
Almanyanın 
ınüstemleke 

B .. talepleri 
Muugunıerde bildirilecek 
rıa~akereleri Londrada Almanya 
.. ~~;ıı• 12~~ Fon Nöyrat id c t e edecek 
"allı tnleke leh· ·A.) - Almanyada nesini ihya için bu sabah Göring po 

ecJ.ıp ındek · t 
bıaıı. tn·· duruyo 1 ezahtirler de- lis kışlalarında merasim 

Ustı:: .... 1 1_ r. Şarki Afrika Al- t .... , el\esi . rr. 
nın n:ı Uda fa ası ana 9'T'" Devamı 6 ıncıda 

~--~~..;...;.~~f~u:..:c ;alaız 

Chk ve susuzluktan 
~ı~~e~a~t~ ölüyorlar 

ll'ıedi~?~~ul-~ , --.. 
Sok- 9 IÇın ! , ·:~- ... .; •. 

~ k 1 a t d a ~ M .. ,..,,.~ 7',:f" ·• ·•~)'.i;;tl;c • ge . n ~ . ~"·ıi:~,~~~ 
ı. çılerniyor 

h.. 11<ira 
<'i.<ıyt • 25 (A 

er aja ·A.) 
.. laPon ?ısına bildi .~ Şunking'den 
ısıncıe . t"YYareıe . rıh yor: 
hi Çın Ilı.. rı "i an 

1't Var-,, 1.ılteciı . gtsc nehrinde 
tır,.._. ~"tun erı buı ' 
..ı · · ı.ı§lard u bomba unan Kiangs-
~ar .. ır. r.k.. rdıı:na d 

()lıtıu .. •1.ı..Jteciı n e erek ba-
§tur. erden bin kişi ka-

'l:'ok ııı 
blt sabYo, 25 (J\ J\ • • 
~t ilh saat . ·) - J ltr tc liıı.11.11.ı_ ~O da li apcn tank)an 
li dit. Ja~ ~ anken'in 12 kilo
ı . ~lllten" bornb Şekeuya girmic:-
11:a,l\ ı "' t •rdıl!ıa "' 

lial\'- 50 'kil n tayyareleri "''l'l. 0 rnetr • leant e cenubunda 
on hattını keEmi -

-
Bir Çin asl~.eri 

ler ve Yoceunun cenub~ında ve şima. 
)inde iki büyük şimendifer köprüsünü 
tahrip etmişlerdir. 

Devamı 6 ıncıda 

Son Havadisler 

POST AS 
t LAN iŞLERt : Tel. 20335 

90 Zavalh kadını 
esir gibi 

kullanan Atina 
iki ayrı sokağa kapısı olan evinde yapma

dık rezalet hırakmamış 

,:atakhaneye kurban bulan berbeı 
kadın ve borç tuzakları 

Atinanın '(solda) aamat Nttri (paşa)nın metresi iken Katina ile beraber alınmı 
bir resmi .. 

Döviz kaçakçılığından maznun rande· 
'\-'UCU Atina ile suç ortakları hakkmaki 
tahkikat ilerlemektedir. Epey zamandır. 
yeri aranıp bulunamıyan suçlulardan 

Atinanın kızı Zizi dün bulunmuş ve m · 
deiumumilik tarafından sorgu hakimlig 
ne sevkedilmiştir. 
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Macaristanın Prağa 
verdiği notanın ınetn 
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Resimli Hafta'nm 

Cuınhuriyetin l5inci yı!döoümü 

Fevkalade 
nüshası 

Şimdiden müvezzilerinize 
tenbihte bulunmazsanız 

temin etmzniz im~<a nsız 
olaca~tır 

111u1111ttt1111ı111111ımıı11tı•ıılfflltllwnffl1Nt~,..._ 

lstanbulun 
Maarif işleri 

• ••••• • • • • • • 

Dlf"'". Yazm 2 ıncide 

Cuma günü 

Hünkar 

neşredildi 
ihtilafll 

kadar 
Peşte, Çek askerlerinin 

araziden ay başına 
çekilmesini istiyor 

Budapeşte, 25 (A. A.) - Macaristanın zoni müstesna olmak 
Prag elçisi, dün öğleye doğru Çekoslovak hinde Macar ekseriyet ile meskun bulun 
hükCı • .ıetine Macar hükumetinin bir nota- muş olan şehirlere müteallik bulunmak 
sını tevdi etmiştir. Bu nota, Çekoslovak- tadır. Macaristanın bu şehirlerden vaz 
yanın geçenlerde yapmış olduğu teklifin geçmiyeceği bedihidir. Maamafih, uzlaı: 

mufassal bir cevabıdır. 
Macar hükümcti bu notasında, cumar

tesi günü tevdi edilmiş olan teklifin yeni 
müzakereler için umumi bir esas teşkili
ne hadim olduğunu ve ilerde tadilat ya
pılmak hakkının mahfuz bulunduğunu 

natık olan Çekoslovak hükümcti beyan
namesini tekrar etmekte ve şöyle demek
tedir: 

"1 - Macar hükumeti, Macar mtitale
batmm mühim bir kısmı hakkında iki 

h ükumet arasında bir itilaf mevcut oldu
ğunu memnuniyetle kaydeder. Binnetice. 
Macrır hükumeti, Macar kıtaatmm müna
ziünfih olmıyan araziyi kısa bir müddet 
zarfında işgal etmesini teklif eder. Ma
car hükfımcti, bu babda vukua gelecek 
her türlü tcahhuru esbabı mucibeden ari 
addeder. 

2 - Macar hükümeti, iki taraf arasın
da esaslı noktai nazar ihtilafları mevcut 
olduğunu ve bu ihtilafın ferağ edilmek
ten istisna edilmiş olan arazinin ehem
miyetine müteallik bulunduğunu beyan 
eder. 

Bu noktai nazar ihtilafları, evvela Po-

mak için çok büyük bir arzu beslemckt 
olduğunu bir kere daha ispat etmek is 

tiyen .Macar hükumeti, kendisinin teklf 
etmiş oldu~u ctnografik hudud hattı il 
ahiren Çekoslovak hükumeti tarafında 

terki teklif edilmiş olan arazi h ududu a 
rasmda kain arazi aksamında bir plebisi 
yapılmasını teklif eder. Bu plebisitlerlı 

en geçi, 30 sonteşrine kadar yapılma!! 

icab eder. Bu plebisitlere iştirak hakkın 

yalnız 28 ilkteşrin 1918 de bu arazide sa. 

kin bulunmuş olan veyahud bu t arihteı 

evvel buralarda doğmuş bulunan kimse • terle bunların çocukları malik oalcaklar 
dır. 
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Çekoslovakyanır 
yeni adı: 

«Sf redostavya» veya 
«Zapados·avya» olacak 
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dl,aq.ata daw -Hiı.ııralar -
H ATIRALARDOZ, kendi kenc:UmJze 

anlattığımız masallardır. GeÇJIÜi 
lalcUHleri, ya1nm en esldlcrinl değil, da
ba dllnkilleri bile gözlerimiz önünde ol
cluğu gibi canlandıramayız. Onlarla bizim 
aranuza, bir taraftan yapıp bir taraftan 

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Sarayburnunda vı Vs· 
leüdorda ŞemıiptJ§ado yapılan havuzların son tecrübelninde vücudt ıetirilm tnti
balla su sülunlannın otuz metreye yükseldili görülmiqtür. Su sütunlan. bay

Topkatn sarayı müzesinin, Btyaııt vı Galata kultlninin projtlıtiİ'lllM. 
için tntibal yaj>alm11tır. Rısımlnimizde Taksimdı yapılan talı fit 

nündı hazırlanmakta olan tribün ıörülüyor. 
ram gettlnindı projeklörlnlt aydınla tılacaklır. 

~~----------------------~----~~~--~----------~----------------------

yıkan zamanın elsten ve panltıdan ya- ~ ~ 
pılmı§ perdem kanşmqtır. Sisten ve pa- j 
nltıdan dedinı; çllnkll batıralarmıızm 

Wr Jmmmı az çok kalın bir duman örter, ,,.. __ ıııiıiıııo._._,.._.._ __ ;;;;;;;;;;;iiiiiii;;iiiiiii;;iiiiiiiimiiiiiiiimlimlillimlillimlillimlil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ 
bir bmıı da blse aldatıcı bir 11ık altında 

:=:;;:;: Tramvaylara Adliye sarayı inşaatı 
• tmJitlr şirket hiç ... =...::~== bakmıyor ilkbahara bırakıldı 
aaa bailanıP da on4aD evvelldlen ve B k ı ı Üsk Odar ııdllve binası ise aeltac.'ek yaz 
Mlnkllen dtı,llmnfyen Jdmaelerden dol- OZD ram V8 Y Ur J " 

ran pek JıotJenmun, ODiar bana, ILlll1 b~rı.rOn kaza tehlike- Honuna kadar ta mamlano(•ak 
ID)rll)'e)'lm T tek baudlu slbl pür; uma.o I I I I Hapishane binasmm yıkılması ve yeri- karan vermefe mecbur etnılttir. Bu 
111D l&dece nthı ile Jktifa edip derlııli· 8 8 8 1 f 0 r ne adliye ıaraymm inaal§na b:ı!flanmaaı mUddet zarfında hapiabane binuınm kat 'I 
lbai ele bvrem•m•lardır· Onlar için ba- Son g11nlerde, tramvay ılrketlııln ~l ilkbahara bırakılmıştır. surette yıkılıp yıkılamıyacağı da karar-
Jatm muammetır uldJyan ıölselerl tramvay arabalarma ı&zmııelen lhtima- Mevsimin ilerlemesi alakadarları bu lqtınlmıı olacaktır. 
JQktur ... G3lp ... Her fe)'iD ıerçekllitnl mı ı&ıermedi'1 ıaze çarpmafa bqla- Diğer taraftan 'Oskttdarda yeniden ın. 
uıl gölgesi ispat etmez mi? kendilerini mqtır. Bu yUzden tramvay arabalarınm \ ıa edilecek adliye blnasmın bUtUn pro-

hatıralarma kaptırmıyan ineanlar da •ık sık yollarda bozulma!!ma raslanmak- T e ı ef 0 n jeleri hazırlanmı, ve nana velu\leti ta-
~lgeaiz bir zaman içinde, yani gerçek tadır. Her gUn tekerrUr eden bu gibi rafınd~n tasdik edilmiştir. 60-70 bln lira 

obnıyaıı bir zaman içinde yqamıelar vakalarda halk çok ml!akW vaziyetlerde ş e bek e $ in i 1 $ 1 a h aariiyle yapılacak olan bina bugilnlerde 
elemektir. Fakat babralarm ancak birer kalmaktadır. Buna benzer bir bldise de mUnakaaaya konacaktır. lııpatın yaz or-
&mgeden ibaret olduğunu; bAdllelertn evvelki gün olmuetur. \' e o 1 88 n t r a I ta m a m- tasma doin& hltirilmetl kararla~. 
badllerlnl defil, bqka bir satıh nzerin- Üskildar adliyesi, yanan eski binanın ye-

Saat 14,ao ıD'alannda Karakl5yden lunmıık Dzere 
41ekl hayalini temsil ettiğini bilmellyfz. hareket eden 98 numaralı Fatih _ Har- rinde lnga edilecektir. Binanın projeleri 
Her ıcsıge, Uzertne aksetti0in sathın hu· Telefon id-rcsi t:ınümdan Şi§llde Inıa ihtiyacı karşılıyııcak bir ıurette hazır • 

biye tramvayı bankalar cacl.Seıindt' blr-
lllllyetlerlııden mlltee.ssir olur. o halde. edilmekte olan yeni l&Dtral t•mımJaııa- lan.mt§tır. Mahkeme salonlan büyük ve 
Jıer hatıra, alt oldutu hldla kadar, bl· cleııb1re durmq ve elektrik kontakt ya- mak üzeredir. Bu qııtJ"al lle ıehrln Be- dinle icilerc mal\:sus vcrlerl havi olacak· 
*1iD gönlllmllzll eardığı anm da damgası- 1IUU araba seri gerl yokuı atalı ID- "YOiiu tarafm~a yeni abon6e?'e te!elon tır. 'Aynca Eckleme yerleri de kalabalık 
111 tapr. meğe başlamıştır. Bereket \atman "ak- verilmeli kabil olacaJrtır. Maamafib bu bir halk kütlesini içine alabilecek bll· 

Kencllm1zl zaman zaman hatrralarmu- tinde frenleri kısarak blr kazaya mlııl da muvakkat bir tedblrdlr. İdare, ıehrin yilklilkte inşa edilecektir. Bu bina ile 
• bnkahm, geçmiı daklkalanmızı bu- olm~ ve araba kısa blr tEWakkuftan telefon ihtiyacım bt'I .urctte temin et- Üsküdar modern bir adliye binuı kua
sUııkll gözümüzle bir kere daha, binler- IODl'a tekrar yoluna devam c.mi:;tir. Fa- mek üzere yenl tetebbtlalerde bulunmak- nacaktır. 
ce defa daha ya§?Yalnn; dUn gördllğU- kat Şifhane yokuşunda ve bi~az sonra tadır. Çllnkll btltllıı Beyoğlu tarafmda 
mUz çehrenin bugüne aksettirdiği gölge- da tekrar Tepebaşmda tc.kerrUr eden yeniden hiçbir telefon abonesi kaydedil
Dhı 1eyriııe dalalım. o bize bir muamma ayni hAdlaeler yUzUnden araba tamamen memektedir. 
tadı De cözUkür; en karanlık yerlerini tehlikeli bir vaziyette buluııduğ'um• mey- Ayni samanda hususi merkezlerin k.i
aydnılatmafa c;alışınz. AydmlatmaG:ı dana vurmuı VB halle bıır.ı a tramvayı fayetetzllli )'1lzllnden hazan telefon ba
muvaffak da oluruz. r · ~t bilelim ki bu terketmışlir. Hadise burr.da d:ı nihayet ımda kartıdald telefonun ltlemelll için 
llık o çehrenin değil, ::.nc:lk bizim bu gU- bulı:ı:ımıı ve cllerindeki bilctlerıe arka- dakikalarca beklemek l&zmıgclmektedir. 
ntlmllztln, yae:ıdığımız Anın malıdır. Ha- dan gelen tramvaylara binmek isE."en Bunun önllne geçmek için A vrupaya 11-

bra dediğimiz ıey hafızamızda onun bı- yolculardan tekrar bilet L'ltonı-ıl~Ur. marlanaıı yeni teaiıat ıelmlttir. San- ı 
raktılı bir iz değil, bugünkü benllğiml- . trallardaki takelmat levbalan fazlalattı-

Halkın yaptığı tiklyetleri M1.an iti- 1 '- b d b b '-1 k lln yarattığı bir hayaldir. Bunun için ha- n aca. ve un an IOnr& u e. eme 
bara alan nafi& Hlrketler ba.ıır.i;"•. ttiı;Uğl gU ıuıw' d tad '- I'--·• la kt tırlamak her Annnıu gcçmi3 bin ıln ile ç a" e or an .a awı, o ca ır. 

senglnleıtrip yaratıcılığa davet etmek- bu vaziyet bakkmda tahklk~t :·apmak • Yeni teılaat yapıldıktan IOnr:t. bugllnkU 
tir. tadır. Şirkete tramvay nrabnhrnıı ıık telefon abone mfktannnı çok art&cağı j 
Hatıralarımız kendi kendimize anlattı- ilk tamirden geçirmesi b;!cJdlm. t1ir. tahmin edilmektedir. Bu takdirde tele -

fımız masallardır. Daima hatıralar peeln- 0 fon almak için yapılan tesisat masraflan-
de olan adam ltendi kendini ald:ıtryor nm daha ziyade ucmlatılması kabil ola-
clemektlr. Fakat 11811 hayat işte bu ma- K 1z1f8) 1 n t f>ŞP k "o rU caktır. 
l&lda, bu aldruımadadır; çUn!:U ir.san 
Jrendhıe o ma~al!arı anlatmasa, kendini 
&Jle aldatma'?a razı olmasa zamanda za
ten olandan bn "lka hicbfr §ey lı••lamazdı; 
amana kendi <!e hiçbir şey iUlve edemez
di, yaratrcı olamazdı. 

Nurullah ATAÇ 

Sinem!! ve tiyatro 
artisti 

Harri Bor 
Ankarada Uç temsıt 

\'t-recek 
Ankara, 24 -MCfhur Fransız sinema 

ve sahne artisti Harry Baur reisliğinde 
Komedi Franseze mensup 18 art:ıtten 
mUrekl;ep bir tiyatro heyeti ıs son 
tepinde Ankarayı gelerek Halkevinde 
Uç temsil verecektir. 

-0--

Girid Asileri Kaçtı 
Atin1, 24 (A.A.) - Alman Ajanıı 

bilcliriyor: 
Harp divanı tarafından gıyaben idam 

cezasına mahkum olarak da~lara çık -
mıt olan Girit adası isyan hareketinin 
d'rijantan adadan ka~mr!lar.drr. Bun _ 
'":-ın 12 adua 2ittikleri zannedilmek· 

·r. 

Kızılay Beyazıt nahiyesinden: . 

Aziz cumhuriyetimizin 15 inci yılı ~ 

reiine olarak cins ve mczi1ep gözetilrniye
rek yardıma muhtaç (200) kadar yavru· 
Jann, sevindirilmesinde ibzali hamiyet 
buyuran (Karamürsel, Şerif Sait Çolak, 
Brod, Kö~cğlu Ata, Asapzade, Topbaı 
!'iuri, Deri tüccarı bay Hüsnü kara Ha· 
sar.('ğlu, Akbaş Yunus, Narhyan, Osman 
Tatari, Bekir Süleyman Mustafa, Bensu 
S:ıdaka, Kaldıroza, Çiçern. Ş?kerciyan, 

Avunduk, Cünbfi,yan, Bayram Ali Kun
dı..:rncı, Mığırdıç, Vitali \e::air} müessese 
saniplerile her sene erkek elbi::elerini 
di;~:-n (Mercan Yaldız hanında fabrika· 
tör bay Ahmet ve kız e1bile5elini diken 
(Fınc!ıkhyan hanında terzi matmazel 
Gar!pyan, Anjel. Piyosyana alen~ arzı 
tc:c;d.ür ve minnet e} teriz. 

M~nha sularında 
hlreyt- karşı t t-d tılr 
Her tarafta satılmakta olan menba 

•ul:ınnm şişe ve damacan:ılarında bile
ler yapılmaması için alAkadıı.r!ar yeni 
tedbirler almaktadırlar. Bu arada evkaf 
idaresi de Taudelen \'C Defneli sulıırmm 
damacana ve ui§clerinl buı:ıusl ve yeni 
bir tarzda mühürlcmcğ" başlaml§tır. 

Ayni zr.manda id:ırc rlyas~da !ııkı kon
trollar yaptırac:lk ve bileli su eatılması
nın dıı öniln::? geçr.:!cktir. Bozuk veya 
eilpheli sul:ıra tc:-:ıdüf edenlerin ev:ıta! 
umum mUdUr:lljUnt? 
mcktedir. 

mür:ıcaatlJrr itten-

Tonton sımca 
plAJda 

An9'11rdda açılan 
rtas1m ııaler.~1 

Ankara, 25 - Halktvl ar §Ubesi tara
fmdarı belediyeler banksın altında tertlb 
edilen resim galerisi bugün saat 16 da 
merasimle a~Ilacak ve ertesi gUnden iti
baren salı günleri hariç olmak Uzere sa
at 10 dan 12 ye ve 14 den 19 a kadar 
her gUn halka açık bulunacaktır. 

Galerinin gayesi, halka ucuz fakat bir 
jürinin tetkikinden geçmiı güzel tablo 
satılmasmı ve bu suretle Ankaranın her 
evin:le en az bir tablo bulunmasını temin 
etmektir. Galerideki resimler her ~1rmi 

gilnde bir değiştirilecektir. 

---oo--

Ef ~antstnnn J(İde<'ek 
mnarlfeHerlmlz 

Ankara, 24 (Hususi) - Efgan 
hükılmetinin talebi üzerine sem kiti

Uk bir maarif heyeti pek yalanda Efga· 
nistana gidecektir. 

Maar=f umum müfetti~lerinden tsınL 
il Hikmet Maarif Müpviri, ilk tedri•t 
müfettitlcrinden Remzi de muallim 
mektebine müdür c.larak gitmektedir • 
ler. Bunlardan ba!ka heyete dahil mu· 
alllmler ıunlardır : 

Sıvaa Lisesi riyaziye hocası 

Zati öncel, Malatya Liıeti fizi'k ho
cası Hakkı Paland<Sfen, Yozgat Li
ıesi beden terbiye hocaaı Nu -
rettin Akdaf, Kırıehir orta okulun • 
dan Şermcttin Akdağ, Amaıya ortao. 
kulundan lbrahim Doğan, Adapuan 
ortaokulundan Muıtafa Kural. 

. 
yenı 

ccStredos'avya• 
«Zapados'avya» ol 
Prag, 24 CA.A.) - Pat 

diriyor: 

Par1Amento mahfilleriD4" 
maliimata göre, yeni kantJ1111 
jeeini hazırlamakta olan 

mltesi ~imdi devletin, m 
ral mahiyeti gözönUnde 
reti!e. isminin tayini m-:' 
gut olmaktadır. Bazı aza 
gibi hareket ederek • 
yani "orta Slavya., ve yabol 
doslavya) yani (Batı Sla 
tek!if etmektedirler. 

Projede cumhurbaeka:ı
tinin genişletilmesi derpil 
ted~.Cumhurbaşkaıınun 

mento devresi arasında 
neşrine ve parlimento _ _,_ 
bul edllmlı olan kanuıı1111"': 
aallhlyeti olacaktır. 

SokoUnrın iste kferl 

Prag, 24: (A.A.) - SokO 
ruyo::u meclisinin bir be 
devletin yenileştirilmesi 1 
rar etmektedir. Demokrasi l 
dık olan Sokollar. siyasi h• 
leştirilmesini temine matuf 
tas\ip etmekte, yalnız fırk 
dar mevklini ele geçirmek 
mekte olduklan muht~ 
mak bilmez faaliyetten 
ri:ıi istemP.ktedlrler. 

Sokollar, Hududun kati 
biti meselesinde milletıeriD 
riyeUerine malik olmal~_... 
tatbikini talep etmekte<Jll,..... · 

o 

lstanbulu 
Maarif işi& 

tstanbul Kültür Dire~ 
Kut'tan netri riculyle ıu 
ehli: o; 

b . ,, .. - ı "Ha er ıazctesiııuı ,.., 
tarihli ve 24 ı 4 saydı n 
sayfasındaki (Istanbulun 
rinde dilaeltilmesl lisdll 

bqlıp altındaki yuı -
hakikate uygun delildir: 

1 - Ciball orta okuJUSladl 
lebe11i Yenikapıya değil ' 
göre - Gelenbcvl ve bu ~.:~ 
lan Karagümrük ortao~~ .... 
m · t olup açıkta kalmak c1 
okuldan hiçbir talebe Ye~ 
luna gönderilmemiıtir. • 

2 - Çamlıca Kız I.Jıesl 
tedris ve idare itibariyle ' 
mUstakil olup bn okulda -1 
direktör, öğretmen ve ııytf 
dlr. Bu noktadan Erenl31 
ile hiçbir alikası yoktur. 

Bu itibarla Erenk<Sy JCJJ ~ 
törünün ErenkiSyünden Ç ~ 
sesini idarcai mevzubahi• ~ 

3 - V cf a erkek liseal 
mda kiralanmıı elan bir 
Zeyrek erkek ortaokulu da 
rektlSr ve 81fttmenler .. .« 
edlime'lrtedlr. Bu bakıılla
tedria ve idare nolı:taJansıdlll 
siyle bir ıUJraa yoktur.,, 
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'' T arzan ,, , evyork sokaklarında 
.. kız kaçırmağa başla ışl 
Olü veya diri yaka- C-z-·ga_r_a_v_e-iç-k-iy_e _________ _ 

lan karşı hap ı 
masına karar Hiç bir tıbbi meziyeti yok 

verildi 
" rla nı~, nı u ~ a 11 id ı gü ndüz1 (> r1 gn yo l 

ı\ın rika •. ~ 1 
( do la tııö 8 n h t r o p n"' m • ~ . 

lıı \'c n Po1ıs1 bir "i "' ~ 'il 
ite l'a diri l('vk;r adam hakkında ö. nereye gittiğini söylemeye muktedir ola-

n b tli '"" kara ta " n l'olıs rı Vt'rmiş \·e he- mamaktadırlar. 
l'lıayn b nıenıurl a~Inrnı<>t arı bu adamı a- ''İnsan - hayvan" ın kaçırdığı kızlnr-
" .. ır. 
uıu dan birini öldürdüğü de zannedilnıekte-

ha,.J veya dirı· " k 1 
J Ud ,,a a dir. Çünkü, on t·edi yaşında bir genç · a N , anacak olan bu " 1snı, , (!vlorkta "l kız bir gün. Nevyork civarmdaki kli§k-

\' \<'rilınckt . nsan - hayvan·· 
§ık b l'dır Giı d !erinden şehirdeki mektebe giderken 

8 lr nd • n üz gayet kibar 
ın"ın anı ol:ın b knybolmuı;, ertesi gün şehir dıı,ııııdak! 

laklid anın llleşhur k u genç geceleri bir yolda öiü olarak bulunmuştur. Zaval-
~ Cdcrek ahramanı Tarzanı 
ilç•rın evlere i lı kızı bu adamın kaçırdıt';ı ve arzusuna 

aktndır. g rtnehte ve kızları 

ı\ıııl:'rik 
\'an i aıııarın g· 

sın· undu d ~. ıni Vl'rd·ı. z ınsan, gece hay 
.,eı,.,, 11\leri b 

ka,.. · .:ıork ve 
1 

u genç bu şekil-
~1rını" c varına b" 

Orıhı ·ılır Bu 1 a ırçok kızları 
la .... ~ Jı ınııakı" n arın hepsi ertesi sabah 

rnm edemediği için öldiirdüğü zanne -
dilmektedir. 

Tarzan kıyafetinde kız kaçıran bu a-
damın gündüzleri şehirde kibar ve şık 
bir şekilde do!aşan bir genç olduğu son
radan anla:;iılmıştır. Fakat bugün gündüz 

'"11 b Yol U 
keııııı UlunınuQt zerine bırakılmış o- de görünmez olmuştur. Adamın diğer bir 

hr· ., ur. Za\· il 
Yanları •ne Celdikl . a 1 genç kızlar. şehre kaçmış olacağı dlişünillerek bütün 
........__ -··lldan k erı zaman Tarzanın Amerikan polisine kendisini bulma\\ için 

-...._ aybold - ' p ~gunu görmekte ve tnlimnt verilmiştir. 

amuk kra ı fakir 
ı.~~:·~~ir halde öldü 
1 
~ .... e 0hnUştur taı:nanlıır "pamuk kralı" unvanını ta§ıyan milyoneri bugün fakir 

b._ ... ııeı • 
~Sa Mcllor · 

e.,.ıeı:ıet ~ueı onda l§e bakkal çıraklığı ile başlamıştır. Babasının dükkanında ça-
c!e Ça1ı: bir tU ı:ı sonra. iş hayatında büyük bir faaliyet göstermi§ ve pek erken 

~'<la,, ccarın k 
~ . lratb .:ıa başinnıı ızını almıştır. Ondan sonra, kaynatasının ticarethanesin-
i UerıN~eı:ı sonra ş ve mUesseseyi ilerletmiştir. 

•en "'lİIJ Patnuk t" . • . e için ve bu t• ıcaretıne başhyan Samuel Mellor 1919 - 1920 scnesınde 
$a,.,, <le G tnilyo ı~arctıe uğraşan 20 muhtelif §irketle ortak ;:ılmuştur. Bir iki 

~ ""ueı \r n ıng·r etllıış <\lellor 1 ız lirası kadar bir servet e!de etmiştir. 

buna rağmen işe yarıyoı 
lngilterede cigara ve içkiden ileri ge

len hasta1ıklara knrşı iki yeni ilaç ııiya
saya çıkarılmıştır. 

Bunlardan biri fazla cigara içenleri 
hem cigarayı mutedil içmeğe sevket -
mektedir, hem de cignranın verdiği z:ı

rnrları gidermektedir. 
Diğeri do nyni şekilde, bu ili1cı kulla

nanların az içki içmesini temin etmekte 
ve zararınn biraz mani olmaktadır. 

Fakat, birçoklarının söylediğine göre, 
bu füı.çların hiçbir tıbbi meziyeti yoktur 
ve insanı aldatmaktan başka bir şeye 

yaramamaktadır. Bununla beraber fay
dası inkar edilemiyor. Çünkü bu ililçlnrm 
kullnnılı!i usulleri "hastaları'' daha az iç
ki veya cigara içmeye sevketmcktcdir, 
verdikleri fayda da bundan ileri gelmek
tedir. 

Mesela, cigaranm zararına kar§ı kulln
nılmnsı tavsiye edilen ilaç bir haptır ve 
kullanış usulünde, cigara içtikten bir sa
at sonra yutulacağı ve yuttuktan sonra 
da bir saat cigara içilmiyeceği yazılmak
tadır. Bu suretle, i lf'ıcı a lan adam iki sa
at cigara içmiyor. Günde <>n aşağı dört 
kere bu hapın yutul ması lilzrmgeldiğine 

göre günde s<>kiz snnt cignra içmek icab 
ediyor. 
İçkiye karşı tavsiye edilen ilaç da böy

ledir: biri akşam yemeğinden, diğeri yat
madan evvt'l bir kalıve kaşığı ile alın
ması liizımgelen ilaç esasen içkiye vakit 
bırakmamaktadır. Çünkü kullanış usuliln 
de, içkinin ilacı alMadan en aşağı bir sa
at evvel içilmiş olması, ilaçtan sonra da 
bir saat içilmemesi tavsiye edilmektedir. 

Esasen içki akşam ve gece içildiğine 

göre, bu suretle, tedavide olan "akşam

cı'' ya içki için vakit kalmamaktadır. 
t.ı~lllaıı ' fakat buh ondan sonra pamuk kralı unvanını birkaç sene daha mulıafa. 
~ se~cu~ .ranh scn~er ba~adı~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~nvaş . 
~3lti ~avaş kaybetmiı,ı-

Oldu~ Paınuıt 
faıt gu !lİrk kralı so 
~ İtlt- llılş etıer iftas n senelerde ortak 

ç lira ti. ôtdug-u ederek blisbütiln 
sı ..,_ za M ·ıırdı.... ınanda ancak bir 

("\ 7.Şh Ut Sİ 
\)LJst nema yıldızı 

l'~~ırı~av Fröhlih 
.\~ Jı ırıı~ ~aıliUı> ~·na 

l-'tfJh~n lllnenıa ~ ~O O lf\7ı) t Ş 
la11 • eskid nrusu 

Oıtt en bi olan Güstav 
l'h a.ı\ rıt 
l\a lıdı fll 1Parıa e 1~car Ynhudisi o-
ı. _1ltıaıı rı ~.Yhtarhğı b v ·~di. Almanyada 
"<ll'§u rtısu aşı::ıdı~ 
it aıını 11 Yahua· . o• zaman, biı 
.\eıı<liaı gı:tnıgtı. Fak ı ıle cvu olmnsı iyi 

1Pard 1 lllegh at, Cüstav F "Th n atı il Ur bir ro l ' 
sı Ununıa Ybrııın::ık ist a:tist olan Gitta 

ııdaıı ernb eınıyordu lla n.vrı1 er, aru · 
tavı.. tn::ıya k St nibavet k 
Q .. evı ara " aıı-

~ "•ta.., cı:ıınck u r verdi ve Lida 
la~lt fiJın 1'1-öhlihin ~ere boşandı. 
tıı t bu CU llrtistiydi O u ikinci kansı bir 

aıı zeı 8 • tanı 1 eli, Cerıeine arışın arus an ar Alman. 
e; 1iatta ~·akıştı· tin lam bir Al-

Obb • .ı\lın gJnı 1I • . 
oıa els .ı\ 1 an Pro erı su rrn üşl er-
Cl.a !'ait gösttrıan ırkınaPaganda nazırı Dr. 

llatov• erıniş ve b &Uzel bir nUmune 
Oııcı u liitı u tnU ' rı aıı so ere ta1tct· nasebetıe Li-

'5ııd~al'llan rırn Alınan ·~ etmişti. 
'Otı l.i~il. bı:.nl.enı llire lne.nıacıhğının 
n;nnınye bun ~·etine i .tnUn Yıldızının 

illa ııun U ll§laıınıı ırlanın geçeceği 
l·a b zerine stı, 

huclt aşıalllı Licınyı k 
it( ltı cıtnıı- 8 Ve bir . ocası kıskan. 

8et.ııı1 '"'ılir 0 gUn n 
tıl'ttıı IJ ve . · zaına r. Gobbelse 
ll\ııın~ gatde:ır tnUddet n hrıdise Hitlcrc 

l<' lftt. di.ittxıeıc il Propaganda nn-
. ltltıı.t zere old ~ " 
'e~ bucuı:ı ugu soy- . . •. . . ... 

Ciiııcı la ."e CUsta hadise başk . İngilterenin Aşbarnham şc>hrinin haş 
tilın~Ur v F'röhlih t a hır netice mnk gibi nadir rekorlardan bir ini 1<1nn1r• ıı 

• - ( CCrfc] k I anac . } amııına ı onunla geçen sene evlenı'niı,ıtir. Bu sene 
3 ~ Prı• ") kızını severken görülüyor. 

rahibi o' an lıu adam 70 yn ında bal>n ol
Rn"ıibin kansı ) irml Uç yaşındadır ve 

olan çocukları da kızdır. H.esimdc babası 

t 

Bu genç kızlar böyle zor liarel<t'tlere vücul güzelliklerini temin 
meslek icabı katlanıyorlar. Canbaz olmıya karar veren lngiliz kızlarına 
me§hur bir canbazlık muallimi: Con Dankın bu şekilde hareketler yaptırmaktadır. Bu 
harekette, kızların sol bacakları, duvara merbut bir lastiğe bağlanarak havaya 
kaldrnltyor ... Muallim de diğer bacaklarını düz tutmaları için kızların bedenlerine 
en doğru vaziyeti veriyor. 

DnglBD~ mek'ltepleırnn dle 

Gazete okumanın 
yolları öğre iliyor 

Ingiliz mekteplerinde talebeye gazete 
okumasını öğretmek iç'İn dersler konul
ması düşünülmektedir. 

llu fikre göre, gazete okumak bir mese
ledir ve gazeteyi istifade edecek şekilde. /. 
ukumasmı bilmek lazımdır. Eğer bu tek- .. 
lif kabul edilirse, ilkmekteplerin bütün 
::ıınıflarında talebeye bir gazetenin nasıl 
okunacaI;rı öğretilecektir. Talebenin yaşı
' ıa ve seviyesine öre evvela çocuk mec
muaları, sonra ga:etcler, da!rn sonra m~c 

mualar okutturulacaktır. Bunların oku
.na tarzları a} rı ayrı gösterilecek ,.e tale
benin gazeteleri mii.mkün olduğu kadar 
ıazla istifade edecekleri §Ckilde okuması
nı öğrenmelerine çalışılacaktır. 

Yalnız gençlerin değil, birçok kimsele
rin layıkile gazete okumadıklarını ileri 
süren !ngıliz lejyon müdürü Sir Moristir. 
Geçen gün bir mektepten mezun talebeye. 
mükafat tevzii merasiminde nutuk söyli-1 
yen Sir Moris demiştir ki: 

"Gazeteleri lflyıkile okumasını bilme· 
liyiz. Bunu bilmemenin fena neticelerini 
son günlerde gördük. Gazeteleri zekamızı 
işleterek okumasını bilmezsek son buh· 
randaki vaziyete düşeriz: En ufak bir ha· 
b('rin mahiyetini tayin edemeyiz ve tela
şa kapılırız. 

"Bu sözlerime Almanların bizden ewcl 
üikkat edeceğini ve mekteplerinde çocuk 
l<:ra ga7.ete okuma dersi vermeye b:ışlı· 

yacakl:mnı zannederim. Onlar çocukları· 
na bilhassa İngiliz gazetelerini nasıl oku· 
mak Iazmıgeldiğini öğreteceklerdir • 

"Bundan bizim de istifade etmemiz ve i 

. .. 

.. 

çocuklarımıza gazctc:eri na~ıl muhal{emt. 
ederek okumalan lazım~eldı~ini öğretme· 
miz lazımdır. 

""Bilhassa şu noktanın herke e öf,rretil
mesi icap eder ki. bizde gazeteler serbest
tir ve bütün yazdıkları hükumetin görü· 
şü değildir. Bunu daima gozönünde tut
mak ve gerek dahilde, gerek hariçte, İn
giliz gazetelerini okurkrn bu §ekildc: mu
hakeme etmek lazımdır.,. 

Herk('SC gazetelerin na~ıl okunmasını 

(iğretmeyi teklif cclen bu zata giire, ga· 
zetelerin hangi şerait altında yazılıp ha· 
zırlandı!:rının, ne gibi hatalar bulunabile
ceği \"e hangi havadi!;)crin yanlı~ olabi· 
lcceğinin anlatılması icap etmektedir -
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[J{~~ıı 
l(.;f!: HJ~: 

• llkrnektep muallimlerinden şimdİ)'C 
kadar bir yere tayin edilmemi~ olan alt ·! 
mışına ait kadro hazırlanarak dun tasdik 1 

için vekalete gür.dcrılmı~tir. 1 
• Almanyanm Breslav üniverslte:.i Tüf I 

kiyat profesörü Dr. Hcrbert Dudn, Sel· 
çuk tarihı uzcrınde tetkikatta bulunmak 
iızcre ~ehrımızc gclml~tır. 

• Ikti::.at vekaleti lJemıbank mtitchas 
sıslnnndan i\1. Dep, bir müddettenbcrı 
bulunduğu Avrupa tetkikatından döne· 
rek sehrımize gelm ı t51r. 

• Ycnı 1 ürk • ltalynn ticaret nnla~ma 
ı ay b~t.mdan tlibarcn mcrwet ~vlııi· 

ne gırcce 11ndcn nnla ma e a 1 ı ı dün al(ı 
kadar makamlara bildirilmı tir, l~ ton)'ıı 

ile ammııdnkı tıcnret anlcı m=ı mda da 
tadilfit yapılarak Anlrnrnda bir protokol 
imzat nmı.tır, 

llABER - Akşam postaın 

Amerikanın 
' 
ideal AKSiM Si NEMASI 

meA teoıi kızı Cumhuriyet Bayramı şerefine 28 birinci teşt in cuma gününden itibaren 

Amerik1111m ideal mektepli kızı ola-
rnk Morl iamlndck! im inllhnb e- -
dilmi Ur. Milıııbakııya 1000 genç kız iş-

• DUn Mnarıf miJd(Jrluğündc yapılan Urıık ctml~ vcı bunlar araaında 16 yocıın- s HRA LEYLA 
bir toplantıda )'abancı \e azlık okulla dnki Meri !I qilmloUr. Namında"<i crı büyük TORKÇE St>ZLO ve ŞARKILI ŞARK FILMINt takdim edecektir. 
rmdan cumhuriyet barmmı mcraııımınc Meri mcıktepte ç lıııknn bir talebe ol- ~ MOKEMMEL ,'VIEVZU ... MUH·_-.:-:::M DEKORLAR .. TORKÇE ŞARKILA:-: vo DANSLAR ... 
i5tirak edecek talcl..ıe mesel ı gorn.ul du ' Y kndnr "ok iyi bir sporcudur dn. Ilu = . -t 

mi.ı tur. cihetten tam Amerlknh ırıyılmııktaclır. ~ 
1 

Bu ci~dcn görülmeğe pyan bir fi~=•'r c:;:ıcn!<t.r. 

• Lehistanla aramızdaki ticaret munn ÇilnkU Amcrik lılıırın ıırfatr olarak ''en- ıri.JLiıfı'''l.'~ıttrı!'1Hu]lilll!Uül11ıu ı · ~n'Wım_ınıı 1 ffiillııl!lı mm 1m~u~unW'ilmwımıınııı~mım,·ımııiı~fillmilIDlllHJllılllfı 1lm tmlll!lll!Iil~illlllmllm'--· / 
sebatmm inki§nfı lçın \'arpomda "Pot·ı lıt.ık n ııporcu'' şöıleri kabul edilmektedir. ~ ~ 
türk .. ismi ile bir ticaret oo 111 kurulmue· -~~-....~---------------------~--
tur. 

• Eminönü ve lle.Jkt. _ knıalnrı ıçınd • 
çocuk bahçeleri olarak a)•rılan rerlerdekı 

inaşat ılerlemcktedir. 
• Denizbankm yeni yakın sahiller ,.a 

purlanndan "Su\•at .. ın dün tecrübclerı 
yapılmış ve iyı netice almmı,.tır. Vapur 
bu sabahtan itibaren köprü • l laydarpa· 
şa seferlerine başlamı~ tır. 

• Türk mUhendi !er birlığinin l tanbul 
~besi bejjinci senelik konferan mı düıı 
Beyoğlu halkevinde yapmı~ \ e idare he
yeti scçilmi§tir. 

UH$AIWA : 

• Bulgaristanda basvekil ve hariciye 
nazın Köseivanof, dün parlamento hari
ciye encümeninde harid sı)'aset hakkında 
uzun izahat \'Crtni§ti. Encümen bu top· 
lantı mda bütün cncu_men ve hükQmet n 
zasından bn)m hemen hemen bütün me· 
bu::ılar da hazır bulunmu_tur. 

So\ryetlerin Ameriakdaki bli)'ük elçir.i 
Troyanovski nrllk Va~ingtona döıuniye· 
cektir. Hus ihtilalinin 20 inci yıldönümü 
elçilikte rapılacak olan rcsep$.iyona ma -
lahatgüzarın riyaset edeceği öğrenilmiş 

tir . 
• Evening Standard gazetesir.in yazdı

ğına göre. Romanya kralı Karo! Londra 
yı ziyareti esnasmda bilhassa lngiltcre
den satın alınacak: harp levazımı için 
bir istikraz akdıne çalışacaktır . 

• ''Deyli Ek pres,. gazetesine göre mü· 
dafaa işleri hakkında ne •c' ılecek olan 
beyaz kitap, halihazırda sılfı.hlanma prog 
rarnınm tatbiki için tah is edilen hir bu
çuk milyann üç mil)·ara iblağını teklif 
edecektir. Silahlanma programının tatbi
ki için konan beş senelik müddet de üç 
seneye indirilecektir. 

• .Milletler cemiyetinin mandalar daimi 
komitesinin 35 inci celsesi dün Cenevredı> 
Orts (Belçika) nm baskanlığmda açılmış
tır. 

lngiliz ticaret 
gemileri için 

Koruyu<'u harp ı' ~· 
miJerl ya ıuh yoı· 

Londrn, 24 (A.A.) - Deyll Teleg. 
ra.f, hUkfımetin ticaret gcmi'eı ine re. 
fakat edecek hnrp gemile. i inş mı tn
cile karar verdiğini yazıyor. Bir taraf
tan 30-40 torpito muhribi modernize 
edilerek refakat gemisi haline tahvil 
edilecek \'e içlerine 4 ynhut 4.5 pusluk 
9 top ko:ıncah, diğer taraftan da 12 
kad '.ır eski kruvazör hava müdnfna ge· 
misine çe,'Tilecext:r. 

Bundan başka pek yakında 4 pus
luk 8 topla mücehhez yeni rcfalı;at gc.. 
mileri irı~ası düştinülmelctedir. 

lta'v.ı ·"1'1 ·1 ''n~ıto!aritc• , 
Öğfınih Ol 

Roma, 24 (A.A.) Gıornale d'ltalia 
gazetesi. Fransa ve lngilterenin silah. 
lanmalarım:ı 1talyada husule getirdi· 
ği fena tesirlere tercüman olarak di· 
yor ki: 

"ltnlya. herhangi bir devleti oturta 
olsun, deriıı dillündilrecek, imha edici 
teçbfzata malik olmtıkln \'C bunlar1 
daha ziyade arltırabilmekle iftihar e· 
der.,, 

90 Zavallı kadını Danzigte yahudi 
af eyhtat 1 ığı 

Hatayda 0 
Sur iyeden ıre 1~oı 

mallardan gUll'I, 
r(~sml a'hoıY0 ,\ 

UJ11!11' 

gibi • es ı r 
kullanan Ati na 

Var~rn. :!4 (A.A.) - Dün serbest 
Danzig şehri kaplıcalarının bulnduğu 

Zoppoda Yahudiler aleyhinde iki muaz· 
zam nüma}·iş yapılmıştır. 

:\ai müfrezeleri, sokaklarda dolaşarak 
bütün Yahudi \'C Leh mağazalarına bir 
takım le\·halar asmışlardır. Lehli vatan
d~lar, hükfunet memurlarına müracaat 
etmişler, onlar da Leh mağazalarna asıl· 
mış olan levhaları geceleyin kaldırmııt 

lardır. 

Antakya, 24 (A.A.) - (j d•ıı ıl 
re!ii, Hatay hükfımcti tarafıl'I ·tte~ 
1 

. • surıı 
,_.... Ba tarafı 1 nclde 

Dördünca orgu Mkimliğı tnrahndan 
Hadesı alınan bu kadın da diğ r maznun· 
lordan bir kısmı gibi serbest bırakılmış· 
tır. Ve muhakeme inin gayrimevkuf ola· 
rak )'apılma ına karar \'erilmi§tir. 

Atinu hir~ok aYukcıtlnr tuıtıı 

Dığer tamftan öğrendığimıze nazaran 
Madam Attna. ısehıimizin maruf a\'Ukat· 
!arından dbrt be&ini birden tutmu~tur, 
Bu arada Sadi nıza ile Suat Ziyanın i· 
imleri de söylenmektedir. Atinanm ,·e· 

killeri ilk iş olarak. kendi inin kefalete: 
rapten tahliye ı ıçin müracaat etmişler 

de, her zaman olduğu gibi, Atina işinde 
de fe\'kalide ha as davranmakta olan 
adliyemiz bu talebi reddetmiştir • 
Kıymetli muddeiumumi muavinlerin

den Reşat Saka tarafından idare edilmek 
te olan adli tahkikatta madam Atina i~i· 
nin yeni yeni b irçok i~ren~ taı afları m~y· 
dana çıkaca~ı muhakkaktır. 

~:ıhi~l .. ri k~ııl'lırınıı~a mı 

çalt"lıyor lur 
Yazımızın a' t kı ım!arında görülecek 

sebeblerden dolayı, madam Atinanın 
adamiarından olan ve scrm::ı}'elerinin 
ayakkabılarını imal eden bir kunduracı 
taraCmdan. ş:ıhi tlcrin ifadelerini değiştirt 
mek için çalı:ııldığını bir abah arkadaşı-

mız yazınaktadır. Bu doğruysa bu husus· 
ta tahkikat \'e takibat yapılacağı muhak
kaktır 

Atı ıııt '""ları na~ıl 
'orJu 

lrnnrhrı .. 

'.:\fadam Atmanın, birçok kızlan kan· 
dırmak ve evine düıürmek için, Beyoğlu
nun kadın berberlerinden birile uyus!lluş 
olduğu anlaşılmaktadır. Madam Atina· 
nın C\ ine devam eden kadınlann hemen 
hepsi dr saçlarının manikürlerini kendi~i 
de ka:hn o!an bu befberde yaptırmakta 

dırlar. 

!\ Ia:Jam .\ti na ço!< zaman sermayeleriui 
bu berber \'a ıtasile buldump çağırtmak 
ta:lır. Birçok genç kızların kandırılıp 
Atinanm pençe·ine düşürülmesinde bu 
berberın büyük roller O}'nadı~ı c;anıhyor. 

tinamn e\·in •fe nf':t•r hu-
luudu : 
Kaçakçılık memurları tarafından b::ı· 

ı;ılıp arandığı zaman. Atinamn beş katlı 
e\ inde ,.e her odada inanılmaz derecede 
bol mıktarcla ve cin11i temaslarda kul'.anıl 
rna5l mutat malzeme bulunmuştur. 

Fakat bütün bunlara rağmen madam 
Atina haUi önüne gelene iğrenç "ıne:;leği
ni,. inkiir etmt>ktcdir. 
~Iadam J\tina hakkındaki tahkikatı 

mm ilerlettikçe. burada açık~a anlatıl

ma ı imkan ız öyle inanılmaz vakalar 
duymaktayız ki. hu kadının senelerden 
beri yalnız adi bir randevu e~ i değil. 
Paristekilere bile tas çıkaracak bir sefa· 
hcfü.:ıne i.Jettiğine eüphemiı kalmıyor. 

Atina, e"inde cin i dalaletlcrin her §ek· 
ılnc dü kün adamları tatmin etrn~nin 
vnlunu bulmuştur. 

Bugiıne kadar tesbit edilenlerin adedi 
dokı;anı bulmu5 olan Atin:rnın clinc!eki j 
za\'allı kadrnlar C\' sahibinin tam mana· 
sile birer c iri olmu~lardır. Atinanın 

bu kadınları sımsıkı bağlamak için kul· 
!andığı u$ul pek basittir: 

Ilo:-çlandırmak .. 
Atina serm;ırelerini kenôi adamı olan, 

ayakkabıcı, terzi. kürkçü gibi muhtelif 
esnafa borçhındmr \'e sonra zavallı ka
dınları bu borcu ödetmek için istediği 

gibi "çahBtırılrruıktaydı.,. 
Sermayelerden biri. bir gün Atinanın 

emir)erıne boyun ct'lTliyecclc olursa, er :!l 

gün e\·inin kapı ında, muhtelif alacakhla· 
rından bir kaçını birden bulur \ 'e bunlar 
kendisini öyle bir ıiekildc lazrik ederler 
ki, zavallı kadın hemen gene Atinaya 
koşup imdat i temekten ba~n. çare bu· 
lamaz. 
Diğer taraftan Atina bu kızc~ğızlara, 

gene kendi adamı olan bir tefeci vasıta· 
sile borç p:ıra verdirirdı. Fakat bu p.."lra· 
larm faizleri o kadar yüksektir ki borçlu
la.r bütün gayrctletinc rağmen aldıkları 
p:ıralann ancak faizlerini ödeyebilirler 
\'e borçtan bir türlü kurtulamazlardı. 

Kuzomlan puralarm yüzde 
)t•tmiş be· i At: ıınnıo! 
Atina ins.ırsızhğı o kadar ileri götür

müştür ki, kadınların kazandıkları para
lardan ancak yüzde yirmi beşini serma
yelerine vermistir. Yüzde ellisini ev sahi
bi sıratile, yüzde yinni beşini de muhtelif 
masraflara kar~ıhk diyerek alırdı. 

~leselfl bir Amerikalı zengine çıkardığı 
zavallı bir Türk kızı mukabilinde aldığı 

300 liradan 285 lira ını kendisi almıs ve 

Yahudiler aleyhindeki hareketi Zoppo 
belediye reisi ida e tm:::ktc· ir. Bu zat, 
geçenlerqe şöyle demişti: 
"- Zopponun yahudi unsurundan ta 

mamile temizlenmesi lazımdır ... 
--o-

Per n'do isvan 

t f"Şe hhilsü 
Nevyork, 25 (A. A.) - Lima'dan alı· 

nan resmi haberlere göre Pacasmayo C· 

yaletindc kfıin San Pcdroda bir lsynn ha
reketi olmuştur. IlUtün PPruyn sansUr 

konulmuştur. İsyan lıarP.kctlrİin şefi tcv. 
kif edilmiı:ıtir. 

PrBnsanın yen 1 
Berltn st-f fri 

Paris, 25 (A. A.) - Coulondrc'ın 

Fransanın Berlin sefirliğine tayini hak
kında vukubulnn istimzaca Almanya ı.~i

kümeti muvafık eevab vermiştir. 

---<O---

Amerlkeda!d c•asus 
luk rnuhakem~sl 

Nevyork, 25 (A. A.) - Casusluk da
vasına paurtesi günü devam edilmiıtir. 
Rumrich, isticvabı eınnııında cUrUm or
taklarını ve bilhaııea Amerikan ordusun· 
da askerliğini yapmış olan Glaeser'i it
ham etmeğe devam etmiştir. 

a ınmıştır. Bunun w:erıne ' 
meti Hataydan gidecek eşya)a (f 

• 111 
resmi koymuş ve Andifh . ti' 
b. .. .. k ,_ - etf~ıt 
ır gumru noı<tası tesıs 1 
Hatay hükumeti de mukııbC•1' 

clarak Suriye.den gidecek e§Y t 1' 
rüğe tabi tutmağa başlarnı~tı fi 
için Hatay hükumeti hudutt• 

t::şkilatı yapmıştır. '(f 

Şimdiye kadar Halepten alrf ıır' 
pan Hatay tüccarları bundall 

50 
• 

lı vasıtasız olarak b:rinci eıde~ 
1ardır. ı-;Ukumet bu hususta 
ıen tt::ıuırrcrı .aUnaktiidı~ 

MektB 
Kitapları nııı 

VAKi!, 
VURDU• ... 

Tedarik edinit 

15 lirasını bu kadına vermiştir. -------------------------

iktisat FakUlt~st l>ekanhğından: ·ıe; Atlnamn elindeki kızları kendi ine bağ· 
laınak için kullandığı usullerden bıri de. 
sermayelerine daima 100 150 lira kadar 
bir para borçlu kalmak \'e kızları bu bor· 
cu almak ümidile daima emri altında tu· 
tabilmektir. 

Ati nanın "k tığı b · r aile 
) uv .. J 

Fakültemize elli lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Mald~C ;ere'ri' 
iyi yazmak, almanca, franEızca, ingilizce dillerinden birini bır . ...i 
kadar olıun bilmek ı:ırttır. içtİP'" 

İsteklilerin her giin ı;aat 1 O _ 12 arasında fakültemiz iktısat ve 
yat eıııtitüıU kalemine müracaatları ilan olunur. (7665) 

®US 
Atinn bugün elli yedı ya,.ma geldiğı 

halde, hfUô. sevgililer pe!'inde kosmaktan 
u anmamıştır. Son zaımı.nlarda Beyoğlu 
Balıkpnzannda bir e nahn do tu olan 
Atina, birkaç ay eweline kadar İtalyan 
tebcası bir şoföre metre lik ediyordu. Ev· 
li vt> il;i çocuk snlıibi olan bu ~oför, Ati
nanm yüzünden çoluğunu çocuğunu ter· 
ketmiştir. \'e böylt!ce Atina bir oca~ın 

sönmesine daha scbeb olmu§tur. •1 b h •• v 1 k ~rt1 
Fa!mt işin garip tnrafı, Atinanın, darıl- f e S 3 a 4 0 g e Ve a ş 

dıktan ve aynldıktan sonra eski do tuna Her yemekten sonra mutazuman dişlerinizi tırçalaymız. ~ 
bir otomobil alma~n kalkı5mı~ bulunma·ı 
.ı ve bunun için de birçok garajlara bas•••••••••••••••••••••• ~ 
\'Urmu~ olma ıdır. 1 ~ ~ 
Aynldığı \"C darıldığı bir adam için 

1 
- • ' •• _ ·w· .. IP"oıı' ...ıl J 

durup dururken en az üç, üçbin bt'yüz <lıye almak ıııtedıl'ınden §tıphe etmek de leri ön kapıdan almasına pı ,rt.-" f 
lira harcayacak bir kadın olduğuna göre. mümkündür. ları, evin mutfağına açılafl 'flı'/tt" 
ı\tinamn kendi i hakkındn birçok ma- f ki kapı ı f' v çülc kapıdan içeri almış ,·e 
lümat sahibi bulunması muhtemel olan Atinanm iki sokak arasındaki evinin rı ciil.kati cclbctmemi,tir. 
dostuna bu otomobili bir hakkı sükut ıki kapısı vardır. Randevucu kadın erkek 



, ................. ·-······---: 
i~~~-~~~' 

a O k ca lfi1 O karşı sonuna kadar muka e-
layyare hücumlarına mete azmetmişler 
arş 1 ne de rece ye kadar llüknn>cl ,

0 
gonc'81 F,.nko ,.:~:.ny ~~:b~b~~.:~~-~j~~:.::,~::~jy:ak~d:~~U~ü~~~';.,:~;,~j~n~:ek • • • d • ? da harbeden tspıınyad:ıld yabancı gö- vurlariyle ayni dcğlidir. Biz, tahrik ve için unşmaz bir enerjiyle bir ordu yara-

.\11>..Pa~- n1uessı r 1 r • nUllüler, bcynelmllel blr koml!!yonun arzu etmeden otuz ny harbe katlanmış tılmı~tır; bizzat milletten ı;elcn bu encr-
.,11 -u kontrolu altmda geri çeldldller. Ve 1- olduğumuz i;:indlr ki onda:ı nefret edi- ji istik!Cılinin en iyi garantisidir. Hariç-

•·• Irıdan lon rnnlerde geçirdiği harb ıek.llnl rUzglra nazaran aldığı her vazi- kl taraf kuvvetleri yalnız ba.'l&rma yoruz. te, Ebre, taarruzu, istiliı. kuvvetlerine 
""'b tonra bU ... karşı iki ay mUddetle en haşin bir mil-

el bir h b tUn nıllletler yette muhafaza ederler "ft-ı kn~n.·a kaldılar . .ı ar 1 dah in • ~;ı •:1·.J •n· ı dafaa yapmış olan cUmhuriyet ordusu-
e6t ba•tadııar ~ ceden inceye Thılonu rapteden kablo dahi hn.rikulade işte böyle blr ı;ırada hllkômc...,ı span-
L "' B lh d \' nun kap:ısitesini anlatmıştır. 
llllluıınd · 1 aua ha\•a bil- bir mukavemet kazanml§ttl'. KuştUyü ka- yıınm hariciye nazın Ah·crcz el a-a Yeni" i _.__1 DUnya harbmn İ!ijllrak etmiş olan mü-
aranıağa "en nıUdafaa va- dar ince bir kablo 1200 kilogram tazyika yo ~ok C'nteresan bir mıt.JUMe YllJP 

harbinin koyUldular. İngilizler Ncşrcfmi5tl. Hususi bir man:ı taşıy:ın şahitlerin gerçek şehadetleri gösterir ki 
.... 

1 
Bonları dayanır. bazı safhalarında bu taarruzlar, Alman-

• ., erin na doğru dU • 1 h' 1 bu ~.·azının tercümesini r.ynen ahyo-Lo e karş1 sabit şman 1''1 maz ır c ovar ların Verdöno karşı tarihi taarnızlarm-
tıdral'ı dU balonlar kulla- Bu balonlarla bugiln gökyilziinli ka- ruz: dan daha şiddetli olmuştur. Askerleriıniz 

t~l'·lt •ltetni•ln.rcl§rnal n tayyarelerinden pamak mümkündür. Son tecrübelerde bu Vatnmmızın yabancı istillsma karşı " ... •'- ..., ., B t d her gün, 500 ktlo ağırlığında bombalar 
ı ...... CdlJm .. ~ • u edbir bugün 'Li- balonlar 7000 metreye kadar çıkmı!}lar mliclafaasının devam ettiği otuz ay an-"le "e.e başı .J 

1 
serpen havn kuvvetlerinin fasılasız bom-

"" b l'fn Cihh h andı, Fransızlar ve hat ti balona rnptedilcn daha kUçUlc beri, bütün dilny:ı davamızın haklı o du-" ı.ı .... arbind bardımanlarma ve cUmhuriyotçi hatları-
" •• g\jıı de -... 

1 
e Eösterdikle- blr balon sayesinde 10.000 metre); bile ğunu anlaml§tır. Hiçbir düşman propa-•erAı'- ..,,.nı k l nı durmadan döven dU5man topçularının 

• b.. "llllctj bu ,. e et rnUdafaasında eaanlar olmu•tur. gnndası bu davayı ihlal edemez ve s-"ll8U urne~ _,,_. ,.. ate11lcrine katlanmışlardır. Onu inldyat 
n t--. 6' taklide kalkratı- Hava işleriyle en az alakadar olanlar panyol cUmhurlyctlnin yaptığı knhraman-ceye k~ 'IUUltz Ordus b ~ ini ltrun ettirmek :için İspanyaya getirilmiş olan 

ı. adar -u u u tedbirin ne dahi bilirler ki birbir bombardıman tay- ca mücadelenin kıymet" aza az. '""l'y •u cssı 10 bütUn harb vasıtaları en a~m "rand-

a
.., aro:ern k r O!duğu, Yeni sis- yare.si bu lrtüadan daha vUkseğe çıka- İspanyada ona muan•en bir politik ı " arş1 ı .J rnan" larma çıkanlmıştrr. Askerlerimiz, 

11....aı.trıl es lel"'rt ü Şe Yarayıp .varamı . maz. Çünkü bunlar gayet ağır bomba - sistem empoze etmek için değil, fa.kat ~<ıı ıt " zert sanki toprağın nksammdanmtşlar gibi 
"' .... a rn,..,.,.,,ldU nde n""ctırmalar ı larla '-'ilklUdilrlcr. Burada hatıra bir su- memleketi bir diğer barb ve genişleme -~ '" ·-..,.. B • ...,.. " topraga yapışmışlardır; göğüs göğüse 

L.t btıs12 gn~"t"•" r. u tnUnnaebeUe al geli\.·or ·, ta'"-·are talline güvenerek vasıtası haline getirmek için gönderil- ~ . h 1 111 

1 
-. ,..., .... .J .J .J • mu arebe erde, görülmemiş bir mağlü-

~. da 0tılarıa -u~'- tayyarelere knrcı bu balonların arasından sı\.·rılıp rrerebi- mlş yabnncı istila ordulannm bulunması b' w .... 11. ... ,,..f ... ,, "' " · ıyete ugrnttıkları düşm:ının bütün va-
~ :l'n

2
U1kate de~.. aa meselesi etra- lir mi? iskandalli Yııkınsını örtmek için, düşman-" ıy1 k 6 .. r bi 'd b . U h . tin d *' .. sıtalarını nka.metc uğratmışlardır. Ve 

ıtntta-k r Yazı ••a...-. 1".tır. T~c· ~bon·111 uerdı"lr't d., .. 8 1 .. r larmuz, eskı en erı, c m urıye e b .,. ... alı\'oruz., ..... ,, ' ru .. .. t'j ... .. ' "'-'abancı tesirleri altında. olduğunu iddi- ütiln bunlarla birlikte, cümhuriyetçi or-~,~ • • • • . Bu suale ccvab vermek için yapılan .J tsp~y; .... l;ükiımctç:İcr barieiJel na"zn ı\ \ du birkaç ııy:ı kadar muhakkak surette 
l"e d t rUb ı rf ö .. ü det tmak 1~-ge adan geri durmamrştrr. Fakat ansızın, ı t' ~ t lcrı: efi to}l1 ec e e g z on n u .u;uu • AJvarcz del \'ayo 1 erişilmiş olacağı mükemmeliyet derece-

lt ! .. dn!ıı Ya"ıba arının ve avcı ...... _ lir bu pek ho§landıklan delilden mahrum i b U w .... •• !l .... .J • s ne en z varmıı değildi. 
:(!al'ı ~ Oldukç

1 
~nda lngiJizlerin clhrn Harb esnasında ~alonda alelade bir sa- kalmt§lardır. Çünkü cUmhuriyct ordusun- Avrupanın sulha kav~masmı · istiyo-

lı l l lr "asıta uvaffakıyeue kullan- bit balon, harb sahaama giden Fransız da harbeden biltUn gönUllüleri kendili - ruz, fakat hakka müstenit sağlam 11ir Bu muazzam askeri gayrete muvazi o-
t! or~"illıJrır "hvar: !ablt balonlar. tayyarelerine blr yanlI§lık neticesi olarak ğinden geri çekmek hususunda İspanyol sulha. Yoksa birkaç ay için sahte b!r larak. İspanyol cümhuriyeti demokratik 
Cl~ı r. a\'a kalk.anı" ismini mani olabilmiştir. Üç Fransız tayyaresi lıUkiimctlnin vermi ~olduğu karar bUtlln sUkQııet hissi veren ve bu esnada haı b rejim sif'atlyle mevklini tahkimde de-

J~~11~elt du tn ayrı ayrı ayni balonun kablosuna ı;nrpa· dilrUst mUg.'\hitlerin nazarında biç bir kuvvetlerinin tahripçi aksiyonlarm.ı lı:ı- vam etmiştir. lspruıyol hUk\ımetiyle mil-
ı •. ...,lllıe lpJ an lay.}·a-ı rak yere dn ........ ua ve par"alanmışlardır. eUphe bırakmamıştır. Bir yanda, milli w • Jeti arn.smdn ahenk hiçbir zaman bugUn--..ıiH er ,. •"erine kar§ı "'W"" ,. "' zırladıkları bir sulha değil. Mütecavız ıı ,_ o ta· aeııneıc Kablo'-'a lı!e hl,.bir SP:V oı-.aı ... u . ""b!I1111: bllkOmctl etrafında sağlam bir §C- kil kndar tam olmamıştır. İspanyol ta-
' 1> \ı /Yar ı ve bu ipler va .J " ...,. devletleri tatmin için bugün A vusturyn-d! ,.ı i c Crl ;>;. - ?G F · d d kilde toplanm•a, memleketin varlıgmw ı, ve ıihinin, milletin mUzaheretinc ve -•-- -~..... ll\lıı. .... \. aı;a dll<rmUıı bır' nl Meç c ıııu ransız Uıyyarsı, Lon ra a oy "'l, yarın Çekoslovak'-'ayı ve ..... aVAIZ ..... 8\'tl"' nua. 

, .. ak -..ıa, f' "W 11 -~ mı'llet olarak istikbalini muhafn•.. et- .J " .J ..,, .J ~' b-' · in ~it. ll'ta at bıı tecıbırlkri pek Yeni aeğU. iki İngiliz ve iki Alman tayyaresi kablo- ......... bütün ktiçük devletleri feda eden bir mın mu .... azasına ıst at eden otorite 
... tısııı n-eıı lara rarpa-k ve- dU,,mü«tUr. Binaena- miye amade İspanyol milleU, ve öte w t anlayışının bugilnkü kadnr kuvvetli ol-,, ' ... ar ti\.._ -.. bir şey değil- ,. • ~ .J '" ,. ,. sulha değil. spanyada, biz, Hitlı re 
' ... ,, ~ h bin leyh kaide sabit ve kat'ldir. Ko.bloya hl,. yanda bUtUn rolleri yabancı istillsma p:ı- duı'hı bir başka devrini hatırlamak gu"'ç ~ ..... °"" ar de Longo is- .. "Bizim en büyük vazifemiz;, binleı ce 
ell. ta • ~vı b w bir gey olmuyor, tayyare daima dUşil- ravanlık etmekten ibaret bazı ast gene- olur. Barselonanın hava tnarruzlan do-
~d "litur ~ .. r,

1
, e lr aıı: ~ennfe- vatanda51 maluliyete veya ölüme götUr-

d 
ı, loı. dUı ... r. • ı; r1 bu dev mbl .ıı:.. yor. Vakıa nadiren hu kaidenin müstes· raller vardır. layısiyle karnnlrğn gömülli olduğu gece-oıo ., ~... •• -· meden milletlerin mukadderatmı dirije 

il, ta""- ltıotı .. .,..ı .. hdenıı"''ollarmı ka _ nalan olmuştur. Fakat mllııteıınalar ka- Milletler Cemiyetinin bir kararı neti- lerdc, her ·vatandaş, btrkaç sene evvel "loil "'"·-.ı •.J etmektir,, diye hitab ederken, Ruzvclte 
"' l" "· :t1e..ı-.. '>& .... arekeu-e mani ol- ideyi kuvvetlendirirler. ı ·~sinde teıkil edilm.l§ olan enternasyonal ilb . 1 mevcudiyetinin tehlil·ell olacağı kenar 
.,, ı ~ •<q,. -... ~ li am verm.ış o an adalet idealine müt-
1111<Jaı._ taı ...... b r verdi. Acaba bu ipler nasıl oluyor da en komisyon İspanyol hUk\ımctinin cümhn- mahallelerde rahatça dola§abllir. Başı-
~ "il l2ıtı .J ... , aı tefikan iştirak ediyoruz. 

~r. ,.._L Unıt bir 11 onCUları bu m-·ıe- kudretli ve en hızlı tayyarelerin yolu- riyet ordusunun saflarmda harbctmiş o- B . na hiçbir şey gelmiycceğinden em.in o-~ll .,.... u mıllet anlamıştır ki, bugiin, son 
1 ıııe .. _ UZ.ette U nu kesiyor. Ve dUşUrüyor. lan yabancı gönUllillerln gerl çekilişini ne labillr. İngiltere ve Birleşik devletlerin 

.ı'ay... 'lll ""'ltı. ne cclendlr- haftalar zarfında A vrupada wkua ge-" ·• a "" .. bir B f h ı ı ı hudutsuz bir smlmiyetle üa et"'ı .. oldu- en bUyUk gazetelerinin muhab"ırleri bu 
Ilı t~. l'rı ceaıın er halatla yere unu za ı; n son s stem tayyareler- . ....,. len hadiselerden sonra, harbin en tehli-

e3d -.ııtrııı baıonı den birisini örnek al:ıhm. Bunlar 2.000 ğunu ispat eder. iddiayı teyid etmektedirler. 

C 
an aı.ı. tl.tııa k arla ha·;ayı keli safhalarmdnn birine girmiş bulun-ilııdil. "1. &l'l}ı kapamak fik . beygir kuvvetindedir ,.e nonnnl olarak Burada, siperlerde, İspanyanın hUrri- Millet, İspanyayı başka tUrlil kurtar-

111. "-1: htı rı t. -_--.ı.ıı t. c saatte 250 kilometre alırlar. Bunlardan ye ı ugrunda harbederek şeref almış o- mak mümkün olmadığı iı:in her şeye ta· 
hl!- "'~a llnılarında ~ btcıer r1cıetfntn _,t bu balonlar dUş- birisi bile kabloya çarpar çarpmaz km·· lnn enternasyonal livaları saygıyla an - hammUl etmiştir; aksi halde onu mUte-
lat'tat ~<ı 0 uy

0
r ve .... talyözlerine gUzel vetli bir fren yapıldığı zaman sarfedilea mak isterim. amz devletlerin hırsına terketmek icab 

.}' bııı ce tatil Çabucak mukavemete benzer bir mukavemete uğ- Ben harbin en trajik anlarını onlarla ederdi. Şimdi, çetin bir kl§ın ba~mda bu-
~llıı uın,d k rınıedikl Patlıyordu. B k birlikte ge,.lrdim. Onların, hücum anın- 198 8 lu E w fed •-r. I"-1 laı... ~ bir dü ı ları içlrı ert ve kolay ko- rar. u mu avemet gittikçe artarak 500, "' nuyoruz. • n agır aAıır ıa. ar pahası-
ı....'" dottu !Jtrıa11 olu tayyarelere kor • 1000, nihayet 2000 beygir kuvvetini da harikullde hallerini gördüm. Cesa - na ödediğimiz yiyecekleri İspanyaya ge-
~'bQJııl'or~n h(lr ta!~rlardı. Zira halat- messeder, silrat dU~er, sonra sıfıra iner. retlerinin asudeliğin! ve düşmanlarmııza tiren İngiliz gemilerfoin batınlmaaı key-
lıa ı 1 •cı cıu ,,,,arentn Bunu sukut ve ölUm takip eder. karşı mukavemetin en nazik anlarında R • ı · H ft !iyeli gıdn meselesini bir hayli clddileır 

"ek ~l"alnd DUyordu G muvazenesi Kablo tayyarenin tam orta yerine kahramanlıklarını gördüm. Mükemmel es 1 m 1 Ô a tirmiştir. Haricin cömert yardımı olmasa, 
'-bı Ctlerd e, rereıc • erek cihan ~- e ha se Ond çarpmadığı için tayyare sıkı viraJ'lar yap- askerlerdi. Onlar lspnnyaya, demokratik M ec m n n ~ s D n 1 n yüz binlerce kadın ve çocuk kıgm ac;:

1
-"-

tt.1 -.. 11ııa ta Yle bir :ın sonraki lbCI ~ ua•u Ilı llafı ltııan ta sabit hal ma#a başlar, bu dönUşlcr ipin tayyareyi, irnanlannın davetine uyarak hakiki gö - tarif edilmez işkencelerine maruz ka-
tııı ~ tııı icat Yl-°areı onun bllhaSl!a kanatlıır kısmına rasgelmişse, a- nüllüler aıfatlyle geldiler. Genlg ölçüde 6 n <C 1 58Y151 lacaklardır. Onların gözleri şimdiye b.1 
h1t letr ... ~lll'ıuıı~:~ııı. rfl~~:1::1 h;:ın~~ detl bir destere gibi kesmeııine sebeb A vrupanın ve belki bUtiln dünyanın is- dar beşeri tesanüdün İspanyol sivil hal-
~ı.. ~l"Gh olur. Bu suretle fren yapmııı. muvaze- tikbali mevzubahs olduğunun farkmday- Ç 1kt1 kmın ıstırablarma karşı anlayış ve sem-

'·0 .""ll41. _ harbı- eler d l ş· t'-inin "' """fl "1 nesi bozulmuş, mukavim bir cislmle sa- ı ar. ımdl, tarl! edilmez bir minnet pa U) bunca delilini vermi13 olan de-

l~l'a} llırı~e bu baloııı nlmı" olan tayyare reci akıbetten kurtul- hlı!siyle ayrılıelanna eahlt oluyoruz: bu müvezzilerden mokratik memleketlere dikilmi§tlr. 
"''" -..ıar oı bir •ur &!'dan ilk de- maz ayrılış bizi derin surette mlltehassis e- Önümüzdeki kış esnasında, bu ..,.,,.,. 

· "'tıı ıııug V ette latif • .J ~ ~I, "l·a ta ' enedlk ade eden Tayyareciler bu yeni silA.hın faiktyeti- diyor. Fakat karar verilmiştir ve mil - ara y 1 n 1 z binlerce insanın görülmemiş azaplara 
llınl\ llttur. ~areıel"hıe bu vasıta ile n1 kolay kolay kabul etmek istememiş. !etler cemiyeti komisyonu, hareketleri • katlanması istenmiyorsa, bu gayretlerin 
~ ~t "akıt~ ltarıeı tnUda!aa ler, fakat mUteaddld tt'cr!lbclerden son- ni kontrole etmek ve İspanyol hükfune- çoğalması lılzımdrr. İspanyol milleti --

' oııı._ Cdere1t tanaa da l -~ 5' bu ba tal yaya ra boyun eğmişlerdir. tinin gönUllUlerin çekilişini en dürUst ve R • ı · H f t siz bir tcvazua sahiptir. Bu yüzden onun 

~t ~ tııd;:rı:ız IOhlrle:~la=an fete. Şimdi de muvaffakıyetle başanlmıg CD kat'i eekilde yaptığını müşahede et- es 1 m 1 a a yardımına koşmak meselesi eon derece 
b~Uce Ptla

11 
t 0l'llıııaıtta va bom- birkaç tecrllbeden bahsedelim. mek için her türlU kolaylıklara nail ola- basittir. Onun gıdasının bqlıca unaar-

~Ntknııy ~crube bu ~ kuııanınıştı. Nanslnln llS kilometre cenubunda hu- caktır. larmdan biri ekmektir. Buğdayı mahreç 
'"' eaen lcatJnı Cö.s len ıunen bir duda çok yakm olmasına rağmen Fran· İspanyol milleti, memleket tamamiyle 29 Teşrinievvel nü shasm bulamıyncak olan memleketler lüayt 

'l' ıa, ~Urlar "terdi. ÇilnkU sız maden fabrikalan hanı hanı .-aJıaı- yabancı istilasından kurtuluncıya kadar mı kalacaklar ve İspanyol milletine mtlh-
e~" Çcı1t f ' ven edik 1f ,, f . . . .. ' I . . b il 1ıut &rklıd te esen yordu. Her gece tayyareler buralarmr her zamankinden daha enerjik surette emın IÇın ffiUVeZZI ertmze taç olduğu ekmeği vermekten istinkAf 

L ıı trı e 1 ır. rııt, tıı;arr • O~tll bombardıman edip dunıyorlardr. mücadeleye azmetmiştir. Son haftalar şimdiden tenbihlerde mı edecekler? Kıtlığın bizi teslimiyete 
tı, "tl fıt{!ıııd akıyetıı!.ılilt 1917 ağustosunda sabit balonlar bu zarfmda Avrupada vukua gelen milthiş mecbur edeceğini sannn varsa, bunun 
~e<tıu baı0:1baıonıar kuııFtanaızıarı "eni ve örkünç hldlııelerin verdı'ğı' tecrübe, bulunmalısınız İspanyada harbi bitirmek i"in b'ır "&re 
a. "· tJ •• ar\ anına w .J mmtakaya gönderilince bombardıman - w 1f 1f 

~l'edt cllııda Ocanıan bir ga ıevket- lar kesildi. ÇUnkU hUcum eden Alman onu ümitsizliğe sevkedecek yerde, bUA.- iyi kağıda baıılmıt oldugu hayaline beyhude yere kapılma-
l:lbı tıı l"ll2g~ bir lpıe y batık Beklin- tayyareleri birer birer dUştUler. kis, İspanyanın, küçük milletlerin mev- sm. 

lltı aıı bir.,. kargı tıp:re baflıdır. Bu 1918 martında Rılankurt üzerindeki on cudiyetini tchdid eden teslimiyet politi- 52 Biz her neye mal olursa olsun vo en 
~Uı ba "baıonıa~ılyet ahr 1 bir uçurtına balondan milli mU<.lafaa hususunda çok kasma kurban edUmeıine razı olmamak arı rotırablardan çekinmeden mukavemet 
bfr ~ loııu ıet arıett.ığ~ faydalı hizmetler elde edilmiştir. Paris azmini takviye etmiıtlr. clnıiyc azimliyiz. 
ıtıu lttard enııcn 

1 
en bUyUk ınU Oda! h. Avrupada sulhu··n teess"-Unil herkes _ İspanya, kendi mukadde .. alı buna l-~-

I •1tu
111 

a tazı e1tttde ,. ş- m aası da ı ayni suretle sabit balon· wı • lıla6 ~ b n ltı e doid e ınuaYYen lardan istifade etmlotir. ten ziyade istiyoruz. Harbin dehşetleri- s f K lı oldUb'Unu bildiği için mukavemet et-
ltol-1h~0ııun ~en Ols\ln Urntak lşldi~. Bu Bu balonlar en muvaffakıyetli !•le- ne b~ herkesten ziyade a~inayız. Hava ay a 5 U r u ş mcktedir ve edecektir. O bllir ki bir ke-

, ~ Çel"ai ~hıUn -:1 llıı dU~tıtıdtı ne ikltıci b 0 geçmek rlni Londraya karşı Alman tayyareleri- taarruzlarmm blıibirlni takib ettiği, has- re hnrb bitince, vntanlarıru seven btitiin 
~ltı- tllıı bu h let-, tr baloncuk nin hücum!arı sırasmda görmUglerdlr. · tanelerin parçalanmış kadın ve çocuk Vala Nureddin, tamail Hakkı Baltacı. İspanyolların el birliğiyle hUr ve kuvvet-

' ~llbn., atorı1al" Fransız gazetesi bu mUtalealnnnı şu vücutlaz:irle dolduğu ~ndişc ve azab do- oğlu, Kadircan Kaflı, (M. F.), Osman 11 IJir lsp:ınya ynratmak kabil olacaktır. 
111tı ~~ ~ba1ı1c ıeıc~~-~ tcl:üınu1 et- neticelere bağlıyor·. Ju gecelere aşinayız. Harp me,.,·danlarm- Hükümetin, 1snpn'-·oı milletinin arzusunu , ~ "'l1 ın .J Cemal, Emin Karakuıun fıkra. yazı ve .J 

'"d.... et.tn1 "--· Ubafnza e- "Bugiln Parla müdafaası 1·,.ın· ""'" ba- dan uzakta şehir ve köylerimizde ltal- ki .. 1 1 •--d nl serbestce ifade edebilmesi i,.;n bütün .... ~ teabıt -ıonıarın "' ~ ıürleri, çocu ara eg ence er, aa ı ara 
10

-

!l•tl\ıı batı, eden k da gışa. Jonumıu var. Bunlar en ufak bir tehdft yan ve Alman tayyare filolarının bom· İf örnekleri ve faydalı 1Nıiler... garantilerle birlikte ':aadcttiği pleblait, 
''nd'lvl l" ltpJcı fün auı;~ıt bağlar kar§ısında \!Çmo.ğa hazırdır. o vakit balariyle yerlere serilen zavallı insanla- yabancı istilası ortadan kalktıktan son-

lrıfa Oldu~aet!Jc için kut- kimyevi ha\'& harbi Paris için artık bir 
1 

rın verdiği dehşetle gözlerimiz hala do- r:ı lspanyo.nm hirlefmesini mümkUn kı-
Ribi balonun hatıradan ibaret kalacaktır.,, ' ludur. Dizim hnrb hakkındaki fikrimiz o- lacnktır. 
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Macaris anın Prağa 
v · ğ · no an'n •netni 

neşredildi 
Peşte, Çek askerlerinin i h t i laflı 

araziden ay başına kadar 
çekilmesini istiyor 
Başta1a}ı l ıncide 

Macar notasına bir harita raptedilm.iş
tir. 

Bu harita, iki hükftm~ttta.rasmda mü
naziünfih olan araziyi .sekiz kısmı olarak 
göstermektedir. 

"Çekoslovak kıtaatınm 1 sonteşrine ka 
dar bu araziyi terketmesi liizımgelmekte
dir. Bu arazinin idaresi, 13 sonteşrine 

kadar beynelmilel teııkilatlara tevdi e
dilmek icab eder. 

1918 tarihinde Presburgda hiçbir mil

liyet mutlak ekseriyete sahih olmadığın- 1 

dan Macar hükumeti, bu husus hakkın- 1 

da şimdiki mUzakerattan sonra hususi 
görüşmeler yapılmasını teklü eder.,, 

"Ehemmiyetleri tamamen mahalli olup 
plebisit tehlikesinde istihdaf edilmemi~ o· 
lan ve hudutların kati surette tcsbiti ile 
alakadar bulunan bazı noktai nazar ihti· 
laflan iki hükumet arasında doğrudan 

doğruya yapılacak olan müzakerelerle 
hal ve fasledilebilir.,, 

"3 - .Macar hükumeti, müstakar ve 
merkezi ı\ vrupanın bu kısmında yerleş· 
miş milletlerin buradan başka yerlere 

igtmesine mani olacak bir vaziyetin te· 
mellerini atmak arzusunu beslcmektedir.,,l 

Nota, ~yle de,·am ediyor: 

"Mamafih, i\lacar hilklımetinin fikrin· 
ce bu gaye, büti.ın milletlere ve bittabı 
Hütenlere beynelmilel bir kontrol altın· 
da yapılacak bir plebisit yoluyla kendi 
mukadderatlarını tayin etmek hakkının 

bahşedilmesi suretile elde edilebilir. 

Macar hüklımeti, ancak bu şart yerine 
getirildikten sonra Çekoslovakyanın ye· 
ni hudutlarını garanti aluna alabilir. 

"l - Çekoslovak hükümetinin plebisit· 
!er hakkında yukarıda serdedilmiş olan 
tekliflerin kabulünü irnkan:;ız bulması 

halinde Macar hükumeti, Presburgda da
hil olduğu halde münazüifih erazi için 
ve milletlerin kendi mukadderatlarına sa· 
hip olmaları hakkile ihticac etmek üzere 
hakeme müracaat edilmesini kabul etme
ğe amadedir. Bu hakemlik, garptaki mm· 
takalar için, ltalya ve Almanya tarafın· 
dan şarkta bazı erazi aksamı için de Al· 
manya ve Polonya taraf mdan yapılacak· 
tır. Her iki taraf, hakem kararına tabai· 
yet etmeği evvelden taahhüt ederler .• , 

Macar hükOmeti, notasınm sonunda, 
şimdiki vaziyetten mütevellit tehlikeli ger 
ginliği ve Çekoslovak hükumetinin tek· 
lifine 48 saat zarfında cevap vermek hu· 
susunda göstermiş oldu&ru isticali tebarüz 
ettirmektedir. Ayni zamanda l\Iacar hü
ktlmeti, Çekoslovak hüklımetinin ayni 
isticali göstereceği ümidini izhar etmek
tedir. 
Macaristanın Prag sefiri, Macar notası 

nı tevdi ederken Çeko::ılovak hükumeti
nin acil bir karar üzerine nazarı dikkati-

ni celbetmiştir. ÇekoslO\·ak harieiye na· 
zırı, hükumetinin en kısa bir zaman zar· 
f ında ce\ ap vermekte kusur etimyeceği
ni söylemiştir . 

l\lacar Başvekilinin beyanatı 

Budapeşte 25 (A.A.) - Dün Pragda 
tevdı edilrni5 olan Macar nota ı münasc· 
betile, Başvekil lmrcdi, matbuat mümes
sillerini kabul ederek şu beyanatta zulun
muştur.: 

"- ~ leselenin muslihane yoldan ve 
l\Iünihte tesbit edilmiş olup ::\lacarista· 
nın a la gözünden uzak tutmadığı prcn· 
siplerc istinaden halledilmesi mümkün o· 
lacağı ümidini terketmiyoruz. Buna rağ· 
men herhangı sebebden dolayı hakikaten 
muslihane olan 1\lacar teklifini kabul 
ettiremirccck olursak, Macar hükumeti, 
haklı olan davasını milletin malik olduğu
bütün vesaite müracaat ederek tahakkuk 
sahasına isal etmeğe sar~ılmaz bir azim-1 
le karar verecektir .. , 1 

Munkııc şehr: n ıle niirnayi ?l<>r 
Uzhorod, 24 (A.A. ) - Alman Ajan.

sı bildiriyor: 
M unkac şehriyle civar nahiyeleri 

halkı dün büyük bir tezahür tertip et. 
mişlcrdir. 

Almanların şefi B. Karsten söylediği 
bir nutukta, ' 'Bu andan itibaren bütün 
Karpat Ukraynası Almanlarının Alman 
partisi içinde birleştiklerirfi bildirmiş -
tir.,, 

Söz alan diğer hatipler de, nasyonal 
sosyalist zihniyeti içinde çalışmak ve 
diğer etnik gruplarla muslihane teşriki 
mesai suretiyle barışa hizmet etmek 
bütün Almanların 'liazifesi oluuğunu 

söylemişlerdir. 

Bir Uumt>n gazetesinin yazısı 
Bükreş, 24 (A.I\..) - Vitorul gaze· 

tesi, Macar metalibatı münasebet ile 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 
"Almanyanın bu meselede ittihaz 

ettiği hattı hareket c,rta ve cenubu şar 
ki Avrupasmın menafiine tamamiyle 
uygundur. Filhakika muhtelif memle. 
ketler arasında muvazeneyi korumak 
Hizımdır. Romanyanın da Almanya ile 
birlikte iştirak ettiği bu ncktainaza:
iki memleket arasında muallakta bulu. 
na:ı bütün meseleler in hal[ r e imkan 
verecek mahiyettedir. 

Diğer taraftan Almanya ile Roman· 
yayı biribirine bağlıyan iyi ekonomık 
münasebetlerde Alman - Romen müna. 
sebatının heyetiuınumiyesini normal 
bir hale koymağa yardım edecektir. 
Hususile ki, Almanlar Romanyanın 

dahili işlerine karışmak ~krinde olm::. 
dıklannı müteaddit defalar beyan et
mişlerdir. Bu suretle, iki memleket mü· 

Atina Arkeoloji 
100 üncü yı il 

Cemiyetinin 
kutlandı 

K raldan sonra söz a lan Başveki l 

n . .:\lctaksas, IoJ lcn fi.limlcriain cemi-

yet! tesis etmek suretile lı:lasik Yu-

Almanyanın 
müstemleke 

ta 1 e p I.; r i 
tıı9"" IJaştarafı l incide 

General Kamptz söyledi~i nutuk
ta ezcUınle demiştir ki: 

"Alman asayişinin polis mUstemle 
ke fikrini ı.lc tutmayı taahhüt etmiş
tir. Dunun manası şudur ki: Bu ana
neyi, Ilitler emrettiği vakit, yeniı.lcn 
tahnkkuk ettirmeye amadeyiz. 

Alnıanvomn teklifleri 
Paris, 25 (A. A.) - Madam Tabui, Övr 

gnzetesinde şöyle yazıyor: 
"Her an von Ribbentrop tarafından ya

pılacak teklülere intizar edildiği dün 
akııam Londradan bildirilmekte idi. Söy
lendiğine göre bu teklifler lngiliz kabi
nesine vasıl olur olmaz von Ncurath Lon
draya hareket edecektir. 

Alman lar \ Cni i ~tihkamlarım 

mt> l hcdı ) orıar 

_..~rlın, 24 (A.A.) - Angrift, bugün· 
kü nüshasında "ilk harp hattı., baş_ 
lığı altı::ıda Almanyanın garp hudutla 
rındaki istihkamlarını gizliyen yerlere 
ait bazı resimler neşrediyor ve diyor 
ki: 

"Bu istihkamlar, herhangi bir mem 
lekeli istilaya karşı müdafaa için bu. 
güne kadar yapılmış olan istihkamla
rın en muazzamıdır. Garp hudutla:ı
mız tfı şimalden cenuba kadar bir mi;s 
tahkeın mevki haline getirilmiştir. in
şası tamamla:;an istihkamların üzcr
leri göz alabildiği kadar ot, toprak, 
çemenlerlc: daha şimdiden örtülmüş_ 
tür. Tamamile bitmiş olan ilk müda . 
faa hattımı. askerler yerleşmiş bulu
nuyor. 
Mütehassısların nezareti altında bu 

istihkamları gezmek fırsatını bulmuş 
olanlar, istihkamların en ince teferru
ata varıncıya kadar azami iti:ıa ile ha
zırlanmış olduğunu görmüşlerdir. 

Bu istihkfunlar melhuz mü earrıza 
karşı hemen hemen hiG gözükmiyen 
küçticük hedefler teşkil eylemektedir. 
Umnmi harbin heybetli istihkamlarm
da harp ctmi~ olanlar bunlar hakkın_ 
da hicbir fikir edinemezler. Bu istih. 
lt fı.Jl'\!.epn en bariz v_asıflu.r=dıuı. bizıi 

de tank hücumlarına karşı hususi ter 
tibatı haiz olmalarıdır. 

Askerlerin bu istihkamlarda ika
metlerine gelince, herhangi b ir otel de 

bunlardan daha konforlu olamaz. J{a
lorifer. akar su. elektrik ve havalan· 
ma cihazları mevcuttur. ! çerlerde mo· 
dern küçük askeri hastaneler vardır. 

1938 
Resimli Hafta 
M e cm lYl a:ıs o IF\) u !Fil 

<§5 ll"'il<CD SSl\flSO 

Çıktı 
müvezzilerden 

arayınız 

Resimli Hafta Atına 24 (A.A.) - Atina arkeoloji 
cemiyetinin yllzllııcü yılcHintlmU dUn 
saat 15,30 da Akropolda krnl ve aile
si erkfinı ile Başvekil .Metaksas, hU
knmct azası, kordiplomatik, arkeo
loğlar, yabancı üniversite ve ilim ce
miyetleri delegeleri ve büyük me
murlar hazır olduğu halde tesis edil 
miştlr. KH'lsik kostlimler glyinm!ş 

olan lise kızları sUlunlar arasında 

dizilmişlerdi. Ve diğer kızlar da ta
rihte Elen devrelerini temsil ecliyor
ıarı.lr. 

nanista. lll şan ve şerefini yeni Yu- 29 Teşt inievvel nüshasın 

Dini mcraslın yapıldıktan sonra 
cemiyetin reisi olan kral Jorj, blı 

nutıılc söyliyerek bu yıldöntimüııtin 
muasır Yunanistan tarihinde mUh!m 
hir hadise teşkil ettiğini bildirmiş \"e 
bu yüzyıl içinde cemiyet tnrnfından 
başarılan işleri kaydetmiştir. Kral, 
yabancı arkcoloğ ve delegeleri se
llmlamış H bun ların hazır bulun
mnlannm rC'mtyetfn h r iz olduğu iti
barı gnstercllğini kaydettikt<>n sonra 
tesid programının açıldığını beyan 
etmiştir 11 

nanistanın fnliyetine bağladıklarını temin için müvezzi lerinize 
söylemiş ve yabancı arkeoloğların • • • 
Yunanlstanclakl Jıafriyattaki hisre- ŞI md ıden ten bıh letd e 
lcrlnl sena ne kaydettikten sonra bulunmalısınız 
kendilerine ve ıncmlckctlcrine tc- İyi ltağıda basıJmı! 

şekkUr etmiştir. 

Yabancı mUcssese direl<törlcrinin 
en eskisi olan ltalyan a rkeoloji ens-

titüsU dircktörU B. Dellaseta Dlcıı 

nl'l<eolojil< escl'lerinnl ve bilhassa 

Partenonun ihyasının ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiştir. 

Müteakiben cemiyetin gcnc.>l sc.>lue 
teri Akademisien Ökonomu söz ala
rak cemiyetin tarihçesini yapmıştır. 

YlizUncll yıl şenlikleri cuma gllnU
ne lrnclar dc,·nın edecektir. 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

Vala Nureddin, hmail Hakkı Baltacı_ 
oclu, Kadircan Kaflı, (M. F.i , Osman 
Cemal, Emin Karaku§un fıkra, yazı ve 
! iirleri, çocuklara eğlenceler, kadınlara 

i ~ örnekleri ve faydalı bilgiler". 

Filistın 

ağ atta hLI 
!d~s~ 'l.) -fü~'~ '"~ - !n ~~!!.~ 

giliz kuvvetleri tarafınd:ın işgali ta • muştur. Bir İngiliz p-0lı5 ,, it-
. Jefo .. 

rnamlanmıştır. Şimdi şehrin idare tcş:'.' ralanmıştır. Bır çok te . 
kiiatile uğraşılmaktadır. İngiliz maka· yerde petrol borsu tahr~~~ 
matı birtakım emniyet tertibatı almış- Bugün Hayfaya ye!ll 
tır. Eski§ehirde bulunanların tahririne İngiliz askeri gelmiştir • ._ 

başlanmıştır. Bunlara birer hüviyet lngiliz kabinesiııdC 
kağıdı verilecektir. Asker müfrezeler k erefer J{a 

şehre hakim mevkilere yerleşmişler - Londra, 24 (A.A.) -: eti 
dir. Bunlar için yapılmakta olan kışla. öğleden sonra başvekıl Ç tı 
lar biter bitmez kışlalara çekilecektir. riyasetiru:le yaptığı toP

1811 ~ 
Fil. · · a· - h. ı F ·1· · · • t tkik e ıstının ıger şe ır erinde -Oe kıc:::ı.la · ı ıstın meselesını e .. 

. dıJ" lar yapılmaktadır. lngiliz askerleri de. Bağdatta Jahudı .. ~~ 
vamlı clarak Filistinde garnizon ha - Bağdat, 24 (A.A.) -. ııa" 
linde kalacaktır. Bundan maksat mcmle Arap Filistin lehin.delcı dJ 
ketin idaresini tamamiyle ele almaktır. datta milhim bir yektlll t d 
İngiliz kurmayınca beyan olundtığuna Yahudi ekalliyetine ıcar§\~ 
göre Kudüs harekatı bütün Filistinin şekline doğru istihale etl11# 
temizlenmesinde bir başlangıçtan iba- çen hafta şurada bu_r~a ~ıc 
rettir. kastlcr kaydedilmı~tl· rııc 

Bugün şehirde yeniden karışıklıklar maruf Yahudi şahsiyeti l<~~ 
olmuştur. İki arap ölmüş ve dört arap Geçen gece de bir yahııd\ lif 
yaralanmıştır. çersine bomba atılmış ,,-c ~ 

Asiler bir köprüyü ve bir yolu dina- lanmıştır. Yahudiler arası 
mitle bozmuşlardır. çok şiddetlidir. __/ 

Çin harbirıin faciaları 

Hankovda askerle 
açhk ve susuzlukta 

sokakla ölüyorla.r 
Olenler gömülmediği iÇ 1 ~ 

sokc. klardan geçilemiyor 
. Jı~~ 

DlfJ"' Baş tarafı 1 ncido 1 ilcrlemC'kte olan kıtaat 
Hankeu, 25 (A.A.) - Çin belediye şende bulunmaktadır. J3ıl el._ 

reisı Çang'a giderek vazifesini rahip şengin 32 kilometre bıttl· 
Jackuenota devretmiştir. Rahip, Çin çangın 36 kilometre doğıl/.; 
~hr ile CCn,,b< ft\a.ha.lt.,lorini i9t.n o oln"' 9i.--.1 J••;y ........ .ıa ı ıCJ. 1 .~~ 
geniş bir emniyet mmtakası teşkil et· kıtaat ise bu sabah Hanl-1~ 
mekle meşguldür. lometre, doğu _şimalinde tı ~ 

Hongkong. 24 (A.A.) - Alman ba· atsiye öğleden sonra dl\I 
zı haberlere göre, hüviyeti bilinmiycn 20 kilometre şimalinde btl 
bazı Çin delegeleri arasında Ho:ıgkong siye varmıştır. ~t 

. aıı" da sulh müzakereleri başlamıştır. Yine Japon kıtaatı Kiukı d!\ 
bu haberlere göre. Çin hariciye nazın arasındaki Teiana karŞI 1' 
ile muavini bu müzakereler için bura- taarruz hareketine başJıııtl 
da bulunmaktadır. t\1 ülteci fer -c/ 
. Çin hükumetile sıkı temas hali:ıde Hankeu, 24 (A.A.) - F ciıet 
bulunan bir çok zevat, Havas ajansı Jaequinot, şehirde ıniil;e ıııJ ~ 
muhabirile yaptıkları konuşmada, sulh mı:ıtaka ayrılmış olduğtl ıtıl 
taraftarlarile sonuna kadar Japonlar~ tir. Sokaklarda eşyal~uf ~ 
karşı harp edilmesi taraftarları ara· yüzlerce mülteciye tesa 
smda ciddi ihtilaflar başgöstediği:ıi dir. fe 
teyit etmişlerdir. lfankovda açhktsll 

Diğer taraftan Mareşal Çan Kay hıkfan ölenler f! 
Şekin de memleket içerlerine çekile- ,. ) ,,.,.. 

Şanghay, U (A.ı>-· ç 
ceği ~ayiaları da dolaşmaktadır. Ayni .. ııı h 

keunun bombardıtJ1'" .,ı,jtıl"' 
zamanda Çin Başvekili. İngiliz teşeb- ııııw 
büsü üzeri:ıe İtalya ve Alman.ya ta- vukuagele:ı hasarat U).U1'_.ıı, 

Hankeu ahalisinin .b dı" F. 
rafından yapılmakta olan tavassut sa· r.ı ':tf 

şehri terkettiği için şı ct!:i 
ycsinde Japonyadan mutedil şartlar lunanlar hemen kawilC~if· v, 
koparabileceği ümidinde olduğu da len miiltec:ilerde:ı ibar_e~..ıı 1. 
sövlenmektedir. oJw 
IJankova dört ko!dan taarruz rucu bir yürüyüşten :.rUıııı't.;t 

rek kaldırımlarda su ~.+ 
liankeu, 2i (A.A.) - Çin ajansının Mülteciler açlıktan ':~ flli 

bildirdi~rine göre, H ankov şehri yakın· muztariptirlcr. ölcJllC~ıeıııet 
la~makta olan Japonlara karşı müdafaa· tikçe eoğalmaktadır. ı<ılı:V'' 
ya hazırlanmıştır. Şehirdeki sh·il halk ka· medikleri iGin ceset ~o 
milen çekilmiştir. Japonlar, ~imalden ve tila etmektedir. ..J 
şimali §arkiden, şarktan ve cenubi şarki 11- • • cll'°,f, 
den olmak üzere dört istikametten şehir Tokyo, 24 (A.A. - ~t~ 
üzerine ilerlemektedir. rildiğine göre, Ha.nkeı.ı ret-§! 

Yangtse üzerinde bu şehrin mansabı is- pılmakta olan askeri ıııı.ı:ıı,ı.: 
tikametinde cereyan eden muharebe es· de Yanglse nehrini:ı ş:e ol"' 
nasında atılan topların sesi ilk defa ola· sahillerinden ilerlernel< .,.et ' 
rak Hankovdan işitilmektedir. ku\rvetıeri bu nehre gı•. 

Sivil halk süratle şehri tahliye etmeğe mıştır. J9t 
devam etmektedir. ota.' 1cP Nehri çıkmakta ritl"' ~ 
~:inliler alelar.ele çekiliyor• bu sabah Hankeu şelt ııfl 
ların15 metre mesafede buluJl ~ 
Tokyo, 2 ı (A.A.) - Hanko\'Un her varmıştır. tıritl 

an düşmesi bekleniyor. Motörlü Japon Tokashina kolu. ne ·ırriıft,. 
kuvvetleri şehre gözle görülebilecek yere 1inden g:ırbe doğrll l uııiştıf 
kadar ilerlemiş bulunuyorlar.Çinliler yere üzeri Kotiesheai zapt;ettif·~ 
yı r bir mukavemet göstermekte ve alclli· hir 36 kilometre garP :ı 
cele çekilmektedir. ma1inden ilerliyen Jıı~iıoıı' ~ 
Ha::ıkeuya doğru ilerlemekte olan sabah Hankeunun ıO i)'C ~i1,~ 

Japon harp gemileri 20 kilometre me linde bulunan Hua::ıgP l~ıl; 
safedeki Yangloya varmışlardır. Cep . Tokyo, 24 (A.A.) - v)'llıvtf 
heden bildirildiğine göre. Japon ge- topçekerinin Japon tn;ıtleJI 
mileri bu son W 1-ilometreyi bir gün· da:ı bombardımanı r~;,rıı ~ 
de yapabileceklerdir. bir haber henüz To]{: ptllııl' 
Batıya doğru cenup kıyısı üzerinde Hükumet tahkikat ) a 



Çaıaşkaını 
ır· rnemur 
Uiııcı Patron . 

>"llınaz di . . - Sızde Ahmet lşten-
tı... "i H biri çalıştı mı' 
"11.Ul" Pat . 
lliri.n . ron - Hayır, 

cı Patro · 
l!ıUeııscsen· . n - Fakat bu adam sizin 
lu ı..zın ın lldııfı.ınu s~ l" ernurlan arasında bu -

İkin oy uyor. 
el Patron 

llıeııı.urıarnn - Evet. Böyle bir adam 
Çl)ı.-_ arasında b -..ı.uııdı ve b ulundu. Fakat, 
llıeınurıarnn u SCbebdendir ki §imdi 

arasında bulunmuyor! 

n PJ"> /!" 

Du ~ <s.i) ~~ 
doı encı birahane 

<t§ınat;a ba 
1 

Ye girerek masaları 
- Za şadı: a· ~allı iı.rn 

ır ~sad aya merh~met ediniz. 
- 1 an: Yi 

l:ı... anıa, dediler 
, sen kör değilsin 

nuencı c 
- l{:ı evab VC'rdl. 

ur o} • 
- Ne an nrl:ada }'anı . §ırndır, dışarda ... 

,, - !'ouıı , ~ or dışarcla., 
ıılJce b l:cliyo • 

" .. ı:na hab, r rnu diye bakıyor. Cö-
~ r \'erecek. 

~&O 
1a ~rı koca d~e Ce \#a ~ 

tdı. t.-_ eniz k 
•>&dın b' enannda dolaşıyor-

ı...~ Şinıdı b ır aralık sordu: 
~'Ilı., en den· 

!{ · ıze düşsem kurtarır 
ocası t 

...., l ereddüd 
tır. \urtarı etmeden cevab \"erdi: 

ı>lıtıı h rtnı. Ben· 

~ 
er Zaın un her deliliği yap-

an sen .. e p 1 Söylemez misin? 

.... senın Slhlane d e 

.... su .. u 
le Scıniın " n neydi? 

Urban • ııuçunı . 
......, ~llinı. jok, bir kıskançlığa 

Aınan 
...... M anıat. 

llı:vol'd accraın Sok k 
lı.liıtrı Uıtı • .\llla 

1 
ısadır: ben para ya-

tltct ktskan~ an Çok gilzel olmuş ki 
ı ve beni hapse attı! 

' ... , 

Ankara lik maçları 
Pazar günü muhafızgücü Bladında yapılan karşılaşmalarda 

Ankaragücü ve demirspor, Galatasarayla Harbiyey 
nasıl mağlup ettiler? 

cumunda Habib, kale önlerinde yakaladı 
ğı topu sert bir vuruşla daha üçüncU da 
kikada Demirspor ağlarına takarak ta 

- "Yüzdeld lekeleri \'e fazla tüyleri 
ı;ıkanr., tllyc nnliğiniz ilfıcın tesiri çok 

fazlaymış! 

- X ede n iki ~pka ile dll<-nlyon;un ! 

- Oteld !'l<>kağm köşesindeki arkada'} 

bugün izinli, ona ' eka let cdlyonım. 
- İtalyan karikatilrü -

Erkek - Sizin iı;in yanıp tutuştuğumu 
söylediğim halıJe bu kadar hls~iz kalabili-

5lnizc !'ll:PYOnını. 

Kadm - Yangına kart"r sigortalıyım da 

ondan! 

&!e ıngln ~@ClY~Y 
Sonradan görme zengin ailenin şmıarık 

kUçük çocuğu mektepte arkadaşlarına 

öğünüyordu: 

- Bizim evde neler var neler. Bunlar 
yeti5miyormuş gibi yakında evimizin bir 
şeyi daha olacağını dün aksam babam 
söyledi. 

- Neymiş o? 
- Ne olduğunu ben pek anlıyama-

dmı. Adı ipotek! 

- · - :..-~ 

Ankara, 23 - Şehrimiz lig maçlarına 
.MuhafızgücU stadında çok kalabalık bir 
meraklı kütlesi önünde bugün de de -

vam olunmuştur. 

rinde bir değişiklik olmadan maç Anka
ragücünün 3-1 galibiyeti ile sona erdi . . ... 

llk maç, Ankaragücü ile Galatasaray 
takonları arasında yapıldı. Hakem Ömc
rin idaresinde sahaya çıkan takımlar kar 
şılıklı olarak şöylece dizilmişlerdi: 

Anlm.raı;ücü: 

Natık, 

İkinci maç Dcmirsporla Harbiye ara -
sındaydı. Geçen hafta Galatasarayı 3-1 
mağ!Ub eden Demirsporun bugün kuv
vetli rakibi Harbiyeye karşı alacağı neti
ce merakla bekleniyordu. Muayyen saat
te takmılar alkı§lar arasında sahaya 
çıktılar ve karşılıklı olarak ı:;u suretle 

dizildiler. 

All Rlı.a, Salih, 
N usret, Abdiil, İsmail, 
Hamdi, Fikret, l\luzaifcr, Fahri, l\lu-

zaffcr . 
Galatar.;:ıray: 

Cahid, 
Jlilmi , Cemil 
1h a n, 1hrahim, Ahmed, 

Rifat, Oi:,'ll1:, !\'ccati, lla.sim, Sallm. 
Oyun başlar başlamaz karşılıklı yapı-

lan bir iki akından sonra Ankaragücü 
derhal hakimiyeti kurmağa muvaffak ol
du ve Galntasaray kalesini zorlamağa 
başladı. Fakat, Hasım kalesinin içcrsi
ne kadar sokulan Ankaragüclü muhacim
ler topu lüzumsuz yere ayaktan ayağa 
dolaştırarak, veyahut manasız yere drib
lingle vakit geçirerek bir türlü şilt ata
mıyorlardı. ATtkarngüclü forvetlerin bu 
gafletinden istifade eden Galatasaraylı 
muhacimler mukabil hücumlara ba~ladı

lar. Ve 28 inci dakika.dan sonra da oyu
nun merkezi sıkletini sarı lacivert yan 
saha.sına intikal ettirmekte zorluk çek
mediler. Devrenin bu suretle 0-0 bera
berlikle neticeleneceği bir sırada, oyuna 
tamamen hakim bir vaziyete geçen Ga-

latasaraylılar, soldan tazelediği bir akında 
sol açığın bir ortasiyle gelen topu mer
kez muhacim Osman sıkı bir şiltle 44 ün
cü dakikada Ankııragücü ağlarına taka
rak takımının ilk ııayısını yaptı. Ve bir 
dakika sonra da devre Galatasarayın 1-0 
lehine bitti. 

lkinci de\.Te başladığı vakit oyunun ilk 
yarısında Galatasaraya. nazaran daha 
müessir bir oyun çıkarmasına rağmen 
bir gol yiyen Ankaragücü, bu devrede 
büyük bir gayret ve enerji sarfiyle Ga
lata.saray kalesini sıkıtşrmağa başladı ve 
yapılan bu akınlardan birinde sağ açı

ğın çektiği sıkı bir şiltle kaleye giden 
top, bir tali eseri olarak kalecinin yüzüne 
çarparak geri geleli ve derhal yetişen 

Galatasaraylı müdafiler tarafından uzak
la§tırıldı. Fakat, aradan çok geçmeden 
Ankaragüçllilerin tazeleclikelrt ikinci bir 
hücum da bir hayli tehlikeli oldu. Ga
latasaraylılar yapılan hu akını ancak 
kornerle kesebildiler. Fakat, Hamdinin 
çektiği kornerden gelen topu iyi bloke 
cdemiyen kaleci alindcn kaçırarak An
kara.gücüne beraberlik sayısını yapmak 
fırsatını verdi. Bir dakika kadar sonra, 
yine sağ açık Hamdi kendine atılan top
la Galatasaray kalesine kadar sokularak 
.Fikrcte pas vermek istedi. Fakat sol 
müdafi bunu çok hatalı bir çıkıııla dur
durmak istcdibrinden hakem sarı kırmızı 

kale aleyhine penaltı cezası vereli. Küçük 
Muzaffer de verilen bu penaltıyı nefis bir 
plase vuruşla gole tahvil ederek takı -
mınm ikinci ı; ... y:sını yapmış oldu. 

Galatasaray üst üste yediği bu gol
lerin tesiri altında bocalarken, Ankara
gücü, Galntns:ıray kalesini tekrar sıkış
tırm:ığa başladı ve yine nameli, ayağın

da topla Galatasaray kalesine yaklaş -
tıktan sonar, topu Fikrete geçirmek is
tedi. Fakat tam bu sırada Galatasarayh 
sağ müdafi ceza çizgisi içinde topu cli

lc çcldlğinden hakem ikinci bir penaltı 
eczası verdi. Bugün yirmi iki oyuncu -
nun en iyisi olan küçük Muzaffer bunu 
da diğeri gibi gUzel bir plase ile 19 un
cu dakikada takımmnı üçüncü golünü de 
yaptı. 

Dcmirspor: 
İsmail, 

X ccatl, Gazi, 
iskender, İbrahim, Şemsi 
Zeki, Fethi, Orhan, Arif, ZekcriTa. 

Harbiye: 
Şükrü, Abdurrahman, 
Sabahaddin, :.'\fuhtrcm, Zeki, 
Pazıl Celal, Habib, Cihad, l\lücahld. 
llnk t'm ihsan. · 
Hakemin düdüğü öter ötmez Harbiye 

seri bir ini5le Demirspor kalesine kadar 
uzadı ve oraya yerleşti. Fakat, Demirspor 
müdafilerinin topu muvaffakıyetle uzak
laştırmaları ile Harbiyeli muhacimler 
bir türlü gol vaziyetine giremiyorlardı. 
Nihayet soldan inkişaf eden Harbiye hU-

Halter dünya 
şampiyonasında 

Almanlar 
Blrlnclliğl aldılar 
Viyana, 24. (A .A.) - Halter dünya 

§ampiyonası pazar günü sona ermiştir. 
Olimpiyat §ampiyonu Alman Jozef 

Manger antrenmanlarını yaparken aya
ğından sakatlanmış olması yüzünden za
yıf düşmesine rağmen unvanını muvaf
fakıyetle müdafaa etmiştir. 

Genç Amerikalı Stene Stanko ikinci, 
Estonyalı Luhaer üçüncü olmuştur. 

Umumi tasnif neticesinde: 
1. Almanya 51 puvanla. 
2. Birleşik Amerika 9 puvanla. 
3. Mısır ve ltalya 2 şer puvanla. 
4. Estonya ve Fransa 1 er puvanla. 

o.---
BeyneJmilel maçlar 

Danimarka: 2 - Holanda: 2 
Kopenhag, 25 (A. A.) - 30 bin se

yirci önünde yapılmış olan Danimarka -
Holnnda futbol karşılaşması 2-2 bern -
bcrlikle neticelenmiştir. Rakiplerinden 
daha üstün bir oyun gösteren Danimar
kalıların sayılarını soliç Uldaler, merkez 
muhacim l{ristensen yapmıştır. Holan -
dalılarda golleri atanlar saç açık Van Le
ur ile sağ iç Van Der Veen'dir. 

-0--

Norveç : 2 .. Lehistan: 2 
Varşova, 24 (A. A .) - Lehistan mil

li futbol takımı ile Norveç milli takımı 
arasında yapılan karşılaşma 2-2- bera
berlikle neticelenmiştir. Birinci haftay
mı 2-0 Norveçlilerin lehine biten bu 
maçta, !.ehliler 74 Uncü dakikada birin
ci ve 86 ıncı dakikada da ikinci sayıla
rını yapmışlardır. 

Maçta 25 bin seyirci hazır bulunmuş
tur. 

Otelci kadın - Şl~man adamlar banyo
d3 daha :u su lmllanırlar. Siz zalf oldu 
ğunuz iı;ln banyo Ucretlnl biraz fazla ö

dlyecekslniz ! - Fransız karikatürü - ~ 

Oyunun nihnyetlerine doğru, hakem, 
ser t oyunlarından dolayı Galatasara:r
dan Uç ve Ankaragücünden iki oyuncu
yu oyun haricine çıkardı. Bundan sonra 
Galı\lasara),n 8 ve Ankaragücünün de 9 
kişiyle oynamasına rağmen netice üze-

kımının ilk sayısını temin etti. 

Harbiyeliler 3 dakika kadar kısa b 
zaman zarfında yaptıkları bu golün ver 
diği hızla Demirspor kalesini tekrar ku 
şattılar. Demirsporlular ise, Harbiyeli o 
yunculan iyi marke ederek onlara bi 
tilrlü gol fırsatı vermiyorlardı. 

33 Uncü dakikada Harbiye sol 
geriden :l.ldığı topu sürerek ortaladı, v 

tam vaktinde yetişip yakalıyan Ciha 
bu güzel fırsatı da sıkı bir şutla gole tah 
vil etmekte gecikmedi. 

' 

Dcmirsporlular arka arkaya yedikle 
bu gollerden yılmadan ve nevmid olma 
dan tekrar faaliyete geçtiler ve ilk dev 
renin bitmesine iki dakika kalo., Harb 
ye müdafiinin hatalı bir hareketinde 
dolayı verilen penaltıyı Şemııi çekere 
takımına ilk sayıyı kazandırdı ve de\T 
de bu suretle 2-1 Harbiye lehine bitti. 

!kinci devrede vaziyete tamamen h 
kim bulunan Dcmirsporlular Harbiye ka 
lesine çok tehlikeli anlar yaşatıyorlar 
1 O uncu dakikada Fethi, kale önlerind 

yakaladığı topu kargaşalıktan istifade e 
derek ikinci ve 42 inci dakikada Orhat 

Arifin uzun bir pasını yakahyarnk gUz 
bir Sl>Tılıştan sonra falsolu bir vuruşl 

üçüncü sayıyı yaptılar. Maç da bu su 
retle 3-2 Demirsporlulann galibiyetilE 
net._icelendi. 

Tirikolar 
Hu hafta şehrimizde 

bulunacak 

On gün kadar evvel haber vermiş ol 
duğumuz gibi Romanyanın birinci sını 
futbol takımlarından biri olan Bükreşi.ıı 

Trikolor ek.ipi, cuma günü §ehrimizc ge 
lecck olan Transilvanya vapuru ile şeh 
rimlze gelerek önümiizdcki cumartcs. 
ve pazar günleri Taksim stadyomund 
gayrüedere klüplerin en kuvvetlilerin • 
den Şişli ve Pera takımlariyle karşıla 

§acaktır. 

Üç sene evvel Galatasarayla 
maçta sarı kırmızılılarla berabere kalcır 
ve içlerinde birçok beynelmilel futbolc 
bulunan Trikolar ekipinin biri teknik, eli 
ğeri fevknlı'.'ıde enerjik olan bu iki takı 
mnnıza karşı ne gibi netice alacağı me 
rakla beklenmektedir. 



Halb>eır'Dn tarihi Romanı: 89 

Devlet ve saltanat 
Alemdarın şevket ve 

daqanıqordu 
Sultan Mahmut ayakta d<.'. ~"tyor ve 

;fevkal:.dc muztarib görilnilyordu. Haki
;bten doğnıydu. Alemdar gemi azıya al
)8UI, ne hUnklr, ııe ferman, ne hat, ne 

ıey dinliyor, tlnUne geleni urp keai
JOr, aklma geleni yapıyor, bir defacık 

1dle hUnkAra danrşma;;n IUzum görmU
rdu. 
Filhakika sultan Mahmut gençti, belki 
ur görme~tl, ama, Alemdar hiç gör

ınemlşti. Nihayet sultan Mahmut sarayda 
•e Selimden birçok şeyler tederrlliı etml§, 
1dliyordu. BIS) le de olmasa hlirikArdan 
IOrmadan iş yapmak ne haddincydi '! 

Halbuki hlldiscnfn iç yilzu bil bUtUn 
kadır. Sultan Mahmudun kederi ve 
mdara kırgmlıfr, GUlfcşaııın sorgu-

llUJ, ıualslı tevkif olunarak diğer dokuz 
re Ue blrllkte Kızkule i açıklarında 
durulm sı i inden geliyordu. Padişah 
mut bu kızdan hoılanıyordu. Alem -

4'-r gibi bir serdar kız ~riye alır da, 
!ımut gfbl hlr hUnk!r bir cariye sak
amaz mıydı? 

Böylece eeybillisllm ile padişah iki sa
t dertleıtilcr. Fakat neticede ne §eyhU

ıllal!m akla uygun bir teklifte buluna
ne de ıultan Mahmudun aklına 

tedbir ıeteblldi. 

Y&lnıı devlet ve ıaltanat hemen tama
iyle Alemdarm ıevket ve kudretine 

dayanıyordu. Bunu kırmak belki saltana
temelJerinJ de yıkmak olurdu. Bu 1-
la sultan Mahınut klıgmdı, kızgındı 

Alemdan da ııek kolay kolay feda 
ek halde değildi. 

ŞeyhUll.şlAm, Tayyar paşayla mUzake-

- Aman pldifahnn. O wıul ve Adat 
Bedir bilmez bir dağfdir. O da bir zorba 

isidir. Siz onun ıerdarlığma bnkma -
! .• Böyle ıeylerln tarihte tekerrUrU 

eoktor. Asıl devlet, hllnkiinmm ömrU.ea
luuıelerine iatinat etmek gerektir. Hatırı 
'JıUmayunlarmı kırıverir. 

Sultan Mahmut yerinden fırladı: 
- Efendi, efend!. Ben padişahım. Ne 

•bl, ne mahcur. ne ınecnlJll, ne de kor
bğnn. Bazuyu saltanatnnı icabında ec
dadı izamım mlsillQ tesise muvaffak ola
JDUSam yazık benim padi ahlığıma ! 

H!dlse bir taraftan da Alem dara fntJ
bl ediyordu. 

Pqa çok kıznırı. küplere binmişti. 
- Keşkl, diye haykınyordu. Sultan 

Selim gehid olunca dönUp Rumeliye gi
deydlm. lşte çoluk çocuktan hllnkAr o
lurşa erler boylece maskara olur, 

Aleıııdıırın atca pllkUrdUğU bu sırada 
odnsmıı silrUkliycrck bir gene getirdi -
ler. Sekbanbaşı vekili yumrukla delikan
lının ensesine vurarak: 

- İşte, decii. serdarı ekrem huzunııı-
dasm. Hesab ver mel'un! 

Alemdar göğreyerek sordu: 
- Ne halletmiş bu kodoş evlAdı'! 
- DevletJum, bir En'amı§erif sirkat 

etmiş. 

- Vay laini bldin. Nereden çalmış'! 
- Aksaray sebili 15pllnden devletlCUn ! 
- Ornda gebertin mel'ur.u ! 
Ve bıçare delikanlı Alemdarm böyle 

bir hiddet haline kurb:ın gitti. \1) 

Köse ke hUda efendisinin çok hiddetli 
olduğunu anlamı§ ve her zamanki gibi 
bir tedbir bulup yatıgtırmağı dü§Unm~
tU. Padişahla arasını e.çan oe~bUlisllmdı. 
Bunun lıalesl icab ederdi. Fakat §eyhU
Uslamm ıu sırııda katil veya nefiy ıı,ı

retiyle tecziyesi halk Uzerlnde fena te
sir yapardı. 

Ancak, ullnl temin etmek gerekti. Bu
nun için de Alemdarm padişah Mabmut
la görUıme.si lbnndı. 

- Devletıfını. Dedi. Hiddet buyurup 
nafile yere kendinizi ne Uzenı1nlz. Hadi
senin sebebi malümken bu 1ebebl orta
dan kaldırıııak klfi ve vafldlr. 

Alemdar haykırdı: 
- Şu Arab oilunu boğup kellesini 

bana get1rlbıler ! 
İşte bu olamıızdı. Köse ketbUda yan

lı§ anlatmıştı. Hrc zaın3n olduiu rfbl A
lemdarın hiddetli dakikıılarmda onu fık
ralarla bir mUd~et oyaladı. Ve Haccacı 
zalimi ııılsal gcUrerek Alemdan epeyce 
güldUrdll. 

- DevletHim. Dedi. Haccacı u.lim 
zamanmda bir adam ouna buna nefes 
edip para cerreder ve geçinlrmif. Et -
raftakiler Haecacı zalime bunu başka 

tarzda anlatıp "!llAn fiüuı herif pey
gamberlik iddiasındadır .. dem1ıler. Hac
cacm kan beynine ıınçramıı. Ağzmdan 

"öldilrtın., den ba§ka aö:ıı çıkmıyan Hac
cac herifi merak edip bir kere görmek 
dllemif. Huzuruna gırmlşler. Adamca -
ğız bakmış kt ıelamet yok, çalyaka ıe
tirlldlği bu huzurd.an ölmeden hal41 bı,ıJa
mu. Her ıeye hazır bekloıııif. liacc•c 
60rD1U!5! 

- Bre uıel'ım. Sen peyıamberllk id
dlasmda bulunurmUfıun ha T 

- Evet efendim. 

• D'D:U:llJ ~ll.m'JIEJ :IHZ.1Cll!DI!•JE 
- Yoo, böyle soıler söyleme! .. Beni sevmiyor ama, senin karın 

hoşuna gitmiyor. Kulak asma canım. ~en gün Cahit beni 
fotoğrafhaneye gbtfirdu. Yolda tarak aldı. pudra aldı. t~in daha 
'bi var: Babası Haydar bey de aynca bşşka bir fotoğrafuaneye 

U. Resmimi çektirdi. O kadar alay ettim ki.. Bakalım hangisi 
çıkacak? aaa, Yüzün değişiyor! .. Dinle. sevgilim, senin kızdı~nı 

iyorum. Sen onlara, o budalalara bakma! .. Haydi, vakit ged· 
, artık küçilcük koca olmağı öğren: beni giydir, bakayım .. 

Yazan: H. Hobe Uümu - BU - t,:ev ı ren: t<• 
Yazan: lkl~lm Rokur heyecanlı görünüyor~ 
tamamıqle Kalabalığa dikkatle göz ğezdır 
kudretine 

Liber. Ste!1U1ın koridordan bir kedi "- Klın acaba!,, 
glbl ııçnyarak kaçtığuıı görınUıtU. le- "- KattU yakalamıtlar 1111Tı1 
kemleılnden bir hamlede fırladı, kapıyı ,._ Cinayet filin delil eP!lllt 

açıp aokağa kottu. Seklı, on kişi geçi
yordu. !çerden çıkan acaba bunlardan 
hangisi? mıt!,, 

!çerden gelen bir feryat llzerlne gay- "- ltw kapıcı Jradm... "1-1 
- E nereden peygamberliğini an1Rdm '! il ._. 

rl ihtiyari başını çevirdi. Yukardan im- sapsan keallmJI kadm; bel ,.. 
- Bana \•ahJy geliyor ya Haccac. 

- Vahiy ne zaman gelir? 

- Üç ayda bir! 

Haccac irade etm.i§: 

- Bu herifi saraya alıp fn'am ve ih
san ediniz. Kamını doyurup bir hoı ba
kmız. Hele ile; ay sonra görüşeceğiz. 

Gel zaman git zaman, herif sarayda 
ense yapip göbek §işlrmiş. Üç ay mUru-

dad istiyorl•rdı. Bağırdı: bir teY olmq.,, 
_ Geliyorum! geliyorum! Pollaler kala bahtı da~ 
Merdivenleri yıldırım sUratiylo tırman- yorlardı. Fakat halt tekrar b 

dı. Her katta k~pılar açılıyor, kiracılar llıılere aoruyordu. 
ne oldufunu blrlbirJerinc merak ve en- - Ne olmuo ! 
dişeyle soruyorlardı. Lejyon donör ip.ret! tlf1fd 1' 
Aşağıda madam Kantöbiz sokak kapı- kendini mllhlnı bir phalyet .

sını kapamış ve telefona koşarak polis meye ça~ 10rdu. Bir pal" 
çağırmııtı. verdi: 

runda huzura çıkarmı§lar. Haccac sor- Mariylls kahvesinde Hllda, Stefanm - Bir cinayet! --" 
muş: gcçtlğtnl görmUştU. Heyecanını belll et- Rokur binadan çıktı. Heyeea

memek üzere bir 11ey yapmış olmak için· nUyordu. Kalabalıp dJ.kPtle_!! 
önllndekl bardağı kaldıruak aizına gö- dlrcll. Sokaktan geçen yotculP-""", 
tUrdU. Fakat bir yı,ıdum bile atam~dı. ona, yaklaşarak bir ıeyler IO..,. 

- Vahiy g<>ldi mi? 
- Evet efendim. 
- E. Ne dedi? 

Boğazı kununuştu. "Oldu!" diye düıUnU- nın bafırdığı du)'Uldu: 
- ~imdi efendini buldun. Ye. iı:. Bir yordu. "Benua öldürUldU, Stefan kur - _ üsttlnUze vazife olnlJYlll 

daha aana gelmiyece~im. Dedi. tutdu. Şimdi sokakta tellJ baılıyıu:ak.., kal'.l§ınayuı. Neni&e llıım ıi.llPt 
IJ'accacnı bofuna gltmif, kahkahalarla Hilda bekledi. muısa obnq! 

gülllp herifi saraya vakfetmia. O bile Yib\ln\1 pudraladı, dudaklarmm boya- Jtıüabalıiı yararak halk lcta' 

af ile mUsamahe. etm.ie, o bile sorııp sını kemali dikkatle tazeledi. Vakit de Hilda hep bekliyordu. ıca'-
anladıktan sonra böylecece bir kana gir- geçmek bllırıiyordu. Cinayet hlll meyde.- nprak buan binaya yaktaeJ10"~ 
meyip blllkla himaye eylemle. na çıkmaDllf IDJYdı? Yoksa? yokta Be- uzaklaşıyordu. Bir saat böyle 

Sen devletlQm Haccac gibi zalim değil

sin. Hele bir oeyhUltalAm boypu vurdur
mak Adet olageimemJotir. 

Hele padişah hazretlerinden anla da, 
sonra kaydını ıörUrllı. (2) 
~lemdanıı botuna ıttınietL 

- Pek lll Ahmet efendi. Dedi. Öy1e 

nua ölmem.!§ miydi? Stefan gene mi moblllerle gelen alvil poJJa erıd0'1' 
muvaffak olamamıgtı? ye mensuplan binaya ginPlll~fA 

GözUnU, saatten ayıramıyordu. Duvar mı c;ıkml§, difer bir kısmı p~ 
saatinin kadranı .beyaz madendendi. mqtı. 

Dakllralar rakamla değil, siyah renkte Rokur da kalabalık arasnıda 
murabbacıklarla g6sterilıni3tl. Hilda bun yordu. Hllda nazarı dlkkatıni c 
lan Uzerinden yelkuvan geçtikçe ıayı - .. -• 

Bu şık ve kibar glSrUnUşlll kaaa- . 
ybrdu. On iki ... Bir çeyrek saat olmugtu, da no işi vardı. Merak etnı:3 

ol1UD. Yarın hllnkAr hu.ıurıına varıp gö- ve sokakta hlll hareket yoktu. • .... it 
fakat bir saat kalması neyle ..,. 

rUıellm. - Polis dolu bir kamyon geliyor! bilirdi'! 
Bağıran garsondu. Hemen kapıya ko- ~ O gece köse kethllda saraya gitti ve 

Cevriyi bularak hidlaeyt uzun uzadıya 
anlattıktan :sonrn: 

- Aman. Kalfa, dedi. lain encamı ne 
mUJk ve ıııJ,llet, ne bizler için Jyt olur. 

Sen bir taraftan padifab hazretlerini 
teskin eylemeğe sarfı gayret et. Bl:ıı de 
paşa için elimizden geleni esirgemeyiz. 
İki can beraber aziz yoldaşı kan dUama
ru edenlere l!net olaun r 

Cevri kalfa o gecesini Mahmudun ya
nmda geçlrdl. 

<Devamı var) 

(1) Ba bidlse bakkmda C.Vdet cU1or 
ki: "Gött1rillüp derlıal AksuaJ seblll 

önUıtde ld.lm edlldikt.e gece tberhıe ca
nibi scnıadMt nur lndlilnl lw'akol neferi 
görUp hab~ Vt'nnokle keyfiyet udra
uma leclelJf-"e ula t"bcmnılyet vtnne
Jip: "O da lizmı. Vanm ahrette bana 
tef11at etabl" dedljl aıenidlr. (Tarihi 
Cevdet, tafta ıı19, 

(!) Fezleke, aayf a !'79. 

aarak merakla baktı. Kadına y"1qtı. Dirsek 
tzamrı ft!'\!h ;1 .... e.ph--•ı ..... ~ 

· - Buraya doğru geliyor. Sokağın alt ı le sordu: 
tarafında l:lr binanın lSnllnde durdu. Po- - Pardon uıadam, ne 
Baler arabadan iniyorlar. On, on bea musunuz? 
kl§l var. - Hayır ~yl). 

Bira!ıanedekl mllaterller ~aHlanndaıı Genç kadın RokU1'Ull ~ 
kalkarak kapı~ dofru yUrUdUler. İJ[in- laştı. lkl kelimelik sert ve ~ 
el ganıoıı da kapıya ltdlyordu, ff1.kat Rokun yeni bir ıey lSfrıtınllti=_...., 
patron vezneden seslendi: ecnebi tdJ, pveeinden anlatıl1""""" 

- Uc numaralı masadan he1ab istiyor- Gözleriyle HUdayı takip et~~ 

lar. Bu aırada ahalinin tetkll ıtur 
Heaab iııtUyen HUdaydı. Llkayt param- bir korna sesiyle yanldı. 

ru verdi. babglg bıraktL Ufaklık parayı 
çantasına koydu. Ayağa kalktı. Jdderken - Bir eaya tqıma kanıyoll~ _, 

Bunu, yanmda kendislııdCID P....-
prsona tordu. 

- Bir bldise mi var? 
- Herhalde madam. Ba1ı:mız, sokağın 

sağ tıırafmda ahali toplailJJlı~. 
Hllda yava, yavag sokakta yUrUdll. 

Herkes merakla koşuyordu. Genç kadm 
Bonuanın evinin önlindeki kalabalığa ka
n§arnk gruptan grupa giderek söyleııen
leri dinlemeğo koyuldu: 

" ...... Blrtıtnt mi lSidUrmlloler!., 

lı arkadc"ma, bir çırak eöyl~ 
de otoruoblle y0J vermek JGllt 
çekildiler. Biri Hlldaııın ,.yJI" 
gşri döaüp kuketinl cık&~: 

- •• • # ... 

K LIE o:r N: 

-16 -

Cahit mırıldandı: 
- Aliye benim arkadaşım mı, yoksa eenin mi? 
Aliye: 
- Ben ikinizin de arkadaşıyun., diye kesti 1tttı. N•ydl 

yoksa pılımı pırtımı toplar - Sehıadebapnda beni bir 
çağınyorlar - kalkar giderim. ~ 

Zannederim ki bu tehdit üzerine hepimiz, yani ~ 
oğlu ve ben ayni korku ile titredik. Patron ile oğlu öp 
~ordum: Hiddetime yeıs de eklenmişti. Aliye benı korkutuyordu. Hem Ca 

e, hem de Haydar beyle kavga etmek derecesine gelmiştim. Fa· 
t bana öyle geliyordu kı, onlar da. benim gibi, Aliyenin arabac:ına 

SO§ulmuşlardı. Hani vaktile bahçede el arabasına koşulup onu gez· 
ığ miz gibı .. 

- Çoraplarımı verir rlsin? 
Küçücük tırnaklı, sevimli. mini minicik ÇQCUk ayaklan .. Bir baı 

IJrtü9Üllde bir eldivenin ateııni teskiQe çalı§811 bir Haydar bey ka
ıar olmaktan korkmasam, bu sevimli ayaklan öpücüklere boiac:ak-

Ertesi ınnn, "pa,a hazretleri,,ni ıiyaretten sonra. bahçenin ni· 
hayetinde birçok sesler, gürültüler İ§ittım. Orada, eski bir ahır var 
dı ki Haydar bey orasını sonradan alflt ve edevat deposu yapmııu. 
Ko~tum, kapıyı açtım. Haydar bey ve oğlu Cahit ellerine birer yeni 
süpurge almışlardı. ihtiyar mütemadiyen vuruyor ve Cahit de mu· 
kabe!e ediyordu. Aralarına girmek istedim fakat hiddetlerin!n bana 
dönccelini düşilndtlm. 

- Hangi konak bu? 
- Hangi konaksa hangi konak! Yoksa sen de onlara dll 

Söyle, biribirlerine adamakıllı mı, yoksa yaıancıktall Jlll 
!ardı? 

- Adamalullı vuruyorlardı. .-il& 
- Düello. ha? Ah! Bu adamlarla uğraşmak ne zor ftY.-

-3-

Aliye giyindıği, haıu oldutu vakit, mahcup mahcup duclakla-
ensesine değdirdim n: • 

- Müsaade var mı? diye izin istedim. 
- Elbette, diye cevap verdı. Ne delısınl 
Ve dem çeken kumrular gıbı ılAve etti: 
- Ne J(izel öpüyor un? Başka bır kızdan ders almadın ya? 
Biran ipn dudaklanna iıin verdi. Sonra. ısrar ettiğımı gorunce: 

Klfi, dedi, yirmi ya~ına ıelince evleneceliı. Oç odalı bir ev 

~ 
Beraber yilril,orduk. 
- Hayır! dedi. Beraber çıkmıyahm. 
- Aliye, eldivenlerini unutuyorsun! 

Patronum haykırdı: 
- Sen, sana ait olan itlere kanş! Oefol git ,yoksa .• 
Bu esnada, Aliye, süıüle &üzüle geldi. Tebessünı ederek sordu: 
- Ne var orada? Biribirlerini mi öldürüyorlar? 
Haydar bey sillhını bıraktı. Cahit de onu taklit etti. Cahlt kan 

içindeydi. tirtir titriyordu. Sanki damarlannın bütün kanı, babası
nın yuı;yuvarliik çehresine geçmi~ti. Ve biri fakrüddemden, diğeri 
nüzülden orada öleceklerdi. Aliye beni şahit yerine koyarak dedi ki: 

- Bütün bunlar. ikisinin de resmimi çektirmelerinden mi çıkıyor? 
Ne sersemlik! lyi ya, ileride her ikiniıi de hatırlamak için bundan i· 
yı vesile mi olur? 

Haydar bey izahat verdi : 
- Resim meselesi için d~l.. Piç Jnuusu hiçbir ş()zilıne aldını 

etmiyor. Hürmetsiılik delil mi bu? 

Aliye o kadnr fena bir rnahlQk delil. His ve sevki ~ 
reket eden bir ku: Tabii silahlarını kullanıyor, itte~ 
hiç fenalık yapmak arzusu yok. Sadece bir tecessüs: E ..,, 
deki nüfuzunu tecrübe etmek. Bu da ameli surette. men 
da .. Bir gün onu, on iki yaımdakl bir çoc:ula cilve yıı~~ 'tt1 
Bu. bir mağaza teıgAhtanydı. Bir çift eldiveni uCUJ ~ 
çük bir Yahudi çocuğunda, nefsani hisleri uy~ 
!ışıyordu. 

Nişanlı olduğumuz sıralarda, bir cuma günü, bef'a~ 
çıktık. Şişlideki arkadaştan, o günü, öileden sonra bir itJ~ 
tertip etmişler, onu davet etmemişlerdi. Aliye onıardaP 
mak istiyordu. .,.,, 

( Dedll'' 
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446H, Kadıköy ltın: liOO:!U. Csküdar •· 
- ı k , - ı 2 2 - çın: ü0fi:!5. 

SU!ıw' e.e \"e limanla Yeşil köy. ll:ıkırköy, fü•lıek, rarııhya, 
t "'il beyden b" • r umum kumandam adım yürüdü, sonra IIristoya seslendi: Riiyükdcrc, 1-cnerh:ılıı;e. 1-\nndillı, Eren· 

• buı ır lezke köy, 1-\:ırlal. Bııyüknclıı. llcylıclı, Bıırırnz, 
h.ı·tk a donrneniz' .. re var. Süratle Is· - Buraya bak Hristo.. Kınalı. ıçın: Telefon rıııılı:ıbere rııcıııu· 
j} et edecek . .1 1 tıyorlar .. Ne zaman _ Buyur kapiten! run:ı v:ııı~ın dt•ıııck kfıfıdır. 

C:likanı lnız? llnırıı ıtf:ıiyesı: 2271 ı 
lllecti 'h ı bundan hi b' .. - ~erede o adam şimdi? Denız ııraiyt•sl 31i • • :!O 
ı.-_ · oelki ac 1 ç tr şupheye düş· - Içerde, uyuyor kapiten! lley:ızıı kulcsı: 21991i. Gnlnta vıınııın 
·~ractc · e e bir i k 1 kıılr~i: 400ıiu 
}·a nıze bir "f . ıı. ·a eye vey:;ı. - Uyandır, bana gelsin! Sılılıt imclııt: 4t!l!l8. Miiılcll'iıımumilik: 

Plla.-..ı.tı ı .--.•ı. s ... er ıcrası ı·çı·n bı" r teı~ıı· f 1 I · t [) · t" · · · 2'''J0 ıı r· · ı ı • ~ '' • 3"" "<llı; ..qJ\ • rıs o, avıs ın cmrını yerıne getırme· __ ., . ~rrın n·<·I rııııı ur ıı~u: "'~ ""'· 
t 

......... Bu ge~ .. b art cevap verd"ı·. w w· • k d 1.k 1 b. k. b. t 1 t\C'fın \'ek!ıleıı hı:ınhııl Elckırık lşlcrı """' ge segırtır en e ı ·an ı ıt ·ın ır a\'Ir a 
~Yarı urada kal y Uıııurn ~liirliirlüf;ü BeyoE;lu: 44801 • lstan. 

n alıp d acagım. Yük \'ar· merclivenleri çıktı, birinci kattaki salona ........ Ya onecer.inıı bııl: 24:178. 
rın harek . ~ · girdi. bir kanapcye oturdu, başını arnç· tıış~ 411tl:\8. C:ılıııli: 202:n. Nııro<;moniye: 

oı::vıllhakkcı.k beetınız muhakka';: mı? lannın içine aldı, dü~ünmeğc koyuldu: 217118. C'sküılar • l\:ıdıkuy: fiU7i3 • 
.• '<iZ • ., vefend' E.. HıtVO"a7ı: fo;tanlıııl: 2t378. 1'oclıköy: 

•- •'Q .....ı,"nd ~ 1• '(fOP b"ır engel \r · t t t h t · t" 1) ,.. ""tu ...... ,. en 
1 

....... azıre amamen avazzu c mış ı. e· 60i!lu. llı·\"oi:lıı: 441;t2. 
Yorsunuz;ı Yo a çıkacağım! Niçin mek, kendisini aramanın ana sebebi Taksı Otomobili istemek 

ı ........ SöyJenı; · telsizin ba~ılmasmd:m meydana geliyordu / · 
C.ınıı.. •.tun Ya t· çın 
,ı,·ı-... gın.dan •-ıgrar · ımanlar ı~uman· Kimbilir, Dikran tazyik altında neler if · 1 70 \1 .. ,

1 
\.1: • Sular ılnre-;i: llt'YoJUu: 4 t o3. llt'şik· 

• ek .. ıstiyorurn. \ar. Hareketinizi bil· ~a etmişti. Kendi inin bu işle alakadar llc)o~Jıı rıııcıı: .ı!1118ı. Bchck cıtıctı: 
ItıJ. _SöYlediğirn . . olduğunu, bundan başka gizli bir park bu 3fi • 101. l\ııılıJ.:öy cılıı-ti li0447. 

ll 
ı.')tiyorurn. gıbı .. Yarın h:ıre!<et et· lundu~unu. Yeşilköy ve Taksimdeki ev- Dcnız.volları 

l 
lllan re·· !erden ba~ka Davistin Sanyerdcki hususi l!itıınbııl art·nlt'lıi:i: 22no. Knrııkl°Jy: 

. i' . ısı döndü n . 42:.Hi:!. 
kı,, geçı._rdı, ıtece : avıst o geceyi Ka· ikametgahını da ortaya koymuştu muhak Pozurıc·~i ı oııtınneılrn lfi.30 Mııdıınva. 

Jat nı Çanakk ka'.•!. Bu düşünceler beynincle yumal<la· 20 ll:rndırnı:ı. 
1, r, Udürlijı;··' ·ale gemisi ~ev· S:ılı Toplıancılen 9.30 hrnit, 11i,30 l\tu· 

•ı:t ın. .,.unce tc · ' şırken Davist. evinin tarassut altında bu· n ıo ı ll'ı:ıJ :·• zuafa\•ı d vıyeleri l:esilen d:ınyn. ı.., K:ırnlıig:ı, :.. \:ındırınn. Gnla-
ettı ı:- a al k lu:ıup bulunmadığını anlamak istedi, ye· t:ıdnn 12 l\ar:ıılen iz . .Sirkeciden J O Aler· 

tı. ~-.. · ı:..rtesi ·ı:aba ara yükünü ik· sın. 
tıı h" ~,.ı~t. !stanb 1 h erkenden yola çık· ıir.dcn kalktı. Pencerenin önüne gitti. <~ıırs:ımlıa foııh:ıneılcn lli,30 l\tudnny:ı, 

l:. ı::·j h uda., bö 1 yerlere kadar inen !:alın perdeyi araladı. 20 ll:ınclırm:ı . .Sirkeriden 15 A\'\'alık, 18 
il: ta ·'.P eli buJrn . Ye arar.ması· caddeye baktı. ıı.ırıın. 

Geı· ~·kt~ına h u~or, bunu acele bir Pt•rşcıııhe ronlınnedcn 9,30 lııııit, 16,:!0 
tak .ıboıu, 1'ek· arnlediyordu. Ne Taksime çıkan sokağın kö~esinrie, Mııılnııyıı, :?O B:ınılırma. Gnl:ıradnn 12 

ikin . ırdağı \' s·1· . ne evin yakınlarında ne de karşı e\·lerde, Jfarnılrnız. 
SOn Cı gün·· e 1 I\Tıye uğrıya· Cııın:ırıt•si Tonh:ıneılen 14 Mııd:ınyo 20 ta r. L u akc: kendisinin tarassut edildii:iinc dair bir c· ıı 1 s· k · ' 15 1 k. 8 l".;ıl.ı 'lllltkapı r .:ıznı, gün battıktan D lllH ırııın. 'ır · ecHıen AY\":l 1 •• 1 
~al enen · mare mevcut değildi. n:ırıın. 

da .... n ıe" az Sonpa 
1
. nı bordalayan "Ça· l'ııznrıe~i l'ontınneılrn !llmr01., 9.30 iz. 

-cı. 1 • 1 Delikanlr, güzel yüzünde hüziin ve te· · 1 1 0 o ı ililte: Illanın 1' rnana girdi, bomboş mıt, <.:ıı:ıı :ıtl:ın s.:m ~ ııc :ınrn. 1 ,3 znıır 

k e Ve ı Ophane h e:;sür dalgalan dolaşa dolaşa tel•rar kol· Sur. l:? Kurııılrniz. 22.:rn Mud:ınv:ı. 
·ar~ ırnanı n tımına yakın Mu·· •eler ~ı ındaJc· ar ku w • ' tuğa geldi, oturdu, derinden hir of Ç<'kti. "' 

Da.,,i 1 derni mandanlıgı bınası l3u ,·azirctten mıo0:ıl kurtulmalıydı? Aca· A \':Jsof\':ı, lloın:ı • Bızıın~. Yunan e~er-
\ine g·st.karaya \lllahalline funda etti. ba Dikran if~aattında nelerden bah<:et- lerı ve <,;iıııli Köşk, Askeri lılüze ,.e s:ırnıc 
dı.tni ıttı. \.allakkçı tı. _Doğru Taksime e- l:ır. Tic:ırcı ,.c Snnnyi Müzesi, Sıhhi miize. 
"<ıfıncınıuın~• .

1
p alenın limana funda e· mi~ti? Bunları bilse korunma için tedbir mu rnıizı>ler lıcrgün sn:ıt ıo elan ı 6 ya 

arı ~ rne' almakta gecikmezdi. knrlnr nr:ıktır.) 
h ba rı.~ kuma d nl ~ t Turk ,.c lsll'ım ec;erlcrl müzesi: Pnıor-

\•ket b· \j ti bul ğ n a ıgı a· Bu sırada kapı \'Uruldu. Delikanlı ba· teslcfnn tınşk:ı tıer"Ün saat 10 dan 16 ya 
t.ı t... 1r ..... •• ma a memur vüzba· ~ " "'td ··•ot0 ı .; ~mı avuçlanmn arasından kaldırdı, hü· kıı<l:ır Ye Cumıı Riinleri 16 dıın 17 ye ko-
~r.. u, lo•tr hr e gemiv.·e geldı" kapta· "' · "&eı..: ., 0 enu· k • .zün d!!>lu bir sesle kapıyı ranı i eri a· d:ır aç ıkt ı r. 
ııDe ... ı!den a'· 

1 
.. z araya çıkmak Ü· Topknpı Müzesi: llergün s:ı:ıt 13 ten 16 

l' "'tiye d· ... rı dıgını .. 1 . • ğırdr, : ya kadar nçıktır. 
" t~cı· öndii, Jirn 1 soy erınce ge_:ı· - Gir! fAemleket Dışı Deniz 

§'~ 11\-ı· 1· buradan tan ar kumandanlıgı-
··ıq u ..... _ el r Odaya Hristo ile arkasından 45 yaşla· S f l · 

-...... h~·1C1t1 verd·. e onla Cevat beye e er en 
l;lh:>t:}'efend· ı. nnda kadar görülen ya5lı bir adam gil'"' noııııınya vnnurl::ırı: Cumnrtec;i günleri 
t ··'dr.a d ı, Canakk 1 diler. I3u, kapiten Brodeyin son akınında 13 ele t\ö .. ıenreye: Salı .:ünleri 18 ele Pi· 
~ ~aı--. Crtıir}(:di s·· a e vapuru geldi. l\Iallepe kıvılannda kara'"Cl çıkarttığı: c- re,I nlcyrut. lskentlcriCyc. - l 1 10 ·•;,ak, ,·;J_·a Çtkrnı. uvarisi Abdullah kap J J ın vnn ":ınıırları: .uma RUn er snııt 
~ ... "lt ş b l sir Turkuvaz talıtclbahirinin başgediklisi ıJ:ı l'irc. Brt'nrliıi, \'eneıllk, Triyesıe, 

it> • Ut Yarın' u atnadık, onu ara· Si rkcci ı~t:ısvoıı l\lüdiirliii:ü Telefon 
rırıı~1 ı..~~P g0tur .... , "k~~~h ge..'llıye geldiği Şarl Kapoydu. 230i9. 

l ut "'~ Uze k ~arı Karx>.· • iç~ri rrirer girmez llri -tonun A d l h tt l\ t ""Yorurn re arar ,e cm· - ı. na o u a ı 
lıilı cı hey . · önüne geçti, Hum hizmetçiııin mücialıalc· lkrgiin hareket cılcn şimcncliferlrr: 
rı._ qli \ ' ı5ı "<lbah b sine meydan lmahn::ıdan Dad"te yaklaş· !'innt s ılc 1'onvn. 9 d:ı Ank:ıra. 15,15 ıle 
··'<ltı' • llzba a ırakmasmı ten· l>i rnrlı:ıkır ve S:ırnsun. 15,30 dn Esk işe· 

J r ku şı Şe\ket tı, der'.><!nhnm önünde dize geldi, fran.;ız· ı · ı!l ıo d A •· k · ·ıo ı A J•hi lllandanı.. o geceyi c!~ Ii· ıır. . :ı nt\:ıro e ·sprcsı. - ı e -
ltu" b t e'de 

11 
. ·~ında gel"ı.rd ·ı ca yah'arrı1ağ:ı ba;'atlı: d:ın::ırnrı. 

•ı ı r ır • llu trenlerden s:ınl 9 d:ı h:ıreket rdcn 
tı Iı <ı t .t<;\ır)a k t<;to ile karşılaştı. Yor· - Ka;>iten. hayatımı kurların! .. He· Ankara mulıtrliti pazorıe~i. ç:ırşnmhn 
ta,111 dık .. e:n \·ea1Pıdan girer rrirmez kar· men hemen yıllar oluyor, bu memlekette, vr. cumn ı.:iinll'ri H:ıleb ve Mu sula katlar 

rı lU t> ~cfPr ctmcJ,ıedir. 
~ıbı c;ı tonun > . . ırn:t vaziyetinde rlu· muhtelif yerlerde ba~1bc-ş dola~ıyorum.. ,'\ vrupa Hattı 
l:C'!•, 1 udu. Antr.....ıuzeku.nc:ıe bir a-ıklık gu··ru··r Binbir tehlikenin korku ile yıprandım. "~ ~ Scııınlon ck.;oresi hrrgün Slrkeclılcn \an cı .. :eı la :and 1 koltuklardan birine Gemimiz ocğazda yakalamh, firara mu· ~nnı 22 de ktılknr ,.e A vrııpaıl:ın gc•lcni 

.. ..... 1 an Jlrı··ıo ı, <>nünde cl n."nçe dı· yaffak oldum. Gizli üste kcrncdorumuz c;;ı:ıl 7.25 te Sirkcriye ?1111\·asnlııt eder. 
, ı , , j-'~ l\on,·:ın~h·onrl 20.30 ela kıılk:ır. 10.20 

\· 1 l. ayroıa 11 . ... a ordu: Brodcyin yanına iltica ettim. l3ir zaman· clt' ~"lir. 
lirilztı.ın a ık 2~to .. ,nedir o, ne \'a? Ki· da orada kaldım. Komodor son İstanbul Edirne rost:ıc;ı: llcrı;ıiin ~n:ıt 8,50 de 

~-r o lJO' le ak d b · k k d 1 1 t I hareket eılt-r. l!l.33 ele ı.ıelır. 
"\: \ ... 

1 
• efnnd·ı . .... · ·mm a enı ·araya çı ar ı, J1ra • ı. ş· Ü R " c 1 " M NAXASALA 

l\~ Jir habe~\ Ycrind~n sıçratan e· te aylar ,·ar ki a\are dola~ıyor, kırlarda Konyoda İplikçi camiinin tamiri kapa· 
<l ba,,.i t c_rn.be Paza~ndu:. geziniyor, Kayışdarrı ch·arında büyük lı zmf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
tııı .;ek }'~r:kı. e~Ierile ~dakı telsiz basıldı. Bakkal köyünün dı:ında Hum eı;.kiya ile Ke~if cbdeli 21232 lira olan bu eksiltme 
l bir p Crinı tuttu>~landıj:;rı koltuğun düşüp kalkıyordum. Bir hafta ewcl Bak· 27·10·938 pcrfembe günü saat 10 da 

ı:rı '-<: inja,,~ Liç'rni ,;ldı arnhleye hazırlan· kal köyüne bir miı:afir geldi. Oyle bir mi· Konya hükumet d(!ire~inde kültür direk· 
......_ • •,, ut.ç tan.,.. • eyecanla titri· safir ki herke3 bunu karşılmnağa hazır· 1 w 1 al ?!le " ıl"> ... n d tör iigiinde yapı ac ~tır. 
l'dana · I>e~ :Jnb.., e erC:{ c:c lendi: landılar. O ge::e köyün meydanında bir GEÇE!'\ SENE BUGÜN NE OLDU'? 

-...... t\et~ı ~~kanıd;? Pazarındaki tel.:,iz ziyafet verildi. Bir aralık bu adamın kim Danziktc Yahudilere lıürum edildi. 
'l i ail:tcnı olduğunu c-ordum. Köylülerden birisi kor ~ n n ·~ n"n""" o- ii"n 
......... ' il} ~ .,eı.._ • • 1 ı.g ~ • ~ u u ~ ~ 
~ ~\et ı. ·: &eçtj tni, ku dolu bir bakışla onu ~üzdü, ışarct e 

1t:.ın h· aP.ten ı D'k · anlattı: IR? ~ u:r~f ©) 
a ıb· · 1 ran ·ı 

't-1• 
1 }'akal 1 e ya:! m~:ı:.. . - lstanbulda duı ur. Bü\.·ük adamlara •\ rn and l ~ ~" 23 Birinciteşrin - 1938 SALI 

' l · ~ ak~!ad , 1 arı :ırka da,_·amıstır. Dizim e~kiyayı da o ko· ınu 1 ~ı bılrn· ı. - 18,30 dans musikisi. 19. konferans, E· 
a.- cl"nil: 1Yorurn arn rur. Hatırlı adamdır, dedi · minönü halkevi namına, Sabahattin Hah 

Ş\ ?ı.ie • 1Yo. ! a, askerler tut· Köy ahvali ha!•kmda ona iza!1at ve ma· mi I:.yüpoğlu Doçent (Halk ~iirine dair). 
·~di, D;k~ kurn:ındanlır lumat verenler benim de orada bulundu· 19,30 Inci ve arkadaşları tarafından Türk 
aJ.ı;...,~ii~1liyo~.~crecıe irn~:?olacak! E\·et. ğumu söylemişler. O da l~cai g<>:me!' ı s· musikisi ve halk şarkıları, 19,53 Borsa 
dı ·~ıı Ctırcı.:...,11 kap;t"'l' y tem!~. Gece raruna doğru geldiler. Be habt:rleri, 20 Cemal Kfunil ve arkadaşları 
<l~ ~~!\iz <ı;~ :\ndu;ı .... : . a~nız ewelki ni çağırdılar. Gittim. Deni tepeden aşağ"ı tarafından Türk musikisi ve halk şarkı· 
tiltia ı ı: ı ~ "•· tıı rnıştı. Seni ara· süzdü. bana bir ~eyler söyle li ta!)ii anb· laıı, 20,40 ajans haberleri, 20, 17 Omer 
l' ! a1~ g"ti,rn tı· 0

0
Yledirn. teraeerin· '.·amadım. Yanındakiler isaretle onun c;or· •ı· el .ıı. V~ · ,11- d • HızJ Doğrul tarafından arapça söylev, 

l'~ " t · "' 1 l'e> 3 b ..ı.r an biri::.i bu· gusunu bana izah ettiler. W.:n oldu~rumu ::: l saat ayan, orkestra, 21.30 Suzan ve 
f~tı n .;:: oı._; .. rı·I"~:ı. z ı~·ık'.ı bir adanı. ne için ve nasıl buraya geldiğimı ö3ren· ar:rndaşlan tarafından Türk musikisi ve 
<Iıı 1nc: · ı : ~·'· Öt t.1• .,.,~ılrnıyor. Galiba me:, istiyormuş. Ben i:arrtlc anlatma~·ı . e · •\r. • . ı u k halk ş2rkıları, 22.10 ha, .. d raporu, 22,13 
ı... 1 rtrrı1 .... \ r a~kcri kı,.... kalkıstım. Buna lfrmm kalm<ı~Iı. Yanın· f l t 
"'l 'll anı " a · ·... - ası sa; heyeti, brahim Uygun ve arka-
lı~~ anıı . hattı. l<::ığ r' ıze hal;er ,·er· dakiler zamanla öğ .-en:liklerini ona te!<- da~ıarı tarafından, 22,50 son haberler ve 

..._ fı:-n"t 1,~tk~ bı·r ·taua ıede de kim5e raria·lılar. Adam bir ~.e'.' sövlemedi. Git· "' .... f • crlc$İ ~ünün programı, 23 s::ıat ayarı, is· 
?ıirtı 4;~ 

0

1 
lakip >apr~ a da~ılmış! tim yattım. Erte!;i sabah hareket edeceği t kal ınarşı. son. 

eVi~e rabanQ adl)or:nuş. azman beni de çağırtmı~. Yanına \ 'ardun.I=========================== 
l);:ı ~lldon :·~t0Yduı? anu burada, be- Hamla:ıan katıra bir.mişti. Ote!:i katırı mıza sokuldu. Bu adamla bir şeyler konuş 

hi 0~1 t bird; e .ı;,ÖYJedi k da hana işaret etti. Ben de bindim. eera· l tular. O da bize katıldı. Kalktık buraya 
U; ltoıtUknbıre kencr ~Pıtent her ICadıköyüne indik. Kim e'1in nazarıl geldik. Beni burada bıraktılar, askerle 

tan kalk~nı kaybe<ler gi· dikkatini ce!bctmirorclum. nirlikte i"kele ikisi çıkıp gittiler. İşte benim hikayem 
1
' taıılıkta iki ye geldik orada bir Osmanlı askeri yam· bu kadar!. . (Devamı var) 

9 . . ·, . .. . ._ .. , . 
. -: I~tU~bul · 1Jeie4iY~Şi{:~.f lliihl~rı 

', . . , ... r.· . • · , •,' r ·• ·;. : .·.• t ı ' . 

Bir hindi bulunmuştur. Sahibinin uç gJn içınde Eminönü belediyesine miıraca· 
(I3.) (7361) 

inşaat işlerinden anhır hir fen 
memuru aranıyor 

Konyada kolordu inaşat şubesinde Yazife görmek üzere 100 lira ücretle aşağıda 
evsalı haiz fen memuru aranılmaktadır. Talip olanlar yol ma~rafı kendilerıne ait 
olmak üzere derhal Konyada kolordu komutanlığına bizzat veyahut istenilen \ esa· 
ikle birlikte mektupla müracaatları. Aranılan evsaf: 

1 - :Nafia fen mektebi mezunu ve hususile yapı ve mimar i_şlerıne vukufu ol· 
mak. 

2 - Askerliğini yapmış olmak 
3 - Ecnebi kadınla e\'li olmamak 
4 - Polisten musaddak vesika "~iyasi u::miyetlere mensup olmadıi:rına, mahl:umi· 

yeti bulunup bulunmadığına dair. , , 
S - Bonservisleri. 
G - Nüfus kağıdı veya musaddak sureti. (530) (7460)" 

Levazım Amirliği :mtınalma kornisyouu ilanları 

Siivari binicilik okulu için 100 metre 
mikabı çakıllı kumun 26· 10·938 çarşam· 

ba günü saat 11.45 de Tophanede l st. Lv 
Anı. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla eksiltme 
si yııpılacaktır. isteklilerin nümunelerfü 
barebr belli saatte Ko. na gelmeleri. 

{305) (7761) 
• • • 

S:.ivari binicilik okulu için bir adet p· 
tobiıs 26· 10-938 çarşamha günü saat 15 
de Tophanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. 
da paı.arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
T:ı.l;min bedeli 3500 liradır. tık tcmina· 
tı 525 liradır. Şartnamesi Ko. da görü· 
lebilir. Iste.klilcrin kanuni vesikalarile be· 
rabcr belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(309) (7765) 

• • • 
Harp Ah~demisi eratı için 9000 kilo 

bulgurun açık eksiltmesi 2-11·938 çar~am 
ba günü saat 1•1 de Tophanede İstanbul 
levazım fımirliği satmalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1035 lira, 
ilk teminatı {77) lira 62 kuru~tur. Şartna 
me ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
Iste.klilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(280) .• (7375) . . .. 
40.000 metre kanaviçenin kapalı znrf

la eksiltmesinde talip çıkmadığından pa
zarlıkla eksiltmesi 26-10-938 çarşamba 

gilnil saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tnhmin bedeli 5600 lira, ilk 
teminatı 420 liradır. Şartname ve numu
nesi komisyor.dn görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vcsikalariyle .beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (7683) 

• • • 
Dikime\'lcri için 21000 adet tahta çelik 

31·10938 pazartesi günü saat 14,45 de 
Tophanede L\•. amirliği satmalma ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin hedcli 120 
lira teminatı 18 liradır. Nümunesi Ko. 
da görülür. isteklilerin belli saatte Ko. 
na g"'!meleri. (306) (7762) 

* * .. . 
500 adet sırlı tükrük lıol•kası 7 -11-938 

p:ızartesi gUnU sant 14 de 'I'oııhancde 

Y[NiT[SLiMAT 
iLMüı.IABERLERiMiZ 

DAl-IAYUKSE:K 
rAiZ, DAl-IA E:Yi 

Lv. amirliği ı-ntınalma ko. da nçılt ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 275 
lira, ilk teminatı 20 lira 62 kuruştur. 

Şartname ve nümuncsi Ko. da görlilebi
llr. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
b('r belli saatte lfo. na gelmeleri. (7717) 

• • • 
Yollama emrinde bulunan Samn ro· 

morkörünün tamir ve tathiri 3· 11-938 per 
şembe günü saat 14 de Tophaned.~ lstan· 
bul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Keşif bedeli 401 liradır. Teminatı GO lira 
15 kuruştur. Keşifnamc komisyonrla gö
rülebilir. l stckllierin belli saatte komis
yona gelmeleri. <312) ,(7852), 

• • • . . . 
Nakliye ve i\Iotörlü birlikler okulu i· 

çin 3325 liralık benzin 600 kilo C. BB. A. 
Mobilcil yağı ile 300 kilo san gazın pa· 
zarlıkla eksiltmesi 27-10·938 gi.inü saat 
15 de Tophanede Istanbul levazım funir· 
!iği satınalma komisyonu rei liğinde ya
pı1aca.l<tır. Hepsinin Tahmin bedeli 3544 
llra,, ilk teminatı 531 lira 60 kuruştur. 
ls~-klilerin kanuni vesikalarile belli sa
a:t· komisyona gelmeleri. ,(311), P851) 

• • • 
Kauç~,k yol keçesi ile lama demiri ve 

krume çul,uk ve çivileri 11·11-938 cwna 
günü saat 14 de Tophanede Lv. amirli,bıi 
satınalma ko. da açık eksiltme ile alına· 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 573 lira 
40 kuru~ ilk teminatı 43 liradır. Şartna
me ve nu:nunesi Ko. da görülebilir. ls· 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber bel· 
li saattt'. Ko. na gelmeleri .. (314) ,(7754) 

:(. . :(. 

613372 adet mat kaput düğmesi, 

','355'.? t adet mat ceket düğmesi ve 
208892 adet mat küçük düğmenin kapalı 
azrfla cksi1tmesi 10·11·938 peJ'§Cmbe gü· 
nü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa· 
tınalma ko. da yapılacaktır. Hep inin 
tahmin bedeli 782:=i lira 70 kuru§ ilk te
minatı 586 lira 93 kunı-ştur. Şartname ve 
nümuneleri Ko. da görülebilir. lsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mek 
tuplarmı ihale saatinden hir saat evvel 
komisyona vermeleri. {313) (7853) 

fj ŞAR.JLAR. TE:MiN. E:DE:R 
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Ç1nakkalc ?.!rt. Mv. Motörlü kıtalann ihtiyacı için ~ağıda cins ve mik
da.rı y ı.zılı benzin ve yağlar satın alınacaktır. İhalesi 1-11-938 salı gUnU s:ı· 
at 11 <l Çanaklrn.le ~ist. Mv. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lst.klilcrin ihale ka. 
nununun 2 : 3 cü m~ddcl •rindckı v~s:l'kb \'C teminat akçclcrile birlikte mu
ayyen ı;ün ve sna.tierdc ı~o na mUrac«ı!ltları ııırfların ihale ~~~tir.den bir s:.:.
at CV\'el Sa. Al. Ifo. 'Qn•k. vcrcceklcrd ·r.• (7872) !5Z3) 

Cinsi ımo Mu. ne. Tutarı Tcminatl 
Ku. ~4. Ll. ({u. Li. Ku. 

Benzh 53791 23 25 13563 91 1026 O:> 
Valvelin 1773 40 709 20 ;54 
Valmrn 5919 40 2367 60 .: i8 
Gres 1181 40 172 4v ~6 
Gaz ya,) : 3 18 106 v2 9 

11321 
~ . ~ 1303 

\'ize Tümene b~v·ı birliklerin il ti~·acı için alına:al• bulgura tal'p ı;ıl;ınamıı;tır. 
ci defa açık e!\" t..'lle il:! 7· 11-038 tarı hinJe a!maca~•tır. 1 tcklı!crin bclil saatte 

kornic:yona g.!lme:eri. (601) (7817> 
M ktar Mu. B. l\lu.Te. 
l 7000 2220 1 GG 50 
30000 3900 192,50 
17000 2220 16,50 

• • • 

Saat 
15 
13,30 
lG 

\'ize 
Pınarhis:r 

BaJacs!d 

Malatra g:ırnizoııu ihtira::ı için a"Clğıda yazılı er1aklar k<'palı zarfla !Yltm ::ıl;· 
nacaktır. 1 tekli'e:"in b~lli saatte Malatya :fa A. Sa. Al. Ko. na mürncaatlan teklif 
snektuplan ihale ~:ıtinJcn en az bir saat evvel Ko. na 'eri im" i. (601) (7830) 

Cinsi Mıktarı Mu te lhale gün saati 

Cn 

r~rpn 
tKuruot 

Sa der ağ 

Kilo 
631,000 
720.000 
560,000 
26,000 

• 
Alayın ihtiyacı ir;in kapalı zarna 

:240000 kilo un 14G bin kılo arpa 5650 ki 
lo ~·ağ satın alınncnğından talip olanların 
teminat makbuzlarile Lernbn...r 15· ll •933 
günü saat 11 de K.il~ı. dağ A. Sa. Al. Ko. 
'113 milracnrıtları umumun tutarı 28980 
"mdır. (600) <78-16) 

... * • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için 

00000 kilo patute kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. Beher kilosunun 
muhamm~n fi~ atı 8 kuruş olup tutan 
7680 liradır. llk teminatı 576 liradır. I· 
hale i 7 ikinciteşrin 938 pazartesi günü 
saat 16 dadır. istekliler şartnamesini her· 
gün s:ıtmalma komi yomında görebilir

!er. Taliplerin kanunun 2,3 üncü madde· 
sinde!d \csaik ile teminat mektuplarını 
ha\'i zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir ı:aat evveline kadar tümen satınalma 
komisyonuııa vermeleri. 

Kırklareli tümen komutanlığı birlikle· 
rinin ihtiyacı için 24 ton lMı:ına ile 24 
ton pırasa el.sıltmeye konulmu5tur. Be· 
her kilosunun muhammen fiyatı H'ıhana 
nın 3 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 
63 liradır. Pırasanın muhammen bedelı 
2 kuruş olup ilk teminatı 36 liradır. lha
le~i 7·11·938 pazartesi günü saat 15 de· 
di. Taliplerin şartnamesini her-gün sa· 
tınalma komisyonunda görebilirler. Ta· 
lip!crin belli gün ve saatte teminatlarile 
birlikte miinaka aya i,tirak etmek üzere 

1 tümen ~at malına ko:nisyonuna müracaat· 
i Jar: (598) (78 14) 

• • • 
Ko: merkez birlikleri ihtiyacı ıçın 

llOOO kilo sadeyağ kapalı zarfla alınacak 
tır. ihalesi 10-11 ·938 perşembe günü saat 

1 16 da Ç.Orluda lfor. Sa. \I. Ko. da yapı· 
lacaktır. llk teminatı 825 liradır. E\·saf 

~ ve şart1mmesi Çorluda Ko. da görülebilir. 
Jstckliler kanunun 2·3 ÜPCÜ maddelerinde 
&razılı belgelerle birlikte belli aatten bir 

:~ saat evvel teklif mektuplarını Çorluda 
l Kor. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 1 
c (:;33) (77CJ7) 1 

• • • 
Kor birlikle.:i i~in 6000 kilo ku:u ü· 1 

1 ı'Zilm açık ek iltm? ıle satın alınacaktır., 
c llhalesi 7·11-938 pazart~5i günü aat 11 
< He Çorluda Kor S3. Al. ı< o. da ) a!)ı!a· I 
i 'Caldır. llk ternimıtı !l9 lira:l.r. fü aF \'e 1 

§artnamesi Çorluda K•) d1 .. 5, 'ı'2'illr.' 
llsteklilerin kanunun Y~ {.rı::'· r."·.::!elerinl 

; .Qe yazılı belgelerle b~lii ~at•e Ç rluua 
:J 'Kor. Sa. Al. Ko. na gônJe:i. 

(5%) (7!:C:l) 
• • • 

ror merkez biılikleri iç';ı l~O to;ı !·uru 
ota tnlip çıkmadr~ından ~-~ni1e:ı n; k c!:· 
siltme ile alına::al,t:r. 11 aı" i 8 11-~:8 a· 
iı günü saat 10 d:ı Q">rluda J~or satma!· 
ma komisyonundn ra:>:1nca'.tır. Ilk te· 
minatı 225 liradır. Şa t :ıame ve c\·_::ıfı 
Istanbul levazzm iuniri•r:i c,atıralma ko· 1 

misyonunda ve k:>r satına!ına lm."l1i yo· 
nunda gôrillfir. Talipler kanunu:ı 2,3 ün 
cü madde!erinde!<i belgelerle beral)cr bel· 
n saatte Çorluda ı,cmisyona gelmeleri. 

(G02) (7848) 

• 

80()<),C~ l0-11·1933 10,30 
2700 .. .. .. 
1995 •• .. " 1803.7j 

" .. .. 
• 
·Kor hir:::.ıcri için 5:JOO kilo kum 50\'an 

açık ek iltme ile alınacaktır. İhalesi 7· l 1 • 
938 pazarte~i gUnü saat 15 de Çorluda 
Kor. S:ı. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk te· 
minatı 33 lira 75 kuruştur. Şartname ve 
evsafı Ko.da gü, ülür. Talipler kanunun 
2·3 üncü maddelerinde!d beTgelerle belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (597} (7801) 

• • • 
Kor için alınacak 2C~ ton kokkömürtl· 

ne ta'ip çıl:mnJıjın··a, yeni.len k&palı 

o.zı :ıa e.k.,illmeye konmuştur. İlk teminatı 
720 liradır. Eksiltme 3·11·938 salı günü 
saat 16 da Ç.Orluda Kor satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi lstan· 
bul levazım rtmirliği rntnıalma komi yo· 

nunda 'e Çorluda Kor satmalma komis 
yonunda görülür. l teklilerin kanunun 
2,3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
belli saatten bir saat ewel teklif mektup· 
lannı komisyona vermeleri. (599) (7845) 

••• 
Sülcğlu aları lr;in 91,SGO kilo Blok rna· 

d~n komUrü açı!' el>siltm:: ile alınacaktır. 
Muha.'Tlmen bedeli 2.746 lira 80 kuru~. 
il kteminatı 206 lıra 10 kuruştur. lhalesı 
7· l 1-9~~8 günü Edirncde Tuğ satınalma 

hvmis:•onumla yapılacahtır. İsteklilerin 
kanunt ve..;ikalari!c beraber belli saatle 
Edirnede komisyona müracaatları. 

(603) (78!9) 
• • • 

Ankara Cebeci h::stanesi su c!eposu 
kanalizasyonu, kömür deposu ve uir 
inşaat kapalı zarfilc c!:silt~eye kor.ı.:l· 

muştur. inşaatın heyeti umurriyesi•ıe 

tahmin edilen keşif be"1cli 69550 lira 
olup ilk teminatı 4722 lira !O kurıış. 

tur. Şartname ve keşifl~ri 350 kurı.~a 

M. M. V. Satınalma Ko. dan alu.ır. 

Eksiltme 27 • İlkt:~r::ı • 938 perşemlıe 

glinU Enat 11 de Ankara M. M. V. ;: 'i' 
trnal:rıa K-:>. da yapılaca1ctrr. Eksi:t. 
meye ı;irecc'der k11nur:i teminat •ıc 

2490 sayılı kanunun ı - 3 üncü maclde· 
!erinde yazılı bel~elcrle birlikte tel.lif 
mektuplarını ihale sırtinden bc!ıe:tıt" · 
h'!l bir tnnt evveline kadar Ankar.ıdıı 

l.l. M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. 
(521) (7348) . . " 

• • 
Tümenin Eergamadnki birlil-'.lerinin hay 

vanatı için 315 ton yulnt kapalı zarfla 
alınacnktır. Tahmin edilen bedeli 1Ci5~7 

tim 50 .cunı .tur. Eksiltm~si 7· 11 ·938 gü· 
nü saat lG dadır. İştirak edecek taliplerin 
tcMinat makhuzlarilc lıirlikte teklif m(:k· 
tu /arım munyyen snatten bir saat evvel 
Sdr<>mit Tüm. Satmalma komic:yonun..1 
verilmlli olmalıdır. ( 530) ( ';"j15) 

• 
Tümenin Edremittcki ve '-. ·valıktni.i 

birliklerinin hayvanatı için 43C ton yulaf 
kap:ılı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
22575 liradır. Eksiltmesi 7·11·938 günü 
saat 1ı1 dedir. İştirak edeceklerin teminat 
me!.tuplarile birlikte teklif me.ktuplarını 
muayyen saatten bir saat evvel Edremit 
Tüm. satmalma komisyonu reisliğine 
vermiş olmaları. (538) (7514) 

HABER - Akcıam posta111 

Çamıkkalede i\Ist. Mv. için yapılacak 
bir iskele kapalı zarf ':.1 ulıle ek iltmeye 
konulmuştur. !halesi 2-11-938 ça:-~am 
ba gURÜ ant 11 de Çanakkalede ~ht. 
l\tv. Sa. Al. Ko. da yapdacaJ.:tır. Yaptın 
lacak iSkelcnin keşif bedeli·l06W lira 19 
kuru5 ilk tcmin<ıtı 3()5.1 lira 65 kuruştur. 
lnşaata ait hususi fenni şartname karada 
yapılacak iskelenin fiyat tablilı beton bö 
tüktü iskele etüdü ilk keşif cet\ eh ve plfin 
!ar A'1.kara t t. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
gön.ilebilır. Çanakkale l\lst. Mv. Sa. Al. 
Ko. da da görülebilir. lsteklı~er 2490 sa 
yılı kanunda yazılı \'esikalarla bu miktar 
ıskele işini müteahhidin veya mühendı;,in 
mu\•affaki>•etle yapmış olduklarına dair 
\C:>ika 'e Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik \ c.;ikalarile teminatı mu vak 
:<ate makbuzu \'eya b~rnka mektuplarile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı 

zar··~rı;u ihale günü olan 2-11-938 
\arşamba günü saat 10 na kadar Çanak 
kaleLie l\lst. Mv. Sa. Al. Ko. na makbuz 
-n•ıkabilı teslim edilme.si. (532) {'i 462) 

* * "' 
11ıa'e günu talip çıkmadıfr.ından Tüm 

birliklerinin ihtiyacı olan 29,999. kilo sade 
yağının tekrar kapalı zarfla ihal~i 3·11· 
938 perşembe günü saat 15 de yapılacak· 
tır. !\.tuhammen bedeli 30.450 lira. ilk te· 
miatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname"' 
hcrgün Ktı. da görüebilir. lstcklilerin ilk 
tcmınat makbuzlarile birlikte 2490 sayılı 
kanunun 2·3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle ihale güniı belli santten bir saat 
evveline kadar tekli( mektuplarını Lüle· 
burgaıda Tüm. Satınnlma komisyonu re· 
i liğine ,·erme!eri. (537) (i51J) . 

.y. • • 

Tüın birliklerinin ihtiyacı için 27601 
kilo !=adeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konm~ıştur. İhalesi 3·11·938 perşembe 
günü saat 15 de yapılacaktır. Tahmin fi· 
y .. tı ~.!340 lira ilk teminatı 1863 liradır. 
Şa tnarnec:i h rg:ın Ko. da görülebilir. 
htcklile:in ıhale gün ve saatinden bir saat 
evveline kadar teklif ve teminat mektup· 
!arını n'akbuz karşılığı h:mir Bornova 
a;o;<· i satmalma komisyonuna veıinele·· 
n. (511) (7520) 

Tum birlikleri ihtiyacı içın 4::0 ton 
y J•:ıı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. İhalesi 3·11·938 perşembe günü saat 
1 l de yapılacaktır. Tahmin tutarı 22.145 
lira, ilk teminatı, 1,661 liradır. Şartname· 
~; hergün komisronda görülür. f c;teklilc
rin belli SC?atten bir saat evvel teklif ve 
trminat mektuplarını makbuz karşılığı 

h..mir Borno,·a Askeri satınalma komis· 
r•muna vermeleri. (543) (7519) 

lf. • • 

Hepsine tahmin edilen fiat 20.000 lira 
olan Ankarndıı Umum sıhhiye deposunda 
yaptırılacak harp paketi imalı\lhanesi 

makina ve tesisatı işi kapalı zarfla ek
<Jiltmeyc konulmuştur. Eksiltme 9-11-938 
çarşamba glinil saat 15 de Ankarnda Al. 
M. V. satrnalma komisyonunda yapıla
caktır. tik teminat 1500 lira olup şart
namesi M. U V. satrnalma komisyonun~ 

da görllleblllr. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
:ı, 3 Uncil madri<'lcrinde yazılı bclgel~rlc 
birlikte tokllf mektuplarını eksiltme sa. 
atinden en az bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. Satmalma komlsyo· 
nun;ı vermeleri. (443) (6706) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 56000 li· 

ra olan 20 tar.e seyyar isterlizasyon ta· 
kum kapalı zarfla satın alınacaktır. Ek· 
siltm~ 1 birincikfinun 1938 perşembe gü· 
nü saat 11 de Anlrnrada M.l\1.V. satın 
alm:ı Ko. da yapılacaktır. tık teminatı 
4050 lira olup şartnamesi 280 kurusa :-.ı. 
M. \'. Sa.Al.K.dan almır.Ekslltm.ere gire 
cekler kanuni teminat ve 2'190 sarılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 
gelcrle biriil,te eksiltme günü teklif mek· 
tup:armı ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline l.a:lnr ! l.~1.V. satınalma 

Ko. na \C11nc:cri. (51'3) (7345) 
:w: • ~ 

BoJ:um ve ırnıı: .• kJe iki pavyon ~ir 
mutba1t bir tavla yaptm1ac:ıktır. Eksilt 
mc l:npeh zarfladır. IJ.odrumun tahmin 
bed.::l: 6534 O lira ilk teminatı 4938 iir:•· 
dır. Küllüğün keşif bedeli 57842 lira • 
dır .tik teminatı 4338 lira.dır. İsteklilc· 
keşif plan ve şartnamelerini Muğl:ı'ia 

Dağ. Tuğ. Sa. Al. K.o. dan 3 lira be • 
delle alabilirler. İsteyenlere gl:Snderilır. 
lhale 9 - 11 - 938 çarşamba g:inU saat 
ıs de Muğlada K. hk Sa. Al.Koda !'a· 
pılacaktır. Teklif mektuplarını ihale 

Muhammbcdcli 
Miktarı Beheri tutarı 

Lira K. Lira K. 

Muvakkat 
teminnt 
Lira K. 

fstanbul ba§mildürlüğa . 
\ 

binaemm kaldırım ta- 1~ 

miri ışi 1183.65 89.03 paze.lıl<ıt. 
Etil etet 300 kilo 1.11. 342.- 27 .65 A. EkS\t. 
Eczayı tıbhiye 46 kalem -.- 936. ı 9 70.21 A. dtSİ 
Çember raptiyesi 3000 kilo -.31 930.- 69.75 A. eks~:~ 
tmıa makinesi 2 adet 800.- 1600.-- 120.- A. e~s~· 

1
, 

l -: İdar~r:ıizin ı~tanbul başmü.dtirlü~ bi~asının kaldırım t.arnırı ı'
:ınmesı mucıbınce s&tın alınacak JOO kılo Etıl Eter, cin.s \'e mıktarı • 
ynz?lı 46 kalem eczayı tıbbiye nümuncsine uygwı olmak şartile s~tııı ~ 
3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdünü ifn etmiyen mUtealıbıt b!JI 
şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 adet imla mnkinesi yukarda 
da yazılı usullerle ayrı a~~ı ekeiltmeyc konmuştµr. 

Il - l~eşif \'e muhammen bedeller!lc muvakkat 
gösterilmıştir. ·ı1I 

fII - Eksiltme 9.11-938 tarıhine rast!ıyan çarşamba günü Jıl · 
vazıh saatlerde Kabata!)tn leyaz!rn ve mubaynat şubesindeki ahın ı.ofll 
da yapılac&ktır. ~ 

fV - Keşif eartname ve listeler parasız olarak her gün sözü gcÇ 
den alınnbilcceğl gibi çember raptiye nü nuncsi de görülebilir. ~~ 

V - lstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüıd~ 1 
ol 

\.'Cnmc paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri jlnll ( 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Cinsi 1.1ikt:ın Beheri Tutarı teminat ,.11 • 

Elektrik motprU 
Elektrik motörü 

22 adet 
5 adet 

Lir:ı.. K. Lira K 
70.- 1510.

WO.- 1000.-

T.... K şc .. Ut. 
115.50 Açık ek9 

75.- pazıırtıl< 
ôtı' 

r - !darcmizi:ı tzmir tUtUn fahri knsı o:i~ara maldneleri için 22 8 
.. tıııı 

trik motörü ile taahhUdUnU ifa etmlyen miltcahh!t hesabına Cibali 1:-'bioıf 
rikası için be~ adet redüksiyonlu elektrik motörli Pnrtnamcleri ı:nucı 
hizılarında yazılr usullerle ayn a)TI sa tın alınacaktır. ttl 

TT - Muhammen bcdellcrile muvakkat teml-::atları hizalarında 
miştlr. 

III - Eksiltme 9·12-938 tarihine rastlıynn cuma gUnü hiza]arıııd:/ 
saatlerde l\'.abalaşta lcvaz:m ve mubayaat r.ubesindeki alım komisY'0Jl 
pılacaktır. s 

IV - Şartnameler p:ıra~ız ola,..ak her gUn sözU geçen ı:ubede.n 81~ 
V - Eks'·trPcye i5tiı ak etmek istiycnlC'rin fiyats1z fe:lni teklif 'ııı 

l.oğ~.a rı~ı .. eksiltm.e gününden ~ir hajtıı cvve!;ne kadar inhisarlar uın~~ 
hiğu tUtun fabrıkal:ır ~ubesıne vermeleri ve tekliflerinin kabutUll 
zammın \'C~ika almaları lüzımdır. 1J 

\·r - !stf'klileriı C'ksiltme için tayh edilen gUn ,.e snatlerde yuzde /.. 
\'enmc poralor'l• bi'1iktc yuka.ı;d• ad• s • koml•yo•• s•lmd•~ 

Nafıa Vekaletinden; 
9·12·938 cuma giinü saat 15 <le Ankarada Nafia \'ekflleti binasrrıd9 ~ 

müdi.ırlüğü oda ında toplanan malzeme ek~iltme kC'misyonunca giirnrii~1.~0 tı-1t 
malı için ccman 7530 lira muharrunen bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 ~~·ftt 
linin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı !araktır. (Yerli malı için de tel• 

1 

nabilirlcr) 1\Iuvakkat teminatı 5j l,75 liadır. J1lı; 
Ek~iltm~ sartnamesi \·e tefcrrüatı ı\nkaradrı .:'\afia \Ckfücti matzerrıe t ,-t 

~ünden param alınabilir. Iste!dilerin teklif mektuplarını mm·a.kkat tcrniı'lıı,-t 
namesinde yaıılı \"Csİkalarla birlikte aynı gün saat ı 1 e kadar k0misyonıı 
lfızı:ndıı. (7819) A 

·1111tl 1 
saatinden bir saat evvel Ko. na veril • bedeli 25 kuruş olup ilk teı:n1 'ıt'jtf' .. 
mesi. (569) (iG91) lira 50 kuruştur. ihalesi 3 ııcı 6,r. 

* • * 938 perşembe günü saat 16 dil ,a 
E~kit;rhirde yaptırılacak uçu~ yoluna tehlilcr şartnamesin! her g.~~bilır6• 12 10·938 gününde isteklı çıkmadığından satınalma komisyonunda &0

• f11'd 
yenidtn kapalı zarfla eksiltmeye konul· Jstckliler kanunun 2, 3 UncU tııplf 
m:.ıştur. Muhammen bedeli 283.870 lira 0 . rindeki vesaikle teminat trıel< ,tteıı 
lup ilk tt'minatı 15103 liradır. Eksitmesı havi zarflarını belli gün ve s;,tı1'' 
3· I I ·938 pazartesi günü s.1at 15 de M.M. aı bir saat evveline kadar (134 
\'ekttietı satınalma komısyonunda yapı- komisyonuna vermeleri ( 5 ı g) 

lacaktır Şartnamesi 14 lira mukabilinde • • • ı 
f~o. d;-ır alınabilir. lsteklilerin kanunun 9 ıtı.ılt~~ 

Tayyare fabrikaııı için 91· ıı°"'/ 
emreltıği vesaıkle birlıkte ilk teminat ve danlık kapalı zarfla cksiltn:leYe il~ t 
·~· . .l:f mektuplarını bellı saatten bır saat ıırs ti 

tur. Tahmin bedeli 45.500 ;!<~O 
evveline kadar komi yon reisliğine verme· P JI 
lrri . 'S47) (7523) natı 3412 llrn 50 kuruştur. 00 L 

4-11-938 Cuma günü saat 15 
09 ~ ':ıl 

• • • Vekaleti Satınalmn komisyonurı ııW'tl' 
izm:r l\lst. l\:v. Merkez l:ıtaatrnm caktır. Şartnamesi 230 kurllş tJl ııı'-

1O7 .000 kilo kesilmiş sığır eti veya ko- de komisyondan alınabilir. tst~ ~ 
yun eti veya keçi eti ihtiyacı kapalı hale 8antindcn bir snat c,.vclfrı ıe~~ 
zarfla ek-iltmeyc konulmu~tur. İhalesi kanunda vazıh vcsaikle blrıilcte '(t~ 

. n' ~ 8 - ı ı · 938 salı günü saat 16 da kı~la- teminnt mckluplcırmı komls1° (1~ 
da İzmir Mı;t. Mv. Sa. Al. Ko. da yıipı. lcri. (548) 
lacaktır. Muhamm~n bedeli 28890 li· ~ 

• • • 6~w raclır. U:c t:minatı 2167 liradır. Şartna· t l • 111 
Hepc;inc tahmin edilen fiy:t 1

11 
A~rı·.tı mcsi her gün Ko. c!a görülür. lııtekli • Y V' 

ler T"c&rct Odasıntla k<.yıtlı, oldııkl;ı. olan seksen tane otoklav kaP:Jı?le ı' I 
r a d · ·• ·· t - b slltmc.ve konulınuo;tur. Ek·s· il.~ .!l .. ı ı, ın aır vcsrna goı: ermege mcc ı:r • · ::ıv'' 

durlar. Eksiltmeye iştirak edecekler cite~rin 9~8 pazartesi gunU ko~ 
2490 sayılı kanunun 2. 3 cil maddele· Ankarada M.:\l.V. satınalrJlll tJ l~ 
rindeki veıaikle teminat ve teklif nunda yapılacaktır. ilk ~eıllİJ'l~:ı ~ 1 

mektuplarını ihale saatinden bir '3<lnt 

evvel Ko. na verm'!leri. (SiO) (i692) 

• • • 
Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı 

için yetmiş bin kilo pilSvltk pirincirin 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kon•1!. 
mu§tur. Beher kilosunun mubamır.en 

ra olup ı:artname5i komı::r0~ teıı1ir.'J 
Eksiltmeye girecekler kanu0~0,o ~ı·~ 2490 sa}•ılı kanunun 2 ,.e 3 ~ ti1'te._·J 
!erinde yazılı vesikalarla b~' t1 'fP") 
mektuplarını <'ksiltme saatltı c Ar.t.1'i 
hal bir saat evveline kadar ...,j:f' 

k0W M.1\1. \'ekateti Satrnalma 
vermeleri. (6843) (460), 



HABER - ~1Csam Doetam 

Bazan inaan kendisini tuta.ımya.rak ve yahut bir bnyram, ziyafet veya davette mutaddan 

fazla yer ve içer. Fakat çok geçmeden vilcc.dda ağırlık, M1DEDE EKŞlLtK veya kusma, elbasd 

bir keyif bozukluğu bis$edilfr. O zaman derhal yarnn bardak taze suy;ı bir kahve kaşığı: 

MAZON 
Meyva 'ruzu 

n 
knturak 1ciniz; keyifsizlik aliımctlcri zail 
olur. İçilmesi gayet llıliftfr. Tesiri sen. 
kolay, tn!Jii ve knt'ldir. MAZON isim ve 
HOHOS ınıırkosınn dikkat. 

Okaürenlere ve 
göğiH nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

ı n~ıtnknau un~~~n 
Direktörlüğünden : 

Rornatiznıa 
Lunıbago 
Siyatik ve ; 

1 - tik, orta ve lise kııımlanna )abb ve yahıız. kız ·n erke!' talebe kaydına devam olunmaktadıT. 
2 - lateyenlere mckto'bin kayıt şartl\'lıu bildiren tarifname parasız gönderilir. 
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aıgınlıklannı iyi eder 

CD 
c: 
'< c: 
A 

c: 

-· c·. c: :.tt"" .... 

. ' • • • ~ • • • .. • • .. 'C 

n-----··-..... .:.:=:x.·--· ..... - ......... -.. ,.-................... -::=::ı:···:.e··· .:::=:::·ı.-

1-CA FER-·MtS.hü-şekeri-rı 
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Q; ~ ~ ~ ~ -~ KIRALIK YAZIHANE ,...-• 
3 ~ ~ :C 1 .-\nl\:ara caddesinde 99· l numaralı \'e müceddeden tamir edilen ADALET 

~hu· 28 rıyeti · 29 , n on ~ .. 
t ta .. ',·r"O Ve 31 'ın:!Ş~ncı YlldönilmU mUnasebetile birinciteı:ırin 1938 ayı. 

ı" • cı cı .. ı -F'llıdeı:ı til ere tabı b'J gun erinde, banliyö ve halk tlc:ı.ret biletleri ile bazı 
a~:ı. t~r ~e 20 tenı .01 ~lcr hariç olmak üzere satılacak biletlerin bedelleri 

~ılut ı . ıı at ya.pılncak trr 
çın ıst · 

· aı:ı~·onJnra müracaat edilebilir. ((462) (7746) 
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-· Jl 1::J dJ hanında her türlU konforu havi ferah kat ve odalar kıralıktır. Görmek i~tiyen· 
-< ~ (Ô W lerin mezktlr hana; gbrüşrnek istiycnlerin .Ankara caddesinde 103 nurnarndn 
tD ~ -· _ < ıU'l.n burosuna müracaatları. 
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M. M Vekaletinden: 
Ankara Riyaseti ~unıhu:: MuziKa Okulu binasmıu lcalörifer tesisatı· 

nı idare etmek üzere aylık ilcr'"t olarak 98 lira ile bir kalörifer ustasma ve 
84 lira ücretle de bir kaiörifer :..teşçi&inc ihtiyaç vardır. Binaenaleyh alına. 
cak kalörifercilerin: 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebi bir kadınla evli olmamak, 
~ - San'at okulun1an mezun olmak, 
4 - Askerliğini b\tirıni:ş olmak, 
5 - Kalörifer tesisatını idareye muktedir olmakla beraber icabmda 

zuhur edecek arızaları da taınir edebileuk kabiliyette olmak ve başlı ba
şma mes'uliyeti dcruh~e edebilmeleri için de IUzumlu olan nazari ve 
ameli bilgiye de sahip • ulunmak. 

\' ~h·ettu~rıı, Ve üst :OKAT çiftliğindeki değirmen binasında mevcut taş 
1~· ~ i: 1 satııa .... ı t 1 rsrnın nhşap kaplaması açık arttırma usulil ile ve hali· 

~l Y. -~i fı: ~~~i·~ lhale 7·11·038 pazartesi günü saat on dadır. Taliplerin 
1 li kılrda bi dirilen gün ve saatte h ır u· 

Dr. Hafız Cemal Talip olnlann evra~<ı mü~bitelerile birlikte 2 • ı ı - 93g tarihine kadar 

Dahiliye mlltehassm. lstanbul 
Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

1& & E 

n rad • M. V. Emakin in:.aat §Ubc\ ine müracaat etmeleri ve taliple-
rin imtihanları da fen san'at umum Md. ce teşbit edilecek günde yapıla· 
cağı ilan olunur. (585) (7775) 

.!51) 

' atıc . aaınJ 
tına an c"cl 
d' l'CtJ,. . ' cyjll'I 13· -----------------------1İ'e d. ·t~nin c • .r kıhrla bütiln <oam .. Şuncıı b. .:Janun hayatını kur· 

ıır- ez as » 
ı.: ~tıt;ı .. nou. ını çekmesi la.ıım, tarmak icap ediyor. Ve ben bu adamı 
·ıltanlılt ~:.a?ın nda , kurtarmak için her ıeyi göze aldım. 
tıllfc do ~}.0ieni11 ön~•arını görmeden f;largaritin ~utlakları acı bir tebes. 

~ru hoş • lln.dcn geçerek köp sümlc büzwltiü. 

l~ilt :a~a ba~llldr . ı\ld~nı.ırş old~ığnnu anlıyordu. Tatlı 
diı, hr:ı d" .y. ita enlerde o BUrgon v emeileri mahvcluyordu. O vakit, yal· 

lbin· .. n Çı'kar ı. .Y. agır ağır mer· nız gelcli~ine p 'şman olmağa başlacıı 
li· n 1.rt·· a,. bır l' 
• r 'ilrı w t.ınc b"" c ıyle çarpan Yan•nda, meıcla Strajildo ile adam-
tçj,,• •l'e bd .... nıı"tı T' . 

··ı çcı:ti ı.; :lr du t • ıtrıyordu. ları ols:ı.y...iı. ;u Ei'..ridar.ı derha! öl· 
~ karr.1• • Oda hp rchı. Derin derin dürmek ü::::ıc emir verecekti. Fakat ne 
tı • • "'nd '" ısın 
li,, ~a a }'erı.. 1 açınca Bürida· faydaki <li.:nyacla hi~lıir şeyden kork. 
~Ulat~ I>l}'r l·apıı,-~c ~~C:ar eğilmiş gör mayıon bir edamın karşrsrnda yapayal· 

kl .. h 1:1eYııs b~ ra • ilerledi, ,.e ..,0 ;;. b l .:i O · · h"dd · ~ ·• .our· .r Vaz· .- "' nrz u unuycr u. nun ı)ın ı ctıni 
..ır • .ı.ı. td~r.:n bir ~ette kcrıdisinc ya!ıştırmağa çalıştı. Ciddi bir tavır ta-
~aı dırn uzı:ığırı.da kındı ve : 
tlı b· ~c. hilri.; - Peki ben bu isde ne vapabilirım? ır s"~ı çc tltı i ~ J 

ı ' 13··r·~. c ~llnlıırı ~~n, fakat gayet diye !ordu. 
:n tefe •tian, t!rttk ,, ' 0 Yleai: - Kendisini krala aff ettirebilirsiniı. 
elen· Vv ı '•1ar!l' · 
k 1 t~h'-ı •Un ~an • <larıte kar§ı ~ - Bu ;ı..clam k:mt:i. ?. 
·ı!1~ '" r tnıın~· d v . • b :ı Çc1:e,. Ve rcziJ . ın egıl mı?. - Mirtiyin babası. madamı .. 
a5 "ı C ••.• ~ti ··c ·a cttın, krala ı,.arşı N ı A d dö ..... i · h ı •. •• • ..,, - c ngerran ıuar nyı a .... •a e• r • ~~ 
acı td·ı •• •nlere mahlıüm olan Demek bunun iı-~n beni görmek lEtcdi • 

tı.ırtı ı en ll'IUkA f • li 

t •diye !icn, krau c-ı ntı nal-:4iye niz. Fakct sizin dünynda en büyük C:üş 
k: ~Cltli., ;ek ll'ıektu Çeyc; seni bekli ye mamnız olan bir a.damı nasıl oluyor da 
ı illiç~ de ~kat, hay;/ardın ve o da it• kurtarmağa kalkıyorsunuz. ı:a~tla1.nk 
~ehiı l!ıl, bir l3Uı iC:arı ı ı 
oııı ece · · gece b • gc en şey .• 
ı:lı arı tek t;ı •özıcrj 5 .. urada, Eana söy - Madam, ben Marinyiyi değil, 
S~ll~ır.. tt·~ra &~ Oyleycn \'C ecnc !.f irtiyin babasını kurtarmak İstiyorum. 
<l~11in ban Uticlıın ı .... ~ bulunan bir ka· Hem air de Mirtir.in annesi olduğunuz.: 
ır? a t ' • •'leye 

ı,.' 0 Ylcrnek . susuyorsun?.. ve evvelce Marinyiyi pek çok ı:~vdiği-
<\t 1 ıst"cli ı;.· 

~ı.ı . a iç~n· • aaın §ey ne· niı halde, cnu kurtıırmak için bir te· 
il~ ın bu ı.._ • bb o t • ?\ haı .k ''<llırıcle şe üste bulunrnamamza doJ'!rusu hay· 

~ 1 ~ ,;,ler bı <l.len ,~ rı Pek şaşıran ret ediyorum. 

~:tv •1 t?tl~ ı::eık:iyor<lu. U}~rdu .. Çünl:ü Bu garip sahnenin biraz arkasından, 
~aı ta 'Qlaco . c;c~:ni ' Marearitin tam bu sırada hıçkırığa benzer bir oes 

1rı r- • 
1nı tl!i \re ttıUttı· · · 'd'Jd' F k },J· ~ı.cn-:41k _Untl'l" ış hır ışı ı ı. a at Margarit ıeai duyma· 

·h:ıYet e:xı~li"t "' ve bu i"d• mı~tı. Mosmor kesilen kralirc: ......_ ıJ•}'k J C Or;. , '" s :ı 
'~ · ·Ji~ ·:ı 1 <ın'ı k '"Ya cclmişti - S::fil, diye bağırdı!. ilk gen~lik 
b..ı.; ~{,Yl;iJ~: ~:eli, ~~cı;?i ~opladı; hayatımı yüzüme çarpıy.cnun ve bunu 
lcıkl. · feı·· '"1n olır.a ;ı 1lit-nın ikinci bir tehdit ailalu olarak kullanıyorsun, 
t: Creıc ·:ettir. l)o~ tı hn;•cıtımcıa en <temel; .. ölümüm de senin t.tüzünden o· 

rrı ıtı· n ıtted·ı_ &.ru, siz J 

:t.-,'- •ıt1a3 loı;lcri11 · c Yazdığım laçaimı anlıyorum. Evet ben Mirtiyin 
l{ilt ..._ ı da '~c b 

~ile "'1l hu Çıl:l'll .. k 'h . oyun eğece· annesiyim! Marinyiyi de ıeviyorum ! 
~C 'tıU Susta b l, tirnaJ.j va d r,c en r ır. Fakat şimdi bu kızdaıı nefret ediyorum. 

aat et .... · rrıcc~uren F 
·uııtirn N . ır O benim evladım değildir, kendiuini 

· e ıae ına- reddettim! .. 

nFntnAN __ .... __ ................... _.. ........................ _.._.....__,._,...._ .......................... ------------- ......... 
- Kabahat bende, diye mırıldandı .. 

Krala sadakatimin cezasını çekiyorum. 
Kral hiddetle haykırdı: 
- Sefil! Ne gördün, ne işittin?. E· 

ğer a!Sıkça söylemezsen seni aslanlara 

yedireceğim .. 
- §evkctmeab .. Krala son bir eğlen. 

cc olabilirsem kendimi bahtiyar addede 
ceğim. Fak· t eğer boğazımı sı1cmakta 

devam cder.;en:z boğulacağım ve siz de 
aslanlarınızın ağzına bir ölüden ba~ka 
bir şey atamayacaksınız. Boğulursam 

bir !ey de söyleyemem. 
Kral, onun boğazını ve yakasını bı. 

rakarak hiddetli adımlarla odada gezin 
mcğe başladı. Kalbinde ıstırap vardı. 

J{ral kentlisine ihanet eden kadının 

kim olduğunu öğrenmeği şiddetle auu 
ediyordu. Böyle olduğu halde gene bu· 

nu öğrenmekten korkuyordu. 
Strajildoya baktı, bu hayduttan r ef· 

ret ediyordu. Eğer şiddetli merakı ol. 
•· "' ::ıaydı, herifi hemen orada eliyle öl· 

.:hirer.ckti. 
J iıi koltuğuna oturdu. Strajilf1oya 

<la: 
- Ayağa kalk! .. 
1 >cdi. Haydut kralın yüzüne baktı 

ve onu sapsarı olmu~ görünce yaptı~ı 
işin deh§et ve büyüklüğünü o zaman 
anladı. Fakat Strajildo 'kendisin.den 

bn~ka kimseyi dülünmezdi. 
Kral s-:>rdu: 
- Bir kadının Nel kulesine gidece· 

ğini söylemiştin .. 
- Evet şevketmab. Bunu söyledim .. 

Fakat söyliyeceğim yalnız bu kadardır. 

~nnırsnm bu kadarı da kafidir . 
- O kadın kimdir?. 
- Beıı onu görmedim. Fa'kat kral 

;:özüyle görecek .. 
- O kadın bana ihanet ediyor mu?. 
- Ben bunu da bilmiyorum. Kral 

kulağiyle işi.decek .. 
- O halde ne biliyorsun?. 
- Yalnız ;unu biliyorum şevketme· 

ab: O karlın bu gece Net kulesine gide. 

cek. I.:ğcr kral da oraya gidecek oluna 
hem görecek, hem işidecek.. Kral ce

sur aslcerlerinden on iki kad•mnı yanı
na alacak. Bu pek lazımdır şevketme· 

ab 1 Kral ile adamları bir saat kadar ku.. 
lenin bir köşesinde bekliyeeckler. Ora· 

dı.ı on beg kiııinin saklanmasına mü ait 
bir yer vardır. Tam zamanında ben ge· 
lip krala haber vereceğim. Bir dakika 
geli kalmamak Jazımclır. Bu takdirde 
kral bir şey göromez. Söyliyeccğim bu
dur. Sadık ve fcdak5r oluşum bir kaba. 
hat .ise kral beni öldürtebilir. 

Kral, hayli düşün:lü, nihayet: 
- Hcydi, dedi, git. Dediğin ıoaattc 

tarif ettiğin yere gel ve bana haber ver, 
-20-

NEL KULESi ' Büridan ve arkadaslan, Aşlanlı bah· 
çcde kraliçeye gönderilecek mektubu 
Strajildoya verdikten sonra yollarım 

devam ettiler. 
Rike, Giyom ve Lansölo Bigorn ne · 

reye gittiklerini bilmiyorlardı. Faka1 
Büridana itimatları vardı. Bunun içiı 
bilatcreddüt onu takip ediyorlardı. 

Onları asıl dUşündüren, mustarip c 
den mesele hiç b:risinde parn bulunma 
masıy.dı. Büridan: 

- Parayı buluruz!. 

Demişti.. Nasıl ve nereden bula.c:ı!c • 
!ardı? Bunu bilmiyorlardı . 

Büridan Güllü bahljenin önilnde dur
du. 

Lansölo, kendi kendine mırıLdandı: 
- Doğrusu, fena fikir değil .• Bunu 

ben düşünmediğime hayret ediyorum. 
Şu Büridan pek cin fikirli bir adam.. 
Buraya gelmek kimin a.klma gelirdi?. 

Kapı kapalı oLduğu için Bilridan evin 
bah!Se duvarından aşarak içeri girdi, 
arkadaşları da onu takip ettiler. Evin 
iç kapısı açıktı, rahatça içeri girdiler. 

Büridan evvelce sevgilisiyle başbaşa 

ve dizdize konuştuğu odaya girince 
kalbi §iddetlc çarptı.. Fakat Mirtiyin 
Monmactr 'köyünde annesinin himaye-

1 
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Hayriyeden : 
Cumhuriyetimizin 15 inci yildUnilmü mUnasebe tlle; 

1 - 28-10-1938 cuma gü:ıü sabahından başlayarak 30.10-1938 pazar akşamına kadar cari olmak üzere bütün hat. 
larımızda tek bilet ücreti üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarüesi tatbik edilecektir. 

2 - !şbu günlerimize mahsus o~arak yüzde elli tenzilii.t esası üzerinden istiyenlere azimet ve avdet biletleri de 
verilecektir. 

Seyrüsefer tarifesinde yapılan ilaveler: 
3 - 28/10/1938 Cuma günü: 

A - 80 ve 135 numaralı referler yapılacaktır. 

B - 13.30 da Köprüden Harem ve Salacağa bir vapur kalC!mlacakhr. 
C - 53 No. h sefer Beykozdan so!lra fazla olarak Büyükdereye uğrayacaktır. 
D - 127 No. lı sefer 12.45 de Büyükdereden hareketle fazla olarak Kandilliye uğrayacaktır. 

E - 8·1 No. 1ı sefer fazla olarak Kavaklara uğrayacak ve 157 No. lI sefer Kavaklardan hareket edecektir. 

4 - 30/10/938 Pazar günü : 

Pazar günü adi günler tarifesi tat bik edilecektir, 

5 - 29 ve 30/10/938 Cumartesi ve Pazar giinlert : 

A - Elektrikle don:ıtılmış 71 No. lı vapur saat 19 da R. Kavağından h areketle başlıca Rumeli ve Anadolu iske
lelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 
B - Ayni vapur gece yarısından so:ıra saat 1.30 da Köprüden kalkacak J:ine başlıca Anadolu ve Rumeli iske-
lelerine uğrayarak Kavaklara ~decektir. 1 
C - Saat 22 de Köprüden A. Hisarına kadar yapılmakta bulunan sefer f azla olaralt Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçesi 
ve Beykoz iskelelerine uğrayacaktır. 

D - Gece yarısından sonra saat 1 de Çengelköyünde:ı: bir vapur hareketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Usküdara 
uğrayarak Köprüye gelecektir. 

E - G"?ce yarısından sonra saat 2.30 da Köprüden bir vanur ıiareketle Üsküdar. Kuz!!Uilcult ve Beylerbeyi is
kelelerine uğrayarak Çcngelköyüne gidecektir. 
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ilAnlarımız iskele
laeakt r. .... _ .. _ ... _ .. _ ......... ) 

~ Hastalık ihtt.ın811e 

GRiPİ 
alarak yok edebilirSinİt· GrlP~ 
lin müesseselerinde fc"~~ 
lal'la hazırlanır. Rı.ılıe.tsıı bit 
laı ı defetmekte bir panıe iJe 
gö ; tcrlr. Kalbinize, ınidetl eı
rel:lcrinizc yorgunluk \·crıtl 

j)illf• 
İcabı.oda 3 kaşe alınıı ~ 

dik ıcnt, taklidlerinden snkrıı 
pin yerine başka bir n:ıar1'S 

1 şiddetle reddediniz. 

~--
Bir bayan k atibe 9 

Daktilo, eski ve yeni f 

yup yazmasını bilen ~e ~ 
rlnl tnkibe muktedir. 7'., 
genç blr bayan kıtU.t>e 1 Jlt 
Karaköypalns dördUncU si· 
maraya mUracaat cdilılle 
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-------------------------------------------------------------------sinde bulunduğunu düşünerek mü5te -

rih .oldu. 
Güneş .doğmağa başlamıştı. 

Büridan evin, ekseriya }iyonun dela· 
letiyle girdiği bu odasından başka bir 
yerini bilmiyordu. Fakat Lansölo Bi
gorn hemen faaliyete geçti, evi baştan 
aşağı gezdi. 

Burası gayri meskun görünüyordu • 
Bigorn en üst katta çatı arasını açtı. 

Buranın biri evin ön tarafına sokağa 
diğeri <le arka taraftaki bahçeye bakan 
iki penceresi vardı. 

Bu itibarla çok uygun bir tarassut ye
ri olabilirdi. Ayni zamanda istenildiği 

şekilde müdafaaya da elverişli idi. Bi
gorn buraya yerleşilmesini muvafık 

gördü. Birinci kat odalara inerek bul -
duğu dört yatağı alıp çatı katına çıkar
dı. Diğer bazı ufak tefek eşya ile çatı 
arasını cturulabilir bir bale koydu. 

Bigorn, bu işlerle meşgul iken Rike 
ile Giyom da evin muhtelif kısımlarım 
ve etrafı tetkik ediyorlardı • 

Büridan ise Tristanın verdiği kağıt 

tomarını açarak ok:.unağa başlamıştı. 

Bu tomar An .dö Dramanın kraliçenin 
rezaletlerini ve mazisini anlat:ın hatıra
larıydı. 

Büridan okumasını bitirdikten sonra 
sevgilisinin babası Marinyiyi kurtar
mak için yapacağı teşebbiisü düşündü. 
Kraliçeye gönderdiği pusla ile verdiği 
randevuyu hatırlayarak: 

- Acaba, dedi. gelecek mi? Gf'lirse 
elimdeki bu kağıtlarla onu icbar eder 
ve Marinyiyi kurtarırım. Fakat gelir 
mi acaba?. 

Bu sırada Rike ile Giyom Büridanm 
bulunduğu odaya dönd=:ler. Lam:ölo 
Bigorn da gelince onlara: 

- Dördümüz için güzel bir oda ha· 
mrladım. iŞlteleri de serdim, dedi. 

Giyom: 

- Karyolalar vnr':cn niçin yerele ya· 
tacağız? diye sordu. 

Bigorn omuzlarını silkti ve çatı ara· 
sında yerleşmenin ehemmiyetini ve 
fay<lalarım söylcmeğe hazırlanırken 

Rike: 
-Oh, oh ... 

Diye haykırdı. Bir sandık açmış ve 
içinde büyük bir çörek, ekmek ve bir 
kaç şişe şarab bulmuştu. Fakat bunla· 
rın oraya henüz bir kaç saat evvel ge 
tirildikleri anlaşılıyordu. Çünkü hepsi 
de tazeydiler. 

Büridan: 
- Bunlar, dedi, ara sıra buraya bl· 

risinin geldiğine delalet ederler. Bu· 
nun için ihtiyatkarane hareket etıne. 

miz lazımdır. Haydi çatı arasına çıka
lım .. 

Rike: 

- Peki amma, bu.nevaleyi de götü
relim, hele bugün ölümden kurtulduk. 
dedi. 

Bigorn: 
- Ben demiştim ya .. işte Sen Bar. 

naya imdadımıza yetişti.. diye söylendi. 

Dört .arkadaş hemen çatı arasına çık· 
tılar. Nevaleyi tamamen midelerine in· 
dirdiler. Sonra geceyi ı.;ykusuz geçir -
dikleri gibi ertesi gece dahi ycrulma -
ları muhakkak olduğu için hepsi de hi
rer şilteye uzanarak uyudular. 

Rikenin sandıkta bulduğu bu nevale
yi Sen Barnaya, Bigorn için oraya koy
mamı§tı. 

Güllü bahçeye biri geliyordu. Bunun 
da kim olduğunu okuyucularımız biraz 
sonra öğrenecektir. 

Akşama doğru <lört adam birib.iri pe
şi sıra uyandılar. iyice rahat etmişler. 
eli. Lakin mideleri gene boşalmıştı. Gi
yomla Rikenin ilk işi aşağı kattaki o· 
elaya inip sandığı açmka oldu. Fakat 
sandık h:>ştu 

Bigorn: 
- Sen Barnayenin mutlak baş'ka 

yerde işi olmalı.dır. Lakin bizi her hal
de unutmıyacaktır, dedi. 

ruyomla Rike, bu teminatı pek emin Bu adamlardan biri, diğerlerirıi!I 
bulmadılar. . raz ilerisine geçti. Bu kral j,di. ~ f ..re,,-

Fakat bunlar neş'eli vıe cesur adam- O da tarassud ediyordu. \'il r•ıı 
lar olduklarından ve işe ~aşlamak vakti pıyordu. Ateş saçan gözleri, l< llııifl ~, 
de yaklaştığın.dan. t alihlerine razı ol· ta yanm yamalak gördüğü ıcııJe 
dular. pısına dikilmişti. O da : . .dilf 

Bürrask: - Acaba gelecek mi? dıye 

- Oruç tuttuğum zaman ben pek iyi yordu.. • 
o<:lövüşürüm, diye söylendi. Bu sırada Bigorn mırıldandı· 

Rike: - lşte ! ... ..~/. 
- Tıpkı benim gibisin .. Karnım tok Üç arkadaş, henüz bir şe.Y .~0 •• i~&ı 

olduğu vakit pek merhametli olurum ]arsa da küreklerin gürültüsunl.l 

ve kılıcımı bir adamın karnına sapla - yorlardt. ort' ~ 
mak beni ağlatır, diye ccvab verdi. Sandalı nihayet gördüler. 

Artık gitmek zamanı gelmiştı. derin bir sessizlik kapladı. cııı t1f 
tir adam da, müthi!': bir he.Ye Büridanm teklif ettiği plana pek :s :s 

çok itiraz edilmekle beraber, nihayet ladı · of" 
delikanlının yalnız başına Nel kulesine Sandal karaya yana§tt : 'l<ll 5 

girmesine karar verildi. - Margarit sıçradı. Bir dal<J 
ra, kuleye girdi. ..., ~(f 

Bigorn, Rike, Giyom dışarıda nehrin 0aw 
Bu anda, sandaldan bir a ıııdl-

k enarmda bekliyecekler ve ancak Bü- yarak hızlı hızlı yürümeğe ba~ 
ridanın imdat istemesi karşısında mü· a .;ı 

Bigorn, Bürraskın kulağın ~ .• (llıı 
<lahale edeceklerdi. d u" 

- Strajildodur ! Siz bura a ·ııı 41 

Zifiri karanlık yola çıkıldı. Sen nehri d de\"1 ' ben şu haycludu tarassu c ~ 
geçildi. Ne kulesinb altına varıldı. BÜ- v 

mırıldandı. cıııt' 
ridan kuleye girdi. Big.crn, Giyom, Ri- Sonra, Strajildonun ar .ıtası11 ~ 
ke pek çok karanlık bir köşeye gizlen- kip etti. ~.Jııf~ı 
dile~ a~ 

Onun karanlık köşeye .Y 1'1' 
Biraz sonra, kulenin damından veri. gördü, kendisi de yavaşça ya __ ,\( 

len kararlaştırılmış işaret, bunlara her JCl'" 
Strajildonun: :rJ°el 

şeyin yolunda gittiğini ve Büri.c.lanın _ ~cvketmeab, şimdi artı~ ·ıti· 
içerde kimseyi bulmadığını anlattı. ~· • ışı sine girebilirsiniz! dcd:gını ,ıi.ı 

tlç arkadaş nehri tarassucla başladı- Bigorn titriyerek: t ~rv 

lar. - Kral! Haydut, krala h~i. ,P 
Bigorn: Oh! Sefil mahluk ı diye söytert ıırt'j)ll 
- Eğer Margarit yalnız gelirse her Eir saniye sonra Bigornun 'i 

iş yolunda gidecek •. .diye söylendi. bir hayal geçmişti. • , 
Gl·yom· B L A• ıi·· "d"! ı.tt . u; uı uten ı ı .. (la tt~ { 
- Kaltak gelmez, diye homurdandı. Kral, maiyetindekilere ora 

11
a ~· 

Ve bundan sonra hepsi de gözlerini mclcrini emrederek yalnız ~a~ jSti 

şehir istikametine dikerek bir saat ka· leye girmişti. Strajildo da ıcoP 
dar beklediler. Bu sırada gürültüsüzce metin:le gözden kayb~lınuştıl• 11 
yürüyen on kişi köprüden geçerek Nel Bigorn: ııt! ( 

.. ida11 ~il 
lmlesinin yanına gelip nehir kenarında - Alii ! Kral yalnız ... Bur ı1l ~~ 
duran üç arkadaş için görülmesi imkan man onu mağlUp edebilir. JJC ~~ 
sız bir kö§eye girdiler. raskla Odriyo da var •• Bert ~ 


