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12 BtRlNCtTEŞRfN - t9SI 

bir makalesi Alman iktisat nazın doktor Fımk, dün lıa;el~et!:ıde.ı c•ıv~1 şelıirc'ı: bir gcziı.ti yap m~. re/akatindel..i v•vatla beraber nöriile cd c·kı' e•"'ılt ,· ın'üz z • d ı .ctıt· • l · · · ı· .. . . . . • ... · .. .... , , e erı o aşnı~ 
sım erımız, mısa ır nazırın Topkapı muzı ;ını zıyarclı sırasında almmıstır. 

Belediye SPÇİmioin manası ,udur: 

« Rejim ile Parti tamamile 
miHetin ve millet Partinın 

ı 

olmuştur. » 
.Ankara, 12 (A.A.) - Ulus gazete-

si, bugUn ilk sayfasında çerçeve l· y • k d • 
çlnde belediye seçımlerlndtı reylerde- en 1 a p 1 men i-
ki ittifakın manası başlığı altında şu ""' • 1 
makaleyi neşretmektedir: re g 1 y a p 1 1 yor 

Yurdun her tarnfından gelen tel
grahardan, on gUndenber\ devam e
den belediye seçimine kadın ve er
kek rey sahibi vatandaşların yüzde 
seksen - doksan ve bazı yerlerde da
ha fazlasının seçmek haklarını ve 
hepsinin de ittifakla C. H. Partisi 
namzetlerine rey \"crdlklcrinl öğre

niyoruz. 
Bunun gerek lçdc, gerek dışda bU

yUk bir manası vardır. O da, vatan
daşların nıemleket işlerini kavra
mak ve yUrUtmck bnkımından ne 
kadar kuvvetli \ ' e Ahenkli bir blrllk 
teşkil ettikleridir. 

Belediye seclmlerlntn n&Ucesl her 
7erde memleket efltArıumumlyeslnln 
ve siyasi temayüllerinin bir makesl 
addolunur. Acık olan hakikatte zaten 
budur. ÇUnkU, belediye secımıerl, 

dlğer mlllt meclisler seçimlerinden 
farklı olarak bir şehrin veya bir ka· 
sabanın sakinleri arasında kimlerin 
işbaşına getirileceğini tesblt eden b!r 
seçimdir. lşbaşına getirilecek kim
seler lse pek çoktur. Dunlar, vatana, 
mlllete ve partimize bağlılığı kadar 
amme hizmetlerine ve şehir işlerine 
vakıf olan,. temsil edeceği muhitin 
ve halkın sevgisini knzanan, bir ke
lime ile vazife görecekleri meclis ,.c 
encUmenlerde kenclllerlnt seçenlerin 
reylerınl ,·e bnkllı:t menfaatlerini tem 
eil edecek kudrLt ve ltyakette olnn· 

Deniz Ticaret Müdürlüğü, tktısat 

Vekateti bütçesine konulan tahsisatla, 
geçen bir sene içinde Fenerbahs;e, Bos. 
tancı ve Heybelladada Uç mcndire1c: yap 
tırmıştı. Şimdi de dördüncü bir mendi
reğin Yenikapı koyu önünc!e hazırlık· 
ları yapılmaktadır. 

Mimar Prost tarafından hazırlanan 

müstakbel lstanbul Plaruna göre şeh. 
rln sanayi ve ticaret mıntakaı;ı limanı 
olacak Yenikapı k.~unun irnar ve inki
şafı için bu mendirek ilk hareket ola 
cakhr. 

Esasen Yenikapr ve civan sahilleri 
tarihin her devrinde Bizans ve 1stan. 
bulun esaslı rur harp ve ticaret limaru 
nr teşkil etmiştir. Bizansın, şarki Roma 
lmparatorh .. ğunun merkezi "Kostanti· 
nopl,, un bilyilk limanı Yenikapı koyu 
idi. Türklerin tstanbulu zaptııı<lan son· 
ra da yalan bir devre 'kadar buras• e .. ~ 
hemmiyetini kaybetmemi}tir. 
Şimdi bu sahil parçası balıkçı kayık

lariyle birtakım yelkenlilere melce ol· 
maktadır ki yeni mendirek de l:.u aef'"ı.. 

neleri f ırtmadan koruyacak vaziyette 
olacaktır. 

Diğer taraftan deniz Ticaret Müdür
lüğü Fcnerbahçe, Bostancı ve Heyıbeii · 

ada mcndircklerlni yeniden 600 metre 
mikabı taşla takviyeye lüzum fÖrmüt
tür. Bu takviye nmcliye&i kış lbaatıtma.· 
dan ikmal .c:lunacakbr. 

.. cl1r. Bu vasıfdaltl vatan çocukları =================:
ı yurdumuzda nndlr değildir. Q. 

• .:ı içindir k i , bUtUn rey sahipleri-
nin reylerini müttefikan H. Partisi 
.oamzetJerloc Yerdiklerini öğrendiği· 

mlz zaman halk ile pnrtl arasındaki 
bu kaynaşmayı, bu birliği gözle gö-
rur glbi oluyoruz. 

Rey sahibi vatnndaelar, evvelA. ken
aı arala.rmda ve C. H. Partisi örgüt
leri içinde kimleri seçeceklerini uzun 
mUzakerelerden sonra tesbit etmişler, 
c:ı çok intihap edilmek kabiliyeti olan· 
l:ırı seçmieler ve onu hemşehrilerinin 
t:ı.svibine uzetmişler, onlar da b:uıla.
n beğenmiller ve reylerini vermiuler. 
dlr. 

B5yle olmasaydı ha~ ananenin ba
h .. lı~k ve salahiyetine rey veren ve 
b'· va' .. tler dilimizde pederşahi denl· 
ı nn !,.d.Ltiya.rkal sistem haricinde bu· 
" • .. ve bir aile içerisinde. o ev veya 
a ile'ı in idaresini kimlerin tanzim et
~i lazım geleceği aile f erUeri arasm 
Ja serbest reyle tesbit edilecek olursa, 
o e'V ve aile içerisinde dahi bir çok mU. 
nakaşa.la.r ve hattı mUtenakis fikirler 
meydana çıkar. ve bunlar birbirlerile 
çarpışırdı. 

Hele şehirler ve kuabalar bahusus 
bizim bir çok kasabalarımız gibi az 
nUfuslu belediyeler, çerçevesi genişle
miş, efradı artmış. fakat blrbirlerile 
yakın mllnasebet ve aH\kaları devam 
eden ailelerden milrckkep olunca, se
çime gösteril~ alaka o nisbette deriu 
olurdu. Nüfusu çok şehirlerde ise, in· 
tihabatta !mil ol:ın aktörlere şahsi. 

mahalli ve siyasi da.ha bir çok sebep· 
ler inzimam eder öyle yerlerde de rey. 
ler dağılır. Belediye seçimlerinin yu
karda bahsettiğimiz zorlukları ve 
neticenin aldığı ehemmiyetli mana. da 
buncla.n ileri gelir. 

Xilrldye Atatürk rejiminin ve cüm· 

huriyet idaresinin ve bUtün bu rejim 
ve f darenin bağlı bulunduğu cUmhu -
riyct Halk Partisinin programı millet 
ve memleketin mukadderatına hakim 
olduğu gUndenberl daima. bu büyilk bir 
lik göril1mliştUr. 

Bu rejim ve bu program her gUn da
ha ziyade artan semereli faaliyetlerile 
ve bu faaliyetlerin yurdun her tara. 
fında yarattığı eser1erle milletin kal
binde o kadar bUyük bir itimat ve mu· 
habbet uyandırmıştır ki. artık rejim f .. 
ıe parti tamamile ml1letin ve millet re
jim ve partinin olmuştur. 

En serbest eartlar ve en geniş kanu. 
nt salfthlyetler dahilinde yapılan se
çimde memleketin en küçUğUnden en 
büyüğüne kndar mütesanit ve şuurlu 
bir vahdet göstermesinin kıymetini bu 
noktada görmek kabildir. 

Biz bunu tabii görUyoruz. ÇünkU rey 
sahibi Türkleri Atatürk rejimi ile mil· 
l1 fstikla.t ve hürriyetlerini kazanmış 
ve her ne bahasına olursa milletin hür 
rlyet ve istiklalini cümhuriyet esasla· 
rına bağlılıkta görmüş yüksek şuur
lu ve vatansever bir nesildir. 

Biz bu birliği her zaman, her yerde 
ve her şeyde olduğu ve olacağı gibi bir 
kere şimdi de belediye seçiminde gös .. 
teriyoruz. ·e mutlu Türküm diyene 
ve Tilrk olana. 

Büyük ziraat kon· 
• 

gresıne hazırhk 
Ayın ikisinde toplanacak olan kongreye 

lt>zler "'Underlldl blr~·ok 
Ticaret Odalan, zahire borsaları ve 

ziraat odaları tarafından Ankaraıda ö • 
nümüzdeki ayın ikisinde toplanacak o_ 
lan büyük zirat kongresi için hazırla · 

nan raporlar gönderilmekteclir. Bütün 
raporlar bu ayın on bc~inc kadar An 
karaya gönderilmiş olacaktır. 
Diğer taraftan kongreye davet ~i ~ 

len her zirat mütehassısı ile zirai ına.d· 
deler Uzerinde iş yapan kimseler de 
ken.di iht!sas ve i§ mevzuları üzcrindo 

Emniyet Handığıoıo 
müzayede salonu 
Eaı.ni,1et andığı. S~dıkça yapılan 

ikrazlar mukabili yatırılan rehinlerden 
sahipleri tarafından bedeli ôdenmeycn 
veya muayyen müddetlerde sahipleri 
çıkmayan eşyanın satışlarını yapmak 
üzere modern şekilde blr müzayede sa· 
lonu vUcude getirmeğe karar vermiştir, 
Bu salonun derhal yapılmasına başla. 
nacak ve ikmalin.den sonra milzayed~ 
]er yeni salonda yapılacaktır. ___ ,o,__ __ 

1..ondra • lstanbul 
yolunu tt'lklk 

Büyük Londra - İstanbul asfalt y >· 
lunu tetkik ve 1940 senesine kadar bü.. 
tUn memleketlerin t.amameu ikmal e· 
deceği yolun turistik bakımdan haliha
zır vaziyetini tesbit etmek üzere Lond. 
radan gchrlmiz-c kadar bir seyahat ya· 
pacak olan heyet bu seyahatin yapıla· 
cağı an.da Avrupa siya.si vaziyetinin bo 
zulması üzerine bu seyahati müddetsiz 
olarak geri bırakmııtır. 

Şehrimizdeki alakadar makamlara 
gelen mal<Unata göre harp ihtimalleri· 
nin ortadan kalkması üzerine bu heyet 
geri bırakılan seyahati yapmak Uzere 
tekarar hazırlıklara ba§lamııtır. 

Heyetin Londradan ayrılış tarihi 
henüz tesbit edilmemekle bf.raber he .. 
yetin Cumhuriyet bayramımızda §eh· 
rimize muvasalat ede<:ek şekilde Lond· 
radan yola çıkacağı Umit edilmektedir. 

---o--
Mllnhul lnın m ve 

milezzf nllk ıer 
İltanbul, Uıkildar ve Beyoğlu cihet· 

!erinde birç.~k camilerin imam, hatip ı 
ve müezzinlikleri inhiUU etmiştir. Mün 1 

hallere yenilerinin tayini için imtihanlar 
yapılması takakrrlir etmi§tlr. 

Tonton amca 
eubnsecndle 

noktainazarl:lrıru birer raporla kongre· 
ye bildirmektedirler. Bu raporlar birer 
tez mahiyetini arzetmektediı. Şimdiye 
kadar memleketimizde ziraate ait or. 
taya konulmuş mühim iddialar ve eser

ler de kongreye arzolunmaktadır. Ay· 
rıca her istihsal ve ihraç ma.ddeleriam 

ile büyilk zirat programı ve aulama it
leri hakkında birer broşür tanzim edi
lerek kongreye ar.zıcdilmek Uzere ha • 
%ırlanmıştır. 

Büyiı"k ziraat kongresl, Cumhuriye. 
timizin on beşinci yıldönümünde An -
karada misli §iındiye kadar görülm~miı 
bir k<Sylü toph..ntısrna vesile verecek· 
tir. Cumhuriyet bayramındaki mera • 
aime iştirak edeceli bu köylü mümessil 
lcrl kendi öz itlerinin görilti'.leceği 

kongrede bulunacaklardır. 

Daha ge~n sene toplıınmaaı mukar· 
rcr iken tehir edilen zirat kongresi 
için ctrafiyle hazırlanılmıt bulunulmak 
tadır. Bu kongre ile biltiln araa ihatlan 
tebarüz etmiı olacak büyilk ziraat pro
gramının hemen tatbikatına girişil,ce~ 
tir. 

Kongreyi Ba§vekilimiz Cel!l Baya. 
rın bir nutkile açacağı anlatılmaktadır. 

Tavukçuluk Enstitüsü 
'Ankara, 11 (Telefonla) - Tawk

çuluk ıslah enstitUlerinin orman çift· 
liğine nakilleri için hazırlıklara devam 
olunmaktadır. Nafıa vekaletince yapı. 

la.:ı projeler ikmal edilerek bina inp.a
tına yakın bir zamanda başlanacak • 

tır. Bu müesseseler bir taraftan da 
kendilerine tahsis edilen yerlerde haf. 
riyat ve tescir işlerine başlamışlardır. 
Tavukçuluk enstitüsü bir çiftlik halin
de ticari mahiyetle olacaktır. 

o 

Tıp kurultayı gerecek 
pazartesiye toplanıyor 
Ankara, 11 (Telefonla) - Yedinci 

ulusal tıp kurultayı ayın on yedinci 
pazartesi günü on birde halkevinde 
Başvekilin bir :ıutku ile açılacaktır. 

Öğleden sonra nıznamedeki mevzu· 
larm gcrüşülmesine başlanacaktır. 

Ruznamede grip ve ojenik gibi esas
lı iki mevzu vardır. Kongre Uç gUn de· 
vam edecek. Sıhhat vekili, son gün a. 
zalara bir çay ziyaf t:ti verecektir. Ay
ni gü::ılcrde pcdiyatri ve UçUncil milli 
diş tababeti kongreleri toplanacaktır. 

ispanyada 
Cumhuriyetciıer muvaff 

kiyet kazandılar . 
Burgos, tavassutu kabul et~ t 

. BarseJona, 11 (A.A.J - Milli ~ 
daf aa neza.retini:ı bir tebliğine 
cUmhuriyetçi ispanya kıtaatı~ 
he!lnde Coso boğazındaki 350 
tepe ile Pandola dağlarındaki dit' 
yUksek mevkii düşmandan geri 
'ardır. . 

Tava,sııt imk4n'tız 

Burgos, 11 (A.A.) - Bir ta. 
!Haini her giln daha ziyade 
gazeteler bu Babah mühim şahsi 
rin bu hususutakl beya.:ıatlarınl 
retmektedirler. Bu zevat ''tav 
imkA.nsız ve manasız olduğunu,, 
riyorlar. 

Üç cumboriyetci tayf 
dü§lirıoü~ler 
Sala.manka, 11 (A.A.) - Fr~o 

rarı;Ahınm bir tebliğinde Ebre et 
sinden dllşmanm yaptığı büt\l.:ı 1%1

11 

bll taarruzlar dllşman için ağır t> 
la ~ilslıilrtutdUğU bildirilmekte ... e 
manm U<; tayyaresinin aUşUt-Ol 
kaydolunmaktadır. 

Şsko lhtllAfı 
lamamlle ~~lledll 
Paraguaya büyük bir fi~ 

• lnrakumışur 
Buenos Aires, 11 (A.A.) -Af~ 

Brezilya, Şili, Paraguay, Urugua)' ~ 
merika birle~ik devletleri deleıgelt~ 
den mürekkeb olan ve Arjantin lı 
ye nann B. Cantilonın riyasetine!~ 
lunan Şako hudut tahdidi hakem di 
kati kararını blit•Jn resmen boU'rl' 
Paraguay delegelerine bildiımlıtit• 

Karara göre, fimali Şako nun bil 
bir kıemı paraguaya bırakı!makta~· 

Mamafih, Paraguaya 'stecliği ~il 
takanın- hepsi verilm-.ne:.:tedir. _11= 

balde her nevi anlaımazlık ilıtitııv 
nin 3nUne geçmek Uzere, hakc:m 
ikimemleket arasında bitaraf bir 
ka vucuda getirmiıtir. Bu mıntaJıl! 
bir suretle hiç bir zaman t:ıhkin' 
mayacaktır • 

Hakem divanı, bu ~ararmr, 
de tedkikatta bulunan topoğrafya~ 

yonlannm raporlanna dayanarak 'f 
tir, karar, tebamile katidir, ve tcı 
imkanı yoktur,. 

Bu suretle, cenubi Amerikad~ 
vahim an1a~lrk tcmamile tU::f' 
miı olmaktadır,, 

Nafıa müsteşan getdi 
Nafia müsteşarı Arif bu sabah }. 

dan şehrimize gelmistir. ..... 

---'0---
Kaymakamlar 

arasında 
Ankara, 11 (Telef onla) - V., 

Vekfileti 29 birinciteşrinde teblii 
mek Uzere kaymakamlar ar:ısıtıd' 
nlg bir nakil listesi hazırlamakts.P 

o 

Bir tayin 1 
Ankara, 11 (Telefonla) - /.~ 

f şlerf kimyahane mUdilrIUğil:ıe 1 
bul adli tsı.bib1erinden Celalettill 
ran taf.in edllml§tir, 
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Kızlar Treni 
O Qenç kızla cio:u olan 
Kızlardan biri : «Yer 

trenin iki vagonu devrildi 
kalkmış, yüzüme doğru 
diye anlatıyor ... ~Utctcd geliyordu ... » 

~ aoo e Yalnız genç kızlardan rr.ü 
k' .. 

~a ışılık bir yolcu taşıyan bir 
atır :a uğramış, içindekilerin otu-
4, cya h f'f -.:, a ı olarak yaralanmış 
11( 

°Sra h 
~ı oı avalisinde bir balık avına 

ff8 ~ h:~. bir klüp azası olan bu üç 
c: tcç· ıkaten bu kazc.da büyük bir 
ı.~tıı lftt:işler, içlerinden otuzu da 
f~ 1J fak İ1l a, "b at kazayı atlatmışlardrr .· 

~ıııO ~lldU~lı~çı kızların., eğlencelerin 
~ dak·ler~. sırada vukua gelmiştir. 

'tt1i 
1 gollerde büyük, balık avı 

re ~. tıe cık b ? ·" ~ z ~ -an u kızlar, avı kenc1L 
~ ·v e\1k1: s d' . k' •• , e tıı . · por e ınmış 1mselt-r· 
tı> ·• gtlte · 
1 ~·..\ıı b· renın her tarafında şube· 

ıı ~ ~lı~r klübün azalarıdır. 
;llirak· ~vr eğlencesi tam 300 aza. 
·tc baıı ~ıle Yapılmış. 1skoçyaya gi
•t Sa tgr en bol ha valide avlanmrş 
' lltalar:nı doldurarak dönrnü~
·ü ~ 

naya giderlerken kahkahaları birdenbi 
re çığlık halini alıyor ve müthiş bir gü. 
rültü ile beraber çığlıklar, feı:yatlar ay
yuka yükseliyor ... 

Trenin iki vagonu yan tarafa dev -
rilmiş. hattan çıkmıyan vagonların da 
camları kırılmış, üstü çökmüş, döşeme. 

si parçalanmıştır ..• 
Kaza her taraftan köy ve kasabaya 

çok uzak bulunan bir nokta.da vukua 
gelmiştir. Trende de, söylec!iğimiz gibi 
liıir iki kişiden başka hiçbir erkek yC'k· 
tur. Bununla beraber, kızlar, ilk şa} -
kınhkları geçip trenden dışarı fırla • 
dıktan s:;nra, vagonlardan iniltileri 
yükselen yaralı arka<laşlannm imdat
larına koşuyorlar. Derhal, yanlarındaki 
ilaçlarla, tentirdüyotlarla, bezlerle ilk 
tedavi tedbirlerini alıyorlar. Kazada 
hiçbir zarar görmemiş olan lokomotif 
de, muvakkaten, diğer vagonlardan ay
rılarak en y:ıl:m kasabaya katlar son 

ltn b. 
'.dcıı n ;r araya gelmesi ile teşek- süratle gidiyor ve oradan doktoraln ve 
~litsin·'§ e 'Ve gürültüyü tasavvur ilaçları alarak, sağlam vagcnlarla be • 
~ıı b lz. '!'rende makinist ve ateş· raber, kaza yerine geliyor. 
(" aşıta h' . q tte · ıç bır erkek yoktur. Yaralanan 30 genç kız, ma!~allinde 

%,is : ~Ususi olarak klüp azaları. ilk tedavi tedbirleri alındıktan sonra, 
~larct :•imiştir ve bütün kompar- diğerleri ile beraber, sağlam vagonlara 

Kazayı zararsız atlatanlardan biri 
hadisenin nasıl cereyan ettiğıni şöyle 

anlatıyor: 

- O sırada ayakta idim .. E~raz u -
zaktaki bir arkadaşımdan bir ~y alma
ya gidiyordum. Birdenbire ne clduğu. 

nu farkedcmedim. Vagonun zemini 
kalkmış, yüzüme doğru geliyordu! Ba
şım döndüğünü, veya aklımı k<>ybetti 
ğimi zanneder gibi oldum.,. Gürültü 
yü, vagonların parçalamşı, arkadaşları 
mm bağırmalarını sc;nra farkettim. Ben 
:le yüzükoyun yere kapaklanrmştım ... 

Tahkikata göre, kaza, lokomotifin, 
bir köprüye yaklaşırken süratini bir • 
denbire kesmesinden ileri gelmiştir. 

Büyük bir hrzla giden tren, süratini bir 
denbire kesince vagonlar biribirne çarp 
mış ve bu çarpış ile ikisi raylaıdan çı
karak devrilmiş, .diğerleri de sarsıntı 

neticesinde parçalanmıştır. 

Yaralı kızların çoğu kısa bir tedavi· 
den sonra hastaneden çıkmış bulunu • 
yor. Diğerleri ise henüz tedavi altında
dır. 

"Kızlar treni kazasr,. ismi verilen bu 
ha-O.ise bütün İngilterede heyecan u -
yandırmrştır. 

s 

Kazas ı 

~ -ık~ı .~lar hakimdir.. . naklediliyor ve kasabadaki hastaneye M !••elle,;, bu t'Cnde güle oy· gefüiliyo<. 

Qskeli haydutlar tarafından Açlıktan birbirini boğaz~ 
kaçırılan 

Altınların bir 
.. ~andığı bulundu 

I )~I 1~1Q dııt;ıvarında altın yüklü bir yük 
~ r ~ta Urarak soyan maskeli hay. 

~ 'r ıısıı Polisini hala meşgul et-

~Qıı~ı 1 

rjoJll J ~1tıı at<lan beşinin yakalandığını ve 
'le %k altınların da ele geçirildiğini 

ıe~J ~ıtıld. ~ak.at diğerlerin~ yakı>.lamak 
'r1 ~ 11\la ıııı.'1 ~ ( ~tııa ~ sonra başka bir trenden 

oe ~(ık ll dıger altın külçelerini bul. 

eti~ ' ha~.:ŞküJ olmuştur. Bununla be. : 
bi lların asıl şefi ve altınların 

it• ~~tir. r trılktarı henüz ele g~çirile-

ll>.O) ' b t l:>cı.ı<· ~~tr~Şka, haydutlardan biri, U• 

. 1, 'oıı alardan ve kanh çarpışma. 
\

6
J ,,a, .. ta, Yakalandığı halde, tekrar 

J • ->a ve k 
lıl ı· açmaya muvaffak olmuş-

ı~eıı . 
at"'I )., ısrıı. 

ı' 'l:t ~a 1ndeki bu haydut ilk yaka-

~~; fla ~~~ Polisin elinden kaçma.ğ& 
~~ , ~baıı ış ve ancak arkasından a

~~~ltıt ca kur&unile yaralandıktan son 
ı,,_' Cdi),.. . 

. ı' ~~il •uıştir. . 
llJ' ! ı._ dıııı 1 ı.. "'1lq

1 
Yaralanan haydut hasta. 

ıco j ''l' ttlını 
~ ta' ~at ş ve tedavi altına alın-

e .... ~~ ~ 'lliıı 1a~ı Pek ağır olmıyan MikcH, 
teV'· ~l Çıııcte . ·ı . h t . 

~idıİı<ılise h ıyı eşmış ve as anc ı-

• ~ ~aı l'abtı aber vererek, haydudu ar. Bulunan a.ltın sandığı ha ruzdan ~ık&Pıllfor 
l tJ 4 ~t. l'lo ~Cf!klerini bildirimiştir. 

ye' ! lıa~'dııa~s nıemurları geldikleri za- rUmlerile 1934 ve 1935 senelerinde Uç 
,. bulamıyorlar: Mikell kaç-
ı kere mahkum edilmiştir. 
\~~· 
~ lı llı:a.ttan Haydutlarm Ogüst Mea ismindeki şef-
~ll.sta11 anlaşıldığına göre, hay_ 

ede 0 • b' leri ile beraber polis şimdi Mikeliyl ara. 
"" ıı(h'dU-· gece elektriklerın ır 
'~ " -u maktadır. ~ ~i b' g esnada kaçmıştır. Ev-

Diğer taraftan altmlarm diğer bir kıs
mı daha ele geçirilmiştir. Bunlar, bir 
sandık içinde, trenden geçerken yol ke. 

,l!siıı.ııı : haı zannedilen bu elektrik 
~l'a.r111d e haydudun arkadaşlarmdan 
~lııı 8o;n Yapıldığı anlaşılıyor. Çün 
ı 11.ltııı.a ~ncusu hırsız hastanede narındaki bir havuza atılan külçe altın-

{ ~ ~il ~!:!la tken, hariçten kendisini !ardır. Yol boyunca günlerden beri ya. 
ıılı~jll \ıeliltıı.i :nlerıe konuşmasına müsa- pılan araştırmadan sonra, sularr kısmen 

'ıı Ştır n 
ğ c~1 ~ Ortak{ ~aydudun bu esnada, çekilen bir havuzda bu sandık bulunmuş 

ıdll f kı~ ~l'ııı ha arı ıle anlaştığı ve o ge. ve kenara çıkarılarak altınlar alınmış
s,Çıf' ~lilrli ~hrıı·"tanede elektrikleri söndür tır. 

'l\ı~tlt islll'.n ediliyor. Haydutlar, ele geçeceklerini anla-
1\ıl. 1~ hı. ındeki bu haydut trenlerde dıkları sıra.da sandığr trenden aşağı at. 
•hı "ııtıs , tfı la, ~ ~C>k ·tında birincidir ve bu şe- mrşlardrr. Ondan sonra kendileri de kaç-

~ô~I ·~~!lltıaıı Sabıkaları vardır ... 2!5 ya- mak ve ileride sandığı. orada bularak al-

t- ~e haydut bundan evvel, a~l- lrnlarr tekrar almayı düşündükleri anla_ 

lıyan iki su aygırı 
Durup kendilerini seyreden iki adama saldırdılar 
lngiltcrenin ~arki Afrika müstemleke 

arazilerinden biri olan Ugandada bir pos
ta otomobili iki su aygırının hücumuna 
uğramış Ye otomobildeki iki kişi, vahşi 

hayvanlara yem olmaktan bir tesadüf e
seri olarak kurtulmuşlardır. 

Hadise gayet tuhaf bir şekilde oluyor: 
Uganda da Mbararaya giden posta 

otomobili, hergünkü vaktinde hareket e
diyor. Otomobil, kapalı bir kamyonet 
şeklindedir ve içerisine posta paketleri 

Belçika krall 
Pariste 

Bugün Belçika kralı Pari"in misafiri
dir. Kral 111 üncü Leopold tabası I in· 
ci Alberl'in namına Parise dikilen hey
kelinin açılma merasiminde bulunacak 
ve Fransada birkaç gün kaldıktan sonra 
tekrar Belçikaya dönecektir. 

Resimde kral ile oğlu Prens Albert La
eken sarayının bahçesinde görülüyor. 
Kral Leopold ayni zamanda iyi bir ba
badır \'e oğlunu çok sevmektedir. Oyna
yan oğluna bakarak gülümsemesi de bu· 

yüklüdür, Şoförün yanında da posta me
muru oturnıaktadır. Şoför de Uganda 
yerlisi bir zencidir .. 

Otomobil büyük bir bataklık- arasın

da. arazinin bir kısmı kurutularak, bir 
kısmında beton köprüler inşa edilerek 
yapılan bir yoldan gitmektedir. Bazan 
iki taraflarında geniş su birikintileri, göl
ler olduğu halde uzun müddet gidiyorlar, 
hazan yolun iki tarafı göz alabildiğine 

çayır ve sazlık olarak devam ediyor. 
Bu yolu hergün gidip gelen İngiliz pos

ta memuru ile zenci şoför artık çok iyi 
ahbab olmuşlardır. Uzun yolculuğun yek 
nesaklığını şakalaşarak, gülüp söyleşe· 
rek unutuyorlar . 

O gün de uzaktan iki su aygırı gördük
leri zaman işi gene alayla karşılıyorlar: 

- Şunları çiğneyip geçelim! diyorlar. 
Fakat, biraz daha yaklaştıktan sonra 

görüyorlar ki iki hayvan ·müthiş bir kav
ı:aya tutuşmu5tur. Bu koca cüsseli iki 
hayvanın altalta, üstüste boğuşmaları i
ki yolcuyu çok alakadar ediyor. Çünkü. 
su aygırlarmın ' bazan bilhassa acıkıp yi
yecek bir şey bulamadıkları zaman, böy 
le biribirleri ile çarpışmaları o havalide
ki ahali arasında malumdur. Zenci de, 
köyune döndüğü zaman tanıdıklarına 

anlatacak güzel bir mevzu bulmuş oldu
ğu için memnundur. Otomobili hayvan
ların ta yanıbaşına kadar sokarak güreşi 
seyrediyorlar ..• 

Fakat hayvanlar yanı başlarında insan 
eti duyarlar da biribirlerini boğazlama

ya devam ederler mi?' Fırın ağzı gibi ge
niş ve korkunç ağızlarını açarak, derhal 
otomobilin üzerine saldırıyorlar ve araba
yı yolun kenarındaki hendekten aşağı 
yuvarlıyorlar .. 

Şoför, kendi kavgalarım bırakıp otomo
bile hücwn eden bu canavarların karşı-

biri zenciyi, diğeri lngilizi parçalayacak
lardı ... 

Hayvanlar otomobilin içini altüst et
t-ikten sonra, yiyecekleri yiyip diğer pa· 
ketleri de parçalıyorlar ve çekilip gidi
yorlar. O zaırıana kadar biri hendeğin i· 
çinde, diğeri sazların arasında saklanmış 
olan şoför ile posta memuru otomobille
ı inin başına geliyorlar, posta paketlerin 
den başka otomobile hiçbir zarar olma
mıştır. Yoliarına dernm ediyorlar. Fakat, 
herhalde bir daha yol üzerinde durup su 
aygırı güreşi seyretmeye tövbe etmişler
dir .. 

Londrada 
Balon tecrübeleri teknik 

noksanlar gösterdi 
Londra, 11 L\.A.) - Daily Telegraph' 

m yazdığına göre, cumartesi günü Lon· 
drada yapılan balon barajları tecrübele
ri bazı teknik noksanlar göstermiştir. 

Bir defa balonlar üç bin metreye ka
dar yükselememiştir. Yapılan tecrübe
lerde ancak pek alçaldan yapılacak tay
yare hücumlarına karşı bu balonların mü 
essir bir müdafaa barajı olabileceği anla
şılmıştır. Binaenaleyh balonların üç bin 
metreden de daha çok yükseklere ~ıkma
sı lazımdır. 

Polonya .Münaka.at Na21r 
M ı.ıa v in i 

Buda peşte de 
Budapeşte ,11 (A.A.) - Polonya mü

nakalat nazır muaYini Bokkovski, Polon 
ya - Budapeşte ha\'a hattının l~ü:adın

da Macar heyetinin Varşoyaya yapmış 

olduğu ziyareti iade etmek üzere tayyare 
ile buraya gelmiştir. 
Polonyalı nazır Budapeştede üç gün 

kalacaktır. 

sında ne yapacağını şaşırıyor. Fakat, so- - 1-k-i_t_a_y_y_a __ re-~-8-r-p_ı_ş_t_ı_ ğuk kanlılığını muhafaza eden İngiliz der ~ 

hal otomobilden atlıyor. Zenci de o zaman Üç tayyareci öldü 
arabadan fırlıyor ve kaçmağa başlıyor.. Londra, 11 (A.A.) - lki bombardı-

Bereket versin su aygırları otomobilde man tayyaresi, bugün Penhas tayyare 
parçalayacak ve açlıklarım derhal gide- meydanının civarında havada müsademe 
recek bir iki şey buluyorlar da, iki adamı etmiştir. Uç tayyare subayı ölmüş ve dör
bırakıyorlar. Otomobildeki paketler için- düncü bir subay ise paraşütle atlayarak 
de yiyecek olarak bazı şeyler varmış. On- kurtulmuş fakat hafif surette yaralanmış 

.t ı.. ı._ 
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1ÇERDE: 

• Başvekil Celfıl Bayar dün vali ile be
raber Alemdağına kadar bir gezinti yap
mıştır. 

• llk tedrisat umum müdürü Jsmail 
Hakkı Tunfuç orta Avrupa memleketle
rinde yaptığı tetkikattan dönerek dün 
Ankaraya gitmi,.tir. 

• Denizyollan müdürü Raufi Manya 
Avrupadaki tetkiklerinden donerek dün 
şehrimıze gelrnistir. 

• Kaymakamlar arasında geniş bir na
kil listesi hazırlanmıştır. Liste 29 teşri
nievvelde bildirılecel"tir. 

• "Etrüsk., vapuru ilk Mersin seferin
den dönerek limannmza gelmiştir. 

• lş dairesi müdürü Enis Behiç iş dai· 
relerinin faaliyetini tetkik etmek üzere 
!zmire gitmiştir ve oradan cenup \ilfı
yetlerimizi dolaşacaktır. 

• An.karadaki tavukçuluk ıslah enstitü
lerinin orman çiftliğine nakli için hazırlık 
lara başlanmıştır. Bina yakında inşa edi· 
lecektir. 

• Cumhuriyet bayramı programını ha· 
zıdamak fizere yann öğleden sonra saat 
3 de belediyede, valinin başkanlığında. 

~ir komisyon toplanacaktır. 

• Asfalt olarak inşa edilecek bütün yol 
}ardaki havagazi ve telefon kablolarının 
yerlerinin değiştirilmesine şimdi derhal 

imk!n görülmemiş, yollar asfalt olduktan 
sonra icap edecek tamiratın bu idareler 
tarafından yapılm:ısma karar verilmiştir. 

• Akdenizde sonbahar gezintisi yapan, 
bir İngiliz mektep gemisi bu ayın sonla
rına doğru limanımıza gelecektir • 

• Milli müdafaa vekfileti hava müsteşa
rı albay Hüsnü dün tayyare ile şehrimi
ze gelmiştir. 

• Son imtihanlardan sonra yeni yapı

lan bir statistiğe göre bu sene üniversite
nin tıb fakültesinden 257, hukuktan 179, 
edebiyattan 37, inkılap enstitüsünden 
801 talebe mezun olmu~tur. 

• Üniversite rektörü Cemil Bilsel veka
letin daveti üzerine dün akşamki ekspres 
le Ankaraya gitmi~tir. Rektör yeni sene 
programı, tercüme edilen kitaplar ve in
~aat hakkında vekalete malfunat vere
cektir. 

• Oenizyolları i§letmesi ile Akay idare
sinin birleşmesine karar verildikten son· 
ra dünden itibaren vapurların bacaların
daki forsların değiştirilmesine ve Deniz
bankın kabul ettiği yeni forslann konul
masına başlanmıştır. 

• lkramiyeli yüzde beş faizli 1933 Er
gani istikrazı tahvillerinin 11 inci ikra· 
rniye keşidcsi Türkiye cwnhuriyet mer
kez bankası idare merkezinde 17-10-938 
pazartesi günü sabah saat 10 da maliye 

vekfileti ve bankalar mümessilleriyle no
ter huzurunda icra edilecektir. Keşidede 
herkes bulunabilir. 

DIŞARDA: 

• Lindbc.rg, dün tayyare ile Paristen 
hareket ederek saat 15 de Berlıne vamuş
tır. 

• Fransız hariciye nazın Bone dün 
öğleden sonra Mısır hariciye nazın Ab· 
dülfettah Yahyayı kabul ctmi§tir. Diğer 
taraftan reisicumhur Löbrün de Mısır 
ayan reisi Muhammed Hal beyi kabul 
etmiştir. 

• Belçika valde kraliçesi Elizabet, mü· 
teveffa kral birinci Albert heykelinin a· 

çıJ°i; töreninde bulunmak üzere dün ak· 
şanı Parise gelmi: ve Belçika büyük elçi
liğine inmi~tir. 

• Çek multecileri menfaatine beş gün 
evvel Londra bc.-lediyesi tarafından açılan 

teberrü listesi yekQnu, dün elli bin lngi
liı lirasını bulmuştur. 

Şehir tiyatrosu komedi kısmı 

S2hittTıija t rosu 
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Alman lktis zırı 
• 
1 

• 
1 dün akşam 

Doktor Funk, gazetecilere son iktisadi an
laşmayı izah ederken, bilhassa Türkiyenin 
Almanyaya daha fazla mal ihraç edebile
ceğini belirtti 

Alman lktı at na2:111 doktor Funk, re
filuw ve refakatindeki zevatla birlikle 
dlln ak§am 20,30 trcnile şebrimWien hn
reket etmf§tir. 

Misafirler, Türk ve Alman baynklarile 
donatılnu3 olan Sirkeci lstruıyonundn vali, 
emniyet direklöril, Alman b3ekonsolosu 
ile konsolosanc erltlnı, Alman kolonisi, 
Alman ajansı muhabiri, matbuat mllmes· 
8lllerl tarafından uğurlanmı~tır. Bir mUf 
reze seUlm resmini ifa ctml;, ve istas. 
yon ch'llrındn biriken halk misafirleri 
giddetlc alkışlamıştır. 

Doktor 14'unk 'un gazetecilerle 
hasbi hali 
Alman lktısat nazın dUn saat lS,30 da 

Pca apalaata guetccllerle bir hasblhal -
de bulunmua, bugllnkU Almanya ve ce
nubu earJd A vrupuı araımda ticaret ve 
iktisat mUnase'&etlerinin 1931 de başla
dığını söylcmi3 ve Ankarada imulanan 
kredi anlaşmaamdan bahsederek demiş. 
tir ki: 

''Tfükiye ile aktettiğimiz kredi anlaş
ması, iki memleket arasında kaI'§tlıklı 

mUbadole e:ıaeına mUstenlttir. Bu ~uret
Jc Tiirkiye milli mahsulatını ve Almım -
ya dahi sınai mahsulatını mUtekabilcn 
ihraç edeceklerdir. Evvelce bu milbade_ 
le bUsbUtün baııka bir esasa dayandığın. 

dan lsttlmız yapmak mccbu.rlyetl hasıl o
luyordu. Bugün eakl usul üzere kredi an
laşması mümkün değildir. Hattı, lngilte_ 
re ile aktctml§ oldugunuz kredi anlaşması 
dahi eski usul Uzerc olmayıp eimdl anlat
t.Jğµmz ihracat sistemi çevreıl dahilinde 
cereyan etmiştir. 

Almanvuv duhn fazla mal 
ihraç edrhHf"c~ğiz 
"Türk • Alınan kredi anınşmasx çok 

müasittir. Zira Türl:iyc Almanyaya daha 
fazla mal ihraç edecek ve bu SG) ede istih· 
salatın randonam da artacaktır. 

"Almanya, Alman ihracatcılanna Tür
kiye için avans verecek vazi)·ettedir. Tür
kiye,ye gönderilecek malzemeyi de, Tür
kiye, ihracatile ödiyecektir. 

"Yeni Alman ihracatçıları Türkiyeye 
ihracat yapmak jçin Alman hükfunetinin 

1 
tavassutundan istifade ediyor. Türkiye de 
ithalatını Alman dalım piyasalarında 
sarfedilecek milU mahsullerile ödüyor. 
Bu suretle Alman devleti tnrahndan Al
man ihracatçılarına vernen avans, tekrar 
devlet kasa~ma girmiş olacaktır. 

"Bugün Avrupanm cenubu ~arki mem· 
leketleri ve bilhassa Türkiye için yapıla· 
cak mübadelede bu en tabii yoldur. Bu 
sayede bu devletler borçfanmıyacaklan 
gibi, dünya piyasalarnda mallarını düşük 
fiyatlarla elden çıkarmak ve müzayaka· 
ya uğramak tehlikesine düşmiyeceklerdir. 
Bu mübadele usulünün, her iki memleke
tin iktisadi şeraitini yükselteceğine ka· ı 
naatim vardır. Ticatf ve iktisadt milna
sebetlerinin tanzimi i~n bu usule daha 
uzun müddet devam edilecektir. Eski bey 

1 

nelmilel serbest ticaret sisteminin avdeti 
aşağıdaki dört sartın tahakkukuna bağ· 
lıdır.: 

1) Tam bir siyast sükOna Yarmış ol· 
mak, 

2) Bırçok memleketlerde olmıyan dö· 
viz istikrannı temin etmek, 

3) BütGn memleketlerin iktisadi vazi
zıyetini tensik etmek, 

4) Birçok memleketlerde satm alma vcl 
istihlak kabiliyetini arttırmak. 

"Mesela 180 milyon nüfusa malik olma 
sına rağmen Rusyada satm alma kabi
liyeti azalmış bulunuyor. Keza, Uzak 
şark htldiselerf neticesinde Cin ve Japon 

milletlerınin satın alma kabiliyetleri de 
son derece dü~üştür. 

''Almanyanın bu dHa kullandığı siste
min, dünyaca takdir \'e tatbik edileceği
ni ümit eylerim. Nitekim lngilterede ye 
Amerıkada bu sistemin isabeti teslim deli· 
miştir. Bundan birkaç ay evvel. İngiltere 
ile aramızda bu usul iızere akdettiğimiz 

anlaşma, diğer memleketlcı ce mesut bir 
hal sureti olarak telakki edildi. Bu sis· 
tem sayesinde. birçok iktisadi güçlüklerin 
önüne geçileceğine knniim.,. 

Çinliler 
iki .Japon alayını 

mahvettiler 
Hankcu, 11 (A.A.) - Çin umumi ka· 

rargahmdan bildirildiğine göre, Çin kı
taatı Yangt kıyısında iki kuvvetli Ja· 
pon alayını mağlfıp etmi~lerdir. 101 ve 
102 inci Japon fırkalarına mensup olan 
bu askerlerin ekserisi ölmüştür. Çinliler 
mühim miktarda malzeme ele geçirmi~
lerdir. 

Teharun batı cenubunda kuvvetli Çin 
kıtalanmn mukmemetine maruz kalan 
Japonlar bu Çin kıtaları tarafından mu 
hasara edilmişlerdir. 

1 
Çin askeri mahfilleri, dağlık Çin mm
takalarında Hankeunun ba::lıca müdafaa 
mevzilerinde şiddetli muharebelere inti
zar edilmesi H\zımgeldiğini bildirmekte
dirler. 
Ce,·ap ''erenıiyorlur 
Şanghay. 11 (A.A.) - Japon askeri 

makamları namına söz söylemcğe su.-
18.hiycttar bir zat Çinlilcri:ı büyük bir 
muvaffakıyet kazandıklarını iddia et· 
mekte oldukları Yangtse nehrinin ce
nubunda kfıin Tohan mıntakasmdıı. Ja
po:ı ordulannın vaziyeti ne olduğuna 
dair gazete muhabirleri tarafından so_ 
rulan suallere cevap vermemiştir. 
Çan Kay Şekin beyannamesi 
Hankov, 11 (A.A.) - Çinde cümhu· 

riyetin ilfinınm yıldönümü mUna.sebctl· 
Jc Mare;ıal Çan Kay Ş k, millete hitap 
eden ve ne§reylediği bir beyannamede 
insanca ve toprakça bütün zayiatına 

rağmen Çinin bugünkU vnziyetinin har 
bin b~lnngıcındakindcn daha iyi oldu 
ğunu kaydetmekte ve Çinin sonunda. 
Japon tccavüzUnU fıkim bıraktırc.cağı
m söylemektedir. 

Metro Goldvin Mayer film ~irketinin 

bu sene için hazırladığı en büyi.ik 

filmlerden biri 

r 
Basrollerde: GEORGE MURPHl -

RlTA JOHNSON. Bütün Londra 

halkı korku içinde? Bütün Londra 

polis kuvveti büyük bir çete l'C§İnde? 
Bütün Londra şehri gangsterler elinde 

BUGÜN matinelerden itibaren 

AL AZAR 
Sinemasında 

BAŞLl\'oR ~ 

Veni plyanko zengini teDAtt8 

Aman karıma 
duyurmayın! diyor 

20 bin lirayı kazanan talili, dargm ve boşanJ118 

üzere olduğu karısının tekrar banşmak 
istemesinden korkuyor 

Yeni zengin, genç bir kızld 
evlenmek aı zusundadır ! 

KaragünırüğUn dar bozuk Arnavut kat 
dınmlı sokaklarında iki saattonberi oto
mobille sallana ııallana dola~rp duruyo
nız. Artık iklmizde de hal kalmadığı bir 
sırada dayanamıyorum ve soruyorum: 

- Ac:-.ba defterde adre.s yanlif yazılı 
olmasın? 

O, bu eorguma kat'! bir cevap veriyor: 
- Hayır bl:Syle 15ey mi olur! Beıı yu. 

dığun adresi bilmez mi)im? 
Bir mllddet daha earsıla :!srstla bir çok 

aokaklara girip Çlluyoruz. Bu errada bir 
mahalle bakkalmdan aradığımız adresi 
ııoran ı:ıo!ör yanrmml giller ytlıle geli-
yor, ı 

- Ney!e diyor, zahmetinılı ~a çık
ınadı. Bu sokakta imiş. 

Otomobilimiz bir keç yUz metre ileride 
harap blr e'in ISnllnde duruyor. Otomobil 
den inerek en aşııfı btr asırlık bir bina. 
nın kapı tokmağını çalıyoruz. Ne\!tJ\ 
11onra uzaktan duyulmağa başhyan ta
kunya se.ııleri malta tqiarı üzerinde mut 
tarit sesler çıkara çıkara yaklaıt)'Or. Ka
pıyı kırmızı dalh cnt~rili bir kız açıyor. 

- Bay Bedri vde mi? 
Kızcağız bir otoı:noblle bir qe bize ba. 

kıyor. 

- Evet, yatıyor. 
- Yatıyor mu? 

- Adamalı:ılh aofılkalınlf, bı.ıgUn 18 
gün oluyor. Hlll. lyihıoemtSdi ... 

• • • 
Bir kaç dakika ısonra bir köteainde u.

manlan meydana çıkmq btr kanape Ue 
yerlerde bir llıl yer minderinden bqlc& 
oturulacak bir falceınle dahi buhınmıyaıı 
basık tavanlı Ioıç• bir odaya riri)•onıı, 
odanm bir lc~eainde ıerilmlo yer Y•ta· 
ğmda 40 yaolllrmda kadır avurdu &VllrdU.. 
na çökmUo •~kııenlilı: bir ihtiyar hıltnl al· 
ttnş esmer, sakallan uıa.m11 bf r adam ya. 
tıyor. lfte dOnkU ke~ede 200.000 liralı~ 
btiyUk U<ramiyenln onda biri.ili ygni yir. 
mi bin lirayı ltazanaıı tAliblllerden biri ... 

• • • 
- Bay Bedri ali mfllnlı ! 
Ha11ta çUçJOkle yerinden dofruluyor. 

Birer derin çukur içlııde Jctybo~ıı fenil 
gözlerini ha)Tet ifade edor baluılarla U
zcrimlJ:de rezdlrfyor. 

- Evet, bir emrlnls mi vardı? 
- Hayır, fakat ıt.ıe btr mUjde vere-

cektik. Tayyare piyanroıundan 200,000 
llta kazandmtz .• 

Ha.stanm yUzU evvel! ıapsan oluyor. 
Sonra kanaız yanaklan birdenbire kıza. 
nyor. Kekeliyc kckeUye: 
- Ne ne ne dedlnh:! Beni mi kau.ndan! 
Acaba .. doğru mu Mly1Uyorsunuz ! 

- Bllettnl%in numaruı l~ değil 
mi? 

- Numarası bile aklımda defli ... 
- Biletiniz burada değil tni? 
- Hayır oflumun yaernda O yanındf. 

tqrr. Zaten bfr Dd aydır bUetl de o de. 
ğfştlriyor. KendJııl de bir Iı için Bunadı. 
dır ıimdl. 

Yatağından fırlzyor, arkasmdaki gece. 
lik entariıılle odada fır dönmeğe, ayııJ Z&• 

manda da "acaba telırat tnt çeksem, ne 
ynpsam, yarabbi sen bana bir akıl vtt,, 
dJye söy!enme:e başlıyor. Ve pir ka~ sa
niye durakladıktan ~Ollra sesleııtyo1: 

- Kız ll'ertıunde bana °t'ak, kartıkl O· 

dada konsolun ~zUnU aç. Orada bf r ııi. 
gara kutusu olıı.cak. Onu baııa ça'buk ge. 

müddet kanştırdıktan 
kağıt çıkanp uzatıyor: 

- I~te diyor, benim biletin n. 
Bakıyoruz. Evet ta kendisi yanı 

liranın çıktığı 14606 numara. 
- Tebrik ederiz. ~ 
Bay Be<lride artık hastalıtl--aı 

kalmamıştır. lki taraftan çök&) 
n yuvarlaklaşmı~ \"e biraz ev,·el 
aönilk duran iözleri parıl parıl~ 
başlamıştır. Bu sırada gözleri ;J 
aldığun k!ğıtlara m,iyor ve ha) 
ruyor. 

- Bayım, sakın siz gazeted f 
mıyasınız? 

- Ne olur, diyorum. Bugün 
mühim ~siyetlerinden birisi 53)~ 

Bu sözlerimi duyunca yüzü bt 

~ırtşıyor: . ·ııi' 
- Demek hakikaten gazetecıSI 

mi? Aman sa.km kazandığııild:ıJl 
gazetede bahsetm~yin. 

- Neden? 
- Bana dünyanın en bUy~ 

nı yapmış olursunuz. Çünkü, ~ 
dir evli olduğum karımla mahke . 
Sekiz senedir elinden ne çek 
ben bir Allah bilir. Beni hasta d 
ne kadar dü~ürdil. Artık tam ~ 
lu~ gilnlerlnde bulunduğum . de 
va.ıiyeti duyacak olur5a belki 
mağa yeltenir, o ne kadındır 0

• 

bini aldığımı işitti mi, yandı!11 . 
Ahrete kadar yakamı brrakmat·· 
biraı duruyor illve ediyor, : 

- Bafımı derde sokmuş ol 
- Fena mı kannızla tekrat 

nıı. Htm artık zengin oldulunı.ıı; 
ki geçim izli~iniz de herhalde ort• 
kar. Karınız da eize güler y{iz 

ğe ba§
1lr. _~-idi 

- Ne di>•orsunuz canım. liCI~ 
bin Uram olduktan sonra ist~ 
la evlenirim. Bu zamanda hangi 
zengin bir kocaya varmak ist~ 

- Peki paralan alır almaz ne > 
tasavvurundasınız? 

- tık i~im §U köhne evi satıP v 
tarafında Şişli veya Maçkada \1~ 
bir ev alaca~m. Sonra da ded ~ 
genç güzel birisile evlenecc~im. ~ 
20 yaşını geçmemiş olacaktır. Y_.4 
tabtaze bir şey olmalı. Hiç olııw:, 
öııırümde dünya cennetinden do) 
klm alayım. e! 

Yeni zenginle daha birçok ~yl 
mak istiyordum. Fakat o, oğlll~ 
çekmclc mecburiyetindeydi. :ı-ıas 
şimdi, dipdiriydi. Biz kapıdan ~ 
post<.ı:eye gitmek için hazırtarJ>;~ 

Sabahaddin A.> 

tlrf"er. ı lllllD ... 1111 
Sigara kutusu gdiyor. Bay Bedri bir 
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1~il -
..., 

&\meırDka yeni blır lktosa\diü 
[Q) ll.!l 1h ıran aı dl c ğ r u ı u er o er ke n 

e t, fikirlerinde 
ısrar ediyor! 
t )36 senesi seçimini mücadelesiz kazanan 
Ruzvelt'in bu sefer bu kazancı kolay temin 

"" edemiyeceği görülüyor 
IJc llıerlka, yeni bir 
d İt8adi bubrnna 

~ ilerlerken 
'i hurretsJ Ruz-
eıt be tt ' klcnen ne-

f~)'i ''ermediği a
r olan ''New 

~aı 
~ :::: lktısatta 

111 Sistem" sh·a 
'etu • • ndc ısrar etmek 
tedı 

. r. ÔnlluıUzdckl 
lkıncııh 
11 ""firiıı ayın -

Arnerikada fl • 
>'an 
la\f llzalığı ve say-

lntıhabı "npı' ~ 
Cıilttı ,, ~-
!! r. Bunun dıı 

~~eltın bugün • 
et Ycnı la'' slya

l:ıt d e;ıı.l "t'rmJ l'o 6111 -

tlb~~ğf muhakkak 
r. 

1ı:3Jıı•~tn 
ttııı 'ö gllnde!n 
" e artmasına U 
~areu . • 

il söıun esine. 

~ele kazancı dU-
tkeıı 

c ·Ya Perakende 
artııı flynUaruıın 
\fı> nkta olmaııma 
ten:Unıtaz bir :ı:Um 
ı~lııc:ı Son bir sene 

RABER - Akşam postası 

ZI 

lığına 
a ac 

• 
manı 

Hayvanlara eziyet etmek 
en büyük 

Son asnn medeni kanunları, birçok 
memleketlerde olduğu gibi bizde de hay. 
\'anlara eziyet edilmesini kıı.t'[ surette 
meneder ... 

Kendini mUdafaadan fıciz olnn ehll 
hayvnnlarn işkence yapmak, oı ları IU • 

zumsuz yere hırpalamak, yahut da tnhnın 
mUllerinden fazla iş yaptırmak, bu gilnün 
zihniyetine göre tam manaslyle vah§et

tir. 
Oyle ya, dUnyada yardım ve 

medeniyetin timsali olan insana, dciı bir 
mahUika bln tUrlU eza, cefa yapmak el· 
bette yakışmaz. Yakışmaz; ama, lnıııf ve 
merhametin ne demek olduğunu bilml -
yen bazı insanların buna nldmş ettiği 

yoktur. 
işte, bUtUn dilnyada hayvnnlnn himaye 

ccmlyotlcri, bu kabil insanlarla mUcade
le etmek için kurulmuştur. 

Devletlerden ve kanunlardan da mUza. 
heret gören hayvanları himaye teekllat
lan, zavallı mlidafaasız mahlüklam ezl. 
yet ve işkence yapmaktan çeklnmiyen
lerle, mütemadt bir mücadeleye girleml.§
Ur. 

Bu tcşkillıta menaup mUfettifler, tes
blt ettikleri bazı vakalar karıımnda uı. 
bıta ku\-voindcn de yıırdım istemekte -
dirler. 

Geçen sene bir gün bayvanlan himaye 
cemiyetinin mcrkezlne uğramı11tmı. Bu -
rayı gezerken, tedavi altına alman hay

medeni insanların 
biridir 

e Ne o 1 •l~·aa w en 
Ilı etine knrşı 
Uatıı ı... •• 

rıa vulu.nmnsı • 
tab'lllen Ruzvelt 

kend 

Vsttc: Amerika cumhımtisi Rım·ell, l'finı dolayıslle yap· 
tı~ı seyahatlmnJen birimle, ul:lu: .4merıkada beledıye bina· 
tarından bırınitı 6tıilndc hamallık ruhsatnamesi almak irin 

vanlnnn iki Çeı5lcline rastgcldim. 
Birinci kısım, kendlliklcrlnden bastala· 

nan v~a bir kazaya uğrayıp, sahiblerl 
tnrnfındsn tedavi için bu mUessescye ge 1şto tıe ban tMnfıııtı arabacılnrm gaddarlığı g!S teren iki manzara 

kn i3ını cUrnhurreisllğine 1k1 defa ar-
llrJt 
~ nya intihap etUrcıı "yont ıa·• pro-
ba lllı kısacnk yerde genluletınekte, da

~0~uııu bir ıekllde tatbik sahasm 
~ tadır. 

lto4.::Utıun netlcosl olarak Amerlkada e

Ce( ~ bir canlılık meydarııı gelemiye. 
'elki bugUnk'J vaziyet lle intihap 
C&.ıııa 1 arasında sun'f bir inkişaf, bir 
\te,ıt tıına göze çarpacakur. ÇUnltU Rur.
tlb[ l 936 eeçlmlnden e\o"Vel de l'Optığı 
l'lllt lş::;JzJcre iıJ temini içln bir takım bU 

hUkü • 
~ta ınet ln§nntına girişmlş bulun• 
t~dl dır, HUkümct kesesinin nğznıı 
~ nı iktidar mevkimde tutabilmek ı. 
l~6atan Ruzveıt intihnptan sonra, tıpkı 
!'arı ltaeçlnıınden BOnra yaptığı gibi mne
lleatrı 1Sacaktır. O zam:ın, )1nc 1036 ıe. 
tost dt olduğu gibi yeni bir buhran ba11-

CrecckUr 
Son • 

'1 .... 2atnanlara kadar RU%Veltin siya. 
"'Uhns ~l tnıları ara.amda "yeni iş .. taraf. 

1 arının 
ar leh celıx:ek seçimde mub,.,~- u:ıklir. 

?!Ur\Q ine olarak çekllmcslle Ruzveltln 
deceğ· ve iktldanmn bir kısmını ka)·be· 
~t 1 

Yolunda bir Umlt bPslenlyordu. Bu 
il( P~~ınen, ticaret, cndUstrf, ve lşsU.. 
~itgıd leı:nıerinln g~ccn eenedeııberl 
'tııa c hM bir devreye girmekte olma. 

· "c k '(!hır ısmcn de Ruzvoltin Amerlkada 
tıı.ı 8(\:

1
ehlr dolaşarak rey sablplerlne ki. 

IU ~YI P kimi seçmPmcleri JAznngeldiği
~U 0 ~tn"slne istinat et.mclıte idi. Çiln· 
bu llsuı ınana kndar hnngl cilmhurrelsl 
re~k"t 0 nıUracaat etmigse kendi başına 
'a " ger l'sacnk ınntştl. Ruzveltin nUfuzunu 
llıtıı "N başka btr mesele daha vardı: Q. 

t'.8catnı (!w Dcal'' programı için tekrar 
Ilı.ete k n afıını nçarak milyonlar Mrlet. 
~l'alte arnr \•ermesi zaten yüksek olan 
fırıat?l'ı ndo rşyn fiyatlarını birdenbire 
~et Paretı. :Su, 6yle bir artıştı kl hilkn • 
~~l:llct ra llarfettikçe devam edecek, hU
bir nıu~rfiyntr kıstıktan sonra da uzun 

l-'e<!e k 
1 
det YUkseldlğl gayritabii tıcvt. 

İt a acaktı. 
t~ ll2\'eJt aı 

tt~ lcij k <'Yhtnrlannm kanaati o mPr 
11ıı.t1a1tıı. 1 hUkôtnı>tlıı "yeni iş" dl>·c halka 
rı dn~'ltnı k tıııcrn n ta devam etm~sJ fiyatla· 
~ıı~ı Ctı rbYilkscltecek bu da, ta len yiye. 
t4>ıı UlnıaJcta 

t> ev... 
1 

mUşkillat çekcın. iki 
~~ hl 

0 ~·aptırdığı clblsey1 yenile • 
tıı.ıı ı- tUrıu 1ın 
11 

11lda 'N kAn bulamıyan halk a-
aı l:ıtr nka;w Dea1 pl&nın:ı karşı kuvvet
\' e)'bt:ırı IAıneı uynndrrncakb. Ruıvelt 
lltitı~ 8,;rı fıyle dU~UnUyorlardı ki Ruı. 
a"lı:JeJ."l kolu olan ayan nzası Aföen 

bu intthapta atlatmak zor ol-

bckfoşt'n ~sizler. 

llUYncaktı. Barkley halkı te.air alt.uıda 

bırnkabUecck bir tip değildi. O, sadcco 
Ruzvellin kendi fikirlerini terviç için seç
tiği adamdı. Yeglno meziyeti Ruzveltc 

körUkOrUne ltaııtU. Son namzet intiha. 
bındıı Bıırkley ılddetll bir muhalefetle 
kareılqtı. Onun yerine Kentaki eyale
tinden Chandler'ln seçllmesl lçln kuvvet
li cereyan vardı. Bu cereyan Huzvcltln 

Kentaklye giderek Bnrkley lehinde ıöt 
söylomestıe bir kat daha kuvvcUer..mle. 
ti. Bunn rağmen intihabın neticesinde 
Bıırldcyln knıandığt ı;ISrUldU. ''Yeni lo'' 
bir galebe daha kazanmıştı. 

Artık Barkleyln önümüzdeki Utl.ııcite,1· 

rjnde yapılacak lran aznlığı lnllhabmdn 

mağlup olacağı beklt-nemcz. Amerlkada 
cUmhuriyctporverlcr partlsl el'an t>aeı 

ve ideali olrnıyatı bir hercümerç içinde
dir. Daha rnilhlml. memleket "Ncw 

tirilmiş hayYonlar. 
tkiocl kısım, ccmlyct mUfetU,lerl t.n. 

rafından, işkenceye uğrııtıldıklan tesblt 
edilen ve bu yUıdcn tedavi edilecek de
recede hflıtalanmıı, yara bere içinde kal· 
m~ zavallı mahl\iklar. 

Mantıksızdır. ama, ikinci ktlmı te§ldl e. 
den hayvanların adedi, birinci kısımdan 

d:ıhn kabarıktır dersem şaşmayınız. 
Bir de tedavi edilmeleri lmkı\nı bulun

mıyan veya sahibsiz, açıkta kaimıı olan, 
yahut da belediye tarafından l!Okaklnrdan 
toplanıp cemiyete teslim edilen hayvı.uı
lar vardır ki, UçUncU kısmı tookil eden 
bu biçareler.de ezlyetslz \"O fenni blr ve. 
kilde öldUrUlmektedlr. 

İkinci kısmı tCıJkil eden hayvanlar ara· 
sında o gUn bir beygirle bir inek en çok 
nazarı dikkatimi celbotmlştl. lnck insnt
eız bir siltçUnUn fazla sUt nlmak tçln me
meleri zorlanıp torlnnıp cılk yara olmue 
r.nvallı bir hıı.y\'nndı. Uzun bir tedaviye 

Denl" plli.nındnn gct;'\enlcrin cUndcdir. muhtaçtı. Beyglrso, açlıktan derisi ke -
Onlar da bittabi bu planın ldamoslni Is. mlğine yapıomış, ve her tarafında yediği 
tiycceklerdlr. B.ıı.rkley mağJQp olmuş ol- milthie dayaklardan yıırıılnr açılmış bir 

hayvanın koeumlnnnm kopuk yerlerini nUnde bir gUrUltU duydum. 'Yerimden 
o kadar gaddar bir adammııı ki, zavnlh 1 Birkaç giln evveldi, bizim mntbanm IS· 

tellerle eklcmlş ve bunlarm açtığı §U ya. fırladım, pencereye koııtum.Yukarkl resim 
ralar karşısında, biç aldırış etmeden ve de sizin de g6rdUğUnllz bir manzarayla 

daima yaraların Uzerine yine nyn1 ko • 
ıumları vurarak biçare hayvanı böylece 
çalıştırıp ıiurmue. Kendisi seyyar btr seb
~midlr. Blılm mUfettlşlerden biri bu feci 
vaziyeti görüp hayvanı derhal sahibinden 
almış ve buraya getirdi. Şimdi mUtemndi· 
yen tedavi ediyoruz. Eğer iyilcştlremez. 
sek, öldürmekten başka ynpacak blr ey 
kalmıyor. Fakat işin gııribi, atın sahibi· 
nln her gUn burnya gelip, blıe: ''Aman 

efendim, blr hata etmişim, hayvanı iade 
cdln. ben kendisine çok iyi bakacağım ar. 

tık., diye yalvnrmasıdr. Anladığımıza gö-
re herif vasıtasız kalınca, 

kıymetini anlamış. 

hayYanının 

Bu itnhnttnn sonrn, zavallı beygirin 
yUreklcr acısı haline bir daha baktım ve 
bir insanın bu k:ıdar gnddar olmasına 
tekrar şaştım ... 

karşılaştım. 

Alabileceğinin iki misli yUklcnmlş bir 
anıbıınm zaYallı beygirleri, birkao lnsa. 
nııı do. arabayı iterek yardım etmesine 
rağmen, nrnbalannı bir tUrın çekemiyor~ 
lardı. lnsafsız arabacıysa., kamcı Ustune, 
kamçı eaklatıyor, canı yanan hayvanlar, 
çırpınıyorlar, çırpınıyorlar, fnknt yuknrı 

doğru çıkmaya muvaffak olamıyorlardı. 

Gayrlllıtiyarl tUylcrlm diken dlkcn ol
du. Pencereden arabacıya a\'llnn çıktığı 
kadar bıığırdrm, kendisini polise teslim 
edeceğlml s!Syledim. Bunun nzerlne adnm, 
klmbtllr çekindi mi, yoksa işin imkan • 
sızlığtnı mı gBrdU. Atlnrm başını a~ağıya 
çevlrdl ve yokuııtnn çıkmaktan vazgeçti. 
Dikkat ediyorum, son günlerde, arabacı
lnr bUsbUtUn lnsafsızlaı:ıtı. Bizim matbn· 
anın ör.Unda cereyan eden hfıdisenin ben. 
zerleri pek çoğaldı. 

saydı Ruıvelt lıyan kUrsUsUnde kendi fJ. m:ıhlüktu. Hele boynunun altında Utlhab Bu satırları yaımama sebeb olan hAdi· Bu hale mani olmak için, ynlnız hny
vanları himaye cemiyeti azaları değil, f. 
çindc insnf, ve merhamet hislerini taşı
yan her lnsnn elinden geleni yapmalıdır. 

kirlerini onun kadar bolugat \'C hararet. 1çlndo koca bir yara vnrdı ki, mUeuose. solcri burada anlnta~-ım de, durup durur· 
le mUdafaa P.decek bnoka birini bulmak· nln veterineri bunun hakkında şu izahatı ken niçin hayvanlardan ve hayvanları 

ta cok zorluk çekecekti. ÇUnkU bir kaç verdi: hlınnye cemlyotinden bahsetmeye lUzum 
llABEROl ~Devamı 10 uncuda - Şu hııyvanııı !ahlbl o kadar lnsafırz, g8rdUğUm meydana çıksın. 

~~~~~~~~~._.._.._.~~~--~~------~~~~._. __ _._ _________ ~---~--------~ 

Kaıdaınıoaıır 'tsOefoın ıa 
~onuş 1maı~a ~e~oır 

vap~voırıar Y 

E SKİ zamanlarda çok konuomasmı seven kııdmlar 
bir araya gelip bol bol çonc çalarak rnhııt eder· 

lcrdl. BugUnse telefon ba§ında uzun zaman çene çalan 
kadınlara çok ra.slonmaktadır. Londnı posta idaresi ta. 
rafından neıredilen bir brogUrdc, umum! telefon san
tınllannda konu!io.nlnr hakkında bir tetkik yazısına ras
ladık: Londrnnın otomatik telefon knbinelcrl önUnc, 
işsiz adam tavrı takmnn birer vlvfl memur iknme edil-
mlş; bu memurlar ell~rlndekl saate bakarak herkesin 
telC'fond& kaç dakika konu§luğunu tesbit etmcğe başla· 
rnışlar. Neticede, telefon baoındn da kadınlımn cr
keklE'tden ~ok daha fazla konllf}tuklan anlaşılmış. Tc. 
lefon mllklılemelerinln devam ml\ddoti tesbit edilen a
damlaraan bir tPk kişi bile beş daklkndan fazın konuş
ınaınrş. Fakat telefon ltablncslM giren bir kadının yal· 
nrz bir kişiyle tam bir saat yedi daklkn konuştuğu gO
rUlmUıı. Rekoru kıran bu kadından sonra, yirmi dakika 

ile yarnn saat nrasındn konuşanların sayısı bUyUk bir 
· yckOn tutmue. lııln ho~ tnrnfı, kadınların, gö:ı:lcrinin 
8nUnde durnn "kısa konuounuz" levhnsma ve dıçardn 

bckllyenlere nldmş bile etmcmelerlymlş ... 

AvlY!s~uıraOyalaDaır 
dlYıınyairiloın en ubuır 

ınsanuarrıdor 

VUSTRALYALI yerliler dUnynnm en obur a. 
damlıırıdtr. Fakat bunlara obur demek de pek 

doğru olmaz. ÇünkU A \'ustralyahlar bulduklıı.n Yaklt 
çok yerler, sonra da günlerce açlığa tahammUl ederler. 
Tıpkı develerin su lçiel gibi. 

Geçenlerde Mclburn'a gelen bir yerli avcı bir gUn 
lçer.ıınde ıınbah vo nheam bir kaz, lkJ hlndi ve 60 eantJ· 
metro Uzunluğunda bir kertCnkPJe kızartması Y<'miştir, 
Yine b~ yerll blr ot:uru la 150 yumurtayı birden silip 
süpUrmilşlerdfr. 

U bir zabıta hik:lycsi değil, bu sıradıı Belçika 
polisini çok meşgu leden blr cinayettir. Belçika· 

da Naat §ehrinde Leman ismlndekl karı kocayı komeu. 
ları birkaç gUn U.st Ustc görmeyince merak edlyorlar; 
evlerine girmek istiyorl:ır. Fnknt bUtUn kapılar knpnlı· 

dır. 

Polis, çtllngir getirerek knpılıırı nı:tırıyor ve yntnk 
odn!mda karıyln kocanın cescllcrinl buluyor. Erkek 
döveme üzerine serilmiştir. Bir tUtenk kurşunu kafası
nı p:ıtıatmııı, kadın da karyola Uterlnde yntıyor. O da 
yanağına yediği bir kurşunla ölmUş. 

Fakat lşln muammalı tarafı burası değil... Cinayet 
O.leti olnn tU!enk kadının sol tnrafmdn duruyor. Hem de 
dolu olarak. 

zabıtayı meşgul oden mesele şu: kapı lçerden kf. 
lltlt olduğuna göre clnnyotten flonra içeriye kim girdi ve 
nasıl girdi?. Hiç kimsc girmediyse tUfcnk nnnıl oluyor 
da dolu bulunuyor? 
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Filistinde karışıkhk devam ediyor 

Kudüs Valisine 
suikast yapıldı 

Kazanan numaralar 
20 000 
Ltra kazanan 

Kahiredeki hususi komite Yahudi muhaceretinin 
durdurulmasını istedi 32390 

Filistinde, milli bir hükumet mi Sonları 390 la biten numaralar biner 
lira mükafat afacaklardır. 

kuruldu? 10 000 
Londra 11 (Hususi) - Kahirede top

lanmış olan Arap ittihadı kongresindeki 
Filistin komitesi hususi bir cebe akdet-
mişir. Komitenin aldığı kararlann hüla
saten şu oldur,ru bildiriliyor: 

Yahudi muhaceretinin derhal durdurul 
ması, Kudüste bir milli arap hükumeti
nin kurulması, lngiltere ile Irak muahe
desine benzer bir ittifak muahedesi ak
tedilmesi, tevkif edilmiş veya sürülmüş 

arap liderlerinin hürriyetlerinin iadesi, 
politik bir umumi af. 
Şimdi Filistinde mukim bulunan Ya· 

hudiler, medeni haklarından tamamen 
istifade edeceklerdir. 

Malum olduğu üzere, konferanstan hu 
susi bir heyet rniizakerelerde bulunmak 
üzere Londraya gidecektir. 
Mısır başvekili yann ve kral da per

şembe günü kongre azasını kabul ede· 
cektir. 

Lübnan cumhurreisi Atasi lngiliz baş
vekiline bir telgraf çekerek Filistin işinin 
sulhen halledilmesini isteınıştir. Çember
laynm verdiği cevapta, İngiltere hükfune 
tinin bu işi ilk plfında bulundurduğu bil
dirilmektedir. 

l\lüstemlekat nazırı, Filistin komiseri 
ve nezaret yüksek memurları arasında 

uzun bir görüşme yapılmıştır. Komiser 
perşembe gunu Fili::ıtine hareket edecek· 
tir. 

l\lilli hlikfımct kurulwn~ 
Kahire, 11 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Bütün haberler üzerine k.c
nulan şiddetli sansüre rağmen, gtçen 
hafta Filistinde bir Arap milli hü
kumetinin teşekkül ettiği iddia edil
mektedir. 

lddialara göre, memleketin dörtte U
çüne asiler hakimdir ve diğer üçte 
biri İngilizlerin kontrolü altında 

bulunmaktadır. 

Arap milli hilkCimetinin, iyi teşkila
lı ve iyi silahlanmış, takriben 11.000 
kişilik bir gönüllü kıtası mevcuttur. 
Ve teşkilatsız Araplar .da çete halinde 

zaman ve icaplara göre, şurada bura. 
da vakit vakit faaliyette bulunmakta_ 
dırlar. 

Bunun için asilerin hakiki mikdan 
hakkınca bir rakam vermek mümkün 
değildir. Araplar memleketin muhte
lif mahaiıerinde talim kamptan kur
muşlar, ve hususi mahkemeler tesis et
mişlerdir. Bu mahkemeler hem vatana 
ihanet suçlarına, hem de a.di suçla
ra bak:ıcaktır. 

Şurası da kaydedilmelidir ki, gale
yanda din meselesi değil, Arapların 

milli politik mücadeleleri mevzuu 
bahstır. Bunun en manalı delili, hirii
tiyan Arapların .da tatil günü olarak 
pazardan vazgeçerek cumayı kabul et. 
meleridir. 

Memleketin her tarafında milli hü
kumet tarafından verilen direktifler 
şiddetle tatbik edilecektir. ~ütün A
rap doktorlar, yaralılara parasız bak
mak üzere gönüllü kayde.dileceklerdir. 

Lira kazP.tnan 
19339 
3000 

L'ru kazanan 
28532 28345 

1500 
L1ra kazananlar 
34344 2155 
6892 4625 

1000 
Lira. kazananlar 

2i101 35728 1200 36756 4251 23391 
11835 11185 34389 15224 

2917 8653 19536 

200 Jıra kazananlar 
27700 1528 9271 14932 307 57 8677 
25278 18662 26499 20870 32383 21136 
22562 31946 14557 6810 10513 34681 

Suika~t ve mii!o4adcmeler 
Kudüs. 11 (A.A.) - Bu sabah ,·ukua 

gelen kanşıklıklar esnasında dört kişi 

ölmüş ve altı kişi yaralanmı~tır. 
20117 1844 510110299 

Diğer taraftan, ~ablusta lngiliz umu- 16413 39164 13969 29143 620 31789 
mi karargahına bir bomba atılmış ve fa-
kat hasarı mucip olmamıştır. 739 4699 34247 37864 10970 25188 

27708 39543 36686 5124 19075 34272 
lsyana iştirak cürmile Hayfa civarında 23783 9971 24064 

50 kadar arap tevkif edilmiştir.Bugün --------------
Kudüs valisine bir suikast yapılmı~tır.Ya T O p kap 1 
nında iki zırhlı otomobil olduğu halde Es 
kişehrin surlan boyunca ilerlemekte O· d 1 ş 1 n d k 1 1 t 
lan valinin otomobiline Sllrlann üstün- a 1 c 1 n ay e 
den dört bomba atılmıştır. Bombalar. ..- Baştarafı 1 incide 
dan iK:isi patlamış ise .de insanca 'tayi. şctin dün sabah için tekrar.gelmesini ve 
at olmamıştır. Polisler derhal suikast bir hakem huzunında işin hallini ka • 
faillerinin takibine başlamrştrr. rarlaştırmışlardır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, Neşet dün sabah tekrar Hakkıya git-
asiler Telaviv civarında iki kuyuyu tah- miş, Hakkı ile birlikte evden çıkarak, 
rip etmişlerdir. hakem tayin edilen :zatin evine doğru 

Muhtelif yerlerde polis kuvvetleri ile ilerlemişlerdir. Tenha bir köşeye var. 
araplar arasında çarpışmalar devam et· dıkları sırada Neşet birdenbire Hakkı-
mektedir. Olenler mevcuttur. ya dönmüş: 

- Mademki kızkarôeşimi almıya -

Enternasyonal komis ca'ktm, neden namusunu berbat ettin. 
Bu namus lekesini senin yanma bıra _ 
kacağımızı nu sanıyorı;un? Bu, ancak 
kanJa temizlenir.,, diye bağırmış ve 
ceketinin cebinden çıkardığı b'ir taban· 
ca ile Hakkının üzerine saldırmıştrr. yonda müşkül 

çıkmış? 

•• 
iTIU 

Hakkı da işin fenaya varacağım gö
rerek bıçağını çekmek istemiş, fakat 
bu sırada ateş alan tabancadan çıkan 

CiF" Baştarafı 1 incide 
giliz haberleri de yalandır. Şurasını kay· 
detmek icap eder ki bu meseleler ancak 
Südet mmtakasmın tam surette işgalin· 
den sonra tetkike tabi tutulabilecektir. 

Slovak kabine i ilk 
toplantısını yaptı 
Brntislava, 11 (A.A.) - Slovak kabi

nesi dün akşam saat 20 de ilk toplantısı
nı yapmıştır. 

Kabine daima, azasından birinin Prag 
da merkezi hükUınet toplantılarına i~ti

rakine karar vermiştir. 
Slovakyadaki Macar ve Alman ekalli

yetleri işlerile meşgul olmak üzere husu· 
si şubeler teşkiline de karar verilmiştir. 

Slovak kabinesi bundan böyle her pa· 
zartesi günü mootazam toplantılar yapa 
caktır. 

.l\lacarlnrın isteği çok f aıla 
Komanro, 11 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden : 
Macarların mutalibatr, bidayette 

zannedlldfğlnden Qok fazladır. 
Macar delegasyonu, bazı arazinin 

terkinden başka Slovakyaııın ve Kar 
patlar nltı Rusyanm 3air aksamın

da plebisit yapılmasını fstemekte
çlirlcr. Hesmi Çekoslovak mahafill 
Çekos lovak delegasyonu tarafından 

kat'l surette reddedilen plebistten 
batta. bahse bile !Uzum görmeksizin 
Macarların ileri sürmekte oldukları 
metalibinin şimdiki şeklile kabulü ka· 
bil olmadığını beyan etmektedirler. 
Fllvakl Macarlar, 8i0.000 l\lacar
dan başka 450.000 Slovak ve Rusun 
sakin olduğu arazinin kendilerine 

terkedllmesinl istemektedirler. kurşun Hakkının sırtına girerek amudi-
tstenilmckte olan mıntakalar, Slo- fıkarisini delip karnından çılanıştır. 

yakynnm cenup ovasını teşkil etmek- Hakkı bu kadar ağır bir yara almasına 
tedir. Bu ova ise Slovakyannı buğ- rağmen bıçağile Neşetin üzerine atıl -
day bnkımnıdan yegll.ne servet mem- nuş ve ilk hamlede lbıçağmr ağzına so
bnıdır. karak kulağına kadar suratını kesmiye 

Çekoslovak delegasyonunun reis- muvaffak olmuştur. ikisi de yere yuvar 
lerl, Bratlslava'ya gitmek üzere ak- !anmışlar ve kanlı bir şekilde boğuşma 
şnm Uzeri Komarnodan ayrılmışlar- ğa başlamışlardır. Kuvvetçe hafif c..ian 
dır. Orada mUtehassıslarla görUşe - Neşet altta 'kaldığı bir sırada Hakkı bı-
cekler ve bugUn saat 14 de avdet e - ~ 

deceklerdir. 
Eksperlerden rnUteşekkil muhte -

llt komisyon, sabahleyin Komarnoda 
toplanmıştır. Bu komisyon, iki ta -
rafın noktal nazarım tetkik edecek -
Ur. 

MUzakeratın lnkıtaa uğramayaca

ğı ve her iki tarafı tatmin edecek bir 
itilı\! elde edileceği limit olunmakta
dır. '••·· . 
İşgal tamamlandı 
Berlin, 11 (A.A.) - Başkumandan

lık tarafından neşredilen bir tebliğde, 

Alman or.dusunun planda gösterilen ve 
1 O teşrini evvele kadar işgali icap eden 
bütün araziyi işgal ettiği bildiri!mek.. 
tedir. 

Alman hava kuvvetleri işgal edilen 
topraklardaki teş'ldlatı ve hava müda. 
faaları vücuda getirmiştir. 

Hususi kıtalar demiryollarım tamir 
için emir a1nuştır. Bu .demiryollarırun 
büyük bir kısmı üzerinde münakalata 
başlanmış bulunuyor. 

Prağ, 11 ( A.A.) - Prager Tageb. 
Jat gazetesinin başmuharriri Tomasla 
karısı, pazarı pazartesine vasleden ge-

çagını rastgele saplamağa başlamı' ve 
(25) e yalan darbe ile: Neşıeti öl.dür • 
müştür. Hakla, gencin öldüğüne kani 
olduktan sonra kalkıp kaçmak istemi~ 
se de kurşun yarası kendisini hissettir
miş, Hadise yerinden otuz metre ka -
dar ileride bir ağaç dibine yuvarlanıp 
kalmıştır. Etraftan görenlerin hıber 

vermeleri üzerine vaka yerine gelen 
jandarmalar Hakkının !Ik ifadesini şöy 
lece tesbit etmişlerdir: 

- Beraber Topkapıya gidiy.crduk. 
Neşet kundura ayağımı sıktyor diye ye 
re eğildi. Ve birdenbire yrrden fırla • 
yarak tabanca ile üzerime ateş etti. 
Ben de hayatıma kasteden bu aıdamı 
çakımla parçaladım., 

İmdat otomobili ile Guraba hastane
sine kaldırılan Ha'kkrnın da hayatı teh· 
likededir. Müddeiumumi muavinlerin
den Kemal Tan hadise tahkikatiyle 
meşgul olmağa başlamıştır. 

ce zehirle intihar etmiştir. Prager Ta
geblat, .demo:>krat Almanların organı -
dır. Südetlerin Almanyaya iltihakı Ü

zerine bu Almanların yeis ve nevmidi-
si bu harekete sclbep olmuştur. ! 

70 lira kazananlar 
70 lira kazanan numaralar 

26608 ~30<> 2452 39234 26032 14434 
21813 34418 48 16472 29201 38538 

467 1944 27481 1383 6982 31126 
39045 20630 24140 32303 8167 11481 
35494 9445 5160 26372 21024 28879 

• 24579 24563 26008 16743 12264 10393 
1150 28535 19122 34936 6927 32240 

13710 29618 12531 13907 33322 24158 
23749 11656 13402 24911 36982 18833 
27476 11712 35817 3225 3.8338 3479 
36537 21155 37701 34452 39644 38194 
30298 26384 14803 3741 34028 7714 
18838 16372 3-9390 39926 33503 12138 
12046 19349 25815 11283 14667 27516 
37754 10464 33761 47 3369 4405 
18854 2858 9527 10060 23238 2325 
1927 14854 37116 18612 3982 2W35 

36918 30205 28791 15957 27509 32517 
8519 2062 23276 32938 20884 36 

28896 9488 1223 1520 25149 28794 
35599 20104 29969 27348 32783 35124 
18920 26859 1401 6J15 17574 6809 

741 39122 5950 25792 H052 30295 

50 lira kazananlar 
28060 28108 30180 20198 29746 24317 
38712 31184 26137 39255 11823 33703 
25392 19464 10039 14177 23074 17766 
24540 4831 11586 34815 19060 12016 
30115 32655 19207 25694 39172 23492 
19246 4125 4600 34066 3883 19814 
28445 37124 25530 28078 22382 31720 
24550 10915 26697 3083 36118 3892 
37796 31911 35943 39405 16514 1369 
34593 8810 3~23 36203 34869 28824 
32959 20620 22417 39503 11573 29617 
29271 21403 5002 23055 34436 29681 
15552 37831 23770 39688 39780 20262 

316 29727 37059 13128 18741 35721 
32535 28588 321~ 26141 27356 32558 
39358 21685 5298 5885 33009 2877 
18059 22651 1558 8114 14462 34954 
28206 30325 23136 36602 16422 2999 
10503 27731 29931 20974 37619 15950 
24245 19121 5683 39049 21441 15136 
30852 33507 7972 23990 35222 18572 
31752 30540 6707 435 17621 12561 

7670 18371 30296 29358 19021 11939 
14943 34680 20929 5206 10318 13751 
31551 8049 39628 34133 1891 9689 
24417 31077 27283 6282 1973 12181 
2576 15965 3298 27322 16074 29654 

18862 11128 9849 10047 12142 17311 
14312 29284 38634 30138 300036 25526 
34357 16544 23654 33574 29947 29950 
15075 31971 15352 6351 10096 6645 

6821 33508 3800 20755 6340 1803 
38348 9396 21300 28322 30510 29742 
26834 37033 19503 25966 13191 33762 
4969 31658 38401 27566 38707 23264 
4760 10647 18551 1703 8766 7924 

11839 10465 35960 8983 777 36152 
30001 18544 24287 10722 38657 1621 

2529 38256 6830 22183 26506 10466 
6734 15180 19358 24231 23372 5967 

19659 38033 814 30003 29272 29872 
22281 148 31016 14006 12469 12276 
6986 4722 37424 18467 34110 3089 

28501 7950 3061 24601 30404 37020 
28300 10979 16839 16165 21743 

40 llra kazananlar 
23527 12370 2756 5405 18077 823 
39800 25329 10225 3069 7506 23525 
27620 39914 11189 21067 10119 22241 
2796 7264 26862 14874 12303 28695 

32217 2·1730 23121 37847 20115 27633 
39213 13235 7161 36973 3256 807 
35·117 13930 6276 20385 26509 188 
16486 3019 6680 19275 23190 19115 
10958 29786 26368 27076 9123 1668 
21063 12724 6059 8089 39379 11001 
13931 3869-i 34603 24458 37929 3038 
21584 15491 13702 20266 22899 32207 
32207 10045 12894 34293 26911 6220 
26167 6409 3869 35297 36854 20018 
22314 5388 37791 23028 22545 4392 
8363 39179 24395 26611 11310 39165 

30512 28226 8115 27150 27289 38fllJ 
10188 11018 12248 26774 18236 12152 
34763 34818 7085 15991 26846 943 
10070 39828 12411 17513 21440 ı5567 
21546 20928 10389 35166 15292 1126 
32642 23645 14795 16017 16761 1463 
6768 36770 7188 34543 3581 4E)S.? 

33115 32133 31639 26930 84338 38496 
35582 27214 32957 37082 14249 32365 
26390 32690 3481 11715 36423 7469 
7722 4433 14272 34092 19753 34419 

29365 471 39671 11238 31369 22885 
28166 3294 26101 26896 21002 9376 
38087 39341 23001 25521 8516 ı167J 
32225 28170 22297 8431 11765 32569 
24698 39016 24945 39749 13904 60-1 
2824 18811 36347 32810 21618 1308 

37860 4911 12162 33315 25070 36569 
29496 16269 28776 10814 33425 4429 
20152 5284 7641 16252 39335 5402 
37858 30894 35433 6236 4114 1092 
8414 17579 6314 34242 1948 15510 

14550 31632 15217 21330 22785 2639' 
34607 21351 38996 8160 7386 35B62 
11194 6578 28292 9012 22974 37385 

1315 39154 4481 25976 2938 36455 
24402 28754 10257 17983 20233 29898 
31000 19101 9156 36374 37630 15546 
8309 33162 22252 21342 25678 9751 

32742 31907 20042 30629 9312 374~ 
27664 25743 5517 26496 10103 33476 
22232 23507 5486 1690 2443 29458 
18066 11373 21324 1947 18252 2301' 

79 ı 20925 12022 23324 5838 36265 
6960 15055 3604 16471 28086 ~ı 

33113 3912 16444 33948 29414 3s116 
13948 8987 13694 21701 28027 ~ 
37983 34602 4655 14708 32500 -
35061 39421 30395 21302 34779 2ıs?' 
21281 32132 9444 30111 39233 sSSS'ı 

Lira mükafat kazananfer 

27276 30598 35246 19565 30632 21299 
11221 18684 18029 18692 33471 37381 
10458 19042 35350 33035 23639 (5 

30421 16704 16312 13794 6471 '2 
32932 3057 21232 14175 18027 3876• 
12215 19849 22066 13465 5553 3ııı 

765 21179 38772 24388 35028 24026 
25379 33719 3254 14384 18960 53oı 
33033 13239 4432 7149 31790 21161 

2083 23559 35892 8199 l 541ı 
2500 24564 30225 23118 15550 37418 

37243 5957 n s1 17378 6658 111sı 
37686 35311 3s .. 01 9284 25350 1PIP 
33675 35133 19797 5128 17962 84~ 
7729 130 12693 28854 5822 32740 

31821 11114 9211 37151 26257 8781, 
28603 10835 20890 

Q, _ batnı tıs 

1938 
Res'imli Haft-
MecmlYJaısının 

I 

, 

s nncn sayısı 

Cumartesi günü 
----' \ 

çıkıyor 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatiz1na 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh~ 

İcabında günde 3 kate alınabilir. ~ ----



Yıldızlar, maceraıarını yaşarken neler düşünür ? 

N<§l~DD lb>ütr c§l~kc§l 
h@l~tr<et ç<ek<etrD<etr'? 
Edvig Föyyer, aldahlmaktan 

1•••••••• zevk duyarım! diyor 
• l ••••••••••••••••••••••••••••••••r ••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••• 
İ b.'-.:iycr Omon: "Bir Yahşi hap·an gibi yaşamak ,.c s~\·mck isterim!,, - Danycl Daryö: "SeYcllğlm zaman vab~i bir : 
: p n kadar kıskanç olurum!,,_ Simon Slmon: "Yalansrr., hcsapsn, mU\·azcneli bir aşk istiyorum!,, - Ml,cı Morgan: : 

1, ''Aşkı anlatmak ~ok güçtür!,, diyorlar. : 
••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••• 

:"Re · 
: Q_ sınııer••••••••••••••••• 
• "Vlcla D • 
~ lfı~ı ~ anycl Daryö; ortada ,.o üstte: 
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l'ı~ 
~ hıalertn ~ sinema pcrdeslmle in

"· il~ tu her ç~ldlnl blzo anlatıyor
l'hı •ea1ııı 

1 
r1ııı lhtlrasJarla vuran kalple. 

lltı .. L 1 tly • • 
~ göru or, bUtUn sc\'gl 3cklllerinl 

11Cvgtıet, 1c!0'1lz: ınUısflk aşklar, vah~i 
"ıı "bnecı kanrhklar .• Fakat onlar yal
~lat da 

0 YaıJıyan ınahlüklar değildir. 
"tı Y&!Jıyo 1 \'ar ..\ r ar, onların da macera-
~ h_;ct caba bir yıldız hangi tlirlü 
~ teker• o ~ ileler dil • maceralarını yasar-
..,~ b~ sJ &llnur~ Bu noktayı merak e. 
~ Ceıel'e:cnıa rnUnckkldl, stüdyo stüd· 
... ~bları Ytldıııara bUJ1u sormuş, aldı
~ Yatırııstrr. lşte bunlardan bir 

tavı . 
ıtı 9 IFöygeır 

ce. uzun b" 
~anı. Avı ır boy. Çok zarif bir 
li'tıeleri 

1 
g r esrarlı bir bakış ... Ke

bir ses ane tane söyliyen hakim 
MuJıı · Çok fazla dekolte bir elbise .. 

eşenı m .. 
>lıanıara k ucevherler... insan bu 
bir p arşısında ışığa meftun olan 
1 ervane ·b · k tıSatı .~' ı enrtinden geçiyor. 

onu gord""ğ·· »&acerap u u vakit filmlerdeki 
lıy01: erest casus kadınları hatır· 

ea.~ ~akat b 
~~drtd,~ en hiçbir vakit kendilerini 
"~ gtnı k d 

b._ edizn 1 a rnların hayatına im-
..._~ . . ınrcnse b" 
l' eıınıd rn ıle o hayatı yaca 
'=tı e değiJd" " • 

e>.. etıdlri" ır. Beni stUydo cesa-.,.ll ... or. }du 
but' 8<!ıısız bi eıısesenin dışında malı-
~' ~ ltad r mahluk oluyorum. Adeta 
"l~O ınJık Silah 1 
11. tıını o .arını elimden kaybe-
..,.ıı~ • Vakit 
'ı" ak b' Yalnız bir tek erkeğe i 

aı · ır tek · 
h._ lıtıda ~·a.. ~rkeğin şefkatll himaye-
~ t.> ,,, ,,ıyan b" 

ta, · <\adına ır kadın olmak istiyo-
le.ıı ltadınıarı egnU Yakı3an şey zaaftn'. lhti-

da zeııeştı · 
tur-111 "U2fiklaştırır nr, fakat kadınlık. 
~l' l§kları ca 

1 
· Ben sahnede birçok 

ıttı,atta se\'nı .~~ndırablliyorum. Fakat 
-"llı('lt edıgtrn bi -
ttııı ' onun t r erkegln yUzUne 
~- e1t erntz sev . h" 
"'il ' ona aşk k gı ıslerlyle alay 
~eıı ~heırnt>ı. Se . ~tnedisl oynamak elim-
ıu lr ı. \: gı hususu d 
'"\lebı .,.adın gibi k . n a zayıf ira-
l'İılı. ; ('rltt'ği körU~~bıme, nşkımn hitab 
tİılı attı b 0 rllne sevmek iste-

e..ı.. ana öyJ . 
ıı.,~ı.... ''\C)t benı e ge!ıyor ki, sevdi 

""' h•- aldats , -
ll' ltat d h a, ~ahut terketse 

a a kuvveuenır. Aldatıl-

maktan. terkedllmektcn vahet bir zevk 
duyanın. 

"Erkeği tahrik eden, çapkın kadınlar
dır,, diyorlar. Ben bu fikirde değilim. 

Kadın gururlu olmadığı, yapmacık yap
madığı vakit erkeğin kalbine hakim olur. 

JJaın l?Dyer O men 
Fransamn en genç erkek sinema yıl 

dızlarından birisidir. Faal, kuvvetli, 
sporcıı bir adam. l/ayatla muvaffak 
olmanın çok zor olduğunu anlamw 
tır. Kimseye bağlı kalmaktan hoşlan 
maz. Batıl itikatlara inamr. Bazan 
neşeli, ekseriya hüzünlüdür. Kadın
ları sever, fakat onlardan daima is
tihzalı, alaylı bir dille bahseder. On
lara diişman gibi görünmek hayatta 
en büyük arzularından biridir. Cesur 
iradelidir. 

- Bugünün içtimai şartları insanı çok 
gayrisamimi yaşatmağa mecbur ediyor. 
Fakat burada size hislerimi dosdoğru 

söyliyeceğim. Ben hem eürctkarnn, hem 
de birçok ihtiraslarım var. Büyük adam 

olmak isterim. Fakat kadere de imanmı 
var. Allahın istediğinden baeka türlü ol
mak elimizde değil. Ben yaşamak ve 
sevmek istiyorum. Fakat bir çiçek gibi 
değil, bir vah§İ hayvan gibi yaşamak ve 
s~vmek ... Son moda kadınlnrı bir sevgili 
l;:ibi, eski zaman kadınlarını bir arkadaş 
gibi severim ... 

({d)aılfily<el OaırD"ö 
Hafif, itıce bir vilcut .. Kanatlanmış 

gibi bir yiiriiyiiş ... Kendi heveslerine 
tabi bir malılıik .. Sinirierine lziç Jıa· 

kim değil .. Bak1yors1ınuz kahkaha ile 
gülüyor, bir dakika soma avazı çık
tığı kadar şarkı söyliiyor. Biraz son
ra da öfkeden kıpkırmızı kesiliyor. 
Sizil}le kavga ediyor; eline ilk rast
gelen şeyi kafanıza atarsa hayret et
meyiniz. Fakat bu öf kelcnen kadın 
karşısında siz de kızarsanız derhal 
yelkenleri suya indiriyor. Azar işit
mekten iideta zevk duyuyor, belki 
bfr erkekten dayak yese kadife kadar 
yumuşak bir kadm olacak. Bunu kaı
di de itiraf ediyor: 

r _Ne yapayım liuyum b5yle! Ben tıp. 
kı sahnede olduğum gibiyim. Hayatta da 
hırçın bir kadın rolU oynuyorum. Kız

tnazsam yaşadığımı, azarlanmazsam ka
dın olduğumu anlıyamıyorum. Aı.ik mı? 

Şüphe yok ki hayatın en gilzel, en sihir
li, fakat en güç duyulan hissidir. Biribiri
ni seven insanlar en ::ıakin, tatlı bir sev
gi içersinde yaşıyabiliyorlarsa odun l,
ğmlarından ne farkları kalır? Sakin, tat
lı aşk yoktur. O hırçın bir histir. lnsan 
sevdiği vakit fırtınalar arasında yaşar, 
vahşi bir kaplan kadar kıskanç olur. Za
yıf ve uysal erkeğin her hareketi aşk a
teşinin üzerine düşen birer damla sudur. 
Eğer bu hareketler daimi olursa tabil 
aşk söner. Bir darbnnesel "aşk uyumaz,, 
der. Yanyana olup da horul horul uyu
yabilen iki mahlf1kun sevgisinden daima 
şüphe ederim. !nsan sevince uyumaktan 
başka yapacağı birçok işler vardır! 

Slmon Slmon 
insanı kendine bağlayan küçük 

bir malılı2k.. Vahşi bir ruhu var. 
Hamuru saf bir çocuk gururundan, 
masum bir şefkatten yoğrulmU§. Bir 
az inatçı bir iradeye de malik ..• Ser 
best, cesur, lzııraf elere inanmıyan bir 
kız. Kendini kontrol edebiliyor ve 
kendisi hakkındaki hükümleri tered· 
dütsüzce söyliyebiliyor: . 

- Ben işto böyleyim. Sevdiklerimi 
çok severim. ötekilere de aldırış bile et
mem. Hakkımda ne düşünürlerse düşün
sünler, ne derlerse desinler, bana vız 

gelir. Yalandan, riyakarlıktan nefret ede
rim. Sevimli olduğuma inanırım. Şimdiye 
kadar hayat beni çok gmıarttı .• Fakat acı 
darbeler yediğim de oldu. Yalnız bu dar
beleri nde tft. takdis ediyorum. Onlar ol
masaydı bugünkü muvazeneli mahlfık ol
mama imkıln yoktu. Serbestliği seve:-lın, 
samimi: hislerimi gizlemem. !yi yaşamak, 
çok para harcamak isterim. Aşk tabii bir 
zevktir. Fakat sevgide asla ... 

ırıınıo ~ossa 
Sesi, yüzünibJ rengi, göz bebekleri 

insana yumuşak bir kadife hissini 
veriyor. Aşk nağmelerini kendisinden 
daha tatlı söyliyen sanatkar yok gibi
dir. Söylerken elini kalbi üzerine koy 
mıyor, sadece inanışını sesile anlatı· 
yor. Samimidir. Ilayal içinde yaşar: 
biitiin I\orsikalılar gibi kanı kaynar 
·fakat o da hemşerileri gibi zayıf ira· 
deli bir a"damdır. Kıskanır, fakat ken 
disi de sevgililerine sadık kalmaz .. 
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Çok düşündüklerinin farkına varmaz 
gibi görünür. lfüznü, kederi seven 
tatlı bir adam. Fakat htikim olmayı 
da seviyor. Kendisi de bunun farkın
dadır: 

- Evet. •• Ben filmdeki kahramanları
ma çok benziyorum. Fakat bir Korsikah 
gibi fazla ateıli değilim. Hayatta yediğim 
darbeler bana acı bir ders oldu. Vaktiyle 
fakirdim. Şimdl de beni birçok tenkid e
denler var. 
Oynadığım filmlerin kahramanları ade

tl bana hlkim oldular. Onların karak· 
terleri hl.il içimde yaşıyor. Her yeni 
film benliğimin birçok noktalarını deği§

tiriyor. Kahramanları ben yaşatmıyorum. 
Onlu beni yqatıyorlar. Fakat şarkı söy
liyen benim. İşte ruhumun hiç değişmi
yen parçası ... Ben Şarloya çok benzerim. 
Çünkü kendl öz varlığını filmlerinde ya
jıt.ttl, ben de ıarkılanmda. !kimiz de ayni 
kederi ifadeye çahgıyonız: o hareketle
riyle, ben sesimle ..• 

M ışel Morgan 
iri gözler, kederli ve renksiz bir 

hayata bakar gibi hareketsiz duruyor. 
Bir çocuğu hatırlatan zarif bir profi· 
livar. Fakat ağzı çok güzel bir kadın 
ağzı .• Yüzü renkszi .. Sönmek üzere o
lan bir ışığı hatırlatarak kadar renk· 
siz. Bu çocuk denecek yaşta ağır bir 
yilk altındaymış gibi yorgun dumş
lar. O bu genç yaşında hadiselerle 
hırpalanarak bir ihtiyardan daha 
çok yaşadı. Şimdi büzülmüş gibi du· 
ruyor. Fakat aşktan bahsederken can 
lanıyor. Bir saf genç kız gibi aşkın 
geniı. romantik taraflarını seviyor .. 
Dalıalar arasında yuvarlanan bir su 
çiçeği... Daima heyecan içerisinde .• 

- Aşkı anlatmak çok gilç, diyor. Aşk
tan bahsedebilmek için maceralarla dolu 
uzun seneler yaşamak, tecrübeler geçir
mek llzmı. İnsan on sene, )irmi sene ev-

lilikten sonra bile sadakatinden, müşte
rek saadetinden bahsedemez. Ancak ölU
miln eşiğine ayak bastıkları giln iki çift 
biribirlerini hala seviyorlarsa "yaşadık 

ve mes'ud olduk., demek haklarıdır. 

Gençlerin sevgisi bir araştırmadır, bir 
ümid kaynağıdır. Her genç "severim,, 
derken ertesi gün "artık sevmiyorum,, 
diyebileceğini hiç hatırından çıkarmama
lı. 

Ben sahnede talihsiz küçük kızlan ya
§attım. Onlara çok acıyorum. Hepsi biç 
suçları yokken ıstırab çeken mahlfıklar. 
Fakat ben yaşattığım kahramanların en 
acmmnğa layık olanıyun. Fakat galiba 
feliıket kendisini sevenleri tanryor, gelip 
onları buluyor. Ben felaketlerimden 
memnunum. Onları da büyük saadetler 
gibi başkalarından kıskanarak kalbimde 
yaşatryorum. Adeta bu içimde yaşıyan 

felfiketlcr uzun zaman sürmiyecek diye 
korkuyorum. Bugün yirmi yaşnnday:mı. 
Mes'ut deği!lm .. Fakat otuzumda belki 
mes'ut olunım diye ürküyorum. Hayat o 
kadar çabuk deği§en bir şey ki! 

Plyer 111 Roşa ır -
VIDm 

Sevginin yarattığı bir adam. Bazan 
musikişinas, bazan şair. Fakat hisle· 
rinde samimi, men/ aat düşüncelerin· 
den uzak. Tıpkı bir şöı·alye gibi. l/ül 

j•aları içerisinde yaşıyan, genç kızlar 
için }'azılmış aşk romanlarını oku· 
maktan zevk alan bir delikanlı. 

Bu delikanlı hiç bir süalime doğ· 
rudan doğruya cevap ııcrmedi. Fakat 
lıer güzel şeyi çok sediğinin farkın· 

dadır. Aşkı kelimelerde değil, mukad 
des bir emanet gibi ruhta saklamağı 
biliyor. Hayatı heyecanlar içerisinde 
geçmiş .. Iliç bir zaman sevgisini ke· 
limelerle anlatamtyacak ..• 
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t-ta'bar'ln taırDhi n<lomanı: !56 Yazan: Bklmlm 

Gülizar haqkırdı: vur bre, Alemdar 
mısın, zorba mısın nesin ? I 

GUllzarla Alemdar karşı kareıya geldi
il zamanki sahneyi tasvire lınkin yok
tur. Muhakkak ki GUlizann Azralli Alem
dar olacaktı. Kadm ö!Um karoısmdıı irgil
mtı. yan mecnun blr halde sayıklıyordu. 
Alemdar bağırdı: 

- Bre kahveci oğlu musun, ne do -
muzsun. Bu karının senin yanında işi ne? 

Gllllzar nihayet bir kadm kalbi ıaşryor. 
du. itte Davud oradaydı. Alemdar, Gilll
sar, Davud kozlannı pay edebilirlerdi. 
Fakat bu biçare kahvecinin hiç günahı 

yoktu. GUUzar Davud tarafından bir kö
pek gibi kovulduktan sonra bu adama il· 
tıca etmlı, o da merhameten onu sıyanet 
etmi§tL Onun hayatmı bu zalim serdar e
Jfnden kurtarmak vicdan vazifesiydi. 

- Alemdar. Dedi. Receb beni merha
meten ınyanet ve himaye etti. Namuslu 
bir adamdır. Onunla uğratmak serdarhk 
ıanmdan detlldlr. 

K&le kethUda ve Boşnak ağa bu eözU 
dofru buldular. Alemdarı ikna ettiler. 
Kahveci neticeye kadar hapsolundu. A
lemdar herkesi dıpn çıkardı. Bir kendi. 
si, lkl de onlar vardılar. Fakat uzun za
man ayni yastığa bq koymuı Davutla 
Gllllznr bir aralık göz göze gelince her 
ıeyt unuttular. lşte ölUm muhakkaktı. A· 
ralarmda yine Alemdar yilzUnden kavga 
çıkr.u-,tr. Yol:sa Davud hala Glllizarı çıl
dır:ı.-;y:ı. seviyordu. GUiizar da !Syle. 

K:ı:itı hıçlnrarak DavudUA ilzcrine atıl
dı v~ lı:>ynuna sanldı. Yi.izUnU, dış:ı.nya 
kan sı::an omuzlarına sUrt:rek haykırdı: 

- \"ur bre, Alemdar mısm nesin, ser. 
dar mıınn, :ıorba mısm, zalim misin ne-
Bin, vur!_. 

Al~dar çığlr.ndan çıkmış, şuurunu 

yan kaybctmi3 bir halde boyunıı ağır 

kUfUrler yağdırıyor. Sorduklarına ne ka
dmdan. ne erkekten blr tek cevab bile 
alamıyordu. 

Nihayet bu hAdlse de tüyler ürperten 
bir neticeye vudı. Alemdar g!SzU önUnde 
Davudun kafasını kestirdi ve GUllzan da 
blr tavuk gibi boğdurdu. lıttslnln l"lnl 
ibret olsun diye taş Uzerlne sererek teş
hir ettiler. 

Köse bu lıte de kurnazlık etmiş ve gil
ya bir zan! ile zanlyenin Alemdar tara
fmdan tec%tye olunduğunu fşaa ederek e. 
fendlsinln bu gllnahmı bir sevab gibi glSa
termfltL 

Halk büsbUtlln tedehhllı etmfştt ft 
11&raya, oradan hareme aksetti. Kadmla
nn tUylerl Urperdi. İçlerinde kaç tanesi 
nrdJ ki Alemdarı bir kaşık ıuda boğa
caklarla el blrllğiydiler. 

Alemdar o gecesini a.ıabla geçirmişti. 

GUllzan seviyordu. Hem çok seviyordu. 
Belki affedebilir, belki bayatını bağıglar
dı ama, Davudun boynuna sarılarak göz
leri önUnde onu şapır şupur öpmesine 
dayanamamıştı. 

Davudu affedemezdl. ÇU:ıkU ona lha. 
net etmiş, onun aşkını gaspctmlş, bunun
la da doymıyarak Alemdara silA.h çekmit
tl. tşte cezasmı da bulmur;tu. 

O gece sabaha kadar köı.e ile görUştll
ler. Alemdar demek köse kethUda Ahmet 
demekti ve Ahmet demek Alemdar de
mekti. Alcmdann devlet işlerine aklı 

yatmu:dı. Ona yol gfüıteren, talimat ve. 
ren, usul ve Adat öğreten, muaşeret bil. 
diren hep k6se kethUdaydı. (1) 

latanbul havası bellJ olmaz. Akşam tl
zerl keskin bir soğuk çıkm.13, rUzgir uğul
dryarak eameğe bagl:ımJŞ, denizdeki vası
talar hep Halfce çekilmişti. TektUk evle
rin borularından duman çıktığı görUlll. 
yordu. Hava adamakıllı soğumuştu Ar
kasından ya kar ve yahut da tfddeW 
yağmur gelecekti. 

Bu gece sultan Mustafa yalnız kalmak 
lsttyerek erkenden odasma çeldlml.!J, fa
lı:at bir UlrlU gözüne uyku girme:nlştl 

Serdan ekrem Çelebi mazul ve Al~m 
dar ordusunda hemen hemen etılr:ll. HUn
ltAr olmasına rağmen hAlA bir serdar ta. 
yln etmiş değildi. Alem.dan serdar yap
mak da istemiyordu. Alemdar işi azıtm11, 

mUtegalilbc ismi altmda saraylılara da el 
uzatmış, bareminln gfzll taraflarma ka
dar kol atmıştı. 

Belki de kend.Jalnl zehlrletmeğe kalkan 
Alemdardı. Sultan Mustafnnm glSzUnde 
Alemdar Q lı:adar bOytlmllştU ki, koca hUn 

kar serdardan korkuyordu. Hele Cevri 
kalfa, Alemdar için öyle menkıbeler an
latmıştı, o kadar korkunç hlkAyeler nak
letmişti ki, Alemdardan değil hUnklr. 
belki bUtUn dUnya bile tttrlyecektl. Al. 
labtan bn"ka hiç bir saygısı kalmıyan bu 
paııııya ne tUrlll lli.f anlatmak mUmkUn
dil? Kendisine akıl verecekler de sahne
den çekilml!Jlerdt. Padişah t"ndenınun da 
telAş içinde olduğunu biliyordu. Hiçbiri 
bir fikir bile lrad etmiyor, bir tek nokta
inazar söylemiyordu. Hünk~ra itimat kal. 
mamıştı. Belki hünkar, bizzat kendi ele 
verirdi. Şimdiye kadar bu bnl kaç kere 
göriilmUgtur. Padişahlar en gözde adam
larını başlan sıkrşınca zorbaların arasına 
atıverir ve onların boğulmalannıı, öldU
rUimelerlııe seyirci kalırdı. Enderun ri
cali bunu pek AlA. biliyordu. 

Mustafa bu end~elcr içinde çok mu. 
tarih ve mUteelllm kAh geziniyor, klb 
yatıyor, fakat asla huzur duyamıyordu. 

.... D~IJlllt:E!~E~liDil~D1•11E M A'N 1 ~ 

Şayet bu sayfaları mahvedemezsem; şayet, bunları güniln hirin
CSe birisi okuyacak olursa, tabedilmemış olduklarından dolayı mem
nunum. ÇünkO. yalnız ve yalnız el yazısında hakikatin heyecanı 

aklıdır. 

Halbuki matbu bir yazı, soıuıc, hissiz harflerle doldurulmu§ bir 
yalandan ibarettir. 

Aliye. Aliye •. Ah! bu sevdiğim, nefret ettiğim, keke!ediğim ve 
hayatımdan sildiğim isim; Aliye ..• 

Geç vakte doğru, kendi hayatını kur
tarmak suretiyle blbakktn itimadına llyık 
olan Cevri kalfayı lstedl. Belkl bu akıllı 
kadınla blraz hasbıhal ederek açılır, bel. 
ki blr neticeye vıınrdt. 

Cevri kalfa, padişah.'11 bir eteğini öpe
rek bir kenara bilzUldU. Ne çektiği hUn
klnn yüzünden belliydi. Padigah Musta
fa içini çekerek anlattı: 

- l<alfa; sen akıllı bir kııdmsm. Umur 
ve ahval malümundur. Alemdarı sadra
zam e~k nice olur diye dUşllnUrUm. Et
mesek nice olur diye hcsab ederim. Bu 
işin içinden nasıl çıkacağız? 

Kalfa tam zamanmı ele geçirmft sayı. 
hrdı. 

- HUnkArım. Dedi. ttznırne. Alemdarın 
maksadı ıerdan ekrem olmak detlldlr. 
Pazuyu 11&ltanatm Jmıldıfı kendisince 
malOmdur. Devlet mllteplllbe eline geç

miş bulunuyor. Hllnklnmm latlldll llzre 
saltanat etmesi bugllnktl vufyette mllm
ktln değildir. 

- Neden kalfa 1 
- Neden olacak bllnklnm. ~ayala 

dllfmll1Jt\lr. Kulların ıenln l§lerlne, sal· 
tanat umuruna mlldahale etmektedir. Bu 
halde padlphlık etmek ne mllniıtUn

dllr? 

Sultan Mustafa llfm ıfdlf{nl anlama
mıt değildi. Fakat, saltanatı kaybetmek. 
ten büyllk tellt ve endişesi yoktu. Halbu
ki kalfa da tam bamtellne bastyordu. 

- Pekt ama, Alemdarı neden getirt
tik a kalfa? 

- Getlrtmedtk 1d bOnklrım. O kendi
si geldi. fznl hOmayununa bekJemedDer. 
Sen hat yazmndrn. 

- Doğru, doğru. Ama, kalfa nihayet 
ben padlı-ah değil miyim? 

- Padlşahsmrz şevketınm. Fakat ben 
sl.z1n ve.rlnlzde ola:ıydım.-

- Ne yanardm Cevrf kalfa? 
- Kullanma kendimi arattmrdnn. 

Devri ıcvlı:ctlml mumla arnrlardı, padL~a
hmı. 

- Dllln!n altında ne denlll fikir var, 
benden gizleme Cevri! 

- Hllnk!rlrktan artık l!ttrahate çekil. 
mek zRmanı gelmt.,ur derlm hUnkAnm. 

Padfşcıfı Mustafnnm kan beynine hO. 
cum etmişti. Pndtıııııhlrktan c;ekUmek mi? 
Bu da ne demekti? Neden kendi kendine 
ve ortada fol yok yumurta yokken salta
natı btrakacaktt, hem kime ve ne mak
satla! 

( Deuam ı 1"'1') 

(l) Tarlbl Naima, (Saltan llaatafa 
devri). 

-2-
iım Bana zeytinyağlı bir çay versene ..... 
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Ya.zan: R. Rober Düma - 86 - Çeviren: F· 
"Haqalımı fedaya karar verditlt 

Hilda ••• Hem de hayata en 
ziyade bağlı olmam 

r 

ıcap 

etliği bir 
LA.fa daldık ayol, saat dokuz oldu 

ve ben hilA. kapının önUnU sUpUrme· 
dim. 

- Ben de onlara ııriltiü kahvelerini 
götUreccktim. 

- İşiniz kolay gelsin Madam Der-
log. 

- TeşckkUr ederim; size de ..• 
tki kadın ayrıldılar ve her biri ka

pıcısı bulunduğu binaya girdi. 
Madam Derlo§, kontesin apartıma

nına girdi. Mutfakta hazırlık yapmağ'l 
başladı. 

Hilda ile Stelan kUçUk salonda idi
ler. Biraz sonra kapı vuruldu. Genç 
kadın: 

- Giriniz, dedi. 
Madam Derlot elinde 

sleile içeri girdi. 
kahvaltı tep-

- Teşekktlr ederim Mı.dam. geri
donun llstUne koyunuz. 

Kapıcı kadın tepalyi koydu ve dı
pn çıktı. Yalnız kaldıklan zaman Hil
da dellkanhya sordu: 

- Neniz var Stelan? Yorgun g6-
rUntıyorsunuz. Geceleyin de eve çok 
geç geldf.ııJz. 

- Nasıl! O satte uyumuyor muy
dunuz? Geldiğimi duydunuz demek? 
Halbuki gUrUlttl yapmamağa dikkat 
etmiştim. Uyumadığuıızı bilseydim ve 
bh-az cUret te edebilseydim ••• 

Yatak odamm kapıaı allrmellydl tale
be efendi! Hem ıllrmeye de ihtiyacım ol 
madığuu ll&DI)'ordum. Bana tereflnla nse
rlne eöz vermedlnla ml T 

- SözUmO yanlı§ aıllamaymız. Aık ~ 
zusundan çılgın bit bale gelmlf olmama 

rağmen ılze hlçblt aman bllrmetalzllkte 
bulunmam. Yalnıa gece eve döııdtılllnlls 
zaman sizinle konUIJD&k, derdimi dök • 
mek ihtiyacını duyuyordum. Uyanık ol
duğunuzu bllseydim kapınızı vururdum. 
Siz de ~ardmrz ve ben yatağmwn a
yak ucun_a oturup usulu uslu size olup bL 
tenleri anlatırdım. 

Genç kaduı heyecanla, Stefanm eözilnll 
kesti. 

- İş oldu mu yoksa? 
- Maalesef hayır. Kabahat de bende. 

Fazla heyecandan bombanın kolunu çek
mefi unuttum, ateş almadı. 

Ste!an yere çöktll. Bqı geng kadının 
dizleri Ustilnde, omuzlan kadının bacak
lannm hararetiyle ıamarak, Hildanm 
yUzilne bakmateızm, bir gece evvelki hA
dlseyl anlatU. Kadm, 188 çıkannadan 

dikkatle ODU dinliyordu. Delikanlı lılkl

yeelnl bltlrtnce asabiyetle söylendi: 

sıı ada .•• ,, 
- Bu ksdar kayda, tarta at 

var anlamıyorum. Yoksa pmdb'• 
Benuayı çoktan öldilrrıı~tilm. lJd 
fU"lat kaçırdım. Biliyorsunuz ki tlO 
evvel blr otobUsUn sahanlığında 

ile .karlı karlıya idim. Tabancalll 
sUmUn cebindeydi. Parmağım ıeı..
nıyordu. Ufak bir hareket d 
lSbUr dllnyaya göndermeğe ye 
Evvelki glln de lokantada karii 
yemek yedik. Eğer verilen emlrlet' ...i 
saydı bu lkt tesadllfte onu öldurıor. 
ten bile değildi. 

- Emir emirdir Stefa.n ! 
- Öyle ama manaamı an 

Mademki ben hayatımı vatan 
fedaya karar verdlm. bir .Urtl 
tedbirine ue lüzum var 1 

Evet, hayatımı fedaya tarar 
Bllda, hem de hayata en ziyade 

mam lcab ettıtı bir auada. .• sıslJll' 
IJ}qtıtmı andanbert ılsden bqka t# 
dUtUndUfUm yok Hilda. Sizi ~ 
vf1onım ve bana ratmen mmelt 
nm. Bana seoen ıf1n 1"vulfeııllle 
arumdaıı blrln1 tercihte tereddtıcl 

dlllnlst an1ac:blmı anda atzden n 
derim. Bana bayatınm vermele 
ım yok. Çtlnkll hayat.umı artık,,_, 
111 vatanmııza aittir., demenıll 
illa 1 Bunun mınumı tabii derııal 

dun. l'akat hiç buhnm l~-
l&DJYOl'9UDWl1 

Burap pldll'mls zaman 
kabul ederek ve aamuaum n.ertst• 
ffm ~ze itimat glSJtererek baDa 
bir oda g&ıtermJtthm. KorkUDQ 
b114lrn 16alerl 49 o aGn söyJedlDll' 
ma kapudun ve dOrt duvar a.re-'1': 
pe.yalıuz 1aatlerce atladım. Hiçbir 
tatmJn edllem.lyecek olan qlrmı ., 
daha ıöremlyeceğtm annem için 
Fakat bllhaua sizin için ağladııll 
imanın ylrmJ yqmda &IUmU göze 
bele lpk oluna, ve ae\·dlğl de l --··--
da bulununa korkunç bir ıey ını~ 
nm bana... Vllcudunda hayat k8 
bir gencin, sevgilisinin vUcudlyle 
dayanamıyacağmı bllınesi öyle m~ 
defU de &lmefe mahkillıı bulunduid 
dayanamyacafuu bllınesl &yle ıs~ 
rlcl bir h1a ld-

Stefan a~a kalktı. Genç tadJJJ' 
nı eğildi, ağzı onun dudaklarmdall 
santimetre mesafede, nefes nete., 
vam etti: · 

• -·m~ tnl!ı:ınım u S BY 1 N 1 EK 

Ara sıra bOyQk baba, bağırarak onu rahatsız ederdi: 11.AJll 
dut, on kuru§umu çaldın! Haydi, banka defterimi bul getirl ••. .a6 
Aliye iı.e karı§ırdı.: "Ben ıetireyim mi? Sayıklamayı öifetlP"' 
na!,. 

ihtiyar sesini kesiverirdi. 
Aliye yanımdan ayrılır aynlmaz üşürdilm ve yanıma 

zfildüğü vakitki iqııutluğwnu hiç hiçbir oeyin ifade edeınİ 
kani im. 

Sıdıka hanımın eski hasın üzerine otururduk. Evin Su mektuplan sekiz defa yazdun, çizdim, nihayet alıştım ... 
Evet, Aliye de büyUk babasiyle birlikte orada yaşıyordu. Asıl 

babası, biricik odalarına ara sıra gelirdi. Bazan başını pencerenin 
çerçeve3ine dayar, ceketinin yakasını kaldırır, üç saat kadar uyur, 
eonra tekrar giderdi. Fena bir adam değildi. 

Evvelce çok sinirliymiş. Bazıları, karısının karnına bir tekme a· 
tarak kadıncağızı ôldürdüğünil iddia ediyorlardı. Ukin bunun ne 
dereceye kadar doğru olduğunu katiyetle bilen yoktu. 

Aliye bunların hepsine alı$Ik olduğu için gülüyordu. Büyük ba
basına tena muamele ediyor, yemeğini, keyfine &öre &ilzel yahut fena 
veriyordu. '"Eğer bağırırsan, bu akşam çorba yok! anlıyoı musun?,. 
diyordu. 

ta bize kadar gelirdi. Sonra herkes uyurdu. Y alruz lıiz kal~ 
mışurduk. Ben gecenin on ikisini beklerdim. Tam o saatte 
sopasını vurarak bekçi geçerdi. Aliye korkar, sıkıca bana 
geni§ temiz alnım öpücüklere bolardJm. Saçlarını, küçüeill' 
severek: ''Korkma, yavrum, ben buradayım!., derdim. Ayni 

Her nasılsa çini ve porseLn tamır etmeği öğrenmışt;. Şimdiki 

sanati de o idi. Mahallelerde dolaşır ve orta bir sesle haykırırdı: 

"Çiniler, porselenler yapıştırıyorum!,. 
Sabri efendi, zayıf, çok zayıf bir adamdı. Uzun boynunun üze

rindeki güneşten pi~iş yağmurlarla yıkanmış ba~ı ile muttasıl göz
lerini kırpan bir geoe kuşuna benziyordu. Biran bir ayağının üzerin· 
de tilneyor, sonra uçup gidiyordu. Kazandığı para, baba:ile kmnı 

ancak geçindiriyordu. Temiz, berrak su içiyor ve kara kuru ekmekle 
kammJ doyuruyordu. 

İhtiyar Abdi efendiden ödüm patlıyordu. Gazetecilerin ve fo
tolrafçılann ziyaretini ümit ederek adamc-.ığınızm yaşını doksan 
sekiJe çıJcanm,larch. Kafasında saç yoktu, ıakin göbeğine> kadar inen 
süt gibi beyaz sakalı vardı. Dudakları moı:m0r ve yeryer siyah leke
lerle renklenmişti. ihtiyarlık dolayısile bunamı~ı. Abuk sabuk söy
lenirdi: "Dur bele ••• Kmıddama ••• Dillerini sökQp kafana takaca· 

Bunun üzerine, büyük baba, korkuyor, başını sallıyordu. 
Aliye. on iki yaşına girdikten sonra artık mektebe gitmemişti. 

Kom,Warile beraber '8f~ıya pazara ÇJkıp eve llzllllielen şeylen alı· 
yordu. Herkes onu ııevimli ve uslu buluyordu. Hele güzelliği ve ko
nuşması o kadar tatlı idi ki etrafındakileri kendine meftun etmişti. 

Bütün fikirlerine iştirak etmem ıçin yanıma gelip saçlannm ha· 
fif kokusunu hissettirmesi klfiydi. Onlar, bize komşu olduktan itiba· 
ren • o vakitler on yapnda idi - beni hep o yaşatu. Bazan annem· 
le babam kavga etseler, yahut sevişseler, beni, dışarıya çıkarırlardı. 
Doğruca odama giderim. Evvelce kararlaşurmıı olduğumuz gibi 
küçük bir köpek gıbi bavlardım. Birkaç saniye sonra, onıann kapı· 
ıı yava~ aralanırdı. Buradan, karanlığa rağmen Aliyenın çıktığını 
gö:ilrdüm. "Sen misin Ahmet? diye mınldanırdı. Yanında bana bir 
parçacık yer ver ve sus! .. Hemen su~mıya mecburdum,. Zira annemle 
babam arasında neler geçtiğini anlamak için dinlerdi; bilhassa, yaz 
mevslminin fakir insanları muhabbete sevketti~i sıcak glinlerder .. 

Alacalımız malOmatı alırdık. Ama ben utanırdım. Aliye kulak 
kabartır ve bana itittilderini aöylerdi. 

da Sıdıka hanımın sesi duyulurdu. Bu bizim, aynlmamıa 
Her birimiz, usulca kapılarımızı kilitlerdik. Aliye, büyük 
horladığı küçük odasına çekilirdi. Ben de, hami sıfatile 1 
kollarım kabararak yataiıma &imdim. 

Bizi ayıran yegAne mevsim laotı. Bununla beraber ••• il' 
rum ki dondurucu bir kış gecesi, bizim mutat havlaına~ 
tım. Kalktım, dışarıya çıktım. Karanlıkta, onun bulunow!"iı 

keşfettim, elimi uzattım: Aliye ihtiyarın kürldlnQ giymişti~ 
"Çabuk gel, sevgilim,, dedi ve mQhim bir sır tevdi ed~!.:* 
etti: "Kar yalıyor!,, Çatıya giden merdiveni tı~.ıııı 

bas:unağa geline:., kQçük camlardan birini açtım. "bak 
ilk defa olarak biribirimize böyle söylüyorduk. O zamandan 
gilim kelimesini, başkalamun alımdan can!Jz, riyaklt. , 
'"' manasız bir surette işitmiye tahammOI edemlyorum .• Ah· 
dar güzeldi ı San ile kırmızı bir renk altında bembeyaz daınl~ 
Beklenilıniyen bir mükafat gibi yağıyordu. Aliye: 

(Devama 'VtJf') 
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Kadın 
o ç senelik . . 
dcfad evlılık hayatında, Avni, 

ııtı, \' ır, 0 gece evde yalnız kala· 
azıhan . 

!tııı Old k esınde geç vakte kadar 
cı: lok u tan sonra Karaköyün en 

·antas d 
Plı bir g ın a yemeğini yedi. Meh· 

ece old ~ 
ic kad . ugurı.dan tramvayla Be 
ıı. ar bır g · . 
ııı:ı 0 ,.....d ezıntı yapmak isttdi .. 

... an yü .. 
anacak ruyerek daha il.:riye 
&aıi~i~i çb~Ukluk hayatını geçirdiği 
c doya d kere daha ışıkl: bir ge-

'l'ra... oya seyredecekti 
L.. ..:vay.a d . . 
"lllnürken a .. e:.1n ~ülyalara dalmış 

ço,_ ' gozune ıki siyah .. ·ı· " genç .. .. goz 1 ış 
daki t k gorunen bfr kız yantara· 
r e ki ·r ' 1~lc tn §l ık yerde oturuyor et-

eşgul ol . ' 
tıyand muyc.rdu. A vnı onda 

t ırıcz b' .. ltl"r y· ır guzelli'k sezdi. 
' Uzl" 

Parlak u, kalınca dudaklı, simsi· 
be1u saçlı, elmacık kemikleri 

Uıı giiz '1 fe:kalade kıvrak narin vü· 
~~Yl e bır kızdı. 
, e boş b' 
tencin b ır tramvayda bulunan 
, ltıda akışmalariyle konuşmaları 
~'- Çok zarn 

ıttcn 
0
.. an geçmez. Genç kız, 

d nccki · c Y~l ıstasyondan in:ceg~i 
: .. tuluğu 

tortnea· uzatmakta bir mah -
·ı.. ı. Ve B b ~ 

1 
1ıti es\( c ege geldikleri za· 

s111la gir~ ~kadaş gibi biribirlerinin 
ahi1 bo e te tereddüt etmediler. 

tıı· Yunca .. 
ın fark nereye kadar gıttık· 

A.. ına v 
• Y ışığı al arrnamışlardı. 
•lldıyan n ~nda elmas parçalan gibi 
' Onları ogaz sularının hafif hışır
ka b' n tatlı t lr c" atlı konucmalarına O :rıır k ll 
tıırdukl atıyordu. 

iliz .. arı bira ·· k k \>ıı' .gozc dalı z yu se çe yenlen 
i 1 .ılc Şcrrnt heybetli görünüyordu. 

~ dınlcrıt n suların tatlı senfoni· 
l<alblcricn kendilerinden geçmişler-
ord sank· b' .. /\ ıı, 1 ır tek kalb gıbı çar-

""'ıı: ı, ba 
rıç 'it .§ını g" ~ .. 

kı:ıd 1~ın 8• ogsune dayamış olan 
' 11tduktaıYah saçlarına dudaklarını 

O"?' ?lede n sonra. 
Ye n... · 

Ş fısıldadı ~eden razı .olmuyorsun? 
erıtı· ... 

. ın b 
ınd a§ını .. 
t en bir k 0 te tarafa çevirdi. Göz· 
tek b' aç damla d"kül' d" ır s~1 yaş o u. 

rıU ......_ iıtık· e: 
......_ anı Y k 

l>ck1' 
0 

" diyebildi 
~ , azna .. 

ı hı~k neden istemiyorsun?. 
de ırarak y" .. .. . .. ~ 
rn. &akJad uzunu erkeğın gog· 
"""' 

1
• Eli · l:a çaı erıyle onun ellerini 

'll ışarak. 
l en <l • 
"g'· aha kU .. 0zler'n· h çucük bir kızım, Av

• ı ı k !i ırıklarına karıştırdı .. . "' . s 
tvgiı· 

lıijtt ·· ı Şermin . 
~lln , ttt· Beni t·~~llıi '°ilad Arnavutköyünde bekli · 

'&ı... etm· · 
• ~ı.ı •• ~c . ıştım .. Fakat gelemi· 
il nırn . 

'ı. Yok lı· senı tekrar görmeme 
ıt . qıç b' 
ith.tttine . ır zaman beni affet-
~'ltı ernıni D 

tıı.i ı, Pişrna ın~ uyduğum vicdar. 
, d Yorum.se .nlıgımı ne olduğunu 
ı,tcllİ~i, Pır ~1 son defa öptükten son 
t~~~lt .isindeı ~ırıl aydınlatan ayın 

·ı· h:rc k L aybolmasını, suların 
ı ı a arı h 

le . Parçal P !rçınlaşmasını ve 
rı.ıı aması . ~ 
.,,. tüznıı nı, b1zi sarhoş eden 
er ı:,cıtın y . 

!cı:ı.., ecek b' erıne, k:;rku ve deh· 
~,.\t' ır ka la ı 11ll. Se . sırganrn kopmasını 
it to nı bir . kt" 'b' .ı-- ı. tıra "" a or aı ı aldat-·•ı ..ij JUzU t. 

~.. ~ıtndı mden maskemi at· 
•et • 

il sen.i 
!'aya i\ldattım ş · 
~5 n karak • ermın ... M:>ce· 

1;1 g· tersi b' . ll ıbi harek z ır erkcğın ya-
; ilıan in et ederek, seni aldat· 

ilyilk &an h !ııı· ları aJ atıralarınr vazifele· 
1Yo tına ' ~e ~· alarak yaptığım 
l'l:lın· 

~lltd ı riya u 
~tt Cftıiyor ç Çururnuna atmaktan 

J. Ct · ' Ok k b ıır t ;ı.ı tırn. s a a ve ç lgmca ha-
11illtı en <le d. . 

ı:İ ilt 1 ın koli urüst ve namuslu 
ı d arına 

l ııa 1n deg· 1 atılır gibi ko:ıan· 
. .ı; 1:.,,.1. ı tni, 

fcll' ıı ı Old ~ " Zavaıı k" .. ,_ • c'llc ugum ı ı:.çut . .... 
ÇIİtl,-·~ tcsaretı' ~· kanını sevdiğimi, 
1 "'ll nı .. ılıtta gece " k . gosteremedim . 
ıı il g·· a tı sen. tc ı o~ıer·1 1 

1 yapayalnız ve 
1\ "'nd· n e ba ~ o!>" ımi k na baktıgını f!Ö" 
t.. .. <ı~ aybetm· . 

f ·rı biı Yaşları d ıştım. Fakat se-
, '5~ le n an s -

' 7aşla 1'11., Zavallı onra du~dugum 
f .. ılll.ı l'f, iki d masum hır kızın 

t 11c n efa k b . ~il"t e kad a ahatlı olan 
"ıı ar b" .. 

" uyuk ve acı bir te· 
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gururu 
Nakleden: Mecdi Enön 

Biribirimizden ayrılrrken belirsiz bir 
ümitle parlayan ve ber şeyi unu~p gü· 
ler bir hal alan tatlı gözlerinle gözleri
me bakarken onlardaki riya perdesini 
biraz olsun sezemem:ştin, küçük yav· 
rucuk .... 

* $ * 

Şermin evden sokağa çıkmak üzere 
iken postacı mektubu uzattı. Derhal 
içeri gidip odasına kapahan genç kız 

elleri titriyerek zarfı yırttı. Ve bir is
kemleye oturmak bile aklına gelmiye
rek öylece, ayakta mektubu ckudu. 

Ayni akşam bavullarını hazırlayarak 
kitaplarına, ve bu dünyadan ayrı bir 
dünyaya, mektebine, götürecek trene 
zor zoruna yetşiti. 

iki gün sonra Avni mektubunun ce· 
vabınr aldı. 

"Ben de senin gibi kabahatliyim, 
Avni .. Beiki de senden fazla .. Çünkü, 
ben de evliyim; Namuslu, zeki, çalrş _ 
kan ve her ne pahasına olursa olsun 
ihanet e.demiyeceğim bir erkekle.. O 
gece oynadığımız oyun bir sevgi oyu· 
nundan ziyade bir hodbinlik oyunu idi. 
Ve bende hi~bir iz bırakmadan geçti, 
gitti .. Her şeyi unutum bile .. Kendimi 
müdafaa etmek için söylediğim yalanı 
mecburiyet tahtında söyledim. Hisle
rimin mağli'ıp olacağını anladığım an· 
da sana mukavemet edebilmek için ye
gane ~are olarak onu bulmuştum. 

Çünkü bir erkeğe teslim olmayı hiç 
bir zaman affedemezdim. Bunun için, 
bana darılma. Beni anlan:ıağa çalış .. E· 
ğer te1uar o sihirkar denizi görmeğ~ 
gidersen hiç bir acı duymadan o tesa
düfümüzü hatırla .. ,, 

Mektupta imza yoktu .. 
Avni onu hiddetle parça parça e· 

derek sepete attı. Bu şekilde aldatılışı 
izzetinefsine dokunuyordu. Şermin. iki 
damla göz yaşiyle ve bir yalanla elin. 
den kurtulmuş ve onu ahmak yerine 
koymuştu. Nasıl da onun gözyaşlarının 
yalan clduğunu anlamamıştı, Ya Rab· 
bil.. 

Avni bir an biİe Şer~inin. muhbele 
bilmisil olarak öyle yazclı~ını hatırına 
getirmedi. Yalnız, şimdi kendisi yaz
dığı mektuba kızmağa başlıyordu. San· 
ki ne için yazmıştı o mektubu?. Kız 

zannettiği o kadına neden merhamet e. 
dip, kendisini sevdi sanarak böyle bir 
çılgınlıktan vazgeçmesi iç!n o satırları 
yazmıştı?. 

Kız olsayd bile, onu o tatlı hayaliyle 
bırakıp, mektuptaki satırların sukutu· 
hayaline uğratmasaych ısanki olmaz 
mıydı!. 

* ııı: • 

Ankaraya vardığı zaman, Şermin, o 
zamana kadar dışarı vurmağa imkan 
bulamadığı teessürünü, kana kana o:ğ
layark teskine çlıştı. 

Genç kızlık yatağın.da, yastıkları diş· 
leriyle parçalarcasına hıçkırarak, il'{ 
sevgisinde uğradığı büyük sukutu ha. 
yalin acısiyle, uzun uzun ağladı, . 

12 nirincite~rin - 1938 Çı\HŞ.\i'.'\B:\ 
18,30 dans musikisi, (plak>. Hl konfe· 

rans, Fatıh halkevi namına, Doktor Ila· 
lil llyas ,\kben {Çıkarılacak dişler), 1.30 
orta Anadolu saati, .ı\li Koç (;ürses ve 
Hayri Karamete tar~fmdan. 19.53 bor::;a 
haberleri, 20 saat ayarı, ;'\ezihe l •yar 
\'e arkadaşları tarafından Tüık mu:;ikbi 
ve h.ılk şarkıları, 20.40 ajans haberleri, 
20,47 Omer Rıza Doğrul taralmdan arap· 
aç sbylev, 21 sc.at ayarı. orkestra. 21.30 
Hıf;ıt \'e arkada~ları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları. 22.10 hava rapo· 
111, ~2.l 3 Darüttalim mu iki heyC'ti, Fah· 
ri I\opuz. ve arkad?şları tarafından, 22, 
50 son haberler 'e ertesi günün programı, 
23 saat ayarı. istiklfıl marşı, son. 

12 Birinciteşrin - 1938 ÇARŞANBA 
Hicri 1357 - Şaban: 17 

fall:lt "-tt• • ı)f .. •••n•• A•••r l•I • ...... 

6,08 12,01 15.09 17,J.l 19,00 4,30 

Lüzumlu Tel elonlar 

\'ıını:ı:ı: 
lst:ınlıııl !cin: 21:!22, neyo~Ju tein: 

4Hi11, l\nı\ıküy iç111; l.i0020. 0:.küdar l
çın: GUli:!5. 

\'ı·şilkoy, Bııkırköy, Dehck, Tarabya, 
Oüyüktlcrc, Fenerlııılıçe, Kıınılilli, Eren· 
köv, Korlııl. Biiyükııtlıı, llcyheli, Bunrnz, 
Kııınlı, 1\· 111: Telefon nıuhııbcre meıııu· 
runıı yııııgın demek küfi<lir. 
Hamı ıtfniye.sı: 227 ı ı 
L>cnız itfaiyesi :rn .. 20 
Beyıızıı kule.si: 21!l9ü. Galata yangın 

kulesi: ·1001i0 
Sılılıt iıııılrıl: 44998. Miicldeiumumilik: 

22:rno. Ernnıyrl miiılürlüAü: !l4:i82. 
Ncfio \'ekfılcti hııııılıul Elektrik işleri 

Umum Müdilrlilğü Beyoğlu: 44801 • lstan. 
bul: 21378. 
ııı,: 40!1:~s. Cihııli: 211222. Nıırosmaniye: 
21708. Oskücl:ır • Koılıköy: 60773. 

llıı,•ııırnzı: lslrınhııl: 24378. Kadıköy: 
60i!IO. Jlcyol!lu: 441i42. 

Taksi Otomobili istemek 
i çin 

Sulrır t<l:ırcsl: BeyoAlu: 44783. Beşik~ 
Beyol!lıı cıtıeıı: 4!1U81. flelıek ciheU: 

3ü • ıuı. Kadıköy ciheti 60H7. 

Denizyolları 

lstrınbul accntcli~i: 22740. Karakliy : 
42:11i2. 

Pazıırlcsl Toplı:ıneılen 16,30 Mudanya, 
20 llnııılırnrn. 

S:ılı 'J'ophııncclcn 9,30 lzm it, 10,30 Mu· 
ıl:ıııy:ı. 19 l\nrııl11,ıı:ı, 20 llıınclırııı:ı, C.ıılıı
tııclıın 12 Knrndenlz. Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

t.:nrş:ımh:ı Toph:ıneılen lG,30 Murlany:ı, 
20 l!:ırı<lırmo. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
B:ırlın. 

Pcrşcnıhe Toplıııneılen 9,30 lzmit, 16,:m 
Mucl:ınyu, 20 Bıındırma, Galatııdan 12 
l\:ır:ıılcniz. 

Cuıııorıe:.I Tophııneılcn 1 ~ l\lud:ınya, 20 
naııılırına, Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
ll:ırtın. 

Paz:ırlcsl Toplı:ıncrlcn 9fmroz, 9,30 iz. 
mit, (;rılnlntlıın s.:rn !\luılırny:ı, 10.:ıo İzmir 
Sür. 12 K:ır:ııleniz. 22,30 Mudanya. 

Müzeler 

Ay:ı<;ofr:ı. noma • nirnn-;, Yun:ın eser
leri \'e Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
l:ır . Tıearet \'e S:ın:ıyi !\lii7:esi, Sıhlıt müze. 

Cllu nı!iwler hcrgiln saat 10 dan 16 ya 
kaılıır ııcıktır.) 

Tiirk ve hlıiın eserleri miizesi: P:ı1ar
lcshlen lınşka lırrı:ün saat J O dan 16 ya 
k:ıılar ,.c Cuma .ıtüıılcrl ili dan ı 7 ye ka
dar nı:ıktır. 

'J'opkııııı ~fii7.esl: llergün saat 13 ten lCi 
~·a knd:ır açıktır. 

/t~ '!mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romnnyn ,·nıııırl:ırı: Cıımnrlesl Jıiinlcrl 
13 de 1-\ö~ırnrc~c: S:ılı !(Ünleri 18 de Pi
re. l!eyrııt, hkrnıleriye. 

lı:ılrnrı ':ıpıırl:ırı: 6ıııııı günleri c;:ıııt 10 
d:ı Pıre. llrenıli7.i, \'rneıl ik, Triye~te, 

Sirkeci lsııı,yon Müılürlül:ü Telefon 
23079. 

A nadolu hattı 

llcrgün h:ırekel erlen şlmenrllferler: 
S:ı:ıt S ılc l.\onyn, 9 cin Anlrnr:ı . Irı,15 rle 

llırnrhnkır ,.e S:ııımın, 15,:rn cfıı E~kişe· 
hır. l!l.10 d:ı Ankııra ekspresi. 20 <le A· 
daıı:ı1:ırı. 

Bu 1 ren luılcn ":ı:ıl 9 clıı hareket eılcn 
Anlrnra rnıılıtrlıti pnnırtrsi, ~·:ırş:ınılıa 
\'C rıırnn .,ıiinl<'ri llnleb ,.e l\lusula kııtl:.ır 
sefer clmcl.lcdir. 

~vrupa Hattı 

5cmnlon ek.;nrcsf hrnıiin Sirkccirlen 
~:ıııl :!2 de kıılk:ır ,.e AH11p:ıdan Jıeleni 
.. :ırıı 7,:!j le Sirkl'rive ntll\'as:ılııt eder. 

l\ıı11\·1111sıvorırl 20,30 dıı k:ılk:ır. 10.20 
de J:Plır. 

Eılırne po'il :ı~ı: llerı.ıün s:ıal 8,50 de 
lı :ırekel eıh• r. l!J,:i3 ılc ı;;clir. 

MONAKASALAR: 

1 nhisarlar idaresi için listesinde cins ve 
miktarı yazılı 1 Ul kalem tesviyeci aletler! 
:-ıı;ık t•k iltnıe usulile satın alınacaktır. 
.\1uhammcn lx•deli 75 l.93 lira ve muvak 
!; ı;ı ı. teminatı 55.J 2 liradır. Eksiltme 13· 10 
·9.)8 tarihine rastlıyan peq~C'mbe günü 
sa:lt 16 da Kabata~ta levazım \'e müha· 
raai ~ubesinde alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

cEçr::-: SENE Ill!CllN NE OLDU? 1 

lngi':ı • Franm notasından sonra Ital· I 
yarı ccbrile yola getirmek için müzake· 
relE.'• r ba~landı. 

\'azan : Ralımı t Ali iZ 
Amlrallırn s clfil s~z~eırı S©>ş©IFil<91a 
kend ıs n ne a oa v e©Jnncın~n 'ffn~ıröırıl 

lYI '1 an <dl o ır m aı ~'U:a Ç9} ece D !}( m e <91 ı 
-109-

Şebirevin şifahi bir istidayı andıran 
kalem ağzile konuşuşuna kurnaz' levazım 
reisi bıyık altından gülüyordu.. Arap 
uzun uzun anlattı .. Mutat benzinin veril· 
mesini sultan tarafından rica ederek söz· 
]erine kalem çekti .. Ellerini göbeğinin ü· 
zerine bağladı. 1\Iasanın karşısında dur
du. 
Paşa, Harbiye nazırının verdiği salahi· 

yetle benzin itasını idame ettirecek vazi
yette bulunuyordu, ve bizzat şüphelendiği 
ağanın benzin ticareti işi tehlikeye düş· 
tüğünden arabm buralara kadar koştuğu· 
na, kendisine başvurduğuna bu müracaat 
la kanaat getirdikten sonra ağayı teskin 
etti: 

- !\lerak buyurmayın ağa hazretleri.. 
Bir yanlışlık olacaktır .. Sultan aleyüşşan 
hazretlerine hürmetlerimi arzedin. Bende· 
niz şimdi anbara telefonla malumat veri
rim. l\.1üracaatınızı iyi karşılarlar .. 

Şebirev, paşaya uzun ömür temennileri 
ile odadan çıktı, anbara gitti, mutat ben
zini arabalara yükletti. Sevinçten etekle· 
ri zil çala çala yalıya döndü. 
Karargahı umuminin emri, artık So· 

şonun donanmada barınmasına, yıllar

dır alı)tığı, ısındığı Osmanlı donanması 

kumandanlığında kalmasına i~an bırak 
mıyordu. 

Amiral, acele yüzünden kendisinin 
bizzat bu neticeye meydan verdiğini dü· 
şündükçe hüznü artıyor, ,bunca rahatı, 
hafif işi nasıl bırakıp gideceğini düşünü· 
yordu. Devir cetvellerinin tanzimi iki 
gün sürdü. Üçüncü günü ariral Sos<>n 
Bahriye nezaretine çağrıldı. lstinyeden 
kalktı, amiral istimbotu ile Kasımpaşaya 
nezaret divanhane:sine geldi. Müsteşar 
Vasıf beyin yanına çıktı . 

lki eski ahbab gibi Soşonla Vasıf bey 
uzun uzun konu~tular. l Iarbin ba~langı· 
cmdan o zamana kadar geçen deniz vaka· 
lanm biri birlerine saydılar, bir saat kadar 
geçti. .Nezaret yaveri kapryı vurdu. 1\lüs· 
t~~rm yanına girdi. \'asrf beyi selamla· 
dı, haber \'erdi: 

- Efendim amiral Paşoviç cenapları 
gelmi~; zatıalinizi görmek istiyor! .. 
Vasıf bey )'a\'ere, amirali yanma ge· 

tirmesini söyledi, kendisi de kalktı, kıh· 
cını ku~andı. vaziyetini düzeltti, yeni ge
len Alman denizcisini iyi karşıhyacak 

bir duruma geçti. 
Soşon yalnız "fon Paşoviç., kelimesini 

duymuş, halefinin bu amiral olacağını 
bildiği için Vasıf pasanm hazırlanması· 
na hayret ifade eden sıkıntılı bir gözle 
bakmıştı .. Vasıf pasanm kendisine bir 
~ey sbylemediğini görünce o, sözü açtı: 

- Müsteşar bey? 

- Buyurun amiral! 
- Birisi ziyaretinize geliyor galiba?! 
Vasıf be.r biraz durdu.. Sonra tereci· 

dütle cevap vereli: 

- E\·et. .. Amiral fon Paşoviç teşrif e· 
diyorlarmış! .. 

Soşon ayağa kalktı. Serpuşunu masa· 
mıı üzeıinden aldı, başına giydi; kapıya 
doğru yliriirken ilave etti: 

:__ Yani beni istihlfif edecek olan veni 
donanma kumandam değil mi? • 

- E\·et! .. 

- O halele benim burada bulunmama 
lüzum yok! .. Siz görüşün! Sonra meslek· 
taşım donanmaya gelir, benden amiralli· 
ği devralır!.. 

Soşon kapıyı açacağı zaman Vasıf paşa 
onu durdurdu: 

- Burada bulunmanız daha iyi olur 
amiral, Ilep birlikte konuşuruz. Sizin a· 
ramızda bulurunanızda ne mahzur ' 'ar 
ne de sizi küçük düşürecek bir \'aziyet! 
Çünkü azledilmiş değilsiniz! Kendi arzu· 
nuzla. kendi ısrannızla. kendi umumi ka· 
rargıihınıza müracaatinizle donanmadan 
ayrılıyorsunuz! .. Binaenaleyh ~elefinize 
bizzat maltlmat \'ermek. onu donanmaya 
daha hazırlıklı göndermek bakımından 

mühim fayd:ılar \'erir zannındayım! .. 
Gene siz bilirsiniz! 
Aminıl bu iddiayı makul buldu. Dön· 

dü. l\Iü~tcşırın masası ba~mdaki e::ki 
koltuğuna oturdu. Çok geçmeden kapı a· 

çıldı. Yeni donanma kumandam amiral 
fon Paşoviç odaya girdi. Bu, orta boylu, 
etine dolgun, kırmızı yüzlü bir adamdı. 
45 yaşlarında kadar vardı.. Kıpkırmızı 
yüzünde sertlik ifade eden bir çatıklık, et
rafına fırdönen yeşil, çakır gözlerinde de 
cüret ve gururun karışık manası göze çar
pıyordu. 

Kapıdan iki adım ötede durdu. Kendi· 
sini ayakta karşılayan müstesan selam· 
!adı, sonra, h&la oturduğu yeri muhafa· 
za eden amiral Soşona yaklaştı, elini u· 
zattı, 

- Değerli meslektaşımı selfunlamakla 
şereflenirim.. Ben, Osmanlı donanması
nı tesellüm için karargahı umumice gön
derilen amiral fon Paşoviç!.. 

Yeni amiralin bu sözlerle kendini tak
dim edişi Soşonu kendine getirdi, o da 
ayağa kalktı. Paşoviçin elini sıktı, kendi· 
ni tanıttı: 

- Osmanlı donanma kumandanı a· 
mira! fon So~on! .. Safa geldiniz amiral! 
Paşoviç güldü, tekrar Soşonu selfımla

dı: 

- Kıymetli arkadaşımla halef selef olu 
şum beni çok daha öğünecek bir vazi· 
yete koyuyor! Muktedir ellerinizde bir 
çok muvaffakiyetler kazanan 031Jlanlı 

donanmasını eski durumunda muhafaza· 
ya, muvaff akiyetlerinize yenilerini ilfın~
ye çalışacağım! 

Soşon arkadaşının selamına mukabele 
dti. Paşoviç orada bir koltuğa oturdu. 

Amiralin son sözleri Soşonda kendisile 
alay edildiği fikrini uyandırmakta gec,ik· 
mcdi .. Osmanlr dnanması şimdiye kadar 
muvaffakiyet sa)•ılabilecek değil. iş ismi 
verilecek bir hareket yapmamıştı. Bina· 
cnaleyh Paşoviçin "muvaffakiret., sözü 
üzerinde ısrarla dolaşması ancak bu mana 
nayı ifade ederdi. Soşon, yaralı kalbin· 
de bu yüzden ayrı bir sızı daha duyarak 
konuşmalara iştirak etti. Yeni amiral es· 
kisinden birçok hususatı sordu. Anlamak 
istediği noktaaln kurcaladı. Bilhassa do· 
nanmada tahtelbahir mevcut olmayışı işi 
üzerinde çok durdu. Nihayet. müsteşara 
Osmanlı donanması için hiç olmazsa 6 
sefinelik bir tahtelbahir filotillfısı veril· 
mesi için Alman umumi kararghına mü
racaati tavsiye ettikten sonra Soşon erte
si günü yeni amiralin lstinycde bulunan 
donanmaya kendi tarafından takdim edil· 
mesini kararlaştırdı, Oradan ayrıldı .. Doğ 
ru Serkl Doriyana çıktı. 

Donanma kumandanlığında son gecesi· 
ni geçiren Soşon tuhaf bir meraka kapıl
mıştı: Serkl Doriyana gidecek, orada top 
lu bulunacaklanru tahmin ettiği İttihat 

ve Terakki hükkmeti erkanını bir arada 
bulacak, Talfıt Enver pa~alarla o sırada 
1stanbulda bulunan ve Bahriye nezareti
ne uğrrunağı dahi ihmal eden nazır Ce
mal paşaya sitemler yapacaktı. Kendisi· 
nin feda edildığini, kabahatsiz bulundu· 
ğun·1, bu işlerde noksan Materyal, sakat 
tel{11ik, tecrübesiz mürettebatla daha faz· 
la j ; ba~arılacağmı ummanın doğru bir• 
key!iyct olmadığını anlatacaktı. 

S•ışon Serkl Doriyana gitti.. Salonları 
dola~tı, henüz kimseler yoktu. Akşama 
kc1ciar beklemek üzere iç salona çekildi. 
P.ırkaç harp zengininin hararetli bir po· 
kt·r parti ine tutuldukları burada bol bol 
bira içmek suretile şahlanan hırsını din· 
climıeğe çalıştı. 

• • • 
Gç gün sonra donanmada bir merasim 

yapılJı. Bizzat sadrazam. harbiye nazırı, 
b:ıldyc nazırı. ordu ve donanma erkli· 
nmın da bulundukları bu merasim, ami· 
ral Soşonun Osmanlı donanma kumandan 
lığından ayrılışı, yerine amira! Paşovir;in 
geçişi münaı.;ebetıle yapılan bir törendi. 
Kadirşinas Türk bahri) elileri, geldiği 

gündeııberi kendilerine: 
-Cahil! 
- Körü körüne cesur! 
- Başlı başına iş goremez! 
Damgasını vuran sabık kumandanları· 

na, Amiral Soşona sclfım \'e saygı vazi· 
f clcrini fazlasile gösterdiler. 

(Devamı var) 



HABER - Abam postası 

Baştarafı 5 incide 
mllste:mnslle bUtiln Ayan aml:ın Ruz • 
velUn plAnma muarızdırlar. 

1936 senesi seçimini mUcadcleslz ka • 
zanan Ruzvcltln bu sefer bu kazancı ko
lay temin e~emlyeceği görlllUyor. Bu • 
gUnkU umwnt cereyan bir takxm sebep. 
Jer dolayıslle onun lehine olmakla bera
ber bir çok mahallerde muhafazakarlar 
bllytlk bir mukav~met göstermektedir -
ler. Bu cUmleden olarak M.lsuri'de inli. 
babı kazanan bir muhafazakardır. Maa
mafih bu, Ruzvclt aleyhtarları için bUyUk 
b1r galebe sayılamaz. Çünkll MJsurl ta A
merika dablll harbindenberi muhafazakAr 
kalmıştır ve ornd.ın ancak btr muhafa • 
ukArm seçileceği pek tabiidir. 

o· rektörlüğünden • • 
1 - ilk, orta ve lise kııımlanna )abb ve Jahll:&, kız ve erbk taı.ıbe kaydına devam olunmaktadrr. 

2 - lsteyenlere mektebin kayıt tutlannı bildiren tarifname· parasız ıönde'.rilir. 

ler. Fena bir durumu bUsbUtlln fena -
laetırmak için otuz milyar dolar sarfe • 
diln:ü§Ur. Acaba bUsbUlUn fenalagan bu 
vaziyeti daha fena bir aekle sokmak için 
Ruzvelt daha kaç milyar dolar &arfe- 1 
decektir? lute bir muamma! Adrea: Şehzadebqı Poliı ~a rakolu arkuı .Telefon: 

Amerlkada §imdi Ruzveltin üçllncU l•••••••••••••••ı•••······················ defa cümhurreisi olarak intihap olun -

Now Deal taraftarlarmm galebesi A
mcrtkanm lktısaden !Slmesl demektir. Bu, 
tahmin değil bir hakikattir. Son altı se
nenin 1ktısadt rakamlarını g!>zden geçi . 
renler bunu anlamakta zorluk çekmez. 

mak için namzetliğini koyacağından kor 
kulmaktadır. Eğer o, kendisini namzet 
g!>ıterirsc intihap olunacağl muhakkak
tır. Cenup demokratları azasının Uçte Ud 
slnin reyi olmadıkça cümhurreisinin tek. 
rar intihap için namzet gösterilemiye
ceğl kaidesini gelecek içtimada tekrar 
mevkü tatbike koydurmak istiyorlar. Bu, 
cenuplulara Ruzvelti devirmek imkAnını 

verecektir. Cenup demokratları bunda 
muvaffak olamadıkları takdirde Amerika 
nın başmda 1940 senesinden itibaren 
dört sene daha RuzvclU göreceğiz. 

"Sphere'' den 

YÜKSEK SAN'A l'KARıuız ~ xmn::::::::::::~ 
, ıu ~ r.::::::::::::::::::' l 
reddia'la ır~ 

DEON ım 
ıiii ::·· •H 

ı akı a r ın da il~ 
• 

Y ENi ORUDUÖU ·!: 

== 2 7 O 9 O 8 Hic:u Şarkı - Eli 1rözkriıtıe ···J 
Hicazkar Şarkı - lzmi:riıı içüıde ru 

~ntıQA Çıkanlmıştır •::::::::::x:::iiiiınii:::~::;; ~u ~ i:ı:::::::::::-.:1!!!5!!!::ı.::U 

Her t.urıu yanıklw-, kan çıbanları. traş yaraları, memei iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuklnnn ve bilyilk. 
lerin her tUrlil deri iltihaplan. 

'VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

~y ııı 'l,j· ·· ı ' •J ı~il '. U ıı:'ı!I ıl ıı·. i~ 

Güzel sağlam ve neş'eli 

RADYOLiN 
Dişlerdeki leke, pas v" küf. 
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Sabah öğle ve ak,am her 

yemekten sonra dişleri
nizi mutanazaman 

lırçalayınız;. 

OPERf\TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 

Tıp Fakültısi ikinci C11rah1 
KUnili Doçenti 

, lstiklru Caddesi Elbamra Apar. 
tımaru No. 15ı19 Telefon: 35..99 

1 - Ta.lunin edilen bedeli 17232 lira 60 kur~ olan lM.000 .kil~ 
13 - Teşrinevvel - 938 tarihine rastlayan pel"3etnbe günU saat 11.SO 
lı zarfla alının.ak t1zere münakua.ya konulmuştur. g.rJ 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kuruş olup p.rt.namesi bet 
misyondan alınabilir. ~ 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı lc&.nu nun tarif atı dahilinde ta.nzinı ~ 
ri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evve1~1' 
Knsımpaşa.da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. ( 

. •. ·_ ... ·ISTANBUL HARİCl .A~SKERf : 
·.' •· . ... . 

.. · .. '.- ·,· ... KITAATI . iLANLA .. RI ..... :.,;·::· · 
.'.. . ·• • •'. . • •.• ... ·\ .: • ·• 'i-. • ··- .•_..,(~. • -~ ., • 

A§aiıda ya.ıılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 14-
1 

gü.ııü Viıede Ko. dıa tıulunmalarr. • · .< 527) 
Kilo 
1000 
1000 

100 

Pınar hltıar top A. , 
,, 114 A. / 

Petrol 
,, 

ÇuTal Vbe A. , Çimento 
'• . "' 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 56000 lira 
olan 20 tane seyyar isterlbasyon takımı ka 
palı zarfla satın alınacaktır.Eksiltme l Bi· 
rincikAnwı 938 per,embe günü aaat 11 
de Ankarada M.M.V. aatınalma KD. da 
yapılacaktır. tık teminatı 4050 lira ol~ 
şartnamesi 280 kurup M.M.V. satmalma 
Ko. dan alınır. Eksltmeye aireoclder ka· 
nunl teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 Vt 

3 üncü maddelerinde yazılı bel&elerle bir 
likte eksiltme günü teklif mektuplannı 

ihale saatinden behemehal bir saat er·veli· 
ne kadar M.M. V. satnınlma Ko. na ,.er
meleri. (518) ,(7345), 

• • • 

misyonundan alnur. Eksfltme)'t -
!erin 2'90 ıayılı kanunda göıurll ~ 

Ude teminat ve teklit mektUP;, 
hale saatinden bir eaat ev-vel 1'• 
kM U Satınalma komisyonuna '(t~• 
d (465) (fr . . . ' 

Yerli fabrikalar mamulAtıocıat' 1' 
her adedine tahtnin edilen fiyatı 
ruş olan 10.000 tane bardaklı ~ 
alllminyum matara kapalı :zarf f. 
atın alınacaktır. Eksiltme -20' ·~ 

1938 per§embe gQntt saat 11.30 d' 
mda M.M.V. !!atmalma Ko.da 

Levazım Amirliği Satınalma ı .. -.. _. .. _1111!_ .. ____ • 
Komisyonu İlanları 1 ~@(ğ D=fiel]:(DmD 

Beher metreaine tahmin edilen flat 
80 kuruf olan ı.500.000 ill 2.a50.000 
metH portati! çadır bezi kapalı zarf 'U· 

sullyle mUnakau.ya konulmu&tur. lhlllt
si 14-11-938 Pnza.rt~i İünU saat 11 de
dir. lık teminat 70270 liradır. Enaf ve 
§artnatneti elli lira mukab1lir.de M. ıı, 

VekAlctl r.atmalma k1>:nlsyonwıdaıı alı. 
nır. Eksiltmeye eire·;okl~rbı 2490 aayı
lı ksuunuu 2-2 ncU mııddelorindeti v••· 
ikle teminat ~e tekli! !l'lektuplarını lha .. 
le rıaııtınden en az bb saat evvel Ank.._ 
rada M. \i. Vekaleti Satınalma komiayo. 

tır. tik teminatı, 1350 lira olup '_..ıt 
ve nUniunesi hergiln öğleden P:. 
M. V. sa. al. Ko. da görlllür. dl. 
girecekler kanunt teminat ve 24:..A 
kanunun 2· ve 3 üncü maddetet'll". 
zıh belgelerle birlikte teklif :mele ~ı 
eksiltme saatinden behemehal '" 
evveline kndar Atıkarada M.~1. 

I 

f iCQiQ ~ASLANGIC 
2:0LAYOLM Ml)TIR 
~~-;;;c.,., --

' . 

Sirkecide Dcrnirkapıda lcvuım tlmir. 
liği anbannda birikmiş olan 6540 det 
çuval 973 adet bot teneke, 117 çift 
kunduraya yeniden tahmin bedel konu· 
larak pazarlıkla arttırması 14-10-938 
cuma gllnU saat 14 de yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 681 lira 28 ku
ruştur. Teminatı 102 lira 19 kuruştur. 
bteklilcrin belli saatte komisyona gel. 
melerl. (264) (7171) 

• • • 
Nakliye ve motörlU blrlikltr okulu i. 

ç.in 3325 liralık benzin ve 600 kilo "C. 
BB. A.,, Mobiloil yağı ile 300 lıilo sarı 
gazin pazarlıkla eksiltmesini 14-10-
938 cuma günü saat 14,30 da Topha • 
nede levazım amirliği aatınalma komi&
yonunda yapılacaktır. H~psinin tahmin 
bedeli 3544 liradır. ilk teminatı 265 lira 
80 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesika. 
larile belli saatte komisyona gelmcieri. 

(268) (7175) 
4 • ~ 

400 kilo 25 No. 2800 kilo 60 No. lu 
bej renkte keten ipliğinin kapalı zarf
la eksiltmesi 24-10-938 pazartesi 
gUnü saat 15 de Tophane<le lstanbul 
Lv. Amirliği satınalma Ko da yapı 
lacakttr. Hepsinin tahmin bedeli 
35000 lira ilk teminatı 2625 liradır. 
Şartnamesi 175 kuru& mukabilinde 1 

Ko. dan alınır. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber teklif -nektuplan
nı ihale saatinden bir saat. evvel Ko. 
na vermeleri. (7224) 

.y. • " 

5000 adet patiska yntak çaI'§afı 
25--10-938 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği ~~-alma 

Ko. da kapalı zarfla eksiltme· · yapı-

lacaktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk 
teminatı 431 lira 25 k~ur. Şart· 

name V'e numunesi Ko. da g<Srülebi· 
lir. İsteklilerin kanunl yeslkalarlle be-. 

l)r. ŞUkrU Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 

Tel 22566 (Dr. Osman Şercfettlıı 

aparttmanı .. [ ................... . 
raber teklif mektuplannı ihale saa -
tinden bir saat evvel Ko. na verme
leri. (275) (7229) 

• • • 
iki numaralı dikim evi için 17 liste mu 

cibince alınacak Singer ve Adler makine 
parçalarının açık eksiltmesi 31·1()-938 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma ko. da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3535 lira 42 
kun:ş ilk teminatı 265 lira 16 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri . .(279), {7374), 

• • • 

nuna vtırmelerl { 4&') (6841) 

• • • 
Eskl~ehir tayyare alaymdaıı, Eakite. 

hir fabrikaama iki uç hangann :tıakll k&
palı zarfla eksiltmeye konulmugtur. Mu
hammen bedeli 803~2 Uta 19 ku?'Ufllr. 
llk teminat (2277) lira 15 kuruıtur. Ek.' 
siltmeal 24-10-938 pa~arteai ıUnll sut 
llS de M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
trr. Şartnamesi 1~2 kurus mukabilinde a.

lınabilir. Eksiltmeye &ireceklerin kaıuın.. 
da yazılı vesikalarile birlikte ilk temhıat 
vo teklif ıncktuplarile ihale ıa.attndeıa 

bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
(4M) (7194) 

• • • 
Beher adedine tahmin edilen flat 38() 

kuruş otan 20.000 Ut 30.000 adet klHm 
kapalı ıarf usultyte tnUnakuaya konut • 
muştur. lbalesl 15-10-938 Cumarteııi gll. 
nU saat 11 dedir. lllttemJnatı 6.200 11-. 
radır. Evsaf ve eartnamesi 49!S kunıe mu 
kabilinde M. M. VekA.letı Satmalm& ko-

Eşya ve techizat anhan için 5000 adet 
tahta ve 2000 adet latanın açık eksiltme
si 31·10-938 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv • .Amirliği satmalrna Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4800 lira ilk teminau 360 liradır. Şartna· 
mcsi Ko. da görülebilir. isteklilerin kanu· jiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
nt vesikalarilc beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (282) (7377), 

Dr. Necaeddin Atasagun 
"' .. Sabahları 8,30 a kadar ve akıaın. 

1 lan 17,to de Laleli Tayyare Apr. 
Bir numaralı dikim evi için 124 kalem 2 nci daire No. 17. Okuyuculan. 

Singer dikiş makine parçalarının açık mrzdan para almaz. Tel: 23953 
eksiltmesi 31-lo-938 pazartesi günü saatliıl-•••••••••••11111 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satınalma =::;:=::::::;::::;:::;::=:;=:==::::::==== 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be- yaJ'ı, 386 kflo kn!nk YB!t. 351 kilo gres 
deli 1939 lira 93 kuruş ilk teminatı 145 yağı, 19-1<>-938 ~arşamba g(hıQ saat 14 
lira 50 kuruştur. Şartrmmesi Ko. da görü· de Tophanede İstanbul levanın Amlrlili 
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile satmalma komlsyont.mda paıarhkla ayrı 
beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. ayn eksiltmesi yapılacaktır. İhale güıill 

(284) <'m7)~ teslim şartile alınacak otan fıba malmne 
• • • 

Nakliye okulu için 30 ton lavamarin 
kömürü, 1000 kilo odun 761 kilo silindir 

için isteklilerin kanun! vesikalarlle bera· 
ber belli saatte komi!yona g~. 

· - (Cm>J [(7378)1 

alma Ko. rs. vermeleri. (7020, 
• • • ! 

Beher adedine tahmln cdUetı tll 
kuruş olan 15.000 i!A 20.000 aded 

kapalı zarf usullyle mtlnakasa)" ~ 
muştur. İhalesi 17-10-938 paıtl~~ 
nU saat 11 dedir. llk teinlılat 4• 
evsaf \'e earlnamesl 350 kurıte ısı 
linde !L M. V. St. Al. Ko. dıl",., 
Eksiltmeye ıu-eceklcrln 2490 sJ 

nunun 2.3 ncU maddelerlndeıd il 
teminat ye teklif mektuplarınJ tJı 
atindon blr saat evnl Ko. na ~o 
rl. (6845) 

t • ~ • 
Giresun garnizonu lhtiye.ô 

1.0,000 kilo ekmeklik un sa~0,)~ 
caktır. Kapalı tarfla ihalesi "iP , 

938 cuma gi.lnU saat 15 de Y'~ 
tır. Muhammen tutan 21000 J' 
teminatı 1575 liradır. Şartn~t:Jl ~ 
misyonda görUlebllir. tsteJtıil 
teminat makbuz veya. m.ııt'1 
2400 ayılı kanunun 2, 3 unoU t 
lerinde yazılı veslko.larla. bôtal>

0 

gUnU belli Ba&ttcn bir saa.t 
kadar kapa 11 urflarUe AJA'Y 
ma Komisyonuna müracaa~ 

('501) 

• • • 
Keşif bedeli :29166 lira 25 

ibaret Balıkesiıin Çayır Hisat 
yapılacak olan garajın i~asıntrı 
talip çıkmadı~mdan thalesİ s~~ 
17·1<r938 pazartesi saat 15 def~ 
üzere pazarlığa bırakılmı~tır. ~t 

U 2187 lira 40 lruru§tur. BU lşt ~ 
it plan ve ke,if Ankara. tst~ ~ 
levazım Amirlikleri ve BalıkeS1( 
ma komisyonunda görillebiJit. ~ 
ehliyet ftisfkalarile kanun\111 ~ıl 
maddelerde yanlı begeler v-e t~ 
buzlarile muayyen saatte kotJll "' 
racaatıan. :<495)] [(7120)) 



NiMET ABLA BUYUK iKRAMiYE· 
YI KAZANAN TALiL/YE DUN PA· 

RALARJNl Y ERi RKEN 

Eminönünde NiMET GiŞESi son altıncı keşidede yüzlerce 
vatandaşın yüzünü güldürdü. 

_,/ 

200 ooo Hrahk en büyük ikramiyeyi 14606 
numarah biretfe Bay Bedri'ye 

40 ooo lirahk ikramiyeyi 3373 numarah 
biletle Bayan Hacer'e 

25,000 liralık ikramiyeyi 300 60 numaralı biletle Tütün aii mrüiünde 
46 No. da komiıyo ncu TOP AL OöLU'na kazandırmak ıuretile ilk defa 
kendisi tarafından tesis edilen büyük para dağıtma reko runu bu defa da 
kimaeye kap brmadı. 

~ 

Binlerce vatanda§a refah, servet ve sa-
adet dağıtan uğurlu t'lli 

N Ü M E T >UmetAb~ 

Gişesinin Biletleri 
Yağma edilircesine kapışılmaktadır 

ServetD 
Dünyanın bu üç büyük nimeti : 
N i M E T G i Ş ES i' nde Sizi Bekliyor 

, Yeni tertip biletler l'elmiıtir. Sipariıler ilk vasıta ile ve en aeri tekilde yerlerine gönderilir. 
Eminönü meya~m iatimlaki dol•yıaile NiMET GiŞESi Eminönü tramvay caddeai 29,31 numaraya tqmmı,br. Telefon: 22082 

-' • I ' • ı 

l(AŞE 
i . . . 

NEVROZiN 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtanr 

2n tiddetli bat, dit ainJanıu, ütütmekten mütevellid bütün 
sancı ve aızdan keser, aezleye, romatiamaJ., lanldıp kartı . 

çok müee-ircllr. 

Mideyi bo&maz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
lıllline dikkat: Taklidleriaden sakınınız ve Nevrozin yerine 

bafka bir marka ...Ulene ıiddetle reddıeclinb. 

Kelepir Satılık 

_...or.ft!. r ~ ~!~.!:j~~~nll§b2v!lVUN 
~ 

, ağacından bakır çivilerle ve kesme camlarla gayet lüks bir motördUr. 
İçindeki kamaralar gizli yataklarla hem salon hem kamara ~ 

llndedir. Takllnlann bUtUn teferruatı Avrupadan gelmlftir. içinde 
110-140 beygir kuvvetinde 8 silindirli PARSONS motörü vardır, gaz 

\'e mazot yakar. Elektrikle mtl~ lr. Fazla tafsillt ve görmek istiyenlerin GALATADA TUNEL CADDE-
SiNDE 83 NUMARALI MEMDUH ôZtNANDAN alabilirler. 

iYi BiR 1 
l~lr İhu~, ~at 
ve neıe demektir. 
MiDE ve hazmınu: 
muntuaman MA. 
ZON almakla düzel
tilir. M 1 D E ve 
BARSA KLARI 
boıaltır. HAZL\i • 
SiZLiK ve EKŞi. 

LiGi giderir, vücuda 

ferahlık verir. Alması li 

gayet lltlf, tesiri ta

bii, kolay, zararsız ve 1 
kıt'idir. 

MAZON 

\ D2vlet · Demıryölları ve Limanları ~;ş/Ptme . . . ~ . . . . 
: ·· : · _ . Umum idaresi ilanları -

Muhammen bedeli 20000 lbı. olan S adet Lokomotif lavaj teaiaa~ 

lüzumlu malzeme 21/ 11 / 1938 Pazartcei günU saat 15,30 da kapalı zarf 
usulil ile Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1500 lirabk muvakkat teminat il~ kanu~ 
nun tayin ettiği ve.ilıcaları ve teklifierini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko, 
misyon Reisliğine vermeleri hmmdır. 

Şartnameler parasız olara• ... Ankara'da Malzeme Dai~in.den, Ha}-
darpap'da TetıellUm ve ~cvk Şefliğinden dağrttlaca1ı::tır. 7190 

Muhammen bedeli 1750 lira olan 350 m. 400X70X24 ebatlı 1 inci mal ~ par
ke 20-10-1938 pell'Jllbe günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binaSJ dahilinde
Jd komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 131 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri w 
kanunun tayin ettiği \'esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mQ• 
racaatlan l!zımdır. 

Bu ite ait eartnameler koml!!yondan parasız olarak da~ılma!\tadır. (7109) 

Muhammen bcC:cli 199000 lira onlan alev ve duman boruları ve tcfcmıatl 
bagalık borular 28-11-938 pazartesi günU saat 15.30 da kapalı zarf wmlü ile 

Ankarada idare binasında &atın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 11200 liralık muvakkat t eminat ile kanunun ta. 

yin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a k;ıdar komiı}'!O'n Reil
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 995 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
( 7343)~ 

'11';.C~if bedeli 2429 lira 11 kuruş oları Sil.vri diapanscrbin ikmal in~aatı zçık M J!, YVA TUZU ı~.·: =-c·===Amm.::Fı:aELOmR.· _M .. ===u •• -::-s.:::::h:::::l::wwwı-.. ==ş-==~eilll .k .. e rı· 1 
S;ye 'konulmuıtur. Keşif cvraki~e prtnameıi Levazım Müdürlüğünde gö· 

~ lst • iatekliler 2490 sayılı qnunda yazılı ve,ikadan ba§ka en az bin liralık Dr. Hafız Cemal 1 1 
•ı, benzer iı yaptıcnna dair Nahı MUdllrlUfUnden alacaklan fen ehliyet ve Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir hlızıa .,. Dahlllyt miltehıu111. btınbul I 
\ı~ alt ticaret oduı vcılkalarile 182 lira ıs kuruıluk llk teminat malcbuı Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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Bilümum eczanelerde bulunur. 
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GiNE _BCVCK BiR REKOR DAHA KiRDi 

• 
B.ug - e 

Cihangirde Bakraç sokak Konel apartımanında üçüncü dairede Küçük 

Bayan Sofiya 14.606 numaralı bilet ile bugün 200.000 lira kazandı 

,ve Parasını derhal ve tamamen TEK KOLL C M gişesi 
' 
sa·hibi Cemal Güvenden aldı. Küçük Sofiya teşhir arzu etmedi-

Küçük Sofiyaya 200.000 lira kazandıran 
uğurlu biletin fotoğrafı 

ğinden fotoğraf vermediler. 

Sayon mlYış'lteırDlerlmlzdeın 

Mu@Oa©.la DAğ Alayın~a y~(ğa 
başo ~av IHllOmn IEDçn ~4J4~<§ 

numaralı blRetıe 41 S@@@ Blraı 

nc.a~andı. Kcendısnne ynD©!ornm 
~eD ıne mlYıJ(Q)eleın<§ll. 

Veni tertip çok zengindir. Herhalde 
yeni planı okuyunuz. Son günlere 

kal.mayınız. 

aşra ~n o c§lrrü~ carn 

Daima müşterilerine büyük 
ikramiyeler veren harp ma .. 
IGlü subaylardan tek kollu 

Cemal gişesi sahibi 

Cemal GOVEN 

sürc§lit v~ . üoııtü~©ıliiiilDa y~pnDor 

istimlak dolayısile gişemiz • 
aynı cadde üzerinde Bahçe· 

ok di 
kapıya doğru Emlak Bankası karşısında 27 numa· 
raya nakletmiştir. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

• • 24093 


