birisi toprak yüklemek üzere 
kamyoniyle Uskumru köyüne giderken 
yolda önüne çıkan -Oir çocuğun müte
addit kome ~almalarına aldırış etme· 
diğine kızmış ve kamyon.dan atlayarak 
eline geçirdiği bir taşı İsmail ismin· 
deki küçüğe atmıştır. 

Taş, çocuğun kulak tozuna gelmiş 

İsmail yere yuvarlanmış, ağzındar. ve 
burnundan kan gelmeğe başlamıştır. 

V ak'a yerine gelen jandarmalar ki.içü. 
ğü baygın bir halde Etfal hastahane • 
sine göndermişler ve şoför Halimi .de 
yakalamışlardır. 

.. 
Filistinda 'Araplar tarafından yalıılan bir si11agog \. 

) l'azm ~ üncade 

Sofyad aki suikast 

Katil, cinayeti 
intikam için 
işlediğini söyliyor 
Hnıgar ErkAnı Harbiye Reisinin katil 

hadisesi esrarını muhafaza ediyor 
ı.: l'azısa ıo uncuda. 

,. 
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3lauata dair 
------~---------
Meş ıur kimse
ıer ın sohbeti 

I
• NGtLtZCE bir romanın f8hıı· 

larından biri meşhur kimse. 
lerin daima alika ile elinle ecek ıe\·ler 
söylemesi lizımgeldiğini, ıohbetled 

tadsız olursa karıılarmdakini auktıtu -
hayale uğratacaldannı iddia ediyor. 
Bunun için de kendisi tr.nınmaktan, 

ramini bir gün bile guetelerde gör. 
mekten korkuyor. Sadece bir münevver 
adam endııesır .. Bilmem muharrir, ro
manındaki o gahA söylettiklerine 
kendi de inanıyor mu? mefbur olmak
tan bir uap duyuyor mu? ... 

Duyuyorsa habıs; çünkü töhretin 
lııir çok maJmırlan olsa bile mCfhur a
damın, ken.diıi ile konupnlan ıuk.ıtu • 
hayale utartmalan korkuau pey yok
tur. Dalına allka ile dinlenecek Wizler 

eöyledikleri için mi? Hayır; her ketin. 
kiler gibi on1arm da bir çok sözleri a
lelade feyler olabilir, Hattl zihinleri 

'itleri ile, eserleri ile meıgul oldoıtu 
için ç.oğu zaman, herhangi bir adam
dan daha taduz konupnalan kabildir. 

Pakat karfllanndakinin o aözleri &· 
Wiklerini aaıuraaım hata edeniniz: on· 
lar ekaeriya mqbur bir 1dıme ile ko

DUftuldanna memnundurlar n onun 
Jaer aözüne, pek te mlnaıı trlmıyan w
'1lerine ve cevaplanna bile kendilerin· 
ce milıteına, parlak m4nalar verirler. 
O kadar ki hazan o mqhur kimse .._ 
kılıp atmıı aça.mu olur: nran yok. 
Jcarımdakiler bu ıflkiltu da b1r zelrt 
eseri, hattl bir nilkte aaymap hazır
dırlar. 

Kendimizi bir yokhyalım: baratı
ımzda hepimiz az çok mCfhur inaanlar
la karplqımfUdrr; bunlar da bize l:Jel. 
ki sadece bir: "Nasılsınız? iyi misi
niz?., deyip ıeçmitJerdir; belki bize bu 
kadarcık da bir hitapta l>ulunmamıı· 
lardır. Fakat onlarla kartılqtığmuz 
cUnO hatırladıkça içimizde iftihara 
benzer bir teY duyarız; onlar bize feıv. 
bllde IÖzler söylemişler gibi gelir. 
Gözleri bir saniye bizim llzerimizde 
durmupa bunu, insanlar içinde bizi 
kendilerine en yalan bulduklannm, bi
sl kendilerine kadar ylikaelttiklerinin 
bir delili aaymağa kadar pderiz. 

Hele eobbetleri tadh diye tanrmmı 
imanlar r .. Onlar için artık alelide ter 
ler t8ylemele imktn kalmaDUfbr. Bir 
n llteaeler, bir cıgara yaksalar, battt 
haıtalıklanndan bahsetseler biltlln 
bwı1ar karplanndaldne hoı, tuhaf bir 
tös clbi gelir. ÇilnkO onlar nüktedan 
diye, zarif diye tanmmışlanbr, artık 
onların her aözünde bir nükte bulmak 
lrarplanndaldler için hir vazüe olur: 
banu bulamazlarsa kendi anlaYIJ
mlıldanna hllkmetmeltri lhımgelir
ki buna kat'iyen taraftar değill•rdir. 
ne yapar yapar o aözlerde bir zarafet 
bulwerirler. 

fı ıerçekten kıymetli şeyler söyle
mekte, nOlrteler sarf edebihıckte değil; 
bu yolda töhret edinebilml'!ktedir. O 
fÖhrete erdiniz mi artık kendinizi kol. 
lamaruza hacet kalmaz, sicinle konu
pnlann hemen bepıini hayran e.iebi· 
leceğiniz muhakkalmr. 

Nurullal, ATAÇ 

Avrıl&r1n konsıre~ı 
latanbul Avcılar ve Abcılar Birliğin. 

elen: Birliğimizin ıenelik nıutad umu· 
mi heyet toplantısı ı 3. ı o. ı 938 rer
tembe gUnO aut 18 de Birlik me~ke. 
zinde toplanacaktır. Muhterem azanın 
teıriOeri rica olunur. 

• Dtin 4nkaradan şt1ırimlzt gelm Alman llttlsat Nazırı Dr. Funi bu aqalfı 
ıaot 20,30 da Konvansiyontl trtnirN ballanacak Jıuıwl vagonla r1U111leketi· 
milden ayrılacaktır .Alman nam Sofyaya ujnyarak bir müddet kalacalcttr. 

Dr. ı-·unk dün aqal)ı motörk Büyükadaya kadar bir gezinti yapm~tır. Bu
gün bre kelinden tvvel 1 stanbul gazdecilırini kabul ederek kendilırilt görü
şecektir. Resimde Dr. Fımk Cımılruriyt tfbidesir.e reltnlc koyduktan sonra def-

ini i•ıalarim g6rülii101. 
• Bapıtil Ctl4l Bayar dibi ıaat 15,30 da DmlılHnü lıtanbul ,.balnl ıl' 

yarıl ıt-'1 oc baıt ldltilclndt bulu•1111tur. Bt11oılıil, Dnıiıbanlı.,...... _, 
dllrü Yusuf Ziya ik bir maddıt ıörüımÜf vı baniaya ıılm Sibnnbank fi 
Millt RltWÜTans .,,..,,,. miidllrlnini ltabul ılmifliT. Rumimiı BOlflılcill 411# 
HaydarfJOla garında karıılond•I• 111ada gösllriyot. 

~ IE IHI ii I~ ID IE . v ıe . IMllE iMi l IE I~ ır ır lE 
Umumi 

mağazalar 
Şehr;m·zde ljk mağa

za ·rophanede 
açılacak 

Denizbank, .latanbul limanı baklan.. 
da yeni ve mühim kararlar vermek ü
zeredir. Bu arada nhtım ve bilhaua u
mumi majualar meseleli birinci mev
kii it1al etmektedir. tik olarak Meram. 
de açılan umumi mağua çok iyi neti· 
celer verditinden tkart hareket nokıa
amdan daha mühim mevkii olan lstan· 
bulda da bir an evvel umumi mağaza. 
1ar inpu kararlqtınlmıt bulunmakta· 
dır. Bu it için hazırlanmakta olan pro
jeler tamamlanmak iberedir ve yakın· 
da bizzat Baıvekil CeW Bayamı tetkik 
ve tasvibinden ceçtikten 80nra lnpata 
batlaaacaktır. Umum! mağazalardan 

ilki Tophanede Ford atelyelerinin ol. 
dutu yerde inta edilecektir. ileride tz. 
mir limanında da bu tekilde umumi 
mağazalar inpaı mukarrerdir. 

Bundan batka rıhtımlar :fi için İn
giliz mühendialeri tarafından huırJan
mıı olan projeler üzerinde bazı deği • 
fiklikler yapılmur lüzumlu ıörillmilt -
tilr. 

Bundan dolayı bu it biraz gecikmit
tir. Fakat Tophaneden Fındıklıya ve 
Sirkeciden Sarayburnuna kadar uzaya· 
cak olan nhtrmlann inpsına yeni ıe. 
ne içinde başlanacağı umulmaktadır. 

Bu it için bankanın yeni sene bütçtaine 
tahaiaat lv.>nacaktır. 

o 

Çocuk bahçeleri 
Sayfiye yerlerinde 

aeılaeak 
Belediye, fehrin muhtelif •mtlerfn. 

den sonra uyfiye yerlerinde de ço.:uk 
bahçeleri açmağa karar vermiı ve bu· 
nun için de projeler bazırlamağa bula
mrıtır. Gelecek yaz mevaimine kac~r 

Adalar • Anadolu yakası ve Boğıu=çi 
köylerinde muhtelif çcc:uk bahçeleri 
açılacak ve yazlığa giden ailelerin ço • 
cuklan vakitlerini burada geçirecek • 
lerdir. 

Belediye bu huıuata mahalU ~yma. 
lwnhklara verdiği emirle tetkikltt yap 
malarmı ve bu bahçelerin yerlerini 
teıbit ederek bildirmelerini iatemitt!r. 
Yeni tehir meclisinin toplantılara ba,
lamasından aonra ilk itlerden biri ola. 
rak bu bahçeler ba'ldanda görüımeltr 
yapılacak ve tahsisat meselesi hall'!di • 
lecektir. 

Esuen çocuk bahçelerinden ancak 

Şirketi Hayriye 
tenzi18ttan vazgeçti 
DiJrt ayhk ucuz karneler k•ldırıldı f 

uyhk karneler ihdas edlldl 
Şirketi Hayriye tdareti yeni bir ka- tuttutu cihetle alamadılmı t8ylemt:k· 

rarla, bir aenedenberl Bopziçl iakete· r te •e bunuıı için birer ayhk bnıeler 
terine tatbik etmekte olduğu yüzde el. 
ll teıuilitlr dört ayhk karneleri kaldır
mıttır. Bunlann yerine birer ayhk, fa
kat tenzilat miktan u yeni karneler 
ibdai edilmiıtir. Yeni ıekil, &ğaz köy 
terinde oturan halk üzerinde memnuni· 
yetsizlı'lc uyandımıııtrr. Çilnkil evvelce 
hergün latanbula inmeğe mecbur olan 
it sahipleriyle memurlar yilzde elli rı.. 
bi mühim bir tenzilittan istifade e le 
biliyorlardı 

Dilet tara!tan yaz mevsimi için ya
pılan üç aylık diğer tenzilatlı kamclC'r 
de mevıim seçtiğinden llğvedilmiıtir. 

Bofa.ziçWer dört aylıktan maada ar 
nca iiçer aylık yaz mevsimi için ihdaa 
edilmit olan karneleri ileri ıOrerek bu 
tekilde diler mevaimler için de ıene 

tenzilith kameler aatılmumr istemek. 
tedirler. Şirket ise hallan dör.der avJJr 
karneleri Gcretl epey biiyllk bir yeldln 

yaptrtuu bildlnnektedfr. Dlfer taraf
tan BoiaziçWer de birer ayhk kame • 
terdeki tenzilltm da dörder ayhklarda.. 
iri nu'lctara çıkanlmasını ve yahut hem 
birer aylık ve hem de dörder aylık kır· 
nelerin ikisinin birden aablmasını ta
lep ediyorlar. 

Halktan bazıları firkete mUracaat e
-lerck yaz mevsiminde yazbfa gid• 
hali vakti yerinden kimseler lçln üç ay. 
hk yUzdc elli tenzlltth karneler utıl· 
drğmr, halbu'kl kıt mevsiminde itleri 
batına gitmeğe mecbur olan Boğazın 
yerli ve fakir halla lçirı ise bu temi:S.
tm kaldınldrfmdan tiklyette buluıı • 
muılardır. 

Yeni karnelerin tenzilitr eaJdlerin 
ancak yamı niabetindedir. Şirketlr. 

evvelce karar nrdiği bu lrolaylrk n 
tenziUttan neden vugeçtili meçhul. 
dOr. 

Küç'ik sanaqicilere müjde 

Biı· çok müesseseler 
muamele vergisin
den muaf tutuldu 
Muafiyet kararı bu senenin 17 

başhyor temmuzundan itibaren 
Ankara 10 - Vekiller heyeti bazı sa· ı 

nayi şubelerini muamele vergisinden mu-
1 af tutan yeni bir kararname hazırlanur

tır. Bu kararnameye göre, aşağıda isiml~ 
ri yazılı sanayi şubeleri muamele vergisi 
kanununun neşir tarihi olan 17 temmuz 

1 yazlan istifade edildiğinden ve bu 
1 mevılmde de bir çok aile sayfiyelerde 

bulunduklanndan yeni karar çak yerin 
de görülmektedir. 

Tonton amca 
ve 
ta 

kırııan 
ancı ar 

938 den itibaren rmıaJDPJe vergisinden 
muaf olacaklardır. 
Gıda sanayiirıden: Arpa kmalan. hay

van yemi, arpa, mercimek vesair hubu· 
batı mı haline getirmeksizin ezip parça· 
layan müesseseler. 

Mensucat sanayiinden: Havlucular, 
i§lemeciler, mendil için hazJrlanmq men
sucat Oıerine çizgi basan aınesseseter. 
yumaalar \"e basmaalar, hayvan eteri~ 
rinin altına konan keçeleri imal eden mü
esseseler. 

Madeni eşya &anayiinden: Cilaalar, 
testerecılik, bıçakçılık, her nevi maden 
döken milesseseler (yalım döküm dolayı· 
sile dökülen parçaları işlemek hariçtir) 
dölme bakır imal eden mOesaneJer, tel 

Hazır ilaçlarda 
pahahhk 

Bandrollara fazlı 
llyat mı yazıhyor __ .... 
Puarhbıa aatıt mecburiyeti 

dılmdanberl aJlkadarlara buı ~ 
yet1er yapılmaktadır. Bu arada 
A'ft'Upadan ceJm mOatabaar 
b•kkmda olan bir mtlncaat hayli 
kate sarpa!' bir teldldodir. 

Puarlık JcaJkm•dan enel malOIO ti 
dutu Ozere A vrupadan gelen 
yerli milatabzarat üzerlerinde fiya 
yanlı olduğu halde aatıhyordu. 

Pabt bu mtistal1%aratı tehrin ~ 
lif yerlerindeki eczabaneler:Sen nsertll' 
deki fiyatlara ıöre alanlar Sirkec:i <J
nrmdald depolar.dan 20 • 25 kurut ~ 
ha ucu.za alabiliyorlardı. Bu au"-rcö' 
bu müstahzaratm üzerlerindeki aya' 
1ardan daha ucusa utrlman m~ 
olablllyor demtktl. 

Halbald puarhlı kaldıran 
t a t b 1 k i n d e n b e r 1 vaziyet 
atfyle delftmlt n depolara giden 
leler de "fiyat maktu,, bitlbiyle 
mllatahAratı tlnrlerinde'ld fiyatlar 
almala mecbur tutıılmqlardır. ttte 
tekil balla fİkiyete mecbur bıra 
tır. 

Yapılan fiklyetlerde "mademki 
velce depolar ve hattl bazı euahaJI 
bu lllçları Gzerlerindeki fiya 
ucuza aattyorlardı. O halde bu fiya 
mOıtah.zarata futa olarak kabul 
tnlt demelcdr., denilmektedir. 

tllç ve bu gibi llzerlerinde fiyat 
zrb maddelerin daha ziyade arkı 

sontroldan reçlrilmesi lstenmeJrtedltı 

kesme imalathaneleri (kangal 
tel amba!Aj sanchklarmda kullanmak 
re ınuayyen uzunlukta kesen imal& 
ler). 

Toprak sanayiinden: Tebeıir 
mQesseııeler. • 

Tahta sanayiinden: Tomaalar, 
alar, sepet ve parmaklık yapan 
tıeler. tezglhlar: (fJrm küreği, 
bayrak direli Ye benzerlerini ya 
fıçı, sandık, ambalAj sancblr, o 
manken yapan mOessP.seler, 1rn..,~ 

<deniz vasrtalarma mahsus knıd 
panlar) imi. kafesi yapan mQ 
tahtadan kOçük efYa yapan mn .... ıll!!IP'
(plrografl) kutuaılar (tel dolap. 
elek kasnalr w bemerlerini ya 
çılankçdar, takunye, mekik yapan 
eeeeler' araba tamir eden 
(yalnız tamir dolayısile) kundura 
ve ökçesi yapan müesseseler. 1' 

MOtefenik sanayiden: KAiıt ve~ 
kavva Ozerlne çizgi basan m~ 
konfeti, serpantin ve tuvalet klııııarı......,, 
pan mQeueıeler. kQrt danteli~ 
kemik ve boynuzdan ve plastik ~ 
den aiızhk, tesbih ve tarak imal P'... 
mfiesseseler. (sair 1)11.stik ~ ~ 
hariçtir). Taka imaJAthaneleri (~ 
tezgAhlannda Jrullamlan Aletlerl 1W' 'I 
müesseRler.) 
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Moris Şövalyeye Lejyon donör 
madalyası verildi 

cıı~'5ı;ıgaınconon mlYılhıDm bDır kısmDDe 'fl'al!dırler l«;Dn blır 
~ ~~anserr ©l~aın avınstn AmerDkaUoDaıır ~©>k scevnyoır 

s 

? 
••• 

eş hu "1P 
}et.... r Fransız artisti .Moris Şövalye
d .... '"llSa h"k' ..... l!Er" u umeti tarafından "Lejyon 
~ ınadalyası verilmiştir. 
~anın §Ölıretini dünyaya yaymak 
itte .. dan Yardımları görülmü... kimse-

pışmrştrr. Fakat bir düşman kurşunu ile 
yaralanan cesur asker esir düşüyor ve 
harbin sonuna kadar muhafaza ediliyor. < 

•er·ı "' 
' b' 

1 
en bu madalya ve ünvam alan 

kadııı ır Çok sanatkarlar vardır Meşhur 
)~I 'l.ro.ınancı Kolet te bir iki .sene ev. 
~% eJYon donör zabiti" Unvanını al-

1.ıo 
~ :~a Şövalyenin "Lejyon donör" şe-
heli h ~alyası ile taltifi uzun zamandan 

eil:Jcı • 
, be~ı, n.ıyordu. Fakat kendisi, bunu 

~hah. eınıyor gibi davranıyor, ondan 
~h Sehniyordu. Geçen gece "Paris 
"' "asu•• . 
·~ta~ . nda, bır köşeye çekilmiş otu-
ll )enı re .. ·· 

~~ba \'uyu seyreden artist erte. Moris Şövalye 

Mütarekeden sonra memleketine d~-
nen Moris Şövalye bir şantör olarak orta
ya çıkıyor. Paris müzik holleri onu der. 
hal meşhur ediyor ve şantör, sesli sine
ma çıktıktan sonra kendisine daha ge
niş bir faaliyet sahası buluyor. Yıldızı 
birdenbire parlıyor ... 

Moris Şövalye, Holivuda gittikten kı
sa bir zaman sonra en birinci artist se. 
viyesine yükseliyor ve bir çok şaheser
ler yaratıyor. 

Artist bir kaç sene evvel Amerikadan 
dönmüş ve Avrupanm bir çok bliyllk şe

\ hirlerinde dolaşıp temsiller vermiştir. '~ği h hb lial'iclye Nezaretinin ilan ede-
• tıııi/ l!rj hakikaten aklından bile ge- nrnan ve en sevilen bir şahsiyettir. Bundan sonra Parise dönen Morls Şöval- • 

A. orıtu. 
i"llerik 
. .'~ ada Moris Şövalye en tanınmış Moris Şövalye kilçilk yaşında anasız 
ıı.ı. ızdır ve F babasız kalmış bir çocuk olarak ~üyü-"i<ııj 1 onu ransanın yeni dünya 
tiı.~·i0 arak telakki ederler. Ameriiaaya 
Co~lıtıııtaınan halk kendisini büyük bir 

ı. Ukla k 
°'Oliıı .. arııılar ve alkışlar. 

~t ~ Şovalyevi Amerikan halkının 
r 1snı1 • • 
'-lııJıu da iyiliği için sevmektedir. 
bt artist k d' k d b" "k \ ol' 'l ~rv • (ln ı azancm an uyu 
ıliı~arı0 et tahsis ederek fakirler için bir 

c>" ~ •er a . ar lll~tc çrnrştır. Burada şifa bulan 
h iz k~ ı\ıneriknlı Moris Şövalyeyi şüp

llıı 1 
!:ok sever. 

sureu 
e, artist Amerika için en ta. 

1 

müştür. 12 yaşında, bir nalburun yanma 
çırak çlarak giren Moris hayatından hiç 

te şikayetçi değildi. Sabahleyin erken
den dükkana giderek işe ustasmdan ev
\•cl başlıyan küçük çırak, gayet neşeli 

çahşıyor ve dükkanda yalnız kaldığr za. 

tnanlar mütemadiyen şarkı söylUyordu. 
Umumi Harp çıktığr zaman Moris Şö

valye tam askerlik çağında idi ve cep
heye gönderildi. Bu neşeli delikanlı bel
ki cephede de ölüme karşı gülerek çar-

€eıı~i_rncrikada il~n müesseselerinin rrklamları için fotoğraf modelliği eden 
1-':lardan çok balıscdilmi~, hallfı bunların "kraliçeleri,, bile seçilmiştir. 

claıı tazn at, Amerikan ressamlarının model olarak intihap ettikleri kız bunlar
ı\ amcn başka bir tiptedir. 

~e2 ~utkin -~smindeki bu genç kız, fotoğrafçılara model olanlara hiç ben
~· ?\li nun ~uzünde bir damla boya yoktur, tuvaleti gayet sade ve tabiidir. 
ııu et s Gutkın Arnerikada bilhassa beş meşhur ve büyük ressamın modelli

llııktarl'tıektedir. Ressamlar onda tabii bir güzellik ve tam bir genç tazeliği bul
<\~nı sÖylüyorlar. 

tır. eug~Utkin bir Rus balet dansörünün kızıdır .. Evvelce tiyatroda çalışmış· 
'tad un ressamlara modellik ederek ayda 150-200 lira kadar bir para kazan 

ır, 

ye "Paris Gazinosu" nda çalışmaktadır. 

1 fngUterede açılan bir eski nakli vasıta
Jan sergisinde bu garip araba. da teşhir 
edilmektedir. Benzerine başka hiç bir yer. 
de tesadüf edilmemi~ olan bu araba bo-

~ü otomobil tJeklllcrlnl biraz andır. 
maktadU'. 

.. 
Fransada 

mektep buhranı 
4000 orta tahsil talebesi 

mektepsiz kardı 

Fransa bu sene talebe çokluğundan ve 
mekteplerin kifayetsizliğinden şikayet 

etmektedir .. 

Bilhassa Pariste orta mektep ve lise 
sıkıntısı hissedilmektedir. Bu sene orta 
mektep ve liselere müracaat edenler
den 4000 den fazla talebe açıkta kaJmış
txr. 

Verilen malümata göre, Fransada, tah
sil eden talebe adedi seneden seneye art
maktadrr. Mesela, 1928 de, yani bundan 

on sene evvel, bütün Fran~adaki ilk mek 
teplerde 4.094.248 talebe okurken bu ra
kam 1930 da 4.634.405 e, 1934 te 5 mil
yon 299.325 e, 1936 da da 5.886.186 ya 
çıkmıştır. 

Lise ve kollej talebesi de o nisbette 
seneden seneye artır.ıştır. Mesela, 1911 
de lise ve kollej talebesi olarak Fran

sada 98 bin erkek, 30 bin kız olmak ll
zere 128 bin çocuk okurken, 1936 da bu 

rakam adeta iki buçuk misline çıkmış
tır: O sene lise ve kollej talebe yekfuıu 
180 bin erkek, 80 bin kız olmak üzere 
260 bindL 

Geçen sene yalnız Pariste 20 binden 
fazla genç lise olgunluk imtihanına mü· 
racaat etmiştir. Bu sene liselerin bu de-

rece kalabalık olmasına bakılırsa gele
cek yıl üniversitelere de fazla talebe a
kın edeceği muhakkaktır. 

Orta mektep ve liselerde, talebenin 
fazlalaşması, son senelerde orta tahsl -

lin de, ilk tahsil gibi meccani yapılmasın
dan ileri gelmektedir. 

Hükfımet, orta tahsili meccani yapar • 
kcn yeni mektepler inşasına başlamış • 
tır. Fakat, buna rağmen mektep ihtiyacı 
giderilememiştir. Pariste yapılan iki ye .. 
ni lise bu hafta içinde açılacaktır. --... 

~ ·-·» 

"Merküri,, Tıarek'eiinaen -evvel kenaisini tcl,§ıyan "Mal,q,, İOJY.aresi üzeiin'de. r(k/J
şede Merküritıin başpilotu Benet), 

Yeni bir bava 
\ 

rekorıı kırddı 
Deniz tayyareleri arasındaki mesafe re· 

ı koru Ingilizlerin"Merküri,, tayyaresi tara 
· f ıiıdan kırılmıştır: 

:Ayın yedisinde öğleden sonra saat biri 
yirmi geçe lskoçyada Dandiden hareket 
eden tayyare hiç denize inmeden 9.600 ki
lometre katetmiş ve nihayet benzini bitti
ği için cenubi Afrika sahillerinde Alek
sandra körfezine, ertesi gün sabah 7,25 de 
inmiştir. 

"Merküri,, deniz tayyareleri arasındaki! 
rekoru 1.208 kilometre farlda kırmıştır. 
Bundan evvelki rekor 29 martta Brezilya-! 
da Karavallasdan kalkan çift motörlü veı' 

Yunkers tipinde "Yuno 205,, "Alınan tay
yaresi taraf mdan tesis edilmişti. 1 

"Merküri,, son seferine. geçen sene 15 
temmuzda Rus tayyarecilerinin tesis 
ettikleri mesafe rekorunu kırmak için 
çıkmıştı. Goromov. · Yunaşev ve Damlin 
ismindeki üç Rus tayyarecisi 800 beygir 
kuvvetindeki tayyareleri ile Moskovadan 
kalkmışlar, şimal kutbundan geçerek Ka
liforniyanın cenublµla inmişler ve 10.148 
kilometre katetmişlerdi. 

Bu suretle tayyareler arasındaki tek 
hamlede en fazla mesafe almak rekoru, 
gene bir uçuşta 15.148 kilometre uzağa 

inmeğe muvaffak olan Rus tayyarecile· 
rinde kahyor. Deniz tayyareleri arasm-
daki tek hamlede en fazla mesafe katet· 
mek rekoru da Almanların 8.400 kilomet 
resine mukabil 9.600 kilometre alarak İn
gilizlerin "Merküri,, deniz tayyaresi tara
fından kırılmış bulunuyor. 

"Merküri,, İngiliz havayolları idare
sinin iki meşhur tayyarecisi olan Benet 
ve IIarvcy tarafından idare edilmiştir. 
Pilotlar Rus tayyarecilerinin rekorunu kı 

racaklannı kuvvetle ümit ediyorlardı. 
"Merküri,, bu uzun mesafeyi tayyarede 
sürat rekoru olan saatte 550 kilometreye 
yakın bir hızla uçmuştur. Fakat tayya
re, Afrika üzerinden geçerken sert bir rüz 
garla karşılaşmış ve bu rüzgar tayyare
nin süratini kesmiştir. Rüzgarın muka
vemetini yenmiye çalışan tayyare bir ta
raftan süratini kaybetmiş, diğer taraftan 
fazla benzin yalanıştır. Bunun neticesi o· 
!arak da nihayet benzini tükenerek yere 
inmeye mecbur kalmıştır. 

"1\forküri,, bu 9600 kilometrelik mesafe 
yi 42 saatte almıştı. Bu suretle vasati sü
rati saatte 227 kilometre ediyor •• 

1 • . 
Tayyare, sefere çtliarken öiğer bir öe-

niı tayyaresinin' ilzerinden hareket etmiş
tir. Bu usul, bilhassa çok fazla yüklü olan 
tay;,·:!rderin hareketinde kullanılmakta

dır. Çünkü, çok ağır bir yük taşıyan taY. 
yare birdenbire hareket edememektedir. 
"Merküri,, de, bu kadar uzun bir yola 
çıkacağı için, çok fazla benzin almıştı. 

Ağır yüklü tayyareleri harekete geç~ 
mek üzere 'Almanlar evvela husus! vapur 
!ar kullanmışlardı. Fakat, 1ngiliz hava 
zabitlerinden Mayo bu vapiırlarm yerine 
bir deniz tayyaresi kullanılmasını düşün
müş ve yapmıştrr. 

"Mayo,. ismi verilen bu tayyare taşı· 
yan deni~ tayyaresinin her biri 960 her.
gir kuvvetindeki dört motörü vardır. Ha
reket esnasında her iki tayyarenin motör 
!eri birden işlemiye başlıyor ve bir müd-

det ikisi birden ve küçük tayyare büyü· 
ğün üzerine konmuş bir şekilde uçuyor. 
Nihayet "Merküri,, gerek kendi motörle
ri, gerek altında kendisini taşıyan tayyare 
nin sürati ile hız alryor ve havalanıyor. 

Bu suretle hareket eden "Merküri,, va
sati olarak 1500 metre yüksekten uçmuş, 
yalnız bazı yerlerde ,denize daha fazla 
alçalarak veya bulutların üzerine çıkarak 
yoluna devam etmiştir • 

Tayyare, boşken 4.600 kilo ağırlığında
dır. Uzun bir mesafe katetmek üzere se

fere çıktığı esnada içindeki adamlar, ben 
zin ve diğer malzeme ile umum ağırlığı 
12.460 kiloyu bulmuştu. 

Film mevzuları 
baqatlamış ! 

Londrada toplanan bir sinema kon • 
feransmda film mevzularının pek ba
yatladığr, dalına ayni a'1t ınaceralan -
nın tekerrür ettiği neticesine varılmış 
ve bilhassa çocuklann bu gibi filmler
den hoşlanmadıkları işaret edilmiştir. 

Konferansta çocuklara mahsus sine
maların çoğaltılması hakkında da ka
rar verilmiştir, Bu karara göre, çocuk. 
lar da 1hak ve adalet hissi çok kuvvet· 
lidir ve fenalık edenlerin cezalarım 

çektiklerini gösteren filmler çocukla

rın en fazla hoşuna gidecek filmlerdir. 
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• Eminönü meydanında Selanik bon
marşesinin bulunduğu adanın yıkılması
na da on beş güne kadar başlanacaktır. 

• Tramvay amelesinin yardnn sandık
larında bulunan paralarının taksimi işi, 
nin mahkeme tarafından, Nafia vekaleti
nin hakemliği ile halline karar verilmis
tir. 

• İstanbul vilayetindeki yedinci hay
van sergisi bugün Çatalcanın Turhallı 
köyünde belediye reis muvaini Rauf tara
fuıdan merasimle açılacak1:ır. 

• llkmektep muallimlerinin birikmiş o
lan mesken bedellerinin teşrinisaniden i
tibaren verilmesi kararlaştınlmışhr. 

• Türkofisin bir statistiğine göre bu se
nenin ilk yedi aylık ihracatı geçen sene
kine nazaran bir milyon lira kadar faz
ladır. 

• F1orya yolunda yenimahallede yapı -
lan yeni istasyon binası bitmek üzeredir. 
Ye cumhuriyet bayramında açılacaktır. 
İstasyon 20 bin liraya mal olmuştur. 

•Ankara hukuk fakültesine alınacak 
doçentler için teşrisisaninin on beşinde 
imtihan yapılacaktır. 

• Dördüncü umumi müfettiş general 
~ullah Alpdoğan. Erzincan valisi Fah 
rl Ozenle beraber kazalarda bir teftiş 
1eyabatine Çlkmıştır. 

• Çatalağzmda yapılan yeni liman için 
liazırlıklara başlanmıştır. Liman 941 se
nesinde ikmal edilecek ve 12 milyon lira· 

,-
# 
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Hürriyet 
t~pesinde 

Bir köylü otomobil 
altında kaldı 

Dün saat 14,5 da Şişliden Bulgar 
hastahanesine giden asfalt yol üzerin -
de bir köylünün ağır aurette yaralan -
masiylc neti~lenen bir otomobil kaza. 
sı olmuştur. 

Kağıthane köyünde bakkallık yapan 
Süleyman dün şehre gelmiş ve ö~beri 
aldıktan sonra köye dönmek üzercı yo· 
la düzülmüştür. Süleyman yolun uğ 
tarafından yürümektedir. Hürriyet • 
tepesine yaklaştığı sırada arkasrıdan 

bir otomobil gürültüsü duymuş, yolun 
sağından ve kenarından gitmek~ cldu
ğundan buna aldırış etmemiştir. 

Fakat nasıl oduğu anlaş.ılamryan bir 
şekilde, şoför Aleksandrosun idare$in
deki 1709 numaralı hususi otomobil ar-ya mal olacaktır. 

• Yolcuların tren içinde 
dolaşması menedilmiştir. 

pijfunalarile katlan Süleymana şiddetle çarpmış ve 
zavallr adamı tekerlekler altında bir 

• Cumartesi ve salı günleri şehrimizden 
kalkan Avrupa katarında Yunanistana 
öoğrudan doğruya yataklı vagon ihdas 
edilmiştir. 

• Elektrik idaresi, tramvay şirketinin 
eski elektrik şirketine olan 244 bin lira 
borcunu protesto çekerek derhal istemiş
tir. 
. • Fen fakültesi fizik d~enti Nusret 
Kürkçü Pariste Ayin~tayn hakkındaki 

müddet .sürüklemiştir • 

Etraftan görenlerin feryadı ve ~ofö

rün de nihayet kendine gelcbihnesi 
üzerine otomobil durmuş, fakat zaval
lr Süleymanın başından ve kollarından 
kendini bilcmiyecek derecede ağrr su
rette yaralandığı görülmü~tür. Derhal 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılan Sü
Jeymana ameliyat yapılmıc;trr. Ş.oför 

hakkında tahkikata başlanmıştır. 
tezini verdikten sonra şehrimize dönmüş- --------------
tür. 

• Ekalliyet liselerindeki edebiyat mual- y LJ n a n Kralı 
limleri arasında bazı tayin ve nakiller ya- M 
pılmasma karar verilmiş ve bu hususta areşa Ih k asası aldı 
hazırlanan kadro vekfilete gönderilmiştir. 

• A vrupanm muhtelif memleketlerine 
tahsile giden 27 Efganlı talebe dün şehri· 
mize gelmiştir. 

DIŞARDA: 

• Holanda kraliçesi Vilhelminanın, bir 
.90k devlet adamının matbuatta Holan· 
Canın manevi silahlanması için neşretti-
ği beyannameye iştirak ederek millete 
hitaben şahsi bir mesaj neşretmiştir • 

• Polonya halk partisi kongresi önü
müzdeki parlamento seçimlerine istirak 
etmemekle beraber nahiye seçimlerine iş
tirake karar vermiştir. 

• Londra şehremini Sir Horri Tvifor, 
beraberinde mülteciler fili komiseri Sir 
Meyi Malkolm olduğu halde dün Prarra 
gitmek üzere Londradan tayyare ile hare
ket etmişlerdir. Sir Tvifor, çarşamba gü
nü lngiltereye dönmek niyetindedir. 

Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Başvekil Metaksas. harbiye, bahriy: 
ve hava bakanı sıfatiyle, Krala memle. 
ketin bütün kuvvetleri adına ve harbiye 

bahriye ve hava müsteşarları ile kıtaat 
hazır olduğu halde mareşallık asasmz 
takdim etmiştir. 

Merasimden sonra Kral Meçhul As
kerin mezarına bir çelenk koymuştur. 

Başvekil Mctaksas, Krala mare~ 

şalhk asasını takdim ederken, bütün 
memleket kuvvetlerinin, mezkur kuv • 

vetlerin en yüksek şefi .elan hükumdaı
rm bu sıfatının mareşallık asasrnı ka· 
bul suretiyle daha mUtebariz olmasını 
arzu ettiğini kaydederek demiştir ki: 

"-Bu arzu, ezcümle Kral Kostantin 
heykelinin açılması münasebetiyle ifa. 
de edilmi~ bulunmaktadır. Ordunun 
hissiyatı, eski Kral Kostantine tevdi 

• Dün akşam, Tekirdağ limanında 
bulunan benzin yüklü bir motör yanmış
tır. Motörün söndürülmesine imkan bu· ettifi mare§allık asasının bugün mem

lunamamı~, yangın sekiz saat sürmü~tür. leket kuvvetlerini inzibatlı ve vazifesi· 
•Fransız kabinesi reisicwnhurun riya- ne merbut bir hale koyan Kral Jorj'ULt 

seti altında çarşamba günü sabahı saat eline devredilmesidir.,, 
10 da toplanacak ve harici meseleleri gö· Kral şu sözlerle cevap vermiştir: 
rü~r. ''- Ordunun ricasını heyecan ve iftihar 

•Belçika yolcu tayyaresi Vestifalyada la kabul ediyorum. Ve babamın kud
klin Soede yere düşerek parçalanmıştır. retle tutmuş olduğu Mareşal asasını a· 
İçinde bulunan mürettebattan dört kişi lıyorum. Bu asa mesut günlerde Kral 
ile hepsi Alman olan 6 yolcu ölmüştür. ile ordu arasın.da bir muhabbet ve nıin 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk hakim 
fiğinden:• 

Kadıköy Osmanağa mahallesi Ruh
.at veya Nüzhet efendi so'kak 67 No. 
da Halid. 
Nişntaf Nadir apartımanırun 4 üncü 

katında doktor I ffet Çağlar tarafın.dan 
aleyhinizde açılan 93 lira 80 kuruşun 
faiz ve avukatlık ücreti ve muhakeme 
masraflariyle birlikte tahsili hakkında 

davanın cereyan eden muhakemesi tı· 
rasrnda namınıza gönderilen davetire 
zahnna mübaşir tarafından verilen 
meşrubattan ikametgıihınrzın meçhuli. 
yeti anlaşılmasına ve davacı ilanen 
tebliğat icrasını talep eylemiş bulun
makla yinni gUn müddetle il.Snen t~b
livat ic""'"'"" ..,.,.. ,...,,,}uı~ .. ""',.";" ~ - 1 t 

nettarlık rehinesi olmuş ve iıtikbald;: 
de sil~hlı kuvvetlerimizin inzıbatlı, te§. 
kilatlr ve feda kar bir surette yüksek 
kumandam altında 9eref ve vazife yo· 
tunda eserine devam hususundaki sar-

srlmaz arzusunun sembolü olacaktır.,, 

938 cumartesi günü saat 10 a talikine 
karar verilmiş olmakla yevmi mezkur 
ve saatte Kadıköy birinci sulh hukuk 
mahkemesin.do bizzat veya tarafınızdan 
musaddak vek!letname ile bir vekil 
göndermek suretiyle hazır bulunmanız 
aksi halde hasmın talebiyle hakkınızda 
gıyap karan ittihaz edileceği ve !' .. u 
baptaki davetiyle ile dava arzuhali mah 
keme divanhanesine talik edilmiş o:du 
ğu tebliğ m2kamma kaim olmak Uzere 
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lngın·ız • Uiealvan müzal!<ereiern 

anlaşmadan 
•• •• • 

gorunmıyor 
Roma, ıo (A.A.) - Stefanl ajansı 

bildiriyor: 
lnformaclona diplomatica (İtalya bari. 

ciyesinlri yan resmi gazetesidir) gazete
si, İspanyadan ltalyan gönUllülerinln 
<l6nmesl meselesine tahsis ettiği blr 
makalede ezcümle diyor k1: 

"Roma mesul mahfilleri, mühim 
miktarda gönUllUnUn dönmesi için 
General Franko tarafından İtalya 

Ue mutabık kalınarak Münlh mülA
katından çok önce emir Yerllmlş ol

duğunu hatırlatmaktadırlar. Bun
lar 1937 Ka.nunusanisindenberi İs

panyada bulunan vo bütün kanlı mu-

harebelere iştirak ederek şimdi artık 
General Frankonun muzafferlyetlne 

muhakkak nazarlle bakılabildiği 

için memleketlerine dönmeyi hak et 
mlş olan gönUllUlerdlr. 

Bu şekJlde mUhim miktarda gö 
nUllUnUn dönmesi beynelmilel politi

ka veya Akdeniz politikası mUllhaza
larından ııerl gelmiş değildir. Keza 
bir taraflı olarak alınmış olan bu 

tedbir ademi mildahale komitesi ka.
rarlariyle de alAkadar değildir. E
sasen bu komitenin faaliyeti hakkın

da son zamanlarda pek müphem ma
lümat mevcuttur •. Ancak bu tedbir 
ler İtalyan - İngiliz mUnasebet 

!erinin lnklşaflyle münasebeti olma
makla beraber, m Uhim bir miktar 
mevzuubahlstlr ve Roma mahfilleri 

bu tedbirin tnglltereye, aylardanberi 
hariciye nezareti dosyalarında yat
makta olan 16 Nisan anlaşmasını tat

bik mevkllne koymak fırsatını vere
ceği mlltalc~smdadrrlar. Bu düşün
ce tahakkuk ederse ne alA. Aksl tak

dirde, mezk(lr mahflllcrln kanaati
ne göre, İtalya, sembo1ik olmaktan i
leri olan bu miktar askerin geri alın

masından sonra bir taraflı olarak 
başka hiç bir icraatta bulunmıya

caktır. Akdenlzde yeni anlaşmalar 

hakkında. neşredilen haberler tahri
kia.mız ve mevslmslzdlr ve mevcut 
ve muayyen meselelerin hallini ko
laylaştıracak mahiyette değlldlr. 

Yugoslav mebusan 
111eclisi feshedildi 

Muhaliflerin müttehit çalışmaları ilzerloe 
hUk-0.met partisi tedbir aldı 

Belgrad, 11 (A.A.) - Niyabet salta-, 
nat meclisi, dahiliye nazırının teklifi ü
zerine ve nazırlar meclisinin mütaleasmı 
aldıktan sonra 5 mayıs 1935 de intihap 
edilmiş olan mebusan medisinin feshine 
karar vermiştir. Yeni teşrii intihabat, 11 
kanunuevvel 1938 tarihinde parlamento 
ya dahil olacak mebuslann intihabına 

müteallik nizamata tevfikan icra edile
cektir. 11 kanunuevvel 1938 de intihap 
edilecek olan meclis, 16 kanunusani 1939 
da fevkalade bir içtimaa davet edilecek
tir. Ayan meclisi de ayni tarihte fevkadA
de bir içtima akdine davet olunacaktır. 
Nazırlar meclisinin akdetmiş olduğu 

içtimadan sonra yeni devlet nazın Hoce
ra "müttehit bir halde bulunan muha· 

lifler tarafından sar/edilmekte olan ve 
hatta devletin mevcudiyetini tehlikeye 
ilka etmekte bulunan faaliyet dolayısile., 
mensup olduğu fırkanın "Yugoslavcılık 
ve devletin vahdeti şampionları., ile ke
alisyon yapmakta olduğunu beyan etmiş 
tir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir ki: 
"-Fırkanın merkezi komitesinin ver

mi~ olduğu salahiyetlere istinaden fır-
kam, kuvvetlerimızi Yugoslav radikal 
birliği ile Yugoslav halkçı fırkası arasın· 
da intihabatta bir koalisyon vücuda ge·
tirmek üzere birleştirilmek maksadile 
Stoyadinoviç ile bir itilaf akdetmiştir. 

Bu itilafın bir neticesi olarak Stoyadi
noviç kabinesine girdim.,, 

Südet arazisinin 
işgali tamamlandı 

Hitler Südetlilerden mürekkep 
gönüllü müfrezesini lağvetti 

Bertin, 10 (A.A.) - Alman ordu!u
nun yüksek kumanda heyeti bildiriyoı: ! 

"Bugün saat 10 da Alman kttaları 

Sildet arazisinin son mıntakalanru if· 
gal e.1eceklerdir,,. 

Bertin, 10 (A.A.) - Alman erk~ 
harbiyesinden dün akşam tebliğ edJl
miştir: 

Kıtalarrmız 9 teşrinievvel için tesbit 
edilmiş olan mıntakayı tamamen iıgal 
etmiştir. 

Sarrbrük, 10 (A.A.) - Hitlcr gö -
nüllülerden mürekkep Sildet müfre.ı:e· 
sine hitaben bir beyanname neşrederek 
Cermanhk uğrunda yapılan mücadele. 
ye iştirakinden dolayı müfrezeyi tebrik 
etmiş, ve göniUlü Südet müfrezesin.n 
lağvedildiğini bildirmiştir. 

Leh reisicumhurunun ka
rarnamesi 
Varşova, 10 (A.A.) - Reisicumhur 

dün Polonya ordusu tarafından işgal 

edilen Siyezin Silezyasının Polon r.1 

diğine dair bir kararname neşretmi,tir. 
Bu arazi şimdi Katoviç V<:yvod'u .. 

nun idaresine verilmiştir. Bu karart~a
me mucibince bundan sonra yeni n:.~n 
takada Polonyada meriyette olan ka -
nunlar tatbik edilecektir. 

Karpatlar valisi değiştirildi 
Prağ, 10 (A.A.) - Çeteka Ajar.tı 

bildiriyor: 

Reisicumhurun salahiyetini haiz hu • 
lunan Çekoslovakya cumhuriyet hü -
kumeti, Karpatlaraltı Rusyasının vali. 

si Hrabar'ı talebi üzerine vazifesinden 
affederek yerine nazır tvan Parkan~yi 
tayin etmiştir. Yeni vali kanunda gds. 
terildiği ve~hile yemin etmiştir. 

Çek lcre i 'fraı 
Londra, 10 (A.A.) - Çekoslovak

yanın lngiltereden akdetmek istediği 
istikraz hakkında Times gazetesi, eğer 
bu istikraz miktarı otuz milyon sterli· 
ni geçtiği takdirde 1ngiltere:ıin diğer 
deYletlerden de bu istikraza iştirakle-
-!-! ....... , __ ~..'.1---~.!_! -·- -------
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Tramvay kazası 
Baştarafı 1 ,,ıeid' · 

derhal parça parça olmu§tur. ~~~
vayın çok sür'atli gitmesi yUtll:ııı& 
hadiseyi görenlerin feryadına rag . 
vatman neden s.-:ınra arabayı durd~~~ 
bilmiş ve çocuğun düştüğü yer~ giP f 
Jer zavallının bir et kölçesi halırıe 
diğini görmüşlerdir. f 

Hadise, derhal adliyeye ve z9:1"ttıı1 
haber verilmiş ve müddeiumumı ,ıı ~ 
vinlerinden Necati ile a.dliye dolt~ 
Enver Karan vak'a yerine gelere1' 
kikata başlamı§lardır. . ıtl 

Kazada vatmanın ve biletçilerif. 
kabahati olmadığr anla§tlmakta,V 

Fil istin had ise le~ 
Londra. 10 (A.A.} - Filistine bel~ 

:kişilik bir takviye kıtasx göndernıe1' 1' 
susunda müstemlekAt nezaretiI1l!i f 
diği kararı mevzuu bahseden Tlıı1el ,ıf ı 
zetesi, hükümetin orada giddetle t. İ 
ket ederek asayi§i iadeye umetnı!f 
doğunu yazmaktadır. . tJI 

Daily Telegraph gazetesi de Fili' i 
taksimi projesinden artık ,-azgeçil~ ~ 
duğunu ve !ngiiterenin Filistin1 ~ 
kuvvetle fethe karar vermişe ben! 
ğlni kaydetmektedir. 

Maltadan iki tabur ve il9 . 
torpito gönderildi ~~ 
La Valet "Malta,, 11 (A.A.) - ~t 

yal trsidı Fusilliers) ve (Greeıı 

vards) alaylarına mensup iki ubtır ~ 
torpi.do refakatinde Filistinc gitı11c 
lizere müstacelen hareket ct:ıpi_ş~ 

Amerikanın Çine f 1
1 

lspanyay a bedi yele~ 
Vaşington, 10 (A.A.) - Amerikst' 

zılhaç cemiyeti tarafından kiralanst'# 
yUk gemisi llkteşrinin ııonunda .ArJ1e~ 
dan hareket ederek Çine ve tspan) ~ 
her iki kısmına Noel :münasebetile J 
cuklara dağıtılmak üzere oyuncak, 'tlf 
leme, gıda malları ve ilfıç götüre~ 

• w 

Eı.;ki lngiliz oaırrlarmdan \1nsto0 ~ 
~ll'ln kızı Di:ına'run al;trf~ olarak ~ 
hayatına atılması iki sene kadal' e eti 
fngilteredc hayli dedikodu mcl'ZUo , 

kil ctmititl. Bir çoktan, yüksek bit!,, 
sahibi bir aiJenJn kızmm sahne bfY 
gfrıneı;ini münasip görmüyordu. ~ 

Fakat Diana Ç'-Ortllln sahned~ ~ 
neticeler alması hakkındaki fena t ~ 
lerl susturdu. Bugiin herkes on11 f1l J": 
sanatkar olarak takdir etmektedft• J 
na Çör~il &imdi Londranm me~hor ~d t" 
tiyatrosunda komll< Bobbl Hoves tJEI 
rabcr bir komedioynamaktadır. j 
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lta lyanın iktisadi 
mücadelesi 

Herşeyi dahi lden tedarik siyase
tind ~ muvaifak olunacak mı? 

i~~!!~~~lii 

Mezarlıklarır11 zı 
ıslah etmeliyiz! 

Franıızca .. Jurnal., gaz:eteai· 
nin 1 tal yada dolatan bir mu
harriri memleketin iktısadi va. 
:ziyctine, orada tatbik edilen 
"avtarkiya,, yahut kelimenin 
fri\nsızc.&11 ile "otarıi,, (kendi 
kendine yeterlik, ha~tcn 
rnürnkün olduğu kı:dar az nıal 
&etinnıe) ıiyateline dair tMr 
Yuı netretmi~tir. Muharrir 
•nlatıvor: 

td":arırn saattenberi Milinoyu altüst 
>a

1
Y0

rurn, b:rbcr dükkanlannın. rtrı
t nı • 

l:ıy agazalarının camekanlar.na ba • 
% orurn : Hiç bir yerde Fransız tıraı 

Unu •· • F t-r goremıyorum. Ben ransı.z 

1 aş sabununu ifrat derecede bir va· 

ı.~Pcrverlikten ziyade, alı§ık olmak 
~t.· 
tra "1Yle arıyorum. Fakat İtal:ra.da 
~ llsıı tnah tıraş sabunu hi!i eörme • 

' 
t1ı1Attık etrafa bakıp aramaktan yo
~Uştum, önüme gelen berber dük· 
b!~ .~a girdim. Orada da bulacağımı d: \trnit etmiyordum, ııkıla sıkıla aor. 
İ· ın. Berber, daha ben söze baıılarken 
ıCtd 'k' b' llıa1t "'. ı ır camlı dclab: açtı, Fransız 
~ hır tıraş 5abunu çıkardı verdi. 
laYtetle: 

~ıı; Demek saklıyonıunu? diye •or-

G ·ı 
u dtnsiyerek ~ 

t..ı - Saklamak değil, Jedi, Fakat taşra 
) tcartar birliği yüksek konfederas· 

a~n emir geldi: Yabancı mallar 
"11:k• 1 ta~ an arın camekinlannda durm·ya. 

' lçcrde balundurulacak. 

ile~ Irkçılık siyasetinden dolayı mı , 
iV.ıa ?. 

;; liayır, her şeyi dahilden tcearik 
tıı tarkiya) siyaseti. Camekanlara yal. 
ik~ 1talyan malllarınr, bilhassa bu yeni 
lo &adi mUcadeleye başlandığından 
~~a Çıkardan 1talyan mallannı koya· 

&il, 

ııu İtiraf edeyim ki o giln bu tıraş sabu
~i rıu aramasaydım İtalyadaki "avtar 
lı i'~., dan h:ıb::rim olmıyacaktı. ÇUrıkii 
ca~·Yada bulunnn bir yabancı bu mü. 
~ ele dolayısiyle hiç bir s kıntı çek4 

Yor. 

l?~alyada bir ekmek meselesi var ••• 
arıı at hariçte bunu da pek mübalağalı 
11 atıyorlar. İtalyan ekmeği ne siyah. 

e~e dedikleri gibi yenilmiyecek bir 
b ı; ek değil. Bilakis gayet beyaz, ka· 
t~r.u cilalı, hafif bir ekmek.. KüçUk, 
ijliçUk somunlar halinde yapıy~lar. 
k ~llr olması tamamiyle fırıncının 
~ ati .. Tadına gelince: o da 1tal. 
~ arın adetidir~ Ekmeğe pekaz tuz 
) Otlar. Bugün buna alıtılmıJ bulunu -"7· Bu ekmekte yüzde yirmi Mısır 
ıutd~r. Bazı yerlerde de İtalyan köy· 
'ttıeer.ı kendileri simsiyah bir çavdar ek
dt ~1 Yapıp yerler. Fakat siyah ekmek 
So~ıp geçmemeli, bu çavdar ekme~i 
t~ lezzetli olmaktan başka esasen 
ltı ~erde eskidenberi bu ekmek yenil -
<iee tcdir. Bu, ne "avtarkiya,, nın, ne 
tı :a§ist idarenin bir eseridir. Bunla· 
~ er hangi bir fena tefs:re ka1,ılın. 
Q mas, için ilave ediyorum. 

lill~.day hnrhi 
"' ansten gelen bir seyyahın far'ket
·•ıenı . 
u~ .csıne rağmen "avtarklya.. İtalya 
<li:tine büyük bir tazyik icra etm~kte· 
tib'. Bu kelime bir iıarbi ifade cdi~1or, 
'O 

1

1 
geliyor. Konuştuklanm 'ur.lan 

~ ediler. 

'll;- Her 
0

§eyi dahilden tedarik için 
c:ade' 

llı.ı •C esas:n çoktan başla::nı§tr. 

da lldan on dört sene evvel Duçe buğ. 
l t h a r b i n i açtığı zrunan 
bı./ 1 Y a kendisine 1 S z ı m c.lan 
h l!dayı yetiştiremez diye mevcut olan 
"naar hk 1 yiknııya karar verdiği zaman 
"r ! . 

titi eyı d<iliilden tedarik siyasetine 
l:'l'ıiş bulunuyordu. • 

tıflld;~asen "avtarkiyş., fikri, faşizm 
tt :

111ne fiilen dahildi. Çünkil bu ida· 
ıtıa~'~asette iktısadı hiribirinden arır 
ttdb· :stemiyordu. Cenevre bize ?.f'Crf 
~ 1

•lcr1 tatbki etmeğe başl::ıdığı ra • 
ltıı rı hadiseler bizi bu siyasete daha 

"1tetıc acvketti. 1934 de Duçe, Kor-

poraıyon meclisinde aöylcdiği nutı.ıkta, 
takip edilecek gayeyi ~u şekilde göste. 

Mezarlıkların bugiinkü vaziqeti, memleket için çok 
kötü ve çiı kin bir pıopagandaga vesile olmaktadır. 

rlyordu: z 
"halyan tari'!ıinin ıirdi~i yeni devre 

ıu eusa iıitnad eckcektir: En kııa bir 
zamanda en fazla iktısadi istiklal temin 
ebnek.,, 

''Niçin; çünkü aiyaıi istiklalimiz bu 
iktısadt istiklale bağlıdır, yani, Duçc
nin dediği gibi, "müstakil bir harici 
siyaset,. ancak bu sayede tatulabilir ... 

Zengin bir nıer.:ıleketin iktısaJi sa· 
hada ba~kasından istifade etmemek iı. 
temcsini mantık kabul edebilir. Fakat 
t~lya gibi "!akir bir memleketin., ta
biatın bütün zenginlikleriyle bezenmiş 
olmıyan bir memkketin böyle bir ı.iya· 
set tutması garip görülür. Uzun %8. 

mandanberi italyada ya~ayan bir !svi!i
reli b3:ıa ıunları söyledi: 

- Anaşılmaz şey 1. Şimdiye kadar 
derlerdi ki bir memleketin altını ~·lma· 
yınca yaşayamaz. Halbuki bugün bu 
kanaati tekzip eden yeni bir siyaset gö 
rüyoruz. Mekemm:len de muvaffak CJ. 

luyor. Italyanın ancak dört milyarlık 
yirmi sekiz milyon liretlik bir altın ih· 
tiyatı var .. Esasen Duçe bu paraya 
dokunulmasına şiddetle muarızdır. 

Şu gördUğUnUz resmi bir Avrupa mec
muasından aldım. 

OUnyanın en çok satan gazetelerinden 
olao. bu mecmua, resmin altma yazdığı sa
tırlarda diyor ki: "İıte, size lstanbulun 
en bilyUk mezarlıklarından birinin köşe. 
el Türklerin mezarlıklara pek ehemmi -
yet vermediklerini bu resme bak r bak· 
maz nnlıyacağmız muhakkak. Şunu da i
lave edelim ki, TUrkiyede bUtUn mezar
hklarm manzarası aynidir . ., 

Bu satırlar ilk anda insanı fena halde 
llİnirlendiriyor ama, doğrusunu isterseniz 
biraz dilşUnUnce yazılanların hiç de bak. 
eız olmadığını teslim etmek icab ediyor. 

Mezarlarımızın vaziyeti, hakikaten ya
bancı gazetecinin yazdığı gibidir. Hatta 
ondan da fenadır. Adam yine işi olduğun 
dan iyi anlatmıe ! ... 

Bütun bUyUk mezarWı:Jarımızı gfü:önU
ne getiriniz, ölülerimize kareı gösterdiği
miz hilrmetsizlik karşısında mutlak yüzü
nfiz kızaracaktır. 

Halbuki, medeni insanların ö1U1erine 
saygı göstermesi en bilyük ııartlardnn bi. 
ridir. 

Tedav~lde olan para da gayet azJır: Bunu ispat için de biltün medeni mil-
Söylendiğine göre, on ye.di milyar kfi· !etlerin, birer çiçek bahçesinden farksız 
ğıt liret bile değil. Çün'l<U hükumet. mezarhklannı misal göstereblllriz. 

emme, basma bir tulumba gibi bu Gec;en sene bir arkadaemıla yabancı 
parayı vatanda~ların cebine mümkün memleketlerin birinden geçerek o kadar 
olduğu lca:iar çok defa sokup çıkarı • cılrin bir mezar görmU~tUk ki, arkada3on 

yor· gııyrllh Uyarl: 
Bununla beraber İtalyanın senelik _ tnsanm, dedi, bu me:r.an gördükten 

bütçesinde silahlanmaya altı miJyar sonra adeta öleceği geliyor. 

liret tahsisat vardır. Bundan başka, Halbuki bir de bWm mezarların aefıv 
memlekette imar işleri yapılıyor, içti- leUni dll§ilnUn. Uzun servi ağaçlan ara• 
mai eserler meydana getiriliyor. Bir d: smd'.l bir yığın taş, toprak çökUntUlerlı; 
Habcşistanın it!ctilmesi de ayrı. An· bo.zan da kemik nnr:s;alan !... 1 
la~ılmaz ıey doğrusu 1 • lfezarlo.nmızm vaziyeti hiç uUphe yoll, 

1 
Hükumet emir verir bize de hoş gelmiyor. Fakat ne de olsa, 
Şüphesiz ki bu iktısadi mesele hak. göre göre bu hale alı§lllll olduğu.muzdan, 

... -

., 

Vıkılmıya mahbt\m 
eski evler 

kında aradığım izahatı sokaklarda bu- vaziyetin çirklnllğt bir yabanC1 kadnr glS- . Her bllyllk yaı;'Dlurdan veya kuvvetlice 
lacak değildim. İtalyanlar istediğim zilmUze batmıyor. bir fırtınadan sonra dalma duyarız: "Fa-
malfımatı b-ına vcrc.!iler. ı-·akat mcuırlık diye daima gUllUk gU. )anca, filanca mahallelerde evler y1kıl-

Her ~eyden evv::l kuvvetli ve tam listanlık bahçeler görmeye alışmış bir ya- mış, cıu kadar adam ölmUş şu kadar da 
bir bUkiımetin lüzumuna kaniycilcr. bancrnm bizim mezarlarla ka?'§ıla§ır kar· yaralanmıştır.,, 
Böyle ol1::1a:zsa h er şeyi .dahilden t~da· eıtaıımaz neler hissedeceğini dllşllnUn bir t stanbul, çok eski bir 5chirdir. Böyle 
rik siyasetinde de muvaffak olunamaz. az, \"nziyetin fecaatini anlarsınız... bir şehirde de birçok eski ve köhne ev-
dı. Harici ticaret. büyük sanayi, bil· lşin en fena tnra!ı da, yalnız burada ıer bulunması tabiidir. Fakat, ynğ-
kun;letin az ç~k idaresi a!tına geçmedi· bir müddet kalan yabancıların değil, murdan ve fırtınadan yıkılacak derecede 
ği zaman bile gene onun kontrolü al. memleketimizi şöyle ~tunkörU dola§ma- köhnemiş, evleri arayıp bulmak, hiç §Up. 
tında bulunacaktır. KreJi meseleleri ğa gelmiş seyyahların da ilk uğradıkları hesiz ki belediye için en kolay işlerden 
de tamamiyle hükumetin kortro1ü al- ve ziyaret ettikleri yerler arasında blr biridir. 

tnvladır. Ziraat da hükumet tarafından mezarlık mıntakas1 olan Eytiblln bulun- Bnzı fıkara halk, bUtUn tehlikeye roğ-
tanzim edilir, yardımda bulunulur. masıdır. men, yıkılmağa miltema~il binalardan 

Korporasyonlar muhtelif iktısacli Mezarlıklarımızı ıslah etmek 1§1, yalnız çıkmamaktadırlar. 

faaliyeti tanzim eder. onlara hep bir medeni insnnların ölUierine ilk saygy şar. Bunlar ancak devlet kuvvetiyle dışan 
çe§itlik, intizam ve berab:rl:k verirler. tı olarak, memleket hesabına çok kötü çıkarılmalı evlerde fncialara sebeb olma. 
Bu suretle memleket, kendisini :darc bir propasrandanın da önlenmesi balumm dan ytktlm:ıltdır. 
eden miles!'lese etrafında bir kitle tetk!i dan derhal ele alınması lcab eden bir 
eder. mc\•zudur. Bize kalırsa, belediyenin bu yolda sıkı 

Paranın kıymetini arttırmaya lüzum DABERCt ve daimi bir kontroln kalkıaması, iııl kö
l'ılulmı C'\ltrclC'n biri kilnde.n halletmeye Wldir. 

_____ ~ __ D_rı·amı._6::._:ı~nc::..:ı.:.da.-_______________________ ·-------------------

Katnun me~daırosı ço ~a
~alfi) ma~m~ın ~ouuaırı 

EVYORKT A on maymun kıh bir cinayetin faili
ni meydana çıkararak, katilin JO sene ağır hapse 

nınhk\tm edilmesine scbcb olmuştur. Mevzubabs klnı. 
se, Unlvenıitcde veteriner tahsili yapan ve Good is
m lndc bir hayvo.n mUrcbbisinin mnymunlar ı nvl onun~ 
bo.knn Fcrbanks o.dında bir gençtir. 

Bir gece Ferhanks, polise başvurmuş ve biraz evvel 
Good'un blr hayvan kafesinin öntinde katl Pdllmiş ola
rak bulunduğunu bildlrml.§tlr. O, katilin kim olduğunu 
ve cinayet sebebinin de ne olabileceğini keşfedemediği
ni, fakat hir glln (Good) ile bazı zenci hlzmctkArlarm 
atıştıltlarmı hatırladığını söylemiştir. 

Polis derhal tahkikata giri .. miş, fakat katili bulma
ğa muvaffak olamamışt:r. Ferbanksın ihbar etti~i 

:r:encllcr sıkı bir surette sorguya ~ckilmişforse de ~ino 
bir ip ucu elde edilememiştir. 

Nihayet gUnlln blrlnde, Uzerlndc kan lekeleri g8-
rUlcn bir pantnlon, ha)"\':ın karcslcrin!n hiç göze çarıımı. 
yacak bir tarafına gizlenmiş olmasına rağmen, meyda
na çıkartlmı~ftr. Polis mUtehaasıılan t:mıfından mlk-

roskopla yapılan inceden inceye tetkik neticesinde, 
pantalo:ıun tnerinde on maymun kılı bulunmuştur. lş
te bundan sonradır ki, polis Ferbankstan §Üphelenme
ğe başlamııtır. ÇUnkil ondan cweı, onun araştırma
lara derin bir ıstrrab içinde ve çok tnbll tavırlarla işti. 
rak ettiğini gören polisler bir an bile fallln o olabile
ceğini dUşUnmemlşlerdl. 

Ferbanka, maymunların yegane mürebbisi ve bekçi
si ve ayni zamanda doktoru olduğundan ve pnntnlonda 
da maymun kıllan bulunduğundan bunun kendisine alt 
olduğuna muhakkak nazariyle bakılmıştır. 

Çok samimi bir hasbıhal esnasında, polisler artık 
katlll bulmak Umldinl kaybettiklerini ve Good dosyası
nı mahzeni evraka indlrmeğe knrar vermiş olduklarını 
söyltlyorlar. 

Ferbanksm gergin asabının bu haberle biraz silkü
net bulduğunu kavnyan memurlar, birdenbire kanh pan
talonu ortaya çıkarıyorlar: "İ~te Good'un kanıyla bu. 
lanmış ot:ı.n pantalonunuz! ntz her ııeyt k<'şf~ttlk. Bey
hude inkfıra sapma},nız! .. di\·o haykırıyorlar. Delikan
lı, bu ant darbe ka,..uımda s:ırsılıyor ve suçunu itirafa 
mecbur kalıyor. 

• 
Topıra~oını acgGcgll o~ö 

S TOKHOL.'\IDE, çiftçiliği seven bir mUtekait, 
kırk senelik çalışma hayatının semeresiyle al

mış olduğu bir arazinin hiçbir ~ey yetiştirmcmcsinden 
dolayı bllyUk bir sukutu h:ıynle uğrnmı~. Bütiln çatıııma
larınm bir fayda vermediğini gören zavallı adam, ni
hayet araılsinl yok p:ıhasınn satıp hiç olmazsa boı,ı yere 
çabalamaktan kurtulmnğa knrnr vermiştir. Bir adamla 
anlaşarak bir multnvelenarnc sureti ltnzırlrunış ve ara
ziyi alacak olan adamı beklemeğe başlamıştır. Tarla. 
smda yaptırdığı ufak klilbcnin önUnde oturup dururken 
canı sıkılmış, kazmasını eline alıp biraz oyalanmak is
temiş. Scnelerdenbcri bUtUn Umidlcrinl bağladığı bu 
hayırsız toprağa son kazına darbelerini vurduğu srrhdn 
kunımuş bir elma ağacının meyd:ınn çıkan kBklerinin 
koyu bir yağ tab:ıkasiyle örtlilU olduğunu hn~Tctle ı;ISr
mUş. Biraz daha kaztnea, sonradan yapılan tetkikler
den öğrenildiği veçhile, bir bitum tabakaslyle (kara 
sakız) karşılaşmış ve biç f1Üphe yok ki, böyle zcnı::in 
bir maden sahibi olduğunu görünce, bereketsiz toprağı
nı satmaktan hemen vnzgeçmlıı. 



HABER - Alcıutm DMf'lltm 

Birkaç yün blUz örneği 

Soğuk gün1"rde tabii srmsıcak, yün 
blUzlar giyeceksiniz. Bu blCızlarla k·şm 
ilk soğuklarına mey.dan okumak kolay. 
dır. Yeni moda renkler, donuk ve tatlı 
renklerdir. Mora yakın koyu kırmızı, 
kırmızrya yakın kahverengi çok heğe· 
niliyor. Mavi henüz kıymetini tama • 
miyle kaybetmemekle beraber eski&i 
kadar ç.ck görünmüyor, modellerimiz 
arasından birisini seçerken bu renk 
temayüllerini de düşünceden uzak tut
mamak lazımdır. Soldan itibaren: 

1 - Mavi yün jile .. ön krsmı daha 
açık mavi renktedir. Kenariarmdaki 
zıh koyu kırmızıdır. Ince bir gömlek 
üzerine giyilebilen bu jile, bllız yerini 
de tutabilir. 

2 - ikindi ziıyaretlerinde giyilebile
cek kibar bir bh1zdur. Tığla örülen bu • 
bllız için mor renkli yün çok yakışır., 
Yaka ve kollar kurdelfilarla süsH.idür •• 
Bu blQz Ajurlu örgülerle işlendiği içın 
seçilecek yün çok yumuşak, fakat çok 
sağlam olmalıdır. 

3 - Bu çizgili triko klasik ilki renk 
olan koyu gri ve :zeytuni renktedir. 
Muntazam çizgiler ayrı ayrı istika " 
metlerde örülerek trikoya güzel bir 
verev manzara verir. 

önü kapayan şeridleri uzatıp kısal
tarak dekoltesini genişletip .darlaştır -
mak mümkündür. 

Diğer model, karanfil kırmızrsı ren~ 
ginde yünle örülmüştür. On taraftaki 
garnitür inci örgüdür, İşlemeler mü~ 

teaddit açık renklerde yapılmıştır. Sa
n, yeşil ve mavi bu işlemelere çok ya· 
bp~ J 

ıraıvsıyeDeır 
• Güzel, dante!a bardak altlarmxz 

var. Zamanla biraz kirlenmiş, renkleri 
de sararmağa yüz tutmuş. Bunları te
mizlemekte tereddüt ediyorsunt1z. Hal
buki .dantelaların yıkanması çok ko
laydır. Leğende, bol köpüklü sıcck su 
hazırlarsınız, dantelaları bu su da iyice 
ve istediğiniz gibi yıkarsınız. Sonra 
soğuk sudan geçirir ve korkmadan sı. 
karsrmz. 

Sonra soğuk sudan geçirir ve kork
madan sıkarsınız. Daha sonra dantela
yı kalın bir örtü, daha iyisi bir battani· 
ye üzerine yayar, toplu iğnelerle her 
tarafından iğnelersiniz, Orada kendi 
kendine zamanla kurur, Kuruduktan 
sonra toplu iğneleri kaldmrsınxz. 

Bardak altları tamamiyle düzgün o. 
larak kurumuştur. El işlerini, dantela· 
lan ütülememek lazım olduğunu tabii 
biliyorsunuz. 

* Acılaşmağa başlamış tereyağrııa bir 
tutam karbonat ilave eder ve iyice ka· 
rıştırırsanız acrlığı geçer. 

* Çaydanhklarda çay kokusunun 
kalmaması için su ile ytkadıktan ı;onra 
içerisine bir tane çay şekeri atmak ka
fidir. 

• Brçaklardan balık kokusunu çıkar. 
mak için kuru bir bez üzerine bir tutam 
karabiber serptikten sonra bıçakları 

bu bezle kurukuruya silmek lazımdır, 

\. 

.......... .._ ................... 
BolJnunuzu nasıl ~üzel-

leştirebilirsin İz ? 
Eski zamanlardanberi "boyun,, kadın- 4 

larm güzelliğine çok ehemmiyet verdikle-
ri bir uzuv olmuştur. Bilhassa geniş de
koltelerin moda olmasından sonra bu e
hemmiyet büsbütün artmıştır. Baloların, ·, 
çayların mevsimi olan kışa yaklaşırken 
boyun ve omuz adalelerinin intizamını te. 
min ve muhafaza edecek bir jimnastik 
hareketinden bahsetmeyi faydalı buluyo
ruz. 

Bu hareket, güzellik jimnastikleri mü
tehassısları tarafından Sfenks adryla a
nılır. 

1 numaralı resme bakılınca bu hareke
tin nasrl yapılacağı kolayca anlaşılır. Ka
rın üzerinde yere yatacak, ayaklarınıı:.ı 

sıkr srkr yere temas ettireceksiniz. 
Elleriniz, sırtınız üzerinde biribiıine 

bağlanmış olacaktır. Bu hareket esnasın. 
da ellerinizi bir yere dayamak hareketi 
bozmamamz için zaruridir. Sonra başını
zı mümkün olduğu kadar dik tutarak göv
denizi yukarıya kaldırmağa çaln:ıacaksr • 
nrz. Bu suretle karna kadar bütün göğüs 
adaleleri şiddetle gerilmiş olacaktır. 0-1 

mı arkaya yapışık olarak hareketsiz dur. muzlar geride, her iki kolun yukarı ı~ıs-

ltalyanın 
1

ikii
1

;;di 1 
mücadelesi 

Herşeyi dahilden tedarik siyase' 
tinde muvaffak of unacak mı ? 

_... Baştarafı 5 incide harice bilhassa zirai mahsulatını jlıı"İ 
yoktur. Yalnız, istihsaHit sıkı bir ne· temayülünü göstermektedir. oaJI 
zaret altında bulundurulur. Hayat pa. Fakat işte asıl müşkülat bura .

1 
hUı 

halrlığı nisbeti hemen hemen daima başlıy.o,;. Çünkü İtalyanın hariçten 1 , tc 
aynidir. Bir buçuk senedenberi ancak tidal madde almıya jhtiyacı vardır, ~ d~: 
yüzde yedi nisbetinde artmıştır. Hava- na mukabil İtalyanın ihrac edeC~ 
gazi, elektrik, nakliyat ücretleri, kira- mallara bir çok diğer memleketle 
lar kanunla tesbit edilmiştir. ihtiyacı bulunmamaktadır. . .. bir 

Hükumet, kendisine varidat temin Demek oluyor ki İtalyada bakıkı ! 

etmek için hazan sıkı mali tedbirlere "harp,, bir mücadele açılmış 01111~: 
başvuruyor. Mesela hisse senetli şir- İtalyada sermayelerin kc'ilif bir §e~f. 
ketlerin "divi.dend,, leri yUzde altı o- de işletilmesi, her cihette görülen : 
larak tahdit edilmiş ve sermayeleri ü. aliyet memlekete bir seferberlik 11a:ıra~ 
zerine yüzde on vergi konulmuştur. yaratıyor, İşçinin hiç bir talebi 1° ' 
Mali müesseselerden de gene ylizde on "burjuva,, fedakarhkta bulunnuya ~ 
fevkalade bir vergi alınmaktadır • zr .. Propagarı.da daima faaliyette. 
• 193,7 de liret aüşürüldükten .sonra Bütün bu gayretlere mukabil 111~ 

ihtiyat akçesinin yükseltilmesine çalı- vaffakıyet elde edilecek mi? :sıııt 
şılmış, bunun için herkesten vatana fe- tahmin etmiye uğraşmak nafiledir. ·a· 
-dakarlık istenmiştir. Çünkü iktısadiyatta gayet büyüle 1 ~ 

Sanayi milli bir kitle hareketi gös- dialarla ileri sürülen sistemler bir ço( 
termektedir. Sınıf kavgalarından kur- tecrübelerde muvaffakıyetsizlikle 1'" 
tulan sanayide istihsalatm arttığr, şrlannuştır. 

memleketin vaktiyle dışarıdan aradığı Fakat, kat'~ olarak söyliyebilece~ııı 
şeylerin imal edildiği görülüyor. bir şey varsa o da bizim İtalyan ınÜ' 

Geçen seneye nazaran çelik istihsala- letinin faşizm mistiği ile veya nüfUl 

tı yüzde beş, font yüzde on, alömin· altında kalmış olmakla, kendisin.deli 
yom yüzde 31 artmıştır. Bunlar ancak istenen bu gayrete uzun müddet ~-
bir iki misal.. devam edeceğidir. Bir şimendifer tılU' 

Bundan başka, hükumet bazı ma. fettişi bana diyordu ki: 
denlerin İtalyadan dışarr çıkmamasına - Senelerce böyle sıkr bir vaziyette 
dikkat etmektedir. Kurşun, kalay, çin- yaşanmaz, Biraz istirahate ihtiyacJ1ll 
ko, ve bilhassa demir eşyalann harice var, yakında işten çekileceğim. Fa1"t 
sevki menedilmiştir. oğullarıma bakıyorum: Onlar çok !·, 

Hele demir, İtalya için çok değerli teşli bulunuyorlar. Yabancılar ege. l'ir 
bir maddedir. Bugün demir inşaatta İtalyadaki idarenin iflas edeceğini eı l~ 
kullanılmıyor ve her haf ta işçiler ev nıyorsa aldamyorlar. !nsan bir ıııu1ı3 / ( 

ev dolaşar~k demir parçaları topluyor- rebeye girişti mi sulhün tatltlıklartoİ lJı 
hatırlamakla ve bazı ten'kidlerde bıJ ' !ar. 

İthalata gelince, hiç söylemiye lii- lunmakla beraber kahramanca çarpıf 'aı 
zum yok, hariçten gelecek mallara git- masr lazımdır. ...._ 
tikçe daha fazla kapıları kapamıya ça- Şunu işaret edelim ki İtalyanlar ııet 
ltşıyorlar. Bazı Fransız ve Ingiliz mal. şeyi dahilden tedarik hususundaki bıı 
lan tamamiyle ortadan kalkmıştır veya mücadeleye kendilerini "büyük iktıS'-• 
kimsenin almrya cesaret edemiyeceği di imparatorluklar,, tarafından seV'Jce• 
kadar yüksek fiyatla satılmaktadır. Kö- dilmiş görüyorlar. Bunu kabul etti'kte~ 
mür istihsalatı italyada .dört sene .için· sonra da bu mücadelenin mes'ulJeı1' 
de üç misli artmıştır, hariçten ithal de onlar için, hükumetten ziyade, hariçte' 
o nisbette azalmı~tır. Demir ithalatı kilc;rdir. - Emile Kondoyer 
yanyarrya, font da dörtte üç nisbc.-tin ~ 
de düşmüştür. 

' Harici ticaretteki müşküLit 

Bununla beraber, bütün bu gayret· 
ler tam bir "avtarkiya,, yı temin ede • 
cek gibi görünmüyor, 

Binaenaleyh, İtalya uzun bir mü.el -
det daha hariçten mal almıya mecbur 
olacaktır. ithalat için de döviz taznn
drr. Halbuki İtalyanın ticari hesaplan 
büyük bir döviz temin etmiyor. O 
halde, Musolininin ihtiyat altına do. 
kunulmaması hususundaki arzusuna 
riayet edilmek isteniyorsa harice mal 
satmak icap etmektedir. Esasen bu ih
tiyat akçesi tedavüldeki on yedi milyar 
liretlik parayı ancak teminat altına al
mıya kafidir. 

Bu suretle, Italyarun iktısadi siyase~ 
ti, karşılrk alışveriş esası üzerin.de, 

malxdır. 

Y azdıklarımızx resimle karşılaşbrdığı

nrz vakit bu hareketin yüzerken yaptığı
nız hareketlere çok yakın olduğunu göre
ceksiniz. Zaten boyun adaleleri için yüz. 

me en güzel bir spordur. Fakat mademki 
kıştn yüzmüyorsunuz, o halde bu hareketi ı 

yapınız. 

İzah ettiğimiz hareketi yalnız on defa 
tekrar ede~siniz. Ondan sonra bu hare. 
ketin adalelerinize verdiği sertliği ikmal 
için 2 numarah şekilde gösterilen ekser
sizi de on defa yapmanrz lazımdır. Bu • 
günkü kadınların f ena bir itiyatları var
dır. Ayakta dururken dalına ileriye doğ
ru eğilirler ve başlarını göğüsleri Uzeri
ne doğru mail tutarlar. Buna itiyat de. 
mek de doğru değildir. Bu korse kullan
manın verdiği mecburiyettir. Fakat bir~ 
kaç sencdenberi moda olan korse yerine 
bugün serbest iç çamaşırları kaiın olmuş 
olduğundan bu itiyadı izale etmek sırası 
gelmiştir. !şte 2 numaralı şekildeki hare
ket bu itiyadr izaie edecek ve biçimi bo
zulan adalelerin kusurlarım tashih ede~ 
cektir. 

Bu ikinci hareketi yapmak için ayak. 
ta duracak, kollarınızı vücudunuza iyice 

TeşekkUr 

Sevgili kardeşim diş tabibi Ubeyt 01~ 
rin 20 eylfil tarihinde otobüs kazasılld. 
ki çok feci ölümü ve refikasmın yaralı1~ 
masile uğradığımız bu felakette de! 
acılarmıızı paylaşan bizleri teselli ed& 
telgraf ve mektupla taziye eden dostl3~ 
mıza, akrabamıza ayrı ayn teşekkür et 
m.iye büyük teessürümüz manidir. , 
Sayın gazetenizle minnet ve şükrarıl3 

rıınızm ilanını saygılarımla rica eyleriJll' 
~ 

Merhumun ağabeyisi ~ 
Edirne Nafia Müdar 

Kemal Olçet 

1938 
Resimli Hafta 

~ lYI~~lYJ 5Sl'1'15D 

cç;o~'feo 

Müvezzif erden isteyiniz 

yapıştıracak ve başınızı yukarı kaldtrS ~ 
caksınrz. Bu kaldırma hareketi boynuıııı 
ağrıyıncaya kadar devam edecektir. 

Bu iki hareket güzelliğini kaybetnıii ~
dalelere eski halini vereceği için tl~ 
zaman devam edilmesi şarttır. Uzun ~ 
zadıya devamdan sonra çok faydasını g ' 
rtil'Sünüz. 
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1 S~41 n lYI ma ıraıı ı 
J{ ctcmQ)boll 

lıizi:n tırtuluş - Beyazıt otobüsü önde, 

lııobiı foto Alinin 1501 numaralı oto -
tobu Yavrusu arkada gidiyorlardı. O-

s hızı "d titıQc • a gı erken yolun dar bir ye-
Q d hır Yolcunun işareti üzerine hız
tUsulırdu. Ali de frenlere bastı ve oto· 
1t an Yarırn metre gerisinde, neredey-
dı._ rabanı . . . . _"'lll n ıçıne gırecek vazıyette, 

lııiı uş, Yolcu bu arada otobüse gir
~c ~ a

1
raba yükünü almıştı. Biletçi Ali-

cs endi • 
..... \' . 

be~ . er Yok bayım! Arkadaki arabayı 
C}>ın ı. 

Cena~e 

11 nıeırasımn 
arisr h' 

~tCdj: 1 ızmetçi kız madamdan izin 

'l>azar ·· ·· 1taj
111

• gunu amcamın cenaze me-
~ c~nde bulunacağım. O gün izin ri

Yorurn ..... . 
Iİ, Ccl>aza.r günü mü? Bugün pazarte· 
~~k ~eyi bir hafta bekletirler mi? .. 
d~1/ hır yalan uydursan daha iyi e-

ın .... 

~ l>oğru söylüyorum efendim. Am. 
~~ cenaze merasimine gideceğim ... 

, ~.daha amcam ölmedi de .. 
~~ Olınedi mi? Pazara kadar ölece· 
lc1 ~cred: nbiliyorsun? Hiç bir dok-

Dm~caınso~Dllk 
Genç kız - Sevgilim daha erken, 

gitme de biraz daha bağda kal.. 
Delikanlı - Senin ya:ıında biraz da

ha fazla kalabilm ·k İiir. milyonlar ve· 
rirdim. Fakat bu akşam kalmanın im· 
kanı yok .. 

Genç kız - Neden?. 
Delikanlı - Çünkü bu a•şam klüp

te bir içtimaımız var; gelmiyenlerden 
beşer kuruş ceza kesilecek. 

- Av mevsiminin ba5ladığmı av h:ıy
nnlarma bil<lirmcği unutmuşlar galiba! 

' ~le bır hüküm veremez. 
tı... Oktor böyle bir hüküm veremez s 0 r a n U /2!1\ 
:~Ill 'liiii9DD• 
~.... adarn hakim verebilir. Amcam 

.. , I1l h ihtiyar adamcağız oğlundan pek şi· 
~Cakra kCımu, önümüzdeki pazara a. kayetddir. Onu, dün gene sarhoş gö -'? .. ~ 

~~t~ Do ş al U"D 1 a ~ a $ rü:e ;:ı~:a~:~:;e böyle zilzurna ge-

)jll oa' erı - Bu ne rezalet! Sab:ıhle· ziyorsun .. Bak dün içmemiştim, seni 
~ \>ilr~Illda ne su, ne sabun, ne de hav· ayık görünce öyle sevindim ki .. Hal-

~ Otel :· buki bugün içmişsin. 
bilin· ti (Küstahça cevap vererek) - Sarhoş delikanlı güldü: 

ıı' ıı: de yok muydu?. - iyi ya baba, sıra ile .. Dün içme • 
'-11ı1._lteri (Hiddetle) - Beni kedi mi m.iştim sen sevindin. Bugün içtim ve 

~-------------------------b-e_n_s_e_v_in_d_i_m_. __________________ __ 

YEN • ı 
"Havalandırılmış,, 

PUDRA 

~dr~ hususunda yeni ve 
8ıu P hır fikir, en son bir u· 
rı, lle Yap 1 . 
~~e ka ı an bu pudra şım· 
'lla1'1 dar tanıdığımız pud· 
C> ~ad an ~aha ince ve daha hafiftir. 
bile ! ar ınce ki, cildde mevcudiyeti 
~ll. ark~dilmez, şayanı hayret bir 
~~ tenıın eder. Gündüz. rüzgar ve 
"'~Urun bozamıyacağı bir tazelik 
~lor; gece de en sıcak bir dans 
'iı- lUıda bile katiyen terden müte
,~~ 0~nıaz. İmtiyazlı bir usul daire 
~ 01 1:_ma köpüğü ile karıştırıl· 
~ııc\ı-asdugundan bu yeni Tokalo11 
~İl). ta~-,saatıerce sabit kalır ve cil· 
il(\ tttan~ı Yağh ifrazatını masetmesi
~l'ek 1 

olur, kurumaktan muhafaza 
~e?led huruşukJuklarm teşekkülilnü 
bıı.ı'llrı er. Terkibinde Krema köpüğü 
&ıiıı t:n hu meşhur Tokalo1l pudra· 
'ttlbe <'diniz. 

PARASIZ 
Birkaç gün zarfında teninizde hu· 

sule getireceği şayanı ha}Tet güzel· 
liği görünüz. Kadınların onda doku
zu tenlerine uygun olmıyan fena 
renkte bir pudra kullanır ve yüzleri 
makyajlı ve ağır bir manzara kes· 
beder. Teninize uygun renkteki pud· 
rayı bulmanın yegane çaresi, yüzü· 
nüzün bir tarafına bir renk ve diğer 
tarafına başka renk pudra tecrübe 
etmektir. Bu suretle en muvafık pud 
rayı intihap etmiş olursunuz. Şayet 
rengin intihabında tereddüt ediyor
sanız müessesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelif renk1erde ve 
parasız olarak ntimunelikler takdim 
edeceği1 .. 

I, 
ı 
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~n~ara ilk maçıaırnnıını ftklncn lha'fftası 

-~ Güneş :.~ Gaıaf 8s8ray 
VE 

Muhafızgücü 

maçlarının 
- Demirspor 
tafsiiatı 

Evvelki gün oynanan Ankara lik maç
larında, çok enteresan iki karşılaşma ol· 
muştur. 1 
Güneş • Galatasaray ve Muhafızgücü .. 

Demirspor. Telgraf havadisi olarak dün 
neticelerini bildirdiğimiz bu maçların ~im 
di de tafsil atını verelim .. 

D. spor - M. gücü 

Günün ilk maçı Muhafızgücü sahasın· 
da hakem Servet idaresinde oynandı. llk 
vuruşu yapan ~luhafızlılar şu kadro ile 
oynuyorlardı.: ..J 

Muza/fer - Fethi, Saffet - Ahmet, kitleli iyi blr liakem olmrya. namzet ol
Cihat. Halit - Atıf, lbrahim, Rıza, Şa· 

duğu için kaydediyoruz. 
lıin, Naci. 

Buna mukabil Güneş ve rüzgar lehle
rine olan Demirsporlular şu kadro ile sa· 
haya çıkmışlardır: 

lsmail - Necati, Gazi - Şemsi, lbra· 
him, Kômil - Zekeriya, Arif, Orhan, 
Fethi, Zeki. 

Çok büyük bir seyirci kalabalığı önün· 
de başhyan maç ilk dakikalarda seri \'e 
güzel bir manzara arzediyordu. Demir • 
sporlular lehlerine olan güneş ve rüzgfu"· 
dan istifade ederek gol çıkarabilmek için 
çalışıyorlar. Muhafızlılar da kati bir 
muhafaza sistemi takip ediyorlardı. De· 
mirsporlular tabii yardımlardan fayda· 
!anarak Muhafızgücü kalesi önünde bir
leşiyorlar, fakat gol fırsatlannı kaçın· 
yorlardı. 

Tam gol atacak vaziyette arkadaşları· 
na pas vermek suretiyle muhakkak olan 
golleri yapamıyorlardı. 

Demirsporluların bu tazyiki 20 inci 
dakikadan itibaren yava~ yavaş eridi. 
Muhaf ızlılar birkaç akın yaptılar. Bu 
vaziyet oyunu açtı. Akınlar müsa\ileşti. 
25 inci dakikada idi. Atıf sağdan seri bir 
iniş yaptı ve güzel bir ortalayışla topu Rı 
zaya gönderdi. Rıza bu pası gole çevi· 

remedi. 

Akınlar de\'am etti ve nihayet 39 uncu 
dakikada Muhafızın tehlikeli bir inişini 
favulle kesen Dcmirsporlulara hakem pen 
altı verdi. Günün tek golünü Saffet pen· 
altından yaptı. 

Bu gol Demirsporlulann gayretini art· 
tırdıysa da, neticeye müessir olamadılar, 
devre l·O Muhafızgücünün lehine bitti. 

1K1NC1 DEVRE 
Bu devrede rüzgar \'e güneş güçlülerin 

lehine idi. Fakat ilk hücwnu Demirspor· 
lular yaptılar. Bu ilk akın Muhafız mü· 
daf aası tarafından kolayca kesildi ve 15 
dakika Demirspor kalesi çok sıkışık bir 
vaziyette kaldr. 

16 ıncı dakikada lbrahimin uzun bir 
vuruşiyle topu kapan Zeki Muhafız ka· 
lesine kadar indi. Hakem sebebi belli ol· 
mıyan bir favul cezasiyle bu akını durdw 
du. O:run rüzgar tesiriyle zevksiz ve a· 
henksiz şekilde aynı tempoyu muhafaza 
ederek böylece devam etti ve neticede 1 ··O 
r-.Iuhahzlılar lehine bitti. 

Güç takımı geçen haftaya nazaran da· 
ha derli toplu ve rakip takrma göre daha 
üstün bir oyun gösterdi. Eğer hava rüz· 
garlı olmasaydı takımın ahenkli bir oyun 
çıkaracağı şüphesizdi. Dünkü maçta Ha· 
lit, Cihat. Atıf, Naci ve Saffet iyi oyna
dılar. Kaleci Muzaffer fedakar çılı:ışlarile 
bir çok gollere mani oldular. 

Dcmirspor forvet hattı tecrübesiz ve 
bilgisiz takımlara mahsus bir durgunluk 
içinde oynadı. Bilhassa Orhanla Fethi 
tamamile atıl kalmışlardı. 

Arif ise daha çok santrafor gibi oynadı. 
Açıklar hep onun paslariyle beslendi. 
Müdafaa vazifesini yapmış sayılabilir. 

Hakem 
Hakem Servet çok müteredditti. Ka. 

rarlarınt çok geç veriyordu. Öyle anlar 
oldu ki favullcr için çok milsamahakar 
davrandı. Bazı dakikalarda da. en mühim 
akınları sebepsiz fnvullerle kesti. Bu ten 

Galatasaray • Güneş 

Günün ikinci karşılaııması ayni sana
da Galatasaray ve Güneş birinci takım -
lan arasında yapıldr. Hakem Gençler Bir. 
liğinden İhsandr. Sahaya evvelA GUneş
liler çıktılar. Galatasaraylılar da forma. 
benzerliği dolayısile Muhafız~cü forma-ı 
Iarmı giymiş oldukları halde onları takip 
etWer. 

Galntasa.ray takmıı: 
Cahit - Cemil, Sadettin - Hilmi, Ha

lit, Ahmet - Ömer, lhsan, İbrahim, O. 
ğuz, Süleyman. 
Güneş takımı: 

Nedim - Mehmet, Nihat - Cezmi, 
Sedat, 'Turgut Salih, Muzaffer, İsken-
der, Necmi, Cnhit. 

Bu maç ta gene rüzgar dola.yısiyle 

zevksiz oldu. 1Ik devrede Galatasaray 
ıilzgar ve güneş altına dllşmüştü. 

Birinci gol: 
İkinci dakikada İskenderin çektiği fri

kiği kornere atmak suretiyle kurtarabilen 
Galatasaraylılar Güneşin rUzgi\r yardı
miyle biribirini kovalrynn akınlarmr ke. 
serek bir iki hücum yaptılar. Fa.kat 24 
UncU dakikada kaleyi boş bırakan Cahi
din gafletinden istüade eden lskender 
ilk golü attr. 

\ 

İkinci gol: 

Bu golden sonra. Galatasaraylılar hü
cuma geçtiler. Güneş kalesi bir gol teh
likesi geçirdi. Fakat kalecinin uzun vu. 
ruşiyle tekrar Galatasaray kalesi önü
ne geldi. lskender, takımının ikinci go
lUnU yapmıya. muvaffak oldu. 

DC\Tenin mUtebaki dakikaları İbrahim 
ve Oğuzun kaçırdıkları birer gol fırsa
tlyle geçerek devre 2 - O Güneş lehine 
bitti. 

tKtNCt DEVRE 

Bu devrede rüzgar Galatasaraylıların 
yardımcısı idi. Llıkin Galatasaraylılar ha. 
kim oynamalarına rağmen Güneşin sıkı 
müdfaasmı kolay kolay nııamadılar. O
yun deva mediyor 2 - O lık vaziyet de
ğişmiyordu. 

Galata~araym golleri: 
Devrenin yansı olmuştu. Galatasaray

lılar Güneş kalesi önündeki karışıklıktan 
istifade ederek Oğuzun ayağiyle birinci 
sayılarını yaptılar (dakika 24). Bu gol 
maçın heyecnnmı ve süratini arttırdı. 

Cemalin sıkı §Ütiyle Galatasaraylılar be 
raberlik sayısını da temin ettiler. ( daki. 
da 35). Bek oynayan Cemil bu golil uzun 

I 

bir dirıöling ile bütUn karşısına gelenleri 
atlatarak yaptı. 

Galibiyet sayısı: 
lkl takım. berabere olunca oyun baş

ka bir şekil aldı. Ve devrenin son on da
dikası bütUn oyuncuların gösterdikleri 
fevkalade gayretle geçti. 1k itaraf ta ga
libiyeti elde etmek için uğraııryordu. Ni. 
hayat fırsatı Gilneşliler kazandı. 44 Un
cü dakikada çekilen bir frikik iJe son ga
libiyet sııyılarmı yaptılar. 

Galatasııray takınır: 

Galatasaraym kadrosu takımın gUn 
geçtikçe istikrar bulmıya başladığını gös
teriyordu. Fakat son §eklini bulacak o
lan taknnın uzun müddet bir arada ça
lışması 19.zmıgelecektir. Çünktl dünkü o

yunda fert itibariyle iyi oynryanların sı
rası geldiği zaman arkadaşlarına yar _ 
dun edemedikleri ve verilen paslarr ka
çırttıkları görilyordu. En iyi oynıyanlar 

kaleci Cahit, bek Cemil, ve SUleymandı. 
Günes takımı: 
Güne§ takmıı ise geçen haftaki maçr

na nazaran dabn. düzgün oynadı. Takım 
eğer yalnız 1skendere gol attırmaktan 
vazgeçerse belki daha i;>i oynıyacaktır. 
Müdafaa. hatları da çok kısa vuruşlar 

yapıyorlardı. Pişmemiş oyuncular olduk
larını gösteren bu gençler bazan asabi. 
yete kapılmak suretiyle takımlarına pa
halıya malolan goller de yemektedirler. 

En iyi oynıyanlar Salih, Muzaffer ve 
Sedatlı. 

At yarışları 

Ankara, 9 (A. A.) - Sonbahar at ya
rışlarının ikinci haftası bugün çok kala
balık bir halk kütlesi önünde yapılmıştır. 

Birinci koşu: Uç ve daha yukarı yaşta
ki haliska.n İngiliz at ve kısraklara mah
sustu ve mesafe 2000 metreydi. 

1 - Salim Temelin Springboardr. 2 -
BUrhan Işıl'm Komisarı. 3 - Salih Teme
lin Taşpınarı idi. 

İkinci koşu: üç yaşındaki yerli yarım. 
kan lngili zcrkek ve dişi taylara mah
sustu. Mesafesi ise 1400 metreydi. 

ı - lbrahim Nalçının Alceylanı. 
2 - Ali Riza Sel'in Uğuru. 
3 - Mnreşnl Fevzi Çakmak.'m Kop'u 
ÜçllncU koşu: Uç ve daha yukarı yaş-

taki yerli ve haliskan İngiliz at ve kıs
:rn.klara mahsustu ve mesafesi de 1200 
metreydi. 

1 - Said Halimin Romansı, 2 - Salih 
Temelin Girgini, 3 - Asım Çırpan'ın 
Tomrusu. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yukarı • yaştaki yerli yarımkan İngiliz at ve kıs-
raklarma mahsustu. Mesafesi de 2000 
metreydi. 

1- Said Hcı.limin Sağanağı, 2 - Na
zif Atalayın Mavzikasr, 3 - Şaban Atlı. 
nm !\onası. 

Beşinci ve son koşu: iki yaşında ve 
koşu kazanmamış yerli haliskan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. Mesafesi 
1000 metreydi. 

1 - F. L. Karamanın Yaraganı. 
2 - Salih Temelin Ecesi. 
3 - Salim Temel'in Batrayı. 
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"Şevket/Um, izin ver macunu 
ka tak önce qesin! ,, 

bu 

Fakat Cevrlnln takati burod:ı kesilmiş 
ve bir hamlede kapıyı açarak kadının 

UstUno bir kap an gibi atılmıatı. Gürcü 
dehaetll bir feryad kopararak elinden 
tepsiyi fırlattı ve yere yığıldı. HllnkU.r ku

durmu§ gibi yerinden SJçradı. 
- Hilnkf.lnm, dedL Son nltı aylık bir 

nevzat gibi gafil bu kahpenin elinde can 
vereceksin. 
Kadın yerden doğru~arak kapıya doğru 

kaçmak istedi, fakat, Ce\ ri ı;lddetll bir 
tekmeyle karmm belini eğerek yere yık
tı. 

- Dur a§ltte! 
Padişah gnşkma dönmllş, ne s8yllye -

ceğinl bilmez bir halde bir tepsiye, bir 
Cevriye, bir de hıçkırarak yerde kıvrılan 
kadma bakıyordu. Cevri haykırdı: 

- Şevketırım, izin ver. O kqık içinde
ki macunu bu kaltak önce yeıııin! 

Mustafanm aklı başına gelmişti. Göz

leri çanağından fırhyacak kadar bUyü
mllş ve gUrcU ko.rısmrı korkunç bir hey. 
betle bakmıştı. 

- Ye bo kadrn! 
GUrcU için öyle de böylede 61Um var

dı. 'Mel'un talli işte bu kadara kadardı. 
Biltilıı kuvvetiyle çırpınarak, tepine • 

rek reddetmeııılne rağmen Mercanın da 
yardımlyle kaşık içindeki anberl zorla ka
nya yedirdiler. Hilnknr haykırdı: 

- Ser etıbba Tunççuzade)i çağrnn! 
Yine sıırayda fırtına başlamıştı. Yine 

odalnrdan başlar uzanmı~. yine koridor
lar meraklılarla dolmuş, yine koşuşanlıır 
çoğalmış, yine heyecan başglSstermişti. 

Birkaç dakika eonra gilrcU pençcsiyla 
karnına· basarak ulur gibi haykırmıı.ğa. 

çtrpmmo.ğa, yerden yere yuvarlanarak in· 

Ierneğe başlamış, ağzl köpUk dolmuş, yil. 

zU mosmor kesilmiş ve kafaemı yere çar
pa çarpa can vermişti. 

Tunççuzade ayak öptü ve cesedi evlr
cil çevirdi: 

- Zehirden öldU btınkArım. Dedi. 
Padişah gUrcUnilıı mosmor ve bir kan 

pıhtısı gibi kararan yüzi.ine nefretle ba
knrak cesede bir tekme vurdu. 

- Cevri. Dedi. Memnun oldum. 
Faknt bu tal yaptıran kimdi, bu kadını 

hUnkfıra suikasde teşvik eden kimdi? 
Padişah etrafını ateşe saracaktı. Fa. 

kat, Cevri kalfa: 
- Bu cihetin şu sırada, naıı ağzına 

düşmesinden lçtlnnb olunmak evlMır! 
Demiş ve böylece padi58!1m gazabının 

önfine geçmJştl. 
BugUn garlb bir tes!tdllflc Alemdar da 

bir keno.rda bir kndm boğuyordu. Köse 
kehlida ile de\ir gezerken sırn sıra ken-

dlslni seyredenlerin ııro.smda bir itişip 
kakı1}1Ila oldu. Alemclnr da köse de at
larını durdurttular. 
Hnlkı yararak bir atlı Alemdara doğ

ru doludizgin geliyordu. Önüne gelenin 
kadın, çocuk, ihtiyar olup olmadığına 

dikkat etmiyor ve mUtcmadiyen özengt
lerl hayvanm karnına yapl!}tırarak Uer-
llyordu. 

K5se kethUda Alemdarın önUne geçtı 
ve bir eUAh patladı. Kurşun k5senln sağ 
kulağı yanından vızlryarak geçti. Halk 
haykmşıı.rak dağıldılar. Bir stlAh daha 
patlndı. Hnlkt yararak gelen sfivari mil. 
temadlycn ateş ediyordu. Alemdar da, 
köse de böyle hallerde ne yapılacağını 

pek rııa bflenlPrdondller. Hemen atların
dan atladılar. Köse sllahmt nişan aldı ve 
o da ate§ etti. Meçhul süvarinin atı şah
landı ve şiddetle kl§nlyerek yere yıkıldı. 
SUvari de iki metre uzağa yuvarlandı. 

Birkaç yeniçeri herifin Uzerine hUcum 
ederek kıskıvrak bağladılar. 

Klll'IJUn atın gözllne tesadllf etmişti. 
Alemdar ve köse hemen yerlerinden 

fırlıyarak halkı yarıp yakalanan adamın 
yanına koştular. 

AJemdnr hayretle haykırdı: 

- Vay mel'un herif. 
Köse de haykırdı: 
- Ulan bre kod03. Vellnlmetlne ellCıh 

mı çektin? 
Alemdnr hançerini çekti ve herifın tı

zcrlne fırhyarak sapladı. Bereket ven:ln 
hançer omuz başına tesadllf etmişti. He
rif canhıraş bir fecyad kopnrdı. Köse A
lemdarın eline sarıldı: 

- Aman devletlim. 
var. Ôldilrme! 

Soracaklarun.tz 

Alemdar da kendine gel.ml§U. Haki. 
katen çok mUhlm soracakları vardı. Halk 
kocn satvetli Alemdara aillh çeken bu 
herifi paramparça ctmeğe hazırdı, fakat 
birkaç asker heıifi belinden kavrıyarak 
bir atıı. bindirdiler ve Alemdarın arka • 
smdnn BabıB.llye döndiller. HenUz daire 
paydos olmnmıştı. Memurlar vazifelerin· 
deydiler. Alemdarın arkasında elleri ve 
ayaklan sarılı bir adamm at Uzerinde ge
tirildi&rfni görUnce korkuyla pencerelere JI 

doldular. Yine ne olmuııtu, bu adam 
kimdi? 

Alemdar arz dairesine geçti. Arkasın
dan herifi getlıdller, elini ayağını çözdU
lcr. Hemen hekim çağrıldı ve omuzu aa. 
nldı. Istrrab çekiyordu. Gözlerinin etrafı 
morarmış, ytlztl korkunç bir bal almıııtı. 
Herif Alemdara kinle bakıyordu. 

- Neden. Dedi. Beni gebertmedin? 

.Alemdar ayakta ve elinde btr kırbaç-
la duruyordu. 

- Hele. Dedi. Bazı suallerimiz 
SC5yle bre mel'un, Gillizar nerede? 

- Ben onu kovdum. 
- O §imdi nerec!e, onu s8yle ! 
- Ne bileyim ben? 

var. 

Kamçı havada bir yarım daire çizerek 
şiddetle herl!in bacaklarına indi. Bir, bir 
daha, bir daha.. Alemdar insafııızca ya-

pıştırıyor, ısrar ediyordu: 
- Söyle kahpe nerededir? 
Davudun takati tUkenmlştl. Belki bir

kaç kamçı darbesiyle ıııon nefeaini vere • 
cekU. 

- Haklısın Alemdar. Yıl uğursuz oğlu
nun, vur! 

Bir kamçı daha yedi, hem bu sefer ağ. 
ınım UstUne gelmfD ve dudaklarından ha
fif bir kan fışkırmıııtı. 

- Söyle, nerede GUUzar kahpesi? 
- Eyüb Sultanda, kahveci Recebin e. 

vinde Alemdar. 

.Alemdar el çırptı ve haykırdı: 
- Birknç sUva.ri alarak acele EYüb 

sultana gidin. Kahveci Receble Gülizar 
adındaki karıyı devuirln bana. Eğer mU
manaat ederlerse cebren ailrükllyerek ge
tirin. Cnnlı isterim. 

K~e kethüda baelarmdaydı. Alemdar 
Davud un göğsUne bir yumruk vurarak: 

- Sen karı tabiatlı nnmerd birisin. Di
ye haykırdı. Herlt yediği yumrukla yere 
yıkıldı. Zaten llcr tutar tarafı kaimamıo, 
omuzu ulddetle sancılanmlfi, ağzından aı. 
zan kan UetUnU başını berbad et.mlştL 

Kimsecikler Alemdarın yanma giremedi
ler. Halbuki erteal gün bu odada bUyük 
meşveret vardı. Şeyblllfal4m ve bütün ııu. 
duru lzam davet edllınl§lerdl. Devlet lf
~erl gö~illecekti. 

Şimdilik, kaymakamı ıadn Alt, aerdan 
ekreme vek!let ediyordu. Daha doğrusu 
her iş Alemdarın elinden çıkıyordu, ama, 
.Alemdarın hünklr tarafmdan tasdik e • 
dllmq, frmanlanml§ bir mevkll ve reamt 
sallhlyet ve sıfatı dayoktu. Bunu yoluna 
koymak l!znndı. 

lkt saat sonra Alemdarın mmarladığı 
adamı3 kadm hakikaten sUrUyerek getl
rilm lştl. Kadm perişan bir haldeydi. üs. 
tU başı yırtılmış, yllzU gözll kan içinde 
kalmıştı. Kahveci Receb denen ihtiyar da 
kendinden gcçnılgtl. 

.Alemdar huzuruna sokuldular. 

(Devamı var) 

11 B!RlNCITEŞREtN _:-~ 

Yazan: R. Rober Düma - 85 - ~eviren: IF. t<• 
Komiser : " Çok dikkatiı olanı 
hiç kimseyi Benua'nın yanına 

sokmalJın /,, dedi 
Moler içeri girdi. Şarabı bıraktı. Dı· - Evet efendim. Merak etuıe~~ 

ean çıktığı zaman Rokur sordu: V • t-11' 
- Bu geceki adamın bombayı hıra.· - Madam Derloş, sizin bırincl :1 

kırken "hainler geberecek"diye bağırdı ta.ki kontes geldi galiba? Pancur 
Sını söylemiştiniz. Bu söıil almanca açılını§. 
söyledi değil mi? - Evet. Kot d'Azür'de imL,ıer· 1~. 

- Evet almanca... Söylememiş mi - Ya kocası? Hani §U tek göı 
idim? lü !Sik adam? ~ 

- Hayır. - O da.ha gelmedi. Hafta san 
- O halde nasıl anladınız? gelecekmiş. u 
- Bir meçhul adam Berlinden ge- - Demek kadın y:ı.lnız? MebuS'111~. 

· · b · ard - ~,.;,.ı-=- tun dOı liyorsa. bu gayet tabi.t... Hele tahmin u ClV a gorme,,.-suıu.tie §a.s Js' 
ettiğimi gibi Hitler nazariyelerile fa- rusu. Kontes ne zaman Parise S'~, 
natik1t-şmiş biri ise böyle bağırmam mebus da hemen mahallede doıs.ş 
mantık! bile! Genç olduğunu söylernls· ğa başlardı. 

tiniz değil mi? . - Bu ısef er kontes yalnız değil : 
- Roşuşuna göre herhalde gençti. ondan erkek kardeşlle beraber gel 

Hem de mükemmel bir koşucu... _ Erkek kardeşi mi? 
- Gençleri askcıi sporla yetiştir- w bl' 

diklerini biliyoruz. Pwısen sokagında 14 nmnarab ~ 
Rokur kendi kendine söy1Uyormu3 • nanın kapıcısı olan Madam Ktıtll 1, 

gibi yavaşça devam etti: elinden süpUrgeslni bıraktı, 12 ıı~()Şf 
- Evet .•• o cephede aramak Jlzım ! ralı binanın kapıcısı Madam pcr ~ 
- Hangi cephede? bakarak manalı manalı göz kırPtJ 
- Buradaki Hitlerci mehafilde yUz- söylendi: . dt! 

başım. Bir tecrübe edelim. Bakalım ne - Kardeşi mi? Haydi canını sen 
olacak? Hemen bugtın komiser Ber· - Kardeş1 ca.r.ım.. 

1 
sa 

trana giderek fikrini alacağım. O Pa· - Çok toysun Madam Derlo~· . 
risteki ecnebi ihtilllcl teşkilAtmı, gtz. kardeşin nasıl bir adam olduğuntl lıl 
il cemiyetleri kontrol vazifesile mu- na tarif et bakayım. 9 
keleftir. - Uzun boylu, yakışıklı bir genç.~ 

- Fikir fena değil san saçtan, masmavi gözleri ~ ~at;) 
- Şu halde yüzbaşım, demek mU- Kont kadar şık değil ama. yine Jrl :(ı 

saade ediyorsunuz? bir hali var. ~ 

- Hay bay. Fakat husus! ve gizli Madam Kambuy gtUdU: <' ·~h 
tahkikat. İşe polisin burnunu sokma- _Kontes siyah ~çlı, kara gözlU ~ 1 
sını istemem, kolonelin de böyle isti- esmerdir. Sapsan sa~Iı. mavi g~; :h, 
yeceğini muhakkak sayıyorum. Amnn, kardeşi olur mu hiç? Ben senin ii' 
bol} vakit bulunca buraya gelin. MUt- kolay kolay dolma yutmam! lı1 ·~ 
hiş canım sıkılıyor. ·Giderken bomba- Madam Derlaş kı.ı;mıştı. Elindclt~ ~ ~ 
yı unutmayın; kolonele verecekEin!z. raşı pencere kenarına koyup Ginirli b bı 
Kapsülü de kütüphanemin UstUnde tavırla cevap verdi: ~I 
duruyor. Allaha ısmarladık Rokur ve ~ . 't 
mersi... - Bilgiçlik taaJamasan olma%• ... ~ c 

- Allaha ısmarladık ytızba.şun. herkesten fazla bildiğini göstennclt ı;e' l'aJı 
Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakınız tersin. Ben de senin gibi şüphe etıl'ır ~ 
ve sokağa çıkmayınız. dim mi sanıyorsun. Kadının bu de • ~ 

Koridorda ~omiser,, kendisine şap- kanlı ile lşıkdaşlık yapmadığını ~. ~~ 
kasını ve eldivenlerini getiren Vi.ke f. yet iyi biliyorum. Mebusla başkııi,,~ ~ 
şaret etti ve kulağına fısıldadı: vallı kontun o taraftan yaldızlandığl' , b 

- Benuvayı ne kadar sevdiğinizi eUphe yok. 'ta 
bilirim. Aman çok dikkatli olun. Tanı- Madam Dcrloş, ahbabının kula~ ~e 
madığınız hiç "kimseyi içeriye alma.- eğilerek onu her halde tatmin ed6f i,•• 

yın. Demin size "evhama kapılmayın•· izahat verdi Madaır Kambuy bu 6 

demiştim. Haksızmışım. Bilakis evham · ıer üzerine başını salladı: ~ 
lı denilebilecek derecede ihtiyatlı 0 • - O halde mesele yok. Made;İ 
lun. yataklannı siz düzeltiyorsunuz. }.. ef 

Viktor yava§ça sordu: nnda blr şey olsaydı her halde ıı.rıl ol' 
- Almanlar değil mi? dınız. Ne ise bize ne? Ben de ıa! 
- Rorkan.m ki onlar! Anlaşıldı de- "un diye sormuştum. 

ğil mi Vi.k? (Dooamı 'f)(tf) 

ilB• • :l!Jın[EilBl ~0]1KJ31iitJ!lil.:U !ll:rıt;;r~ll·!l!IDW• . . ' 
L ' • ,. "- mr:cm&mJDJ[ L••·•-.·; ~ ..... 'P~,i .. • ........ r.·:~ ·.: .. • .. t·.'r' .... • 

Ona beğendiği güllerden büketler yaptı .. Oyle baktı ki, herkes 
ihtiyar kadını evin sahibi sandı,. Ukin bir gece köşkün hakiki sa· 
bibi çıkageldi. Bahçıvan karşıladı. 

Ecnebi kadın, k~kün içini apaydınlık görünce şaşaladı. Sual· 
ler sordu. Cevap olmak üzere, Şerif, bu kadını boğdu. Cesedini, de

MEMNU .. . , .... 

Allaha çok şükür, onun annesi de var, babası da ... Senin sacial'~ 
mı muhtacız?.,, .. ~ı 

lşte bu iki odanın en bily{lğQnde; annemle babamın bir yatllb 
hasırları sökülmüş ild iskemle, aynasından dul kalan bir dolaP• ~ 
yası dökülmüş, harap bir konsol vardı .. Arasıra fırsat bulup tıl 
konsolu açsam, hemen burnuma ağır bir sabun kokusu çarpardl·,ıı> rin bir kuyu açarak içıne gömdü. 

Bu esnada, annesi rahat rahat uyuyordu. Sabahleyin, her şeyi 
yerli yerinde, muntazamdı. Toprağın üzennde çimenler, çiçekler, 
\"ardı. Şerif annesine bir "broş .. \e bıı pırlanta, bir yüzük hediye 
etti. Bu işten haberı olmıyan \·e yahut tamamile şerıkicürüm olan 
2nne, mücevherlerını sükunetle kullandı. Fakat on beş gün sonra 
mıde hastalığından öldu. 

Bahçıvanın ıstırabı köyü tuttu. Mirasa konduğu haberi yayıl· 
dı. Bir genç kız meydana çıktı. Şerifle evlendi. Ve bir kızlan oldu: 

Müzg:ln .. Hakıki annem .... Fakat bu eJnada, ortaya ecnebi ka· 
dmın vekili çıktı. Hanı Şerifi bahçıvanlık vazifesine koyan adam .. 
Kaybolan ecnebi kndınınm kocasıyle, birlfüte, polise haber saldılar. 
şerif lena bır vaziyette kaldı, teslim oldu, itıra1 etti, mankOm oldu; 
öldü. 

Tarlada ekin biçerken kans~nın üzerine yıldırım düştU. Kızım, 
yani annemi, uzaktan bir akraba yanına aldı .. 

''Katil tohumu.,nu okutmak lüzumsuz bır şey kanaatirıde olduğu 
için mektebe göndermedi, altı yaşında çalıştınnağa başladı. 

ı\nnem hazan, gazeteyi tersıne eline alır ve okw gibi yapardı. 
Annt'm, on altı yaşına basınca, Velı ısrninde, güzel bir delikanlıya 
rastladı. Veli bey tabela ressamıydı. Peşıne takıldı ve nihayet evlen· 
di. Pir iki sene sefalet çektiler. Günün birinde, Veli. Haydar bey ıs
nılııdeki bir müteahhidın yanında maaşla iş buldu. Fakat çok içi)·or
du. En az haftada üç defa, eve bulut gibi geliyordu. O tarihte. bir 
seyyar satıcı da annemi kafese kaymağa çaltşl} ordu. GOya. onu, bu 
sarr.u~un elinden, bu cehennemi hayattan kurtaracaku. Lakin an· 
nem namusluydu; bundan başka koc:a~mı da seviyordu. Ve gOnün 

·MEY.VE 
- ~ -

birinue annem de içmeğe başladı. 
Aradan sayısız günlerin geçtiği hayatuna, hayatımın romanına 

başlıyorum. 

Ogün ilk defa, sonradan karım olacak kadınla beraber yatmış
t!m. "Yatmışt1m,, diyorsam, bu fiile, manası değiştirilen. yani zım· 
nen anlatmak istenen şeyi isnat etmek istemiyorum. Zaten nikayem· 
de herkesin "ayıp,, saydığı şeylerden eser bulamıyacaksınız. Düşü· 
nünüz ki ben on üç; o on iki yaşındaydık. 

Ben zaten daima sevdiğim adamlar yüzünden ıstırab çektim. Ve 
bu adamlar, asla ıstırabımı anlamadılar. 

Edimekapıda bir harap konağın ilçüncU katındaki odada oturu· 
yorduk. Bu mahal, hrua o eski fakir semt olmaktan çıkmadı. Ba· 
zan, bir seyyah gibi o taraflara giderun. Haykınnalar, konuşmalar. 
hemen hemen aynıdır.: 

"Piç kurusu, şimdi tokalı yiyeceksin! Kız Ayşe! çamaşırları rere 
sü:mesene! Pembe teyzenin çocuklarına uyma diye kaç defa söyle
dim. a kafir, domuz! Şükran abla, yarın akşama kadar birkaç tane 
kibrit ödünç verir misin? ... ,, 

Yanımdan geçen çocuklara gülüyorum. lfil<in bir şey vermiyo· 
rum. Zira, çoc:u!~lardan bir tanesini unutsam veyahut birinden biri· 
ne az versem, hemen anneleri tahkire başlar: 

"K!fir herif! benim çocuğumu dilenci yerine mi koyuyorsun? 

Diğer odada; ufak, çarpık, bir masa, benim yatağım, ild ınut ~ 
sandalyası ..• Hepsi bu kadardı. Bazan annem "zamanı saadet .. ~ 
bahsederdi. lki koltuklan vamu,. Biri hanrm, diğeri bey için··: 
kadar büyüktü ki, bazan ikimiz de bir koltuğa sığardık!,, derdi'~' 

Duvarlar çıplaktı. Yalnız babamın odasında, kimbilir nerede!!! 
geçirdiği bir tablo vardı ki, günün birinde • ihtimal ihtiyaç gfJ 
düğü için satılmıştır ki • ortadan kaybolduğunu görmü~tfun. ~ 

Bir de büyük mangalımız vardı. Adını "obur,, koymuştuk·· .,ıJ' 
kü hiç kömür dayanmazdı. Halbuki o da benim gibi idi: "Ona ı. 
basma göre yiyecek vennezlerdi ki.. 13ıı. 

Üzerimizdeki odada bir "muhabbet tella.lı,. oturuyordll· ııJ 
görünüşlere çok dikkat eden ve temiz odasına katiyen erkek 1'3 

eimiyen bir kadındı.. t~ 
Akşam saat ~te evden çıkar' geı::e tam on ikide dönerdi. zat sr 

saati, onun gelmesiyle anlardık. Babam: "Saat on iki, çocuktat1 / 
dıka hanım geldi,, derdi. Komşumuz katiyen boyanmazdı. onu 
ren, adeta çok namuslu, ciddi bir kadın olduğuna hükmederdi· eef. 

Sıdıka harumm mesleğini çok zaman sonra öğrendim. Onll. ı<• 
cğlunda bir birahanenin veznedarı veyahut erkeklere şekerle~rl' 
konyaklar dağıtan bir matmazel sanırdım. Aşağı yukarı gene 
değil miydi? . ( 

Diğer komşulamnızd:ın biri de, seksen yedi yaşındaki A~f 
fendi; oğlu Sabri bey, Sabri beyin kızt Aliye idiler. Şu son isııtl0ı? zarken titred1m. Elim tutmadı; iki defa yazmağa mecbur ol 
Bununla beraber yazı gene hemen hemen okunnuyacak der~c-" 

(Devamı 'fXl1') 
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y Tiyatrodan sonra 
1 
cııan: A. Çehov Çevir en: Frah Ferruh 

•lid 
, ;ı- Ya Zelenina annesile beraber 

:Ya gitmi§ti. "Evgeniya One
. telll~rasını seyrettikten sonra e

"l!a ltıış, odasına çıkmış, süratl·~ 
l'Uk, ve sa~larını çözerek, ay::.
(:lclüik ve sırtında beyaz blU~ 

.. halde, vazı masasına otur-
\'e J 

derhal yazı yazmağa ba§la-

t1• "Evgeniya Onegin" opera
llhraınanlarından 'fntyana gı

~' ~ektup yazmak istiyordu: 
~ll>A' o b • 
t """ıyorum, fakat sız enı sev-
i 8llnuz, sevmiyorsunuz! .. ,, cüm
~·ıı.Zdıktan sonra gülmeğe ba§· 

~Ya ~ncak on altı ya.şında idi. 
i . kıınseyi sevmemişti. Fakat 
~_.1Sınindeki zabitle Gruzdev is

b; ~ talebenin kendisini sevdikle
c~ 'Yordu. Ama, şimdi, Puşkinin 
te -~sını seyrettikten sonra, bu 
~ın sevgilerinden şüphe etmf'k 

be a kapıldı. Seven fakat sevil
h hbabt bir insan olmak ne ka
o~ bir §eydi! Sevip te mukabele 
~·en aşıkların aşklarmda, güzel, 
ır " . b' d . • ve şaırane ır §CY var ır. 
t,'in t ı - .. . 'l' en eresan ıgı, sevmeyışın-

at~·ana'nın harikuladeliği ise, 
:(j ~bi aşık oluşundandır. Şayet 
~ Wt biribirini ayni derecede sev 
~l~e bahtiyar olsaydı, o zaman, 
le ,_ e can sıkıcı bir insan hissini 
• lıı:le....:ı· 

'a,ıı •uı. 

ıtt~~a zabit Gorniy'i düşünerek 
\ .una devam etti: 

· ta~1 sevdiğinizi inandırmağa hiç 
<' f:tı n:aYlnız !. Çünkü size inanmn
s' tb ~an ~oktur. Siz akıllı, malU
g ! :. ~Ciddi bir gençsiniz!. lstidatlu:ıı

ı;J,bi il.tlak bir istikbaliniz var. Ben 
fi' :"Qııb~ te çekici olmıyan basit ale
~ 'bııt ~ızım. Siz kendiniz de pek 

~l 
0
l'slniz, ben hayatınızda size bir 

l\c :nıaktan bn.ska bir ~eye ynra
"4. a~~ın. Hoşnuza gittiğimi biliyo

r ~alj '. ıı beni gördüğünüz zaman, 
~ ·~ llızde yaşattığınız tipi bulduğu
~· ~ ;annettiniz! .. li"akat Piz, kendi
?' ~:. Ş~lo~a varmadan yruıılmı~tı
ıııf ~e 1llıdi siz büyük bir nedamet 

bu kendi kendinize soruyorsunuz 
~a kııa ne diye rastladım? Mün
e11~ ?izin i}i kalpliliğiniz bu dü

!'• 
1
Zi itiraf etmenize mfıni olu-

~a~ 
~:~ bu satırları yazdıktan son

ıli haline acıdı ve ağlamağa 
eıt .. tt"akat gene mektubuna de

' lı . 
~ . 

< ~llenıi ve kardeşimi bırakmak 
!'ah~ geliyor, yoksa ben çoktan 
.~.~be elbisesi giyer, gözümUn 
~~u Yere giderdim. Tabii siz d~ 
\ı kalır ve bir başkasını sever-
'ııı .. 
~~~1nıek imkanlarını bulabilsem:" 
~et <ltıları, gözyaşları arasındnn 
lQ ttıek mümkün değildi. Nad-
~~ta bir menşurun i"'intlen ba-

lış ı?ib' d .. +, ta o ı, yer e, m:ısanın uze-
'll Vanda kısacık al:iimscmalar 
lttııd~ruyordu. Artık ynzı yaz

~g •tunı kalmamıştı; koltuğun 
r-. .~a daynmı.rak Gorniy'i dü-'toe haşladı. 

ıı.erı ~nrabbi, şu erkekler ne çe
~b·tenterasan mahlüklnr! .. NnJ
ltıu 1 

le ıniizik hakkında herhangi 
tııı.k..... ' o t' Wo l'U . "-:.aya gırış ıgı znman za-

ı ~~Undeki ifadenin, ne kadar 
~tı Ve ne kadar gü?el olduğu
-ııı :ıadı. Zabit bu v:ıziyetlerd~. 

' < l"·lhtirasla titrediğini gösterme-., ~ırr. b'• .. . 
ıı it Uyuk bir gayre~ sarfeder. 
tı ~Yltsızlığın, ve scğuk bir a

ı:ı ıyj b' ~ı· ır terbiye ve asalet aıa-
ı ~ 1~k.ki edildiği sosyetelerde in-
~i l~raslan111 gizlemek nıecbu· 
I'\ .. edıricr .. lşte Gorniy de ihti-

••ı . 
il} gizlemeğc çahBJyor; fakat 

r. ı u:affak olamıyor.. \'ünkü her 
l !'tlı'"ı'n 'J t' ı .. 'W• I' OJİ~ " ı 1 ırns n muzıgı scvı ı-

~ tutol' ... Miizik etrafındaki bit
~tıı ı:nınez münakaş:ı.l~r. hiç bir 
-t~anııyan kimseı---c.ı küstnhç:ı 
·1: bları, onu daimi bir gerginlik 

lıhıııcturur. O, ürkek ve ses-

sizdir. Hakiki bir piyanist gibi güzel 
piyano çalıyor. Şayet zabit olmasay
dı, muhakkak meşhur bir müzisiyen 
olurdu. 
bi) ukarıia-ba,-yuvexmezuı:tari c f f 

Nadya'nın gözlerindeki yaşlar ku
rudu. Genç kız, zabitin, swfonik bir 
konserde kendisine a.şkını ilan ettiği
ni, sonra he yandan soğuk bir rüz· 
garın estiği vestiyerde a)',ıi şeyi tek· 
rarladığını hatırladı .. 

Nadya gene mektubuna devam etti: 
".Nihayet, talebe GruzJev'le tanı~

mağa muvaffak oluı,ıunuza çok sevin
dim. O, çok akıllı bir ço!:uktur. On
dan hoşhı.naca&rınıza eminim.. Dün 
akşam bize gelmiş ve gecenin ikisine 
katlar oturmuştu. Onun geli§ine he
pimiz ı:;cvindik .. Fakat si:dn gelmeyi
§inize çok üzüldük. Gruzdev, bir ço~< 
iyi şeylerden bahsetti..., 

Nadya, ellerini masanın üzerine 
koy<lu. Başını elleri üzerine eğ,E. 
Saç1an mektubu kapadı. Genç kız, 
talebe Gruzdev'in de kendisini sevdi
ğini, onun da Gorniy kadar mektup 
almağa hakkı olduğunu hatırladt. 

Filhakika mektubu Gruzdev'e yazsa. 
daha iyi etmez mi idi?. Sebepsiz ola
rak yüreğinde bir sevinç kımıldadı. 
Bu sevinç ilk önce küçüktü ve yüre
ğinde lastik bir top gibi yuvarlanıp 
duruyordu; sonra, büyüdli, genişledi 
ve bir dalga gibi bütün yüreğini is
tilii etti. 

Nadya artık Gorniy ile Gruzde\•'i 
unuttu bile .. Fikirleri karmakarışık 

bir hal aldı. Fakat sevinci hiç dur
madan büyüdü, arttı.. Yüreğinde:ı 
e1erini, ayaklarına geçti. Adeta se
ellerint?, ayaklarına geçti. Adeta se
m kımıldatmıştı. Hafif bir gülüşten 

omuzlan titredi.. Sonra masa, ve 
lü.mbanın üzerindeki şişe de titre
mcğe başladı. Gözlerindeki yaş dam
lalannd:m bir kaç tanesi mektubun 
iizcrinc sıçradı. Genç kız, gülmesi
nin önüne keçecek kudreti kendinde 
göremiyordu. Sebepsiz olarak gülmc
di:':ini kendi kendine göstermek için, 
gülünç bazı şeyler hatırlaf.9ağa çalış· 
tı. 

Gülmekten tıknnacağını hissede
rek: 

- Ne gülünç fino köpeği!. diy~ söy 
lendi. Cidden gülünç bir ltöpek !. 

Dün gece, çaydan sonra Gruzdev'in 
fino kiipeğile nasıl şakalaştığını, da
ha sonra da, akıllı bir fino köpeği 
hakkında bir hikaye anlattığını hatır
ladı. Bu akıllı fino köpeği avluda 
gördüğü bir kargayı kovaiamağa baş
lamış .. J{arga, köpeğe dönüp baktık
tan sonra: 

- Ah seni yaramaz, ah! .. demiş .. 
Talimli ve terbiye görmiiş bir kar

kanın karşısında bulunduğunu bil
miyen fino köpeği, bu halden fevka
lade mahcup olarak kargayı kovala
maktan vazgeçmiş ve büyiik bir hay
ret içinde havlamağa başlamış .. 

Nndya: 

- Hayır, Gruzdev'i sevmek daha 
iyi! .. 

mırarını verdikten sonrn yazdı~ı 
mektubu yırttı . 

Talebeyi, ve talebenin aşkını dü
şünmcğe başladı. Fakat kafasında~<l 
fikirler adeta dağılır gibi oldular .. ve 
o her şeyi düşiinmeğe başladı: Anne
sini, sokağı, kalemi, piyanoyu ... Genç 
laz bütün bunlan büyük bir sevinçle 
düşünüyordu. Her şeyi mükemmel, 
ve giizel görüyordu. Sevinci ise, bü
tüıı bunlarm hiç bir şey olmadığını, 
aı:ııl bundan sonra iyi ~eyler görece
ğini kendisine müjdeliyordu .. Yakın
da bahar, daha sonra da yaz geliyor
du. Annesile beraber sayfiyeye gide
cekti. Yakmda tatil başlıyc.rdu. Ta
tilde Gorniy gelecek, beraber bah
çe<le dolaşacaklardı .. 

Gruzdev de gelecekti.. O genç kızla 

kroket oynıyaeak, genç kızıı gülünç 
ve tuhaf hikayeler a.nlatacrıktı. 

Genç kız miithiş surette bahçeyi, 
karanlığı, temiz gUkyüzünü, ve yıl
dızlan arzuladı .. Gene omuzları, gUl

rnçı:Ien, ~arsılmağa. ba§ladı. Odada ba-

HABER - Abam ııostaıt 

11 Birinciteşrin - 1938 SALI 
Hicri: 1357 - Şaban: 16 

Meryemana fırtınası 
..... <ıaı.aa Ol •• 1111 .. ., . ..... r at• _. 

6,07 12,01 15,10 17,36 19,07 4,29 

Lüzumlu T elefonlar 
Yangın: 
htanhul için: 24222, Beyoğlu için: 

H614, J\nılıköy için: 60020. Üsküdar i
çin: li06'.!j. 

Yeşilköy, Bakırköy, Debek, Tarnbya, 
Ilüyükdere, Fenerlıahçe, Kandilli, Eren· 
köv. Karını. Biiyiik:ıd:ı, Jleyheli, Burgaz, 
Kın:ılı. İ\'ln: Tcıcron muhabere menıu· 
runn y:ıııı.;ın demek kiıfidir . 

Hami ilfrııyesi: :ı!'.!711 
l>eniz ilfnİyesı 311. .20 
Beyaııl kıılc~i: :!19!Hi. G:ıl:ıta yangın 

kulesi: 4001i0 
Sılıht imdat: 44998. Müclıleiumumllik: 

22290. Emniyet ınO<lürlüğü: 24382. . 
:\dia \'ekiıleti lstaııhul Elektrik lşlerı 

Umum Müdürlüğü Reyo~lu: 4i801 • lstan. 
bul: 24378. 
ta,: 409:!8. Cibnli: 20222. Nuro!lmanlye : 
21708. Osküdar - Kadıköy: 00773. 

llav:ıı.::ııi: lst:ınhul: 24378. Kadıköy: 
60i90. ne:voı:?lu: 44li42. 

T aksi Otomobili i stemek 
i çin 

Sulnr fdııreııf: Reyoj!lu: 44783. Beşik· 
ile) oj:ilu ciheti: 4UOl:l4. Belıck ciheti: 

3U • 101. Kadıköy ciheti GOH7. 

Deniz.yolları 
İstanbul ııcenteliAi: 22740. Karaköy: 

<&2:1m>.. 
Pnz:ırtesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 ll:ındırm:ı. 
S:ılt Tophaneden 9,30 Jımlt, 16,30 Mu· 

dnny:ı. 19 Kar:ıhig:ı, 20 B:ınclırma, Gala
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<;:ırş:ımha Tophaneden lG,30 Mudanya, 
20 ll:ındırın:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
B:ırtın. 

Perşemlıe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,:lO 
l\lııcl:ınrn, 20 Rnndırm:ı. G:ılatadan 12 
K:ıraılcniz. 

Cunı:ırtcsi Tophaneden H Mudanya. 20 
n:ıııılırrna. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
B:ırtın. 

Pııznrtesl Toph:ıneılcn !llmroz, 9,30 lz
mll, G:ılat:ıdnn 8.30 Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür. 12 Kor:ıdcniı. 22,30 !\fııdıınya. 

Müzeler 
Ayıı<;or:ra. noma - Bizan~. Yun::ın eser· 

teri ve Çinili Köşk, Asker! Müze ve sarnıç 
lnr Ticaret ve S:ın:ıvi rılüz.esi, Sıhhi müze. 

(Bu miizcler herıihn saat 10 dan 16 ya 
kndur açıktır.) 

Türk v!' lslfım csPrlerl müzesi: Pazar
tesiden h:ışka hergün s:ı:ıt 10 d:ın 16 ya 
k:ıdar ve Cuma giinleri 16 d:ın 17 ye ka
dıır açıktır. 
Topknpı P.füıesl: Hergün sııat 13 len 16 

)'a kod:ır açıktır. 

r A '!mi e ket Dışı Deniz 
Seferler! 

nom:ıny:ı vapurları: Cumartesi günleri 
13 de Köstcnceye: Sah günleri 18 de Pi
re. Beyrul, lskcnderiye. 

l ınlyan v:ıpıırlorı: Cuma ~ünleri ~ııat 10 
da Pire. Orenclizi, \'cnedik, Triyeste, 

Sirkeci lst:ısyon MüclürlüAü Telefon 
23079. 

Anadolu hattı 
Hergfın h:ıreket eden $İmendiferler: 
Snııt S de Kony:ı, 9 d:ı Ankara. 15,15 de 

Dly:ırh:ıkır ,.e S:ıınsun, 15,30 da Esklşe· 
hlr, 19,10 d:ı Ankara ekspresi, 20 de A· 
dapnznrı. 

Bu trenlerden sa:ıt 9 da hareket eden 
Ankara ınulıtcliti pnz:ırtcsi, çarşamba 
\'e cuma E(ünlcri Haleb ve !\!usula k:ıcl:ır 
scrr.r etmektedir. 

MONAKASA LAR: 

Antalya memleket hastanesine muktazi 
ameliyat masası 1861 \'e ameliyathane 
lambası 370 lira üzerinden 19·10·938 çar 
~amba günü saat 15 e kadar açık eksilt· 
meye konmuştur. 

GE<.;E;-..: SENE 13lJGUN NE OLDU? 
Tarihçi Ahmet Refik öldü • 

s Udi ~ lQı lfO ~ tYı 
IR< ~ CJ'~f' O 

11 Birinciteşrin - 1938 SALI 
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Yazan : l1ahmi YAliJZ 
'" ~nır av beş ~iln cdle '\bam 72 'lton 

ben~ın aıDmışffiaır ,, 
- 108 -

- Günde bir ton benzini ne yapıyor
muş acaba? 

- Bllmiyorum efendim! 
- Tabii bilemezsin! .. Onu ne sen, ne 

ben, ne de sultanın bizzat kendisi bilir!.. 
Benzinle banyo mu yapıyorlar sultanın 
adamları? 

- . . .. . 
- Şaşılacak şey doğrusu .. Şimdiye ka· 

dar kaç ton almışlar! .. . 
- Bir ay beş günde tam 72 ton pa· 

şam! Tam 576 teneke!.. 
- Sen bu işe ne dersin? 
- Bendeniz, sultanın ağası işi suiisti-

mal ediyor, bunu ticaret vasıtası ittihaz 
ile anbardan kaldırdığı benzini satıyor 

düşüncesile vaziyeti Ayşe sultan hazret· 
lerine bir mektupla bildirdim. 

- Ey .. Ne cevap verdi? .. 
l smail Hakkı paşa cebince duran sulta· 

nın mektubunu çıkardı. Paşaya uzattı 

iHive etti : 
- Zatıdevletinizin emri bu merkezde 

iken miktarı istiksar etmesinin benim ka· 
balığıma del:llet ettiğini cevaben bildir-
diler!.. 

Enver paşa da !&nail Hakkı paşanın 

ileri sürdü&rü ticaret tarafına fikrini kap
tınmş; onun için meseleyi mühimse
mez bir tavır almıştı. Genç kumandanın 
çatık kaşları çözüldü. Yüzünde bir te
bessüm izi belirdi, sonra bunu şımarıkça 
bir kahkahaya çevirerek söylendi: 

- Hele şu cevaba bakın! .. Padişah ba
basına güvenerek devletialiyenin kosko· 
ca bir paşasına, harbiye nezaretinin muk· 
tedir levazımatı umumiye reisine bö~·le 
cevap \'eriyor ... Neyse paşa! !şi uzatma, 
anbara &nir verirsin .. Benzin miktarını 
azaltırlar .. Ben de aynca sultanı görür 
kendisine söylerim. Bu kadar aşırı git· 
mez! 

lsmail Hakkı paşa nazın yerlere kadar 
iğilerek selamladıktan sonra geri geri yü· 
rüyerek odadan çıktı. Kendi dairesine 
döner dönmez de telefona sarıldı, anbar 
müdürünü buldu. Yeni emri ~yle tebliğ 
etti: 

- Ben, levazımatı umumiye reisi mir
liva l smail Hakkı .• Ayşe sultan hazretle
rinin otomobilleri için verilen benzini a· 
zaltmak üzere nazır paşa emir buyurdu· 
lar. Şimdilik miktarı üç günde bir tona 
indirin. Bir müddet de böyle devam et· 
sin .. Sonra gene ben size haber veririm .. 
Arşe sultanın ağası ertesi günü eli boş 

olarak yalıya döndü. Davistle yeni bir 
eğlence gecesi geçirdikten sonra bitap 
bir halde kalan muhteris sultan ağanın 
kendisini gönnek istediğini duydu, ç..ağır
dı .. Hadım arap perde arkasında durdur 
sultan sordu: 

Şeb. ? • t' ? - ırev ... nevar. ne ıs ıyorsun. 

- Allah hanım sultan arandimize tü-
kenmez ömürler ihsan buyursun, afan
dım. Benzin almak için anbara gittim de. 

- Ey .. ne oldu? almadın mı? 
- Afandım yeniden emir vermişler ... 

üç günde bir şimdikinin yarısı kadar 

benzin vereceklermiş. Oyle söylediler .. 
Döndüm geldim. Sultanıma haber vere
yim dedim .. 
Ayşe sultan birdenbire köpürdü .. Da

ha bir gece evvel sevgilisi Abdullah, ln· 
giliz casusu Davist kendisine o kadar tat
lı o kadar yakın görünmüş, benzin işi i· 
çin her zamankinden binkat fazla iltifat 
göstennişti. Şimdi. şu arabm verdiği ha· 
ber, sultanın Davist yanındaki bu tatlı ve 
imrenilecek (!) mevkiini sarsacak mahi·· 
yetteydi. 

Muhteris kadın olgun kalçalarını örten 
atlas üzerine ibrişim işlemeli laal yorganı 
bir silkinişte üzerinden attı, karyolasın
dan aşağı atladı. üstü inci işlemeli to· 
puklu mabeyin terliklerini ayaklarına 
geçirdi, oldui;.ru yerde tepine tepine, hay
kırdı: 

- Ne ... ne dedin? .. Benzin vermediler 
mi? .. Seni beceriksiz musibet fellah senL. 
Paşa eniştemin verdiği emre kim karşı 
durabilir! .. Ben, onu bunu bilmem .. Şim· 
di gideceksin. O levazımatı umumiye re
isi olacak paşayı bulacak, onunla görüşe
ceksin .. Muhakkak benzini tedarik ede· 
ceksin! Bunu yapmadan sakın buraya 
döneyim deme! Aklına gelmedik işi yap· 
tmnm sanal.. 
Haremağası neye uğradığını şaşırmış

tı, kekeledi: 
- Sultanım benim suçum yok bu işte! 
- Daha söyleniyor musun orada? Hay-

di, dırlanma defol! .. Git paşayı bul, le
vazımat reisini gör, ne yaparsan yap ... 
lşi görmeden buraya, yalıya gelme!.. 
Şebirev, bir suçu olmadığı halde sulta

nın azarlayışına çok üzüldü. Emektar ha 
remağası gözleri yaşardı, sultanın odası 
dan çıktı, beyaz mendilini siyah yüzünde 
dolaştıra dolaştıra, gözlerini kurulayarak 
yalıdan ayrıldı. Tekrar nezaretin yolunu 
tuttu. lki saat sonra levazımatı umumiye 
reisi topal lsmail Hakkı paşanın buzu· 
runda boy gösterdi. 

Paşa, bir gün evvel cereyan eden hali 
anbardan öğrenmişti. Arabı pişkin bir ta
vırla karşıladı .. Harcma~rası daha yerler
den temennalarla kendisine sokulurken 
ayağa kalktı, iltifatta bulundu: · 

- Safalar geldiniz ağa hazretleri ... bu· 
yurun efendim! .. 

Arap, yüzünde tuhaf hatlar belirten 
bir sırnaşıklık la pa53ya yaklaştı. : 

- Allah ömürler versin afandım ... A· 
fandımızı rahatsız ediyorum ama .. Sul· 
tan hazretlerinin ir.rdelerini tebliğ için •• 

lsmail l Iakkı paşa Arabm sözünü kes
ti : 

- Estağfurullah ağa hazretleri .. Buyu· 
nın .. sizi dinliyorum.: 

- Afandım bize bir miktar banzin 1Qt
fc;%ncsi nazır pa~a hazretlerinden zatı· 
devletinize iş'ar buyurulmuş.. Bugüne 
değin tarafımızdan alınagelmişken, son 
müracaatimde ancak haf tada bir defa ve
rileceği beyan kılınmakla ... 

(Devamı var) 
Lora100, Ikr~r20Paradil0kuruş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
18,30 dans musikisi, (plfık) , 19 kon· 

ferans, Kadıköy halkevi namına, Vecihi 
13crckctoğlu c:-.ıemleketimizde resim). 
19.30 hmail Hakkı , halk şarkıları, 19,55 
saat ayarı, Faide ve ark~da~ları tarahn· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20, 
40 ajans haberleri, 20,47 Omer Rıza Doğ 

rul tarafından arapça söylev, 21 saat aya· 
rı orke·tra, 21,30 Cemal Kamil ve arka· 
daşları tarahndan Türk musikisi \'e halk 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22, 13 Fasıl 
~az heyeti. lbrahim Uygun ve arkadaşları, ı 
tcırarından, 22,50 son haberler \'e erteşi 
günün programı , 23 saat ayarı, ist iklfil 
marşı, son. 

l!ar koktuğunu, pencerelere ince bir 
dalın çarptığını zanneder gibi oldu. 
Yntağına gitti, oturdu. Göğsünii 

dolduran büyük sevincin hamleleri 
içinde ne yapacağını bilmiyerek , kar
yolasının baş ucundaki :\feryemana 
resmine baktı ve: 

- Allahım, Allahım, Allshım! diye 
söylendi. 

- Rusçadan-

rcAFERMü;~h'irş=;keri ~ 
~i Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir il 
r •• 
:ı• Bilumum eczanelerde bulunur. Ü . ...-······ .... .............................. . ··-··--··-· ....................... ··-·-------····· • .. ••••••••• J •••• c ••••••••••••••••••••••••••••• n2.x .......... _ ••••••••••••• : •••• - ........ ........... ..._._ •• r: 

Muhammen bedelleriıe miltaı ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup mal· 
zeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 24.10.1938 pazartesi 
günü saat on buçukta Hayn.ırpaş:ıda gar binası dahilindeki komisyo.'l ta· 
rafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlenn her grup hizasında yazılI muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiğt vescıikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona mürcaatları ~azımdır. 

Bu işe ait şartnameler k;:,rnisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır • 
1 - l OOÔ adet üç renkli el işaret feneri muhammen bedeli 1900 lira 

muvakkat teminatı 142 1·2 liradır. 

2 - 300 adet vagon caxı, 50 şer adet duble süt beyaz ve yeşil cam, 
300 adet adi lıina camı il: 25 a<1et duble buzlu cam muhammen tedeli 
2019 1-2 lira muvakkat tcmin·tx 151 lira 47 kuruştur. ,(7195) 
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Hitler'in nutkunun 
uyandırdığı heyecan 

_... Başta1afı l incidı 

nUllWerin !spanyol cephesinden gerl çe
~esl ve Polonya ile Macarlstandan ge
len bazı haberlerle ayni zamanda vuk.ua 
ıelmesi oldukça dikkate §aynndır. Hit
lerin kendi işlerile meşgul olmaları su -
retinde demokrasilere vermiş olduğu na
ldhate gelince eğer bu nasihnt biz.l gaf
letten ikaz edecek olursa faldeden hall 
deiUdtr.,, 

US Jar, yaz:ıyor: 
''Dokuz gl1n içinde kendi kendlsln1 bu 

kadar kat't bir surette tekzip eden, da
ha geçenlerde ifratla sltayl!ifndc bulun
C!ufu bir devlete karşı bu kadar sert, 
bu kadar mUtecavizane bir füıan kulln
nan adamm ihtimal akll melekAtma emin 
btr ıurette 1ahlp olmadığı neticesine vn
nlmJltır. Acaba lmzanmış olduğu muva!
fabyetler kendisini, biltUn menfaatlerini 
tanmuyacak derecede sarhoş mu etmiş
tir.? 

Avrupanm glSbeğinde seksen mllyon in
anm ftlras kabul etmez Defi olan ve fh
tfrulan fçin hudut tanmnyan bir ada -
mnı mevcudiyeti ne bUyUk bir tehlike, 
ne btıyllk bir tehdittir. Bu hususta Fran-
1& htlkameti, ne dUşUnUyor, ne söylUyor, 
ne hazırlıyor? 
Popnıer gazetesinde Blum g8yle diyor: 
''lıfllnllı itil!fmdan sonra ilk defa söz 

18yUyen HiUer, bu itilAflarm arifesinde 
18yllyeceğt tanda söylemiştir. Manmafih 
Prama, bu işten vazgeçmemelidir. Umu
m! tesviye suretine yol açan .MUnih 1U-

11flarmm tesirini husule getirmesi yine 
ll'ran.sa ve İngllterenin elindedir. Hft -
Ier tarafından gösterilen ademi kabule 
rağmen bu vAdideki gayret ve faaliyetin 
PV§ememesl icap eder.,. 

İngiliz gazetelerinin 
mütalaaları 
Londra, 10 (A.A.) - Deyli Telegraf 

ıaz.ctesi Hitlerin nutkunu "Müte
arnzane,, diye tavsif etmekte ve şu:ı _ 
lan ilıve etmektedir: 

"HükGmetin en esaslı vazüesi, vakit 
~ybctmeksizin tedafüi teşkilatımm 
tamamlamaktır., 

Xaymis diyor ld: 
"'HitleT, dün hem de ilk d«fa ot. 

mıyarak büyük Britanyanın demokra
tik usullerine istihkarla memzuç telmih 
lerde bulunmıt§tur. Hitler, !biç de ye
rinde olma.kazın ''dünyanın sair yer. 
terindeki milletlerin Filistin vakayiine 
brıı alaka göstermeleri, için hazan pek 

Sofyada suikast 

Bulgaa erkanı 
harbiye Reisi 

öldürüldü 
Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar ordusu 

erklnıharbiye reisi general Peeff, har
biye nezaretine gider'ken bir sivil tara
fından rövelver kurşuniyle öldürülmilş 
tür. 

Generale refakat etmekte olan yave
ri binbaıı Stayanof yaralanmıştır. Ka. 
tll, cinayeti müteakip intihara te§ebbils 
etmittir. Cinayetin esbabı henüz: ma· 
lQm değildir, 

General Peeff gece yansı ölmüştür. 
Kendi kurıunlariyle yaralanan katil 
henüz: yaşamaktadır. Kendisine soru • 
]an suallere cevaben intikam almak 
maksadiyle ve sefalet içinde buluı:ıdu. 
tu için bu einay~tti işlediğini söyle • 
mit ise de ifadesinin baz.r noktalarının 
biribirine Uymadığı görülmüştür. 

General Peef'in katil hakkında ak
p.m neşredilen resmi tebliğde tafsilat 
verilmiyerek Mdisenin tesbiti ile ik
tifa edilmektedir. Resmi mahfeller ci. 
naretin sebebi hakkında henüz bir şey 
söylememektedirler. Sadece tahkikatın 
mUaaid bir tekilde devam ettiği kayde
dilmektedir. 

tık balafta dola§an şayialara rağmen 
aiyast bir tinayet karş1smda bulunul • 
duğuna inanmak güçtür. 

Çünkü generalin askerlik mesleğinin 
haricinde kalan i~lerle meşgul olmadığı 
herkesçe malGmdur. 

Şahst bir intikam ve ya bir meczu
bun ıuursuz hareketi karşısında bulu. 
nulması muhtemeldir. Vak'a esnasında 
yaralanan binbaşı Stoyanofa akşam a
meliyat yapmrştır. Sı:hht vaziyeti va· 
%iyeti nlıametinl muhafaza dmekte -
cllr. 

haklı sebeplere malik olduklarını,, söy
lemiştir. Çünkil Filistindeki mand~ter 
devlet, keruH siyaseti hakkında Millet
ler Cemiyeti azasından olan bütün mil. 
Jetlere hesap vermektedir. 

Pek o kadar memnuniyete şayan ol
madığını herkesten evvel kendimizin 
kabul ve teslim etmekte olduğumuz va 
ziyet hakkında ecnebilerce serdedilebi
lecek mütalealara karşı birg\ına i~irazı. 
mız yoktur. Elverir ki bu mütalealar 
sistematik surette bu vaziyeti büsbütün 
vahimleştirmek için yapılmış olmasın,,. 

htibkiim ioşasile beraber 
yürüyen sulh! 
Nevyork, 10 (A.A.) - Ncvyork 

Taymis gazetesi Hitler tarafından ya. 
pılan beyanatın İngilterenin dahili ir 
lerlne bir müdahale mahiyetinde olfo
ğunu yazmakta ve müstehziyane bir 
tonla şöyle devam etmektedir: 

''Hitler garp istihkimlancı gittikçe 
artan bir enerji ile in§aya devam edece 
ğini vadederek yeni bir sulh devresi 
açıyor.,. 

Herald Tribun gazetesi Alman ihti. 
yat krtalannm terhisini bir aUkunet ,._.. 
seri olarak kaydetmek.le beraber Hitler 
tarafından söylenen nutkun •ulhiln d~ 
vamı baklanda izhar edilen ıüpheleri 
takviye etmekten baıka bir işe yara • 
mıyacağını ve silah yanşını durdurmak 
hususunda hiçbir faydası dvkunmrya
cağını yazmakta.dır, 

İngiltere Amerikadan tayyare 
alıyo·: 
Burbank "Kalifomiya., 11 <A.A.) -

Lockheed Aireraft Corporation tayyare 
fabrikası, dün lngilte:re rava ne%3I'etile 
imzaladığı bir kontrat mucibince 
3.900.000 dolarlık bir yedek parça sipari
şi kabul ettiğini bildirmektedir. Bu sipa-

riş geçen temmuzda yapılan 200 tayyare
lik siparişi tamamlamaktadır. 

İngiliz hava mareşalımn 
temasları 
Paris, 10 (A.A.) - Hava na.mı Gi

laşa.mbr, ha.va marep.ll Sir Siril Ne
Ya.lin riyasetindeki lngiliz ha.va heye
heyeti~n şerefine bir öğle yemeği 
vermiştir. Nazır İngilizce bir nutuk 
söyliyerck Fransada bir hafta kalacak 
olan misafirlerine ''Hoş geldiniz,, de
dikten sonra son hadiselerin Fransa. l• 
le lngilterenin muslihane tesviye suret
lerine ne kadar bağlı olduklarmı gös. 
terdiğini kaydetmiş ve demiştir ki: 
"-Endişeli anı geçtikten sonra yakm

fstikbaldckl meseleleri soğuk kanlılık
la derpiş etmekliğimiz 1Azıın geliyor.,. 

Nazır, bilhassa şöyle demişt.lı:: 

"- Eğer sulbü istiyorsak, C1evamlı 
gayretlerimizle ve her sahada ya.paca
ğmırz fedakft.rlıklarla ona 18.yik olmağ& 
çalışmalıyız. Çü:ıkü memleketleriml " 
zin askeri kuvvetinin sulhün en emin 
zanıini olacağından saınlmt surette• 
minim.,. 

Nazır sözlerini bitirdikten sonra D• 
debini kral ve kraliçe:ıin sıhhatine ve 
İngiliz milletinin refahına kaldrrmıı • 
tır. 

Amerikanın bu sene
ki buğday mabsolft 

Vaşington, 11 (A.A.) - Ziraat neza
reti, llkteşrinde Amerikanm buğday mah 
sulünU 940.229.000 kilo olarak tahmin 
etmektedir. 1 eylillde mahsul 939.972.000 
kflo olarak tahmin edilmişti. Yulaf, •rP• 
ve mısır mabsulltı evvelce bu mabırulle
rin bolluğuna dair yapılan tahminleri te
yit etmektedir. 

Vl1anadakl hAdlse 
ve Papalık 

Va.tlkan, 10 (A.A.) - Papalığın fi
kirlerini neşreden ''Osservatora Roma
no" gazetesi, Vlyanada Kardinal İnnit
zere ve başpiskoposluğa knr§ı yapılan 

nUmayişler hakkındaki haberi ilk 1ayı
fada neşrediyor ve bu haberin altında 

yazdığı bir notta "bu emsalsiz hareketi" 
şiddetle protesto ederek "bUtün htrfsil
yanlık namına" kardinale taziyede bulu
nuyor. 

l f B!RtNCtTEŞRtN - 193~ 

Kazanan nu,naralar 
rı:.o 11 k 1 201s1 19306 21123 334so 35510 s 200 000 " ro aza nan ar 37956 31400 29386 25385 ıs2ıs 

Lira kazanan 

14606 
Sonları (606) ile biten numaralar 

1000 er lira alacaklardır. 

25 000 
1...tra kazanan 

30060 
Sonu (060 la nihayet bulan numara· 

lar 1000 er lira ikramiye elacaklal"dır, 

40000 
Lflra kazanan 

3373 
Sonlan (373) ile biten numaralar 

1000 er lira kazanacaklar. 

1000 
Ltra kazananlar 

11028 36093 

200 lıra kazananlar 
5257 31489 .26291 15822 33686 30282 

18806 31003 31026 21702 10868 25143 
18950 

70 lira kazananlar 
3347 11266 10720 37451 35472 24544 

26681 1~22 6838 
32053 28439 30770 6559 6590 3g1g3 

29143 10046 27172 32732 36732 36-440 
24631 11524 2372 so1ss 2986 39960 

13345 28224 3629 23466 ?.3434 33962 
17332 

ı 
1 

i 

t 

1108 37109 5610 35671 1969 26379 
18487 31620 9820 21732 11847 19158 

651 2003 31655 39129 10395 4992 
36256 52064 11918 52871 39004 14542 
23429 19214 25356 46666 22299 613~ 
10781 19485 57735 3570 257 32589 
1629 37104 7421 249 7101 25336 
6291 18034 6630 21767 29776 20931 

24247 24797 29351 4595 12029 8595 
15114 14511 33020 220~ 2988 399057 
S9740 18926 37721 29949 35039 23163 
14349 39710 18806 27517 21924 16GOO 
39853 3717 10864 11731 16800 13264 
22695 10477 5654 24359 6953 10222 

40 lira kazananlar 

26345 5524 23160 19431 974 18073 
25777 9722 1968 6296 28812 166-iO 
3046 27183 25274 32764 17345 5863 

33471 14541 5007 31059 903 25433 
870 14101 16930 32953 33030 3009 

8121 39105 2202 6694 12548 35809 
31283 32258 35778 36964 27751 3313 

7093 9744 14314 34554 17909 4230 
17892 2845 5000 16992 22240 36977 
26051 70 14213 9072 522 7898 

14 556 17748 2651 14663-30418 
8894 1596 27215 1~732 15533 18394 

37742 4013 6642 1387 6085 33139 
35924 28782 32687 12333 4766 31649 

7749 587 8508 6647 14813 33800 
18500 19894 1396 9279 33899 34391 

30697 8375 10902 19594 6831 19157 
35038 29588 30549 34851 23109 6225 

5356 16085 31830 13940 34089 28482 
33215 11756 16693 16995 5305 25576 
35839 12535 330S.i 39526 11252 11860 

2482 9629 8651 36444 4025 28058 
32065 1898 15155 24574 26162 9356 
25189 6742 16729 2300 38827 8137 
30772 5732 34723 21527 13200 27978 
19955 37382 13010 38844 29521 33791 

, ' , .. 
BtRIKTIRIR5EN EL 

ATAMAYACAt; iN 
fŞ YOKTUR 

20683 20034 20256 35883 

Çok çocuklu aueıe 
veriten lkramtyelt 

Ankara, 1 O - Çok 
an.:ıelerin mükerrer mür~ 
meydan verilmemesi hakkmda .~ 
Vekaleti alakadarlara gönderd1~· 
tebliğde §Öyle demektedir: fJl-
Snğ çot'uğu altı veya altıda.11 

çıkan annelere verilmekte olall 
mUkUatı için müracaat eden,, 
ba.za::ı mükerrer mUracaat e tJ 
ıillrncktedir. Her ne kadar iJdl11" 
defa tediyat yapılmamak için fi' 
lctçe sıkı t.etkikat yapılmakta ..At 

bu kabil mükerrer mliracaatlaı""'. 
zı nüfus mildür ve memurla.rınJ' 
çe sahibinin ismini her def asınd' 
birinden farklı olarak yazmatatl .J. 
bebile bir zuhul imkinı vilcude ı'i 
tedir. 

Mesel! tetkik edilen evrak 
bir def asında. Zeliha şeklinde 
len bir ismin diğer defasmda. 
şeklinde ve bilhassa Ayşe diy~ ; 

bir ismin diğer def asında Ayit' 
linde nUfus mUdilr veya memur 
kayıt ve tasdik edildiği görU1Dl 
Bunda:ı böyle bu gibi hallere l< 
meydan verilmemesi ve ölen 
bilcümle hakları mirasçıların& 
edeceğinden mi.lkiifat1 gönderile' 
nin Yef atı tarihi, milracaati 

sonra. vukubulmue ise mtikUa~ 
nunt mlrasçılarr.ıa tediyesi ve 
çocuklarından birisinin vef atI :b 
de yine mü.kftf atm &nneye \' 
gerektiğinden bu husus hakkınd• 
ka.darlara ayrıca laznn gele:ı te 
tın yapılması lüzumu beY,8ll 
tedir. 

v 
lf4AP, 
H\lt..VSI 

-~ 

' 

iŞ~JU>'NKA5MDAH·Biit~l\U~·AI 
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1 tcvazım Amirliği .. atanulma komisyonu ilanları 
. ISTANBUL HARiCi ASKERi 

. KITAATI İLANLARI .. t-
, . • l' 

t:~ki~ .. \.. 
tazı~ ~ıırde 300 \"ataklı bit bava has-
lıra ~ Yaptıntacaktır. Keşif bedeli 99276 
lhaı O kul1li ~ılk lemınatı 6214 liradır. 
de esı 15·IO-~:sö cuımutesi l'ilnO saat 11 
;:ı .. 'Yelakfilet satınalm<1 Ko. da kapalı zarfla 
~1 caktır 

<it Sartrıarn~ı 497 kuruş mukabilin· 
~~ ~ aJınabılır. isteklilerin belli 
da bır saat evveline kadar kanun
~'azıh vesikalarla teklif ve ilk teminat 

B§k. makbuz mukabili verilmiş bulu
nacaktır. Bu saatten sonra mektup -
lar kabul edilmez k.,.. . • . bulunma.· 
sı tazım gelen vesaikin •.. - .:neye iş
tirak edeceklerin Ko. Rs. :ıe ibraz et
meleri. ( 499) (7219) 

• • • 

meye gire::c'..ler kanunt teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 • 3 üncü madde· 
}erinde yazılı belğelı:rle birlikte te~lif 
mektuplarını ihale saatinden bebeme • 
hal bir saat evveline kadar Ankar.lda 
M. M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. 

(521) (7348) 

..,. . "' 

Urdu sıhhiyesı ıçın alınacak 23 çeşıt 
trbbi ilacın kapalı zarfla eksiltmesı 13·10 
• 938 perşembe günü saat 15,30 da topha 
nede İstanbul levazun ıirnirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 6699 liradır. tık teminatı 502 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve3ikala· 
rile beraber teklif mektuplarım ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona venne
leri. (243) (6769) 

Ordu sıhhıyesı ıçın 6 çeşıt uyuşturucu 
ilacın açık eksiltmesi 12-10-938 çarşam· 
ba günü saat 14,30 Tophanede İstanbul 
levazım Amirliği satınalma komisyonun· 
da yaprlacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2230 liradır. ilk teminatı 167 lira 25 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
i steklilerin kanunt vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• <241) (6767) 
• • • 

28000 kilo sade yağ alınacaktır. Ordu sıhhiyesi için alınacak 6 çeşit 

Uplannı Ko na vermeleri. (6840) 

• • • 
~~Yseri Tayyare fabrikasında bir mon 

J atöıy · · S?as
9 

. esı yapılacaktır. Tahmin bedeJı 

r ....... , .......... 

Dudakla-
lira sahra 20 kuruş ve ilk ttminatı 5618 
CU:na kunı~tur. Eksiltmesi 14·1<>-938 
'atı günü saat 15 te Ankarada vek!Jet 
tap~rna komisyonunda kapalı zarfla 
qb· ~<:aktır. Şartnamesi 438 kuru~ mu· 

~nd.e alınabildi~i gibi keşif proje ve 
~ftsiı erı hergün komisyonda glirfilebllir. 
dele .trneye girecekler kanunun 2.3 mad· 
ııı :~e yazılı vesikalarla birlikte ka.nu· 
ıqr ıf ve teminat mektuplanm ihale 
to~nden bir saat evveline kadar komi~ 

Tahmin bedeli 21000 lira ille temina
t! 1575 liradır. Şartname Eızurumda 
Sa. Al. Ko. da gUrlllUr. \'eya istenir. 
Eksiltme kapalı zarf usulile ve 2;7-

10-938 perşembe günü saat 11 de 
Enurumda Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Teklif mektuplan 27-
10-938 pc11embe gUnU saat 9 dan 
dahil 10 dahil kadar Sa. Al. Ko. Rs. 
ne makbuz mukabilinde verilmiş 

bulunması kanunen lazım gelen tica
ri vesaikin de eksiltmeye iştirak e
deceklerin Ko. Rs. ibraz etmeleri. 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı 
için yetmiı bin kilo pilavlık pirincirin 
kapalı zarf uıulile eksiltmeye konuL 
muştur. Beher kilosunun muhaımr.cn 

bedeli 25 kuru§ olup ilk teminatı U12 
lira 50 kuruıtur. thal~i 3 lkincitcşria 
938 perşembe günil saat 16 dadır. h· 
tekJiler prtnameıini her gUn tilmen 
ıatınalma komisyonunda görebilirler • 
İstekliler kanunun 2, 3 Uncu maddel~
rindeki vesaikle teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli giln ve eaatten en 
az bir saat evveline kadar Satınatma 

komisyonuna vermeleri (519) (7346) 

rınızın 

s-pesi) al yerli malı ilacın açık eksiltmesi 
12·10-938 çarşamba günü saat 15 de Top 
hanede levazım amirliği satınalma ko
.misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
ınin bedeli 1760 lira, ilk teminatı 132 li· 
radır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. isteklilerin kanuni vesikalaıile bera· 

, ber belli saatte komisyona ~elrneleri. 
(240) (6766): 

venneJeri. (454) <6796) • 
• • • 

~er kilosuna tahmin edilen fiyatı 90 
~ olan 100000 kilo sadeyağı kapalı 
!ııaı U~lü ile münakasaya konulmuştur. 
l1Jc esi ~8-10 938 sah günü saat 11 dedir. 
~ ~ınatı 5700 liradır. Evsaf ve prt· 
'atı esı 450 kuruş mukabilinde M.M.V. 
t~1':1a Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi· 
' lerın 2490 sayılı kanunda gösterilen 
IJıaı ikıe teminat ve teklif mektuplanm 
~ saatinden en az bir saat ewel An· 
!eri da M.M.V. satınalma Ko.na verme-

. (7046) 
. . ... 

(500) (7220) 

• • • 
288461 kilo ispirto mablOtu benzin ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur Be· 
her lıtllosuna 26 lıturuı flat tahmin edll
ml§Ur. Ekailtmcat 14-10.938 cuma günü 
saat 11 dedir. Şıırtnamesf komisyonda 
görilteblllr. İlk teminat 5625 liradır. Ek
siJt.meye gireceklerin ilk teminat ve 
2490 sayılı kanunu 2 ve 3 Uncu madde· 
lerlode yazılı belgelerle birlikte lbale· 
saatinden behemehal blr saat evveline 
kadar zarflarnıı Ankarada M. M. V. Sa
tmalma lromlsyonuna vermeleri. 

(459) (6842) 

• • ı; 

••• 
15 - 2. Teşrin - 938 salı günü saat 

11,30 da kapalı zarfla satın almacağ. 
ilSn edilen 20 tane ıeyyar isterlizasy:>n 

takımı ıartnamesinde tadilat yapılaca· 
ğından evvelce yapılan iUinlar bu ilan· 
lar hükümsüz. olduğu ve yeniden ilana 
verilerek eksiltme günil 1 - l. Kanur. · 
938 perşembe gUnU saat 11 de M. ?ol.. 
V. Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

(517) (7344) 

• • • 

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI F Ai\'J rujlarını kullanınız • • • 

Harp akademisi eratı için beıı ton sa
de yağının nçık eksiltmesi 11-10·938 sah 
gUnU saat 15 de Tophanede levazun A-

l 
mirliği satmalma .komisyonunda yapıla
cnktır. Tııhmin bedeli 4750 lira, Dk te
minatı 334 Ura 87 kunı11tur. Şartnamc!l 
komisyonda görlileblllr. tsteklllerln kanu
ni veslkalarlyle beraber belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (468) (6881) 

.. . "' 
15000 kilo balye ipi, 500 kilo kınnap 

2~10-938 ıınh gUnU saat 15 de Top. 
hanede Lv. Amirliği Satmalma Ko. da 
kap:ıh zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepslnln tahmin bedeli 9925 liralık te
minatı 744 lira 37 kuruştur. Şartname ve 
numuneleri Ko. da görUlebllir. l.steklilerin 
kanuni veslkalnrilc beraber teklif mek
tuplarmı ihale saatinden bir saat cwel 
Ko. na vermeleri. {272) (7192) 

• • • tıı-26'loo kilo sade yağ sa.tın alınacak· 
llıl.~ '.rahmin bedeli 19240 lira ilk te· 
t'tııtı. atı 1443 liradır. Şartname Erzu. 
h 

1 
da S:ı. Al. Ko. da görUlebilir. Vc

liıe s~enır. Eksiltme kapalı zarf usu
at 

1
° ur. 28-10-938 cuma gUntl sa

l, 
1
, de Erzurumda Lv. Am. Sa. Al. 

!arı 1 Yapılacaktır. Teklif mektup
daıı ~s.._10-938 cuma gUnU saat 9 
~ 10 kadar dahil !:· · Ko. 

Ankara Cebeci hutaneai ıu deposu 
kanalizuyonu, kömür depoıu ve sair 
inıaat kapalı zarme eksiltmeye konul· 
muıtur. 1nıaatm heyeti umumiyesine 
tahmin edilen kctif be4eli 69650 lira 
olup ilk teminatı 4722 Ura 50 kuruş.. 
tur. Şartname ve keşifleri 350 kun .. şa 
M. M. V. Satınalma Ko. dan alınır. 

Eksiltme 27 • tlkteırin - 938 perşembe 
gilnU aaat 11 de Ankara M. M. V. ~a
bnalma Ko. da yapılacaktır. Eksilt-

Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 
21100 kib sabuna talip çıkmadığından 
yeniden 21100 kilo sabun kapalı zarfla 
satınahnacaktır. ibatesi !1 • 10 - 9 J8 
pazartesi gün il saat 1 S dedir. Şartna • 
mcsi her gün tümen ıatınalma Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yaı:ılı 

vesa.ikle birlikte beJJi giln ve 6Utte.1 
en az bir saat eveline kadar Lülebur
gaz<la Tümen satınalma Ko. na müra· 
caatları. Muhammen tutan 8018 lira 
ilk teminatı 601 lira 35 kuruıtur. 

S~n moda renkleri var. Sıhhidir \'l' 

Nııkliye okulu için 40 çift altlı ve üst· 
ıu karyola. 17-10-938 pazartesi gUn\l 
saat 15,30 da Tophanede 1st. Lv. Am. Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. Tah. 
min bcdcll 920 lira, ilk teminatı 69 lira. 
dır. Şartnamesi Ko. da görülebilir. İstek· 
Ulerin kanunt vesikalarile beraber belll 
saatte Ko. na gelmeleri. (273) (7193) 

Sıs APRTOAN 

----------------------------------------------------------------- Yüz eldi mü?! Vay canına! Bu, 
kUUiyetli bir paradır be 1 ı,tc memuri 
Yetinin tuhaf bir baıtangıcı !.. Seni 
t~vkif eden bu seneme yilz eküyU ni· 
Çın verecekmişim?. 

Çavuş titredi.. 

Bigorn hemen cevap verdi: 

- Beni Tampl zındaruna götüreceği 
l'crde huzurunuza getirmeğe m•ıvafa· 
lcat ettiği için! .. 

- Böyle adi bir İ§ için yüz ekli ha!.. 

Bigorn, hiç çekinmeden: 
- Peki.. İşte soytarısının yüz ekü 

d~ğerindc olmadığını söyliyen bir kralı 
dıye söylendi. 

Kral: 

1 
- Haydi, bu adama on ekü venin -t de artık o bahsi kapatalım.. Fakat 

k~ndan sonra paralarımı öte'kine beri· 
1ne vaad edersen daha hasisçe hareket 

~~· Ancak böyle yaparsan kendin için 
d~raz para alabilirsin, sözlerini söyle -
1. 

Bigorn çavuşa dönerek: 

- Dostum, kral tarafrn•:!an tana 
YUz ekü vaad eotmiştim. Kral, kendi n• 
~ına vc:rdiğim sözU tutmadığı için, lY.:. 
~ırn namıma haznec.lara müracaat t't ... 

k senelik tahsisatımı sana ter'lwiivo· 
tttın, dedi. . 

LCıi: 

- Pekala! Ona yüz ekUyü ver'Sinltı 
ve sonra da, mahpusu Tanıpla g3tilı · 
~k Üzere aldığı emri Ha etmediği içın 

2 gün hapsetsin1er, diye emretti ... 

Çavuş, yarı memnun, yan kızg•r: dı 
~arı çıktı. 

Bigorn içinden şöyle söyleniyodu : 
s·· - İlk senelik tabsisatm!ı sözünü 
r 
0Yledi~im için alık kral, ilelebed bu· 
~ kalacağımı zannediyor. Kral yenı 
'""'.rtanıma: 

- Beni takip et! emrini verdi. 

rı biter senyörler de teneffüs odaları· 
a. Çekild"t ı er. 

-10-

KRAL iLE SOYTARISI 

Herkeı çekildiği zaman kral da, soy
tanlık ıne .nuriyetine tayin edilen ve 
henüz kral ile i'ini bitirmediğini tak· 
dir eden Lansölo Bigornla beraber o
dasına gitti . Bu iki adam arasında vaki 
olacak müs:adeJe asıl şimdi başlıyor. 

du. 

En ufak bir tedbirsizlik ayni zaman· 
da Lansölo Bigorna hem nıemuriyetini 
ve hem de kellesinı kaybettirebiTirdi. 

Kral koltuğuna oturdu. La.nsölu Bi· 
gorn da bir iskemleye teklfüıizce ::er. 
lc§tİ. Bu, memuriyetinin hususi bir im
tiyazı idi: çünkü o devirde scytarıhk 
da sarayda resmi ve genit haklara ma· 
lik bir memuriyetti. 

Kralın ~nüne rahatça yerleıen Bi· 
gom, kendisine sual sorulmasıru bekle
di.. 

Kral, bir kaç saniye dü~ündükten 

sonra: 
- Söyle bakalım, dedi, soytarıba§ı, 

ifşaatın neymiş? N~ kulesinde neler cc. 
ifaşaatın neymiş? Nel kulesinde neler cc 
zaman bir kapı önünde bıraktın, ara· 
rncıl:lığımı ve bulacağımı söyler.ıekle 

iktifa ettin .. Ben aradım ve bir şey bu· 
la:ııadrm: fakat bulmaklığım lazım .. 
Eğrr bir şey biliyorsan söyle! .. 

Lansölo, yapmacık bir hayretle ffÖZ· 

terini açarak cevap verdi: 
- Ben mi ifşaatta bulunac.akmı~ım? 

Eğer bu söyle<liğiniz şeylere dair lıir 

şey biliyorsam cehennemin bütün şer. 
tanları eski elbiselerimi yırtsınlar l Cc· 
hennemin bütün ateşleri dilimi ka,•ur· 
sunlar!.. 

Kral ~aşırdı: 
- tyi amma, bu mesele hakkında 

bana bazı ifşaatta bulunacağmı söyle
mişlerdi. 

- Evet . şevketmeab, doğrudur . Fa. 
kat llaşmetJi kral hazretlerine: "Lan· 
sölo Bigorn seni görmek istiyor!.., di· 

(520) (7347) 

Dudakları 
bozulmaz 

4 

RURTDAN 313 

Bigorn kısaca : 
- Luvra l cevabını verdi. 
Çavu§ bir kahkaha salıvererek; 
- Luvra mı? Senin gibi bir serseri

yi Luvra götüreyim hal .. Yavrum ben 
•eni doğruca Tampl hapishanesine gö· 
türeceğia:ı orada monsenyör seni sor
guya çekecek .. dedi ... 

Bu ıözler üzerine Lansölo için için 
titredi. Fakat, hiç telaş göstermeden 
sükünetle: 

- Ben sözümde duruyorum.. Yüz 
ekü mükafat kazanmak istenen beni 
Luvre götürürsiln, cevabını verdi. 
Çavuş alay ederek: 

- Artık Luvre gittikten sonra, ni· 
çin kralın huzuruna çıkmıyacalc mışsı
nız?. diye söylendi.. 

Lansölo iıe ıert bir seslr cevap ver 

di: 
. - Ha ıunu bileydin, benim i§İm kral 
ilediİ' ... 
Bu defa, çavuı bir kahkaha savur. 

maktan kendini alamamıştı. Bu serse· 
rinin söyledikleri cidden gUlilnçtil. 

Fakat, Lansölo Bigorn ayni soğuk
kanlılıkla: 

- Beni Luvrc götUrUnüz 1 diye de
vam etti, krala, Nel kulesinde cereyan 
eden ahvale dair mühim infşaatta bu. 
lunacağımı haber veriniz, kralın der • 
hal beni huzuruna çağıracağına şüphe 
etme.. Söyliyeceklerim kralı p<!k .nom· 
nun edeceği için beni getiren adamı 
çağınp yüz değil, iki ytiz ekü vereceği· 
ne eminim .. 

Lansölo Bigornun, söylediği bu söz. 
lere tam bir emniyeti vardı. Bu itimat 
çavuşta da tesirini gösterdi. Fakat za· 
vallI askerin kafasında şimdi iki fikir 
mü:a.:lele ediyordu. Luvre mi gitmeli. 
yoksa aldığı emri yerine mi gctiııneli 
idi. Lan~ölo Bigorn, sanki çavuşu'1 ak. 
l ·ndan geçenleri okumuş gibi daha sa· 
kin bir tavırla: 

- Ne kaybedersiniz, diye d~vam 

etti. Eğor yalan söylemi~ olursam, her 

kes sizin sadakatte çok ileri gittiğinizi 
söyliyecck o kadar •. Siz de beni yaka -
!ayıp tekrar Tample götüreceksiniz, 
Fakat sözilm doğru ise, büyük bir mü· 
kafat k:ıybedeceks.iniz .. 

Çavuı bir saniye daha düşündü, 

Sonra: 
- Doğru 1 diye mmldanch. 
- O halde beni Luvre götüriinüz J. 
Çavuş kararmı vermişti: 
- Pek 1 Seni Luvre götüreceğim, 

fakat, yalan söylemişsen vay haline 1 .. 
Sonra askerlere dönüp emretti: 
- Evveli Luvre gideceğiz. Fakat 

şu adamı iyi muhafaza ediniz. Eğer 

kaçmağa muvaffak olursa, onun yeri
ne darağacında biz asılacağız. 

Lansölo Bigorn, ağzını n~madı. Yal· 
nız rahat bir nefes aldı. 

Müfreze, yilrüyU~ istikametini de
ğiştirerek, biraz sonra Luvre varmıştı. 

Luvrde, başka bir müşkülat çıktı ... 
Krala hab:r vermek için birini bulmak 
lazımdı. Nihayet, epey bekledikten 
sonra, mahpusu gelip aldılar ve Lfünin 
huzuruna çıkardılar. 

Big~rn selam yerine: 
- Hiii haaa 1 diye an·rdı. 
Lfii yerinden sıçradı. Şiddetli bir c• 

mir vermek üzere idi. Fakat mahp.1sun 
yüzüne dikkatle bakınca, kendisini te· 
selli eden ve güldüren adam olduğunu 
tanıdı ve hiddeti hemen geçti .. 

- Deli karşıma gelen sensin ha?. 
diye bağırdı 

Bigorn: 
- Şevketmeabın hafızasının sağ· 

tamlığını ta'kdis ederim.. Derhal, beni 
ismimi: çağırir.. ce\'abınr verdi. 

LCii, bu nüvtcr söze tebessüm et· 
mektcn kendint dlamadı. İstediği soy
tarıyı buiıhı i'u "çin içinden sevinmişti. 
O kadar, suratını asmak ve ciddi bir 
tavır ta'«rımak ıstediği halde muvaf 
fak olar.lty:>rd ı . Şimdi bu nrzı.ı ettiği 

soytan •1- sevdi \r i köpekle oynadığı 

zamanki gibi ncş'eli bulunuyordu ı 

• 
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-------------------------------------------------------------------Kralın yanında !bulunanlar, nedim
yaverler, askerler, ~ayet serbest ola
ra~ 'uluorta lakırdı söyliyen, maskara
lı}t eden ve kendisini gözden ayımu· 
yan muhafızlara hiç ehemmiyet v:rmi· 
yen bu pejmürde kıyafetli serseriye 
hasudane nazarlar fırlatmağa başladı

lar. 
Lansölo Bigorn kurnaz hir adam ol

duğu için bu vaziyetin derhal farkına 
varmış ve ilk anda ecırbest davrandığı 
takdirde işi kazanacağını anlamıştı .• 

Bu sebeple maskaralığı daha ziyade 
arttırdı, saçmalamağa başladı. Yüzün
de soytarılığın bütün alametleri görü
lüyordu. Artık saray nizamlanm ayak 
altına alıp saçma sapan sözler söyle· 
meğe karar vermişti. 

Krala cür'efkarane bir vaziyette ce
vap verdikten sonra, sözlerini bir anır
ma ile teyid etmek istedi; orada bulu
nanlar hayretten hayrete düştüler; 

kral ise, soytarının, her (Hii haaa 1) di· 
ye bağnşında keyiflenerek kahkaha 
salıveriyordu. 

Lansölonun anırmağa nihayet ver
diğini gören kral: 

- Kifi 1 Kafil Soytan den.dil Ga
liba, bir: ifşaatı mühiınmcde buluna· 
caksın, değil mi Artık eşeklikten vaz 
geç ve insan gibi lakırdı söylet dedi ... 

Lansölo, küstahta cevap verdi: 
- Eşeklik etmiyorum, ben bir eşe· 

ğim, anıran bir eşeğim ve benden daha 
eşek olan sizi eşekçe selamhy.crum .. 

Kaşlarını çatan ve bu terbiyesizliğe 

fena halde kızan maiyetini, kral bir 
işar-etle dur.durarak: 

• - Ne dedin?. Ne dedin? diye bağır-
dı. 

Bigorn, başının üstünde gürlemek 
Uzere bulunan fırtınaya ehemmiyet 
vermiyerek devamla: 

- Buna ne şüphe 1 Bildiğim bir şeyi 
elti kişinin önünde söylememi istemek, 
benden daha eşek olmağa ba.ğlıdır. 
.(Krala manidar bir göz işareti yapa· 

rak) ni!iin tekmil saray halkım büyük 
merasim salonuna cemetmemeli? .. de
di ... 

LUi, cınasın farkına vardı, göz işa· 

retini anladı, Bigornun gösterdiği bu 
zarafete karşı hiddeti sükunet buldu. 

- Herifin hakkı var 1 diye mmldan· 
dı. 

- Evet ... Haklı olduğumu bilenler
denim!.. 

Tam bu sırada orada bulunanlardan 
biri, iki adım ileri !iıkarak sanki gizli 
bir şey söylemek istermiş gibi kralm 
yanma sokuldu. 

- Kral: 
- Ne var, mösyö? Söyleyiniz 1 dedi. 
İleri çıkan adam, yavaş sesle birka~ 

söz söyleyince, kralın neş·esi birden· 
bire hiddete kalboldu. Bigorna dönerek 
serbest bir ısesle : 

- Soytan, Büridan namındaki ser· 
seri ile birlikte senin bize karşı muha
rebe ettiğini ve Haşarat Yatağı de
nilen katiller, dilenciler ininden çık· 

ttğın sırada derdest edildiğini söylü -
yorlar. Ne dersin?. diye s.c'l"du?. ı 

Bu defa, hayatının tehlikede oldu .. 
ğunu anlryan Bigorn : 

- Şevketmeab!. Haşarat Yatağın.da 

bulunduğumu bilmiyor muydunuz? 
dedi. 

- Biliyordum. Fakat sen muharebe 
etmişsin 1 Seni görmüşler 1 Doğru mu? 

- Doğru, şevketmab !. 
Kral homurdandı : 
- Vay l Demek itiraf ediyorsun, 

öyle mi? • 
- İtiraf da söz mü? Bununla iftihar 

ediyorum .. Hemen hemen siz kralı da 
orada görmek isterdim! Eğer hayatınız 
- hayatımın Büridarunkine merbut ol· 
duğu gibi - bir diğerinin hayatına mer
but bulunmu' olsaydı, benim Büridan 
için yaptığım gibi, siz de diğerini mil· 
dafaa etmek maksadiyle kılıcrnızı çek
mezdiniz? Şevketmab, size hayatımın 
şu cehennem iliihesi, Büridanın haya· 
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tıba merbut bulunduğunu 6Öylemiş -
tim; işte o beladan kurtulduğum &rada 
sizin de vaadinizi unuttuğunuzu anlı· 

yorum. Bu unutkanlığınız beni müte· 
hayyir değil, müteessir ediyocdu. Çün
kü büyükler, benim gibi ad1 adamlara 
ait şeyleri daima unutuyorlar! Büyük 
zevatı güldürünüz, eğlendiriniz 1 On· 
lara hürmet ediniz 1 Onu muhterem 
amcanın mevkuf bulunduğu yere, iha· 
net delillerinin saklı olduğu yere götü
rünüz. Size güzel bir memuriyet vaac! 
ederler. Sonra güldükleri, biçare Lan· 
sölo onlan gözlerinden yaş gelinciye 
kadar güldürdüğü zaman iş değişir .. 

Artık o adam, köpek, rezil, domuz o· 
lur ! Semerli eşek, ve buna benzer bir 
çok sözlerle hakaret edilir. Dünya höy
ledir. Ben ise buraya, kralımın vaadine 
itimat ile gelmiş.dimi Kendimi himayei 
şahanesi altında bulundurmak için 
gelmişdim 1. Ne diyeyim? Hizmetime 
sadakatle .devam etmek istiyorum 1 Ben, 
kendimi müdafaa ettimse, kralıma hiz· 
met maksadiyle ettim!. İşte, gördü· 
ği.im kabul tarzı 1 Zavallı Lansöl' Bi. 
gorn l Zavallı ben L Kalbim !bu hal kar· 
şısında eziliyor 1 Fakat, yemin ederim 
ki, herkes bu yeisimi işidecektir 1 

· Acr, meş'um heyhatlar, inlemeler, ah 
ve vahlar ibu sözleri takip etti. 

Lansölo Bigorn, hayatının tehlikede 
olduğunu anla.dığı için böyle lir kome· 
di oynamak lüzumunu hissetti. 

Serseri, yüzünü de sözlerine uydur
du. Oyle gülüne haller alıyordu ki, 
kral artık dayanamryarak bir kahkaha 
salıverdi ve: 

- Doğru, diye mırıldandı. Hayatı
nın, o serserinin hayatına bağh bulun· 
duğunu unutmuştum. Hem de doğru
sunu istersen ben de senin gibi yapar
dım. Söyle bakaynn.. Artık kurtuldun 
ve Büridanr terkettin, öyle mi?. 

Lansölo Bigorn, tamamen riyakar 
bir tavırla: 

- Şüphesiz 1 Şüphesiz, dedi. İşte 

bunun için 'kralmun verdiği sözü hatır
layarak himayesine iltica ederken 
(Kendisini gözden ayırmıyan askerleri 
göstererek) şu kaba herifler bir karga 
sürüsü gibi üstüme üşüştüler, beni 
bağladılar. Fakat şu çavuş ısözlerimi 

dinleyip te beni buraya getirmemiş o• 
laydr, şimdi kimbilir nereye sürükle
necektim .. 

Kral yan merhamet, yan da alaylı 
bir tarzda: 

- Zavallx Lansölo Bigorn, dedi .• 
Büyük bir felaket geçirdikten sonra 
soytarılık memuriyetine tayin edile .. 
ceksin ! Ne ise, beni güldürdüğün için 
mükafatını göreceksin .. 

Bundan sonra hayretten hayrete 
düşmüş olan senyörlere dönerek: ı 

- Efendiler, size ısoytamn.x takdim 
ediyorum, bu adamın herkese ve hattl 
bana bile hoş görünmiyecek surette 
her şeyin hakikatini söylemeğe hakkı 

vardır 1 sözlerini ilave etti. 
Bigorn: 
- Hele bilhassa size 1 dedi. 
- Peki, öyle olsun, maskara!.. E· 

fendiler kendinizi sakınıntz, soytarı• 

dili pek acıdır 1 Hele, kimse soytannU 
tekdir etmiye kalkmasın .• Onun muka· 
belede bulunmağa !hakkı vardır 1 HeY. 
sizde ne duruyorsunuz, haşmetli soy" 
tarı hazretlerinin bağlarını niçin söz· 
miyorsunuz?. 

Bigornun kollarını bağlayan ipler. 
bir an içinde kesildi. Ve askerler hür .. 
metle eğilerek mahpusun yanından 

çekildiler. 
Senyörler gelip kendisini tebrik etti· 

ter. Lansölo, bütün bunlara mas'kara" 
lıklarla mukabelede bulunuyordu. 

Bu sırada çavuş gözüne ilişti. Hemen 
elinden tuttu ve kralın yanma götürdü. 

- Şevketmeab, namınıza bu adama 
yilz ekil vaad etmiştim. Muvafık gö· 
rürseniz ihsan buyursunlar, diye yal " 
vardı. ,,.-- - ,j 


