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!.._u sabahki 'Bu sabahki feci kaza 
"TATu·· RK' s hh t• Bir adam Kefeli hanının .. üç.~ ncü t\ ün 1 a 1 katından caddeye duştu 

lll t" . • •• . Beyni parçalanarak öldü 

- - rapora göre : 
,_. _, ,_.ıwww ~ ---....-

U yefzmtz dun geCe'IJl ÇOk Kazanın camları temizlemek yüziioden 

lı t ' d 'l \'tık na ge;d;~( sanılıyor 
:······ ra a geçır ı er -
~ ~ ...................... . 

B u sabahki rapor 

U11ı~:~":~l! l~JA.A.) - Riyaseticumhur 
l atıplıgınden : 

ziyetl;-.~e~icumhur Atatürk'ün sıhhi va
bible .~ı 0 kında müdavi ve müşavir ta
lcn r rı arafından bu sabah saat 1 O da veri-

apor ik' · dd 2 _ ıncı ma ededir: 
Gecey·U'7ıumi vaziyette değişiklik yoktur. 
f Qzcı'1ı ı ;~ atça geçirmişlerdir· Nabız mun-
36. 4 t"' ' teneffüs 18, hararet derecesi 

••• ur. ••• 

············~·················: 
Dün akşamki rapor 5 

lstanbul, 18 (A.A·) - Riyaseticum-! 
hur Umumi Katipliğinden: : 

1 -- Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi va-: " • z iyetleri hakkında müdavi ve müşavir ta-: 
bibleri tarafından bu akşam saat 20 de ve-: 
rilen rapor ikinci maddededir: : 

2 -- Reisicumhur Atatürk'ün rahatsız-: 
lığı ay ni halde devam etmektedir. N abı:z; .. 
120; teneffüs: 22; ve hararet derecesi:: 
38 dir. : ---······· --- ······· ····~············· -··················································· ------~--------------------------~~-------------------------------------

Ü t e n y a d a d a h i 1 i I',ıısr.balıki feci kazidaıı sonra pmmidcıı ilüşw zavallı cadde orlosmilo 

Bu sabah Karaköyde bir adamın feci 1 mı dilşmesine scbeb, Rıhtım üzerinde bu" 

h a r P b a Ş 11 Y O r 
bir şeklide ölmesiyle neticelenen acıklı lunan Kefeli hanının üst kntmdnn bir aoe 
bir hadise olmuştur. damın başaşağı caddenin kaldırımları üoe 

Saat 8,30, daire memurlariyle jşçl - zerine düşmesidir. Şa!}lonlık saniyelerin.o 
lerin geçiş zamanları olduğundan nhtnn den sonra hadise kurbanının yanma ko-
caddesl ve civardaki sokaklar·cn kalaba- şanlar adamcağızın beyninin patladığını 

R U •• ten ya B a şve k ı· ı ı· ne lık zamanlarını yaşarlar. İşte bu sabah ve vücudunun hurdahaş olarak derhal öl· 
da saatin bu raddelere geldiği bir anda dliğünü görmUşlerdir. 

rıhtımın arka caddesinden geçenler bir- Akan kanlarla bir göl haline gelen 

m a k 1• ne ı ı· u·· ek e dcnbire yerlerinde duraklamL5lar VC Jm- Caddenin ortasında bulunan ceset bir Ör'" 
)abalık arasında bulunan i§Çi kadın ve tli ile örtillmliş ve derhal polise ve mUdoe 
kızlar da acı çığlıkların gözlerini elleri- deiumumiliğe haber verilmiştir. Aynca 

ateş açtı I a r le ödmUolcrdir. Halkın şao•mrak heycca- ~ Devamı 6 ıncıdo 

Hadiseler gittikçe büyüyor; Bratis- Fi 1 istin 
lavada. Çek polis memurları ve 

Slovak gençleri tarafından Macar- ateş İÇİ n d 
lara karşı taşkınlık yapılmış © ır©ll\:.!1 0 ~~ô aıır<aı~ şalhlürl®ırD nl 

1 Budapeşte, 18 (A.A.) - Başvekil 1 
İmredi, Macar ajansına, Çekoslovakya 

nın bugünkü vaziyeti etrafında aşağı. Dş<0raO® lnla~o ırOa ıro ı yoır 
daki beyanatta bulunmuştur : ~ 

Çeklere 
~'""ıaı vermiyor ! 

Komarno müzakerelerinin inkıtaını K d 11 h ' 1 
• d k ı 

müteakip, ilk tabii ~şebbüsümüzü, Mü- U U $ Ş e r 1 1Ç1 n e a n J 
nih kararlarına iştirak etmiş olan ve ı ı d ı· · ı · 
bizimle dostane münasebet halinde bu- ç a r p 1 ş m a a r o u' n g 1 1 z 

_... Devamı 6 ıncııda k b • • b j 
............................. . a ı n esı ug ün top anıyor 

frn~a U-0 'ttayyareDeır ft <Ce k a ~Oman 
<lc:_n~ra, ıs ~.~lYln~ '\tesbD~ <ede~<e~Oer 

i Baş ve ki 1 i ~-_....,._..-----~ --
• • 

l'rliit;~ı Londrada ~ -- Bırkaç ~ün. linde üç kilometreden fazla ilerle
l'rlı§lat assısları, dün ulunan Çek mali miyeceklerdir. Berlincleki Çek sefare
•onr dır, l\ıüzak buradan ayni- tine her fotoğrafinin bir kopyesi ve -
l'rlcltta devanı ~·ıercı.ere bir müödet rilecektir. 

Cdi '""'ı ece·· h 
V . r. gı aber veril. Almıın .. ·n ile ( .. :ckoslo \.·ak '-'a 

: Partide : 
• • 
: Diio, Dahiliye ve Hariciye : 
• • • Vakitlerinin ı~tirakile • • • • 
: bir toplantı yapıldı : 

5 Toplantıda umumi : k Crılcn ' ' 
urncr ınaıurnata ·· ara~mda müzakereler 

: devlet işlei göraşüldü 5 tinin 1
' F'ransan _gore, Fransa hiL 

Vcr, ... _5ekosıo.., .. ,_ın §•meliki taahhütle- Prag, 18 ( .A.A) - Prager Presse 
··'l:dj·· «4Yaya y d gazetesi, Çekoslovakya ile Almanya a- : Dün öğleden sonra saat 16,30 da : • ltıcr gıni biıd· . ar ırna imkan 

Cd 1 ~c bu İ§° ırrnış, Ingiliz h:iku. rasırıdaki müzakerelerin hiç şüphesiz 
Cfl1ıyec - 1 Yalnız b yakında iki memleket demiryolu ve 

• Ba5Yekil CeHil Bayarın reisliği altında. : 
: Cumhuriyet !laik Partisi binasında : 
• b. • • ır topbntı yapılmı~tır. Toplantırfa • ,.\ 1 cgi cevab aşına deruhte 

lllntı t ını vermiştir f ay·y· . Otorr . nrelr r ' ı I 
l>ra tıtn(ı uı nl ı l U( ud un 

le. g, 18 (" acnk 
tine .. '"'·A ) 

l\lrn gore, Çek · - Alman gazete-
an hük· OSlovak h""k• 

llıiılcrd" Urneti b· · u urneti ile 
tine ,_ ır. :Su ka~ ır karar ittihaz et. 
1 "'ada ara .. 
<>vak r Alma r.ore, ı 8 ifkteş 

h Ya il n tayy 1 -
lıdut e Alman are eri, Çekos-

tans hattının 13 y~ arasındaki yeni 
)" I taraf Ctlın .. f 
inde f~ Indan t • SU era konfe • 

--tog f" esbıt d·ı . nu r ra tlcn . e ı mış şek 
k0sıo <>toğrafiler nı alacaklardır. -
· \'l\ h ' Yeni c 

tıJrııeıı Ududunı ·- ermen - Çe. 
~ n~ ~ k • lt. \>csika . atı olarak çi. 

.. hızmet"ı .. 
~1rna gorecek. 

t t• n tay 
~ıYilcakı Yareteri h 

ar Ve bi~af Ususi bir işaret 
nuntaka. dahi-

posta müna!ıebetlerinin normalle§mesi 
ile neticeleneceğini kaydediyor. 

O.-- Devamı 6 wcıda 

~ Dahiliye Yekili ye Parti genel sckrete- : 
ri Şükrü Kaya ile ı Iariciye \·ekili Te,- : 
fik Rüştü Aras bulunmuş ve lstanhul : 

J a PO n 1 ar valisi l\'luhiddin Üstündağ da bir müd- : 
det sonra Parti binasına gelerek 't'": 

Ç. l'I ' 'dd ti' b' killere iltihak etmiştir. BaşYekil ile Da- : 
1 n 1 etin ~ 1 e 1 1 r • hiliye, Hariciye \'ekilleri \'C İstanbul : 

mukavemetile kaışılaştıfar ı : valisin~.n iştirak ettiği ?u toplantı u- : 
Kanton, 19 (A.A.) -- Japonlar ~imdi • zun muddet de,·am etmış ve umumi: 

Sin<;0tangda ''inlilerin "iddetli bir muka· : devlet işleri hakkında müzakerelerde• 
. ... :. • b l • 

Ycmetilc kar~ıla~mı~lardır. I ht\'a müdafaa • u unulmu~tur. : 
b t 1 ·1 . J t . d .. .. .. • ••••••••••••••••••••••••••••• 

a arya arı ı n apon ayyarcsı uşurmu5 ---------------------
!erdir. r 

Hankcnden bildirildiğine göre Çinliler P rl h RP r Jrf S 1 k 8P8Od1 
Hankene 120 kilometrelik mesafede Yan· Sergi A·nkarnya nnkledilcl·t·k 
gtse nehrinin sahilinde kfün Şihueyaoyu Dolmabahçcdeki Tarih sergic;i Anka
istirdat etmi~lcrclir, (Diğer telgraf /ar 4 raya nakledilece~rindcn bugünden itiba-
iincii sayfamtzdadır .. J. ren kaparunıştır. 

Filislindc Bcylullalı ü11ii11dc, !11giliz polisi tara]uidatı 3·olculamı 1iuri aranı~or. 
... ~a&ı~i~. 
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AKŞAM POSTASI 
Salıi6i •• Neşrlyal Miitiürü 

Haaan Resim us 
/DAR E EV I: lstanbul Ankara caddesi 
"-la ...... , liltMtıWll•. T•IJr•f e4"•11 hte11h•I HABER 

Yazı itleri telefonu: 23872 
idare " : 24370 
ııan .. : 2033~ 

.J ABONE_. Ş A R _T LA R 1 
.. ..p· Y'.,.,._ ,,..,., 

••rıı•ttlll • •••• ~·· 1 . 10• ""· • •vldı tı• • ı .•ıo • 
> av11.. • __. tlt • 101 • 
t av• •• tll • ıeo • 

:Ha11ata dair -
Şa/ısi bır 11ıesele 

G EÇENLERDE bir yazımda Yahya 
Kemnl"in "Mihrabad" şarkısın

dan bahsetmiş, bu manzumenin gilzolliği
ni ancak yavaş yavaş nnlrynbildigimi söy
lemiştim. Bu itiraf garib bulunmuş olacak 
ki bir iki yerde, hatUI. gazete sütunların-

1 

(J.'oto: ı\. A.) 
.\nkaradn toııbnmnkfo olun \'cdlr.d l\Iil li Tıb Kurulhı.}ı clün s:ı.balı ela !::ılı m:ı.

lannn clovum Ptml , ırk hıfıı sıhhası, \"C rasct ıııe.c;clcsi <'lrafrnda muhtelit tlol,
forlarm raporl:ırı okunmuştur. Raporların okunuşuıııı miil~al,ip münaka .alara 
~cçilmlı:, profe ör AbdUlkadlr J.utfl, nkr nb:ı.lar nr:ı-.ınd:ı ) :ıııılan c\ lennıelcrin 

. . . 
'' 

Z .-.ırfı ncflcclcrindcn lıahscfmfc;, Taban cılara kız \'CMilCntek fıdcfl ' 
t:ini!tli allcll'rin çocuklarının ubcl~l ~oldu~ unu "Öl lemistir. Rcsimlertıııiıde 
~·a i5tlrak eden doktorlar konferans salonunda \'C' balu:<'dc göriil01cı.-t 
d:ıld 1.at, Sıhhat \'C' İ~llm:ıi l.\lunnnct \'ekili Uuliısi Alnta,, 'hr. - - ---------------------

da ııözti oldu. Ne yapayım? o mısraların 
zevkine derhal varamamıştım: aksini id
dia edemezdim, yalan olurdu. Sonrndan 
da on lan çok sevdlm; bunun da aksini 
s!SyllyPmezdim, yine yalan olurdu. Her 
eeyi ,hiç olmazsa sanat vadisinde her s • • t • ( • ~ 
ıeyi gerçekten bilen, yeniyi, kuvvetliyi, ıvas ÇI men o Naf 1 ' Vekı· ı ı· nı· n Elektrik şır 
gU.ıell derhal 11eçen insanlar vardır; on- fa b r ,. kas 1 ' h . e 
lar gibi olmak isterdlm, değilim. Gerçek- a ey f n 
~~:.:~:;:i§g~ı;ie:~:nllk;:~e:~~~nl~; rsıasyondan Adanadaki ltkikleri bir dava 
de vardır; onlnr gibi değilim, olmak d:ı. fabrikaya iltlsak 280 000 hektarlık • · Eyübde Kadri Balcı nıı.IJll11 i 
istemem. Dü§ündilklerimi, hissettiklerimi h t f J af a Z 1y1 kaç 'ıırknda§ıyla beraber c~1' 
olduğu gibi, elimden geldiği kadar yaza- s ı y 8p1 1 yor şirketi nleyhinc asliye dôrdıııı 
bllmeğe çalıgıyorum; yanıldığımı anladı- Birinci ıb::§ yıllık sanayi planına son. f eye Zan dan k Ur ı ara C ak mahkemesinde 7000 Jirnlılt b~ ~ 
ğım zaman da sayiemekte hiçbir mahzur radan ilave olunan Sivas ~imento fab - davası açmıştır. Dııvacıııır, e 
glSrmUyorum. rikasının .inşasından sonra nakliyatta tesisat yapıhyor ket.inin şebeke teı;kilatlıırırıt!l 

Bir zamanlar serbest nıwnı da sevmez- kolaylık için Sivas istasyonundan fab· ması yUzilnden ileri gelen bıt 
•elim; batta onun tutmıyacağınr, tutamr- rikanın bulunduğu maha1le kadar üı: Nafıa Vekilimiz Ali Ç<tinkaya Adana 1 cak regil1atorün tesiei işine b!=lannuş - garajlarının, içindeki otobi!sl 
yacağınr iddia ettiğim do olmugtu. Son- kilometrelik yeni bir iltisak hattı yapıl. civarın.daki sulama İ§lerini tetkik et - tır. bcr yandığını iddia ederek btl 
radan kanaatim dcğiııtt. Ben geçnr:.ş hali- ması taekarrür etmiştir. Devlet Demir- mi§tir. G:çen scnedenberi başlamış olan Daha evvel Efrenk deresi üzerinde şirketin sebeb olduğunu ı;Ö)lt 
min, benden uzaklaşnuıı benliğimin C'.Siri yolları idaresile Sümerbank arasında h~· büyük sulama programı ile Adana, kurulmasına ha§lanan tesisat ikmal f'diJ... zarar ziyan talep etmcktedfrlC 
miyim ki fikrim değigince söylemiyeyim? sıl olan anlaşma mucibin~ bu bat Dev. Mersin ve havalisin.deki sulanma işine miştir. Göksu ırmağı üzerine de feye. Şirket vekili ise, elektril< 
hem benim için eUr, kitablarda kapalı 0 • Jet Demiryolları şartnamesine uygun ayrı bir ehemmiyet atfedilmektedir. zanın evvelden tesbiti için bir yazıcı 1-1-938 tarihinde bütün ııuıcııl> 
lan, bir kere okunup bırakılacak bir §CY bir şekilcle Sümerbank tarafından yap - Gerek adana ve gerekse Mersin ha • kulesi tesis olunmuştur. rnbcr hUl:Cımctc geçtiğini. 
değildir. Bir manzumeyi onlarca, ytlz- tmlacaktır. valisinde yapılacak iılerle 280.000 bek- Bu arada Tarsus bataklığı içindeki Mtık kendilerinin böyle lıir ~ 
Ierce defa okurum, fı:lmde yaı;ıatırnn ·, Yapılan hesaplara göre yeni malzeme· 1 k • · S h C h Karabucak deniz kanalının menba:na altında kıılamıvacag·ını ileri tar ı arazının ey an ve ey anın .; 
~nden gUne daha çok veya daha az an- nin tedariki için geçmesi l:izımgelen za. yalun o.k.:cbcnin. doldur:.ılduğu kısmı ü- Net:! :de mahkeme lrn'l'lir ,.cır 

mütcmadı z n arı al nda k ln ası · d ·· • • 1 lırnn. Birdenbire gönlUnıü sardığı olduğu man dolayısile ancak gelecek ~enı: ni _ ı-erın e eturı•apumış ve tcmıı enmcs1 gUne O'i'nkıımı tır. 
. nın kamilen önüne gedleı;-:k ve sıılaıı· "km ı d'l · · y· T k" •·ı gıbi güzelliğini uzun zamnn gizledikten hayetinde başlanacak ve fabrikanın fa- 3 ı a c ı mıştır. ıne arsusta ı go e -o- , ~ 

ması temin clunacaktır. M 1 B d hl" ğ · lo1JI' sonra. açıverdiği de olur. Fakat şunu da. ali yete geçeceği tarih olan 940 senesi usa ı - ar an ta ıye aya •ı temız - Deniz Bank 1 a a (} 
söyliye;im ki bundan ümide kapılanlar, ilk aylarında .ikmal edilecektir. Aynı programın tatbikatından olar<ıK lenmcsine de devam edilmektedir. mu'' es sese 1 er 1 
§lmcll beğenmediğim şiirlerine bir gtln Diğoer taraftan Sümcrbank, Sivas bü. Tarsus ça~ üzerinde yapılacak regüla- Ali Çetinkaya, beraberindeki zevatla ., 
vurulabilcceğlmi sananlar olmasın. On- yük çimento fabrikasının inşaatı için törle ana kanal inşatı yapılmaktadır. birlikt>e ~ütün bu tesisatı trtkik rtmi~· Birer servi alımda b1 ~ 
larm cıiirleri veya cıUrlerlmiz dedikleri hazırlıklarda bulunmaktadır. Fabrika • Silifke ovasının sulanması jçin yapıla - tir. Denizbank teşkiHitında sc ) 
§~C~bMm~~~~dc~~nebMm~ nınüm~~mera~m~nCumhu~~--------------------------------~ ~cril~~te~~k~en~rı~ı 
kalıp btr ahenkıe, - ahenkle değu, veznın tin on beşinci yııdönü:nün.de ve bayrn. TU r kiye • Roma oy o · 1 smet 1 nön U ğişiklikıer yapılmış ve tc~"

1 

ittıradı ile tekrar edilmesinden başka bir mı takip edecek günlerde Sivas - Erzin· h OV a SC fer 1 eri Malatya mebusu 1smct lnijnü, dün şeklini almıştır. '" 
aey değlldlr. Onlann içinde bundan bnş- can hattının küşadı sıralarında yapılması Ankaradan sehrimize gelmi~tir • Bankaya bağlı bütün ş~be iiÔ 
kabir oey bulsaydım yine zaman zamnn mukarrerdir. Proje e~a~ itibarile knbul lerin işletme işleri umurnı ~el' 
açar, okurdum.Nasıl ki YnhyaKenıal'in edilmi~ıir Sıhhıye Vekili avini Hamdi Bmin Çap'ın. 1 r/, 
o oarkııımı, evvela hoşlanmadığım halde, Em 1 n H D u n d p p re o s 131 be s k o d Ü n !bulunacak ve Hamdi Eın111 ı1 
elimden bırakamadım, okudum. Nasıl ki Sıhhiye \ekili Hulusi Alataş, bu sabah Raufi Manyas, Hamit Sarac0,cl"' 
Niznn Hikmet'in §lirlcrini, sevmediğim, Yıkılnn duvar arnsmdan ŞC h r 1m1 ze ge ( d 1 ~hrimize gelmiştir. suf Ziya Kalafatoğlu yar.dırt1 
kızdıfmı zamanlarda. da yine arar, okur- B 1 r y ı I an 1\ ı k t ı air. .

4 
.. ~ "\ Beynelmilel hava kurumu reisi Prens L" i bf ı. .. ..... 

dum. llk kitabr çıktığı zaman ne kadar Dün Yenicami cı·v .. nnda 15. timla" k cdl- h ı· e C° r H UZ 8 Bundan sonra artık Dcnı t .... Bibesko, dü.n öğleye doğru ususi tay - _,,11 
hararetle, heyecanla, asabiyetle bekle- len manifaturacı dükkanlarından biri yı- yaresik şehrimize gelmiştir. İzmir, - Tirenin eski Oba köyünde Re- lı Denizyollan, Akay, Lin,....ıtl" 
diğiml ben bilirim. Benim sevip sevme- kılırken, duvardan iki buçuk metre uzun- ccb adında biri şoförlük vesikası olmadı- diye birer idare yoktur. 131l 
mem, beğenip beğenmemem bence de luğundn bir yılan çıkmış, ,.e yıkıcılardan Prens Bibesko, Yeşilköy istasyonun- ğ'ı hıılJe bindiği kamyonla beş çocuğu fc- si Denizbank namı altı11°3 1, 
ehemmiyetli bir ııcy değildir; fakat on- Tarsuslu Ahmet elindeki kazmayı yılanın da İstanbul Hava Kurumu reisi B. İs el bir §Ckllde çiğnemiı1tir. Şoför muavini servisler tarafından idare c:dı ııı~ 
ln.rda bir §Cy, ~mhlh bir ı:airlik bulundu- kafa.sına vurduğu gibi herhangi bir za- mail Hakkı, cliğer ha\'acıhr ve Ro. olan r:.<'ccb kamyo:1Un önline çıkan on Fenerler, tahlisiye. kılavıı~ı 
ğunu hissederdim. Olekilerin eiirlerinin rar getirmesinin önUne geçıniştir. manya konsobshanesinden bir zat ta - yaşlarında bir çocuğun kolunu koparmL~ ğer küçük işler de ) ıt.ni ~1.l' 
ise sahiden duyulmadığı; öğrenllml§ bir Yılan vurulduktan sonra bir iki saat rafından karşılanmı§tır. diğer dördünün de muhtelif yerlerinden Deniz Emniyet servisine bd 
eairllğin mahsulU olduğu; kaidelere uya- tamamiyle ölmemiş, kıvranıp durmuııtur. ağır surette ynralanmasına scbeb olmu§- Bu arada, eski Akay idarc:Sl,16' 

k bin ıı k Romanyalı prens. otomobille ~ehre er· 
ra , yı ı haynlleri tekrar ederek İki buçuk metre uzunlugu· nda olan bu tur. Cemil Enarun müşavirlik 5 

lan inerek. Perapalas oteline misafir edil -
yazı ceylerin ştir olacağı zannlyle ya- san ve siyah renkli yılandan ba§ka ay- H:ldiseden sonra tutulan Receb şu ifa- )edilmiştir. 11ııı ıılmııs olduğu belli. Onlarda ilk bakIŞta ni yerde yılanlar bulunup bulunmadığını mi§tir. dede bulunmuştur: Bankanın fen dairesi, ı.ırt1 ·j~ 
ke§fedllmiyecek, görUlmiyecek bir şey anlamak Uzcre du\'arın içinde araııtmna Öğl~ yemeğini Pcrapalas otelinde ha. "- Hayatımda bir kere olı:ıuıı otoıno- muavinlerinden Harun 1lrtıe:ııı 
yok ld ıUnün birinde onları da anlamama yapılmışsa da, bir şey görUlmemiıttir. va kurumu erkanımızk b:rliktc yemiş- bil idare etmek istiyordum, aksi Mytan dedir. Kasımpaşa fabrika Jl!l d'~ 
lmkln olaun! ... Hayır, ümid beslemesin- Yılan bir müddet ortada kalmıa oldu- beş Çôcuğu önUme çıkardı.,, tinycdeki dok, Izmir ve va.n 

:< tir. 2 gün sonra burad:ın Ankaraya gi· 
ler, kendilerini aldatmıa olurlar. ğundan gelen geçen toplanıp hayretle neler buraya bağlıdır. dC· !!' 

Yahya Kemal'in şarkısmr cvvelıi be- seyretmiştir. derek Romanya ile Türkiye ara~mda Zuhire borsasında Bankacılık ve mali işler .ı~' 
ğ d"ği · h" hava seferlerini alakadar eden temasla. d""f" 

enme 1 mı ıçblr yazımda söyleme- Sonra oradaki toprak kazılarak gömül- bank İstanbul şubesi ınii ıı '-1·~ ıatlm k bl 
1 

rına devam edecektir. Ticaret v.~ zahire borsası idare mecli. 1.e11 
nı._ • anca r Jk arkadaşrm biliyor- müştür. müdür muavini Tahir l{c:\'" sindeki münhal bir azalık için cuma 
du. Manzumeyi sevdikten eonra, gözle- d d" 
rlm 

--o-- Prens Bibcsko dün bulunduğu l ~ya- günU öğleden evvel seçim yapılacak • e ır. 1 iÇ ' 
onun güzelliğine açıldıktan sonra ilk İkt d" T kk"ll T'" ı · ·1 n d Bankanın deniz vasıtala~.,,ıı· hi&llmi aa l . bilird ısa ı eşe u er natta ur nye ı c ı.o:n:ınya arasın a tır. Bur.un için borsa meclisine aza in - 07' 

Y emıye im; ondan kimse- M .. k b H . d - d .,, ~ h f 1 · 'hd fors hazırlanmaktadır. U1' "' ıot5 nln h b f 1 dı B - ura a e eyetı ogru an ""'-;gruya ava ~ er en 1 :ısı tihap etmek ve edilmek hakkını haiz ,.. 
a er o maz · unıı ragınen niçin · · t d k 1 ·· ı vapurunda tecrübe edilece. ,.. ' 

x led" ~ d Ankara, 18 (Telcfo:ıla) Sermayesi- prOJesıne cmas e ere - şun <:rı !;or e • olanların listeleri ticaret odası ve bor - 0 rı.-ıuy ım ı aa ece o manzumenin kendini mı"ştı"r ·• bir remzi gösteren bir ka ı ) ~' 
nin tamamı devlet tarafından verilmek saya asılm c::t / 

iuana derhal i!aa etmediğini, dikkatle ve 1~ ır. kenlilerin dzeceg~i ( o. lJ. 
k suretile kurulan iktısadi teşekküllerin ;ı 

tekrar te rar okunmak istediğini anlııt- - Proje maalesef bugüne kadar pek nizbangın ifadesidir. 
malt için ... Mademki ben de bir insa- teşkilatile idare ve murakabeleri hak- fazla ilerliyemedi. Geçen sefer gdişimdc. miz de kabil olacaktı. -o-
nım, nekadar naçiz olursam olayım be- kmdaki kanun mucibince teşkil edilen "Teklif Doktor Aras tarafından rok .. de 

• _,. b h t" d a· bu meselc<ien Başvekil ile Hariciye ve ;ı LJ • •te 
nim tecrübe"mln de başka insanlar için ~~ ~l urb~l~kct eedye. 1k~~dsı a be 1 

- Nafıa Vekillerine bah:etmiştim. Bilhas- iyi karşılandı. Fakat iktısadi m~sdelerle nl VetSI )l'tt 
bir manuı, blr kıymeti vardır; işte ancak !Un reısı e ır 1 e Y 1 ışı en 1 aret ben uğraşmadığım için projenin diğer Doktora l{ııt dl 

Olması \'""kı"llc heyetı"nce k J cı sa Doktor Arasla bu rrı.sele h.ıkl:I11da ,, , o tecrtlbe'yi s5yledfm. "' r arar aşmı~ cihetlerini takibi vazifesi Romanyıa ha- Hukuk fakültesinde b: iıt1tı 
Bir de bir iddia var: ben bir :zamanlar tır. Reisliğe tayin edilen Yusuf Ziya saatlerce konuştum. Kcr..disinc Bük11eş- va seferleri umum müdürüne .düşüyor· doktora kurlarının şifallı .. ıctı< 

venı· vazifesı"ne b<ıcılamıatır ten verilen bir mektubun Ankaraya on .. ,.. 1 Yahya Kemal'in sanatkarlığına inanmaz, "' -J :. • du. Bu maksatla Ank<ıraya bu sefer o. na bu ay sonunda başla11" 1111~ beş günde gelmesinin doğru olmadığım, ıırı 
hiçbir tllrinl beğenmezmişim... Bu iddia nunla beraber gelmek ittiyorduk. Fakat Hususi hukuk gruP :., 

~ k k f I f bu mesafenin hava hııttı ile 4 saate in· şrw 
l&mabıJ.yle yanl1ttır; doğru olsaydı fti- l'...1 m (» y 8 ) kendisi hastalandı ve hakn ameliyat e- jürisi 24 ve 25 birincitC d'• .. ıı 

dirilebilec:ğini söyledim. 4 30 ·111 
rafta teldmnesdlm; yirmi iki, yirmi Uç İstanbul belediye riyasetinden: dilmek üzere hastanede bulunuyor. Bu ve salı günleri saat 1 • 11 J 
aeptdenberi onun gllrlerlni severek oku- 19·10-938 tarihinden itibaren birinci "Projeye göre Türkiye ile Romanya yüzden, müzakerelere başlıyamadık. hukuku grupunun iıntilı~eı9ıı' 
dufmau. etrafımdakilere sevdirmeğe ça- nevi ekm~k dokuz kuru; otuz para ikinci arasındaki doğru po:>ta harn seferlerini "Bununla beraber, proje esas itibarile 26 ve 27 çar§amba ve pc: ,,~ 
lıttığmu beni blitiln tanrynnlar bılirlc>r. nevi ekmek dokuz kunıs on para Francala Türk ve R:>men tayyareleri yapac:ıktı. kabul edilmiştir. Fakat, maalesef bu se· leri ayni saatlerde topla

11
' 

Nurullah UO on dört kurus ~irmi arac'ltr. Hatta bu hattı Kudüse kadar indirme - ne tatbik mevkiinc konıılamıyacaktır~ lcri imtihan edecektir· 
~~~~~~~~~~-=-=......:=~===---L.....=:.-=:~==~~~=..;.;.;_:_:__~~~~__:_:..:..;,;_.:.::....:=.:.:::..:.::..::..::.::.:..:..~=-=-_:_:__::~:.___:~::....:.:.~..:....::~:.:..:..:.:::....:.:.~==~~.:.:.:.::.~ 
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la ltlıt lUı lfi1 <dl lÜI lfi1 y c§l <dl c§l y ©l lhı lU1 ©J Ü o ~ 
~~===------~~~~~~~~_._-

}' 

~ltttırJ; nıi? Ari mi~ Bıın l · k · · Al 1 ' .. , • t b- l b' 1 b aJ11 . R . · ıı mı ama rçm ı ·M•ıy:ı a ııııımmc oy c ır ıısll e aş· 
1e Alın~n es; ıde bu maksatla bir aıla mm burnu ulçitliirken göriilıiyor. Bu mua 
t 0!ınak lıa~k mda71 olmadığı anlaşılan adam ıllt1ıa11 lıükimırli içinde memur t'e 

~ u~ 
mı kaybeder, scı•d;ğı Alman kızı ile cıılcııemez. 

lUl \trJı n ~meırnkayn meş91lYID p ceıcııen mutıaı~eme 

. Olis hafiyesinin 
!!~aatı bekleniyor ! 
~ut slar, aske.rl esrarı bir keman 

..... ~~;~- içinde kaçırmak istemişler 
~her~ UJ'Uk casusluk hadisesi· 
r11ta b.01araıt b·ıı~ '-· '"'"\J•Smı -teıgrar 
ğj ~: ılha~·~ ıldırmiştik. Bu··t·· A 

~'evy ""<t lllUh • • un me-
~ b· Otk halk akemenın cereyan etti· 
A ..._' ır ~~ ı bu l 
:"'letit·~'"~lleye . nun a me~gul. Esa· 
1
1lk Jıi~ e.fka~ :n b·i~ ~a?1andanberi 
aa~ı ses;. isgaı ~l) esını bu casus

tiJta a:a_cası. ı\Irna edıyordu. 
~t. eı.,Stncta sefenlann Avrupa ile Ame· 
1rt..ı_ ~ tra. r l'apan "E · 
·'l.!Clı:ı il\.. tısauanr . . vropa., ıs-
bat ı.ıt~ı., ·ı ~lerının mürctteba· 

a)·ı · ~ hır 
llulll 1ttnde ıne casu~luk te~kilıi.tı 
·~~ ba~a Ydana çıkarılmıştı. 
\tıt~'<U«an dır, ~ohanYohanna Hofman 

n-. ... _. na "E ':larJ( ""'<Ulikilrcu \Topa,, rn· 
lt.rı ~ 1~n naza ~zıdır. o zamana 

c!Jp g~rktan ~ıkkatini celbctme· 
~t ~ S Olan kız ~·aya birçok defa 
\'oh eteğı anda t' nıhayet, vapur ha· 
~~ aıızıa liofın evkif olunuyor. 
abe~ ettiğini s~ Almanya hesabına 
laıı talı~ Ant ~ınış \'e kendisi ile 
tı()~ da ele ve-.~ı~kdaki diğer arka· 

t ••ta b . ••ul~tır O 
lleti '. U&ürıe k · zaman ve on· 

~'Ult bC:sınae 0;;r,.n·aı·dar Yapılan tahki· 
ır ,. ~ " ı ıyo k' · 

~ettt'(l· oC\lrnan ca r ı, Amerikada " 
tlu 01 ır. ~U&ün N su luk ~ebckesi fa· 
~ atak l e\'york 
\'ıncı1r. Stkarılanıa m~hkcme ine 
0harı r da Yırmi kic:iye t 

cı arak ın en Yakın ı nan :ı f 
te-.k~u t~v Huınrihcas.usl~k arkacla· 

"~t A.... .edılrni"ti ı rnınde bir a- . 
·• 1erık r. A len \1 \ak . an t:ıb.. . J man olan 

tıı ııyctına b 
llt!en .. : a kerlikte e ulunan bu 
e \'~h F.\ropa.,nı n kaçrnı~tır. Ken· 

t?eJt ~·· an11a ile g· n. her ge!işınde ge· 
·~ )';:he olunrn~r~~eye gittiği gö· 
ı "' ta bir 1 h • ur. 

··•ırıct ı · 'a 'e i ı ı 1 tı kact ş eten Santa \' . 
~ o ar k ın da V an 
-r h cı a ' te, ki( ....ı·ı ?hannanın suç 
~ 1 azer . . "uı rnı tir ' 

' (:il A. .ı tnıncteki • v • 

buıun ınerıkan ora dıger bir genç 
tıırıcla ıı~~·ordu. O d u~uncta a<.:kcr ola
~İf oıü~PheJj bir \~ ?ır ta~ Yare mey· 
l"ttıaııın rnu~tur. 13u zılYette dola ırken 
tırı <ırkaa ne a11 ._ • 
~ e bir kad a.ı Olarak r ~onra, \'o· 

usıuk ın daha , \.ate Buş is· 
<ı.ra ~uçu il ~ akalanrnı t 
~ ında b· e rnahk " ır. 

t:ıı ır ,.... · · h •Ctneve . 
ll'ıuh k ... u enc1· ~ verılen· 

;,ılla a eıtle c1· 1 de \ ard 'ela l1'ı n u . e ılecekler ır. Gı-
n biri .ı\i P uç zabit te d ~iman or
nfi };" tnan Ordu ahıldir. Bun· 

re;ıl' .. ik ,.... su ca u 
il az . rfn\'1·· d' sluk dai· Onta · "r ır B 
a ~u .\rncrıkad · unlar. ha-

~hılarcıa Vnffak olrnu~ı an \lmanya\'a 
n biri· \r·ı ardır. · 

• 1 Ya 
ın Lukovskj· as· 

M011ikiircü l11z l'olrnımı llofma11 

keri sırlan ha\'İ ve ika'ar ıbir keman ku· 
tU'U içinde k:ıçırmak üzere iken yakalan· 
ını~tır. Fakat, Yohanra Hofmanla en 
rakın münasebette buulnanlardan hiri 
olarak te-bit edilen doktor Griebl de 
bugün Almanpda bulunma!~tadır. 

Alman cnr.;uc:ları bilha ' ·a Panama kana-
lındaki tahkimatm plfınlarım ellerine 

ı u aç kişidir ve 
bilhassa nelerle· 
meşgul oluyorlar? 
Me~lhltY ır knmseıeır~en k~m n~ır 

yaliııu ©l l ? 

İ ngiliz ve Fransız tarihinde 
yahudi başvekil var! 

Yahudiler günün meselelerinden \'C en 
milhimlerintlen birini teşkil ediyor. Avru. 
p:ıdn diktatörllik hUkfımcUerinin yahudi
leri mcmlckctlen ko~aları, Filistinde A
rablarJa yahudilerin çarpışması bu ka\·m 
için hakiknten yaşnmayı zor bir hale ge

tirmektedir. 
Buna mukabil, bazı memleketlerde İs

rail oğullarının hnkir görülmesine itirnz 
ediyorlar ve hemen her gün aslen yahudi 
olan birçok kimselerin isimleri zikrolunu

yor, hayatları yazılıyor. 

Biz burada, bunlara umumi bir nazar 

atmak istiyoruz. 
Aslen yahudi, faknt sonradan, bulun -

duklan memleketin tabiiyeti ile beraber 
ruhunu da benimsemiş olan, batta o 
milleti temsil eden meşhur simalar arasın 
da geçen asırda lngillz başvekili Disrae

liyi buluyoruz. 
Disraelinin İngiliz tarihinde oynadığı 

rol çok büyiiktUr. Kraliçe Viktorya za -
rnanında başvekillik etmiş olan Disraeli 
lngiliz siyasetine ta.mnmiyle h akim ol
muş ve kraliçeyi Hindistan imparatoriçe-

si unvanını almaya teşvik etmiştir. 
S:.mat saha!ında mc!'jhur Fransız kadın 

sanatkarı Sara Bernar vardır. Geçen as
rın Frnnsız sahnesinde en büyük yıldızı 
olan Sara Bernar belki dünyanın en 
meşhur nktrisidir. 

Sara Bcrnann babası aslen yahudi fa. 
kat. anası bir hristiyan Fransızdı. 

Bugtin I<'ransanın meşhur tiyatro mu
harrirlerinden Hnnri Bcrnştayn da askı 
ynhudidir. Meşhur bir düellocu olarak ta
nınan Bernştaynın son iki hadiseyle is
mi bütün dünyada duyulmuştur : 

Bir piyf'sini uzun zamandanberi oynat
mudığı iddiasıyJn Fransız milli tiyatro 
müdürünü dilelloya çağıran Hanri Bemş

tayn rakibi Eduar Burde'yi yaralamıştı. 

Kendisi hakikaten iyi bir düellocu ola
rak meşhurdur. Şimdiye kadar, son dü
ello ile bcrnber, sekiz defa çarpışmıştır 
ve bunların pek azında mağ!Ub olmuştur. 
Pransanın ilim, edebiyat ve sanat fıle

mlnde daha birçok aslen yahudi olanlara 
tesadilf ediliyor. l\1cscla, zamanımızın en 
büyük filosoflarından biri olan Henri 
Bergson aslen yahudidir. Fa.kat gizli hir 

şekilde dinini değiştirerek katolik olduğu 
s3ylen m ektedi r. 

Meşhur Fransız romancısı Andre Mo

run da yahudl aslından gelmektedir . Bu 
giln Fransız lisanını en iyi kullanan 
muharrir olnrnk tanınan ve bilhnssa ln
gilizlcrin hayatı, tarihi üzerindeki tct -
kiklel'iyle meş'rnr olan romancı yazı ha
yatına nispeten geç bir yaşta başlnmış

tır. Andrc Morua ondan e\•vcl Fransa
nın Elböf ş~hı lnJe bir kumaş fabrikası 
işlt>tirıli. 

Yine Frans1z muharrirlerinden meşhur 
miz:ı:ıçı Tri:ıtan Ecrnar da bu arada sa
yılanlnrclnn biı·idir. Tristan Bernar bu gün 

gec;irm:?yc muYaff:lk olmu~lardı. Bunlar 
,·e yrni !;İlah projelerine ait vesikalar ca
suslar tarafından .ı\lmanyaya kaçırı lmış 
bulunuyor . .ı\merikan polisi ca~ucları an· 
cak. uzun müddet faalivettc bulunduktan 
sonr~ı ke...,fdebilmiştir. 

Bu1ün ınahkeme. casu~ıann faalivetine 
ait en mühim mal l'ımatı, teşkilatı ~eyda· 
na çtka-:m, ro:ıra Ltif a ederek Hadise hak 
km'11 ço!\ me:-aklı ifcaatta hulunacağı 
m ilan e-tcn nolis hafiyec:i Turu'dan hek· 
l"mekte1ir. Fa'-:~t m1cter Tunınun bildik
le·ini P,i.'\"et le:-de ya"'arık İf"1 etmeı;inc 
p:ıli~ t'.1rafı11dn mani olın'muş \"C bunla· 
rı:ı hir r:ııyı,. halinde mahl:em~ye veril-

mesi i knmistir. 

_,,, ___ .. 

baş ıı eld li 

garpla hemen hemen bizim NasredJin 
hoca gibi bir çehre almıştır: onun söyle
diği hoş fıkralar dilden dile dolaştığı gi

bi, diğer birçokları da <ına izafe olunmak
tadır ..• 

Eski Fransız bnşvckili Leon Blum da 
yahudidir ve Fransada bu mevkii ilk alnn 
muse\'i oları.ık gösterilmektedir. 

llim sahasında Aynştayn ve Froyd gibi 
diğer iki meşhur isim de nslen yahudi fı . 

Jimler :ırasında bulunmnktndır. "Dör
dilrıcü huud" ka"ifi olnrak tanınan ri:·c
ziycci Aynştayn fizikte yeni kanunler 
koymuş. hatta eski bilgileri köklinuc.ı 

sarsmıştır. 

Mesela şimdiye kadar uzunluk, geni~
lik, derinlik gibi üç buud bilinir~{en, alim, 
bunlara bir de zaman buudu ilave edil
mesi lfızımgcldiğini ileri slirmüı~tür. Çün· 
kü ona göre, mlicessem bir eşya o ilk üç 
buud içinde mC'vcu~ olduğu gibi, şekli ve 
mahiyeti dördüncü buuda: zaman buudu
na da tabidir .. 

Aynştaymn riynziyedc yeni kanunlar 
koymnsı gibi, Froyd da ruI1 doktorlu -
ğunda yeni bir saha açmıı;tır. Froyd'a r;ö
rC', insanın nıhi teşC'kkülii cinsiyC't his
leri liz,.rin<' istinat eder ve ruh haletin
de cinsi bir veçhe görmc>k l:~bildir. 

Aynı;tayn Nazi hükiımeti tardınClan 

Alman\ nd"n cıka rı1 dıı.tan Eonra. Amcri • 
lmya gitmiş ve derhal tabiiyC'tini dcı";;iş

tirerek Amerikan vatandaşı olmuştur. 
Froyd ise Viynnnlı bir doktordur ve A

\'USturyanın ilhakıy~a o dn mC'mlekct dı
şma cıkarılmıı;tır. Alim bu gün Londrnda 
bulunmaktadır. Sc>ksen yacını geçmiş o
lan Frovdun geçenlerde hnsta clduğu 

bildirilmişti. 

Avusturyalı meşhur milyonc>r ailesi Ro
çilcllcr do yahudidir. Bunlardan Eduar 
l~oçild vnktiyle Ji'rans:ı dcvkt b'lnka~ı 

mlidilrlUf;ünil etmiştir. Bu gün Fransız 

ha'ıamlar birliği rci~idir. 

Lord P..oçild meshur bir kuş ve böcek 
alimidir. Birkaç SOnC' C'\'Ve} Ö)mÜ'j olan 
Jord Rocildin bilha"'sa ku~ ve bit kollek
siyonlan meşhurdur. 

.A ilC'nin A vusturynda bulunan drnc!ın • 
dan Lui J!oçild bugün Alman hükümeti 
tarafından tevkif cdi!miı;ı bulunmaktadır. 

1nr:iıtcrenin buı;ün'tü hnrbivc razırr 

Hor B ''lı:a da aslen ynhuddir. E\rvelfı gn
z~tı>ci olan Hor Dcli~a. kabineye evvela 

nakliyat nazırı olurak girmi~ ve bilhassa 

1) Ilcınri nermlcı:;rı ~) 5 ır.ılı ncrıı.ır. 

lı) ı:ı·oud 

G) /Jt'r9son 

i) J.co11 /Jlııııı SJ llor llcli~a 

9) Tri~lcı11 lfrrnnr JJJ J:. noril<l 

11) l.ord no i/1 1'!) 1.ııi nn ifıl 

l:aza.ları azaltmnktn f.mil ol::.n t(.dLirlen 

le meşhur olmu.,.!.ur. 

S1XDJAD.\ \'E ,.:u;?tE. \D.\ 

Bugünün en mc hur Umk rini s;.},'" t

tcn sonra. sincn•n:.la buluyoru~. r .. 1.at. d

ncmnnın C'n me hur lsh1lc>ı in.~en biı c;o;:u 
da aslen ynlıudidir. 

Bunhrın ha ındn ~arlo i't' lk l"s 
Fcvl'banks gf'lm<'kkdir. Artbtl--rd"'n Fol 
ı Iüni, İrvin:; Berlin de yaht!di arım 'nn
d:r. 

E rns('n bilhassa Holivud, nüfusunun 
dörtte biri yahudi olan bir r~hirdir. Oı a

daki sinema müc>ı-t:<!'"'l"lerlnln c:o~u vrhu
dllerin elindedir. Bunlardan en mcı;huru 
da Metro Goldvin M:ıy<'r müe!:scc~ inin 
snhi'Ji ı::"arnucl Goldvind·r. 

Bugün dünyn 'a1:i hütün wr•·dikı in 

dörtte biri Ameril:ad::.dır. ısoo cen<'"'İn

dc Am"rikndn nnca't 3000 yahudi var:•en 
'( Lıitfet1 sayfayı rm•iri11iz l 
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• l\lcktcplerde trahoınla mi.icadrlc için 
maarif ve sıhhiye ,·ekftlelleri müştereken 
çalışnı:ı.>a k:ırıır \'ermişlerdir. Y~ıkıncl:ı ls
tıınbul civarındaki köylere sıhhi hc~ctlcrl 
göndcrileccklir. 

• Çekmeet', ~ile ve Be\ koz \alı ıııcl\teplr· 1 

rinden ~onr:ı hu o;eııc Yalonıct:ı d:ı lıir ':ılı ı 
mektebi kıırııl:ıcııktır. Bin:rn ııı ~erini le~· 
bil etmek üzere Jıu lı:ıfüı i~·ıııdc· ,\l:ı:ırif nıiı 
dürü Yulo,·aya giıJccektir. 1 

• Dün mıınıif ıııiidürlüsün<lt• lıir' toplan· 
tı yapılarak cunıhııri~el Jıııyr:ımır:dıı lale· 
benin geçit resmi programı ho11rlnnınıştır. 
Pazartesiden sonrn mekteplerde t:ılcbe~ t' 
cumhuriyet nıc,·zuu etrafında rlen\ler ''eri· 
lecektlr. 

• Aukara ,.e B.ılııuli caddelerinin asf:ıltn 
tcnilınesi için çık:ırılnn p:ırke taşları Sır· 
kecidckı sokaklarn döşenerektir. Codıledc 
kesilecek ağ:ı~·lar da teshıt edilmiştir. 

• \'unanfstanl.ı \eni bir lir:ırel ıınl:l')" 

uıa~ı mu7.ııkt•rdc•ri içııı Atin:ı~n ~iılcrek lıt···ı 
~et k:ırurbşlırı lıııışlır ve )Arın .\nk:ıra ıfaıı 
şcelırımıı:c ı;ıl'lnıcsi hel,Jcıııııekl!'ılir. Ilı•· 
}'el Tlirkofis rı-l<;i flurlı:ııı Zihninin lı:ı~ · 

Jcınlı#ı altındadır. 
• lktlMI \eklılrti rnü~n\'fri FondC'r Por

ten diin, ınııhlelir me eleler üzcrlnıle let· 
kJkalt:ı bulunmak İİ7.cre Ankaradon ~ehrl· 
miıe 11elmiştlr. 

• Orın teclrhal ynlıanC'ı dil muallimi ye 
\lşlirmek ilzere ün l ver~il!'de aı;ılnn kur!lf:ı 
der~lrre haşlnnmıştır. lngllizce, fronsııC'n, 
Te almP.nca lbuını için kursa işlinık eden 
tılehe ııdedi 60 lır. 

• t1 bankası 1.onclrn şube~! nıiidürluğiine 
tayin edilen Côbır dün şehrimiıe ~clıni şli r. 

Yakında ı.ondro)a gidcct"ktir. 
• Topk:ıpı - H:ımi şo esinin e~aslı lıir 

şekilde yapılması dokuz hin liraya bir nıii· 
teahhlde ihale olunmuştur \'e in~naln ııele· 
cek hafla t>.:ı~lonııcııktır. 

• Knrahükıleki f:ıhri1'ıılıır in,aalı ınliılüdl 
Hopkin~on ı'IOn Arıkarııd:ın şechrimize gel· 
ml~tlr. Müdür, inşaat esnasında lnşıili7. ınii· 
hendi~inln ölümüne ~ebeblyet \'eren ka1..ıı 

hakL:ındıı lıılıklkıılla bulunmak üzere Kn· 
rabuke gidecektir. 

• Kız \'e erkek muallim mekteplerine a 
lınan talebenin llsıe~ı hazırlanmıştır ve 
mekteplere leblil edilmek üzeredir. 

Amerika 
Ua lmi 
fi 1 osu 

bir atlonlik 
1 hda~ edil'Or 

Ncvyork, 18 (A.A.) Herald Tribu· 

ne gazete ıne gore. Bahriye nezareti dai· 
mi bir atlantik filo u ihdacma prensip i· 
tıbarile ka:-ar \e, miştir. Bu filonun nü· 

'e ... ini ıkı hafta e\\'el ıhdas edilen :ıs cü· 
zlitamdan ılıa:-ct bir filo tc~kil edcı:ektir. 

\ 'eni isyan 
huz• r la n ı~' ormuş 

Hio·d~·Janciro: 

tebliğ: 

13 (A . ı\.) - He,mi 

11 l\1ayı Lyanı şeflerinden olup o za· 
man kaçan fak2t son günlerde yakalanan 
bir ~ahsın üzerinde yeni bir i~yarun ha· 
zırlanmakta bulunduğu 'e bu byana hü· 
kumet azasına suı!•a tler yapılmak sure
tile ba~lanmak i:ıtendiği öğienilmiştir , 

nüfusunun 1 milyon 7M bini yahudidir. 
Onda nsonra Şlkago geliyor ki buradaki 
yahudilerin adedi 300.2~0 dir. Bundan 
sonra. Filıidelfiya geliyor: 24 7 bin, daha 
sonra sırayla Baltlmor, Boston, Klevland, 
Detroit, I..os Aneeles ... 

Yahudiler Amerikanın maliye ve tica
ret mUesseselerlnden ziyade sanayi mil
esseselerine h!kimdirler. MadenkömUrü, 
petrol, kimyevi maddeler, elektrik, tele-• f nhiıı:ırlnr idaresi yakında "fzmlr .. i~ınl 

ile yeni bir l'in~ cı.ı::ıra çıkaracaktır. l\ibril 
lnhı~arı da cumlıııriyet bayramı münasc· 
be tile )"eni şekilde kutular içinde kibrH ~·ı· 

karma#a k:ıı ar .,.ermiştir • 

DIŞARDA : 

• DiıtOn Yunanislın mesut bir hAdiseye 
hazırlanmaktadır. \'eliahd pren' Pollin bu· 
ıünletcle bir çocu~u dünyaya gelmek üze· 
redir. 

fon mUesseselerinln başında yahudiye pek 
pek az rasgellndiği halde kadın ve erkek el

bise kumaşı fabrikalarının yüzde 90 ı, 

mobilya fabrikalarının yüzde 50 si, kun
dura fabrikalarının yüzde 40 ı, kUrkçUle-

• nomanyada askeri lıir tayyare kralın 
önünrle yapılmokt:ı olan manevralar $ıra
sında yere inerken infilak elmiş ve için· 
de bıılunnn üç kl~i ölmüştür. 

• .Romaııyanın senenin dokuz ayı iı;in o· 
lan tlcaı et muynzcncsi geçen senenin :ı) ıı i 
de' rcsinıleki 9 milyar leye ıını!.::ıbil anc:ık 
iki milyar bir aktif ıırzetmcktedir. llıra 

cal 22.S den H,9 milyara ve ithal~! 13,1\ 
millr.rdon 13 milyara inmiştir. 

• Amerikan hazinesi nıtvcudu 14 ilkle~· 

rinde 13.964 5i5.931) clolarılı. Hazine '"''"" 
cuclu şiındll e kad:ır a la bıı derece yiik~el· 

m~mişli. 

• Floriıl:ıclA ~flnmiıien lıilılirihliAine 11örr 
rün Bükre5e do~nı tayyare ile sefere çıkan 
Rumen tayyarecfsi Papıı Papana, proje~in 
öen nıgcçıni~tir. 'J'nyyare )'ere rliişerck 
harap olmu~tur. Pilot ,.e arkadaşına bir 
ıey olmamıştır. 

• "Ob~cn·ntorc Roın:ıno,, ~azcle!iinin 
;\'iyanadan öl{rcnediğine göre Arşidı:k 

Eugcne Alman makomatı tarafından mem· 
leketl ıcrkelmc~e duYet olunmuştur. 

• "fntramıigt":ınt,, gazetesi ha,·n nezoreli
ııin tan•nre fobrlkıılarınn ıeshallarını mo· 
dernleştirilıneleri için bir nıil}:ır franklık 
tah5i at \'erdiğini yozmaklodır. 

• Fransız hariciye nazırı Bone Suq t•I 
}{usya biiyük elçisi Sıırlçl kabul <'im işli r. 

• lnıriliz kral \'il lıraliçr i filin ":ılıah Bııl · 
nıoraldRn l.onrlraya evr!et ctınişltrdlr. 

Kral mü:\lemlck6t nazırı Macılonald'ı kabul 
etmiştir. 

• lliller, aYni znıııand:ı J:ıpon)anın bli) tik 
elçiliğine tn) in eti ilmiş olnn J:ıpoııy.ının 

sabık Bcrlin bülük elçisi Togu}u kabııl el· 
mis ,.e bü~ ilk eki, Alm:ın dc,·let reisine 'e· 
(la e\ lcmlştir. 

• nomanof h:ınNl:ınının reio;İ r.raıuhık 

Kirilin crnaze mc>rosimi, birçok Almnn \'l' 

ecnebi hanedaııl:ırı crkiınının huzurilı: 

dün ~abalı yapılmıştır. 
• !talynn hükumeti, ltul)nda oluraıı \'ıı· 

hudilcr h:ıkkınd:ıkl \':ışl ııı;ılon nnlasınn ı t•· 
\'ahını ı\nıerik:ınııı Honııı lıurfıJ, rlçısinr 

Terml~tır. t ' nıumiyclle 1\ i nı<ıltmwt :ılnıı 
mahfiller, hıı ı·cv:ıhın lıugiinldi ..;:ırll.ır ıltı· 

bilinde ne kıul:ır rnilınldlııse ıı kııd::ır tııl · 
min edici nıuhlycllı• olılııjluıııı lıildiriyor

ltır. 

• 1ıoh:ııl.1, Podolloda }ııpılm:ıkt:ı olnn 
hııfrl al parlak ll"llct-lcr ,·ermi~lir. Ronın

Jıltırclon rn·elki wrnaıılnra oit Et disklerin\ 
307 kabri mel d:ınn çıkorılınışı ır. 

bugUn Amerikan Birleelk devletlerinde l 
yaşıyaıı yahudilcrin adedi 4,5 milyondan 1 
fazlada. Bu, Amerikan ntifu~unun yUzdc 

3 buçu~nu te kJI f\tmektedir. 
Amerlkada yahudiler en fazla Nev

yorkt& bulunuyor. Şehrin 7 milyonluk 

rin yüzde 95 i, likör fabrikalarının yüzde 
50 11i yahudi mUessesesidir. 

Nevyorkta bilhassa doktor ve avukat 
yahudilcre çok raııgelinir .. Şehirde Uç 
doktor vanıa ikisi, iki avukat vanıa biri 
yahudidlr. 

Amerikan mcbusan meclisinde (Kon • 
gre)de on yahudl mebus vardır. Xevyork 
ve lllinois devletlerinin umumi Ynlileri 
yahudldir. Yükııck mahkeme heyetini teş
kil eden dokuz hakimden biri de yahudi-
dir. 

E PTON Dt'1'\Yı\D,\ 

BUtun dUnyada 15 milyon 800 bin ya-
hudi varJır. Bunlar k~5if surette başlıca 
on mt'mlckete d:ığılmış bulunuyorlar. 
Memleketin nüfusuna nispelle en fazla 
yahudi Lchistanda bulunmaktadır. Ora
daki 3.050.000 yahudi Lehistan nüfusu-
nun onda birinden fazlasını te~kil etmek
tedir. 

Aded itibariyle en fazla yahudi de A
mcril::ı.dn bulunuyor : 4.5:>0.000. Fakat, 
memleketin nüfusunn ni.!ıpctle ancak yüz. 
de 3,5 tur. 

Yahudiler diğer memleketlerde şu a
dcd ve ni!pcıt dahilinde bulunmaktadır: 

Rusyada: 2.750.000 (umumi nüfusun 
yliz le 2.5 uı; I!omanyada: 900.000 (yüz 
de 4,8), Almnnyada: 450.000 (binde 7) 

Çekoslova'cyadn 3G0.000 (yüzde 2,4), 
lngiltercdc 330.000 (binde 7), Fransada 
200.000 (binde 5), ltalyada ~J.000 (binde 
1), İspanyada: 4.000 <on binde 2), şimali 
Afrlknda 4Si.OOO (yüzde 1,4). 

Muhtelif dlğf'r memleketlerdeki yahu
diler de 5 milyona yakın bulunmaktadır. 

Bu yahudilcr bulundukları memleket
lerde ne yaparlRr? Euna istatistiklere 
müracaat etmeden de herkes derhal ccı
vah \'erebilir: t icar el. 

Hakikaten, btitun dlinyadaki 15 milyon 
800 bin ynhuclinin 6,100.000 i yani yüzde 
3G.8 i ticaretle nıcş;;uldlir. 

Di~er işlerde meşgul olan yahudilerin 
sayı:ır ve umum yahudi nüfusuna nispet
le ı:udur: 

Sanayi ve kilçUk sanatlarda : 5.750.000 
(yüzde 36,4) s~rbest mesleklerde : l mil. 
yon (yUzde 6,3), 7.lraatte 625.000 (yüz

de 4), ev veya müessese hizmetlerinde: 
325.000 (yUzde 2), gelir s.ahibl 2 milyon 
(yilzde 12,7). 

GörUIUyor ki mctlek itibariyle yahudf. 
lP.r P.n !aı:la kazançlı işleri tercih etmiş
lerdir. 

RABER - ~...un ...-. .. 

On saat bombardıman 
Kanton bir cehennem günü 

Japonlar iki şeh t i işgal ettiler 
yaşa d ı 

To!{yo. ıs ( A.A. ı _Gazete haberle. şehrin mUdafaası için mühim miktar. 
rine göre. Japon k taatı, J::u sabah Tc. da Çin askeri gönderilmiştir. 
anı z:ıptetmişlerdi r. 

Ört i illa re 

.Kanton. 18 (A.A.) - Japon ilel'le
mesi sebebile düngece Ka:::tonda örfi 
idr<.> ilan edilmiştir. Şehrin bom bardı. 
manı saat 7 d~n ı 7 ye kadar fasılasız. 
devam etmiştir. Uongş?. garının bom. 
bardımanınd:ı 20 sivil ötmila ve yara· 
lanmıştır. 

J a1>0n 'ar il t>rliyot 

'I'okyo, 18 ( A.A. ı - Cepheden alı· 

:ıan bir telgraf, Japon kıtalarının pa· 
ıar günü Poklo şehrine girdiklerini 
teyit etmektedir. Bu şehir Kanton is
likı\mclindc ilcrliycn Japon kıtaları. 

nın yoıu üzerinde bulunmaktadır. Ja. 
po:ı yüriiyüş !:ıtaları ciddi zayiata ma. 
ruz kalmadan g:ırp istikametinde iler
lemektedirler. 

Ordu tarafından neşredilen bir teb· 
liğde tuğyanların, kıtaların Cast - Ri
ver nehrinin ma:Jsap istikametindeki 
hareket!erine mani olduğu zikredilmek 
tedir. 

Ç~nliler ricat ederken bu n eh rin Ü. 

zerindeki köprüyü berhava etmişler. 

dir. 
Kan on · Kolo:ıg şimenrUfer hattı i· 

ki yerindert kesilmiştir. 

Henkeu tahli ye ediliyor 

Şanghay, 18 (A.A.) - Hankenden 
b!ldiriliyor: 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domei njnn-
::;ı, IIankovclan SO kilometre mesafe· 
ele Yangtse nehl'inin ceııulrnnda bulu

nan mtihinı Yangtsin $ehrlniıı Japon 
kuvvetleri tarafından işgal cdllnılş 

olduğunu resmen teyit etmektedir. 
Hankov, 18 (A.A.) - Şaııknyşek 

hUtUn dUnya yüzUne dağılmış olnn 

Çlnlllere hitaben hlr beyanname neş
rederek bunların mali ve maddi mllın 
kiin her vasıta ile memleketlu 
daraa~ına da"et eylemiştir. 

A'nıanya 
Asker:et ini terhise ba şf2dı 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Silah altın;ı a· 
lınan yüz binlerce ihtiyat efrac~ .• un 

ve iki senelik askeri hizmetlerini b~tir. 
miş olup da muvakkaten hizmette ipka 

edilmiş olan askerlerin terhisine buf!Ün 
ba~lanmı§tır. Terhis muameleleri 15 
gün kadar sürecektir. Terhis edilen ef
radın nakli için Almanyanın birkaç mm 
takasında h~r nevi nakil vasıtalarına 

müracaat edilecektir. Bcrlindc banliyö 
hatlarında işleyen otobus servisleri 
durmuştur. 

Fransaorn yeni 
Almanya se f ri 

Paris, 18 (A .A.) - Fransız hükumeti, 
Romaya tayin !'dilen lıüyük elçi Fran
çois Poncet'in yerine Coulondrc'in tayi
ni için Berlinden istimzaçta bulunmu§tur. 

Homı:enyada 
Hu ineden 42 mil} on LC'y 
a~ ıran bir ı;enel sekre ıer 

Bi.ikreı;, 18 (A. A.) - Ekonomi nczn
rctinin eski genel sekreteri Fianu ihti
lastan dolayı yapılan tahkikat neticesin-

~incıııa ve tifııtrO 

Gaby Morl 
l>emiruo'und8 .• J• 

t eko. u lill 

içinde m:şhur rra::zız ti 
n:ma aktrisi Gıı.by l\lorll1 Ol 
lun~uğu bir tiy:ıtro trupıl 

istemeden bir cür'at rckord 

dır. Trup 14 Birinc:te~ri:l 
r.cne tiyntrosunda bir piY~ 
üzere bir mukavelename 
Holancla<l;ı bulunan tiyatt0 

nyy.::n va1:ittc c :n::vre 1' t 
üzere hnreket etmı~lcr, fa ....t. 
gümrük memurlarının gar:; 
uzun zaman devam edc1' 

yüzünden Il:ıl şehrine ak~aJll 
tişmişlerdir. 

Buradan Cenevrcye 
Gauy Morlay ancak 23,40 da 
yetiştir::bilcce1:tir. Halb:.ııd 
geçe başlayacaktır. 

Gaby tayyare ile gitmek 
kansızlık karşısında bu arı 

geçmiştir. • 

Çin kıtaatıruı Ha:ıkeni tahliyeye a
made olmaları için talimat verilmiş ol
duğu zannedilmektedir. Hükumet me. 
mur:arı. Hankeni süratle tahliye edile. 
bilmesi için sivll ar ali nezdinde ısrar· 

da bulunmaktadır. 
Bu memurlar. mülteciler için şehri:ı 

20 kilometre kadar garbında kamplar 
tesis edilmiş olduğunu haber vermek· 
tcdirlC'r. 

Aktrisin müşkül bir vas' de tevkif olunmuştur. 1 ... ı 
g~ını go··rcn istaı;yon me.ınuı .. Ekonomi nezııretinin zirai ıslahat işle-

Bütün otomobillerin askeri maka
mat tarafından müsadere edilmiş ol
muı keyfiyeti sivillerin hareketini 
mü~külleştirmiştir. 

Şiıldet'i muharebe ha~laaı 

Honkong, 18 (A.A.) - Şeklun~a 

sekiz kilometre mesafede Şark ve Şa. 
ho ::1ehirlcrinin birleştiği rr.mtakada 
şiddetli bir muharebe başlamış, halfi 
devam etmektedir. 

Şark nehri mmtak~.sma mühim mik. 
tarda Çin takviye krtaları gelmektedir. 

Kanton i;in her ti.irlü tehlikenin ber· 
taraf eailmiş o'duğundan emin bulu
:ır.n Çin umumi karargahı. Kantondan 
bir milvon kadar kişinin çıkarıldığını 
tahmin etmektedir. 

Çinliler, Şumşurr un 25 kilometre §İ
malinde Tankaya demir köprüyü ber
hava etmişlPr ve t~Jgraf hatlarını da 
kaldırarak Lakantonu bütil:ı bütüne 
tecrit eylemişlerdir. 

Ayni zamanda dahilden Kantona bu 

rini idare etmiş olan Fianu'nun bir ziraat ı otoray hareket cttirmcği t 

mUessese!iyle uyu~arak hazineden 42 1 bu teklif kabul olunmuştııt~ 
milyon ley çaldığı anlaşılmıştır. 1 at 17 ,20 de Bal istasyonun 
-----------'-------•ve 20.10 geçe yani oynuufl 

A~ı~ te~ekk Ur 
E m ekli albay ve Bozüyiık kıereste 

fabrikaları müdürü Şerif Yaçagazın mü. 
easif ölümünü duyan m:.:~fik clostları -
mızın cenaze merasimir.c!e bulunmak su· 
retiyle göiterdikleri car.elan alaltaya ve 

uzakta olup da taziy ede bulunan dost. 

larımızrn liıtuflarına ayıı ayrı teşekküre 

teessürümüz mani oldı.ğundan gazete -
nizle minnet ve şükranlarımızın iblağını 

rica ederiz. 
Merhumun Damadı : Bahr i Kınacı 

Kızları : Nilüfer Kınacı, Cahit Yaçagv. 

Bir bayan "Ati be 
aranıyor 

Daktilo, eski ve yeni yazıyla okuyup 

yazmasını bilen ve avukat işlerini takibe 
muktedir, orta tahsilli genç bir bnyan 
katibe ihtiyaç vardır. 

Karaköy palas dördüncü kat 11 nu

maraya mtiracaat edilmesi. 

dan yarım saat evvel TruP" 
yetiştirmiştir. Bu iki ş.bit 
mesafe 23 7 kilometre old1' 

otoray saatte 83 kilomct c 
rcket c~miş .cluynr. Du rne 
katnrları ancak 3,5 saatt: 

göre Gaby Morlay ist.rn 
üzerinde bir sürat' rcl:oru 

mJktadır. 

A manyadan 
tacir ler 

l\1emlckctimizi ziy:lrct 

İktısat Nazırı Doktor Fıı~ 
temaslar r.o;nunda piyasa ·~ 
eden bazı kararlnr vcrilt11~ 
da Al:nanyada bloke pnr 
ihracat tacirleri ve bunıarıll 
tarla:-ı tesbit edilmcktedil'· 

bu tacirlerin 15 ikinci ;... 
birer mektupla, Alman) a 
olan paranın miktarını, t .,,. 

retle alacaklı olduklarını d 
essesede matl(1pları bu)urt ti 
kez Bankasına bilclirmelc 

tedir. 

1 stiklril 

.$2hir1i"yııtrosu 

ıııııımıııın 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. ~!!:::t 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Yazan: V. Şekspir tu~ 
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hildiseleri 
ı ında Romanya 

Çe~osıovakya küçük anlaşmanın anahtarını teşkil 
Odiy:Hdu v-;; u~unıı harpten sonra Romen hudutla 

z 
r 

• 

deri le-
tının müdafaası ona dayanıyordu 

Yeni kan1ınu11 neşrinden ;onra, çok esaslı 
rimizden biri' düzelmiş olacak. 

1 <.-_e~osloval~.}anın Pt11çalanmast<JSÜP 
ıe~ız ı er. fa I k • • z a ııç ık anlaşma-.. ı mü-t ır l • 

e 'ııştır. ~·ı.i1ıku. Prag lıükü-
17:l'fı kuç k 1 .. . ' u' an aşma drtlcllrri ara· 
' ıııc.11 bıt>· k b 
1 '' ır kıtı ı1 ctlı. Omm or 
~ Avrupadakı mcı..l,ıım ka\'bctmesi 
''Oman r r. • Ja, 'r r~osloı ak ya ve l'ugos-
ıa, yadan. k 

• murc kep olan küruk anla~-
n::ı· ı ı 1 .. \ 

ıcr ıa/dc sars1 nş olacaktır. 

FMnsı •ca .. J T 
lJ.ık ~ ~0 an .. gazetcsının 

• rcş mıı 7ıabıtı Çckoslot'akya lıüdi-
1 1 k<115•sında R · ~ omaıı,·anın ı•c·ı· c ın · " 

• ı şoy,r anlatıwıl,/ad11. 1 

' om u \c m tt • 
•1 • • .. ~lı•\ cumhurh·ct iı;ını 

~ ' le1.;1 t . n t . 1 · • ıcel e bağ .ınan ,~"ko~· 
•) a buhr I .,.... ,. a 11 ~omanrada belkı her 
•\I .d l la 1 ı. 

ı ı t ~ l a uır he' ec:.ın uvar.dır· 
ır \ • )U 11'! • 

ı. •~ct ~ ·; ccan mt.tem?.dınm u. t· 
·~ ır • 

l ~ . 
.... r t~r 1 ı. ı, 111ıa'" a.tan. 1ı;e!<o.,10,-akya, Lehista· 

k .. a' ; e hattını tc<>ıle de,·am eder· 
Jnı • 

. ~ ~ ıaınar.cla, mti~terek hududu i 
\ • e ~il ıçm Q(' oır ne\·ı tabii sıpeı 
1 f(< 

1
11.\vru) ordu. Bu .. ipe:-ın emnıyetı 

1 

...., n, <ı.nın hu tün büm·e::inı alaka-' 
lt: ,,ı • o ~ .. 

t.:ıı bır~ a 1 'Illai 'c kı men de ruhi bina· 
r. n ha e~bıre çokmesi Rumen milleti· 
• S<ısıyef · 
'
1
• 1111 dcm~tıi şekilde sarsmı~· 

f·ııh:ı.kı:, 
:.ıren a, burada milleti endişeye du· 

Old • ) ~l1ecn d"~ Uku &ı . . '".: ıger memleketlerde 
ke ı d~ıuıı, buyuk bir dünya harbi tehli· 
bat l'llese· •• Bu, Homanya içi11 bir istik· 
b~racıan •e ı;·dı ''e bütün endi~ ,.e korku 
~ırki !\1~~:~·ordu. Ve gene bunun için· 
•k bertarar e a~ıa~ması \'e harbi'l şimdi-
~Utııi;·cııi h dılmış bulunmac:ı efü!lrı u· 
\etmiş de~ldı~~l: olan heyecanına son 

ŞuPhesiı k 
dı~ıerden el~: Rum_cn. milletinin son ha· 
~ucıur· '8 ~ ettı~ı bır netice ,·arc:a o ela k · undan ~ 
b~ndı ku\'\etı 0~_ra mc."lllcketin ancak 
ır zaruret ol~e. gu,enmesi lamndır. Bu 

taıarının t uguna gore, müdafaa ,·a-sı· 
\"e arn<ıznl· • 

1 
tet.aınuı cıt· . anması. yenıleştirilrr.esi 

e e · ırıırnc · "W 
lle ~ ıle rnw\ellef o~ı ~I 1 ~udaf aa m:· 

h l'Şguliyc:tı h 
1
. an ann ılk ve rega· 

. 0 una.. a ıne gelmictır 
lııt· "n C\ \el ı ~ · 
•01 altında b 1 ' atareskonun ba~\·ckıl· 
tıa d ~ u Unan h""k· • 
J;-~ 06rudan do• u umet zamanında 
ti "1ıısanın va d gruya kralın arzusu VC' 

ke, Ordunun· r ıını \'e tükenmez gavreti 
~ ~nı · · 

c ı. 1ndan tech . mudaf aa ,.a ıtaları ba -
.,o,.. b ızı nadi b" 
rıı·· llYtik feda • r ır faaliyetle ve 

U~tur. knrlıklarla ılerı götürül· 

keı.l3ı.ı~n bu ask . 
te metin, &erek ~rı ~alkınrna, gerek hü· 
~·ace ficil bir 1 ~ı:~e~ın nazarında son de
h. t ettiği \e a ını almıştır. Kralın ri-
·"n ık mıl!i müd r k b· rna1 \'e t , • a aa '·asıtalan· 
~-~ne topJantıCSl Kılatına tah i olunan 
uı, '-'Ti bırib' . '· 1 ~r tarafı ınnı '\O\ alı\'or. 

en t'!!ı' ı· an StraJ·a T .. . : 
il) J. Al iJlın d •arız ISnll \"('rİ-

a lllnd ~ buruk b · \e ur. lrcn 1 · ır rolü olduğu 
I"Uh terb 5 ıgın rasyonel bir bed 

rkuaıc1a:ı bu te·ı~.ı~a.'t ıle Yetiştirilmesi irin kel~ 
<ır ~ • "ed· :ır • 

!)'ı.,ı. her Hurn · 1 Yaşından 18 \'ac:.ma 
...... tact en ~en · • 1 a ır. cı iln mec:.gul ol· 

b 
ugun b ~ 

ı.ııuna lıt.ın ıneın1e 
l'l' il t n bu t~kılf.tı kete t mil c.'Clılmi. 
1 " . e; kar.,.ı ol2n n gaye ı gençliğin 

" rrn k azıfe i · · . tırn1 , • ınıl!i ın fk ııssını kuvYet-
l~zı~~ ıçın hay ... u Oreyi tahakkuk et· 

-.ırı.ı..ı_ arını , 
nın,.. ·~ Üt t-.: eren ecdadının 

··• son d ._., edılen h d 
r, '-: hu aıtılr: ına k u utları ka· 

ı~ susunct .. ı- 1• :ıdar müdafaa et· 
·· ~ arzu · 

urıu arttırmakta·! 

Romaıı)anın jya..,i \aZı)etine gelin(:e; 
rc,sı.:.ım!ıur B:!neşın ı-tııa~ı uzerıne :10· 
la.manın parçalanması ık 'aziyetı ne ka 
dar s::ır. ılmış olur a olsun. Homan) anın 
ycııi siyasetının ne olacağını kati şekilde 
söylemek için henuz pek erkendir. 

Htiün için Humen milletinin Fran~a ve 
Ingııtercden bckledi'ı. .\ vrupaya zorıa 
yeni bır ~ulh muahcde3İ kabul cttim1ek 
ı~tiyenlcrın arzularına daha ıazla \akit 
geçirmeden man! olmaktır . 

l\ Iot(;rJü 'ac:Haların çoğalması \"C sürat
IC')mc"ı ~ehirlerde kalabalıj::,rın artma ı yü· 
zundcn c:on a ırda. seyrbeler kazaları kor 
kunç şekıldt> artmıştır. Biitiin dunrada 
bu yüzden ölenlerın adedı. büyük harp 
!erin oldurdti~ü in anların ı:ayı~ından 

çok fazladır. 
I3ugun dünyada hiçbir memıeket bu \"a

ziyetı.1 tamamen unüne gcçm<.>k çaresini 
bulamamı~tır. Fakat kazaların kısmen ol
vun zararını azaltmak ıçın her tarafta 
ciddi nizrımlar. kanunlar yapılmı'.:'tır. 

I hikumetimiz d..'! memle~\et ıçin çok et
raflı bir eyri eler kanunu hazırlaını~t rr. 

l\ lucıp d~c!)ler Jfıyiha -ında. bu mehua 

Romanya bunu bilhassa Fran~adan bek 
liyor. çünkü 1 Iitlcr imparatorkğunun pat 
!ayıcı d .namizma tec:irlerinı tahdıt etmek
te ,.c sulh muahcdelen :Si::ıtcminde açıl<tn 

gedıği kapamakta doğrudan doğruya en 
fazla a1akadar olan odur . 

Cenubu Ş'.lrki . vnıpa milletlerinin ka· 
naatine gore, derhal harbi do!:'Uracak o· 
lan şer. muahedeler sistemini ihla.J eden 
~icldet nareketleridir. Onun içın. hudt:tla· 
ı I:1 bu şekilde ta<::hihi tc~ebbii !erinden 
':ugeçilmelidir. 

. ait _imdıyc kadar alınmış olan tedlıi:lerc 
i~an~t eciiimc':te ,·e birçok verlcı de bıl
has~a 1 tanbulda kazaların deva nlı 0la· 
rak ç ğalma-ımn bu ışin muntazaman \C 

umumi bır kanuna bağlanma.ı lüzumunu 
i pat elliği kayc!edildikten .. onra ~u ra

Bu hucu ta Çeko-lo\-akya Mdise~i bizim 
ıç•J' kafi dereceiie fikir alınacak bır mi· 
flıldir. Dünyayı ateşe ,·ermek için hakım 
olan millet ile üç buçuk milyondan fazla 
~~yük bır ekalliyet ara-ındaki dahili bir 
;htılaf kafidır .. 
Büyiık de,•letlerin nem de tedakar· 

lıkıa,.ia - giı iştikleri tc~ebbü:; daima tek 
rar olunabilecek harekttler de~ildir. Ayni 
şekilde bir Mdi.e tekrar ortaya çıkarsa. 
bunu bır felaketin takip etmiyeceğini kim 
r<.> iddia edemez. Hatta belki felaket, hü-
kCımet reısleri i~e miirl:ıhaleye vakit bula· 
mtı::Jcın vuı<ua gelecektir . 1 

Bunları bugun, umumi harpten sonrn [ 
bL:\'ük de\'letlerin yardımı ile t~kil olu· 
nan .e ·o$lo,·ak} nm çökmesi kar~ı:-ında 
dü~ünüyoruz. Netice çıkarmal: ,·c kom~u
devle.tlerin. billuıssa Romanyamn alacağı 
dersleri tesbit edebilm~k içın hfıclic:eJerin 
son:ınu ve Bohemyanın mü~t2kil bir ele\• 
le~ olarak r:c ~kilde teec:kkül edeceğini 
bel::cmek ltızımdır. 

- Lr!m Teı·cmn 

HA Yt\ 1~ IVII BU! 

IHI D 

Hoınaıı 

Rasnm 
Kitap halinde çıl<tı. 

1-iatı :ıo ı~urıı; 
Teuı yerı: Ankara c.add. VAKll 

Yurdu , VAKiT Ki!apev=. 

kamlar verilmektedır: 
Elde mevcut stati-tıklcr tetkık edi· 

lirse. scyrı eler rnkuatının 193ı yılından 
be:-ı her c:cne ehcmmıyetli bir nisbNle ç<r 
~aldığı "e rnku~ıtm da gittikçe hayata 
kıyıcı ve oldurucü lıadifcleri ıhth a ettılli 
g!i:-ülm~ktedir . 

ı 934 yılında 1::; ı adet olan eyriiscfcr 
,·a!,:a.ı .1935 de 683; ımG yılında i"e 979 
zu bulmu~tur. 

Seyri.iseler işleri son zamanlarda müsta
k:I bir ilim halini almış ,·e garp ınemlc

ketlcrincle bu husu için mektepler açıl
m15tır. :\lektep tedrisleri teknik tedrisat· 
tan son:-a bir müddet ameli olarak rnzife 
gbriıp tekrar imtihana girmekte ve bu im· 
tıh:ınl::mnda vnzıfcyi lfıyıkile ifa edccckle· 
rıne kanaat ~elerıll'rc c:crtifika \"Crilmekte-

clir. 
Pro_jc•niıı c·~a~lal'I 
Projenin hiıkümlerine göre, biilii!1 l:a

ra yollarında seyrü cferin se!ii.mct \'C in
tizamla cereyanını temin için gerek yay
lar, gerek buL•ı nakil vasıtaları, bu k:ı· 
nuncla yazılı esa-lara ve bu kanuna müs
tenid~n yapılacak nizamname hükümleri
ne \'C belediye sınırları ıçinde mcri olmak 
üzere belcdıycnin ve belediye sınırları dı
~ında kalan yollar için vilayetlcrcc yapı
la.:ak talimatnamelere göre hareket et-
mekle mükellef olacaklardır. 

Yollara' ımj, meyil, yolun geni~liği ve
ya d:ırlı~ı gözününde tutularak nakil \'a· 
~ıtalarrnın en çok yapacakları sürat ele· 
rrcelc:i \'e yollarla yollar üzerindeki köp
rü menf~z \"e bütiin sınai inşaatın hangi 
ağırlılı:taki nakil va5ıtalarına tahammülü 
ol::ıcağı belediye mırlan içindeki yollar 
için beleciıyelcrcc. belediye sınırları dı-

nırlan haricindeki yollarda hu vazifele 
;lll .i talimatname hükümleri daire:.inde zabıl2 

"' , ca mahallerinin en büyük mülkiye mc.mu 
f }arının kontrolü altında ifa olunacaktır. 

Snyr~İs{'İf.'r; 'C'riııin b"zulduğuıulnu 

nwydnıın ~clmb bir kaı.n 

1 
\ Bu kanuna \ eya bu kanuna göre yapı 
l:m nizamname Ye talimatnamelere a} 
km harekette bulunup fiilleri bu kanund 
yazılı cezalara t~allQk edenler mahalli 
tabi olduğu ceza mahkemelerine e\ked 
leceklerdir. Fiilleri, belediye işlerine mı.; 
tcallik cezai hükümler kanununa gön 
ceza \'erilme ini jctilzam eden suçlular 
Yerilecei< belediye cezalan, uç \ ilfiye 
merkez kazası hudutları jçinde olmuş i.., 
\ilayet merkezi belediye encümenine, su 
kaza hudutları içinde olmu~ i e kaza mer 
kez belediye encümenine 486, 1608, 257 
numaralı kanunlara göre verilecektir. An 
kara ve İstanbul şehirleri hudutlar:ı da 
hilincle yapılacak bu gibi suçlar hakkın 
da bu şehirlerin beledi}e 'teşkilatına mü 
teallik hükümleri mahfuzdur. Beledıye te 
kilfıtı bulunan nahiye_ ve köylerin yalnı 
belediye hudutları dahilinde i43lencn SC) 

rüsefer suçlarından dolayı bu mahallerıı 
belediye encümenleri ceza venniye sala 
hiyetli olacaktlr. Belediye işleri sebebi) 1 
muhtelif kanun 'e nizamnamelerle beled 
re mırlan dı~ındaki seyrüsefer • işlerin 
den dolayı belediye reic:lerine \erilen sa 
!ahiret, ~errüsefer i~lerindcn dolayı ,val 
ve kaymakamlara da verilmistir. Scyru 
scf ere ta:ıllfık eden hu:,uslard:ı belediye 
cezaları, üç misline kadar arttınlabileceı. 
tir . 

tün yollara, aidı) ete gore ~lediyc \ .. ya 
'ılfıy ... tlerce konul:ıcaktır. Bu masr:ıfü:r, 

ait olduğu dairelc:rce ödenecektir. 
Beledi) e .mırlan içinde mcri olacak sey 

rü:.cfer talimatnamelerinın tanziminde za· 
bıtanın mtitalca ... ı alınacağı 'e memleke· 
tin en buyi.ık mülkiye memurunun tas
dikine arzolunacağı gibi belediye sınırları 
haricindeki yollarda cari olacak seyrüse
fer ta1imatnarneleri de bu kanun hükiım· 
!erine \'e bu kanuna gfi:-e ,·apılacak nizam 
namede bt>lirtılecek e a !ara \'e memleke
tin her tarafında a) ni ~kli muhafaza için 
dahiliye \"ekfıletince verilecek direktinere 
göre mahallın hu uc::iyetleri de dikkate a· 
Jınarak belediye sınırlan içinde meri ta· 
limatnamdcrden mümkün oldt!bru kadar 
ayrılnumak \'C nafia idarelcrile zabıtanın 
mütaleaları alınmak ıizere Yilayetlerce tat 
bik mevekiine çıkarılacaktır. Bu talimat
namelerin tadilinde ayni ec:ac;lar:ı riayet 
olunac:ıi,tır. 

13eledıyc sınırları içinde yolların muha
faza -ı \ e nakil uısıtaları hakkında 1580 
numaralı belc.'Cliyelcr kanununun beledi
} eler için kabul cttıği 'azifelere ait hü
kümler mahfuz olmak i.izerc belediye sı-

Yo\)arJa her cins hayvan sürülerinv 
sevkinde riayet edilmesi lazımgelen u u 
,.c tedbirler talımatnameleile tesbit oluna 
caktır. 

akil va ıta1arı hakkında 
bük iinı:er 
Umumi \ e hu usi yerlerde seyıiısef er 

~Devamı 10 uncuda 

şındakı yollar için \'İlayetlerce tesbit etti
rılccek. gerek bunları g~tercn i~aretler, 

gerek beynelmilel seyrüsefer i~etleri bü· 
~~~....:_~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

Sa~ıo~ yuırdlun{d)a üç 
~ün nası·ı @e<dlavaı 

~olbenson Oaııra cdlsı 
ıralhla''\t y<O>k 

va '{Ç m o ş T RİYESTE'den bildirildiğine göre ·ltnlyn ve Yu-

11' ALY ANIN §imal §Clıirlerinden birinde' yeni bir goslavya hükiımetleri Adıiyatik deniz.indelti kü-
tlp dolandırıcılık vakası kaydcdilm~tir. 10 teşri- çilk adalarda oturarak Robenson hayatı ynşıyan blrta-

nlevclde, bir doktorun idnrcsinde bulunan sağlık yurdu- kım adamların günden güne artmasına knr§ı tedbir al-
na, .lıiaryo Mnrkenti adında kırk ) nşlarında bir adam m:ığa karar vermişlerdir. Bunlar ekseriyetle ccnebi-
gclmlş. Hususi otomobiliyle bir seynhntc giderken fıni dirl~r. Mesela Lars isminde bir Danimarkalı, scneler-
olurak bir apandisit kr;z\nf' tutulduğunu \"C arnl.ıusını <len beri n.nguıı:a ci\·annıln bir kaya parçası üzcı inde yn-
blr arkada~ına teslim ed.~rek hastaneye koşmuş oldu- • ı;:ımakt:ıdır. Bu adam bu adacılt üzerinde kendisine 
ğunu söylemiş \'C bir our. i~tC'mlştir. bir ev yapmıştır: balık avlıyarak, tavuk )'C'tİştirerek 

I~endisini muayene eden doktorlar, upandit;it fmızı- hayatını dernm ettirmektedir. 
nn rnslamamışl::ırs:ı da hastanın tclgrnfla dnvet ettiği
m söylNliği nilesi efradının gı>Jmcsine intizıırcn, onu 

hn tanede misafir edip ihtimı:ım göstermekten geri kal
mnmı~lnrdır. 

Hastaneye geldiğinin dördüncü günü sabahı, bu ga
rib h'astaıun odaaına giren hastabakıcılar lçe.rde kimse
cikler olmadığını gördilkleri zaman §aşırmışlnrdır. A
dnm muayene ve bakım ma.ıır:ı!larmı ödemeden bir ko
hymı bulup sıvısmrştrr. Bedava yeyip i~mc ve yalma
nın bu usulilnil nasıl buldunuz 7 

Birçok kimsel<:>r bu adamı örnek almışlar ve az za
man içcrsindc bütün ndnlar birtakım Robcnsonlarla 
dolmuştur. Robmsonlar tnbii hiçbir hükümete vergi 
\'ermedikleri gibi askerlik mtikcllc.fiyetlerini de yapma
maktadırlar. İşte şimdi 1Uılyn ve Yugoslavya hükü
mctleri kendi toprakları üzerinde \'Crgi vermeden otu
ran bu insanlardan vergi tahsili hnkkınd:ı bir knrarnn
me hazırlamak üzeredirler. Bu kanunun neşrinden son
ra bunların bulundukları adaları l('rk~tmck mecburiye
tinde lrnlacakh:ırı tahmin cdiliyo:-. 

l\'.:DmDdlınn kesmlyen 
n Dşaı lf1) O o 

Vnka, çok bnsittir: Edmond Roland isminde 27 ya
şında bir İngiliz delikanlısı var. Bu delikanlı istikbali 
parlak bir coğrafya filimidir. Birkaç ny evvel İngiltere 
hilkf.ımeti kndls.ini coğrnfi tetkiklerde bulunmak üzere 
fraka göndermiştir. Delikanlı seyahate çıkmadan ev
vel 25 yaşında Mis Elenor Skot isminde bir genç kızla 
nişanlanmıştır. 

29 <'Ylfılde delikanlı Londrnya dönünce Mis Skotun 
birincitC'şrinin otuzunda b:ıska bir İngiliz deliknnlısıy
lıı evi<'neccğini ve izdh•aç merasiminin Sen Bosvel kili
sr!'lindc yapılacağını öğrenmiştir . 

lzdivaç ilanları kilisl'nin kaprsrna asılmıstı. Edmon 
Roland ayni kiliseye müracaat ederek kendisinin de 30 
biQncitcşrinde mis Elcnor Skotla C\'leneccğini bildir
miş ve düğün iliınlnrmın kilise kapısına asılmasını i,le
miştir. lzdivnç m<'muru bu ilunm tuhafhğı nz('rlnde 
coğrafya aliminin nazarı dikkatini cclbedince delikanlı: 

- Mis Skot ,·erdiği knrarlnrdan gnyet çabuk ge
çen bir kızdır. Belki düğününe kadar yeni ni~anlısıy
la e\'lenmektcn \'nzgcçer. O vakit yeniden uzun bir te
rcdcHid devresi gC'çitmeden benimle evlcnmcğc razt 
olur. Demi. tir. 



Rütenyada dahili 
harp başlıyor 

~';"" Baş tarafı 1 ncide 
ıunan .füman ve İtalyan bü:; t •k devlet
lerine, sureti maı.'.1susada gönderdiği -
miz zevat vasıtasile bu vaziyet üz-erin
deki nc-ktai nazarımızı bildirmek teş - ı 

kil etmiştir. Macaristanrn bu teşeb'.Jüs ] 
leri neticesinde, Macarlarla meskun a. 
razinin seri ve kati bir surette Macaris l 
tana raptı meselesinde karar vermek 
maksadile muhtelif hariciye nezaretle. 
ri arası:ıda büyük bir diplomatik faa
liyet başlamıştır. Macar efkarı umu
miyesi, bu harekete anlaşılması tabii 
bir sabırsızlıkla intizar eylemektedir 
ve Macar hükfımeti, bu meselenin hal
lini çabuklaştırmak için elinden geleni 
yapmaktadır. Her türlü tehire en 
en azimkar bir surette muhalif 

1 

bulunuyoruz. 
Zira gayri sarih vaatler ve taktik 

ma:ıevralardan bıktık. 
Hudutlarımızın ötesinde azap çeken 

ler, bizim olan Macarlardır. Kendi hak 
krnda karar vermek hakkı da milli dev 
Jetlerin hudutları haricinde yaşıyan bü 
tün milliyetlerine aittir. Mevzuubahis 
oJan mesele o derece ciddi ve o derece 
derindir ki, bunu muallakta bırakma. 

müzakereleri, bu kere Komarnoda de
ğil, fakat Bratislavada cereya:ı edecek 
tir. 

«Çek hükumeti tekliflerini 
24 saat içinde hild r.ııeli! » 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar A

jansı bildiriyor: 

Yarı resmi Peşter Loyd gazetesi, a
§Ağıdaki başmakaleyi neşr-etmektedir : 

Muhakkak ki Avrupa sulhü, Mür.ih. 
te, bir ay sonra Prağın daha az kuvvet
li hasımlarına karşı kısa görüşe ve 
clirkilmesi ile tehlikeye girmesi için el
de edilmemiştir. Çek hükumeti, diplo
matik yoHa yapılacak müzakereler için 
mantıki esası teşkil edebilecek teklifleri 
ni, sarih ve dürüst bir surette yazılmış 
bir nota halinde, 24 saat zarfmda Maca 
ristana tevdi etmelidir. Bittabi yapıla-

Pol9nya Hariciye 
Nazırı 

BnJ1~lYıl11l ~©manı:s 
'1~©l©ı lQ)u ı ~ nacaık 

cak bu müzakereler de uzun sürmemeli 
ve Prağ devrimiz faaliyetin.deki seri a. 
henkten ilham almalıdır. Eğer öni.i -
müzdeki saatlar zarfında Prağdan l:.ıek
lenen hareket vukua gelmezse, Maca. 
ristan bö;\le bir politik teyakkuzu ve 
anlaşma azmi yokluğundan doğacak 

neticelerden hiçb:r mesuliyet kabul et
miyecektir.,, 

· Rütenya 
açtıl:ır 

başvekiline ateş 

Uzhorcd, 18 (A.A.) - Leh ajansı 

bildiriyor: 

Bir Çek devriyesi, Rutenya başveki
li B. Brodij otomobille Beherveya gi. 
derken otomobile ağır makineli tüfekle 
ateş açmıştır. Başvekile birşey olma~ 

mıştır. 

.Ispanyad3 
Memleketlerine dönemiyecek 
gönüllüler nereye gidecek!' 

~m imkanı yoktur. Macar milleti ve Varşova, 18 (A.A.) _ Polonya ha
Macar hükumeti, hakkaniyete mües. riciye nazırı Bek bu akşam saat 22,50 
ses Macar tezinin muvaffak olmasına 

de &-::manyaya gitmek üzere Varşo • 

Barselona, 18 (A.A.) - Cumhuriyet 
çi orduda harbeden ve Almanlar, İtalyan 
ve Çdoslov~Uar gibi memleketlerine 
dönemiyecek olan ecnebi gönüllüler me-
selesi .Milletler cemiyeti komisyonu ile 
lspanya hilldimeti heyeti arasında bugün 
başlryan müzakerelerin esasını teşkil et
miştir. 

azmetmiş bulunmaktadır. 

Alınan ve ltalyan büyük devletleri 
n~zdinde yaptığımız teşebbüse tabii 
bir teşebbüs demiştim. Filhakika, se
nelerdenberi bu devlellerde, müşterek 
menfaatlere ve derin hissiyata daya
na:ı sıkı ve dostane münasebetler in-

i 
kişaf etmektedir. Son zamanlarda, bu 
bağlar bir kere daha teyit olunmuştur. 

Şurasını hassaten tebarüz ettirme
ı liyim ki, ayni zamanda Macaristan L 
1 çin de kuvvetlenmeye yol açan son haf 

talarrn hadiseleri, bu iki devleti.:ı faa. 
liyeti neticesidir. Bu da, katiyen na
zarı dikkatten dur tutmadığımız bir 
usuldur vemihveri teşkil eden iki dev
letin politikasına intıbak eden politi
kamızın revişinde de müessirdir. Biz, 
bu iki devletle; her sahada karşılıklı 
anlaşma ve işbirliği aramaktayız. 

Derhal ve ayni zama:ıda vaziyetten 
kendisini de haberdar ettiğimiz üçün
cü büyük dostumuz, yeni ve kuvvetli 
Polonya bize, şimdiye kadar bir çok 
sempati, dostluk ve müzaheret eseri 
göstermiş bulunmaktadır. Biz de bu 
politikayı ve bu hissiyatı, gittikçe da. 
ha hararetli bir surette terviç ediyo. 
ı•ttz. Büyük Polonya devletinin her 
muvaffakıyeti, her takviyesi, milleti
mizin bütün tabakasında müttefik bir 
r'.1emnu.:ıiyet uyandırmaktadır. Zira, 
herkes, tarihin verdiği dersler muci
bince, bu iki milletin müşterek men
faat ve dostluk yolunda yürümesi la
zım geldiğini müdriktir. 

Harici siyaset sahasında açık ve a. 
zimkar bir hattı'hareket takibi hükiL 
metin kuvvetli bir zihniyete ve bütün 
milletin ittifakla göstereceeği disipline 
istinat etmesbi istilzam eder. Bunu ya 
ratmak başlıca vazifelerimizdendir. 

Bunun içindir ki. Macarların kuvvet 
birliğini bilhassa bugünkü tarihi an
larda bozacak olan bazı temayülata 
asla müsamaha edemeyiz. 
Rutenyadaki hadiseler 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: 
Huduttan gelen haberlere göre, Ru

tc.:ıyada hadiseler gittikçe bir iç harbi 
şeklini almaktadır. Bir çok yaralı var
dır. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar a. 
jansr, geçen pazar Pozsnoy _ Bratisla
vacla bir kilise önünde Macarlara karşı 
kanlı taşkınlıklar yapıldığını bildiri
yor. 

Kilise önünde Macar milli marşını 
söyliycn Macarlara, Çekpolis memur
ları ile S1ovak ge~çleri hücum etmiş
ler ve 11 i ağır olmak üzere bir çok kim 
seler yaralanmıştır. Tezahüratta bu. 
lunan :Macarlardan bir çoğu tevkif e
dilmiştir. 

Yeni müzakereya Bratislavada 
haşlanacak 
Prag, 18 (A.A.) - Slovak halkçı 

partisiıitn organı olan Slovak gazetesi. 1 
nin bildirdiğine göre, yeniden başla -
ma.sı muhtemel Macar - Çekoslovak 

/ 

vadan hareket etmiştir. Yann Bükre~ 
şe varacaktır. 

Polonya hariciye nazın Romanya 
kralx ve hükumet erkanil·e görüşecek~ 

tir. Bu rnülakatm müşterek Macar _ 
Polonya hududu etrafında cereyan e
deceği söylenmektedir. 

Romanya hariciye nazırı Avcomnen·ı! 
de Polonya hariciye nazırmı hududda 
karşılamak üzere bu akşam Bükreşt:en 
hareket etmiştir. 

·--

' 
1 

İspanyol hükumeti bu gönüllülerin sos 
yal akidelerinden dolayı tehlikeye düşmi
yecekleri memleketere gönderilmesini is
temiştir. Milletler cemiyeti komisyonu 
hpanya hükumetinin bu talebini isaf ça· 
relerini araştırmağa başlamıştır. 

Valansiya, 18 <A.A.) - Franko tayya
releri, bugün öğle üzeri Demia ş_ehrini 
bomeardıman etmiştir. 10 kişi ölmüş veı 
20 kişi de yaralanmıştır. 

BlRIKTfRfRSEN EL 
ATAMAYACAVG iN 
YOKTUR 

Filistin 
ateş iç·nde. 

Jllıl' 
Londra, 19 (Hususi) - Başvekil Çem- kaH\cle komiserinden bu gece ıel• 

berlayn, dün akşam !skoçyadan hareket tcmlekat nezaretine gelen bi:ııllğl• 
ederek bu sabah Londraya gelmiştir. Bu gra fta K ud liste vaziyetin gergı 6rfl 
günkü kabine toplantısında, milli mü<la- ni muhafaza etmekte oıcıuğuııılıetr;· 
faa ve Filistin meseleleri görüşülecektir. idarenin teşmil edildiği ve şebirııı W 
Asiler eski mahatle '.ere fında bulunan mühim noıdaıar tg• 

·ı· k . gal ,·e . gjrdiler gı ız ·ıLaatr tarafından ış ~i: 

Knc.lüs. 18 (A.A.) - F1listinc.le dün fek ateşi teati edilmekte oıduğtl 
birçok hadiseler cereyan etmiştir. A
siler. Kudüslin eski mahallelerine gir 
meğe muvaffak olmuşlardır. Müslü
man mahallesinde çıkarılan bir yan
gın neticesinde polis merkezi harap 
olmuştur. Polis devriye kollariyle 
asiler arasında sokv.k muharebeleri 
olmuştur. 

Asiler Yahudi müesseselerine hü
cum etmis;lerdir. Ynhudi mabetle
rinin önüne bir bomba atılmrşt:r. 

Vaziyet vehametioi mulıa[aza ettiği 
için resm! makamlar, 23 olarak tes
bit edilen ışık söndürme saatini şeh

rin heyeti umumiyesinA teşmil et , 
mişlerdlr. 

Eyaletin muhtelif kıRımlarında cc-

reyan eden hadiseler neticesinde 
kişi ölmüş, 8 lüşi yaralanmıştır. 

l'olis teşkilatı ordu emrinde 
Kudüs, 18 (A.A.) - Bugün neşro

lunan bir kararname ile polis teşki
rn.tr kAmilen ordunun emrine veril -
mi:,tir. 

Bugünden itibaren Filistinda bli -
tün harekatın mesuiiyeti orduyı:ı. geç
miştir. Bu harekat asi Arap şehirle
rinin işgalini istihdaf etmektedir. 
Öğledenberi Filistin hudutları kapa
tılmıştır. Kudüste mütemadiyen zırh
lı otomobiller dolaşmakta ve hare
kat sahası üzerinde tayyareler uçuş
maktadrr. 

Londra, 18 (A.A.) - Filistin fcY-

1 

t 

dirilmektedir. / 
------~ 

Fransa Çeklere 
para verrniy~[a. 

iı:JF" Baş tarafı 1 ıı. ~-( 
Trenler bilhassa Prag ~ :Berlı~ıtl' 

Prag - Burno arasındakilerler Y 
da işlemeğe başlıyacaklardır. 

11 
şi· 

Burno hattr halen Moravya71ı sil• 
mal~11d1e yeni hu~utla üç defa ıce 
mektedir. ~· 

Çekoslovak trenleri Alman t 0 Pra p• 
larmda ve Alman trenleri de Çele to , 

~ıer 
rağmda yolcu alıp veremiyıece 

dir. 

Kanadaya gidecek a!mao•ııt 
ııa· 

Ottova, 18 (A.A.) - İngiltere pi~ 

kümeti, Kanada hükumetinden 2~ ·ııiO 
Çekc·:>lovakyalr Alman muhacır1 ·r 
Kana.d:ı.ya kabul edilmesini ı ·~ isteıfll 
tir. 

Skod:ı fabrikası çalışıyor 

•3ıtsl 
Prağ, 18 (A.A.) - Çeteka aJ ıt 

neşrettiği bir tebliğde bazı ecnebi;~. 
buatm neşriyatına cevap vere , 
Skoda fabrikalarmm çalrşmağa de~' 
vam ettiklerini ve taahhütlerini ~~t' 
ne getirmekte olduğunu Liidirıl'l:·fil 

ve Cekoslovak, endüstrisinin yeıt1 , .. ~ \'" 
ziyete derhal uyıınağa çalıştxğrnı jlıl 
etmektedir. 

Bu sabahki 
kaza 

. .,, 
_.... Baştarafı 1 ıtıC1 ııııııı 

civarda bir rivayet dolaşmağa başl ~ 
. ·ııde ve hanın yukarı odalarından bırl . J ti:V 

kişinin kavga ederek birisinin dıg~t)~ 
pencereden aşağı yuvarladığı kulll ôl' 

kulağa yayılmıştır. İlk tahkikattıı'..,cil 
··çil•· 

en adamın Kefeli hanının u {ell' 
sinde katip kırk beş yaşlarında ı. \-e 
met Doğan olduğu anlaşilnıJŞ gii' 
yazıhanede kavgaya delalet edece1'. tif• 
ze çarpar bir fevkaladelik görüııneııı1s ~' 

• ~ nıdO. 
Ayrıca Mehmet Doganm ayak}arw ııe' 

ılıll 
yakkabıları da yoktur. Bunlar yaz y0' 
de bulunmuştur. Saatin erken oıuşıı )ı:ifll' 
zünden handaki diğer yazıhanelerde ·o1'' 
se bulunmadığından hadiseyi göreıı ) 6• 

ve 
tur. Yalmz pencerenin açık oluşu )(~l· 

yakkabıların da yazıhanenin içinde ııVI' 
masr, Mehmet Doğan'm pencere call1 ı'e~ 
m temizlerken muvaz0ncsini kayJ:ıe~~ııı" 
sokağa düşmüş olması ihtimaııeri.ıı1 

vetlendirmektedri. öİ ccse 
Adliye doktoru Enver Karan 

muayene etmiştir. 

' 
Faşist Meclisi 
Mesaisini biti rd~tıfLI' 

Roma, 19 (A.A.) - Saat 22 .de 01ıı,ıı 
solininin riyaseti altında tol.anm•Ş e;~ 
büyük faşist meclisi, saat 1,15 de ,fl 

isini ikmal etmiştir. fır1'ı 
Geceleyin neşredilen tcıbliğde . w 
k . . ~~ se retennın fırkanın ve fırkaya . r~' 

şekkülleri.n faali:eti hakkmd~ b:~te • 
pcr· vermış oldugu beyan edılrP 

~~ ~~ 
Musolini, bu rapor hakkın.da ~eetifle 

teakiben memleketin hahill va.ı~Y 13~· 
müteallik mütalealatf serdetınişt.ı!· ııtl' 
yük fa§ist meclisi, milli terbiye J'lcrt~ 
rmı önümüz.deki ictima devresinde: ııdll 
mekteplerin y~ni ~ teşkilatı ba.l<~LJ! 
müsbct teklifler tevdi etmeğe 111 

etmiştir. fit'I' 
B .. ··k f · ı· · 2 'k'ncitc:Ş uyu aş1st mec ısı, 5 ı ·ı 

de yeniden toplanacaktır, 



~I 

, 

~~şl.uğu dolduruldu 
roı ~lın, cesareti, bünyesi itibarile macera 

fı lmlerine en müsait artist sayılıyor 
••••••• • •••••• • •• • t-t ••••••••••••••••• 
• 1\ .....- • 
: ate Pon Xagi 'Son akord" ismimle bir filmin ba" rolünii. • 
•. almı_tır. Güzel yıldız hu filmde kcmanr.ım fı,.,ıJ,; bir ko~n.,C'nntu- : ' . . ~ . 
: t nr talebesi olarak görülmel<tcclir. Re im, filmin hir ı;nlıııc,.,ini : 
• esblt ediyor. • 

\. ········ . . ~ akttıe ~ ••A•• ••• • •••••••••••• •••ı. • • •• •••••••••• 
h-b Dugfas 

d:ı:ı kankıı Bolivu. 
O ta talı sayılırdı. 
~·ı l'llaıılar dnh 

u artıq o. 
)eli ın t olnraı: 
'Dıı cını~ı ı· " v e· t:las·· · 
~ııı- den!Uiğl 

"n: 

~,' 1-I:ın .. · D 
... ol u· laa? e so · 

· ruıın:ızaı 
1 '-Onra 0 • 
tiıe~u. ug'ruılar 
·~ · nusıas 

a.ıks 
baı..... S('nlur 
~ "~l)· 
eyrh ' Duı;ıas 

{ anks . 
OğJtı) JUnlor 

h · Bu ~eti h guı, ise 
~ eın ·n k 1 .. ~·aı. 
'i '<ÇUlt D 
ar. :O uc;ıns 

L :ıgJas F' 
"<llllts d" • Q Vr
f;'v\-ela -nınccı o.1:'1 

b:ıbası' ı 
ı~ bucıa "1;1J, 
"il:ıı.1ts 

11 
~ F1.ı~ , • 

tıı . eı 'o 
aya r lilnc. 

Jl;ı. ktrıs 
"rol'd . ı Merj 

ha1t1ııı o; e be ıaber 
llı·•·a"• nu tı.ı \C 
beın • aı r~ C'tl 

en h de 
l'-.tıı etnnk 

'·"-ıı. b a-
aı,,1 o 'a b tna. 

t eı,. ı.. 
ı. llılştır • Dl' tona 
'l b • 

HABER - Aksam poetan 

Galip gelen 
Fransız boksörü 

Pariste Belçikalı boksör, Mestor Şar· 
liye ile Vagram salonunda on ravuntluk 
bir karşılaşma yapan Fransanın Olimpi
yat şampiyonu hafif siklet b:>ksör ] an 

Despo sayı hesabiyle galip gelmi~tir. 

Lon ılradn 
Londrada ağır siklet boksör Kana -

dalr Lari Gains ile İspanyol Villar ~ra
ı;ında yapılan 12 ravuntluk karşılilşma 

beraberlikle neticelenmiştir. 

Mıszrız halteı c İ
ler Viyanada 

Dünya şampiyonasına iştirak etmek 

üzere Mısır haltercileri Viyanaya git

mişlerdir. 

Antrenemanlara başlıyan Mısırlılar 

fcvl:alatle neticeler elde etm:§lcniir. 
Orta s:1det Tuni, 117 kiloC:an il'ıaret 

ve kendbine ait olan diınya rekorunu 
bu .defa yaptığı antrenemaı.ları esn:ı.sın

da kda: ı :ı temin etmiştir. 

Yeni bi r yüzme rekoru 
Stokholm, (A.A.) - Isveç yüzme 

şampiyonu Björn Boorg, Norköpir.g'de 
yap.lan yüzme müsabakalarıncla, 1500 

yarda sırtüstü yüzmede yeni bir rf'kor 
tesis etmiştir. İsveç şampiyonu bu me· 
safeyi 1 saat 38 dakika 6 saniyede yüz
müştür. 

Borg yiiz metreyi bir da'Jdkada yüze
rek, kendi rekorunu 6/10 saniye farkia 
kırmıştır. 

El topunda 
il kar n bilir 

t ı ko 
hlı ıb· a ar. 

lıtetı~ ırıf ın·ı 
Almanya Macaristanı yendi 

l!l(• J' n 
\" ~!'!il\tı llrd<ırt c. 
cıffaı. .., 
• 11ıye 1 mu-
ııı.ııı rı , 

d a d ~c 
aık;., r ~ın 

-..ını ... -
Ça11'ıtı !l Lir ar d 
ti g llııından ~ a 

liloıJ ıle-Ar ;.ı, 

a 1 ı hu ,_ ı •. :ord' D 
ııı • 11ta, ıı a uglas F yı t:ıı ts 

• onra i ... 
t a ' 'lı. " 18• nın de :ı ıldızı sön-

to l:ı b 1 . 
.ı \ kı Yn ı 

Ço• r Jı. Ç" !: arının dn büyük bir 
du aıı rı ed ı..ınku ikisi de gençliklerine 

!l a Cltnl 1 · 1 
la , illa o"'uıı § erdı. Yalnız, sinema ı 

•r. ., arını b k 
~· ll'a arak nyrılmış-

•ınııı k,t kUçu'k n 
b sı ~ crıni d 

1 
uglas Feyrbanks baba

a 'tı..''l. ki, iııını"~ durabilecek miydi
1

? Şüp-
.ı 1 §"lt"J " c dold 11 bo 1 deki bU Urulan bu boşluğun 

l) a hırakıJın YUlt bir sanat kudretilc 
ııcıaa F' aınası lazımdı 

ta ti} cyrbanks . 
~lı:ı llllerind scnior bilhassa ma-

tın k e, ccsa 
( l) 11\'vetiyle ın rcu, canlılığı, vücu-

ba.ııı. UgJaıı bu cih U\'affak olu) ordu. Kü-
\'ı: ltı. 0 • ctıcrd "tuı~ &lu ola c tnnıamiyle ba-
' ~a lt rak gö ··1 .. 
•tc~lt 11\'vetli)·dı ru U} ordu. O da 

~alt ~01ttu, ' hele cesaretine di-
~ıı at gen 
b • Gi!ru . ç Dugıas ın 
e lll'' nU§te la acera)1 sevmiyor-

t ı.ıııaıt h lllaınen 0Ueri lr tip 1 ınacera filmleri-
Ll lt%e~?1aYI iııte~~asına rağmen bu 

l{eııdis·ı ~ilınterine ı~or~u. O, daha faz
~( 

1 
lııı bu . e, es ediyordu 

fıı o rııu .. t eıhC?tten t . . 
ltıle ıt Ur. :au enkıd edenler 

~ tine 1 nyc itıb · 
e~di Yi bir arı} le macera 
~ nı lco tip ola du,,u lllediye v n delilrnnhnnı 
~ " llnc . erere't •• 'T· alt.at sı,, ile 1 • ' gu unç mcv-

~ i fi • genç n a ay ediliyordu 
~ lllll ugıas p • 

r~es erde göst . eyrbanksrn bu 
~ lııted~rarınaan terdıği muvaffakıyet 
ı; ,._, ığı CSJiın l 

'otlt.ll\ Şc>kilde 0 undu ve onu 
t• a~ a ı. çalı ın 
<Jtrıe l\arar asında serbest 

~Itl ına }'en· verildi. 
ı. F' 1 bir 'k 

:~·~ <lu~t~t art is tın <>~edi artisti kazan-
1'ııı... ~orau ll basının Yeri hala 

IJ11 fhli . · urasını d 
~laıı ~aç vara oldurncak bi-
L bekli 1· Sine . . 

~ 4'le, b Yordu. ~ a ~ enı bir 

}hbaııı-ugun lioııvud 
11ır le ıı.ıı isın un ~eni tı '· o d ini Yc>rd... Duglns 
ıı,ııı:ıaıı "' a Brroı Er ı~ı bir nrtist var-
""iıı "eyrb ındır O d 
tıı. i cesa anks tipi . n a tam bir 
""llleı-ı_ reu, bU . buluyorlar. K -
~ . .... ._ nycsı ltib . en 
•rro1 b. ltlliaaıt a t arıyle macera 

Ilı 4'ılntı rtstaa t llt ı~1 1 O.nd .. lıJı YIYorlar. 
(!~ Utıın r Ve> h U l'llya . alttattrr. P. n z 29 ya-

tı, ç ~nba::ı 
OCukıuğun ... 01Yolojt pro-

u DubJinde, daha 

ı:~mrn dı BSn lla ~rçtren Errol l"lin lıir 
müddet l'aı ide ve I..ondrada okumuş, son 
ra tahsilini Dublin kolejinde bitirmiştir. 

Errol i.}'i bir boksördü. 1928 de, 19 ya
şında, Amstcrdanıda olimpiyadlara İngi-

!iz milli takımına dahil olarak iştirak et-
ıniş ve muvaffakıyetli nctic~l:;-r almıştı. 

Ondan sonra J<;rrol Flin'in hayatında 

macera devri başlıyor. Kendisini yabancı 
ülkelere doğru çeken bir hisle seyahate 
çıkan genç, dört, l eı:1 sen"' lı:kuatorda ka
lıyor. Sonrn, yeni Gineye giderek ornda 

daha büyük mac 't'nlarn atılıyor: 

Yeni Zelandada altm arayıcılı~ı eden 
Errol r.'lin bu macl'ra.<iından rek fazla 
karlı dönmemişti. Ço.ir,kü • :r bu~uk mil· -

yonluk altın istihsal ettiğini söylemedPo 
rağmen eline geçer. para ancak 100 b!n 
Hra kadardır. Çün'kL' ç1kr.rdığı altınları 

bir sendikaya ya tırınıs, sendi!! a da çuk 

geçmeden iflas etnıi;şt i, 

Bugünün yeni Duglası o zamanlarda si

nema artisti olacağını belki aklına bile 
getirmiyordu. Çiinkü onun sinemaya gi-
rişi hakikaten bir tesadüf eseri olmmıtur. 

Errol Flin, altın arayıcılığından elinde 
kalan 100 bin lirayla gemiciliğe başlıyor. 
Bir ortakla beraber büyük bir yelkenli 
gemi alıyor ve ccnub dcnizleıinde nakli

yat işlerine girişiyor. 

1stc, bu gemiyi bir gün o civarda film 
çeken bir ş:rketin mümt>ssilleri kiralıyor-
Iar. Fakat g minin kaptanınc!a, bir dcniz
cit.Ien \'C licarE.ıl adamından :ı:iyadc iyi 
bir artist kc"feciyorlar \'f' c;ckC'rcklcri di
ğer bir filmde kendisine bi:- rol Yem~ck 
teklifinde bulunu) orlar. 

Errol Flin evvela, pek kabul eder gibi 
görünmüyor. ÇUnlı:li onun kafasında ba~- 1 

ka bir plfın vardır: g<'misiylc sıcak dc-1 
nizlerc açılacak \"C inci avcılığına çıkacak. 
Ondan sonra dn daha bin bir maceraya 
atılmak hevesinde. 

Fak-ı sın~- '"'la f'Tl"""r~)'l blrle"'tir
mck niçin kabil olmnsm? 

D~ıgün!tü yeni Duglas Fcyıbank~, onun 

tızcriııe uerlıal sinemacrların teklifini ka
bul ediyor ve gemisiyle beraber başka bir 

Almanya eltopu milli takımı ile Maca 

ristan milli takınır arasında Budapeş -
tede yapılan karşılaşma 14-5 Almanların 
galib:yetile neticelenmiştir. 

Avrupa basketbol 
şampiyonası 

Roma, 17 - Kadınlar arasında yapı· 

lan Avrupa basketbol şampiyon:ıwtın 

dördüncü günü, İtalya ve Lehistan .!

kipleri muvaffak olmakla berab~r. ba}

ta giden Litvanyaya yaklaşamamışlar· 
dır. 

İtalya ekibi İsveçlileri 58 - 8, Lehistan 
ekibi Fransız lan 24 - ı 9 mağlup etmiş· 
tir. 

ıren ıs 
Dokuz defa şampiyon ! 
L'.>ndrada Kins klübünıie başlanan 

Ingiltere kapalı kord tenis maçlarında 

Fransız Brortra dokuzuncu defa olma'k 

üzere şampiyon olmuştur. 

Fim1lde Ilutler ile karşılaşan Borotra, 
rakibini 6 - O, 4 - 6, 6 -4, 6-2 mağlup 

etmiştir. 

Kadınlar arasındaki maçlar bugün 

yapılacaktır. 

istikamete giderek ilk filmini çeviriyor. 
B:ış rolde Çarlz Laftonun oynadığı ve 

"asi tayfalar" ismini taşıyan bu filmde 
Errol'a Fleçer Kristian rolii verilmişti. 
Filmin daha sonra ikinci çekiliı;inde bu 

rolü Kl:ırk Geybl oynamıştır. Çünkü buna 
Erroldan daha fnzll\ hakkı olduğunu iddia 
etmiştir. Zira, söylediğınc göre kendisi 

Fleçer Krislian ismindeki kahramanın to
runlarından biridir. 

Errol I• lin bundan sonra macera ve 
nrtio:ıtli!1i bırakmak istemf'miş ve 1ngilte
reyc gidcı ek ikinci filmini orada çevir
mhtlr. ''Hoııtckarlo ciııayrti ' ismindeki 
bu filminde daha büyük bir :n:ıvaffnk1-
yetle kendisini gösterf'n a'"tisl o ıdan son
ra, haftada 30 dolar ücrf'tle Am~rik ıv'l 

çağırrlmıştır. Eu günkü kaznı:cııwı onda 
birindC'n bile nşağı olan hu par:.dan •İ

yade onu Amerikaya götüren yine ma ... 
ccra hevesidir. Artist orada "Kaptan 
Blud", "Yeşil ışık", ''Prensle fakir a
dam., "Hafif süvari" filmlerini çevirmiş
tir. 

n ıgiin Holivuddn yeni Duglas Feyr -
banks için başka bir film senaryosu ha

zırlanmaktadıı-. 

= 

Avrupada Jik maçları 
Avrupadaki müsabakaların neticeleri 

İugih<'rcdc F. C. Set - Olimpik Lil 2 2 
Sen Etien - Lö Havr 4 2 

Birmingham - Dcrbi Kaunti 3 o 
Bolton Vanderers - Everton 4 ... l\la<·ari fan da .. 
Karlt~n - Hudcrnfield 2 1 

Çelzea - Arsenal 4 2 Hungaria - Budaf~k 3 3 

Lids Unaytid - Volverhampton 1 o Ujp:: .. t • Boçkay G 1 

Layçester Siti • Sun<lerland o 2 Elektromos - Ferençvaro'.i 1 2 

I.iverpol - Aston Villa 3 o Guglo - Föbuş o 1 

Mançestcr Unaytid - Blavbel o o Solntk • Sucr'ketaksi 3 2 

Midlesburg - Grimbi Tovn 33 Seged - Nemzeti 2 4 

Preston Northend - Portsnıut 2 
.., .. 

Stoke Siti - Brentford 3, z İta:yaıla 

Frausafla F. C. Bolonya - Lazio Roma 2 o 
F. C. Livorno • Novara o 2 

Ekselsior Rube - Rasing Strazbrg 6 F. C. Bari - F. C. Milar~? 2 1 

Ras:ng Lens - Antib 1 1 Genua 93 - Sampierdarena o 1 

F. C. Ruen - F. C. Soşo 1 o Ambrosiana - Yuventus Torico 5 o 
Sc. Fives Lil - Olimpik Marsey o o F. C. Napoli - F. C. Trieste 2 o 

As. Kan - Rasing Paris ı 2 A. S. Roma - F. C. Lukka 3 o 
F. C. Mets - Rasing Rube 1 o F. C. Torino - F. C. Modena 4 2 

Amerikah güreşçiler 
Almanları 5 - 2 yendiler 

Stutgard<la Almanya serbest gür:ş e

kibi, Birle§ik Amerika seııbest güreş c.. 
kibi ile şehir halinde 6.000 seyirci Ö

nünde karşılaşmıştır. 
Birleşik Amerikalılar, Stokholm'da 

clduğu gibi bu .defa da galip gelerek 
Almanları 5 • 2 mağlup etmişlerdir. 

Neticeler şunlardır: 
56 kiloda: Mak Daniel, Alman Fişcr'i 

3 dakika, 

Gl kiloda: Amerikan Milbrd, Alman 
Pulhaym'ı 3 dakika, 

CS kiloda: Alman Vaykart Amerikan 

Skrivcn'i 9 .dak":ka 15 saniyede, 
72 kiloda: Amerikan Jakob, Alman 

Nrteshaym'i 3 dakika, 
79 kiloda AlmanŞefer, Amerikan Kra\· 

ford'u 9 da'kika 15 saniyede, 

Brezilya il 
futbolcular 

Orta A vru pada bir 
turneye çı k ıyorlar 
Batalaes, Machado, Tun, Bomco gibi 

Brezilyanın birinci sınıf oyuncularına 

malik olan ni)o dö Janeronun Fluminen-

se klübü A vrupaya gelecektir. Önümüz
deki Martta 1talyada bulunacak olan Ri
yo dö Jnnerolu futbolcüler İlalyadan 

sonra .b .. ransada dn maçlar yapacaklar. 

dır. Ayni takımın diğer Avrupa memle
ketlerinde de bir turne yapmaları ilıti-

mall vardır. • 
Flunıinensc klübUnden maada Arjnn

tinin meşhur futbol takımlarından biri o
la!} Rivcr Plnte ckipi de Fransaya gide
rek birkaç müsabaka yapacaktır. 

S7 kiloda: Amerikan Harbi!,, Alman 

Erafı 3 dakika, 
Ağır siklettc: Amerikan Güstavson 

Alman Bömer'i 3 dakikada mağlup et

miştir. 

At ya r ışl arı 
A n k ara koşuların ın 

üçün~u haftası 
Ankara, (Hususi) - Sonbahar at ya

rışlarının üçüncü hafta müı;abaka.lş.rı 9,ı.1 

gün çok kalabalık bir 111crakh kitlesi ö
nünde yapılmıştır. 

İlk koşu üç ya§ında ve hiç koşu kazan
mamış yarımkan Arab ve haliskan Arab 
vo erkek ve dişi taylara mahsustu. Me

safe 120 O metreydi. 
Birinci Galip Yüksel'in Yavuzu. 
1kinci Aliye Ruşenin Ceylanı idL 
lkinci koşu: 1938 senesi zarfında 400 

liradan fazln lltrnmiye kazanmamış 3 ve 
daha yukarı yaştaki haliskan İngiliz nt ve 
kısraklara mahsustu. Mesafe 1600 met

re. 
Birinci Asım Çırpan'ın Dandisi. 
lkinci F. L. K. Osmanm Şipkası idi. 
Ücüncü koşu: Dört ve daha yukarı ynş- · 

tnki y('rli yanmkan İngiliz at ve kısrakln
nna mahsus olup mesafesi 26000 metro 

idi. 
Birinci Şaban Atlının Nonnsı. 
lkinci Fahri Ataçerinin Ceylanı. 
Üçüncü M. Çelebinin Olgosu idi. 
Dördüncü koşu: üç ve daha yukarı yas-

taki haliskan İngiliz nt ve kısraklarına 

mahsus olup mfsafcsi 2200 mctrC'ydi. 
Birinci Salih Tcmel'in Springboardı. 

İkinci A. Atmanın Özdemiri. 
Beşinci koşu: dört ve dahn yukarı ) aş

taki Aro.b haliskan at ve kısraklara malı
&Jstu. Mesafesi de 1600 metreydi. 

Birinci: Ji'chmi Ural'ın Aldcrvişi. 

lkinci Galib Yükselin Güveni. 
Üçüncü Avni Hayranlının Dumanı geı

mişt ir. 

MlYı\?~Z~DDeır nır 'ff~'le~oU 'lta~omo 
v QJ~~aoav-

Gazete müvezzi
lE'ri aralarında 1:.ir 
futbol takımı kur

:rnuşl.ırdır. Son haf
'lnlarda muhtelif 
maçlar yapan ve ka
zanan mü\·ezzilor tn 

lamının forması kır

r.ı•zı beyazdır. Ara
hrr::ıda bir çok da 
k!i--u'.t oyuncular hu 
I· n'11 ~ı:ıdnn doln

~ ı müvezzilerin ta
kımlarrnr A ve B 
diye iki kısma ayır
mn1arı ilıt inınli var

dı!', 



Habeır'ftn taırDlhô ~cmano: <53 Yazan: UkDmDm 

Mustafa: Ben talıttan inmedim, 
Malımudu kim çıkardı ? dedi 

- Pata! ben sana mücrimleri buldu
nıp göneeririm. Askerini dağıt. Silahla
rını çıkar. Haydi bırkai saadet dairesine 
gidelim. 
Alemdarın tüyleri ürpermişti. Şimdiye 

kadar vicdanından başkasından emir aı. 
mıyan, ferman dinlcmiyen koca serdar, 
ilk defa emir alıyordu. (1) 

Alemdar yerinden fırladı ve haykırdı: 
- Savulun bre! haydi yerlerinize gi· 

diniz. İşte tahtın sahibi sultan Mahmut 
er endimizdir. 

Ve ailihlarmı çıkararak çavuşbaşı Tah-
11ln efendiye verdi. Yalnız belinde bir mu
raSlla pala parlıyordu. Şehzade Mahmut 
buna bakarak: 

- Pqa, onu da çıkar. Dedi. 
Alemdar yalvardı: 
- Benim şevketlü hUnkiirxm, o bnna 

amcanın yadigandır. 

Alemdar ağhyarak devam etli: 
- Merhamet et. Onu çıkaramam. 
.Mahmud Alemdarın arkasını okşadı: 
- Adet olmasaydı paşa, seni silihla-

rmla seyretmekten daha mahzuz olur
dum. Pek ali, istediğin gibi olsun! 

Asker dağıldı. O tarihe kadar böyle bir 
serdar emriyle nizamiye askeri gibi ta -
limsiz bir ordunun bir an içinde dağılı
Yermesi görülmUş şey değildi. Halk ve 
.se)Tedenler hayret ettiler. 

Mahmut henüz ::v irmi dört yaşında, ta
ze, dinç, kavi bir haldeydi. Hekimbll§ının 
sardığı bezle )'ilzüne hazin bir hal çök
mtiııtil. 

Padişah Mahmud hırkai saadete girer
ken Alemdan önlediler. Alemdar bağır
dı: 

- Durun bre. Padişah yanından ayrıl
mak olur mu ~? 

Köse kethüda hemen efendisinin yanı· 
na sokuldu: 

- Aman devletıüm. Size arzhanede 
tatlr ve kahve resmi gerektir. (2) 

Alemdar burada durdu. 
Sanlı ve sünnet odalan önünde sofada 

biri goz:inlyordu. Alemdarla gözgöze gel. 
dil er. 

Alemdar p~a. bunu bir yerde görmUş. 
tü. Yanmda duran Anber ağaya sordu: 

- Bu da kim ağa? 
- Sultan Mustafa devletliim? 
Sultan MU.!tafa, heybetli bir halde a. 

yakta duran Alemdan görünce haykırdı: 
- Ben tahttan inmedim. Mabmudu kim 

çıkardı! 

Alemdar, eğer bir dakika içinde Anber 
kucaklamaml§ olımydı, padişahın üzerine 
aıçnyaralr: onu da Selimin akıbetine ka
vuşturacaktı. Anber ye '"lardı: 

- Aman devletlüm. :MUbarek elinize 

bu hal yakıfmaz. J 
, Alemdar dişlerini kısmış, bağırıyordu. 

- Söyle~ın ona, bucağına gitsin. Yok· 
sa elimden kıynmete kadar lünetleme O· 

lacak bir iş suduruna sebeb olur. 
Bu sesi Hafız Ahmet efendi ve diğer 

arkadaşları da duydular. Hahmudu hır
kai saadette bırnkarıılt koşuştular. Hafız 
efendi hemen Mustafanın yanma Eokuldu. 

- Efendim. Dedi. Tahtı alide kısmeti
niz bu kadarmış. Biraz da haremi hüma· 
yunu teşrüle istirahat buyurunuz! 
Kapının önünde Mustafnnın annesi bu

lunuyordu. Cı~nk cıyak haykırmağa baş· 
ladı: 

- Bre mel'un imam. Dün ayağına ka· 
pandığın velinimetin padişaha bu gün ha
remi hümayun:ı git dersin. San"'ınl:ı. bo· 
ğul yezid. 

Herkes susmuştu. Alemdar hayretle 
kadına bakıyordu. Bu, valde sultan ol
mak gerekti .Kadın, Mustafa hareme 
doğnı giderken Alemdara d1inerck ağza 
alınma~ küfürlC'rle söğüp saymağa ba§la· 
dı. 

Alemdar kedi gibi bir kenara sinmişti. 
Ne desin, ne yap::m? Rumeli adetiyle ye. 
ti5mlşti Kadına silah ve el kalkmazdı. 
Bu ne ağır sözlerdi. Bir valide sultana bu 
hal yakışır mıydı? Fakat kadın o kadar 
ileri gitti ki Alemdar bir defa korkut -
ma!;'R JUzum gördü ve en kU\"Vetli sesilc 
ayağa kalkarak bağırdı: " 

- Sus bre, valde misin, nesin! Elimi 
knnn mı bulayacaksm? 

Birkaç Rumeli ayanı da mabeyni hil
mayun kapısına doğru fırlayınca valde e
teklerini toplıyarak koşa koşa haremde 
kayboldu. 

Köse fellik fellik kahvccibaşıyı anyor
du. Herif çoktan pılısını pırtıamı toplam13 
ve bir delikte soluğu almı§tı. Hiç Alemda
rın huzurunn çıkar da kellesini kestirir 
miydi? 

Köse, Ta) yar efendinin kulağına eğile
rek: 

- Kahvcciba§ı yok. Tatlı merasimi mu
taddır. Siz eda buyurunuz. 

Tayyar tatlr hokkasını buldu ve Alem
dara sundu: 

- Buyur paşa. HUnkar ikramıdır. 
Alemdar tedehhUşlc etrafına bakındı. 

Burası saray ve bu da nihayet saray ri
calinden biriydi. Alemdar artık işini bi
tirmiş sayılırdı. O halde kendi işini de 
bltirmiyecekleri ne malümdu. Almamak- ı1 tan utandı, Almaktan korktu. 

Tayyar iş bilir bir ihtiyardı. Alemdara 
gülerek baktı. Onun telüş ve haklı kor
kusunu anladı. 

Kaşığı alarak, hokkayı dibinden alt Ust 
ederek macunla doldurdu ve yedi. Temiz 
bir tülbentle sllerck: 

- Şimdi buyur paşa. Dedi. 

VE' jTA MANi , 

Zannediyoru.'l'l ki Sıdıka hanını, kafi miktarda para biriktirdiği 
için, artık tamamiyle seyirci kalmak istiyordu. Ve yahut bir ismet 
çiçeğini kopannağı eğlenceli buluyordu. Velhasıl biz küçüklerin mü· 
nasebeti, bu yoğurulmuş vücutta bir arzu uyandırmak noktasından, 
tecessüsünü mucip oluyordu. 

Odasmm intizamını takdirle seyrediyordum. Tek yastıklı dar 
kan.·olası bana emniyet verdi. Fısıldadı: 

- Belki annen ve yahut baban işitir .. Seni "Asım,, diye çağıra· 
calım. sakın belli etme olur mu? Yavaş cevap ver .. 

Alemdar ncş lenmiş, kabkah:ılarln gıil

mUştU: 

- Aferin ihti) ar. Abı.> sen nC' akıllı a
dammışsın. 

Alemdar hokka}, aldı ve uı;ul bilmedi· 
ğt için hepsini slllp süpürdü. ( 4) 

Tayyar, kahveyi de verirken bir yu
dum nlma), ihmal etmemişti. Bu hal A· 
Jemdarın çok ho:ıuna gitmi. ti. Tekrar soy
ledi: 

- Abe sen uma o kıllı ndammı. !m. Se· 
ni silahtar etmeli! 

Tayyar ihtiyar bir kurddu. Fırnat bu 
fırsattı. 

- Benim sinrurn ) t'lmişı tccnviız et· 
ti. Hizmet edecek 'aklim geç i. Bundan 
sonra bana efendılik teknUdiyc ihsanın
dan ibarettir. 

Alemdar kaseye emretti: 
- Tayyar efendiye on bin kuruş atı. 

ye ver. İstediği gibi tekaütliık ihsan e
din' • t 

Bu Yaziyet uzadıkça uzamı. t1. Bir ta-
raftan da mUneccimbaşı aranı~ordu. A
caba padi§ahın tahtı A1iyc ciılüsu n sıl 

bir zamana tesadüf ettirilmeliydi? Hiç 
sellemehüsselam tahta cülus olur mıyuı? 
Fakat ortada müneccimbaşı yoktu. Kim 
bilir hangi delikte canını Allaho. emanet 
etmiş, mukadderatını bekliyordu. Öyle 
ya, bundan sonra hcsab günü gelı)ordu. 
Alemdar elinden bakalım kim )nknsını 

kurtaracaktı. 

Padişah haber gbnderdi: 
- Paşa gelsin! 
Alemdar hırkai saadete girdi ve bU

)'ilk bir tazim ve hürmetle eğildi. Arka
sından Arabzade Arif efendi girdi. Ve 
böylece sultan Mahmut Osmanlı tahtına 
cülüs etti. 

(Devamı var) 

{ 1) Alemdar paşanın bizznt licııdlsin
dcn menkuldür: "Hünkarın böyle birinci 
iradesi bana o kadar dch~et verdi Jd öm
rümde o kadar müteessir olduğumu bil
mem,, Tarihi Ce,·det, sayfa 257. 

(2) Anhanc, hırkaişerif odasınuı dıs 

tarafı demekti. Osmanlı !;Ultanları tcl
hlslcrl burada kabnl .-derler ve aı;:ııı o
kurlardı. Emlrlerinl de burada \ orirlcrdi. 
Bu isim galat olarak Aslanhant• Jıallndo 
söylenmiştir. 

(3) Tarihi Ce\·det, sayfa 257. 
(4) Bu anhcrlo yapılmış bir ne\l ma

eundQl'. Bu hokka içinde biri.:~ dirhem. 
den !azla anbcr olduğuna güre !isabr no 
kadar tehyiç cdcN·ğindc r:;üpho yoktur. 
Net.ekim Alemdar bütün lıu m'leunr bitir. 
dikten sonra kendindeki ı;ayanı hal ret 
değişikliğe akıl sır crdirememı .. , bundan 
sonra bu macunu itil ad edinrnl,.ttr. (1'ıı· 

ribler). 

-10-

Yazan: H. Rober Düma - 98 - Çevıre11: ~· 
"Bu sütten içsegdiniz öliirtıa
muhakkakiı, diyorlar yüzbaşı 

B. oııııJI 
Benu:ı özür diledi: boynumuzun borcu... ıı de 
- Affı.ıdersin dostum. Düşünmem ıa. !erinin hakkından geldik· SiJ 

zrmdı ama dalgınlıkla aklıma gelmedi doğ de değil misiniz? 
rusu ... 

Vlktora döndu: 
- Ona göre yemek hazırla ...• 
Viktor, mahcubiyetle sordu: 
- M. Rokur bilhassa nasıl bir yemek 

emreder acaba? Sevdiği bir yemek söy
ferse ... 

Rokur şaka yaptı: 
- Ne yemek olursa olsun, fakat sUt-

lü bir yemek istemem! 
Bu cevab, Bcnuaya içini çektirdi: 
- Zavallı kediciğim! 

Viktor mutfağa dönmilştU. Rokur: 
- Maamafih, kedinin zehirlendiğine 

dair henüz elimizde bir delil yok. Belki 
de boş yere telii§a düşmUşUzdür. 

- Aklınıza ilk gelen fikir doğnıydu 

Rokur. Ccvab gelince) e kadar bu fikir ... 
Tcldonun zili, Benuanın cUmlcsini ta

mamlamasına mani oldu. Rokur telefonu 
nçtı: 

- Allo! evet burası .•• 
• Rokur, telefonu avucuyla kapayıp Be. 
nuaya "laboratuvardan telefon ediyor. 
far,, dedikten sonra dinleme;e dc..vam 
etti. 

- :Müthiş bir zehir mi? 
- ..... 
- Vay canına! 
- ...... 
- Striknin dPğil mi? Peki ne öyleyse? 

- Pek ii.lii. Tegekkür ederim. 
Rokur, düsünceli bir tavırla telefonu 

kapattı. Benua atıldı: 
- Nasıl? zehir değil miymiş? Görü

yorsunuz' ..• 
- Kedinizi üç masum kurban takip etti 

~•"-·Üç ~~ Uaerinde tecıilbe 
yapmışlar, üçü de birkaç damla sütle yıl
dırımla vunılmu[;I gibi ölmü5ler. "Çok 
kuvvetli bir zehir,, diyorlar. Fakat mahi
yetini henUz tayin edememişler, ilzerin
de !:alışıyorlar. "Bu sütten içmiş olsay
dm1z ölümünüz muhakkaktı,, diyorlar. 

Birden alaylı bir tavır alarak devam et
ti: 

- Gazeteler _için ne de güzel bir hava
dis olurdu! "Esrarengiz bir facia!", "Gre
nel sokağında stille zehirlenen üç kişi!,, .• 

Benua mırıldandı: 
- Korkunç! 
Yatağınm ayak ucuna oturdu. Başını 

ellerinin içine aldı ve fikirlerini mahpus 
tutmak, gözlerinden kaçmasına mani ol
mak istiyormuş gibi, gözlerini kapıya • 
rak derin bir düşünceye daldr. 

Komiser de, ayakta, düşUnUyordu. Bir 
kaç snniye böyle durdu, sonra birden ka
rar Yererek yüzbn.şll!ın yanına gelip: 

- Artık ne yapacağımızı tayin edebili
riz, dedi. Bu haydudun hakkından gelmek 

·-•m~ K'L,E,D EN: 

b ,erdi' 
Benua dalgındı. Ceva 

- Hakkın var hareket 
' 'I 

Fakat kime karşı ve nasıl· 
~ 

Düşmanla temasımız lok;_ı 
duğunu bilmiyoruz. Hiçbir 
edemedik. o kadar dilşund 
çare.si, harekete geçmek ;çi' 

noklaı'll göremiyorum. 

Rokur itiraz edemedi. lki 
nlden dUşUnccye daldılar. sıt 
tor içeriye girdi: 

- Yemek hazır C'fenditJl· 
yurun. 

Yüzbaşı ayağa kalktı: 

- Haydi dostum yemeğe··· 
Rokur yemek odasına g 

Benua onu alıkoyarak: 

- Bir dakika ... dedi. ~~ 
çin §U mesC'le)i aramızda. Jr• 
halledelim: Sofrada j tcll 
yok! Binaenaleyh dediğim ~ 
yemekten evvel aramızda JJ 
kat sinirlenmek yok hı; v 
değil mi? 

- Vaadediyonım. SöyleYIP' 
- Karanm şu: hiçbir )J 

mcdcn beklemek; anlıyor tP 
bir şey ... 

Rokur söylendi: 

- Nasıl olur? tJP' 
- Başka çare yok kf .. 5e 

ediyorum, benim gibi yap. 1 

- Çıldırdın mı sen dostudl 

- Fakat Rokur, ynnlış 
cadeleden vazgeçelim t]e 

Yalnız §iiriClilik bckliyellırı: it 
gelsin. Mlıteakfp taarruzUnu 1' 
göre teşebbUse geçeriz. :EV"ej,I. 
nereden geldiğW bilmeınlt 
mi? Ancak o zaman bır jf 
mümkündür. 

Bekliyellm, mütecaviz ke 

u·S EY 1 N. Z E,K.I 

l\1ahzun gözlerinle, güzel sarışın saçlarınla hoşuma 
keıd'.11" betbaht bir halin var ki, yavrum! Aliyeyi ona ~Jf':i 
beyın henüz saygıda kusur etmediğini zannederidJ. ~ 
tiriyor. Tıpkı benim çiçeklerimi yetiştirdiğim gibi .. Oıı' ye b~ı.yor •. Sonra, tamamiyle k~kmağa başladığı zarı;;, 
cekctının yakasına takacak ve çıçek solar solmaz kal 
Mani olmağa çalışma, Asımcığım, tırnakların kırılır~ 

Ayaklı ve yeşil abajurlu güzel bir lamba}•ı yakarken mırıldan· 

dım: 
Şuphesiz beni daha genç zannediyordu; zira, ~\ abım üzerine, 

l: '"ISI görünen göğsünü gayriihtiyari kapadı: 

Homurdanma kabilinden teşekkür ettim. Yorgtl~. ttı 
ederek odama €irdim. Odamda durdum, kulağını kiflŞ 
Nihayet Aliyenin kapısı açıldı. Hemen c::ıçradım. 

- Bırak beni, dedi. 
- Peki, Sıdıka hanım. 
- Benim adım da, Zehra! Zehra! diye çatrır, sana müsaade c· 

cliyonun. 
Titriyordum. Bir battaniye verdi.. Kımıldarnamamı tenbih etti. 

Sonra çarşafının pelerinini, etekliğini 'c her zaman yepyeni duran 
kışlık botlarını çıkardı. 

intizamla soyunuyordu. Nihayet: "Senden kaçacak değilim a, 
yavrum,, diye hemen hemen çırılçıplak kaldı. Yüzünün çirkinliği, 
adiliği, son on senelik ~yin yıpratamadığı sıhhatli vücudu saye· 
sinde siliniyordu. Sıdıka hanım, yavaşça gülmeğe başladı: "O kadar 
fena değilim, ne dersin?., tereddüt eder gibi duruyordu. "Aptal ne 
bekliyorsun?,, diyecekti, fakat toyluğumu, mahcubiyetimi anladı ve 
g:.-celik gömleğini giydi. Sonra mangalın uzerindeki çay ibriğinde su 
kaynattı. Çayı haşladı ve fincanlara koyarak birini uzattı. 

- Sana iki kaşık şeker kafi, değil, mi? Asını? Ne utanıyorsun? 
lç dt ısm! 

- Ptki .. 
'-Kaç ya~ında m? 
- On.dört •• 

-Biraz evvel niçin kendini ölüme karşı bırakmıştım? 
- Öyle ya! Daha o kadar büyümedin ki, küçüğüm! Evde olup 

bitenlerden haberim yok .. Görmeden, görülmeden girip çıkıyorum .. 
Falı--t her şeyi keşfediyorum .. On dürt yaşındayken ben de birisim 
c:: vm:~tim. Hanyayı, Konyayı gordüm .. Kibrit uçlarını kazıyıp c::u 
ile içmcğe kadar vardım. Ama içmedim .. lçmernek doğrudur. Asım .. 
Anlıy .>ı musun, içmemek doğrudur, diyorum .. lç. çayını iç te ıc:m,. 
ondan sonra anlatayım .. Sevgili. güzel bebekten bahsetmek istiyo· 
Y'I •>T •. a~ladm ya? .. Sakın ol.. Sonra da acıdan kurtulasır. diye, bir 
di~i gibi, canını acıtacağım, Hiç bir şeye karışmıyorum. fakat go
zü:ıü açacağım .. Haydar beyi, kendim doğurmuş gibi bilir. tanırım, 
müthiş ihtiraslı bir adamdır. Aliyecikle alakadar olmasını tabii bu· 
luyornm. değil mi? Ah nekadar safsın! Zavallı çocuk! .. Hiç bir şa· 
hin yakaladığı ava acnnaz, anlıyor musun? Veriyor, veriyor .. Bu su
retle küçüğü kendine alıştırıyor, ona hediyeler 'teriyor ve sonra ... 
Anlıyor musun? .. Kızarmağa lüzum yok, sağ olursan, daha neler 
g.Jreceksin. Bunu sana niçin söylüyorum, biliyor musun? Çünkü ay 
nihayeti ben başka yere gidiyorum .. Bir ev satın aldun. Sana adresi· 
mi veririm. Artık yapayalnız yaşıyacağım. Fakat sen ara sıra gel.. 

- Hayır, seninle konuşmam lazım. ıJi1' 

- Çok tuhafsın, ı- li! Gözlerim kapalı, oa.Asan~ rııJf 
Uıkin odasına girmiştim bile. Odanın ~ekli değıŞ 
- Görüyor musun? dedi. 

- Görüyorum. 
- Güzel olmuş mu. şimdı? 
Yalancı tlantelfilar, duvardaki ma\ i hareli ka~ıt1s! 

~kcrleme kutusuna çevirmi~ti. ..-4 

"' 1 Iaydar bey bana şu mac:a ile b\.1 maden }(ll 

KeP.di~i kullanmıyormuş .. 
Biran durdu. ~ 

- Ne oluyorsun, sevgilim. beni dövecek misiıı 
Zorla ce,·ap vermek istedim: 
- Seni menederim. 

-Neden? 
- Karımın fahişe olmasını istemiyonım. 

yok a gerçekten dön•rim. 



Yaıan· Bir et yığını 
· Cak London Çeviren: Efdal Noyan 

y~~· . 2 
fa( f>ll\tn Ceb" -

til'\t bir kciğıt ;den dörde katlanmış Maamafih, iyice tetkik edildiği vakit 
~ l1ıattı. Ci rç~a_.sı çıkartarak açtı, onların lüzumul)dan fazla biribirinden 

tan sa ?1. Icagı:la telaşlı bir göz 
' Sahianra ıtıraf etti: 
' \> en Yan~ cizmi . 

'ıı ba anlış Ya .. D v - Şun .. be ... 
!tın tnı-+.. ~'lllsmıu duşü:ımek 

'h ••u, •1e . 
~tı ıse cantrn 

göre}i.... -·., olan oldu. Şu vur -

ayrık olduğu anlaşılacaktı. A!aimi veç. 
hiyesi tabii ölçü ve nisbetlcrin biraz 
haricine çıkıyor ve a.damın asıl karak
teri hakkında insana yanlış kanaatler 
veriyordu. 

Sükutu ilk bozan Cim oldu: 'O ..•. 
~ lan oldtı - Bunların hepsi elli bin dolar eder, 
~e b- . r.e dernek' Bu"tu·· t h de.:ıı·. ' · ~., gır.fil . · n e - .u 
~~ rn. Dır daha ..... .. .. 

ı-""<llll [Ün · "x gozunü 
t;ıt, 80 .. aha sokma. 
" zunu b". 

, tlini Pa ıtırdikten sonra koca 
, O'tatl nta1onnn . -

an bir un cebıne daldır· 
O:ı.1 avuç k.. ..,_ 

,.,, ' :t?t ~gvl uçu.,. elmas çıkar. 
"l ha-__ t'nıallaru .. 
!1 -netten d n uzerine döktü. 

ilt ll\uı ona kaldı 
' " aff eran b" • vur baka a ır eda ile : 
~dedi. hın, daha 'başlamadım 
. t cUen • 
• ;lld nı CCple · 
la,. e rn:ı .. ~ rıne daldırıyor her 
..:ı.ta -nın .. • 

Mat bu tahmini düzeltti: 
- Yüz bin de eder. 
Tekrar susmuşl~rdı. Bir müddet s.-;n

ra gene Cim söze başladı: 
- Bütün bunları acaba neden evin. 

de saklıyordu?. Mağazasındaki kasaya 
koysaydı ya .. 

O sırada, Mat ta az evvel bo~azladı· 
ğı adamın gözüncle canlanan hayaliyle 
meşguldü. Maamafih arkado:şı or.dan 
bahsederken irkilmedi: 

l\lı lar dök" uzerine clmas!ar 
bir s" uyordu Bir ··d · ' - Kimbilir, c!edi. Be!ld de ortai!ını Urü clın · go en ye _ 

~l ~n Çok d as vardı ki açıkta du- faka bastıracaktı. Biz icabına bakma -
Crind aha . . 'di 
' en bi · ırı 1 ler. Mat van saydık belki de yarın sabah basıp meç

hul bir semte gidecekti. Namuslu a· 
damların arasmca da galiba hırsızların 

arasında oldı ı kadar çok hırsızlar 

var. Gazetele • ..ie neler okuyoruz. Or
taklar 11ep biribirlerirti 'kazıklıyorlar. 

bo rınden b" • 
Yda taşı ır avuç !!ayet 

~ ~ kaJ:ıha:~ıkarttı. Onlan "'ma _ 
• ... ı uır t f 'c·· ara ına boşaltır -

t· Uneş to 
1lll onla zu, dedi. 
'~ rı rnua 
~i> • e olurıı Yeneden sonra: 

"' ılq a olsu G 
t lttı dolar ed n. ene her biri en 

?. "'v er dedı' H . b k dıı. ~ıgeri ' · epsı u a. 
. • darg . ......, \> ın bır ahenkle 

Ciı:ıı ttnıcz mi, 
İl\ • arltad ·• 

lıCıtıcn aşının o" l" .. 
• ~· C\r'vcı1t· ı.0n unu yapmak 

....._ ;r Ctti: 1 sualiyle kırdığı po· 
101_ eter d 

'itLL e s .. 
"lh~• Ozxtı"? B ~ -~ Var b u . urada on bin 

OcSsn .... t~. e .. 
""<q k lı a'" 

......_ O ondıır gzıncı istihzalı bir te-
.... 11 .. 11• du. ,, l1i ."" ın . 
rj ~i L• dot:ır mı., B 

b~ti• Ull). dola . urada en Rşa-
' e ~akı. rlık taş var. Hele şu 
• tın· ı .. 11 ın iç" 
:ı~ alcıra,, 1 ınde sipsivri -duran iri 

tarı <tt:-ban -......_ S ı ,# ın ısığına tuttu • acı • , 
, ded· e bu i. • 
"' ı. • ... a .. ın., ı . 
"'1!ll b - vın f. ~ pel e. 
....... l t--,, n :.-., -

'l•"t - 1 • 
~,.a f- b~ni r' ~Aş e kesilmişti: 
l' t:.\lt\j ~ltndıkl d a§'a Yorum . e e uyanayım! 
~.. l'ln Pa 1 galıba ı. 
nt,.. r ayış 

lıtr..o ~'l'llişti 1 . ı, Ciınin gözl .. r"n,.. 
·:r r · rı t .. -

tta, Ok her biri . aşları küçüklerden 
-..... ~ ~UYordu nı nasırlı elleriyle 
~ eng· . 
ilt k ın Old k 

lctd ·tndini u de~ne Matı 
' :ıı <leğita~~k hayale kapt~racak 

Quııı ı. 
tr . arı eld 
'~:ter.. en çıkartmalı: içi~ se-

• kat d" 
. tız. nu uşun bir ker 
ı• 'Ya nları okut e nasıl yaşa. 
~d IC" Pttıryacağ maktan başka 'hiç 
6 ... ozlerind ız. Matın tab'a ı·-
"llllşt e de b. n a 
t gib·'· Adeta k ı~ ışık bclirmeğe 

, ı. endı k n.d" 
Sa

11 
• e ıne mırıl. 

tilll a dolgu 
-...., derin Ilı' n dcıncrn· . 
: ~e v ır vecd i . ış rnıydim?. 
il d Urgun ı Çın<lcydi: 
~ ııruy ·Ne vu 

ilt tli . Ordu. rgun diye ı;öy-
' /\ l\i iç Cc • 
: ~·z kaldı u bıne daldırdı ve. 
{} ı inci , nutuyord : 

ı ..... ~ttlc . Çıkarttı um, dıyerek 
~ıı tıne a • • 
i't la.ııa nı bir iik 

'>er, tla oYnuyors On çökmüştü .. 
bir Parrnakı,, • onları boy boy 

Pa 1 c:rının ar 
~..ı O rr tı har asından sey 
~ • ıa ınde rn -
" ı. l>· Yıf, asabi asaya dökü-
';-clcrinıs, dar So'k k' anenıik bir a· 
ıc D· hr . a ların k 

,11~ıe . ıştır:Iiğ· ' cnar ma. 
Ve . tı, da· ı ınahsu1d·· .. 

~ôzıe . rna aç bis . . u. Ku -
}• tiyle tam .sını veren yü· 
ı1t deJencrc bi ~· 

cı... r .ıp. 
't '"as• ol\l ,n~a d 
t c· ~rı s . okunrnu ' ı c• ı . Yordu c: t Ctt, • ··•e ıkt;r . • ..,a • 
ı. 1a•: 'n il.r'-., ·l a cdıyord.ı O 
•ı bd Uıu d a~ının ..:ı..:ı • • 
1/ 1, ~!!İlJ" V Zlu.;ıı idi Şe-

" " Ut"d ""'v - u ~d:ılel" c,.d tt ve .. ı ve 
~ ~. On l!Orünüsü G .. 
lcll\ Un Ufk • , ~rı]ı hatırla. 
;ı }'okt unc;a .. .. 

4,?t lttı Ou. Gözleri ir· gorunıniyen 
• <!; ı ·ı · nlar · . 1 ve biribi · 

ıı tıaın ' ıçınclc cö rın-
tdcn ın eksi,- l ınert <'rka· 

n·· "' o mad • 
t:.O.Zlcrdi. ıgı, itiınat 

Cimin gözlerinde garip, asabi bir ba. 
kış peycla olmuştu. Mat o bakışı farket· 
merniş gibi yaparak sordu: 

- Ne düşünüycrdun Cim?. 
Cim biraz şaşalamıştı: 
- Hiç, dedi, elmasları düşünüyor -

dum. Neden sorun?. 
- Hiç Hif olsun diye. 
Gene susmuşlardı. Arada ~..da (;.im 

kendi kendine asabi asabi gülüyordu . 

Onünde yapılı duran taşlar adeta aklı-
na dokunmuştu. Onu teshir c<le:ı bu 

parlak taşların güzellikleri değlidi. 
Hatta onların güzel oldu'ldannın far· 

lc'lda bile değildi. 
,. Onun faal dimağı sadece bu ta.,lar 

sayesinde satın alacağı tatb hayatı dil-
şünüyor, matiz nefsinin bütün nr..uları 
ve iştahları bu minimini taşların zen
gin vaadlariyle gıcıklanıyordu. Mt•hay
yil:sincle onların panltılanndan cüm
büş ve şehvet saraylan !'aptırıy:>r ve 
hayal"nin bu ?.enginliğine 1:endi de hay
ran cluyor<lu. 

Mat kendini zorla hülyalarından a· 
yıfarak: 

- Bunları s"ysak iyi olur. .dedi. 
Ben sayayım sen de <likkat et, Cim ... 
Birib:rimize madik oynamıyalım. 

Cim, arkadaşının bu sözkrini beğen. 
memiş ve bu be~enmeyişini de gözle· 
riyle belli etmi.ti. Mat da arkadaşının 
gözlerini beğenmemi§ti. 

Ortağına ficl::ta tehditkarane ı:;or -

du: 
- Anladın mı, dediği mi?. 
Diğeri de, isind: cznlanmakta elan 

ihanet hissini örtmek ve kendini mü
dafaa etmek istedi: 

- Biz şimdiye kr..:lar biribirimize 
hep dürüst davranmad.k mı Mat?. 

Mat bu teminatı kafi bulmamı§tı: 
- Fıkaralıkta biribirimizc karşı 

dürst olmuşuz ne çıkar? Asıl zengin· 
likte doğru olmalı, elimizde lıir şey 

yokken zateq namuslu olmaktan baş· 

kabir şey yapamazdık ki. Halbuki ~im
di zenginiz. ikimiz de namuslu iş a
damları gibi davranmalıyız.. Anladın 

mı?. 

Cim bu fikri beğenmişti: 
- Tam benim gibi düşünüyorsıın 

Mat, dedi. Lakin dah.ı bu sözleri söy· 
lerken bile içimle miifsit, kanunsuz fL 
kirler, zincire vurulmuş canavarlar gi~i 
kıpırdaşıyorlar::lı. 

Mat gaz sobasının ar1casında':i ye· 
mek d~labına doğru yürüdü. Ul'ak t:r 
kese kağıttan içindeki çayı ve diğer u
fak bir kağıttan .da içindeki kırrruT• bi. 
beri bo§altarak boş ke3e kağıtla:-iyle 

masanın ba~ına döndü. Küçük boy d
masları bunlara doldurdu. 

Sonra büyük taşlan sayarak gene 
evvelce sayılı oldukları par§Ümen ka
ğıdına ve göderiler.ine ı:ardı. 

(Devamı var) 
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Cııın:ııkı.i f'optınncdı•n 1 ı Mırıl:ırl\:ı 20 
llııııılırrn:ı. Sırkı•rıılcn 15 A\\·nlık. 18 
Bartın. 

l'n1 ırfc<;i l optı:ım·ılrn !llnıro:r., 9.:ırı 17-
ııııı. li ·ıl:ıt:ııl:ın s.:ıo \lı ııln•nn. 10.30 lzııııı 
!)ur, 12 .Karadcııız, !!2,:iO Mudanya. 

~. 

fdüzelcr 
Av:ı.,of\:ı. Honı:ı · ni1:ın'I. Yun:ın C'ler· 

lerı ve <.'.inıli Kiişk, A,l;l'rl !\liizc ,.c s:ırnıc 
l:ır. Tıl':ııcl ve Sıına\i ~lım·~i. Sıhlıi müze . 

1 l!u rntrlcler lıcrı:ıın s:ı:ıl ıo d:ın lli ya 
k:ıılar nçıklır.l 

Türk \"C ls11im <'"l'rlrri mfızc'Iİ: P:ıı:ır
lc'lıdcn lı:ı-;k:ı lırrııiın s:ıııı 10 dnn 1li ~a 
kncl:ır ,.e Cuma ~iinlcri ili cl:ın 17 ye k:ı· 
cJ:ır nı:ık!ır. 

foııkapı Müzesi: llersiin ~nal 13 len 1 !i 
ya kad:ır nçıklır. 

r~emleket Dışı Deniz 
Seferler! 

norıı:ınya \':tpıırlnrı: Cumnrlesi ~ünlrrl 
13 ele 1\iistı·ıH"c~c: S:ılı J:Ünlcri 18 de Pi· 
n•. lll·~Tııl, lskr.ndcrın•. 

ltıılynn ":ııııırları: Cıını:ı günleri s:ı:ıt 10 
ıl:ı Pire, llrcncli1i, \'cnedik, Triycsle, 

Sirkeci lstusyon Müdürlüğü Telefon 
23Ui9. 

Anadolu hattı 
Hcrgiin h:ırckcl erlcn şimendlfrrler: 
S:ı:ıt !! rtc Konrn, 9 ela Ankara. ı;,,15 ılr 

I>iy:ırlı:ıkır ,.e S:ımsun. 15,30 dn E~kisc· 
hir, 19,10 da Arıknr:ı ekspresi. 20 de A· 
ıl:ıpoznrı. 

Bu trenlerden ~a:ıt 9 ela h:ırekct cdrn 
Ankara mulılclili p:ı1arıe~i. ç::ırş;ın:tı:ı 
\"t' cum:ı J:iinlcri ll:ıleb ve Musul::ı kaıl:ır 
'iefer etmektedir. 

Avrupa Hattı 
Scmplon eksorcsi hergiin SirkC'rirlı•n 

s:ıat 22 de k::ılk:ır ve A nup:ıılıın ~clcıı ı 
sa:ıt 7.25 le ,'\irkeciye Jllll\'asnl:ıl eclcr. 

l\on\':ınsiyonel 20.30 da knlk:ır. 10.20 
de şırlir. 

Edirne posln~ı: llergürı ~:ıat 8,50 de 
h:ırekct eder. l!l.33 de gelır. 

GEÇEN SE~E I3UGON NE OLDU? 

l\fi!.afı:- Yun:ın baş\'ckili Ank:ır:uhı ı:ııcrıı 

ı>iıııle l,rrşıl::ınclr. 

~ tYI g lYı lfl) k lÜJ 
~~DVO 

19 Biriııcitqrin - Hl38 ÇAHŞ.\:'.ITI.\ 

18,30 kt•muıı konseri, K:ıdıkiiy h:ılkc\'İ ııtı ! 
ı ıı.ı:ı lwnscn·alır\':ır profcsörlcr1nılcn lo:;- 1 

kcıırh·r, Arrl:ın, l'iynnocla Huıı:ı Sc,·cıı, l!l 
l\vııru an~. Falih h:ılkc\'i namına, IHiştır 

llirl,liirk ( lçtiınniy:ıll:ı lı:ılk ı•vll'l"inin ro
m)' l!l,30 halk li.rkiilcri, hrıı:ıil llukkı in· 
r:ı~ıntinn, Hl,55 Borsa h:ıhcl'lcri, 20 Nczihl' 
l yar \'c ::ırkadnşlnrı torofırıd:ın Türk ınu-ı 
sikisi \'C h:ılk şarkıl:m, 20,40 ııJ:ıns haber· 
Jcri, 20,47 Ömer Rız.a Do~rul tnr:ıfınd:ın ı 
:ır:ıp~n söylev, 21 s:ı:ıl o)nrı, nrkcstr:ı, :tı. 

30 .S:ıri~ l' \'l' nrk:ıılnşlnrı lnr:ıfııul:ın 1'iirk 
musikisi \C lııılk sarkıl;ırı, 2:.!,10 11.wa r:ıpo 
rıı, 22,13 Doriiltnliııı musiki heyeti, Fnlıri 

l\opuz \'C nrk:ıtluşlorı 1:ıralındon. 2:.!,50 Son 1 
Jı:ılır.rlcr \'c rrtcsi 1-tüniin programı :.!3, ı;noıj 
:,!ynrı, i:ıtikliıl ııınrşı son. 

9 

Yazan: Halımı )' A(i/Z 
ta~©~ew, ~ırka(ğjaş~aıırunaı0 o~maHııLl 

[Q)Dır ~e~e !h{;!ı~1YJmu yal.'§)a<eaı~aıruo 
tO>cacnnırnv©ır 
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Saniyen sizin tac::ıvvurunuza göre, üç 

tahtelbahıre a) rı ayrı \"azıfeler vermek. 
bunları )·alnız başlarına tehlike i.;ine bı
rakmak, hem "tefrıki ku' a., denilen l~otü 
sistemle muvaffakiyet izliğe gıtmek, hcr.ı 
de taht.:lbahirleri elden çıkma ihtimalil;! 
başbaşa bırakmak dernektir. Gelelim ıi

çüncü:ıüne: B:.ından cvycl kapitcn Heli>· 
ri.ık oraya gitmiş, orada gizlenmiş. ve bir 
treni topa tutmu~tu. O zamandanl>eri 1 
rr.uhal~kak ki dü;man hem sahilde muh· 
temel hücumlara karşı tedbir almış, ye· 
n: silahlar, topçu kuvvetleri w sahil talı· 
kimatı ile buralarım tak\•iye etmi:itir .. 
Sonra Darıca koyunda, karakola memur 
bir de troyer bulunduğu da henüz bizce 
meçhUI !.. Bu kadar meçhul \"e hu kadar 
tehlike karşısında hesapladığınız harekr.-

1 tin yapılmasına imkan yoktur. 
Brodey bu fasıladan istifade etti, ka· 

piten Nazmetin sözünü tuttuı 
- ltirazınız, bu hesaplara mı istinat 

ediyor kapiten! 
- E\'et. .. en açık izahlarla \'aziyeti hü

lfı.sn ettim. 
Brodey komodorluğun kendisine \'erdi

ği salahiyetle hakim taYrını takındı. Se
sini dikleştirdi, emir verir bir eda ile fü1-
ve etti: 

- ı\nlaşıldı. Böyle meseleleri aramızda 
münalm5<} etmektense hiç görü5memek da 
ha iyi. Ben, bu fevkalade işi ba5armağa 

karar verdim. Kararımı tatbik için c!e 
icap eden her şeyi yapacağun! Bu mese· 
leyi geçelim. Şimdi, noksanlanmız etra· 
fında konuşalım! Gemilerinizin techizat: 
tamam mı? 

IIelbruk cevap yerdi: 
-Esans çok azaldı. 

- Kaç mil için esansımz var? 
- 100· 150 mil kadar! 
- lyi... baska? 
- Bir de torpidolanm hemen hiç kal-

madı gibi bir şey .. 3 tane 175 kiloluk iki 
tane de 125 lik \'ar. 

- Şimdilik kafi.. Bunların tedariki i· 
çin de tertibat alacağım.. Sizin kapiten 

Nazmet? l 
- Ayni şekil komodor! 1 
- Yani csan:ı ve torpido nokrnnı öyle 
"? mı. 

- E\·et komodor! 
- ı\rkadaşlar! Bunlar. gizli i\ste kolay-

ca temın \'e telafi edilec'!k no!<sanlardır. 
Benzin mevcut, torpidoya gelince: Onu 
da buradan tedarik etmek imkanını bula 
mazsak birimiz Boğazdan çıkacak, do
nanmadan alacak, tekrar buraya gelecek· 
tir. 

Şimdi gelelim a"ıl me~eleye: 
Ben. bu ak~a.m limana bir gece hücu· 

mu yapacaf~ım ! 
1 ki SÜ\ arı yerlerinden fırladılar: 
- Nasıl, limana gece hücumu mu ya· 

paca!\ ınız ! 

Brod~y siıkfınet!e de\·arn etti : 
- ;-\eye tclü.ş ediyor~unuz? E\'ct lima

na g~~ hticumu yapac·('lm! Bu kadar 
korkulu m:ıceralan tam bir so~ruk kanla 
atlattıktan so:ıra gece karnnlı~mda lima· 
na b;ı !.ın ~ apma:.tan tc~f:ş etmenizdeki 
manayı anla} amıyorum. 

J lelbrük c :ıretle k:ır~ılık \'erdi: 
- Komodor; biraz da yaziyctimizi dü· 

~ünelim! Lımana yapılacak hücum ne 
netice ve:cc~k? Evvela bunu t>~renmek is· 
tiyoruz. Son:a c ... p!1ane mc-:e!e ·i için bir 
taarruz hazırlıyor unuz. T:mrruzdan ev-1 
\'J de dU .man deniz l:uv\'et:erir.e adama 
kıllı u~·amı~ bulunma~a. bu hücumu kar
~11ıya::::ık t ... dbiılcr a·mağa ~cvkcdiror.:u· 

nu::! 
- Do tlanm .. \'aziyeti seri nkan ye 

de. in g.J .. !:! t~~ki'. etme:ıizi diliyorum .. 
Amiral S~:;m donanmayı halefi amiral 
fon I':ı:o·. i .. e dencdiyor. Yeni kumandan 
hcntiz do:ı:ınr.ı:ı ah\'aline ,·a1;:1f değildir. 
So~onu yıldıra:ı bccer"ksizl!'de itham et· 
tire.~ \ e niha et donanmadan ayrılma•w 
na kad:ır i.; i'erleten bu taarruzlarımm 

~f mdid •n yeni amira~e te,·cih edersek Pa· 
~0\'JÇ'.! de gc. c:;: ı,arargfıhı umumiden sıfır 
\ w.li;me!i:, re:-~k c korku \"C tclfı5 içinde 
bıra!;:mak için z:ım:ınında da\'ranmı~ olu· 

ruz. Dinaenale} h bu gece:d hücumu ) -p· 
malıyız! 

-Tekrar donanmanın bulun .. h....,..ı n k· 
taya mı taarruz edec ... ğ z? 

-- Hayır .. O, biraz tehlikeli ve ~·~· iz 
olur. L.ııa biz !\larmaraya açı!m:ıJa.ı c\·
\'el, şu Adal:ır hattında karakol ) c:, an 
de troyerler lCızkulesıle Saraybumu ~ ·:ı· 
smı tutarlar, kapana kısılmış fa.c!~. '"'bi 
doneriz. 

- Limandaki hedefler muayyen değil 
komodor? .. 

- Evet.. Fakat bunlardan donanma, 
Saray rıhtımı, şimdilik taarruz hedefi o
lam:ıı., Yapacağımız şu ... Ben, E l:J le i
çeri gireceğim. Siz kapiten ~azm:!t Saray· 
burnu önünde duracak, C:e.troy"':-i;?rin lı-

' mana te\•cihlcrınc karşı bc:u ;1irn.ı:re c-
dec:!ksiniz ! Siz de kapiten Hel~rül<: ayni 
\'<ızirc ile Kızl;:ulesi önünd.e durae<li>s.mız. 
Bir saat içinde ben de hücwnlarımı biti· 
rip dbnmlİi olacağun! Şayet, bazı rebcb· 
lcr size mevkilerinizi terkettirirse o za
man burada bulu~cağız. Haydi gcmi
lerinize donün. harekata başlıyoruz .. 

IIelbrükle Nazmet komodorun bu emri 
karşısında ayağa kalktılar.. Brodeyi se· 
1tımladılar; ikisi birlikte E 13 d.!n ayrıl
dılar. 

Bir saat sonra küçük ve cüretkar filo
tilla Hayırsız adadan ayrıldı, bir kilo· 
metre kadar açıldıktan sonra Brodeyin 
\'erdı3i bir i~:ıretle daldı, mehtapla ı"ık
hnan denizde preskopların gittıkçe biri· 
birlerinden uzakla5<}n izleri, üç sinsi mik· 
robun limana doğru başlayan akınının 

deniz yüzündeki çizgilerini tc~kil ettiler. 

t.:zakta, adaların birkaç mil açığında ka
rakol yapan de:stroyerlerin )ktan ıirer 
sopayı andıran projektörleri !\~rmaramn 
yakamozlarla pırıltılı göğsünü yer yer 
~ydınlatırken Brodeyin kumandasındaki, 
fahtelbahir filotıllası limana geldi. ~az
met ile ll 7 süYarisi kendilerine verılen 

v.ızifeye yollandılar. Helbrük Kız!mlesi
nin biraz a5<}ğısında. Salacak ile ~imdtki 
plajın bulundubru Abdurrahman efendı 
yalısı arasında, sahile yakın bir noktad:ı 
laper etti. Nazmet de Sarayburnunun 

orl .. oz akıntı~ını meydana getiren en çı· 

kmtıh nol.tanın anafordan biıaz uz~~rın· 
ela durdu. l ki süvari de bizzat pr'!:kop· 
ların başına geçtiler; elleri nokazlarda, 
r:>zleri hafif ışıklı ufukta, .heyecan 'an 
yilrtkleri titriyerek \'azifele;:ıni ı;öımc~c. 
T1iı 1' de troy~rl rini gö_eti~m~ w" koyul
dJ aı·. Brodcy, liman sularının derinl"ğın
dc l.aya:::ı bir su yılanı ürkütculüğ"~ylc 
gemisini } urutüyor; kaf:ı ında yer cJen 
,lu;iir.ccleri ta nife, sıraya 'ko) m<: p ut a· 
f:ıyordu. lngıliz ı~aptam kararını 'cr.:r.' ~ -
ti. Evvela kuprüyc gelecek, küp:ü du!n
lanndan iki ,ine torpido savuracak. l t:ın
bulla Deyoğ!unu birle~tiren bu kısmı ber
ha\ a cttıkten sonra inffütk \e hadi .. e:.icn 
m:!ydana gelecek heyecan ara~ında Sirl·eci 
rıhtımını da yoklıyacak; lsta:::ıbula awami 

deh~et verecekti. 

E 13 gizli seyrine de,·am ediyor; lıa .. e· 
kete geçeli tek kelime talfıffuı ctmıycn 

Brodey prcskopa mıhl:ıdığı bakıJarmı, 
uzakta ı;ııklı bir zincir halinde göt-rılen 
kopriınün lambalarından ayırmı:;nrdu. 

E 13 hedefine iyice yaklaştı. Torpido 
atma me;,afe ıne gırınce Brod~ in _ ı 

kamara boru"unda kumanclaıar 'e;;.:fü~c 

giıiştı: 

- Torpido tiyupları .. 175 lik iki mermı 
lldc;i biranda endaht edilecek' 

Tiyuplardan cevap verildi: 
- Tiyuplar hazır! 
Ve ... komodor ateş emrini b:ı .. tırar-ı~ı 

ftıtıda birdenbire durdu, objektife ıyıe.:! 

gözlerini y:ıpı_tırdı, kendi kendine ~öylcn
di: 

- Ne \'ar? ne oldu? .. Yoksa bir rui· 
l:ı ı!a uğradık! 

Brodeyin tetaşına sebcb ~uydu: 
Y. am,,dor tam torpidoları köprünün 

':ı at lw:ım dub:ılanna enda'.1t edece 1i ı
rada köprünün bir sıraya dizili çift el ,<_ 
trik lf ır.baları bi:denbire sönmuc;. l:op:-ü 
ı,araıılı!dara karışını~. hedef kaybolmu~ı-

tu. ( Dcv:mı ı.•ar) 



Rnr.sak, K:ırariğer ,., midenin kusurlu işlemul demel-tir. nu iiç o N M T 
K • 1 k uu·unllİİşlcmcsinilcmiıı i~·inmııhakkakgeı·c :\lllArken n MAZ eyva uzu 
·l 8 o) z 1 "•b:ıh ııç lı::ırnın:ı hir kah\·e kaşısı M.\ZO~ )!EY\.\ TCZU 

~~~~a~lı~n~ır~·_:.A~l:ıı~ım::ı~s~ı~s:a~y~<·t~ln~t~if:,~'e~s:ir~i~t::ı:hı~·ı~,~·e~k~o~la~~~·<l~ı~r.~~~~--::--~~-:----;~~:ı;--~~~~~~~--=:__~~~~~~~~~~~~~--:: 
ısiın 

· ISTANBUL . HARiCi ASKERi" ... 
~ . KITAATI İLANLARI _ ·. .. 

Tümenin Elru:ığdaki birlikleri için a~ağıda yazılı erzaklar 5· 11 -938 cumarte i 
günU saat 10 da Elazığ tüm satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmu~ur. Şartnamesi komisyonda görii!ür. lsteklilerin ek,iltme güuü saat 9 a ka· 
dar kanunun \·e ~rtnamesine ı;töre hazırlayacakları teklif mektupların ımakbuz mu· 
kabilinde komisyona vermeleri. (561) (7611) 

Miktarı Cın~i l\fu. Be. ::'\lu. Te. 

88,000 
33,000 

Bulgur 
Pirinç 

• • • 

Lira 
7920 
7260 

Lira Kr. 
594 -

544. 50 

Tuğay birliklerinin ihtiyacı için a~ağıda yazılı pirinçler eksiltmeye konulmuş
tur. Şartname5ini hergün Edirnede Tuğ satmalma komLyonunda görülür. lsteklile· 
Jin belli gün ,.e saatten bir saat evveJ kanuni \'esaikle teminatlarile birlikte komisyo
r.a müracaatlan. (564) (7644) 

Cinsi Miktarı 

Çm~lık ve 
l!pahk pirinç 
Pil!\'hk pirinç 

Kilo 
36760 

17960 

Mu. Be. 
L. K. 

8112.93 

5019.62 

.Mu. Te. 
L. K. 
G08.i6 

lhale,günü 

31-10·938 

376.47 31-10-938 

saat şekli 

· 16 kapalı zarf 

16 kapalı zarf 
Jt. • J(. 

Srvastaki birliklerin ihtiyacı için aşağıda yazılı erz?!dar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. Şartnamesi hergtin Ko. na gorebilirler. lhale Sıvasta tüm. Sa. AL Ko. da 
yapılacaktır. h ekliler kanunun 2-3 cü maddelerindeki \'e.;aikle ,.e ilk teminat ve tek· 
11 mektuplarını Sıvasta Tüm. Sa. Al. Ko. na \·ermeleri. (562) (764::!) 

Cinsi Kilo Mu Be Mu Te ihale Gün \'C saat şekli 
Li Ku Li Ku 

~klik un 
Sadeyağ 

363500 50890 3816 75 8-11-938 15 kapalı zarf 
15 kapalı zarf 17500 17237 50 1292 82 7· 11-938 

• .. l 

Tü!Tı ~irliklerinin ihtiyacı için aşağıda yazılı sadeyağı 7·11·938 pazarte'i günü 
!<tat 10 da ;capalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1stcklilerin 36,0CO kiloya birden 
~ ayn ayrı fiyat teklif edebilirler. Ve buna göre teminat verebilirler. !hale Sam· 
mncta Tüm. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin şartname ini her~ün \'e eksilt· 
m~ye girtceklerin yukarıda yazılı gün ve saatte vesika ve teminatlarını ha\.'İ teklif 
mektuplarile beraber Ko. na gelmeleri teklif mektupları ih:ı.!e saatinden bir saat ev· 
vel Ko. na Yc:ilmesi lazm1dır. (563) (7643) 

Cinsi miktarı 

Sam~ı.:n 

Amas:a 
Ç~"lrum 

Me:zıfon 

Saderağ 

" " 
" ,, 
,, ,, 

Kilo 
15,000 
7.500 
i.500 
6.000 

36,000 

Fiyatı 

Lira 
14625 
7500 
7500 
5910 

35535 

tık teminatı 
Lira Kuru~ 

1096 88 
. 562 50 

562 50 
443 25 

-----
2665 13 

"' . "' 
Bahke~ir Kor birliklerinin ihtiyacı olanı 

520 ton Un kapalr zarfla eksiltmeye kon
rm:ştur. Eksil tın esi 3· 11-938 perşembe 

ızünü ~aat 16 da Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. tik teminatı 
4110 liradır. Taliplerin muayyen saatten, 
bir saat e .. ·vel kanunun 2-3 üncü madde· 
lcrindeki belgelerle birlikte teklif mektup· 
l<ınnt Balıkesirde Kı>r satmalma komis· 
yonuna venneleri. Şartname Ye evsafı An· 
kara, İ tanbul \"C f zmir levazım amirliği 
&atınalma komisyonunda görülebilir. 

(565) (7645) 
• • • 

Jzmir Mst. 1\fr. Merkez kıtaatının 
27700 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt· 
meye korunustur. !halesi 7-11-938 pazar· 
tesi günü saat 15,30 da İzmir 1\fst. MY. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi· 
len tutan 26315 liradır. tik teminatı 1974 
liradır. Sartname~i hergün Ko. dagörülebi 
lir. İstekliler ticaret oda~mda kayıtlı ol
duklarına dair vesika göstennek mecburi· 
yetindedirlcr. Eksiltmeye it§irak edecekler 
2490 sa)~lı kanunun 2·3 üncü maddelerin 
deki ve ,artnamesinde yazılı ,·esikalarla 
teminat \'C teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden en geç bir saat evvel Ko. na -\·er· 
meleri. (560) (7640) 

• • • 
Kay~ri tayyare fabrika~mda yapıla

cak hangara 14·10·938 günü talip çıkma· 
dığmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 8i~69 
lira 20 kuruştur. Ilk teminatı 5618 lira 
50 kurustur. İhalesi 7-11-938 pzaratec:i 
günü saat 15 de M.M.V. Sa. Al. Ko. d:ı 
yapılacaktır. Şartnamesi 438 kuruş mu· 
kabilinde alınır. t teklilerin teklif mel.tep 
lannr ve ilk teminatlarını mektup veya 
makbuılarnın Ko. na ihale saatinden bir 
sa.at eweline kadar kanunun emrettiği 
vesikaları \'ermeleri. (554) (7S89) 

••• 
Aıkerl fabrikalar umum müdürlüğii 

namına Çorluda inşa edi!ccck tamir -
hane binası mün:ı.k:ı.sıı.sı kapalı zarf u
eulil ile 24-10-9:8 pa:::ıırtesi giinıi 

saat 16 da Çorluda Kor satın alma kc•· 
misyonunda yapılncaktır. llk pey pa
ram 4ÖSa. liradır. Şartnanıe ve proje· 
"ıer 2 Ura 78 kuruş muknt.ilir.de Ç0r
h1<1a Kor aatın alma komisyonundan 
alınabilir. 

İlteklller kanunun 2 \'e 3 Un-:lı 
maddelerindeki belgelerile birlikte bel-

li gün \'e saatten bir saat evvel teklif 
mktuplarını komisyona vnmis bulun· 
maları. (509) (7279) 

• • • 
Kayseri garnizonu kıtaatının 430.000 

kilo unu kapalı zarf ile satın alına

caktır. Muhammen bedeli 53750 lira 
ilk teminatı 3937 lira 56 kuruştur. 
Şartnamesi İstanbul, Ankara, Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da ve Kayseri Kor. Sa. Al. 
Ko. da görülebilir. Eksiltmesi 26-10 
-938 pazartesi günU saat 16 da Kay
seri Kor Sa. Al. Ko. da ~·apılacaktır . 
İstekliler 2490 şayılı kanunun 2-3 cü 
m:ıddelerinde yaııh vesaik ile tenlt· 
nntlarını havi kapalı zarflarını ihale 
günü ''e saatinden bir Sll:.lt evvel Sn. 
Al. I<o. na vermderi. (515) (7316) 

• • • 
H rpsine tahmin edilen fiat 50.4 7 5 li. 

ra olan 3000 adet dökme aoba kapalı 
zarfla elcıiltmeye konulmu~ttır. İhaiesi 
21-10-938 cuma günü saat 11 dedir. 
İlle teminatı 2774 liradır. Evsaf ve §art 
namesi 255 kuru~ mukabilinde M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan a • 
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2 • 3 cü maddelerindeki 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale ıaatindtn en az bir uat evvel M. 
M. Vekileti Satınalma komiıyo:~una 
vermeleri. (493) (7118) 

• • • 
K.tı- 1ı zarfla eksiltmesine istekli 

çıkmıyan 2300 : 2500 baş top koşu. 
mu katırları 20-10-938 cuma günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da puarhkla satın alınacak· 

tır. İlk teminatı 4 7 500 lira:hr. Şart· 

namesi 50 liraya M. M. V. Sa. Al. Ko. 
dan alınır. Beher baş katıra 450 lira 
fiat tahmin edilmişti. Pazarlığa ~ire. 

cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 • 3 cü 11"..a,ddelerindeki bel. 
gelerle birlikte pazarlık gün ve sa"tın· 
de M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulun. 
maları. (496 (7167) 

• * "' 
1300 kilo yataklık pamuk 20-10-938 

pe:t.embe günü saat 14 de Tophanede ls 
tanbul le\·azım amirliği satmalma komi! 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak 
ttr. lsteklilerin yüzde 15 teminat ve ka 

Seyrüsefer işleri 

düzeliyor 
_.. Baştarafı S incidr 

eden yük Ye binek araba \ e hayvanları. 
ve otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon 
'e cm:ali bütün nakil vasıtalarının fenni 
\'asıf ve şartlara uygun olduğu \'e tetkik 
ve azami istiap haddi ve tahanunül dere
cec;i tcsbit olunarak i~lemeleri ruhsata 
bağlanmadıkça seyrüseferlerine müsaade 
edilmiyecektır. Her nakil \"asıtası. ruhsata 
bağlandığını göstermek üzere bir plfika 
ta,ınura mecbur olacaktır. Belediye sı· 

nm dahilinde işliyecekler için bu \'azife 
belediyelere ait olduğu gibi belde veya 
beldelerle köyler arasında seyrüsefer eden 
nakıl ,·a~ıtaları için bu vasıta sahipleri· 
nin daiml ikametgahlarının mensup oldu
ğu kaza belediye dairesine ait olacaktır. 
Her türlü nakil vasıfalarmı isletenler, 
eehliyetleri sabit olarak belediyece \'eri· 
lecek bir ,·es!kayı taşımaları mecburi ol· 
dıığu gibi, sıhhatleri bakımından da bele
diyelerın daimi kontrolüne tabi olacak· 
!ardır. 

Mali mesuliyet sigortası akdettirdiğini 
ve~ikalarla Lpat etmiyen motörlü nakil 
\"a~ıtaları mutasarrıf Yeya müstecirlerine 
seyrüsefer ruhsatnamesi verilmiyecektir. 
.Müddeti biten sigortalar yenilenmezse sey 
rü-efer ruh~atnameicri geri alınacaktır. 

Motörlü nakıl \'a$ıtaları sahipleri \·asıta· 
lc:riyle yaptıkları her türlü zarardan mesul 
clacaklardır. Zarara uğnyanın halası \'e· 
ya mucbir sebebler bulunduğu ispat edi
İirse nakil vasıt2sı sahibi beri olacaktır. 

Motörlü motörsüı nakil \"a!=ıtası kulla· 
nanlar bir kazaya sebeb oldukları takdir· 
de derhal Yasıtayı durdurarak kazaya 
uğrıyanlara yardım etıniye ve vaka}1I en 
yakın zabıta \"eya belediye mevkiine ha· 
ber vererek yardım istemeğe mecburdur· 
lar. 

Binek nakil vasıtasmı kullananlar yol· 
cularm i~tediği yere gitmiye ve kendile
rifit emin oir'iutette götürmeye mecbur· 
durlar. Hususi surette kiralanan \·asıta· 

Jar herhangi bir maksatla olursa olsun 
bu emniyeti suii,timal edenler \'eya yol· 

Vefa Bozası 
====::::----------------·---------:-;.~~~ Le\'azım Amirliği satmulmn komisyonu 1 

------------ ıniJlloJ!l b72 kilo mukavva. 37 kilo çiriş 20-10· \100.000 adet aliı t jf 

938 per,.sembe günü saat 14,15 de Topha· 938 perşembe gUnU sıı~ 
1 }\O• 

ne lstanbul levazım amirliği satmalma hanede Lv. A. Sa. A · ıı 
'l' 11ıııı komisyonunda pazarlıkla rksiltmesi ~·a· mc ile alınacaktır. 11 .. uııd 

pılacaktır. İsteklilerin yüzde 15 teminat ı adır. tık teminatı 2:> riJl 
\·e kanuni \'cs:kalarile beraber belli saatte ve ııümunesi Ko. dıı ~61e 
komi~yona gelmeleri. C289) (7500) !erin kanuni vesikaları) ( 

saatte Ko. na gciınelC: 
• • • 

ütü için 8757 kilo meşe körr.ürü 20-1 O 
·938 pcr~be günü saat 14.30 da Top· 
hanede lstanbul le\"azım amirliği satma!· 
ma knmisyonunda pazarlıkla ekc.iltmesı 

yapılacaktır. lsteklilcrin yüzde 15 teminat 
,.e kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (290) (7510) 

• • * 
lki yüz beş bin adet büyük ve 910 bin 

adet küçük alüminyom erkekli dişili kap. 
sili ile 136 bin adet sarı fermejüp 3·11· 
938 perşembe günU saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satınalma Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartname 
ve nümuneleri Ko. da görülebilir. Kap
süller ayrı fermejüpler &}TI ihale edUe
bll!r. Talipler herbirlne ayn ayn fiat 
vereceklerdir. İsteklilerin kanuni vesika. 
Jariyle beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
Hepsinin tahmin bedeli 5642 lirndır. İlk 
teminatı 423 Jira 15 kuruştur. 

(287) (7·i67) 

İkinci f cra memurluğundan : 

~ " . . ek A 
30 ton ye~il .MercıIIl eae 

günü saat 14 te Tbpharı ~ 
zım iırnirliği satınalrna r 
çık eksiltme ile alına~tI ti 
1i 4800 liradır. tık te~ırı3~ 
Şartname ve nümunesı • 

1 
rülür. İsteklilerin kanııfll 
rahrr belli saatte komi=) 

• • • .rŞ 

21300 kilo yufka 4·11 tıı 
saat 15 de Tophanede ts 
amirliği satınalma kOl111 
e!.~iltme ile alınacaktır. t;j 
3195 lıra, ilk teminatı. , 

c . ı-ornı=. ruştur. ~artnamesı 1' • al 
!steklilerin kanuni :\·esil\ 
lı~lli saatte komisyona g • 

* • • 
33 ton hulgur 4-11 .93S ~ 

14,30 da Tophanede lst~ 
mirliği satınalma korn.İ~ 
siltme ile alınacaktır. 'f 
lira, ilk teminatı 284 Ji(l ..ı:· 

• }\01'' 
Şartname ,·e nü.munesı ~ 
Jür. lsteklilerin kanuni '~ 
bcr belli saatte komisY011 

Bir borçtan dolayı haciz altında olup _________ __/ 
paraya çevrilmesine karar verilen ımuh
telif ev e~yası 24-10-938 pazartesi 

günü saat 16 dan 17 ye kadar Birnbir · 
direkte Dizdariye Kıitipsinan sokak 26 
No. lu hane önünde açık artırma ııoure. 

tile satrlacaktır. Kıymeti bulamadığı 

tak.dirde ikincl artırması 27-10-938 

perşembe günü aynı mahalde gösterilen 
saatte yapılacaktır. İstc'klikrin mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna müra· 

cularm istekleri haricinde istikamet takip caatlarr ilan olunur. 
edenler, bu hareketlerinden ba~ka bir M· 
dise çıkmamış olsa bile, cezalandml:ıcak· 
!ardır. Bu suretle hareket ederek yolcuyu 
biı suretle iğfal ve bu yüzden bir Yaka 
çıkmasına scbeb olurlarsa, hadisenin is· 
tilzam ettiği cezaların en ağıriyle ceza-

landırılacaklardır. M kt 
Zabıta. bu kanun hükümlerine te bun· e e p 

!ara dayanarak yapıla~ nizamname ve 
talımatname hükürnlerıne aykırı hareket , 

edenleri menetmekıe mükellef olacaktır. K 1 tap far 1 n ı z ı 
Tahdit edilen miktardan fazla yolcu ve 

~ya yüklü motörlü \'asıt~l~: h~kk~~a VAK iT 
yapılacak nizamname hükumlerıne gore 
muamele ifa olunacaktır. 

nunt vesikalarilc beraber belli !aatte ko 
misyona gelmeleri. (7518). 

• • • 
1zmirde Uç erat pavyonu inıasına 10· 

10-938 günü istekli ı;ıkmadığından tek· 
rar kapalı zarfla ekıiltmeye lconulmuı

tur. Muhammen bedeli 68787 lira, ilk te
ntinatı ••90 liradır. Eksiltme 2-11-938 
çarşamba gUnU aaat 15 de Ankarada M. 
M. V. salınalma komiıyc,nunda yapıla

caktır. Şartnamesi 344 kuruı mukabilin
de alınır. lst@klilerin kanunun tmretti,ği 
vesikalarlyle birlikte teklif mektuplannı 
belli saatten bir saat evveline kadar 
komi,yon:ı vermeleri. (535) (7465) 

• • • 
n:ırsa garnizonunun ihtiyacı olan 22000 

kllo sade yağının 4 - 11 - 938 Cu • 
nta günti !IU\t 11 de Bursada ııatı • 
nalma komisyonunda kapalı zarfla P.k
siltmest yapılacaktır. İlk teminatı 1773 

liradır. Şartnamesi l~tanbul, Ankara le
vazım amirlikleri ıatmalma komisyo
nunda vf' Bursa tümen satmalma komis· 
yonunda h~r gün parasız görülebilir. 1s
tf'k1ilerin belli 1aatten bir ea.at evveline 
kadar kanunt vesaikle komisyona mUra-
caatları. (636) (H66) 

• • • 
3 . Kor mıntakaaında Babaeskide 

noksan kalan ikiıer bölüklilk iki pav
yonun münakasaaı kapalı zarf usu1Uj 
ile 24-10-938 pazartesi günü sant 

YURDUN' dan 

Tedarik ediniz 

11 de Çorluda Kor satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. tik pey parası 
2864 liradır. Şartname ve projeleri 
bir lira 90 kuruş mukabitir.de Çorluda. 
Kor satın alma komih.ronundan alın<!· 
bilir. İsteklileri kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelcrindf>ki belgelerile birlikte bel 
li gün "e saatten bir saat evvel te!< -
lif mektuplarını komisyona vermi, 
bulunmaları. (508) (7278) 

• • • 
Birecik hudut Tb. için 200,000 ki!o 

fabrika ununa ı·crilen fiat pek pahTL· 
lı görüldüğünden 2~10-938 sah g'J· 
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
tE'krar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmı§tır. İsteklilerin şartname •:c 
e\•safını görmek her gün kışlada Sa. 
Al. Ko. da görebilirler. tsleklilerin mu 
ayyen saatten bir saat evvel teklif 
mektuplanna teminat makbuz veya 
banka mektuplarını makbaz muk:ıhi -
linde Ko. Rs. ne Yennelerl postılfla 
gecikmeler kabul edilmez. 

'.(511) (7312) 

,,. 
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Biliınıum kırtasiycrilerde 

bulunur 

De poeu: Ankara caddesi Afitab mAğazası No. 111 ~lchmcd Sadık 

•-~ADEMi i K Ti DAR 
ve IB IE L G le: v ş E O< lL. n G n iN lE IK A R ş u 

1 lda .. 
tak vara 1 rcrn.ızm Çankırı tuzlasında planı \e ~artnamesi mucibince yaptınla· 
ıltrneye gke e tes!satile muba) aa olunacak dekovil malzemesi kapalr zarf usulile ek· 

onmuştur. 

Ir T . 
Pılırıa~1 rnuehsısata ait malzemenin Sif Zonguldak te!'limi ,·e mahalline montajın ya· 

. amrnon bed r 

HORMOBiN 
Tabletleri h er cczanedo arayınız. Posta kutu u 1.255 Jlormobin 

r--·----,\ ,_ 
Dudakla- I 

111111•,• ı ı' ı, 1 ı, ı·ıı'ı 1(ıqllı 
,, :ıı ııt ,, ' .,,·,.'' ıl 'ı'ılı. ı.,: 1 ıı:lııı1.lı1 

lJ ~ c ı 13500 lira ve mu\-akkat ternimatı 1012.50 liradır. 

ta le 
1 

Ek ıltmc 5-XII-938 ta "h' ti rt · ·· ·· ı- d V b \azım \e rnübayaat b . drı .ıne ras aran paza esı gunu saat ::> e "a ataş· 

1\
, şu c~ın ekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

PJA 
V an \e şartnameler parasız olarak hergün oozü geçen şubeden alınabilir. 

~e detay :~~~:e işti~k etmek istiycn filmaların fiyatsız fenni tekliflerini plan 
adar İnhisa 1 en?ı tetkık edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta evveline 

buiünu rnuta~:r l:mum ~1üdürlüğü tuz fen şubcşine \ermeleri \'c tekliflerinin ka· 
\r rnmın vesıka almaları lazımdır. 

1 M h·· ı · 
.Ubesinden • t ur u teklif mektubunu kanuni ves.ıikile Vinci maddede yazılı tuz fen 
ıu veya ba~ ınaca~ eksiltmeye iştirak \'e~ikası \'e yüzde 7.5 güvenme par:m makbu· 
en geç saat 14a~e~ınat mektubunu ihth·a edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
lınde 'erilrnes' 

1
C: adar Yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi· 

Gü,,lliğini ~ ~aı~i~i ~t~~ 1 
için JOLI F A.\t rujlarını kullanınız. _ 

Her tilrıu yanıkh . .:r, kan çıbanları, traş yaraları, memei iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbaruarı, dolama, akneler, çocukların ve büyük. 

1 azırndır. <76Ş7) 

l\ıuh:ırn 
~alılı: boru~:; b::deli J 99000 lira olan alev ve duman borulan ve tcferrüatı ba· 

tılr:arad . ıs-· 11 • l 938 pazarte1i günü saat 15,30 da kapalı zan usulü ile 
:ı ıdare b" 

13 
ınn3ında satın alınacaktır. 

ll i~.. . 
t~Yin tttiii gın:-ek ısteyenlerin 112C'O liralık muvakkat t eminat ile kanunun 
lııı:.irı vcsıkal-rı · t 1 '"fi • · ·• · · 6 c verın ~ \: e e t.ı erını aynı ıun saat 14.30 a kıdar Komısyon Reıs· 

Şart • cJerj liizımJır. 
dır naıncl•r 995 k 

· (7343) ~ llrUJ.: Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

• 
~ . . 

11.tıth 

Son moda renkleri var. Sıhbidir 'l" 

1 !erin her türlü deri iltihapları. -• 
VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi e;e~., 

• ~.· ' 1 • · - •, • :, • • ~ 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumıışile ku~tüyii yastıklar 

Yorgan, şilte ve ya_tıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kuma5larmın 
en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar pazarı. ............................................ 

Türk Hava Kurumu 
~~ lfll<Co t ertip 

BüYüK P i YANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. ~ 4·ıı-s:ıncn bedeli 1400 lira olan iOO metre 3X4 mlm2. N.K.B.A. yeraltı kablo· 

}on tarar CUnıa günü saat 10.30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis· 
Bu iş!nd~n açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

\<!Saikle ;. &~rmek istiyenlerin 105 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
/3u i ırl.ıkte eksiltme günü ~aatine kadar komisyona müracaatları lcizımdır. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Dudakla T l Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 \'e 10.000) 

liralık iki .:det rnükRfat vardır .. 
bozulmaz Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

'lll•••••••••••• •••lii mesut ve bahtiyarlan arasına girmiş olursunuz.. ' "
1 1 

~ aıt şartnanıelc.r komi yondan parasız olarak dağrtı maktadır. {7652) 

' 
RT RTO . .\N 

ni:go~r_n_:-----------------------------------------------------------... 
ayakta bekliy n Giyom Bürrask ile Ri-

v ~· Beni.n senyör Büridan !diye cevap ke Odriyodan başka bir şey göremedi. 
ı ve ctlada . . . l 

u~ .. r· n ıçcrı gırere ~ masar.ın Biiri.cian iı-eri girer girmez bu iki ar· 
'" ıne 'k' ~ 
O r 1 1 §amdan koydu. kadaş sevinçle bağırdılar: 

e ıl:aniı sertçe bir lisanla sordu: - Yemeğe b.ıyur !. 
: ~·e .istiyorsun? Büridan başını salladı. Fakat Giyom 

_ 1/~
1 karanlıkta bırakmamak... onu elinden tutarak sofraya oturttu. 

Yokı. a •at aydınlığa da hiç ihtiyacım - Büridan, ciedi, niyet in bizi açlık· 

- Canım .. 1 ••• 
aydını • goz ennızı veya aklınızı 

· a.a~1 ~ k"'ra:'llık .~ g.ın demedim ya .. Böyle 
l ınsanın . . .. . .•. d 
cr"aına en ıyı muşanr1-0ır er-

, b-.ı mü"" · · · · Bur·d ,,..vır ınsana yeıs vcnr .. 
1 :ın ad • _ S amaıcıllı kızmıştı. 

l . U-acak m a· c ıy c ba ısın ıplomalı gev:ze !. 
h. t:ırdı Simd· b'. l lA "f l . 
ıc sıra ·· ı O} e atı e erın 
• sı degil., 
- Olıı Ohı 

Pcl: hidd ... . ··· Bugün pek sertsinız, 
var ı·r 1'"tlısıniz ! Latife var, latifl'c.ik 

• A a L A• 
nı han uı Hütcnin önünde kendisi-

Çcrlcr v 
o latifes· . uran Argo kralı Hansın 

1111 p~'k h 
naz ·· .. • oş bulmam. Emin -;ılu-' onırurncı .. 
tağını.. c oyle bir latife yapmıya-

·r· ıtriycn B" . 
- Zava urıdan içini çekti: 

kadar c Ur, adam diye söylc:1di, ne 
l esur ve ali . . . er kral cenap ıdı. O sersen -

. ının katb· .. 
gını bi ı, ısımlcrini sayabil<ce-

.. rçok s•n .. 1 • 
Yuksek ·d· • Yor erın kalbinden daha 

• 1 ı. 

-Anıanı A 
- kahra. man ! Saymayınız!.. 
- 't_• tnancasına öldü 

l' ı::.vct, Pcl• ·· 
akat b" • fena bir latife ... 3ptı 

' .. radan k J • 

}'a "clirsen· .. alkıp ta benimle aşağı 
"' ız, gore •· · JilŞarnak ccgınız manza:-a size 
k"k arzusun . 
• a nıagJü u ver<cektir. Fı!hil -
~labiliriz. p olduk amma intika~wmzı 
-ı-ı . nngi nı 

tıyorsun ı anzaradan bahset:nck is-... 
-Geliniz .... 
Bürid ' goruniız. 

,__ an b Jk· 
~lf..'>etUği 'a rk e 1 aşağıdaki odada, 
ttlnı Otnidi 1 ad.aşlarından birini görü. 

.... ye nı .. o . 
~akat od b rnu ta'kıp etti. 

anıdan b" aya girince. üzerinde iki 
. • ır r :.J· 

tııcleri dura~ " :emek kaplan. şarap 
hır maııa ve kÖ1ede de 

tan öldürmekse söı~e de biz de günah. 
larımızı çıkarıp usul dairesinde öle· 
lim .• 

- Ne demek istiyorsun, Giyom ? 
Rike, söze 'karıştı: 

- De~ek istiyorum ki, d~mek isti
yoı uz ki sen sofraya oturmadıkça biz 
de oturmarnağa yemin ettik. 

Giy.c-m: 
- Şu yemeklerin, şarapların nefa 

setine b:r bak canım. insan böyle şeye 
clayanabilir mi?. 
Büridan gülmiye başlamıştı. Giyow. 

Rike, hemen sofranın başına çöktüler .• 
Bigorn: 
- Tavuğu parçalryorum, diye ba _ 

ğırdı. 

Büridan ela yan mütebessim: 
- Ne yapayım, iki arkadaşınu açlık

tan öldürmek elimden gelmez diye 
söylendi. 
H~p beraber yeyip içıniyc başladılar. 
Giyom: 

- Eğer, di • .-..:ırdu. Gene kavga ecle· 
ceksek, midelerimiz boş olarak nasıl 

dövüşürüz. 

Rike ağzında lokmasını yutmadan: 
- Karnım açken bir çocuk karşıma 

çıkıp kuvvetlice üflese yere serilirim. 
Diye takıldı. 

Büridan gitgide açıldı ve hepsi de 
tıkabasa midelerini dol.durdular. 

Büridan bir aralık: 
- Zavallı Filip diye söylenmekten 

kendini alamadı . 

O vakit Bigorn: 
- İçimizde en mes'~d olan Filipdir. 

Çünkü sevdiği ka.dınrn uğrunda iftihar 

la ölecektir. 

---- == t, 
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verdi. Çimkü başvekilin büten işlerincı 
vakıf olan Tristan, Valuvanın müthiş 

kin ve gayzını biliyor ve kral Marinyi· 
nin tevkifini, kont de Valuvaya hava• 
le ettiği için onun galibiyetini anlıyor· 

du. 
Valuva, rakibmi öldürmekle bu ga· 

l ibiyetini tamamlayacaktı. 
ihtiyar uşak ağlıyordu ve kendinı 

teselli etmek için bir çare aradı. Son· 

ra: 
- Hiç olmazsa ef~ndimin servetini 

kurtarıp Mirtiye teslim edeyim. O va· 
kit Mirtiy b~ni yanına alır ve babasına 
yaptığım gibi ona da sadakl'\tle hizmet 
ederim, ıliye söylendj. 

Bu sırada konağa varmıştı. Kapının 
Ö!1Ünde nölıctçi askerlerin bulunduğu • 
nu gördiı. Aralarından geçmek istedi . 
J<'akat şiddetle mani old:.ılar. Yalnız 

bir zabit kendisini tanımıştı. Mü.daha· 
1:: etti. Askerlere: 

- Bu adamın girmesine müsaade c· 
diniz, emrini verdi. 

Trist:,an konağın avlusuna gireceği 

zaman ise, ayni zabit: 
- Girmesi muvafık, faic~t çıkması 

ayrı bir mesele, diye 6Öylcndi. 
Tristan bu sözleri işidince makı:adı 

derhal anla.dı .• 
Filhakika, Marinyinin bendeleri hep 

tevkif edilmiş ve muhafız askerler kc
ğuşunda zincirlere vurulmuşlardı. 

Konağın içinde şehrenıinin bir çok 
a '!>kcri vardı ki bunlar etrnfı adeta yağ· 
ma elmektey<liler. 

Tristan, herkesin meşgul olmasından 
i stifa.de ederek Marinyinin dairesine 
bitişik olan odasına doğru hiçbir mani
aya tesadüf etmeden vardı. Filkat 
kendisini iki çavuş takip ediyordu. 

Tristan odasına girer girmez onlar 
da --i rdiler. Tristan vaziyeti hemen an· 
tadı: 

- Beni tevkife geldıniz, değil mi ? 
diye sordu. 
Cavu~lar : 

- Evet, dediler. Aldığunız emir bu· 
dur. Bizi hemen takip et .dostum, yok· 
sa halin pek fena olur. Arl:adaşlann· 

<lan bazılarının başına gelen senin de 
başma gelir. 

Tristan titriyerek sord 
- Onlar ne .oldular?. 
- Ne olacak ölcüler •. 
Tristan bir an düşündü: 
- Peki çabuk efendiler. Sizi derhQl 

takip edeceğim . Fakat efendimin mü· 
dafaası için lazım olacak bazı evıakı 

almama · müsaade etmez misinız. 

- Bilakis, müsaade etmek değil, 

bunu size emrederiz. Kağıtları alınız 

dostum .• Mademki bizim aradığımız 

evrak sandığının yerini biliyorsunuz, 
mümkün olduğu kadar azla alınız. 

Tristan bir sandık açtı. Bir çok ev· 
rak desteleri aldı. Bunların arasında 

An dö Dramanın hatıratını ihtiva eden 
tomar da vardı. 

Çavuşlar hayretle: 
- Oh bizimkilerin beyhude yere a · 

radıkları sandık bu imiş. diye bağırdı. 

lar. 

'fristan: 
- Efendiler. daha mühim diğer ev· 

rak ta var, eledi. · 
Sadık hizmetkarın korkudan, efc:ıdi. 

sinin esrarını teı:lim eeerek, kendisini 
kurtarmak istediğini sanan çavuşlar: 

- Onları da alınız, <ledil~r. 
Trisfan, hemen bitişilt bir odaya gi ı 

di ve kapıyı da açık bıraktı. İki çavuş 

bir an kadar tereddüt ettiler. Sonra 
Marinyinin m~:1remi esrarı olan bu a· 
damı gözden kaybetmemek ·Jlizım oldu

ğunu aüşiinerek. arl:asından içeriye 
girdiler. 

Ayni zamanda ikisi de, müthiş bir 
hayret ve hiddet çığlığı f rrlattılar. 

Tristan kaybolmuştu. 
Marinyinin sadık uşağı, ne peceresi, 

ne de başka bir kapısı olan bu c<lada 
gözden yok oluvermişti. 

Çavuşlar, adeta kudurmak derecele· 
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rinc gelmişlerdi. Duvarları yokladılar. 
Her tarafı aradılar. Fakat bir şey bu
lamadılar. Thm bu sırada şehremini 

Jan dö Pressi gelerek: 
- Ey çavuşlar Tristan ne oldu?. 

diye sordu. 
Çavuşlar titriyerek cevap verdiler: 
- Monsenyör, elimizden !kaçtı, mut

lak işe şeytan karıştı. Çünkü, her hu
susta serbest bırakılmasını emretmiş· 

tiniz. Biz de kendisinin buraya girme
sine müsaade ettik ve bir daha 'bularna
.dık .. 

Şehremini: 

- Ahmaklar, diye bağırdı. Mahpus 
başvekilin, meşhur hazinesinin !bulun· 
duğu yeri gösterecek yegane adamı 

kaçmlınız. 

Bunları söyledikten sonra şehremini 
iki zavallı çavuşu derhal zincire vur -
durdu. Hırsından adeta deli olmuştu. 

Bir müddet sonra muhakeme edilen 
çavuşlar, Marinyinin hizmetçisini ka
çırtan şeytanla ortak olmakla itham 
edilerek bu garip iddia ~ idama mah· 
kUm edildiler ve zavallılar derhal nsıL 
dılar. 

Şimdi gelelim Tristana: 
O, va'ktiyle efendisini de kaçırdığı 

:konakta gizli yoldan kaçmıştı. Bu gizli 
yol, kalın duvarın arasında yapıl.an ve 
evin gizli mahzenlerine inen dar lbir 
merdiven idi. Marinyinin hazinelerini 
bulmak için mutlak bu yclu ve merdi
veni bitmek ve !bunun için ise konağın 
her taşını ayrı ayrı tanımak lazımdı. 
Tristan bu mahzenlerden geçerl:en, 
ceplerini alabildiği kadar altınla dol· 
durdu. Sonra zemini ince kumla örtülü 
bir mahZ'Cne vardı. Tristan, bu kumu 
20 santim kadar kazarak meydana bir 
m:rmer kap2k çıkardı. Ve 'kapağı kal. 
dırdı, içeri gfrdi. Burası dar va karan
lık bir yol idi. Elli metre kadar sürü· 
nerek gidildikten son:-:ı, diğer b;r ka. 
pa\'!a karşılaştı. 

Bı da açtı. ~kıtı ve dibi mil· 

teharrik bir fıçının içine girdi, fıçının 
mevzu olduğu mah-:ene çrktı. Bu malı· 
zende beş altı fıçı .... , .. 1a vardı ki böyle
ce Marinyinin konağına giden gizli 
yolu keşfetmek imkansız bir hale geli
yordu. Tristan, mahzenin merdivenin· 
den çıkarak bir bahçenin ortasında bu
lunan bir evin zemin 'katında bulundu. 

Bu ~. mahallede pez az görülmek· 
te olan bir delinin ikametgahı olarak 
tanınmıştı. Bu deli ise Tri5tandan baş
ka kimse değildi. 

Tristan, doğruca evin yegane katı 

olan birinci kata çıktı vcı getirdiği ki
ğıtlan bir masarun üzerine 'koydu. 

Kendisi de bir iskemleye oturdu. 
Mahzun ve meyus bir vaziyttte dü

şüruniye başladı. 

Bu kağıtları biribiri peşi sıra okuma· 
ğa başladı ve ocakta ateş yakarak oku. 
duğu kağıtları birer birer bu ateşe attr. 

Nihayet, Marinyinin masasından al 
dığı kağıt tomarına geldi. Bunu, kağıt 

ların efendisi için mwır olup olmadık
larını anlamak için açtı. 

Kendi kendine : 
- Zaten neye yarar? Monsenyör dö 

Marinyi evvelce çoktanbeıri mahkfım 

olmuştu. Konağında krala karşı ihane
tine delalet .!den evrak bulurunuş c~fa 

bile hali şimdikinden daha fena olamaz. 
Çünkü, düşmanları onun mahvini ka -
rarlaştınruşlardr. Olacak gene olurdu, 
diye mırıldandı . 

Ve sonra okumağa başladı. 
Mabelin, Margaritten intikam almak 

için çalıştığı devirde yazdığı bu hatırat 
on sayfa kadardı. 

Tristan, bunları evvela ehemmiyet 
vermiyerek okudu; lakin, okudukça 
merakı arttı. Sanki gözlerine inanmak 
istemiyormuş gibi bu kağıdı üçüncü 
defa olarak okudu. 

Nihayet, gözlerinden ümit kıvılcım.. 
ları saçarak: 

- Onu bu kağıtlar kurt3racak, diye. 
söylendi. 
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Tristanın ilk aklına gelen şey, doğru 
Luvre gidip kralla konuşmak cldu. 

Fakat sokağa çıkar çıkmaz yakalana· 
cağını ve hatta Luvre varsa bile kralı 
görmeden evvel tevkif edileceğini ve 
kağıtlan Liıi Hütene venneğe muvaf -
fak olsa bile, Marinyiyi kurtarmaksızın 

· Margariti mahvetmiş olacağını da dü
şündü. 

O vakit, Tristan, dünyada Marinyiyi 
kraliçeden başka kimsenin kurtaramı
yacağıru anladı. Kendi kendine mırıl· 
danmağa başladı: 

- Evet, evet, diye mırıldandı. Ma
dem ki bu kağıtlarda Mirtiyin, Maıga
rit ile Angerrand dö Mariny:inin kızı 

olduğu yazılı, mademki bu kağıtlar 
Fransa kraliçesinin ihanetini meydana 
vuruyor, mademki Nel kulesinin gayri 
meşru ve sefihane cümbüşlere sahne oL 
duğunu bildiriyor, daha ne bckliyey;m? 
Elimde böyle bir silah olduktan sor.ra, 
efendimin hayatını ve talii siyasisini 
kurta~ak için Margariti icbar ve teh
dit edebilirim. iyi ama, kraliçe ile nasıl 
konuşmalı? Zannedelim ki kendisıyle 
görüşme~ muvaffak oldum.. Sözleri
mi dinledikten sonra beni, s.csimi kimse 
işitemiyecek bir zındana attıramaz mı? 
O k~rkuyu Margaritin kalbine müte. 
madiyen kim sokabilir? Böyle bir teh
likeli işe girişebilecek hangi adam var· 
dır. Evet buldum .. Bu adam Büridan o. 
labilir! Evet, evet .. Angerrand dö Ma
r~nyinin son derece nefret ettiği, fakat 
kızını sevdiği için onu, babasının dar
ağacına çıktığını görmekten kurtarmak 
için her şeyi göze aldırabilecek olan Bil 
ridandan başka kim olabilir?. 

Sadm uşak, gidip Büridaru bulamağa 
karar verince, yavaş yavaş, sükiıneti 

avdet etti ve artık efendisinin kurtula
cağına şüphesi kalmadı. 

Tristan, o günü bir çok projeler dü
şiinmekle geçirdi. Gece olur olmaz. Bü
ridanı bulacağına emin olduğu Haşarat 
Yatağına doğru gitti. Kralın, intihar 

eden serseriler kralı ile akdettiği muka· 
vele mucibince, Haşarat Yatağı ı-eıcınil 
imtiyazlarını muhafaza edecek, oraya 
iltica eden mahkumlara ilişilmiyecekse 
de, Lfıi Hüten ge:ne kimse dışarı çtka
mıyacak surette burasını muhasara et· 
tirmişti. Filvaki, oraya-. yaklaşınca Tris
tan, sokaklarda bir çok devriyeler göı
dü. Bunların arasından nasıl geçtiğine 
gelince, doğrusu bunu o ibile iyi 'bile
miyordu. 

Saat on bire yaklaştığı zaman iki 
serseri, Tristanın yakasından tuttular. 
Küfürle karışık bir sürü sual arasında 
kendisine Haşarat Yatağın.da ne işi ol· 
duğunu sordular. 

Tristan: 
- Efendiler, buraya namlı kutT'arı

danınız, Büridanla konuşmak için gel-
dim. 

Cevabını vermekle iktifa etti. 
-17-

GECEN FASLIN SONU 
O gün, Büridan için de pek müthiş 

clmuştu. Tanpldeki muvaffakıyet:;izli· 
ği, çok hassas bir genç olar. bu kahrıı· 
manı pek müteessir etmişti. Filipi, V~" 
luvamn elin.den kurtaramadığı gibı, 
G';'tyede orada kalmıştı. 

Büridan bu iki genci kardeşi gibi st" 
viyorclu. Onların başlarına gelen fel~
keti, kendisi için de falihayır addct1tl1• 

yordu. 
Filibin hilm ve şairane hüznUnii• 

Got yenin <le hal ve tavrını çok seviyJJr" 
du. Büridan bu iki dostunu kaybe<lirıce 
yalnız kaldığını anladı ve meyus otdll· 

Filip kendisinin dert ortağı idi. J38Z
1 

günler saatlerce beraber konuşurtardr· 
Gotye ise şen, kahraman bir delikanlı>"' 
dr. 

Büridan akşama kadar odasın.da oil: 
şündü durdu. Gece olduğu halck hatıı 
meydana çıkmamıştı. Odasının birden' 
aydınlandığını gördii. 

- mmdir o gelen, diye homurdal'I· 
dı, 


